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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษารูปแบบและวิธีการอพยพเข้ามาของบรรพบุรุษจากมณฑลกว่างสี (2)
การดาเนินชีวิตของคนไทยเชือ้ สายจีนจากมณฑลกวางไส อาเภอเบตง จังหวัดยะลา (3) การดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ของ
กลุ่มชาวไทยเชือ้ สายจีนกวางไส เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เก็บข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์
แบบลึก (In-Depth Interview) กลุ่มผูป้ ระกอบการชาวไทยเชือ้ สายจีนกวางไสในแต่ละรุน่
ผลการวิจยั พบว่า (1) ประวัติความเป็ นมาของบรรพบุรุษของคนไทยเชือ้ สายจีนกวางสี อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากมณฑลกว่างสีในประเทศจีน (2) การดาเนินชีวิตของคนไทยเชือ้ สายจีนกวางไสอาเภอเบตง จังหวัด
ยะลา ยังคงเคร่งครัดธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ เเละมีการผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนไทย (3) คนไทยเชือ้ สายจีน
กวางไสอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ดาเนินวิ ถีชีวิตตามคาสอนของบรรพบุรุษ (4) การดาเนินธุรกิจของคนไทยเชือ้ สายจีน
กวางไสอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีการทาธุรกิจในหลายประเภทเเละขยายธุรกิจที่ต่างจากเดิมในรุน่ ของบรรพบุรุษ

คาสาคัญ: คนจีนกวางไส,ประเภทธุรกิจ,อาเภอเบตง
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Abstract
The purpose of this research was to (1) Study the patterns and methods of migration of ancestors
from Guangxi (2) The lifestyle of Thai-Chinese people from Guangxi Province, Betong District, Yala
Province(3) The current business operations of Thai-Chinese It is a qualitative data research which collects
data from documents and in-depth interviews (In-Depth Interview).
The results of the research revealed that (1) The history of ancestors of Thai people of Guangxi
Chinese ethnicity, Betong District, Yala Province, most of which are from Guangxi Province in China. (2) The
lifestyles of Thai people of Chinese descent, Kwang Sai District, Betong District, Yala Province, are still strictly
the ancestral customs and are blended with the Thai way of life. (3) Thai people of Chinese descent, Kwang
Sai District, Betong District, Yala Province, living according to the teachings of ancestors. (4) The business
operations of Thai people of Chinese descent, Kwang Sai District, Betong District, Yala Province, have done
many types of business and expanded the business different from the predecessor generations.
Keywords: Guangxi Thais Chinese,Business type,Betong District

1. บทนา
ในอดีตประเทศไทยได้มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศมาอย่ างต่อเนื่อง กลุ่มคนจีนถือว่าเป็ นชาติท่ีเข้ามา
ตัง้ รกรากในยุค สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ในปั จจุบัน การเข้ามาของคนจีนได้นาเอาขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม การเมืองเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการแสดงออกถึง ลักษณะนิสัยของความกตัญ ญู
ความมีนา้ ใจ เอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ รักพี่นอ้ งเพื่อนฝูง และรักษาคาพูด เกิดเป็ นการดาเนินชีวิตร่วมกับคนไทยมาอย่างยาวนาน
เกิ ด เป็ น การเปลี่ ย นแปลงต่ อ สัง คมไทยในแต่ ล ะด้า นมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะด้า นเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ มี
ประวัติศาสตร์จากข้อมูลในอดีตจากการบันทึกจากนักวิชาการและผูท้ ่สี นใจมากมายในหลายแหล่งจะเห็นว่า คนจีนอพยพ
ที่เข้ามาในประเทศไทยมักจะประสบความสาเร็จและกุมอานาจทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเอาไว้ทกุ ยุคทุกสมัย บทบาท
ของคนจีนจึงเป็ นส่วนนึงที่มีความสาคัญในการพัฒนาประเทศตัง้ แต่ระดับจุลภาคไปจนถึงระดับมหภาค
บทความวิจยั นีไ้ ด้ศึกษาการเข้ามาในประเทศไทยในยุคบรรพบุรุษ คนไทยเชือ้ สายจีนกวางไส ที่มีรูปแบบและวิถี
การดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั เกิดการเปลี่ยนผ่านจากลักษณะการดารงชีพดัง้ เดิมของต้นตระกูลมาสู่การเป็ น
เข้าของธุรกิจที่มีความสาคัญในการพัฒนาพืน้ ที่ของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา รวมทัง้ การเข้ามามีบทบาทในภาครัฐและ
เอกชนภายในพืน้ ที่ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพืน้ ที่ ซึ่งมี แนวคิด วิถี
ชีวิต การอบรมสั่งสอนและลักษณะนิสยั ที่สืบทอดกันมานับร้อยนับพันปี เพื่อเป็ นแนวยึดถือและนาเอาไปประยุกต์ใช้สาหรับ
การปฏิบัติและเป็ นแบบอย่างให้กับผูท้ ่ีสนใจเพื่อนาไปเป็ นตัวอย่างและเป็ นแนวทางจากวิถีชีวิตของคนไทยเชือ้ สายจีน
กวางไสที่ยงั มีบทบาทและความสาคัญทัง้ ในและนอกพืน้ ที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ตงั้ แต่อดีตมาจนถึงปั จจุบนั

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
(1) ปั จจัยและวิธีการอพยพเข้ามาของบรรพบุรุษจากมณฑลกว่างสี
(2) การดาเนินชีวติ ของคนไทยเชือ้ สายจีนจากมณฑลกวางไส อ.เบตง จ.ยะลา
(3) การดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ของกลุ่มชาวไทยเชือ้ สายจีนกวางไสเว้น 1 บรรทัด

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เก็บข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์แบบลึก (In-Depth Interview)

4. ผลการวิจัย
(1) ประวัติความเป็ นมาของบรรพบุรุษของคนไทยเชือ้ สายจีนกวางสี อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึง่ ส่วนใหญ่มา
จากมณฑลกว่างสีในประเทศจีน
(2) การดาเนินชีวติ ของคนไทยเชือ้ สายจีนกวางไสอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ยังคงเคร่งครัดธรรมเนียมประเพณี
ของบรรพบุรุษเเละมีการผสมผสานกับวิถีชวี ิตของคนไทย
(3) คนไทยเชือ้ สายจีนกวางไสอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ดาเนินวิถีชีวิตตามคาสอนของบรรพบุรุษ
(4) การดาเนินธุรกิจของคนไทยเชือ้ สายจีนกวางไสอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีการทาธุรกิจในหลายประเภทเเละ
ขยายธุรกิจที่ตา่ งจากเดิมในรุน่ ของบรรพบุรุษ

5. อภิปรายผลการวิจัย
การดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ของกลุ่มคนไทยเชือ้ สายจีนกวางไส
ประเภทธุรกิจบริการ
กลุ่มตัวอย่างการดาเนินธุรกิจ Hostel เริ่มจากทางบ้านทาเกษตรกรสวนยางตัง้ แต่รุ่บรรพบุรุษ อพยพ
จากเมืองจีนเพื่อมาทาเหมืองเหมืองแร่ท่ปี ระเทศมาเลเซีย โดยสารเรือมารับจ้างเป็ นคนทาเหมืองแร่ จากนัน้ ได้เดินทางมา
จากมาเลเซียมายังพืน้ ที่ปัจจุบนั ซึ่งรุน่ พ่อเป็ นผูบ้ กุ เบิกในการทาการเกษตรสวนยางและทาอาชีพเสริมโดยการเปิ ดร้านของ
อาหารเพื่อรอให้สวนยางสามารถผลิตนา้ ยางได้ โดยการที่หน่วยงานราชการอนุญาตให้จบั จองพืน้ ที่ทางการเกษตรทาให้มี
พืน้ ที่ในการเพราะปลูกยางพาราเป็ น จานวนมาก ครอบครัวมีพ่ี น้องหลายคนต่างประกอบอาชีพทั้งหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจและการทาธุรกิจที่แตกต่างกัน
ก่อนเริ่มดาเนินธุรกิจ Hostel ได้เริ่มจากการซ่อมและขายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือด้วยเงินทุนของตัวเอง
โดยไม่ได้มีการกูย้ ืมเงินจากแหล่งเงินทุนและการเอาทรัพย์สินของครอบครัวมาริเริ่มในการทาธุรกิจ การทาธุกิจดังกล่าวเมื่อ
ประมาณ 10 กว่าปี มาแล้วประสบความสาเร็จมากเนื่องจากมีความรูจ้ ากศาสตร์ท่จี บมาทางด้านวิศวกรสามารถนาความรู ้
มาใช้ในการดาเนินธุรกิจได้เป็ นอย่างดี รวมทัง้ การช่วยครอบครัวทาการเกษตรสวนยางของบรรพบุรุษ มีการมองหาลู่ทาง
การทาธุรกิจต่างๆประกอบกับการมีความรู ด้ า้ น AdWords จึงทาให้ทราบว่าการค้นหาจากนักท่องเที่ยวคาว่า “เบตง” มี
เป็ นจานวนมาก แล้วได้ทาการสารวจตลาดเรื่องของการทา Hostel ของพืน้ ที่ต่างๆทัง้ กรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวในแต่ละ
ภาคมาประยุกต์กับ แนวคิดที่ว่าอาเภอเบตง ยังไม่มีธุรกิจประเภทนี ้ จึงได้ทาเริ่ม ธุรกิจโดยการจดทะเบียนแบบบุคคล
ธรรมดา โดยเป็ นรายได้เสริม มีการขอใบอนุญาตที่อาเภอ เพื่อดาเนินการแจ้งกับหน่วยงานของรัฐในการขอทาโฮมสเตย์
สาหรับนักทั่งท่องเที่ยวที่มีจานวนไม่เกิด 20 คน โดยมีอาชีพหลักเป็ นการทาการเษตรสวนยางของครอบครัว โดยอาศัย
จุดเด่นด้านทาเลที่ตงั้ ของบ้านพักที่อยู่บริเวณใจกลางเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวมาเลเซียที่เดินมาท่องเที่ยว
ภายในพืน้ ที่ ธุรกิจมุ่งเน้นด้านความสะดวกสบายและความสะอาดของห้องพัก มีรถบริการจัดส่งนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่
สาคัญๆของอาเภอเบตง โดยที่ธุรกิจในปั จจุบนั ยังไม่คืนเงินลงทุนแต่ผลประกอบการมีกาไรต่อเนื่องทุกเดือน โดยที่ปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจที่เจอเล็กน้อยงเนื่องจากผลตอบรับจากลูกค้ามีแต่ผลตอบรับด้านบวก แต่ตอ้ งปรับตัวใน
เรื่องของการให้บริการที่ยงั ไม่ได้เต็มที่ เพราะการทาธุรกิจเป็ นการทาแบบขนาดเล็กโดยที่การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ
เหมาะกับราคา ธุรกิจปั จจุบนั ได้ทาการโฆษณาผ่านหลายช่องทาง Social Media ในปั จจุบนั มีลกู ค้าติดต่อมาด้วยตนเอง
อย่างสม่าเสมอ
ธุรกิจมีปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จจนถึงทุกวันนี ้ เกิดจากความขยันอดทนอันเป็ นอัตลักษณ์ของ
คนไทยเชือ้ สายจีนกวางไส การไม่อยู่น่ิงโดยการศึกษาหาความรูน้ อกเหนือจากที่ธุรกิจมี การส่งเสริมด้านการตลาด การ
วาง Positioning ของที่พักรูว้ ่าความต้องการของลูกค้าคืออะไร ด้วยการตกแต่งที่พักที่เน้นเอกลักษณ์ของพืน้ ที่ การวาง
ระบบบริหารจัดการหลังบ้าน สารวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างสม่าเสมอ เน้นยา้ กับพนักที่มีสามารถสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้ามากที่สดุ สามารถให้คาแนะนาข้อมูลการด้านการท่องเที่ยวของพืน้ ที่และนอกพืน้ ที่ มีการเขียนรีวิว
แนะนาที่พักผ่าน Blogger จากกลุ่มลูกค้า เกิด การบอกต่อแบบปากต่อปาก โดยมีปัจจัยสาคัญคือการดูแลจากเจ้าของ
ธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมง จึงทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จได้ในปั จจุบนั
ประเภทธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยาง
กลุ่มตัวอย่างการดาเนินธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยาง เกิดจากการที่บรรพบุรุษได้อพยพหนีภัยสงคราม
เข้ามาในพืน้ ที่อาเภอเบตงโดยเริ่มจากการทาเกษตรสวนยาง การปลูกพืชผักและผลไม้ หลังจากนัน้ จึงมีการขยับขยายการ
ดาเนินธุรกิจหลังจากมีทรัพย์สินเพิ่มขึน้ จากการขยายสวนยางภายในพืน้ ที่ ประกอบกับที่ดินในสมัยก่อนราคาไม่แพงมาก
ทาให้สามารถขยับขยายได้เพิ่ม โดยธุรกิจปั จจุบนั ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทาเกษตรสวนยางเป็ นการเริ่มลงทุนด้วยตนเองจาก
แหล่งเงินกูข้ องธนาคาร ซึ่งเกิดจากแนวคิดการสร้างโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราจากของตนเองและชวนสวนยางทัง้ ในและ

นอกพืน้ ที่ประกอบกับ 10 ปี ท่ีแล้วยังไม่เกิดโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเป็ นจานวนมากเหมือนตอนนี ้ ทาให้สามารถดาเนิน
ธุรกิจมาได้จนถึงปั จจุบนั
การทาธุรกิจในปั จจุบันมีการทาอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งการเสียภาษี ซ่งึ ในอดีตจะเป็ นการ
แปรรูปแล้วดาเนินการขนส่งไปยังโรงงานของพืน้ ที่อื่นเท่านัน้ มีระบบตรวจสอบเลขทะเบียนจากไม้แต่ละชิน้ ที่ทาการแปร
รูปได้ การแข่งขันในปั จจุบนั มี มากจากคู่แข่งธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวจากเดิมเป็ นการเปิ ดรับซือ้ เพื่อแปรรูปก็เพิ่มเติมใน
ส่วนของการสร้างปฏิสัมพันธ์กับโรงงานทาเฟอร์นิเจอร์เพื่อลดความเสี่ยงจากการแข่งขันที่มีมาก จากการที่ธุรกิจมีการ
ปรับตัวสามารถสร้างรายได้มากขึน้ ก็มองเห็นช่องทางการเข้าซือ้ โรงแรมที่พกั ในพืน้ ที่เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการดาเนิน
ธุรกิจของโรงงานแปรรูปไม้ยาง ซึ่งการทาธุรกิจนีแ้ ละเอาญาติพ่นี อ้ งมาลงทุนและร่วมกันบริหารที่ต่างจากการทาโรงงานไม้
แปรรูปด้วยการลงทุนด้วยตนเอง กลายเป็ นว่าการทาธุรกิจโรงแรมที่ให้บริการอย่างครบวงจร ที่มีการบริหารงานโดยญาติพ่ี
น้องจากมองเห็นถึงความเจริญเติบโตของการประกอบธุรกิจโรงแรม ร่วมกับการพัฒนาและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจใน
พืน้ ที่จากหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึน้ เนื่องจากอาเภอเบตงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวมาเลเซียเข้ามาพืน้ ที่เป็ น
จานวนมากในแต่ละปี ประกอบกับการสร้างสนามบินที่ใกล้จะเปิ ดใช้ในเวลอันใกล้ ทาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้มาอย่างต่อเนื่อง
ปั ญหาและอุปสรรคจากการดาเนินธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยางจะเป็ นเรื่องของคู่แข่งรายใหญ่ท่ีเข้ามา
แม้จะเป็ นเพียงไม่กี่รายแต่ก็ทาให้รายได้ของกิจการไม่มากเหมือนตอนทาเพียงรายเดียว มีการกีดกันทางการค้าจากคู่แข่ง
โดยการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ไม่เป็ นความจริงและการชวนเชื่อจากการทาสินค้าให้ลกู ค้าที่ไม่ได้คณ
ุ ภาพแต่ธุรกิจก็ยงั สามารถ
ฟั นฝ่ าอุป สรรคมาได้ ธูรกิจมี การปรับตัวโดยส่ งไม้แปรรู ปไปยังทั่วทุกภาคภายในประเทศ มี การขอใบอนุญ าตเดินรถ
เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอย่างถูกต้อง มีการหาลูกค้าจากต่างประเทศโดยฉพาะกับประเทศจีนที่มี order
สั่งซือ้ เข้ามาเป็ นจานวนมาก
การดาเนินธุรกิจในอดีตจนถึงปั จจุบนั ที่ทาใหประสบความสาเร็จมาจนถึงทุกวันนีเ้ กิดการจากการลงมือ
ทาและการสนับสนุนจากครอบครัว มีการสนับสนุนนักธุรกิจในพืน้ ที่โดยให้แหล่งเงินกูจ้ ากธนาคารของรัฐที่ดอกเบีย้ ไม่สงู
อีกทัง้ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศจึงทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จได้ในปั จจุบนั
ประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
กลุ่มตัวอย่างธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เกิดจากการการที่รุน่ พ่อได้ส่งเสียเรียนต่อด้านวิศวกรโดยไม่อยาก
ให้กลับมาทาการเกษตรสวนยางและผักผลไม้เหมือนตนเอง จึงได้รเิ ริ่มการดาเนินธุรกิจรับเหมาก่ อสร้างด้วยตนเองโดยเริ่ม
จาการใช้แรงงานคนเป็ นหลักจนนาอาเครื่องมือมาใช้ในการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั การลงทุนแรกเริ่มเกิดจากเพื่อนฝูงที่
เป็ นคนไทยเชือ้ สายจีนกวางไส โดยอาศัยความซื่อสัตย์ ความขยันเป็ นหลักเกิดเป็ นการช่วยเหลือกันประกอบกับการ
มองเห็นว่ามีช่องทางและมีค วามตัง้ ใจที่จะพัฒนาพืน้ ที่สาหรับการทาให้อาเภอเบตงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึน้ ชื่อสาหรับ
ภาคใต้และประเทศ
ปั จจุบนั การทาธุรกิจจะมุ่งเน้นการสร้างที่พกั และอาคารไม่ว่าจะเป็ นโรงแรม บ้าน อาคารและที่พกั ของ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ อาคารที่พกั ของบุคลากรการท่าอากาศยานเบตง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในพืน้ ที่
อาทิ skywalk ในพืน้ ที่ของตาบลอัยเยอร์เวงสาหรับการเป็ นจุดชมวิวทะเลหมอกในตอนเช้า โดยได้รบั การสนับสนุนและ
การได้รบั ความไว้วางใจจากหน่วยงานของรัฐทั้งในและนอกพืน้ ที่ให้ดาเนินการก่อสร้างอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งปั ญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั คือเรื่องปั ญหาความไม่สงบในบางพืน้ ที่ของรอบๆอาเภอเบตงทาให้ส่งผลต่อการส่ง
งานล่าช้าขึน้ แนวโน้มราคาวัสดุก่อสร้างมีทิศทางที่เพิ่มสูงขึน้ โดยเฉพาะโครงการภาครัฐหลายโครงการมีผลต่อการเพิ่มอุป
สงค์สิน ค้า หมวดเหล็ ก ส่ งผลให้ราคาเหล็ ก เริ่ม ปรับ ตัวชัด เจน ปั ญ หาด้านจานวนแรงงานและทัก ษะแรงงานรวมทั้ง
กฎระเบียบของแรงงานต่างด้าว ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงปั ญหาพืน้ ฐานของ
การจ้างแรงงานต่างด้าวที่มักเป็ นการจ้างรายวันจึงอาจมีการเปลี่ยนงานได้ตลอดเวลา อีกทั้งแรงงานส่วนใหญ่ ในภาค

ก่อสร้างเป็ นแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีทกั ษะ รวมถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างในปั จจุบนั ที่พฒ
ั นาขึน้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิด
ความไม่สมดุลกันระหว่างฝี มือของแรงงาน และความประณีตในการใช้วสั ดุก่อสร้างที่มีเทคโนโลยีสงู ที่ตอ้ งมีมาตรฐานการ
ติดตัง้ เฉพาะตัว
การดาเนินธุรกิตตอนนีก้ ารรับเหมาก่อสร้างเป็ นธุรกิจที่สดั ส่วนกาไรเมื่อเทียบกับรายได้แล้วไม่สงู นัก
ดังนั้น การจัด การ ด้า นต้น ทุน ( Cost Management) จึ งเป็ น ปั จ จัย สาคัญ ในการด าเนิ น ธุ รกิจ ของการด าเนิ น ธุ รกิ จ
รับเหมาก่อสร้าง และตอนนีเ้ ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในรู ปแบบการบริหารจัดการด้าน
ต้นทุน ทัง้ ในเชิงการก่อสร้างและการหาแหล่งในการซือ้ วัสดุก่อสร้างในราคาที่เหมาะสมที่สดุ ต้องปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยี
เข้ามาประยุกต์ในงานก่อสร้าง โดยมีตวั แปรด้านการเบิกจ่ายงบประมาณก่อสร้างของภาครัฐ แหล่งเงินทุนหมุนเวีย นและ
ต้นทุนจากวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างมาเป็ นปั จจัยในการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ที่จะประสบความสาเร็จได้ต่อไปในระยะ
ยาว
ประเภทธุรกิจร้านกาแฟ
กลุ่มตัวอย่างธุรกิจร้านกาแฟ แรกเริ่มจากการทาการเกษตรสวนยามเหมือนอย่างชาวไทยเชือ้ สายจีน
กวางไสหลายๆครอบครัวที่อพยพเข้ามา แล้วทาได้รบั การศึกษาจนขบแล้วไปทางานยังนอกพืน้ ที่จนบริษัทที่ทาอยู่เกิด
ปั ญ หาที่ตอ้ งปิ ดกิจการแล้วจึงกลับมายังอาเภอเบตงเพื่อเริ่มต้นธุรกิจร้านกาแฟของตนเองด้วยเงินทุนที่ไ ด้รบั มาก้อน
สุดท้าย หลังจากนัน้ จึงมีการศึกษาเมล็ดพันธุข์ องกาแฟและทาการศึกษาสูตรวิธีการชงเครื่องดื่มกาแฟแต่ละประเภทแล้ว
ขายออกมาจนถึ งปั จ จุบัน ปั ญ หาหรื อ อุป สรรคที่ เกิ ด ขึ น้ ในธุ รกิ จ นี ้คื อ ความไม่ แ น่ น อนของลูก ค้า และทางธรรมชาติ
เนื่ องจากเบตงที่ มีอากาศเย็นและสภาพภูมิอ ากาศล้อ มรอบโดยเขาทาให้มี ฝนตกตลอดปี จึงทาให้ไม่ ค่อยมีลูกค้าใน
ช่วงเวลาดังกล่าว รวมทัง้ เครื่องดื่มกาแฟสามารถหาได้ง่ายในพืน้ ที่และมีค่แู ข่งซือ้ เฟรนส์ไชส์จากร้านที่มีช่อื เสียงมาเปิ ดกัน
ทาให้เกิดการเปรียบเทียบถึงรสชาดและราคาขายที่แบบไหนดีกว่ากันแต่ก็ยงั ไม่ส่งผลถึงธุ รกิจมากนักเพราะเน้นความเป็ น
ธรรมชาติของพืน้ ที่และราคาที่ย่อมเยา
ธุรกิจร้านกาแฟเน้นความเป็ นอัตลักษณ์ของพืน้ ที่ใช้เมล็ดพันธุท์ ่ีปลูกในพืน้ ที่ของอาเภอเบตงที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ ใช้สูตรโบราณคือบดเมล็ดด้วยมือและต้ม ด้วยแก๊สเกิดเป็ น
กาแฟเจ้าเดียวของพืน้ ที่ มีการสนับสนุนแหล่งเงินกูจ้ ากรัฐเพิ่มเติมในการขยายสาขาและในอนาคตจะขยายธุรกิจร้าน
กาแฟไปยังท่าอากาศยานเบตงต่อไปในอนาคต ร้านได้พฒ
ั นาสูตรกาแฟและเครื่องดื่มอย่างสม่าเสมอให้เครื่องดื่มมีความ
หลากหลายและมีรสชาติใหม่ๆให้ลกู ค้า ได้ลิม้ ลองอยู่เสมอเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่และไม่ซา้ ซากจาเจ นอกจากรสชาติ
และความหลากหลายของเครื่องดื่มแล้ว ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีสวยงาม มีเอกลักษณ์ ดูโดดเด่นช่วยดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ
มากขึน้ สร้างแบรนด์ในสินค้าให้ลกู ค้าจดจาสินค้าและร้านได้ง่ายขึน้ กาหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพของเครื่องดื่มและ
กลุ่ม ลูกค้าเป้ าหมาย จัดการส่งเสริม การขายอย่างสม่ าเสมอเพื่ อให้รา้ นเป็ น ที่รูจ้ ัก แล้วจึงจัดกิ จกรรมต่างๆ เพื่ อเพิ่ ม
ยอดขายและให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการร้านอีก มีการรับสมัครเป็ นสมาชิกและมีสิทธิพิเศษต่างๆ สาหรับสมาชิกของร้าน
ในช่วงเทศกาลต่างๆของอาเภอเบตงในแต่ละงานใหญ่ๆ ก็มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตกแต่งร้านให้มีบรรยากาศ
ต้อนรับเทศกาลต่างๆ เพื่อเพิ่มความแปลกตามีสีสนั และความไม่ซา้ ซากจาเจให้กบั ร้านต่อไป
การลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนสูง และมีระยะเวลาในการคืนทุนที่นานจึ งต้อง
วางแผนและเตรียมความพร้อมด้านการเงินให้รอบด้าน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและป้องกันไม่ให้การดาเนินธุรกิจสะดุด
ทัง้ แผนการกูย้ ืมเงินลงทุนเปิ ดร้านกาแฟและแผนการจัดซือ้ วัตถุดิบมาใช้ในกิจการร้านกาแฟ มีการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
และติดตามเทรนด์แนวโน้มของตลาดธุรกิจกาแฟ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคตลอดเวลา แล้วนาไปปรับใช้
สร้างเอกลักษณ์ให้กบั ธุรกิจร้านกาแฟสินค้าแบรนด์ของตน โดยโฟกัสไปที่รา้ นกาแฟในระดับราคาที่ใกล้เคียงกันรวมทัง้ การ
รับชาระด้วย QR Code และการบริการส่งสินค้าถึงที่

6. สรุปผลการวิจัย
ชาวไทยเชือ้ สายจีนจากมณฑลกว่างสีท่ีอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา เริ่มแรกทาอาชีพ
เกษตรกรรม การรับจ้างทั่วไป ทางานทุกอย่างที่มีคนจ้าง ในช่วงแรกจะเป็ นลูกจ้างของชาวไทยหรือเป็ นลูกจ้างของชาวจีนที่
เข้ามาอาศัยอยู่ก่อน เนื่องจากชาวจีนเป็ นคนที่มีความซื่ อสัตย์ ขยันอดทน ประหยัดมัธยัสถ์ เก็บหอมรอมริบ ไม่ใช้จ่าย
ฟุ่ มเฟื อย ชาวจีนมีนิสัย รักพวกพ้องส่งเสริมสนับสนุนคนชาติพันธุเ์ ดียวกัน และให้โอกาสสาหรับคนที่ตอ้ งการสร้างเนือ้
สร้างตัว ไม่อิจฉาเมื่อคนอื่นได้ดี เมื่อสภาพความเป็ นอยู่ในอาเภเบตงดีขึน้ จึงส่งข้อมูลกลับ บ้านเพื่อชักชวนญาติพ่ีนอ้ ง
เพื่อนฝูงให้เข้ามาอาศัยได้อย่างมีความสุข จึงไม่คิดที่จะอพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศอื่น ประกอบกับมีกิจการเป็ นของ
ตัวเองและมีความมั่นคงความเป็ นอยู่ดีขึน้ กว่าเดิมมาก มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รบั การยอมรับจากคนในพืน้ ที่ ชาวจีนก็รบั
ครอบครัวที่อยู่ประเทศจีนมาอยู่ท่ปี ระเทศไทยด้วย ปั จจุบนั ลูกหลานคนจีนกวางไสที่เกิดในประเทศไทยก็ได้รบั สัญชาติไทย
และเป็ น คนไทยอย่ างเต็ ม ตัว ได้รับ การยอมรับ จากสัง คมไทย มี บ ทบาทในสังคมทั้งทางด้านการเมื อ งการปกครอง
เศรษฐกิจ ลูกหลานชาวจีนก็รบั ราชการ บ้างก็เป็ นนักการเมือง รวมไปถึ งการคุมเศรษฐกิจสาคัญของพืน้ ที่ เปิ ดโอกาสให้
ชาวจีนกวางไสทามาหากินได้อย่างอิสระจึงเป็ นสิ่งเร้าสาคัญที่ทาให้เกิดการอพยพเข้ามาจากประเทศจีน
นอกจากนี ้ ลักษณะการปกครองหัวเมืองต่างๆในภาคใต้ ซึ่งเจ้าเมืองบางส่วนมีเชือ้ สายจีนได้มีส่วนเกือ้ หนุนและ
ชักจูงให้ชาวจีนจากแต่ละมณทล อพยพเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มจานวนมากขึน้ ประกอบกับความต้องการแรงงานชาว
จีนในกิจการต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ทาให้รฐั บาลไทยสนับสนุนให้ชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมทัง้ ให้
สิทธิต่างๆแก่ชาวจีน เช่นไม่ตอ้ งถูกเกณฑ์แรงงาน สามารถเดินทางเข้าออกได้ท่ ัวราชอาณาจักรและเก็บค่าภาษีในอัตราต่า
คนไทยเชือ้ สายจีนกวางไส ในอาเภอเบตงเป็ นผูท้ ่ีมีบทบาทสาคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการเมืองการ
ปกครอง ซึ่งจะเห็นได้จากการเข้าไปมีบทบาทในการเมืองส่วนท้องถิ่นประกอบกับเป็ นกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับดีและเป็ นที่ยอมรับของสังคม และการเป็ นคนไทยอย่างเต็มตัวจึงมีความคิดที่พัฒนาท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ให้มี
ความเจริญเท่าเทียมกับพืน้ ที่อื่นๆ การที่เป็ นบุคคลที่มีความพร้อมทางด้านวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ท่ดี ีขึน้ มีความพร้อมทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา จึงทาให้เป็ นที่ยอมรับและคนไทยในพืน้ ที่เองไม่ได้มีการแบ่งแยกเนื่องจากชาวจีนกวางไสได้
เข้ามาอาศัยอยูนพืน้ ที่นานแล้วโดยมองเห็นว่าเป็ นคนไทยคนหนึ่งเช่นกันเนื่องด้วยการมีนิสยั สาคัญคือความจริงใจ ความมี
นา้ ใจ เอือ้ เฟื ้ อต่อกัน รวมไปถึงความซือ้ สัตย์จึงเกิดการอยู่รว่ มกันอย่างสงบสุขของสังคมขึน้
ตามขนบจารีตประเพณีโบราณของชาวจีนกวางไส จะให้ความสาคัญกับครอบครัวมาก ดังนัน้ ครอบครัวของชาว
จีนกวางไสจะเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือครอบครัวขยาย ถ้าครอบครัวนั้นมีลูกชายหลายคนเมื่อลูกชายแต่งงานก็ตอ้ งพา
ลูกสะใภ้เข้าบ้าน ถ้าครอบครัวไหนมีลกู ชายหลายคนถือว่ าครอบครัวนัน้ โชคดี เพราะชาวจีนกวางไสจะให้ความสาคัญกับ
ลูกชายมากกว่าลูกผูห้ ญิง ครอบครัวต้องอยู่รวมในบ้านเดียวกัน คือ รุ่นอาวุโสกว่า ได้แก่ ปู่ ย่า ตายา พ่อแม่ และรุ่นอ่อน
อาวุโสกว่า ได้แก่ รุ่นลูกและรุ่นหลาน ระบบการปกครองภายในครอบครัวใหญ่ นี ้ คือระบบอาวุโสและถื อลาดับรุ่นของ
สมาชิกในครอบครัวอย่างเคร่งครัด หัวหน้าครอบครัวมีอานาจเด็ดขาดในการจัดการเรื่องราวต่างๆภายในครอบครัว โดยที่
ผูอ้ ่อนอาวุโสนัน้ ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นหรือตัดสินใจ
ปั จจุบันความคิดดัง้ เดิมเกี่ยวกับการกีดกันลูกผูห้ ญิงลดลงเนื่องจาก สังคมไทยให้ สิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ น
ลูกผูห้ ญิงหรือลูกผูช้ าย พ่อแม่ก็จะให้ความรักเท่าๆกัน แต่ไม่ว่าจะเป็ นคนไทยหรือคนไทยเชือ้ สายจีนตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ก็จะให้เกียรติผูช้ ายเป็ นผูน้ า ปั จจุบนั ลักษณะของครอบครัวเปลี่ยนไปเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป
ชาวไทยเชือ้ สายจีนกวางไส รุน่ ใหมได้รบั การศึกษามากขึน้ ความคิดเรื่องการสร้างครอบครัวโดยอยู่รวมกันเป็ นครอบครัว
ใหญ่ก็เปลี่ยนไป เมื่อมีครอบครัวก็จะสร้างครอบครัวของตัวเอง อาจจะซือ้ บ้านหรือสร้างบ้านอยู่ ใกล้ๆ กับพี่ๆน้อง ๆ หรือ
อาจจะต้องไปอยู่ท่อี ื่น เนื่องจากอาชีพของคนไทยเชือ้ สายจีนกวางไสในปั จจุบนั ส่วนใหญ่จะไม่ได้ประกอบอาชีพเหมือนรุน่
พ่อแม่หรือบรรพบุรุษ แต่จะรับราชการ ทางานรัฐวิสาหกิจ ทางานหน่วยงานเอกชน ซึ่งอาชีพต่างๆเหล่านีจ้ ะต้องมีการ
โยกย้ายลูกหลานชาวจีนกวางไสจึงไม่ได้อาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ แต่เมื่อถึงเทศกาลสาคัญๆก็จะกลับบ้านเพื่อทากิจกรรมร่วมกัน

และตามธรรมเนียมปฏิบตั ิของชาวจีนกวางไส ผูท้ ่อี าวุโสของบ้านจะอยู่กบั ลูกชายคนโต
การที่อาเภอเบตงมีชาวไทยเชือ้ สายจีนกวางไสอาศัยอยู่มาก ส่งผลให้เศรษฐกิจของเบตงขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เพราะชาวไทยเชือ้ สายจีนกวางไสส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย ปั จจุบันนีจ้ ะเห็นได้ว่ากิจการการค้าทั้งขนาดใหญ่
ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ล้วนแล้วแต่เป็ นกิจการของชาวไทยเชือ้ สายจีนกวางไสเป็ นส่วนใหญ่ รวมไปถึงชาวไทยเชือ้ สาย
จีนกวางไสที่มีเศรษฐกิจมั่นคงแล้วก็มการหันมาเล่นการเมือง ทัง้ ระดับท้องถิ่น อาทิ การลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือสมาชิกสภาเทศบาล นับได้ว่าชาวไทยเชือ้ สายจีนกวางไสเป็ นผูก้ มุ เศรษฐกิจของพืน้ ที่ไว้เป็ นส่วนใหญ่ เพราะคน
จีนมีความมุ่งมั่น ขยัน อดทนและที่สาคัญมีความซื่อสัตย์ รักพวกพ้อง ให้ความช่วยเหลือผูท้ ่ตี กทุกข์ได้ยาก แต่ก็ใช่ว่าพืน้ ที่
นีจ้ ะมีเฉพาะชาวไทยเชือ้ สายจีนกวางไสเท่านัน้ ที่ประกอบหลากหลายอาชีพ ยังมีชาวไทยเชือ้ สายมุสลิมและชาวไทยใน
พืน้ ที่ท่ดี าเนินธุรกิจมาก่อนแล้ว แต่ในเรื่องของความเจริญรุง่ เรืองนับได้ว่ายากที่จะแข่งขันกับชาวไทยเชือ้ สายจีนกวางไส

7. ข้อเสนอแนะ
(1) การศึกษาครัง้ นีเ้ น้นศึกษาด้านการดาเนินธุรกิจของชาวไทยเชือ้ สายจีนกวางไส ทาให้ขาดการศึกษาข้อมูล
ด้านอื่นๆ เช่น ลักษณะประชากร สภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
ดาเนินธุรกิจในเเต่ละด้านอย่างละเอียด ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อาจจะศึกษาในประเด็นดังกล่าวต่อไป
(2) จากการพูดคุยเเละร่วมเสวนาในกลุ่มชาวไทยเชือ้ สายจีนกวางไส พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับชาวจีนหรือชาว
ไทยเชือ้ สายจีนกวางไสเป็ นประเด็นที่ควรค่าแก่การศึกษาและควรมีศกึ ษาอย่างต่อเนื่องต่อไป
8. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
เว้น 1 บรรทัด
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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