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บทคัดย่อ

ในช่ ว งปลายศตวรรษที่ 19 ปี นั ง เติ บ โตขึ้ นในฐานะเมื อ งท่ า ส�ำ คัญ ของนิ ค มช่ อ งแคบที่ เ ป็ น
อาณานิ คมของอังกฤษและเป็ นศูนย์กลางการค้าในภูมภิ าคแหลมมลายูฝัง่ ตะวันตก บทความนี้ ศึกษาเครือข่าย
ทางเศรษฐกิ จระหว่างภูเก็ตและตรังซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งของประเทศไทย แต่ เชื่ อมโยงเข้ากับเมื องท่ าปี นั ง
อย่างแนบแน่ น เขตเครือข่ายการค้านี้ เชื่อมโยงกันด้วยกิจการเหมืองแร่ การส่งออกดีบุก การพาณิชย์อื่นๆ
และชาวจีนโพ้นทะเลที่โดยธรรมชาติแล้วมีลกั ษณะข้ามชาติท้งั ในแง่สงั คมและเศรษฐกิจ กิจการเหมืองแร่ดีบุก
ในเขตนี้ ขยายตัวอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ทศวรรษ 1910 จนปิ ดตัวลงในทศวรรษ 1980 กิจการเหมืองแร่นี้
ลงทุนและด�ำเนิ นการโดยกลุ่มชาวจีน ภูเก็ตและตรังเป็ นแหล่งเหมืองแร่ดีบุก ส่วนปี นั งเป็ นแหล่งถลุงแร่
และฐานในการส่งออก บทความนี้ ยังจะแสดงให้เห็นถึงชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวจีนในเขตเครือข่ายการค้า
ปี นัง–ภูเก็ต–ตรังด้วย รวมถึงการขยายตัวของชุมชนจีนในเขตเหมืองแร่สำ� คัญแห่งหนึ่ ง คือที่หว้ ยยอดในตรัง
ซึ่งบทความนี้ เลือกใช้เป็ นกรณีศึกษา
ค�ำส�ำคัญ: เครือข่ายการค้าปี นัง-ภูเก็ต-ตรัง, กิจการเหมืองแร่, ชาวจีนโพ้นทะเล

Abstract

In the late nineteenth century, Penang arose as a major port-city of the Straits Settlements,
a group of British colonial territories and commercial centers on the west coast of the Malay
Peninsula. This paper explores economic networks between Phuket and Trang, two cities that were
part of Thailand but nevertheless closely linked with Penang. They were interconnected by tin mining
and exportation, commercial activities, and the Chinese diaspora who were transnational by nature in
both social and economic terms. Invested in and run by the Chinese, tin mining in this economic zone
constantly grew from the 1910s until its end in the 1980s. Whereas tin mines in Phuket and Trang
provided raw materials, Penang played a role as a location for smelting and exportation. This paper
also depicts the economic life of the Chinese in the economic networks between Penang, Phuket, and
Trang as well as the development of Chinese communities in Huai Yod, an important mining area in
Trang which serves as a key instance in this study.
Keywords: Penang-Phuket-Trang economic networks, tin mining, Chinese diaspora
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ตรัง ส�ำหรับความช่วยเหลือ ค�ำแนะน�ำ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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แม้ว่า ภู เ ก็ ต และตรัง จะเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของประเทศไทย แต่ ก ารค้า ทางทะเลมี ค วามใกล้ชิ ด กับ
เมืองท่าปี นั งจนเป็ นเขตการค้าที่สำ� คัญของแหลมมลายู ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 สินค้าที่เชื่อมโยง
เขตการค้านี้ ได้แก่ พริกไทย ยาสูบ หมาก น�้ำตาล และหนังสัตว์ ต่อมาในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ดีบกุ กลายเป็ น
สิ นค้าหลักทั้งขาเข้าและขาออกของปี นั ง ภูเก็ตและตรังเป็ นแหล่งผลิ ตและส่งออกดี บุกที่ ส�ำคัญ กิจการ
เหมืองแร่ดบี กุ ในเขตนี้ ขยายตัวอย่างต่อเนื่ องตัง้ แต่ทศวรรษ 1910 เป็ นต้นมา ท�ำให้เขตการค้าปี นัง-ภูเก็ต-ตรัง
เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่ นด้วยกิจการเหมืองแร่ การส่งออกดีบุก การพาณิชย์อื่นๆ และชาวจีนโพ้นทะเลที่
โดยธรรมชาติแล้วมีลักษณะข้ามชาติท้ังในแง่สงั คมและเศรษฐกิจ ชาวจีนที่ไม่มีทุนเพียงพออพยพเข้ามา
ในพื้ นที่เพื่อเป็ นแรงงาน ผูป้ ระกอบชาวจีนที่มีเงินทุนสูงจะเข้ามาลงทุนในกิจการเหมืองแร่ ส่วนพ่อค้าจีน
เข้ามาตั้งรกรากท�ำการค้าในเขตเมือง การอพยพตั้งถิ่นฐานของพ่อค้าจีนท�ำให้เกิดชุมชนการค้าที่พฒ
ั นาไปสู่
การเป็ นเมืองในเวลาต่อมา
บทความนี้ แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของการค้าดีบุกที่เชื่อมโยงเครือข่ายการค้าปี นัง-ภูเก็ต-ตรัง
เข้าด้วยกัน และยังจะแสดงให้เห็นถึงชีวติ ทางเศรษฐกิจของชาวจีนในเขตเครือข่ายการค้านี้ รวมถึงการขยายตัว
ของชุมชนจีนในเขตเหมืองแร่สำ� คัญแห่งหนึ่ ง คือที่หว้ ยยอดในตรังซึ่งบทความนี้ เลือกใช้เป็ นกรณีศึกษา
1. ความส�ำคัญของปี นังกับเมืองในแหลมมลายู
ในช่ ว งปลายคริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 19 ปี นั ง เติ บ โตขึ้ นในฐานะเมื อ งท่ า ส�ำ คัญ ของนิ ค มช่ อ งแคบ
(Straits Settlements) ที่เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ ปี นั งเป็ นศูนย์กลางการค้าและการกระจายสินค้า
หรือการรวบรวมสินค้าเพื่อส่งต่อ (Entrepot Trade) จากบริเวณโดยรอบของปี นั งไปยังรัฐทางฝั ่งตะวันตก
ของแหลมมลายู เช่น ภูเก็ต ตรังที่ต้งั อยูท่ างตอนใต้ของไทย และเปรัค (Perak) เคดะห์ (Kedah) รวมถึง
ทางเหนื อของชายฝั ่งตะวันออกของเกาะสุมาตรา1 อีกทั้งยังมีความส�ำคัญในฐานะเมืองท่าที่สร้างเครือข่าย
การค้ากับพื้ นที่อนื่ ๆ ทัว่ โลกนอกภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สินค้าส�ำคัญที่ผา่ นเข้าสูป่ ี นัง ได้แก่ พริกไทย
ยาสูบ หมาก น�้ำตาล และหนังสัตว์2
ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ดีบุกกลายเป็ นสินค้าส�ำคัญทั้งขาเข้าและขาออกของปี นัง และยังเป็ นสินค้า
ส่ ง ออกที่ ส�ำ คัญ ของเมื อ งในแหลมมลายู การขยายตัว ของการค้า ดี บุ ก ได้เ ปลี่ ย นรู ป แบบการค้า และ
ความส�ำคัญของปี นั งจากการเป็ นศูนย์กลางการค้าในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 มาสู่การเป็ นเมืองท่ า
ของรัฐมลายู (Malayan Port) ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ปี นั งจึงเป็ นเสมือนตัวกลางระหว่างรัฐมลายู
และพื้ นที่โดยรอบที่ผลิตดีบุกฝ่ ายหนึ่ งและตลาดตะวันตกที่น�ำเข้าดีบุกอีกฝ่ ายหนึ่ ง3 ขณะเดียวกัน ปี นังยังมี
ความส�ำคัญทางการค้าและมีความใกล้ชิดกับภาคใต้ฝัง่ ตะวันตกของสยาม โดยเฉพาะเขตการค้าภูเก็ต-ตรัง
แหล่งผลิตและส่งออกดีบุกที่สำ� คัญ
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ภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจของภาคใต้ฝัง่ ตะวันตกแตกต่างไปจากภูมิภาคอื่นของไทย เนื่ องจากพื้ นที่
ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยป่ าและภูเขา มีที่ราบลุ่มน้อย ประกอบกับสภาพอากาศมีฝนตกชุ กตลอดทั้งปี
จึงไม่เหมาะแก่การท�ำไร่ท�ำนา ส่งผลให้พื้นฐานทางเศรษฐกิจจึงไม่ได้อยู่ที่การเกษตรเพียงอย่างเดี ยว1
ฐานทางเศรษฐกิจที่สำ� คัญของภาคใต้โดยเฉพาะหัวเมืองชายฝั ่งทะเลทางตะวันตกจึงอยู่ที่การค้าทางเรือ2
และการท�ำเหมืองแร่ดีบุกและการค้าแร่ดีบุกมาตั้งแต่อดีต
สภาพภูมิศาสตร์ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเอื้ อต่ อการท�ำเหมืองแร่ เพราะตั้งอยู่ในแนวเดี ยวกับ
สายแร่ดีบุกสายใหญ่ที่สุดของโลกที่ มีความอุดมสมบูรณ์ เริ่มต้นจากเทื อกเขาหินแกรนิ ตในพม่าภาคใต้
คร่อมดินแดนภาคตะวันตกและภาคใต้ของไทยลงไปหัวเมืองต่างๆ ในคาบสมุทรมาเลย์ และแตกแขนงไปสู่
แหล่งแร่ดีบุกในบริเวณเกาะสุมาตราของอินโดนี เซีย3 อีกทั้งแหล่งแร่ดีบุกในภาคใต้ยงั มีลกั ษณะตะกอนน�้ำพา
(alluvial deposits) ซึ่งเกิดในลุ่มน�้ ำและชายฝั ่งทะเลที่ง่ายแก่การขุดหา ผูค้ นที่อาศัยอยู่ในหัวเมืองใหญ่
ของภาคใต้ฝั่ง ตะวัน ตก เช่น ภู เ ก็ ต พังงา และตรัง ได้ยึด อาชี พ ขุ ด หาแร่ ดี บุก ตามผิ วดิ นใกล้แม่น้� ำ และ
ตามชายฝั ่งทะเล การท�ำเหมืองแร่ดีบุกจึงมีอิทธิ พลเหนื อเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมภาคใต้ของไทย
มาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จึงเริ่มมีการปลูกยางพาราเป็ นสินค้าหลัก
อีกชนิ ด4
แหลมมลายูมีลกั ษณะแคบยาวยื่นลงไปในทะเล และมีภูเขาเป็ นสันกลางติดต่อกันเป็ นพืดตั้งแต่
เมืองชุ มพรตลอดจนหัวเมืองมลายู ถื อเป็ นลักษณะเด่ นส�ำคัญที่ ท�ำให้การค้าและการติ ดต่ อทางการค้า
ของแหลมมลายูในอดีตไม่ได้ขนกั
ึ้ บกรุงเทพฯ กล่าวคือแหลมมลายูเปรียบเสมือนดินแดนหน้าด่านทีเ่ รือต่างชาติ
แทบทุ กล�ำต้องผ่ านก่อนจะเข้าไปยังอาณาจักร ฉะนั้ นแหลมมลายูจึงเป็ นที่ จอดพักเรือและเป็ นเมืองท่ า
ที่สำ� คัญ ท�ำให้การค้าขายของเรือต่างชาติสามารถจะซื้ อหาสินค้ากับบรรดาหัวเมืองของแหลมมลายูได้โดย
ไม่ตอ้ งเดินทางเข้าไปถึงอยุธยาหรือกรุงเทพฯ5
ปั จ จัย ภู มิ ศ าสตร์ที่ เ กิ ด จากเทื อ กเขาบรรทัด ที่ อ ยู่ต อนกลางของคาบสมุ ท รในภาคใต้ยัง ท�ำ ให้
การติ ด ต่ อ ระหว่า งฝั ่งตะวัน ตกและฝั ่งตะวัน ออกเป็ นไปได้ย ากล�ำ บาก 6 เมื อ งในฝั ่ง ตะวันตกถู กตัด ขาด
จากเมืองทางฝั ่งทะเลตะวันออก ส่งผลให้การเดินทางจากสยามหรือกรุงเทพฯ มายังเมืองฝั ่งตะวันตก หรือ
การเดิ นทางจากเมืองฝั ่งตะวันออกมายังฝั ่งตะวันตกจึงยากล�ำบาก7 แม้จะมีเส้นทางบกเก่าแก่ที่ติดต่ อ
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ระหว่างชายฝั ง่ ทะเลทั้ง 2 ฝั ง่ คือเส้นทางจากเมืองตรังไปนครศรีธรรมราช และเส้นทางจากเมืองสงขลาไป
ไทรบุรี1 แต่ก็ยงั พบปั ญหาว่าไม่มีเส้นทางบกติดต่อระหว่างชายฝั ่งทะเลสองฝั ่งบนคาบสมุทรนี้ ได้สะดวก 2
การคมนาคมและการค้าในฝั ่งตะวันตกจึงอาศัยการเดินเรือทางทะเลเป็ นหลัก การค้าและเส้นทางการค้า
ของเมืองในฝั ง่ ตะวันตก จึงผูกพันกับมลายูและปี นัง ซึ่งจะแตกต่างไปจากการคมนาคมในเมืองฝั ง่ ตะวันออก
ที่สะดวกกว่า และมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ มากกว่าฝั ง่ ตะวันตก
ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจของภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั ่งตะวันตก โดยเฉพาะความเชื่อมโยง
และสัม พัน ธ์กับ กรุ ง เทพฯ ยัง คงมี ต่ อ เนื่ อ งมาถึ ง ต้น ทศวรรษ 2500 เศรษฐกิ จ ภาคใต้ฝั่ ง ตะวัน ออก
มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับกรุ งเทพฯ โดยมีการค้าขึ้ นไปที่ อ่าวไทย ส่วนทางด้านฝั ่งตะวันตก เช่น
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล การค้าเกือบทั้งหมดเชื่อมโยงไปที่ปีนังเป็ นส�ำคัญ3
2. เขตการค้าปี นัง-ภูเก็ต-ตรัง
ภูเก็ตและตรังคือเมืองท่าส�ำคัญและโดดเด่นของแหลมมลายู ทั้งสองเมืองมีความใกล้ชิดผูกพันกับ
ปี นั งทั้งในแง่ของท�ำเลที่ต้งั ภูมิศาสตร์ กิจกรรมทางการค้าทางทะเล และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
กับเหมืองแร่ดีบุก ภูเก็ตมีภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การท�ำการค้ากับต่างประเทศ เศรษฐกิจของภูเก็ตผูกพันกับ
ต่างประเทศมากกว่าสยามหรือรัฐไทย เพราะตั้งอยู่โดดเดี่ยวจากเมืองอื่นๆในภาคใต้ดว้ ยกัน การติดต่อ
ระหว่างภูเก็ตกับเมืองต่างๆ หรือพื้ นที่ภายในประเทศเป็ นไปอย่างยากล�ำบาก ต้องอาศัยทางเรือเท่านั้ น
ท�ำให้ภูเก็ตมีอิสระทางการค้า มีความผูกพันและสามารถติดต่อกับหัวเมืองมลายูโดยเฉพาะปี นังได้สะดวก4
ขณะเดียวกัน ภูเก็ตยังเป็ นแหล่งการท�ำเหมืองแร่ขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ แร่ดีบุกที่ผลิตได้จะถูกส่งไปถลุง
และขายยังตลาดที่ปีนังอีกทอดหนึ่ ง ดีบุกจึงเป็ นสินค้าส่งออกหลักของภูเก็ต ส่วนสินค้าส่งออกอื่นๆ ได้แก่
พริกไทย เนื้ อมะพร้าวแห้งจากหัวเมืองใกล้เคียงที่สง่ มาขายผ่านเมืองภูเก็ต สินค้าน�ำเข้าจากปี นัง ได้แก่ ผ้าฝ้ าย
ผ้าไหม ฝิ่ น โดยจะมีเรือกลไฟของพ่อค้าปี นังบรรทุกสินค้าจากปี นังเข้ามาขายยังภูเก็ตสัปดาห์ละครั้ง5
ความเป็ นอิสระทางการค้าของภูเก็ตที่ไม่ได้อิงอยู่กบั รัฐไทย แต่อิงอยู่กบั การค้าระหว่างประเทศ
สะท้อนผ่านระบบเงินตราและเงินที่ใช้หมุนเวียนระหว่างการค้าของเมืองภูเก็ต ก่อนปลายทศวรรษ 1890
เมืองภูเก็ตมีการใช้เบี้ ยตะกัว่ เป็ นเงินตราหมุนเวียนในการค้า ทัง้ การค้าย่อยภายในเมือง และเงินตราต่างประเทศ
ในการค้า กับ ต่ า งประเทศ ไม่ ไ ด้ใ ช้เ งิ น ตราของไทย แต่ เ มื่ อ เศรษฐกิ จ ของภู เ ก็ ต มี ค วามส�ำ คัญ มากขึ้ น
เกิดการขยายตัวของกิจการเหมืองแร่เพิ่มขึ้ น ท�ำให้การค้าขายกับต่างประเทศขยายตัวตามมา รัฐไทยจึงให้
ความส�ำคัญกับการค้าและระบบเงินตราของภูเก็ตตามมา เกิดความพยายามทีจ่ ะท�ำให้การค้าและระบบเงินตรา
ของภูเก็ตมาเป็ นส่วนหนึ่ งของรัฐไทย ในปี 1898 รัฐบาลไทยได้ผลิตเบี้ ยทองแดงออกมาใช้ และมีนโยบาย
กระจายการใช้เบี้ ยทองแดงไปตามเมืองต่ างๆ เพื่อแทนที่ เบี้ ยตะกัว่ ที่ ใช้แพร่หลายก่อนหน้านั้ น ต่ อมา
ในปี 1906 รัฐบาลจึงน�ำเงินตราของไทยเข้ามาใช้แทนเงินตราต่างประเทศที่ใช้แพร่หลายก่อนหน้านั้น6
1
2
3
4
5
6
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ตรังเป็ นเมืองท่าส�ำคัญที่อยูไ่ ม่ไกลจากภูเก็ตและปี นัง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของตรังคล้ายคลึงกับ
ภูเก็ต พื้ นที่บางส่วนถูกตัดขาดจากเมืองชายฝั ง่ ทะเลตะวันออกด้วยเทือกเขาบรรทัด ท�ำให้การเดินทางจาก
กรุงเทพฯมายังตรังเป็ นไปอย่างยากล�ำบาก แต่เมืองตรังยังมีลกั ษณะพิเศษทางภูมิประเทศ ท�ำให้ตรังกลาย
เป็ นเมืองท่าส�ำคัญ เนื่ องจากพื้ นที่ทางตอนเหนื อของตรังมีเส้นทางที่เกิดจากช่องเขาและภูเขาเล็กๆ ท�ำให้
เกิดเส้นทางที่สามารถเดินทางไปยังหัวเมืองฝั ง่ ตะวันออกได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ขา้ มอ�ำเภอห้วยยอดไป
ยังอ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเส้นทางที่ออกจากอ�ำเภอทับเที่ยงผ่านต�ำบลกระช่องไปออก
จังหวัดพัทลุง1 ลักษณะพิเศษนี้ ท�ำให้ตรังกลายเป็ นเมืองท่าส�ำคัญและเป็ นเส้นทางข้ามแหลมมลายู
การค้าของเมืองตรังเชื่อมโยงเป็ นส่วนหนึ่ งกับตลาดปี นั งมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 สินค้าส่ง
ออกของตรังที่ส่งไปยังปี นัง ได้แก่ ดีบุก พริกไทยที่ปลูกที่ตรังมากที่สุดในเมืองฝั ง่ ตะวันตก2 พริกไทยจะถูกส่ง
ผ่านปี นังเพื่อไปขายต่อยังประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ ยังมีสตั ว์ปีก และฟื นด้วย3 สินค้าถ่านจากไม้โกงกาง
ของตรังเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดปี นัง ส่วนสินค้าน�ำเข้าจากปี นัง ได้แก่ ข้าวสารที่ถูกส่งต่อมาจากเมืองมะริด
ทวาย ตะนาวศรีของพม่าอีกทอดหนึ่ ง แม้วา่ ตรังจะมีพื้นที่เหมาะแก่การท�ำเกษตรกรรมมากว่าภูเก็ต แต่ขา้ ว
ที่ปลูกในตรังเพียงพอส�ำหรับใช้บริโภคกันภายในเมืองเท่านั้น4 สินค้าน� ำเข้าจากปี นังอื่นๆ ได้แก่ แป้ งสาลี
น�้ำมันก๊าด5
การเดินทางทางเรือจากปี นั งในแหลมมลายูมายังตรัง พังงา และภูเก็ต ค่อนข้างสะดวก และใช้
เวลาเดินทางระยะสั้นเพียง 1-2 วันเท่านั้น เนื่ องจากมีเรือเมล์ที่วงิ่ โดยสารเส้นทางนี้ เป็ นประจ�ำ ในทศวรรษ
1900 เป็ นต้นมา มีเรือเมล์เปอร์ลิส (S.S. Perlis) ของบริษัท The Eastern Shipping วิง่ โดยสารจากปี นังไป
ยังตรัง พังงาและภูเก็ต จากตารางเรือเมล์ในเดือนพฤษภาคม 1914 เรือเมล์จะออกจากปี นังในทุกบ่ายวัน
ศุกร์ จากนั้นจะมาถึงตรังในเช้ามืดของวันเสาร์ และออกจากตรังไปยังเกาะปั นหยี จังหวัดพังงา เพื่อเข้าเทียบ
เรือที่พงั งาในคืนวันเสาร์ จากนั้นจะออกจากพังงาไปยังภูเก็ตในช่วงเวลาเดียวกัน และเรือล�ำนี้ จะถึงภูเก็ตใน
ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ ขณะที่เส้นทางขากลับจากภูเก็ตไปปี นังนั้น เรือเมล์ปอร์ลิสจะออกจากภูเก็ตในคืนวัน
อาทิตย์และจะเข้าเทียบเรือที่ท่านุ่ น บริเวณที่เป็ นจุดเชื่อมระหว่างภูเก็ตและพังงาในเช้าวันจันทร์ ก่อนที่จะ
ออกจากท่านุ่ นไปยังพังงาในเย็นวันเดียวกัน เรือเมล์จะถึงพังงาในตอนเช้าของวันอังคาร ก่อนจะออกจาก
พังงาไปยังตรังในคืนวันเดียวกัน เรือเมล์จะถึงตรังในวันพุธ และจะเดินทางจากตรังไปถึงปี นังในเช้าของวัน
พฤหัส6 นอกจากนี้ การเดินทางจากอ�ำเภอกันตังที่เป็ นเมืองท่าของจังหวัดตรังไปยังปี นั งในช่วงทศวรรษ
1910 ยังมีเรือโดยสารขนาดใหญ่ชื่อเรือเคดะห์ วิง่ บรรทุกสินค้าและขนส่งผูโ้ ดยสายในเส้นทางดังกล่าว7
การเดินทางและการติดต่อระหว่างเส้นทางปี นั ง ตรัง ภูเก็ต ยังท�ำได้ผ่านเรือประมงของผูค้ นใน
พื้ นที่ เรือส่วนใหญ่เป็ นเรือฉลอมทะเลที่รบั จ้างบรรทุกสินค้าระหว่างเส้นทางในท่าเรือกันตัง จังหวัดตรัง – ปี นัง
1
2
3
4
5
6
7
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เช่น เรือฉลอมทะเล ชั้น 1 ของนายบุ่นเที่ยง เรือฉลอม ชั้น 2 ของนายชุม ก�ำลัง เรือฉลอม ชั้น 3 ของ
นายฉุน้ ก่อ แซ่ตนั เรือฉลอมชัน้ 3 ของนายขาว นาโค และเรือของนายปุนเทีย่ ว นอกจากนี้ ยังมีเรือรับจ้างทีว่ งิ่ จาก
ภูเก็ต-พังงา ส่วนใหญ่เป็ นเรือรับจ้างที่วิ่งบรรทุกฟื น ไม้กระดาน ไม้ฟืนส่วนใหญ่จะน� ำมาขายยังเหมืองแร่
เช่น เรือของนายถาวร วุน่ พานิ ชที่วงิ่ เส้นทางกระบี-่ ภูเก็ต เรือของนายเจตน์ แซ่ถวั ่ เรือของนายตันเก้า แซ่ตนั
เรือของนายสงวน แซ่ขอ เรือของนายเกื้ อ เกิดผล1
3. เครือข่ายการค้าของพ่อค้าจีนในปี นัง-ภูเก็ต-ตรังและชุมชนการค้าทับเที่ยง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็ นต้นมา การค้าของตลาดปี นั งรวมถึงการน� ำเข้าและส่งออกสินค้า
ระหว่างปี นัง-ภูเก็ต-ตรังเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขยายอิทธิพลของชาวจีนหรือกลุ่ม
พ่อค้าจีนในปี นัง กล่าวคืออิทธิพลทางการค้าของพ่อค้าชาวจีนในปี นังขยายตัวสูงสุดในช่วงทศวรรษสุดท้าย
ของคริสต์ศตวรรษที่ 192 เพราะสามารถควบคุ มกิจกรรมทางการค้าของปี นั งส่วนใหญ่ได้ท้ังหมด กลุ่ม
พ่อค้าชาวจีนมีบทบาทหลักในการขยายเครือข่ายทางการค้าออกไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการเชื่อมโยง
ปี นั งกับแหล่งผลิตตอนใน เช่น รัฐมลายู สุมาตรา และตอนใต้ของสยาม3 อีกทั้งพ่อค้าชาวจีนในปี นั งยังมี
กิจการเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือและการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ และโรงถลุงแร่ ที่เชื่อมโยงแหล่งผลิต
ตอนในเข้ากับเมืองท่าปี นัง4
การลงทุนในกิจการเหมืองแร่ของพ่อค้าชาวจีน ยังท�ำให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตดีบุกตามมา เช่น ข้าว เสื้ อผ้า ฝิ่ น อาหารส�ำเร็จรูป เนื้ อปลา และปลา การน�ำเข้าและส่ง
ออกสินค้าเหล่านี้ ขยายตัวตามการบริโภคที่เพิ่มขึ้ นของกรรมกรชาวจีนที่หลัง่ ไหลเข้าสู่เหมืองแร่5 นับตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็ นต้นมา กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลทั้งพ่อค้าและแรงงานจ�ำนวนมากกลายเป็ นกลุ่มหลักที่
ถูกดึงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเหมืองแร่และการท�ำเหมืองในพื้ นที่หวั เมืองมลายู6 ขณะที่การค้าดีบุกและกิจการ
เหมืองแร่ในพื้ นที่แหล่งผลิตตอนในขยายตัวและเฟื่ องฟูขึ้นในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ดีบุกกลายเป็ นสินค้า
ส่งออกหลักของภูเก็ต ตรัง และบริเวณตอนใต้ของแหลมมลายู
ชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมายังภูเก็ตและตรังส่วนใหญ่เป็ นชาวจีนฮกเกี้ ยนอพยพมาจากปี นั งและ
สิงคโปร์ และบางส่วนมาจากฝูเจี้ ยนในจีน7 ชาวจีนบางส่วนเดินทางออกจากจีนแผ่นดินใหญ่มาเป็ นแรงงาน
บางส่วนสามารถสร้างเนื้ อสร้างตัวท�ำการค้าอยูท่ ี่ปีนัง ก่อนจะเดินทางต่อมายังภูเก็ตและตรัง จากนั้นได้ลง
หลักปั กฐานแต่งงานกับหญิงสาวในท้องถิ่นตามมา ชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้ อาจจ�ำแนกได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่
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คือกลุ่มที่ มีฐานะยากจนเข้ามาเป็ นแรงงานในเหมืองแร่ และกลุ่มที่ มีฐานะดีก็มกั จะร่วมหุน้ กับชนชั้นน� ำ
ของไทยในฐานะนายเหมืองหรือผูร้ ่วมลงทุน1 ชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้ สามารถปรับตัวเข้ากับระบบเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่ นนั้ นได้ ขณะเดี ยวกันก็รักษาประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิตและความเป็ นจีน
บางอย่างไว้ ชาวจีนโพ้นทะเลโดยธรรมชาติน้ั นมีลกั ษณะข้ามชาติ (trans-national) ทั้งในแง่สงั คมและ
เศรษฐกิจ2
พ่อค้าชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาลงทุนในกิจการเหมืองแร่ในภูเก็ตและตรัง ถือเป็ นตัวอย่างส�ำคัญ
ของการข้ามชาติดงั กล่าว เนื่ องจากส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มพ่อค้าชาวจีนจากปี นังที่สร้างเครือข่ายการค้าเชื่อมโยง
ระหว่างพื้ นที่ทางตอนใต้ของไทย เช่น ภูเก็ต พังงา ตรัง เข้ากับเครือข่ายของชาวจีนฮกเกี้ ยนที่อาศัยอยูใ่ น
ปี นั งและจีนอีกทอดหนึ่ ง เครือข่ายการค้าของพ่อค้าชาวจีนยังขยายตัวเชื่อมโยงการค้าไปยังเกาะบังกา
(Bangka) และเกาะบิลลิตนั (Biliton) ในสุมาตราประเทศอินโดนี เซียด้วย3
ตระกูลของคอซูเ้ จียง (Khaw Soo Cheang) หรือ ซูเ้ จียง แซ่คอ ชาวจีนฮกเกี้ ยนที่ต่อมาเป็ นต้น
ตระกูล ณ ระนอง คือตัวอย่างส�ำคัญของชาวจีนโพ้นทะเลที่มีลกั ษณะข้ามชาติท้งั ด้านเศรษฐกิจและสังคม
เนื่ องจากประสบความส�ำเร็จจากการผูกขาดเศรษฐกิจการค้าและการกิจการเหมืองแร่ในพื้ นที่ภูเก็ต พังงา
ตรัง โดยการประสานผลประโยชน์ ท้งั ด้านการเมืองและเศรษฐกิจกับชนชั้นไทยและผูป้ กครองอาณานิ คม
อังกฤษที่ปีนัง ตระกูล ณ ระนอง จึงมีสถานะที่ค่อนข้างพิเศษ เพราะเป็ นทั้งข้าราชการของสยามและคนใน
บังคับอังกฤษ (British Subject) ที่ปีนังในเวลาเดียวกัน4
คอซูเ้ จียงเดินทางออกจากเมืองเอ้หมึงมาเป็ นกรรมกรรับจ้างอยูท่ ี่ปีนังในปี 18225 เมื่อมีเงินทุน
มากขึ้ นได้ยา้ ยมาตั้งร้านค้าขายในตลาดเมืองตะกัว่ ป่ า จ.พังงา จากนั้ นได้แต่ งงานกับผู ห้ ญิ งชาวพังงา
คอซูเ้ จียงสามารถติดต่อกับราชส�ำนักสยามเพื่อขอผูกขาดการผลิตดีบุกที่เมืองระนองได้สำ� เร็จในปี 18426
ต่อมาในปี 1844 สามารถประมูลผูกขาดภาษี อากรของเมืองระนองได้ เขาได้กลายเป็ นผูว้ ่าราชการเมือง
ระนองในปี 18547 ทายาทของคอซูเ้ จียงอีกหลายคนได้เข้ารับราชการในต�ำแหน่ งต่างๆ หนึ่ งในบุตรชายที่
มีชื่อเสียง คือคอซิมบี้ ณ ระนอง หรือพระยารัษฏานุ ประดิษฐ์มหิศรภักดี ผูว้ ่าราชการเมืองตรังที่สามารถ
พัฒนาเมืองตรังให้กลายเป็ นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ในช่วงปลายทศวรรษ 18908
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ตระกูล ณ ระนอง ยังก่อตั้งบริษัทการค้าและการเดินเรือโกหงวน หรือห้างโกหงวน (Koe Guan)
ขึ้ นที่ปีนัง ถือเป็ นบริษัทห้างหุน้ ส่วนที่มีกิจการหลากหลาย เช่น กิจการเดินเรือโดยสาร เรือกลไฟ เรือสินค้า
ที่วงิ่ ระหว่างประเทศ1 เรือสินค้าจะวิง่ จากปี นังไปยังตรัง ระนอง และร่างกุง้ ต่อมายังเพิ่มเส้นทางขนส่งไปยัง
ภูเก็ต พังงา และตะกัว่ ป่ า ห้างโกหงวนสามารถผูกขาดการค้าและการเดินเรือระหว่างปี นั งกับแหล่งผลิต
เกิดการจัดหาและขนส่งกรรมกรเหมืองแร่ น� ำเข้าปั จจัยการผลิต เช่น อาหาร เครื่องนุ่ งห่ม ถลุงแร่และ
ส่งออกผลผลิต2 ระหว่างปี 1889-1890 ห้างโกหงวนกลายเป็ นผูจ้ ดั ส่งสินค้าเพียงผูเ้ ดียวที่สามารถผูกขาด
การน� ำ เข้า ฝิ่ น ในภาคใต้ข องไทย3 การจัด ตั้ง ห้า งโกหงวนของตระกู ล ณ ระนอง จึ ง เป็ นเสมื อ นกลไก
ในการสะสมทุนและการถ่ายเททั้งในแหล่งผลิตและเมืองท่า
ทั้งนี้ การศึ กษาเครือข่ายการค้าของพ่อค้าชาวจีนในปี นั ง-ภูเก็ต-ตรัง โดยเฉพาะในต้นคริสต์
ศตวรรษที่ 20 เป็ นต้นมา ยังมีขอ้ จ�ำกัดส�ำคัญบางประการ คือการขาดเอกสารหรือหลักฐานบันทึก ซึ่งส่งผล
ต่ อ การให้ภ าพเครื อ ข่ า ยการค้า ของพ่ อ ค้า ชาวจี น ในเขตพื้ นที่ ดัง กล่ า วไม่ ชัด เจนเท่ า ที่ ค วร อย่า งไรก็ ดี
ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพ่อค้าชาวจีนมีบทบาทและอิทธิพลต่อการค้าและระบบเศรษฐกิจในเขตพื้ นที่ดังกล่าว
พวกเขาเกี่ยวข้องกับการค้าที่ เชื่อมโยงพื้ นที่ ของตนเข้ากับเมืองท่ าที่ ปีนั งและสิ งคโปร์ ชาวจีนที่ มีทุนสูง
จะลงทุนในภาคเกษตรกรรม ทั้งสวนพริกไทยและสวนยางพารา ขณะเดียวกัน ชาวจีนยังเป็ นนายทุนหลัก
ที่ ล งทุ น ในในกิ จ การเหมื อ งแร่ ดี บุ ก การสร้า งเครื อ ข่ า ยการค้า ของพ่ อ ค้า ชาวจี น ที่ มี ลัก ษณะข้า มชาติ
ทางเศรษฐกิจและสังคมยังเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการสร้างชุ นชนการค้าที่พฒ
ั นาไปสู่การเป็ นเมือง
ในเวลาต่อมา
การเกิดขึ้ นของชุมชนการค้าทับเที่ยงของตรังในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 คือตัวอย่างส�ำคัญที่แสดง
ให้เห็นถึงบทบาทของชาวจีนต่อการสร้างชุมชนการค้าขนาดใหญ่ที่พฒ
ั นาไปสูก่ ารเป็ นเมือง ชาวจีนส่วนใหญ่
ที่ อ พยพเข้า มาในตรัง มัก จะตั้ง ถิ่ น ฐานอยู่ ริ ม แม่ น้� ำ ตรัง ห่ า งจากต� ำ บลทั บ เที่ ย งไปทางตะวัน ตกราว
4 กิโลเมตร จนท�ำให้บริเวณนี้ ถูกเรียกว่า ท่าจีนหรือสี่แยกท่าจีน ถือเป็ นจุดเริ่มต้นของชุมชนชาวจีนในตรัง
ท่าจีนยังมีความส�ำคัญในฐานะท่าเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าเข้าและสินค้าออก บริเวณนี้ จึงกลายเป็ นจุดรวม
สินค้าหรือโกดังเก็บสินค้า และยังเป็ นจุดที่มีอู่เรือส�ำหรับผลิตและซ่อมเรือ4 อีกทั้งบริเวณสี่แยกท่าจีนกลาย
เป็ นจุดเริ่มต้นของการคมนาคมทางบกที่สำ� คัญ เช่น ถนนราชด�ำเนิ น ถนนวิเศษกุล ถนนกันตัง5
ชาวจีนที่อพยพเข้ามาในตรังมีหลากหลายกลุ่มภาษา เช่น ชาวจีนฮกเกี้ ยน แคะ ไหหล�ำ  กวางตุง้
ชาวจีนกลุม่ นี้ อพยพมายังตรังโดยทางเรือ ถือเป็ นกลุม่ ทีม่ คี วามสามารถด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท�ำสวน
พริกไทยและสวนยางพารา อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกบั ชาวจีนที่อยูป่ ี นัง สิงคโปร์ ขณะที่ชาวจีน
อีกกลุม่ คือชาวจีนแต้จวิ๋ จากส่วนกลางและภาคใต้ฝัง่ ตะวันออกอพยพมาตรังโดยใช้การคมนาคมทางบกเป็ นหลัก
1
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กลุ่มนี้ มีท้งั เข้ามาท�ำงานในเหมืองแร่และท�ำการค้า1 ชาวจีนกลุ่มที่ถนัดท�ำการค้าจะน� ำสินค้าจากภายนอก
เช่น ปี นั ง มลายู เข้ามาแลกเปลี่ยนค้าขายกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่กบั ชุมชนใกล้เคียงยังเป็ นผลท�ำให้เกิด
ตลาดใหญ่ตามมา2
ภายหลังจากที่ ชุมชนชาวจีนที่ ท่าจีนขยายตัวอย่างต่ อเนื่ อง มีการย้ายตลาดและชุ มชนชาวจีน
จากบริเวณสี่แยกท่าจีนไปยังต�ำบลทับเที่ยง ใจกลางตัวจังหวัดตรังตามมา เนื่ องจากบริเวณท่าจีนอยู่ริม
แม่น้�ำตรัง น�้ำท่วมทุกปี การย้ายชุมชนชาวจีนมาสูต่ ำ� บลทับเที่ยงที่เป็ นตัวอ�ำเภอเมืองในปั จจุบนั ทับเที่ยงกลาย
เป็ นย่านการค้าขนาดใหญ่ที่พอ่ ค้าชาวจีนเข้ามาท�ำการค้า จากบันทึกการส�ำรวจส�ำมะโนครัวในปี 1914 พบว่า
มีชาวจีนอยู่ในเมืองตรังจ�ำนวน 5,363 คน มีชาวไทยประมาณ 51,362 คน ในจ�ำนวนนี้ อาจรวมไปถึง
การที่ลกู หลานชาวจีนที่เกิดในเมืองไทยรวมอยูด่ ว้ ยอัตราส่วนชาวจีนต่อชาวไทยจึงอยูท่ ี่ 1 ใน 103 ทับเที่ยง
จึงเป็ นเขตที่มีชาวจีนอพยพมาอาศัยมากที่สุดในตรัง
อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้ นของจ�ำนวนชาวจีนที่อพยพมาเข้ามาตั้งถิ่นฐานในต�ำบลทับเที่ยง รวมถึง
บทบาทส�ำคัญของพ่อค้าชาวจีนท�ำให้ทบั เที่ยงมีความเจริญด้านการค้าและพัฒนาขึ้ นเป็ นเมือง ท�ำให้รฐั บาล
พิจารณาย้ายศูนย์กลางของเมือง จากเดิมศูนย์อยู่ที่ต�ำบลควนธานี อ�ำเภอกันตัง เมืองท่าส�ำคัญแต่เดิม
มาสู่ที่ตำ� บลทับเที่ยงที่อยูต่ อนในเมื่อวันที่ 1 มกราคม ปี 19154 เนื่ องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงเห็นว่าเมืองตรังที่ต�ำบลทับเที่ยงมีความเจริญ พื้ นที่เป็ นที่ราบ อีกทั้งยังเป็ นชุมชนขนาดใหญ่
เหมาะเป็ นศูนย์กลางมากกว่าเมืองตรังที่ตำ� บลกันตังที่กำ� ลังเกิดอหิวาตกโรคระบาดทัว่ เมือง ประกอบกับขณะ
นั้นตรงกับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯเกรงว่ากองทัพอังกฤษจะเข้ายึดครอง
กันตังเหมือนกับที่เข้ายึดครองเมืองปี นัง อีกทั้งยังทรงกังวลเรื่องชุมชนชาวจีนที่อยูใ่ นต�ำบลทับเที่ยงส่วนหนึ่ ง
อยูภ่ ายใต้การบังคับของอังกฤษ หรือมีเครือข่ายอยูท่ ี่ปีนัง มลายา สิงคโปร์ คนกลุ่มนี้ อาจจะเข้ามามีอิทธิพล
ในท้องถิ่ นได้โดยไม่ผิดกฎหมายไทย ซึ่งจะท�ำให้รัฐไทยสูญเสียผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคมได้5
การย้ายเมืองไปอยูท่ ี่ตำ� บลทับเที่ยงจึงเป็ นเสมือนวิธีการควบคุมชาวจีนกลุ่มนี้ ไม่ให้เอาใจออกห่างรัฐไทย6
กลุ่มตระกูลพ่อค้าชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในต�ำบลทับเที่ยงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
ยัง คงเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ของตนเข้า กับ เครื อ ข่ า ยการค้า ปี นั ง อี ก ทั้ง ยัง มี ก ารสร้า งอ�ำ นาจทางการค้า ผ่ า น
ความสัมพันธ์ระบบเครือญาติ เช่น ตระกูลของเถ้าแก่ฝอง หรือนายฟอง ไทรงาม ชาวจีนกวางตุง้ ที่ทำ� ธุรกิจ
เกีย่ วกับการส่งออกหมูและพริกไทยไปยังปี นัง สิงคโปร์และจีน7 เขาเป็ นพ่อค้ายุคบุกเบิกที่ต่อเรือส�ำเภาสินค้า
แล่นท�ำการค้าระหว่างตรังกับปี นัง นายฝองจะรับซื้ อหมูเป็ นจากชาวจีนที่ทำ� อาชีพเลี้ ยงหมูในตรังแล้วจึงส่งออก
หมูที่ชาวจีนเลี้ ยงจะมีลกั ษณะพิเศษ คือเป็ นพันธุพ์ ื้ นเมืองตัวเล็ก เชื่อว่าบรรพบุรุษชาวจีนได้น�ำหมูพนั ธุเ์ ล็ก
ลงเรือมาด้วยในคราวที่อพยพมายังตรัง นายหยุกหรือ แดง ไทรงาม พ่อค้าชาวจีนที่มีอาชีพเลี้ ยงหมูและขาย
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เนื้ อหมูสดในอ�ำเภอห้วยยอด คือพ่อค้าที่น�ำหมูเป็ นไปส่งขายกับนายฝองเป็ นประจ�ำ  นอกจากนี้ นายฝองยัง
มีกิจการต่างๆ ในตรัง เช่น ร้านอาหาร ร้านน�้ำชา โรงเลื่อย โรงสีขา้ ว โรงน�้ำแข็ง ปั้ มน�้ำมัน เป็ นต้น1
ตระกูลธรรมารักษ์ของนายมนัส ธรรมารักษ์ บิดาของเขาเป็ นชาวจีนฮกเกี้ ยน มารดาเป็ นลูกหลาน
ชาวจีนที่เกิดและเติบโตในตรัง ครอบครัวธรรมรักษ์สร้างเนื้ อสร้างตัวจนร�ำ่ รวยมาจากธุรกิจซื้ อขายสินค้า
ระหว่างเมืองไทยกับปี นัง ต่อมาได้น�ำเงินไปลงทุนในธุรกิจเหมือแร่ดีบุกในพื้ นที่อำ� เภอห้วยยอด2 นายมนัส
ยังเป็ นตัวแทนและเป็ นผูจ้ ดั การธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด สาขาตรัง3 ท�ำให้เขามีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั
พ่อค้าแม่คา้ รวมถึ งผูป้ ระกอบการเหมืองแร่และสวนยางพาราที่ มกั จะน� ำเงินมาฝากกับทางธนาคารเป็ น
ประจ�ำ นายมนัสแต่งงานกับมาลินี แซ่หลี ลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลในอ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตระกูลนี้ เป็ นเจ้าของกิจการสวนยางพาราขนาดใหญ่ นายมนัสยังได้ทาบทามน้องชายของนางมาลินี คือนาย
ยุ เม่ง แซ่หลี หรือนายเกียรติ หิรัญวัฒน์ ศิริ ที่ อาศัยอยู่ในอ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังเป็ นตัวแทนและ
ผูจ้ ดั การธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด สาขาห้วยยอด4 ต่อมานายเกียรติ หนั มาลงทุ นกิจการเหมืองแร่
ขนาดใหญ่ในอ�ำเภอห้วยยอดเช่นเดียวกับนายมนัสในทศวรรษ 19605
4. “ห้วยยอด” เมืองเหมืองแร่และชุมชนการค้า
กิ จ การเหมื อ งแร่ ใ นอ�ำ เภอห้ว ยยอด ถื อ เป็ นกรณี ตัว อย่า งที่ ดี ข องการศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยการค้า
ปี นั ง-ตรัง-ภูเก็ต และการข้ามชาติของชาวจีนโพ้นทะเล เนื่ องจากภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของเมืองเกี่ยวข้อง
กับการท�ำเหมืองแร่ดีบุก ดีบุกจึงเป็ นสินค้าหลักที่ขบั เคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ขณะเดียวกันกิจการ
เหมืองแร่ที่เฟื่ องฟูในห้วยยอดดึงดูดชาวจีนโพ้นทะเลและคนในพื้ นที่ใกล้เคียงอพยพเข้ามาท�ำงานในท้องถิ่น
ท�ำให้เกิดการตั้งชุมชนการค้าและการขยายตัวของเมืองตามมา
4.1 กิจการเหมืองแร่ดีบุก
ห้ว ยยอดเป็ นอ�ำเภอเก่าแก่ต้ังอยู่ทางทิ ศเหนื อ ของจัง หวัด ตรัง ถื อ เป็ นอ�ำ เภอที่ มี ลัก ษณะเด่ น
ทางด้านภูมิศาสตร์และมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับการท�ำเหมืองแร่มาตั้งแต่อดีต แตกต่างไปจาก
พื้ นที่บริเวณอื่นๆ ของตรังที่ส่วนใหญ่นิยมท�ำเกษตรกรรม พื้ นที่ของอ�ำเภอห้วยยอดติดกับเทือกเขาบรรทัด
จึงเป็ นที่ ดอนลาดจากเทื อกเขาบรรทัดทั้งจากทางทิ ศตะวันออก ทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อและทิ ศเหนื อ
ลักษณะท�ำเลของห้วยยอดจึงมีสภาพเป็ นควนเขาสลับกับที่ ราบ6 ขณะเดี ยวกันยังติ ดกับล�ำน�้ ำสาขาของ
แม่น้� ำตรัง แม่น้� ำสายหลักที่เกิดจากเทือกเขาบรรทัดไหลผ่าน พื้ นที่ในอ�ำเภอห้วยยอดจึงเป็ นแหล่งแร่ดีบุก
หรือที่คนในพื้ นที่เรียกกันว่าตะกัว่ 7
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การท�ำเหมืองแร่ดีบุกในพื้ นที่ของอ�ำเภอห้วยยอดเริ่มเป็ นที่รูจ้ กั มาตั้งแต่ตน้ คริสต์ศตวรรษที่ 19
พระยาตรั ง ผู ้เ ป็ นกวี ไ ด้เ ขี ย นเพลงยาวเมื่ อ ครั้ ง มาวางตราเป็ นเจ้า เมื อ งตรั ง ว่ า “ท่ า มะปรางเป็ น
ท่าร่อนแร่ดีบุก” ซึ่งท่ามะปรางในช่วงเวลานั้ น คือศูนย์กลางการท�ำเหมืองแร่ของอ�ำเภอห้วยยอด1 ต่อมา
การท�ำเหมืองแร่ดีบุกที่ท่ามะปรางขยายตัว เกิดความต้องการกรรมกรเพิ่มมากขึ้ น นายเหมืองจึงอาศัย
นายหน้าที่เปิ ดบริการจัดหากรรมกรที่ปีนัง ท�ำหน้าที่จดั หากรรมกรจากประเทศจีนมาส่งให้กบั นายเหมือง
ในระยะแรกนั้น กรรมกรจะเป็ นชาวจีนแคะเดินทางเข้ามาก่อน ต่อมาจะเป็ นชาวจีนฮกเกี้ ยนติดตามเข้ามา
จนมีจำ� นวนมากกว่า ซึ่งในปี 1890 มีกรรมกรชาวจีนจ�ำนวนมากอพยพเข้ามาท�ำเหมืองแร่ที่ท่ามะปราง
จึงเกิดตลาดแห่งแรกของอ�ำเภอห้วยยอดขึ้ นที่นี่2
กิ จการเหมื องแร่ดีบุกในอ�ำเภอห้วยยอดรวมถึ งในพื้ นที่ อื่นๆ ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกขยายตัว
มากขึ้ นในทศวรรษ 1910 เป็ นต้นมา ในพื้ นที่จงั หวัดตรังมีการตั้งหน่ วยงานที่ชื่อราชโลหกิจจังหวัดตรัง
ขึ้ นในปี 1912 ท�ำหน้าที่ในการพิจารณาอาชญาบัตรส�ำรวจและประทานบัตรพื้ นที่ท�ำเหมืองแร่3 อีกทั้ง
ในช่วงปลายทศวรรษ 1910 เกิดการขยายตัวของทางรถไฟจากกรุงเทพฯ เชื่อมจังหวัดภาคใต้ เอื้ อต่อ
การขยายโอกาสการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ดีบุก4
เส้นทางรถไฟสายใต้ที่เชื่อมระหว่างอ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านทางอ�ำเภอห้วยยอด
ไปยังอ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เปิ ดให้บริการอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน ปี 19135 เส้นทางรถไฟ
สายนี้ ท�ำให้อำ� เภอห้วยยอดกลายเป็ นพื้ นที่สำ� คัญที่เชือ่ มสองจังหวัดระหว่างภาคใต้ฝัง่ ตะวันออกกับฝั ง่ ตะวันตก
เข้าด้วยกัน และยังท�ำให้ชาวจีนจากส่วนกลางอพยพเข้ามาตั้งรกรากเพื่อเป็ นแรงงานเหมืองแร่ในอ�ำเภอ
ห้วยยอดมากยิ่งขึ้ น6 ชาวจีนที่อพยพเข้ามาในพื้ นที่ส่วนใหญ่เป็ นชาวจีนไหหล�ำ7 อ�ำเภอห้วยยอดยังเป็ น
ศูนย์กลางของการคมนาคมทางบกที่สำ� คัญ ในทศวรรษ 1950 อ�ำเภอห้วยยอดมีถนนเส้นหลักที่ใช้สญ
ั จร
ทัง้ หมด 3 สาย ได้แก่ เส้นทีเ่ ดินทางจากเมืองท่ากันตังผ่านต�ำบลทับเทีย่ งไปยังอ�ำเภอห้วยยอด ไปจดอ�ำเภอทุง่ สง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เส้นที่สองเริ่มจากบ้านห้วยยอดไปยังบ้านท่ามะปราง และถนนสายสุดท้ายเริ่มจาก
บ้านห้วยยอดไปยังบ้านท่าประดู่ ซึ่งเป็ นพื้ นที่ที่สามารถเดินทางไปยังจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตได้อย่าง
สะดวก8
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 พ่อค้าชาวจีนที่มีฐานะในตรังจะลงทุนในการท�ำเกษตรกรรม ชาวจีน
เหล่ านี้ เมื่ อมี เ งิ นทุ นเพี ยงพอมักจะยื่นขอสัมปทานที่ ดิ นเพื่ อท�ำเหมื องแร่ ดีบุก ในพื้ นที่ อ�ำเภอห้วยยอด9
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ตัวอย่างเช่น ปี 1920 นายเทียนล่าย จันทร์ประทีป ชาวจีนกวางตุง้ ที่อาศัยอยูใ่ นห้วยยอด ได้ขออนุ ญาต
กองราชโลหกิจประทานบัตรท�ำเหมืองแร่ดีบุกชัว่ คราวจ�ำนวน 101 ไร่ในพื้ นที่ตำ� บลน�้ำพราย อ�ำเภอเขาขาว
จัง หวัด ตรัง 10 นายเที ย นล่ า ยถื อ เป็ นพ่ อ ค้า ชาวจี น ที่ ร�ำ่ รวยของอ�ำ เภอห้ว ยยอด เป็ นเจ้า ของกิ จ การ
สวนยางพาราขนาดใหญ่ มีรถยนต์รุ่นที่ทนั สมัย และยังสร้างบ้านโอ่อ่าเป็ นตึกสูง 5 ชั้น ตั้งอยูใ่ จกลางตลาด
ห้วยยอด1
เหมืองแร่ดีบุกในอ�ำเภอห้วยยอดส่วนใหญ่มีผูป้ ระกอบการเป็ นชาวจีนที่อาศัยอยูใ่ นต�ำบลทับเที่ยง
ชาวจีนในห้วยยอดและชาวจีนจากภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมีชาวจีนจากปี นั งที่ เข้ามาลงทุ นใน พ่อค้าชาวจีน
จากภูเก็ตที่เข้ามาลงทุนในกิจการเหมืองแร่ดีบุกในอ�ำเภอห้วยยอด เช่น นายฮักจู บุตรชายของหลวงอนุ ภาษ
ภูเก็ตการ ผูเ้ ป็ นต้นตระกูลหงษ์หยก ตระกูลนี้ มีกิจการเหมืองแร่ดีบุกขนาดใหญ่ในภูเก็ต พังงา และตรัง
หลวงอนุ ภ าษภู เ ก็ ตการเป็ นที่ รู จ้ ัก ของคนในภาคใต้และคนจากมาเลเซี ย ในฐานะเป็ น “เจ้าแห่ง ดี บุ ก ”
เพราะเขาเดินทางระหว่างภูเก็ตผ่านตรังไปยังปี นั งเป็ นประจ�ำ  เนื่ องจากต้องน� ำสินแร่ดีบุกไปขายที่ปีนั ง2
ขณะเดียวกัน จากบันทึกรายชื่อนายเหมืองที่ขอสัมปทานที่ดินท�ำเหมืองแร่ดีบุกในอ�ำเภอห้วยยอดระหว่าง
ปี 1913-1930 พบการลงทุนของผูป้ ระกอบการชาวจีนจากปี นัง คือนายกาปโจ ชาวจีนกวางตุง้ ที่อาศัยอยู่
ในต�ำบลลิสสดรีด ปี นั ง ขอประทานบัตรท�ำเหมืองแร่ดีบุกในต�ำบลปากแจ่ม อ�ำเภอห้วยยอด3 การลงทุน
ในกิจการเหมืองแร่ของชาวจีนทั้งจากภูเก็ตและปี นัง แสดงให้เห็นถึงความต้องการดีบกุ ของตลาดโลก ยังส่งผล
ให้การท�ำเหมืองแร่ดีบุกในอ�ำเภอห้วยยอดมีความส�ำคัญขึ้ นมา และน�ำไปสู่การดึงดูดเงินทุนและการลงทุน
ที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเข้าด้วยกัน
การท�ำเหมืองของตรังในปี 1955 มีดว้ ยกันทั้งสิ้ น 4 วิธี คือ วิธีเรือขุด วิธีเหมืองสูบ วิธีเหมืองหาบ
และวิธีเหมืองแล่น แต่ต่อมานายเหมืองส่วนใหญ่ที่คิดจะเปิ ดเหมืองโดยวิธีเรือขุด ประสบปั ญหาทางการเงิน
ไม่มเี งินเพียงพอที่จะซื้ อเรือขุด เพราะเรือขุดที่ทนั สมัยล�ำหนึ่ งมีราคาคิดเป็ นเงินไทยกว่า 10 ล้านบาท ส่งผลให้
บริษัทเหมืองแร่ตอ้ งดัดแปลงเปลี่ยนวิธีการท�ำเหมืองให้เป็ นเหมืองสูบทั้งหมด เพื่อเป็ นการประหยัดเงิน
ลงทุน ฉะนั้นในปี 1957 เป็ นต้นมา การท�ำเหมืองแร่ในตรังมีเพียง 2 วิธีเท่านั้น คือ วิธีการท�ำเหมืองสูบและ
วิธีการท�ำเหมืองแล่น ซึ่ งมีการประทานบัตรท�ำเหมืองแร่ดีบุกของจังหวัดตรังในปี นี้ ทั้งหมด 72 แปลง
แบ่งเป็ นวิธีเหมืองสูบ 66 แปลง และวิธีเหมืองแล่น 6 แปลง4
ปี 1957 มีเหมืองแร่ดีบุกที่ใช้วิธีเหมืองสูบมีขนาดใหญ่ในพื้ นที่หว้ ยยอดด้วยกัน 7 แหล่ง ได้แก่
บริษัทเหมืองแร่สุ่นเส้งจ�ำกัด เจ้าของเป็ นชาวจีนจากภูเก็ต เปิ ดเป็ นเหมืองสูบ 17 แปลง ตั้งอยูใ่ นท้องที่ของ
ต�ำบลห้วยยอด-ปากแจ่ม มีคนงานเฉลีย่ จ�ำนวน 200 คน สามารถผลิตแร่ได้จำ� นวน 4,531หาบ เหมืองต่อมา
คือบริษัทเหมืองแร่ลำ� แพะจ�ำกัด เจ้าของเป็ นชาวจีนจากภูเก็ตเช่นกัน มีคนงานทั้งสิ้ น 151 คน สามารถผลิต
แร่ได้ 2,823.50 หาบ เหมืองของบริษัทเหมืองแร่หว้ ยยอด ผูป้ ระกอบการเหมืองเป็ นชาวจีนจากภูเก็ต
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เหมืองแห่งนี้ มีคนงานทัง้ สิ้ น 69 คน ผลิตแร่ได้จำ� นวน 1,798 หาบ เหมืองต่อมามีขนาดเล็ก เจ้าของเป็ นชาวจีน
ที่อาศัยในห้วยยอด คือเหมืองของของนายหลีสม้ มีคนงานจ�ำนวน 4 คน ผลิตแร่ได้ 12.35 หาบ เหมืองต่อมา
คือบริษทั เหมืองแร่ในร่อน ชาวจีนจากภูเก็ตเป็ นเจ้าของ มีคนงานเหมืองทัง้ สิ้ น 110 คน ผลิตแร่ได้ 3,036 หาบ
บริษัทเหมืองแร่เขาสูงจ�ำกัด ถือเป็ นเหมืองแห่งที่ 6 เจ้าของเหมืองเป็ นชาวจีนในห้วยยอด และเหมืองสุดท้าย
คือเหมืองของนายฉัว่ ซีก๊ ือ หากคิดจ�ำนวนแร่ดีบุกทั้งหมดที่จงั หวัดตรังผลิตได้ตลอดทั้งปี 1957 นั้น สามารถ
ผลิตแร่ดีบุกได้ท้งั หมด 14,454.10 หาบ1 แร่ดีบุกที่ผลิตได้ในตรังมีบางส่วนที่ส่งออกผ่านด่านท่าเรือกันตัง
เป็ นจ�ำนวน 188 หาบ2 และจากข้อมูลในปี 1959 ปรากฏว่าเหมืองของนายก้อง เอกวานิ ช ผูป้ ระกอบการ
เหมื อ งแร่ ช าวจี น ในห้ว ยยอดได้ส่ ง ออกแร่ ดี บุ ก ผ่ า นทางด่ า นศุ ล กากรกัน ตัง ไปยัง เมื อ งปี นั ง เป็ นจ�ำ นวน
225.00 หาบ อีกทั้ง เหมืองของนายเกียรติ ศุภผล ผูป้ ระกอบการชาวจีนในห้วยยอดได้ส่งแร่ดีบุกจ�ำนวน
70 หาบไปยังเมืองปี นังเช่นกัน3
นอกจากเหมื อ งแร่ ดี บุ ก ที่ ก ล่ า วถึ ง ข้า งต้น อ�ำ เภอห้ว ยยอดในปลายทศวรรษ 1950 ยัง มี
เหมืองแร่ดีบุกขนาดใหญ่อีก 3 แห่ง ได้แก่ เหมืองแร่หลีเซียะฉ่อย ตั้งอยู่ที่ต�ำบลปากแจ่ม เหมืองแร่หลี
บราเดอร์จำ� กัด อยูใ่ นต�ำบลปากแจ่มเช่นกัน และเหมืองแร่หิรญ
ั วัฒน์ศิริในอ�ำเภอห้วยยอด ทั้ง 3 แห่งนี้ เป็ น
ของนายเกียรติ หิรญ
ั วัฒน์ศิริ หรือ นายยุ เม่ง แซ่หลี คหบดีชาวจีนที่บรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองเมดาน
เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนี เซีย4 พื้ นเพเดิมของนายเกียรติอยู่ที่อำ� เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ่อของเขาเป็ นทั้งพ่อค้าผูร้ บั เหมาชาวจีนที่มาจากเมืองเมดาน เดินทางเข้ามาประมูลงานก่อสร้างทางรถไฟ
สายใต้ เส้นทางจากอ�ำเภอทุ่งสงไปยังอ�ำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเส้นทางจากอ�ำเภอทุ่งสง
ไปยังอ�ำเภอห้วยยอด อ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอกันตัง5
นายเกียรติเติบโตมาในครอบครัวที่มฐี านะและได้รบั การศึกษาที่ดี เขาพูดได้ท้งั ภาษาไทย ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิ ค สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากปี นัง เขามีประสบการณ์การ
ท�ำงานกับบริษทั เชลล์ จ�ำกัด ประจ�ำรัฐปี นัง ท�ำงานด้านการตลาดติดต่อลูกค้าเป็ นตัวแทนจ�ำหน่ ายน�้ำมันเชลล์
ประจ�ำมาเลเซียและ 13 จังหวัดภาคใต้ของไทย6 ก่อนที่จะลาออกเพื่อมาด�ำรงต�ำแหน่ งผูจ้ ดั การธนาคาร
นครหลวงไทย จ�ำกัด ส�ำนักงานห้วยยอดในระหว่างปี 1957-19717
นายเกี ย รติ เ ริ่ ม ท�ำ การส�ำ รวจแร่ ใ นปี 1964 และเปิ ดด�ำ เนิ น การท�ำ เหมื อ งแร่ ดี บุ ก ในอ�ำ เภอ
ห้วยยอด ในปี 1965 ด�ำเนิ นกิจการเหมืองแร่ยาวนานกว่า 20 ปี เหมืองของนายเกียรติเป็ นเหมืองประเภท
ใช้เ ครื่ อ งจัก รสู บ น�้ ำ ฉี ด ละลายดิ น ลงสู่ ขุ ม เหมื อ งแร่ 8 เหมื อ งแร่ ห ลี บ ราเดอร์ จ�ำ กัด สามารถผลิ ต แร่
5
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โดยประมาณ 300 หาบต่อเดือน ขณะที่เหมืองแร่หิรัญวัฒน์ ศิริ ถื อเป็ นเหมืองแร่ขนาดใหญ่ที่มีคนงาน
เหมืองมากกว่า 300 คน ท�ำงานในเหมืองจ�ำนวน 5 ล�ำราง ท�ำให้เกิดการจ้างแรงงานขึ้ นในอ�ำเภอห้วยยอด
จ�ำนวนมาก1
กิจการเหมืองแร่ดีบกุ ในห้วยยอดเฟื่ องฟูในทศวรรษ 1960 ท�ำให้เกิดผูป้ ระกอบการเหมืองหน้าใหม่
เข้ามาลงทุนในกิจการเหมืองแร่เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งยังเกิดการจ้างงานขนาดใหญ่ตามมา จากข้อมูล
ในปี 1966 พบว่าพื้ นที่ในตรังมีเหมืองแร่ดีบุกทั้งสิ้ น 28 แห่ง มีคนงานประจ�ำเหมืองมากกว่า 3,000 คน
เหมืองส่วนใหญ่อยูใ่ นอ�ำเภอห้วยยอดเป็ นหลัก ได้แก่ เหมืองแร่กรมทรัพยากรธรณีที่มนี ายดิลก ถาวรว่องวงศ์
ขอเช่ า ช่ ว ง บริ ษั ท เหมื อ งแร่ ลุ่ น เส็ ง จ�ำ กัด ของนายก้อ ง ยงสกุ ล บริ ษั ท เหมื อ งแร่ ล� ำ แพะจ�ำ กัด ของ
นายดิลก ถาวรว่องวงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดเหมืองแร่เลี่ยนเส็งของนายหลีสม้ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดเหมืองแร่
หนองแสงของนายฝุ ก สู่คีรี ห้างหุ น้ ส่วนจ�ำกัดเหมื องแร่ในร่อนของนายก้อง เอกวานิ ช เหมื องแร่ของ
นายสันต์ ตันเอง บริษัทเหมืองแร่เขาสูงจ�ำกัดของนายเกียรติ พานิ ชกุล ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดเหมืองแร่ฮกเกี้ ยน
ของนายฮก พัดลม หุน้ ส่วนจ�ำกัดเหมืองแร่สหะสินของนายยุกต์ พันธ์พฒ
ั นาศิลป์ 2 ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดเหมืองแร่
ปากแจ่มของนายดิลก ถาวรว่องวงศ์ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดเหมืองแร่เขาปูนของนายธีระ ตันวโรภาส เหมืองแร่
นายมนั ส ธรรมมารักษ์ เหมืองแร่นายเถลิง เหล่าจินดา เหมืองแร่นายสกล แก้วเกษ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด
เหมืองแร่เขาหลักของนายสาโรช สินอนันต์ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดเหมืองแร่หลักจันทร์ ของนายชัยรัตน์ วิจารณ์
เหมืองแร่ของนายฟ้ า กิติพงษ์ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดเหมืองแร่วฒ
ั นาห้วยยอดของนายพิศาล สุพิทกั ษ์ ห้างหุน้
ส่วนจ�ำกัดเหมืองแร่มานิ ตย์ของนายมานิ ตย์ ณ ระนอง เหมืองนายวีระ เกียรติแสงศิลป์ บริษทั ราชาวดีการค้า
และอุตสาหกรรมจ�ำกัดของน.อ. เริง เวชประสิทธิ์ เหมืองแร่นายมานพ สุวงศ์ศกั ดิ์ศรี ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด
เหมืองแร่หลีเซียะฉ่อยของนายเกียรติ หิรญ
ั วัฒนศิริ เหมืองแร่สามพีน่ อ้ งจ�ำกัดของนายบุญดี ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด
เหมืองแร่เกี้ ยนเฮงของนายฉัว่ ซี่กื้อ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดเหมืองแร่ทรัพยากรของนายมนั ส ธรรมมารักษ์ และ
ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดหง่วนซุ่นล้งของนายพาณิช โกวิทวงศาอยูใ่ นพื้ นที่ตำ� บลท่างิ้ ว3
จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าหลังสงครามโลกที่ 2 เป็ นต้นมา โดยเฉพาะระหว่างทศวรรษ
1950 – ทศวรรษ 1960 เป็ นช่วงเวลาที่กิจการเมืองแร่ดีบุกในอ�ำเภอห้วยยอดเฟื่ องฟูอย่างยิง่ ราคาดีบุกใน
ช่วงเวลานั้นค่อนข้างสูง ดีบุกที่ผลิตได้จำ� นวน 1 หาบ (ประมาณ 60 กิโลกรัม) มีราคาสูงถึง 12,000 บาท4
ราคาดีบุกที่สูงขึ้ นสอดคล้องกับความต้องการดีบุกของตลาดโลกที่เพิ่มมากขึ้ น5 การที่ดีบุกเป็ นที่ตอ้ งการ
ของตลาดโลกท�ำให้พื้นที่ในอ�ำเภอห้วยยอดที่มีแร่ดีบุกเพียงแห่งเดียวในตรังมีความส�ำคัญยิ่งขึ้ น นั กลงทุน
และผูป้ ระกอบการทั้งในและนอกพื้ นที่ ตลอดจนนั กลงทุ นต่างชาติ น�ำเงินมาลงทุ นในเหมือง เกิดความ
พยายามที่ จะส�ำรวจและเปิ ดพื้ นที่ ใหม่ส�ำหรับการท�ำเหมืองแร่ตามมา การท�ำเหมืองแร่ดีบุกในอ�ำเภอ
ห้วยยอดจึงมีความส�ำคัญในฐานะกิจการที่สามารถเชื่อมโยงเงินทุน การลงทุน เงินทุนหมุนเวียนของพ่อค้า
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เครือข่ายการค้าปี นัง–ภูเก็ต–ตรัง เหมืองแร่ และชาวจีนโพ้นทะเล (ทศวรรษ 1910 ถึงทศวรรษ 1980)
ตวงทิพย์ พรมเขต

และนั กลงทุ นชาวจีนในลักษณะข้ามชาติ ทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจท้องถิ่ นถู กขับเคลื่ อนด้วยเงินทุ นและ
ผลก�ำไรจากกิจการเหมืองแร่
การท�ำเหมืองแร่ดีบุกที่ มีจ�ำนวนมากในอ�ำเภอห้วยยอด ท�ำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงาน
ดึงดูดการอพยพของคนต่างถิ่นจ�ำนวนมากให้เข้ามาท�ำงานในพื้ นที่ ชาวจีนจ�ำนวนมากอพยพเข้ามาเป็ น
แรงงานเหมืองแร่ ซึ่งไม่ได้มีเพียงชาวจีนกวางตุง้ ไหหล�ำ  และแคะที่อพยพมาทางเรือเท่านั้ น แต่ยงั เห็น
ปรากฏการณ์ที่ชาวจีนแต้จิ๋วจ�ำนวนมากจากภาคกลางหรือจากภาคใต้ฝัง่ ตะวันออกอพยพเข้ามาเป็ นแรงงาน
ในเหมือง ขณะเดียวกัน กิจการเหมืองแร่ในอ�ำเภอห้วยยอดทีเ่ ฟื่ องฟูในระหว่างทศวรรษ 1950 – ทศวรรษ 1960
ยังดึงดูดให้คนจากภาคอีสานอพยพย้ายถิ่นเข้ามาท�ำงานเป็ นแรงงานเช่นกัน
ชาวจีนเจ้าของกิจการเหมืองแร่ดีบุกในอ�ำเภอห้วยยอดสร้างความแข็งแกร่งให้กบั กิจการของตน
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หากผูป้ ระกอบการเหมืองไม่เป็ นผูจ้ ดั การ
ด้ว ยตัว เองก็ จ ะใช้วิธีแ ต่ งตั้งให้ญ าติ คนสนิ ทท�ำหน้า ที่ เ ป็ นผู จ้ ัด การเหมื อ งแทน เช่น ห้า งหุ น้ ส่ วนจ�ำ กัด
เหมื อ งแร่ เ ลี่ ย นเส็ ง ของนายหลี ส ้ม มี ผู ้จั ด การ คื อ นายหลี โ อ้น บริ ษั ท เหมื อ งแร่ เ ขาสู ง จ� ำ กั ด ของ
นายเกี ย รติ พานิ ช กุ ล มี ผู ้จัด การคื อ นายฮวด พานิ ช กุ ล ห้า งหุ น้ ส่ ว นจ�ำ กัด เหมื อ งแร่ ห ลี เ ซี ย ะฉ่ อ ยของ
นายเกียรติ หิรญ
ั วัฒนศิริ มีนายสูมิ่น แซ่หลีเป็ นผูจ้ ดั การ1 นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการเหมืองแร่ในอ�ำเภอ
ห้วยยอดจะรูจ้ กั กันเป็ นการส่วนตัวหรือมีความเกี่ยวข้องกันทางเครือญาติ เช่น นายเกียรติ หิรญ
ั วัฒนศิริ
เจ้าของเหมืองแร่หลีเซียะฉ่อย มีความสัมพันธ์เป็ นน้องเขยของนายมนั ส ธรรมารักษ์ เจ้าของเหมืองแร่
นายมนัส ธรรมารักษ์และห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด เหมืองแร่ทรัพยากร2 และมีความสนิ ทสนมกันส่วนตัวตั้งแต่ท้งั คู่
ยังท�ำงานเป็ นผูจ้ ดั การธนาคาร
นายเกียรติ หิรญ
ั วัฒนศิริ เจ้าของเหมืองแร่ขนาดใหญ่ท้งั 3 แห่งในอ�ำเภอห้วยยอด ยังเป็ นตัวอย่าง
ของผูป้ ระกอบการชาวจีนที่หมัน่ เรียนรู ้ รูจ้ กั ปรับตัว และน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ผลิตแร่ให้มคี ุณภาพดีขนึ้
นายเกียรติมีความสนิ ทสนมกับหัวหน้าศูนย์วิจยั แร่สงขลา กรมโลหะกิจ ดร. เรืองศักดิ์ วัชรพงษ์ เขาได้รบั
การแนะน� ำให้ซื้อเครื่องแต่งแร่ใช้แม่เหล็ก (Magnetie Separator) จากประเทศอังกฤษ เพื่อใช้ในการแยก
แร่รงั สี เช่น โคลัมไบท์และแทนทาไลท์ ที่เป็ นแร่ราคาสูง ท�ำให้แร่มีความบริสุทธิ์มากขึ้ นและมีมูลค่าสูงขึ้ น
เหมืองของนายเกียรติเป็ นเหมืองเดียวที่ใช้เครื่องดังกล่าว3
4.2 ชุมชนการค้าตลาดห้วยยอด
กิจการเหมืองแร่ดีบุกในอ�ำเภอห้วยยอดที่เฟื่ องฟูมาตั้งแต่ทศวรรษ 1950 เอื้ อให้เกิดการอพยพ
เคลื่อนย้ายของคนจากทัว่ สารทิศเข้ามายังพื้ นที่ ชาวจีนโพ้นทะเลเป็ นกลุ่มหลักที่เดินทางเข้ามาในอ�ำเภอ
ห้วยยอด บางส่วนเดินทางออกจากประเทศจีนโดยตรงและส่วนหนึ่ งมาจากปี นัง ชาวจีนเหล่านี้ ส่วนใหญ่เข้า
มาท�ำงานเป็ นกรรมกรในเหมืองแร่ ขณะที่บางส่วนหากมีเงินทุนก็จะเข้ามาตั้งหลักแหล่งท�ำมาค้าขายในเมือง
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หจช. (ตรัง), ตง 1.23/32 แจ้งรายชื่อเจ้าของเหมือง ผูจ้ ดั การ สถานที่ต้งั ของเหมือง และจ�ำนวนกรรมกรของแต่ละเหมือง
แก่ตำ� รวจสันติบาล (9-10 ส.ค. 2509).
แหล่งเดิม.
วราภรณ์ หิรญ
ั วัฒน์ศิริ ผูเ้ รียบเรียง. (ม.ป.ป.).  เล่มเดิม.  หน้า 77.
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ต่ อมาจะกลายเป็ นกลุ่มที่ มีบทบาททางเศรษฐกิจในดิ นแดนที่ เข้าไปอยู่ กลุ่มพ่อค้าชาวจีนสร้างอ�ำนาจ
ทางการค้าผ่านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างเจ้าของกิจการชาวจีนด้วยกัน เช่น เกิดการแต่งงานในหมูช่ าวจีนด้วยกัน
สร้างเครือข่ายการค้าในท้องถิ่ น ตลอดจนการผนึ กก�ำลังเป็ นพันธมิตรทางเศรษฐกิจและการค้าร่วมกัน
เป็ นต้น
ชุ ม ชนการค้า ตลาดห้ว ยยอดเต็ ม ไปด้ว ยพ่ อ ค้า แม่ ค า้ ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นชาวจี น โพ้น ทะเล ขณะที่
ผูจ้ บั จ่ายใช้สอยส่วนใหญ่เป็ นคนในพื้ นที่และแรงงานเหมืองแร่ ตลาดห้วยยอดในต้นทศวรรษ 1960 มีความ
คึกคักอย่างยิง่ บริเวณตลาดและย่านชุมชนการค้าจะเริ่มต้นจากวัดห้วยยอด ตลาดห้วยยอดได้ชื่อว่ามีรา้ นค้า
คับคัง่ เป็ นอันดับ 2 ของจังหวัดตรัง นอกจากนี้ บริเวณตลาดห้วยยอดยังเป็ นที่ต้งั ของตลาดสดอีก 1 แห่ง
โรงฝิ่ น 1 แห่ง ธนาคาร 2 แห่ง โรงภาพยนตร์ 2 แห่ง โรงแรม 4 แห่ง ด้านโรงงาน มีท้งั โรงงานยาง 2 แห่ง
โรงขลิบยาง 1 โรง โรงไฟฟ้ า 1 โรง โรงพิมพ์ 1 โรง โรงเลื่อย 1 โรง และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุก 3 แห่ง
คือ เหมืองห้วยยอด เหมืองนายหลีสม้ เหมืองลุ่นเล้ง1
บรรยากาศและความคึกคักของตลาดห้วยยอดถูกบันทึกไว้ในหนั งสือ ห้วยยอดอนุ สรณ์ 2504
เขียนโดยม.ล. อัมพร สนิ ทวงศ์ ขณะเป็ นนายอ�ำเภอห้วยยอดในปี 1961 ไว้ว่า “ตลาดตอนกลางวันจะมี
รถยนต์วิ่งกันขวักไขว่ จอแจด้วยผูค้ นที่ออกมาจับจ่ายซื้ อของ ถ้าวันไหนเป็ นวันตลาดนัดหรือชนโคด้วยแล้ว
ยิ่งมีผูค้ นเต็มเกลื่อนกลาดไปหมด ในตอนกลางคืนเป็ นเวลาว่างของพวกคนงานเหมืองและคนงานกรีดยาง
ตามร้านจ�ำหน่ ายอาหารทุ กร้านตลอดจนหน้าโรงภาพยนตร์จะอัดแอไปด้วยผูค้ นทั้งนั้ น” 2 หากช่วงใด
มีภาพยนตร์ออกใหม่หรือเรื่องดังเข้าฉาย จะเห็นภาพของรถสองแถวขนาดใหญ่ 2-3 คันบรรทุกคนงาน
เหมืองจากพื้ นที่ในตลาดห้วยยอดและใกล้เคียงมาส่งหน้าโรงภาพยนตร์3
เศรษฐกิจของอ�ำเภอห้วยยอดในทศวรรษ 1960 อยูใ่ นช่วงเฟื่ องฟู เนื่ องจากราคาแร่ดีบุกและยาง
ค่อนข้างดี ราคาแร่ดีบุกในช่วงปลายทศวรรษ 1950 ถึง ต้นทศวรรษ 1960 ค่อนข้างดี แร่ดีบุก 1 หาบ
จะหนัก 60 กิโลกรัม ราคาอยูท่ ี่ 12,000 บาท ส่วนยางพาราแผ่นราคา 38 บาทต่อกิโลกรัม4 ส่วนค่าจ้าง
ของแรงงานเหมืองแร่โดยทัว่ ไปประมาณ 15 บาทต่อวัน5 ขณะที่พอ่ ค้านายเหมืองชาวจีนโพ้นทะเลหลายราย
มี ตึ ก รามบ้า นช่ อ งโอ่ อ่ า มี ร ถยนต์รุ่ น ทัน สมัย คณบดี ห ว้ ยยอดมี ศ าลากลางส่ ว นบุ ค คล บ่ ง บอกสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของห้วยยอดในยุคที่เหมืองแร่เฟื่ องฟู6 ผูป้ ระกอบการเหมืองแร่ส่วนใหญ่ยงั ประกอบ
อาชีพค้าขายและมีกจิ การสวนยางพาราควบคูก่ นั ไป เช่น นายเทียนล่าย จันทร์ประทีป คหบดีชาวจีนโพ้นทะเล
นอกจากจะเป็ นเจ้าของเหมืองแล้ว เขายังเป็ นเจ้าของตึก 5 ชัน้ แห่งเดียวในอ�ำเภอห้วยยอด ซึง่ ชัน้ ล่างเปิ ดเป็ น
ร้านชื่อจันทร์ประทีปพานิ ช จ�ำหน่ ายอาวุธปื นต่างๆ เครื่องกระสุนปื นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปื น7 อีกทั้ง
ยังมีรถยนต์ส่วนตัวรุ่นที่ทนั สมัยที่สุดในเวลานั้น8
1
2
3
4
5
6
7
8
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เครือข่ายการค้าปี นัง–ภูเก็ต–ตรัง เหมืองแร่ และชาวจีนโพ้นทะเล (ทศวรรษ 1910 ถึงทศวรรษ 1980)
ตวงทิพย์ พรมเขต

ชุมชนการค้าของตลาดห้วยยอดยังเต็มไปด้วยพ่อค้าชาวจีนโพ้นทะเลที่ต่อมากลายเป็ นชนชั้นใหม่
ที่มีอิทธิพลต่อการค้าและเศรษฐกิจของชุมชนห้วยยอด เช่น ชาวจีนตระกูลศุภผล เจ้าของตลาดศรีศุภผล
ตลาดสดเพียงแห่งเดียวในตลาดห้วยยอด บรรพบุรุษของตระกูลเป็ นชายชาวจีนเชื้ อสายดัตช์ฐานะดีที่เคย
อาศัยอยูใ่ นอินโดนี เซีย เขาเข้ามาร่วมหุน้ กับผูร้ บั เหมาชาวจีนรายอื่นในการสร้างทางรถไฟสายใต้ในปลาย
ทศวรรษ 1900 และยังท�ำหน้าที่เป็ นนายหน้าจัดหาแรงงานชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามา
ท�ำ งานในคณะรับ เหมาของตน หากมี ช าวจี น ต้อ งการอพยพออกมาท�ำ งานแต่ ข าดแคลนเงิ น ก็ จ ะให้
การช่ ว ยเหลื อ ด้ว ยการสนั บ สนุ น เงิ น ค่ า เดิ น ทาง ตระกู ล ศุ ภ ผลยัง เป็ นเจ้า ของกิ จ การร้า นขายยาและ
สวนยางพาราขนาดใหญ่1
ชาวจี น ตระกู ล มหาพานิ ชมี บ รรพบุ รุ ษ เป็ นซิ น แสหรื อ หมอจี น ชาวจี น แคะ เมื่ อ เข้า มาใน
ตลาดห้ว ยยอดก็ ไ ด้เ ปิ ดบ้า นเป็ นที่ รัก ษาคนป่ วย เพราะมี ค วามเชี่ ย วชาญเรื่ อ งการตรวจจับ เส้น และ
การต่อกระดูกตามศาสตร์จีน ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ คือกรรมกรชาวจีนที่ทำ� งานในเหมืองแร่ เพราะเป็ นกลุ่มที่
มักจะเกิดอุบัติเหตุ จากการท�ำงาน เช่น มือหัก ขาหัก เป็ นต้น กรรมกรชาวจีนเมื่อมารักษากับพ่อของ
นางหลัน่ มหาพานิ ชจะได้รบั การต่อกระดูกและได้รบั ยาสมุนไพรแบบจีน ส่วนใหญ่เป็ นยาหม้อที่ตม้ มาจาก
รากไม้ โดยหมอชาวจีนจะคิดการรักษาเฉพาะแต่ค่ายาเท่านั้ น2 ต่อมาตระกูลนี้ ได้เปลี่ยนมาเปิ ดกิจการ
ร้านขายของช�ำขนาดใหญ่และขายดีที่สุดในตลาด เพราะท�ำเลที่ต้งั ติดกับถนนสายหลัก และตั้งตรงข้ามกับ
โรงภาพยนตร์ ขายสินค้าที่หลากหลาย เช่น ข้าวสาร น�้ำตาล น�้ำปลา มีดกรีดยาง เป็ นต้น สินค้าที่ขายดีที่สุด
คือข้าวสาร โดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ 10.00-12.00 นาฬิกา จะเป็ นเวลาที่ภาพยนตร์รอบเช้าเลิก คนที่
เข้า มาดู ภ าพยนตร์จ ะข้า มถนนมาซื้ อของที่ ร า้ นช�ำ  และจะขายดี อี ก ครั้ง ในช่ ว งกลางดึ ก ซึ่ ง เป็ นเวลาที่
ชาวกรรมกรเหมืองแร่เลิกงานแล้วออกมาตลาดเพื่อจับจ่ายใช้สอย ตระกูลมหาพานิ ชน�ำก�ำไรจากการค้าขาย
ไปลงทุนในกิจการสวนยางพาราขนาดใหญ่ในบริเวณรอบนอกของอ�ำเภอห้วยยอด3
ตระกูลศุภผลกับตระกูลมหาพานิ ช ถือเป็ นตระกูลพ่อค้าชาวจีนที่มีฐานะในอ�ำเภอห้วยยอด ทั้งสอง
ตระกูลสร้างอ�ำนาจและความมัน่ คงทางการค้าผ่ านการแต่ งงาน บุ ตรบุ ญธรรมที่ เป็ นผู ส้ ื บทอดกิจการ
ร้านขายยาของนายเย็น ศุภผลแต่งงานกับลูกสาวคนสุดท้องของนางหลัน่ มหาพานิ ช ท�ำให้รา้ นค้าและ
กิจการส�ำคัญของตลาดห้วยยอด เช่น ร้านขายยา ตลาดสด รวมถึงสวนยางพาราขนาดใหญ่บริเวณรอบนอก
อยูภ่ ายใต้การการดูแลและขับเคลื่อนจากตระกูลใหญ่ท้งั สองนี้
นอกจากจะเห็ น ว่ า พ่ อ ค้า ชาวจี น จะลงทุ น ในกิ จ การภาคเกษตรกรรมและเปิ ดห้า งร้า นแล้ว
กลุ่มพ่อค้าชาวจีนในตลาดห้วยยอดที่สำ� คัญอีกกลุ่ม คือกลุ่มชาวจีนที่ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
เช่น กลุ่มพ่อค้าจากตระกูลไทรงาม เจ้าของกิจการหมูยา่ งโกแก่ชื่อดังของห้วยยอด บรรพบุรุษของตระกูลนี้
อพยพมาจากมณฑลกวางตุง้ ขณะเดินทางออกจากประเทศจีนได้น�ำหมูพนั ธุเ์ ล็กหรือหมูขี้พร้าลงเรือมาด้วย

1
2
3

สุปรานี มหาพานิ ช (2555, 30 ธันวาคม). สัมภาษณ์โดย ตวงทิพย์ พรมเขต ที่ ตลาดห้วยยอด ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง
หลัน่ มหาพานิ ช (2555, 30 ธันวาคม). สัมภาษณ์โดย ตวงทิพย์ พรมเขต ที่ ตลาดห้วยยอด ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง
แหล่งเดิม.
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เมื่อเข้ามายังจังหวัดตรังก็ยดึ อาชีพเลี้ ยงหมูพนั ธุเ์ ล็ก ขายหมูสด ไก่สด พ่อค้า อีกทั้ง บรรพบุรุษของตระกูล
ไทรงามยังได้รบั วิชาความรูเ้ รื่องการย่างหมูจากชาวจีนกวางตุง้ ชาวจีนตระกูลไทรงามที่ยึดอาชีพขายหมู
ในตลาดห้วยยอดจึงหันมาย่างหมูขายในตลาด ต่อมากิจการเฟื่ องฟูกลายเป็ นหมูย่างโกแก่ที่โด่งดังของ
จังหวัดตรัง ตระกูลนี้ จึงมีส่วนส�ำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการกินหมูย่างควบคู่กบั กาแฟในยามเช้าของ
ชาวตรัง1 พ่อค้าตระกูลไทรงามที่อาศัยอยูใ่ นอ�ำเภอห้วยยอดมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้าของเถ้าแก่
ฝอง หรือนายฟอง ไทรงาม ที่อาศัยอยู่ในต�ำบลทับเที่ยง โดยจะส่งหมูเป็ นไปขายให้กบั นายฟอง ไทรงาม
ที่มีธุรกิจส่งออกหมูไปขายยังปี นั งและสิงคโปร์ ขณะเดียวกัน พ่อค้าตระกูลไทรงามที่อำ� เภอห้วยยอดยังรับ
การถ่ายทอดความรูเ้ รื่องการย่างหมูมาจากพ่อครัวชาวกวางตุ ง้ ที่ อพยพเข้ามาท�ำงานในร้านอาหารของ
นายฟอง ไทรงาม
พ่อค้าชาวจีนตระกูลอาทิตยวงศ์ยงั ถือเป็ นตระกูลส�ำคัญที่เปิ ดกิจการขายอาหารเช้า เช่น บะหมี่
และข้าวต้มในตลาดห้วยยอด บรรพบุรุษของตระกูลนี้ มีท้ังเดิ นทางมาจากมณฑลกวางตุ ง้ และเมืองปี นั ง
ต้นตระกูลที่เดินทางมาจากปี นังมีประสบการณ์ทำ� งานในร้านอาหารและร้านขนมที่ปีนังมาก่อน สามารถท�ำ
บะหมี่ ขนมเต้าส้อและขนมไหว้พระจันทร์ได้ เมื่ออพยพมาอยูใ่ นตลาดห้วยยอดได้ต้งั โต๊ะขายบะหมี่ โดยมา
เช่าบริเวณหน้าบ้านของตึก 5 ชั้นของนายเทียนล่าย จันทร์ประทีป บะหมี่ในขณะนั้ นขายดีมาก เนื่ องจาก
มีกลุ่มลูกค้าหลักคือคนงานในเหมือง ซึ่งราคาบะหมี่ขายอยูท่ ี่ราคาชามละ 1 สตางค์ ต่อมาพ่อค้าตระกูลนี้ ได้
ขยับขยายกิจการด้วยการซื้ อห้องแถวฝั ่งตรงข้ามตึก 5 ชั้น เปิ ดเป็ นร้านขายบะหมี่ ข้าวต้ม ชา กาแฟและ
อาหารเช้าอื่นๆในชื่อของร้านหนุ่ ย2
4.3 การปิ ดตัวของเหมืองแร่ดีบุก
กิจการเหมืองแร่ดีบุกในอ�ำเภอห้วยยอดเฟื่ องฟูอยูป่ ระมาณ 2 ทศวรรษ ก่อนที่ก็เริ่มซบเซาลงใน
ทศวรรษ 1970 ปั ญหาส�ำคัญเกิดจากราคาแร่ดีบุกตกต�ำ่ ไม่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด ไม่มีตลาดรับซื้ อแร่3 ผู ้
ประกอบการเหมืองแร่ยงั เผชิญปั ญหาแหล่งแร่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เริ่มหมดไป ส่วนแหล่งที่มีความอุดมใน
ระดับปานกลางก็มีนอ้ ย ซึ่งปั ญหานี้ ตรงกับข้อสังเกตของม.ล. อัมพร สนิ ทวงศ์ นายอ�ำเภอห้วยยอดที่กล่าวไว้
ตั้งแต่ปี 1961 “อนึ่ งน่ าแปลกอยูอ่ ย่างหนึ่ งเกี่ยวกับการท�ำเหมือง แม้วา่ เครื่องมือการตรวจหาแร่จะดีขึ้นก็ไม่
ปรากฏว่ามีการพบแหล่งแร่ที่ไหน มีแต่เปิ ดเหมืองในที่ซึ่งคนโบราณพบมาก่อนทั้งสิ้ น”4 ขณะที่ผูป้ ระกอบ
การเหมือง แม้จะด�ำเนิ นกิจการท�ำเหมืองยาวนานกว่า 10 ปี แต่ไม่ได้หาเหมืองส�ำรองไว้ เพราะขาดเงิน
ทุนหมุนเวียน ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ทำ� เหมืองโดยเอกชน หรือหุน้ ส่วนกันในเฉพาะพี่น้องเท่านั้ น ท�ำให้
ไม่มีแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ให้การสนับสนุ น
อุปสรรคอีกประการที่ทำ� ให้ผูป้ ระกอบการเหมืองไม่สามารถแสวงหาแหล่งแร่ใหม่ๆ หรือแหล่งแร่
ส�ำรองได้สะดวก เพราะหวาดกลัวปัญหาผูก้ อ่ การร้ายคอมมิวนิสต์ทมี่ อี ทิ ธิพลอยูใ่ นเขตป่ าเขา ผูป้ ระกอบการเหมือง
1
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3
4

ทวีศกั ดิ์ ไทรงาม (2555, 30 ธันวาคม). สัมภาษณ์โดย ตวงทิพย์ พรมเขต ที่ ร้านหมูยา่ งโกแก่ ตลาดห้วยยอด ต.ห้วยยอด
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
สุพร อาทิตยพงศ์ และรัชนี อาทิตยพงศ์ (2555, 28 ธันวาคม). สัมภาษณ์โดย ตวงทิพย์ พรมเขต ที่ ร้านกาแฟหนุ่ ย
ตลาดห้วยยอด ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
วราภรณ์ หิรญ
ั วัฒน์ศิริ เรียบเรียง. (ม.ป.ป.).  เล่มเดิม.  หน้า 76.
ม.ล. อัมพร สนิ ทวงศ์. (2553). เล่มเดิม. หน้า 95.
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ยังเจอกับปั ญหาที่ดินและค่าครองชีพที่มีราคาสูงขึ้ น การซื้ อที่ดินกรรมสิทธิ์จากผูม้ ีชื่อท�ำเหมืองแร่ในอดีต
นั้น ราคาที่ดินไร่ละประมาณ 5,000 บาท แต่ในช่วงที่กิจการเหมืองแร่เริ่มซบเซา ราคาที่ดินในพื้ นที่ทำ� เลดี
โดยทัว่ ไปราคาสูงถึงไร่ละ 1 แสนบาทเศษ ส่วนค่าจ้างแรงงานเหมืองแร่แต่เดิมอยูท่ ี่คนละ 15 บาท แต่ต่อมา
เพิ่มขึ้ นต่อเนื่ องจนเป็ นวันละ 194 บาท5
สถานการณ์การท�ำเหมืองแร่ในพื้ นที่อำ� เภอห้วยยอดตามรายงานของส�ำนั กงานทรัพยากรธรณี
จังหวัดตรัง ปี 1974 ระบุวา่ พื้ นที่อำ� เภอห้วยยอดมีกิจการเหมืองแร่ท้งั หมด 13 เหมือง แต่มีเพียง 4 เหมือง
เท่านั้ นที่ ยงั คงเปิ ดด�ำเนิ นกิจการ คือ เหมืองแร่ล�ำแพะของบริษัทร่อนพิบูลย์นินโนไลรอบิวิดี ซึ่งมีเนื้ อที่
มากกว่า 1 พันไร่ ตั้งอยูใ่ นต�ำบลน�้ำผุด-ปากแจ่ม เหมืองท่าปรางของบริษัทบริษัทเหมืองแร่ลุ่นเส็ง มีเนื้ อที่
มากกว่า 1 พันไร่ ตัง้ อยูใ่ นต�ำบลปากแจ่มเหมืองบ้านวังอดของนายอุน่ เอกวนิช ในพื้ นทีต่ ำ� บลเขาปูน และเหมืองแร่
หิ รัญ วัฒ น์ ศิ ริ ข องนายเกี ย รติ หิ รัญ วัฒ น์ ศิ ริ ใ นอ�ำ เภอห้ว ยยอด ส่ ว นเหมื อ งที่ ปิ ดตัว ยุ ติ กิ จ การ ได้แ ก่
เหมืองควนตัง-ในเหยา เหมืองของบริษัทแร่เขาสูงจ�ำกัด เหมืองของนายฉัว่ ซีกื้อ เหมืองเขาหลักจันทน์บริษัท
ราชาวดีการค้าและอุตสาหกรรมจ�ำกัด เหมืองของนายเกียรติ พาณิชยกุล เหมืองของนายบุญเทีย่ ง วัชรปรีชานนท์
เหมืองของนายฝุก สู่คีรี เหมืองเขาหลักของนางปราณี กอบสมบัติ และเหมืองของนายมนัส ธรรมมารักษ์1
อย่างไรก็ตาม เหมืองแร่หิรญ
ั วัฒน์ศิริที่เป็ นเหมืองแร่ขนาดใหญ่ในต�ำบลห้วยยอดได้หยุดกิจการลง
ในทศวรรษ 1970 เหมืองแร่ในพื้ นที่ ใกล้เคียงทยอยปิ ดตัวลงในช่วงเวลาเดี ยวกัน จนในที่ สุดประมาณ
ปี 1987 เหมื อ งแร่ ใ นจัง หวัด ตรัง ได้ห ยุ ด กิ จ การลงทั้ง หมด 2 ส่ ง ผลให้เ หมื อ งแร่ ข นาดใหญ่ ห ลายแห่ง
ในห้วยยอดกลายเป็ นที่รกร้าง คนงานเหมืองเดินทางออกนอกพื้ นที่ ตลาดห้วยยอดที่เคยเป็ นศูนย์กลาง
การค้าซบเซาลง โรงภาพยนตร์ท้งั 2 แห่งปิ ดตัวตามมา โรงแรมทุกแห่งในตลาดห้วยยอดปิ ดกิจการ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ของอ�ำ เภอห้ว ยยอดหัน ไปสู่ ภ าคการเกษตรและภาคอุ ต สาหกรรมมากขึ้ น โดยเฉพาะ
การปลูกยางพาราที่กลายมาเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักในช่วงเวลาต่อมา
ภายหลัง จากผู ป้ ระกอบการชาวจี น ในจัง หวัด ตรัง ยุ ติ ก ารท� ำ เหมื อ งในปลายทศวรรษ 1980
ส่วนใหญ่กลับไปเพิ่มการลงทุนในกิจการสวนยางพาราของตนมากยิ่งขึ้ น เช่น ตระกูลธรรมารักษ์ ตระกูล
หิรญ
ั วัฒน์ ศิริ ตระกูลพานิ ชย์กุล ตระกูลศุภผล ตระกูลมหาพานิ ช กลุ่มชาวจีนตระกูลดังของตรังเหล่านี้
ต่ างลงทุ นในกิ จการสวนยางพาราขนาดใหญ่ ควบคู่กับการท�ำกิ จการเหมื องแร่ และการค้ามาตั้งแต่ ต น้
เนื่ องจากการลงทุ นในกิจการสวนยางพาราเกิดความคุ ม้ ค่าและ ราคายางพาราสูงกว่าแร่ดีบุกที่ ประสบ
ปั ญ หาล้น ตลาด นายเกี ย รติ หิ รั ญ วัฒ น์ ศิ ริ คื อ ตั ว ของผู ้ป ระกอบการเหมื อ งแร่ ที่ ก ลั บ ไปลงทุ น ใน
ภาคการเกษตร เขาสานต่อธุรกิจการท�ำสวนยางพาราและสวนผลไม้ที่เป็ นธุรกิจเดิมของครอบครัว อีกทั้ง
ยังได้ใช้พื้นที่ประทานบัตรที่ยงั ไม่ได้ทำ� เหมืองมาปลูกยางพาราและท�ำสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ ลองกอง
ส้มจุก ส้มโชกุน มะขาม มังคุด ฝรัง่ พุทรา และกระท้อน ผลไม้จากสวนของนายเกียรติภายหลังออกสู่ตลาด
ต่างได้รบั การชื่นชมและเป็ นที่กล่าวขวัญของชาวห้วยยอดในเรื่องคุณภาพ3
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