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โครงการ”คนจีนกับการขยายตัวของเมืองบริเวณลุมน้ําชี “ โดยศึกษาเฉพาะจังหวัด
รอยเอ็ดและมหาสารคาม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเขามาของคนจีนใน 2 จังหวัด ซึ่งทั้ง 2
จังหวัดนี้ไมใชเมืองการคาในอดีต แตเมื่อคนจีนเขาไปทําใหเมืองมีการขยายและเติบโต จึงนา
ศึกษาถึงกลวิธีในการสรางตัวของคนจีนทางเศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการเรียนรูระหวางกัน
ของคน 2 วัฒนธรรม จนถึงการปรับเปลี่ยนและการสรางอัตลักษณใหมของลูกหลานจีนรุนตอๆมา
การศึกษานี้สวนมากไดขอมูลจากการสัมภาษณ สอบถาม และนําคําบอกเลามาเทียบ
เคียงกับเอกสารทางประวัติศาสตร วิเคราะหความเปนไปไดและเทียบเคียงกับหลักความเปนจริง
นอกจากนี้ยังอาศัยการสังเกตการประกอบพิธีกรรมดานวัฒนธรรม การเขารวมในบางกิจกรรมของ
ชาวจีน การเขารวมสังเกตการณกิจกรรมที่ประกอบรวมกันของคนจีนและคนทองถิ่นในแตละ
อําเภอ ทําใหเห็นความเปนคนทองถิ่นของคนจีน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้รอยใจคนจีนใหผูกพันกับทอง
ถิ่น จนสรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่นทั้งในดานเศรษฐกิจและการเมือง และการจัดเวทีชาวบาน
รวมคนจีนและคนทองถิ่นเขารวม เปนการกระตุนความรักในทองถิ่น และความหวังที่อยากใหทอง
ถิ่นของตนเจริญเติบโตในทางที่เหมาะสม
จากการศึกษาพบวาอิทธิพลของชาวจีนตั้งแตรุนบุกเบิกจนถึงรุนลูกหลานสะสมฐาน
อํานาจทางเศรษฐกิจของเมือง อันนํามาสูการขยายและเติบโตของเมือง จากนั้นไดขยายฐานไปสู
ระบบการเมืองทั้งระดับชาติและทองถิ่น จนกระทั่งการเขามามีบทบาทสําคัญทางดานวัฒนธรรม
ของทองถิ่น นอกจากนี้ยังเห็นการปรับเปลี่ยนอัตลักษณของรุนจีนในแตละรุน โดยอัตลักษณนี้จะมี
สวนผสมของความเปนจีน+ความเปนทองถิ่น + การศึกษา จากรุนจีนโพนทะเล
จีนอีสาน
อีสานเชื้อสายจีน อัตลักษณที่ปรับเปลี่ยนนี้สะทอนใหเห็นความเปนคนทองถิ่นของลูกหลานจีน ซึ่ง
สงผลตอมุมมองในการสรางฐานะ โดยกลาที่จะดึงคนทองถิ่นเขารวมในธุรกิจของครอบครัว การ
ขยายธุรกิจตามหลักเศรษฐศาสตร ทําใหเมืองมีการขยายตัวอยางมาก
ปญหาและอุปสรรคของงานวิจัยนี้เกิดจากพื้นที่ที่ศึกษามีมาก คือ 2 จังหวัด 11 อําเภอ แต
ละอําเภออยูไกลกัน ผูรูในแตละอําเภอมีนอย และสวนมากเปนผูสูงอายุที่จําเปนตองเดินทางไป
สัมภาษณเอง และผูใหสัมภาษณสวนใหญมีอาชีพคาขาย มักจะมีปญหาเรื่องเวลาที่ไมตรงกัน

สิ่งที่ควรจะพัฒนาตอไป คือเมื่อลูกหลานจีนเปนคนทองถิ่นแลว ควรมีกิจกรรมกระตุนจิต
สํานึกในความรักทองถิ่น เพราะพวกนี้เปนหลักสําคัญของการพัฒนาเมืองใหเติบโตและขยายไป
ในอนาคต
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Chinese and the expansion of cities on Chi River was a case study of Roi-ed and
Mahasarakham provinces. This project aims to study an immigration of Chinese in the
two provinces which were not trade center in the past. When the immigrant Chinese
settled in those cities, it led to the expansion of trade and economic growth. Therefore, it
is interesting to learn how the immigrants Chinese built their economy and politics and
learning process between Chinese and natives which adapted and made new identity
of descendants’ Chinese.
Most of the information derived from interview. They were compared with the
historical documents, and then analysed the possibility by comparing with the present
facts. In addition, the research also based on the observation of the ritual of Chinese in
each district. When Chinese became to the native, they had attachment for their local
and developed to economy and politics in the future. The Chinese - natives meeting led
to the love of their cities and hope that they would expand in the good ways. .
This project found that the influence of the Chinese in the two provinces derived
from the accumulation of wealth from to Overseas Chinese to their descendents which
led to the expansion and growth of cities besides they influenced to local and national
politics and the native culture too. Chinese identity adapted every generation which
consisted of Chineseness + locality + education by overseas Chinese
Chinese
in Isan
Isan Chinese ethnic. The adapted identity showed the locality of the new
generation of Chinese in Isan, for example changing the attitude of his business by the
getting natives came to business families and leading economics to spread them.
Major obstacle of this project are the case study had many area study ; it was 11
districts on 2 provinces and each districts was far. The key informants had a small group
and almost were the old men that they were merchants in the market at their district
and the last problem was the different times.

It is recommended that the activation of local loving consciousness among the
new generation of Chinese in Isan is very important, because they were the key actors in
local development in the future.
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