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บทคัดย่อ
ชาวจีนได้อพยพไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายร้อยปี โดยที่ผ่านมาได้อพยพเป็นสามระลอกใหญ่จนก่อให้เกิ ด
ชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลจานวนหลายล้านคนทั่วโลก ซึ่งภูมิภาคที่ชาวจีนเดินทางไปตั้งถิ่นฐานมากที่สุดคือเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ แต่การอพยพดังกล่าวได้หยุดชะงักลงภายหลังการปฏิวัติในประเทศจีน จนเมื่อจีนเริ่มปฏิรูปทางเศรษฐกิ จครั้งใหญ่ ชาวจีน
รุ่นใหม่จึงเริ่มเดิ นทางไปประกอบอาชีพและตั้งถิ่ นฐานในต่างประเทศอีกวาระหนึ่ งซึ่งถือเป็นการย้ายถิ่นระลอกที่สี่ ซึ่งกาลั ง
ดาเนินอยู่ในปัจจุบัน บทความนี้จะวิเคราะห์ถึงการย้ายถิ่นของชาวจีนรุ่นใหม่ซึ่งมีความแตกต่างหลายประการกับการย้ายถิ่น
ของชาวจี นในอดี ต ทั้ ง ในด้ านคุณลั กษณะและพื้ นเพของผู้ย้ ายถิ่น รู ปแบบและเป้ าหมายในการตั้ ง ถิ่ นฐาน ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ โดยจานวนชาวจีนที่ย้ายถิ่นเข้ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่น
ใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่ านมาจนมีจานวนกว่าสองล้านคนในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ใกล้ชิดกันระหว่างกัน โดยชาวจีนรุ่นใหม่เหล่านี้มีความผูกพันและอัตตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศจีนค่อนข้ างมาก คนเหล่านี้มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้ง และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดี ยวกับประเทศที่ต น
อาศัยอยู่น้อยกว่าชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต
Abstract
Chinese began to migrate overseas in large number since the mid-17th century. Three waves of Chinese
out-migration, which continued for three centuries until the communist revolution in 1949, had
contributed to the emergence of Chinese communities and networks of Chinese diasporas around the
globe. The region which attracted most Chinese migrants is Southeast Asia. After the major economic
reforms in the late 1970s, the fourth wave of Chinese out-migration has begun. This article discusses the
new wave of Chinese migrants, which is somewhat different from their previous streams regarding the
background of migrants, migration patterns, destination countries, occupations, etc. Chinese migrants
living and working in Southeast Asia have increased markedly since the 1990s as a result of closer
political, economic and social relations between the two regions. At present, it is estimated that there
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are more than two million new Chinese migrants in Southeast Asia. However, the new Chinese migrants
are more attached to China and they put an emphasis on the pan-Chinese identity. They are more
mobile and less patriotic to the country where they reside compared to previous generations of overseas
Chinese.

บทนา
การอพยพไปตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศของชาวจีนเป็นปรากฎการณ์ที่ดาเนินสืบเนื่องมาเป็นเวลานานหลายร้อย
ปี จนก่อให้เกิดชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในทุกภูมิภาคทั่วโลก และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในแง่มุมต่างๆ ของ
ชาวจีนโพ้นทะเล ไม่ว่าจะเป็นในด้านวัฒนธรรม ประเพณี การย้ายถิ่น การสะสมทุน การเติบโตทางธุรกิจข้าม
ชาติ บทบาทและความสัมพั นธ์ท างการเมืองของชาวจีนในประเทศที่ ตนอาศัยอยู่ ตลอดจนประเด็นเรื่อง
อาชญากรรมข้ามชาติ และอื่นๆ เป็นต้น จนเกิดงานศึกษาวิจัยมากมายในหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม
งานศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานก่อนการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์จนี
เป็นหลัก เนื่องจากการอพยพของชาวจีนได้หยุดชะงักลงเป็นเวลาหลายทศวรรษหลังจากนั้น แต่เมื่อชาวจีนได้
เริ่มย้ายถิ่นฐานจานวนมากอีกวาระหนึ่ง ภายหลังการเปิดประเทศและปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ที่เริ่มต้นในปี ค.ศ.
1978 การย้ายถิ่นของชาวจีนรุ่นใหม่ (new Chinese migrants) ดัง กล่าว โดยเฉพาะการย้ายถิ่นไปยัง
ต่างประเทศกลับ ได้รับ ความสนใจไม่ม ากนัก แม้จ ะมีก ารประเมินว่า ในช่วงปี ค.ศ. 1980-2000 ชาวจีนได้
อพยพไปอยู่ต่างประเทศถึงประมาณ 4-5 ล้านคน โดยอพยพเข้าสู่ภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกกว่า 1 ล้านคน
(Rallu, 2002) และจนถึง ค.ศ. 2010 คาดว่าชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่ย้ายถิ่นไปยังต่างประเทศนับตั้งแต่มีการ
ปฏิรูปทางเศรษฐกิจมีจานวนถึงกว่า 6 ล้านคน (Zhuang & Wang, 2010) ขณะที่งานศึกษาบางชิ้นคาดว่า
จานวนชาวจีนรุ่ นใหม่ ที่ย้ายถิ่นไปยังต่างประเทศในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาอาจสูงถึง 25 ล้านคน (Chin,
2009) ท่ามกลางกระแสการย้ายถิ่นครั้งใหม่ที่กาลังเกิดขึ้นนี้ กลับ มีงานวิจัยใหม่ๆ น้อยมากที่ศึกษาวิเคราะห์
เกี่ ยวกั บ รูป แบบ ลัก ษณะ และผลกระทบของการย้ายถิ่นดัง กล่าวมายัง ภูมิ ภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
บทความนี้เป็นความพยายามหนึ่งในการหยิบยกประเด็นการอพยพย้ายถิ่นของชาวจีนยุคใหม่นี้ซึ่งถือเป็นคลื่น
ลูกที่สี่ของการอพยพขึ้นมาศึกษา โดยจะวิเคราะห์ถึงลักษณะของคลื่นลูกที่สี่ว่ามีคุณลักษณะอย่างไร แตกต่าง
จากการอพยพในยุคก่อนหน้านี้อย่างไร และทาไมจึงเกิดปรากฎการณ์ของการอพยพคลื่นลูกที่สี่แม้ว่าประเทศ
จีนกาลังรุ่งเรืองขึ้นเป็นมหาอานาจทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน
จีนโพ้นทะเลในอดีต
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ชาวจีนได้เดินทางมาค้าขายและอยู่อาศัยในดินแดนโพ้นทะเลมานับ แต่อดีตเมื่ อหลายร้อยปีมาแล้ว ในสมั ย
ราชวงศ์ห มิง (ค.ศ. 1368-1644) ได้มี ชาวจีนที่เ ป็นพ่อค้าเรือสาเภาเข้ามาค้าขายและตั้ง ถิ่นฐานในเส้นทาง
เดินเรือยุคโบราณ เช่น หมู่เกาะที่เป็นประเทศฟิลิลิปปินส์ในปัจจุบัน ดินแดนในแหลมมลายู ช่องแคบมะละกา
และหมู่เกาะต่างๆ ซึ่งเป็นอินโดนีเซียในปัจจุบัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานที่เป็นพ่อค้าเหล่านี้เรีย กกันว่า Huashang ซึ่ง
พ่อค้าชาวจีนเหล่านี้ได้อยู่กินกับสตรีพื้นเมืองจนเกิดชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในยุคแรกๆ โดยมีการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดถึง ยุคปัจจุบัน เช่น วัฒนธรรม Peranakan ระหว่างชาวจีนและชาวมาเลย์ใน
มาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยชาวจีนที่อพยพไปยังดินแดนโพ้นทะเลส่วนใหญ่เป็นชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้ง ฟู
เจี้ยน และเจ้อเจียงเป็นหลัก ประกอบด้วยชาวจีนที่ใช้ภาษาถิ่นฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว กวางตุ้ง ฮากกา (จีนแคะ) และ
ไหหลาเป็นส่วนใหญ่ (Lew and Wong, 2002)
อย่างไรก็ตาม การเดินทางอพยพกลุ่มใหญ่ ของชาวจีนได้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ตั้งแต่กลางคริศตศตวรรษที่ 17
เป็นต้นมา ภายหลังยุคล่าอาณานิคมของมหาอานาจตะวันตกที่เข้ามาครอบครองดินแดนต่างๆ และเปิดโอกาส
ให้พ่อค้า นักเดินเรือและช่างฝีมือชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอาณานิคมของตน จึงก่อให้เกิด คลื่นลูกที่หนึ่งของ
การอพยพย้ายถิ่นของชาวจีน โดยในช่วงราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นยุคที่แมนจูครองอานาจตั้งแต่ ค.ศ. 1644 เป็นต้นมา
ได้มีการอพยพของชาวฮั่นจากจีนครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนับร้อยปี จนก่อให้เกิดชุมชนชาวจีนโพ้น
ทะเลขนาดใหญ่ที่มีจานวนราว 1.5 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงกลางคริศตศตวรรษที่ 19
แม้ในช่วงนี้จักรวรรดิจีนจะไม่มีนโยบายให้ชาวจีนอพยพไปอยู่ต่างประเทศ และจะไม่อนุญาตให้ชาวจีนโพ้น
ทะเลเดินทางกลับมายังจีนอีก แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการอพยพได้จากแรงดึงดูดของการเติบโตทางการค้าใน
อาณานิคมต่างๆ ได้
ยุคคลื่นลูกที่สองของการย้ายถิ่น เป็นช่วงที่แรงงานชาวจีนหลั่งไหลออกนอกประเทศภายหลังสงครามฝิ่นครั้งที่
สอง (ค.ศ. 1858-1860) การพ่ายแพ้สงครามฝิ่นทาให้ทางการจีนต้องยอมให้มหาอานาจตะวันตกระดมแรงงาน
จีนไปทางานในต่างประเทศได้อย่างเสรี จนเรียกว่า เป็นช่วงการอพยพของกุลีชาวจีน (Chinese contract
coolie migration) ทาให้แรงงานจีนซึ่งนิยมเรียกกันว่า Huagong จานวนถึงประมาณ 5 ล้านคนหลั่งไหลไป
ตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศในช่วงปลายคริศตศักราชที่ 19 จนถึงต้นคริศตศักราชที่ 20 โดยส่วนมากจะมาเป็น
แรงงานในเหมื อ งทอง เหมื อ งถ่านหิ น แปลงเกษตรและไร่ข นาดใหญ่ และโครงการก่ อสร้ างขนาดใหญ่
โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟในดินแดนอาณานิคมทั้งในเอเชีย อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย ช่วงนี้เป็นยุคแรกที่
ชาวจีนกลุ่ม ใหญ่ อพยพไปยัง ภูมิภาคอื่นนอกทวีปเอเชีย สาหรับในเอเชีย มี การประเมิน ว่าชุมชนชาวจีนซึ่ง
รวมถึงครอบครัวลูกผสมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เพิ่ม ขึ้นเป็นประมาณ 5 ล้านคนในช่วงทศวรรษที่ ค.ศ.
1920 (Shi, 2010)
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ยุคคลื่นลูกที่สามของการย้ายถิ่น เกิดขึ้นภายหลังการสิ้นสุดอานาจของราชวงศ์ชิงในปี ค.ศ. 1911 เป็นยุคที่
เกิดความขัดแย้งและความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศ จนเกิดการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ในเวลา
ต่อมา ยุคนี้เป็นยุคที่ชาวจีนอพยพไปยังต่างประเทศจานวนมาก โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจาก
ภาวะรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้นในช่วงต้นคริศตศักราชที่ 20 โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ ค.ศ. 19201930 หลังการฟื้นตัวจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ซึ่งมีการลงทุนและการเติบโตทางอุตสาหกรรมอย่างมาก จน
ทาให้ชุมชนชาวจีนเติบโตอย่างมากในยุคนั้น ยุคนี้ชาวจีนอพยพมักถูกเรียกว่าเป็นพวก Huaqiao (หัวเฉียว) ซึ่ง
จานวนไม่น้อยเป็นผู้มีการศึกษาและมีความรู้สึกชาตินิยมสูง และส่วนหนึ่งมีความหวังที่จะกลับไปยังเมืองจีนใน
อนาคตเมื่ อ สถานการร์ ท างการเมื อ งคลี่ คลาย แต่ ส่ วนใหญ่ ก็ ไม่ มี โ อกาสได้ ก ลับ ไปเนื่อ งจากการปฏิ วั ติ
คอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 1949 คาดว่าจานวนชาวจีนอพยพที่หลั่งไหลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึง
ทศวรรษที่ ค.ศ. 1950 มีจานวนสะสมรวมกันถึงประมาณ 10 ล้านคน แต่ก ระแสการอพยพของชาวจีนได้
สิ้นสุดลงเมื่อมีการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 1949 อย่างไรก็ตาม ชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยลูกหลานชาวจีนที่เกิดในประเทศต่างๆ ยังคงรักษาเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของบรรพบุรุษของตน โดย Zhuang & Wang (2010) ประเมิ นว่าชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มจานวนขึ้นเป็น 20 ล้านคนในปี ค.ศ. 1990 ประกอบด้วยชาวจีนโพ้นทะเลในอินโดนีเซีย
5.46 ล้านคน ในมาเลเซีย 5.25 ล้านคน ในไทย 4.81 ล้านคน ในสิงคโปร์ 2.52 ล้านคน ในเวียดนาม 0.96
ล้านคน ในฟิลิปปินส์ 0.85 ล้านคน ในกัมพูชา 0.5 ล้านคน และในพม่า 0.46 ล้านคน
อนึ่ง ในยุคคลื่นลูกที่สามนี้ ถือเป็นศักราชใหม่ของการย้ายถิ่นที่สาคัญของสตรีชาวจีน โดยในยุคก่อนหน้านี้ ผู้
อพยพชาวจีนจะเป็นเพศชายเป็นหลัก แต่ในคริศตวรรษที่ 20 นี้ สตรีจีนได้อพยพเข้ามายังเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้จานวนมาก โดยส่วนใหญ่เข้ามาเป็นแรงงาน บางส่วนมาเป็นครูสอนภาษาจีน และบางส่วนเข้ามาพร้อม
กับครอบครัวของตน โดยปัจจัยดึง ดูดที่ส าคัญ ได้แก่ ชุม ชนชาวจีนโพ้นทะเลขนาดใหญ่ และมั่ นคงในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การติดต่อสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้กับ ภูมิลาเนาเดิมใน
ประเทศจีนซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับสตรีชาวจีนในการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศ มีการประเมินว่า มี
สตรีจีนอพยพเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จานวนราว 190,000 คน ในยุคคลื่นลูกที่สามนี้ โดยส่วนใหญ่
อพยพเข้ามาในช่วงทศวรรษที่ ค.ศ. 1930 อย่างไรก็ตาม การอพยพดังกล่าวได้ลดลงอย่างต่อเนื่องภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองและการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในจีน ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งในยุคคลื่นลูกที่สี่ภายหลังการ
ปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีนที่เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1978 (Shi, 2010)
การย้ายถิ่นของชาวจีนในยุคคลื่นลูกที่สี่
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ชาวจีนที่อพยพย้ายถิ่นไปอาศัยยังต่างประเทศในยุคคลื่นลูกที่สี่นี้ มีเป้าหมายในการเดินทางที่แตกต่างจากชาว
จีนโพ้นทะเลในอดีต โดยในอดีต ตลอดช่วงเวลาราว 4 ศตวรรษจนถึงการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในประเทศจีน ชาว
จีนส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปตั้งรกรากยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหลัก แต่ในช่วงปลายทศวรรษที่
ค.ศ. 1970 ชาวจีนอพยพยุคคลื่นลูกที่สี่กลุ่มแรกๆ กลับมิได้หวนคืนไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังเช่นคนจีน
โพ้นทะเลก่อนหน้านี้ แต่ได้มุ่งหน้าไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วในทวีปอมริกาเหนือและยุโรป โดยเฉพาะสหรัฐฯ
แคนาดา อัง กฤษ ฝรั่ง เศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ อิตาลี สเปน เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง นิยมเดินทางไปยัง
ประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และรัสเซียด้วย ในเวลาต่อมา ชาวจีน
ได้เริ่มกระจายไปอาศัยยังภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งมิใช่ภูมิลาเนาเดิมของชาวจีนโพ้นทะเล อาทิ อเมริกาใต้ แอฟริกา
และตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒ นาที่ มี เศรษฐกิ จขนาดใหญ่ อาทิ บราซิล อาร์เ จนตินา
เม็กซิโก แอฟริกาใต้ อิสราเอล อียิปต์ ซาอุดีอาระเบีย และตุรกี โดยทางการจีนได้เรียกชาวจีนอพยพในยุคคลื่น
ลูกที่สี่นวี้ ่า xin yimin หรือ New Migrants (Chan, 2006)
อันที่จริงแล้ว ชาวจีนกลุ่มแรกๆ ที่ย้ายถิ่นมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังการปฏิวัติของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนก็คือปัญญาชนจีนที่เดินทางจากมณฑลยูนนานเข้ามาช่วยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลพม่าในทศวรรษที่
ค.ศ. 1960 และ ค.ศ. 1970 โดยบางส่วนได้ตั้งรกรากในรัฐฉานของพม่าในเวลาต่อมา กลุ่มต่อมาคือชาวจีนจาก
ภาคใต้ของมณฑลฟูเจี้ยนที่เดินทางไปยังฟิลิปปินส์ภายหลังการออกกฎหมายอนุญาตให้ชาวจีนที่อาศัยในฟิลิป
ฟินส์ได้รับสัญชาติฟิลิปปินส์ ทาให้ชาวจีนฮกเกี้ยนในฟิลิปปินส์ชักนาให้ญาติพี่น้องจากเมืองเข้าประเทศเพื่อทา
การแปลงสัญชาติด้วย อย่างไรก็ดี ชาวจีนทั้งสองกลุ่มมีจานวนไม่มากนัก และยังไม่ถือเป็นผู้ย้ายถิ่น ในยุคคลื่น
รุ่นที่สี่หรือ xin yimin
คลื่นลูกที่สี่ของการย้ายถิ่นจากจีนมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นอย่างจริงจังตั้งแต่กลางทศวรรษที่ ค.ศ.
1980 เป็นต้นมา โดยแรกๆ จะเดินทางมาไทยและฟิลิปปินส์ เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ พัฒนาดีขึ้นระหว่างจีน
และประเทศทั้งสอง อีกทั้งมีชุมชนจีนโพ้นทะเลขนาดใหญ่ตั้งอยู่ โดยชุมชนชาวแต้จิ๋วในไทยดึงดูดชาวจีนแต้จิ๋ว
จากกวางตุ้งให้มายังไทย ส่วนชาวจีนฮกเกี้ยนจากมณฑลฟูเจี้ยนก็นิยมเดินทางไปยังฟิลิปปินส์ ซึ่งจานวนไม่นอ้ ย
เป็นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ชาวจีนส่วนหนึ่งได้ซื้อบัตรประชาชนชาวฟิลิปปินส์ที่เสียชีวิตแล้วเพื่อปลอม
แปลงตนเป็นชาวฟิลิปปินส์ แต่ในปี ค.ศ. 1992 ทางการฟิลิปปินส์ได้แก้กฎหมายการลงทุนโดยอนุญาตให้นัก
ลงทุนต่างชาติที่นาเงินเข้ามาลงทุนจานวน 75,000 ดอลลาร์ขึ้นไปสามารถขอสถานะผู้มีสิทธิ์พานักอย่างถาวร
(Permanent Resident) ได้ ทาให้ชาวจีนฮกเกี้ยนที่มั่งคั่งจานวนหนึ่งเข้ามาอาศัยในฟิลิปปินส์ผ่านช่องทางนี้
คาดว่าปัจจุบันมี xin yimin ที่เข้ามาอาศัยในฟิลิปปินส์จานวนรวมประมาณ 150,000 คน (Chin, 2009)
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ในช่วงกลางทศวรรษที่ ค.ศ. 1990 ชาวจีนได้เริ่มกระแสการเดินทางไปยังประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยกลุ่มแรกๆ เป็นชาวจีนไต้หวันที่ขยาย
การลงทุนเข้ามายังภูมิภาคอาเซียน ในขณะเดียวกัน ประเทศอาเซียนบางประเทศก็ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อ
ดึงดูดนักลงทุน แรงงานฝีมือ และนักศึกษาจากประเทศในเอเชียด้วยกัน โดยในปี ค.ศ. 1989 สิงคโปร์ได้ดึงดูด
ชาวจีนจากฮ่องกงให้ย้ายมาอยู่ที่สิงคโปร์โดยจะให้สถานะเป็น Permanent Resident กับกลุ่มนักลงทุนและ
แรงงานวิชาชีพ ต่อมาได้มีนโยบายดึงดูดนักศึกษาและปัญญาชนจีนให้มาศึกษาและทางานในสิงคโปร์ โดยมี
การให้ทุนการศึกษาจานวนมาก โดยมีเงื่อนไขในสัญญารับทุนให้นักศึกษาจีนต้องทางานในสิงคโปร์เป็นเวลา
อย่างน้อย 6 ปีภายหลัง สาเร็จการศึกษา มาตรการดังกล่าวท าให้ ชาวจีนจานวนมากเดินทางไปศึก ษาและ
ทางานในสิงคโปร์ โดยในปี ค.ศ. 2005 มีชาวที่จีนเข้ามาศึกษาในระดับต่างๆ กันในสิงคโปร์รวมกันราว 33,000
คน (Chan, 2006) ต่อมาเมื่อสิงคโปร์ได้ขยายตลาดการศึกษากับกลุ่มเยาวชนจีน โดยออกวีซ่าให้ผู้ปกครองเด็ก
อายุ 6-16 ปี สามารถมาอาศัยเพื่อ ดูแลบุตรในสิงคโปร์ ได้ ท าให้ชาวจีนจ านวนมากพาบุตรเข้าไปศึกษาใน
สิงคโปร์ จนเกิดกลุ่มผู้ย้ายถิ่นกลุ่มใหม่ที่เรีกว่า Peidu Mama (ผู้ติดตามที่เป็นมารดา) นอกจากกลุ่มนักเรียน
นักศึกษา ปัญญาชน แล้ว ในแต่ละปี จะมีแรงงานชาวจีนที่เดินทางมาทางานในสิงคโปร์ผ่านสัญญาจ้างงานปีละ
ประมาณ 80,000 คน คาดว่า จานวนชาวจีนกลุ่ม ต่างๆ ที่ ย้ายถิ่นเข้าสู่สิง คโปร์ในยุคคลื่นลูก ที่สี่นี้มี จานวน
ประมาณ 350,000-380,000 คนในปี ค.ศ. 2006 ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงมากเทียบกับประชากรทั้งหมดของสิงคโปร์
ประมาณการณ์จานวนชาวจีนอพยพในยุคคลื่นลูกที่สี่ (ปี ค.ศ. 2006)
ประเทศ
พม่า
ไทย
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ลาว
กัมพูชา
รวมอาเซียน

จานวน (พันคน)
1000-1100
350-400
350-380
150-200
100-150
100-120
100
100
50-100
2300-2650

อาชีพ
พ่อค้า นักธุรกิจ เกษตรกร ช่างเทคนิค พนักงานบริษัท
พ่อค้า นักธุรกิจ ช่างเทคนิค ครู แรงงาน พนักงานบริษัท
แรงงานวิชาชีพ แรงงาน นักศึกษา นักธุรกิจ พนักงานบริษัท
พ่อค้า แรงงาน นักศึกษา พนักงานบริษัท
พ่อค้า แรงงาน นักศึกษา ช่างเทคนิค คนทางานบ้าน คู่สมรส ผู้เกษียณอายุ
นักลงทุน พ่อค้า ผู้จัดการ ช่างเทคนิค
นักลงทุน พ่อค้า ช่างเทคนิค
พ่อค้า เกษตรกร ช่างเทคนิค แรงงาน พนักงานบริษัท
พ่อค้า ช่างเทคนิค พนักงานบริษัท
พ่อค้า นักธุรกิจ ช่างเทคนิค แรงงาน เกษตรกร พนักงานบริษัท

(Zhuang & Wang, 2010: Table 5)

มาเลเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ชาวจีนเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในทศวรรษที่ ค.ศ. 1990 โดยชาวจีนที่
เข้ามาอาศัยในมาเลเซียประกอบด้วยกลุ่มที่เดินทางเข้ามาแบบนักท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ต่อ กลุ่มชาวจีนที่
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แต่งงานกับชาวมาเลเซียซึ่งมีจานวนกว่า 6,000 คนในปี ค.ศ. 2005 กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา กลุ่มแรงงาน
ตามสัญญาจ้างงาน และกลุ่มแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายจานวนหลายหมื่นคน (Chin, 2009) ทั้งนี้ มาเลเซียมี
นโยบายดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักศึกษาชาวจีนเช่นเดียวกับสิงคโปร์ ทาให้มี xin yimin เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ
(Zhuang & Wang, 2010) สาหรับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มี xin yimin เข้ามาอาศัย
เพิ่มขึ้นโดยถ้วนหน้ากัน โดยเฉพาะพม่า กัมพูชา และลาว อันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
จีนและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่ผูกพันใกล้ชิดทั้งในด้านการค้าและการลงทุน โดย xin yimin ที่
เข้ามามักเป็นนักธุรกิจ นักลงทุน ชาวจีนที่เข้ามากับบรรษัทข้ามชาติของจีน แรงงานภาคเกษตรในธุรกิจข้าม
ชาติที่ จีนเข้ามาลงทุ น รวมถึง แรงงานที่ไม่ถูก กฎหมาย (Chin, 2009) คาดว่า ชาวจีนที่ เดินทางสู่เ อเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในยุคคลื่นลูกที่สี่มีจานวนรวมกันถึง 2.3-2.65 ล้านคน (Zhuang & Wang, 2010) โดยเป็น
สตรีประมาณ 1 ล้านคน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของชาวจีนอพยพรุ่นใหม่ในยุคคลื่นลูกที่สี่ (Shi, 2010)
สาหรับภูมิลาเนาของ xin yimin นั้น ในช่วงทศวรรษที่ ค.ศ. 1970 มีความคล้ายคลึงกับชาวจีนอพยพในยุค
อดีต คือส่วนใหญ่มาจากมณฑลกวางตุ้ง ฟูเจี้ยน และเจ้อเจียง แต่ในเวลาต่อมา ได้มีความแตกต่างอย่างสังเกต
ได้ชัด เนื่องจาก xin yimin มาจากพื้นที่ที่หลากหลายมากขึ้น โดย xin yimin กลุ่มนักศึกษาและปัญญาชน
ส่ว นใหญ่จ ะจากเมื อ งใหญ่ เช่ น ปั ก กิ่ ง เซี่ย งไฮ้ ในทศวรรษที่ ค.ศ. 1980 ชาวจี นจากตงเป่ ยหรื อภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น มณฑลเหลียวหนิง จี้หลิน และเฮยหลงเจียงก็เ ริ่ม เข้าสู่กระแสการย้ายถิ่นไปยัง
ต่างประเทศเช่นกัน ทั้งนี้ xin yimin แต่ละพื้นที่จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน อาทิ xin yimin จากตงเป่ย
ส่วนใหญ่จะเป็นอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ว่างงานจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ของจีน ต่อมาในทศวรรษที่ ค.ศ.
1990 ชาวจีนจากพื้นที่ตอนในหรือภาคกลางและภาคตะวันตก เช่น มณฑลซินเจียง กานซู กุ้ยโจว หูหนาน
เสฉวนและหนิงเซี่ยได้เริ่มย้ายถิ่นไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกที่มั่งคั่ง รวมทั้งอพยพไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม จานวนชาวจีนที่ย้ายถิ่นไปต่างประเทศจากสามพื้นที่หลัก ได้แก่ ภาคกลางของมณฑลฟู
เจี้ยน (โดยเฉพาะจากฟูโจว) ภาคใต้ของมณฑลเจ้อเจียง (โดยเฉพาะจากเวิ่นโจวและชิงเทียน) และพื้นที่แถบตง
เป่ย นับว่ามีจานวนมากกว่าชาวจีนจากพื้นที่อื่น
คุณลักษณะของการย้ายถิ่นในยุคคลื่นลูกที่สี่
การอพยพย้ายถิ่นของชาวจีนในยุคคลื่นลูกที่สมี่ ีลักษณะพิเศษหลายประการ สรุปได้ ดังนี้
1.กลุ่มชาวจีนอพยพในยุคคลื่นลูกที่สี่เป็นผู้มีการศึกษาสูง เมื่อเทียบกับชาวจีนอพยพในยุคอดีต ชาวจีน
กลุ่ม แรกๆ ที่ เ ดิ นทางไปต่ างประเทศในยุ คคลื่น ลูก ที่ สี่คื อนั ก ศึ ก ษาและปั ญ ญาชนที่ เ ดิน ทางไปศึ ก ษา ยั ง
ต่างประเทศ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และนักวิชาการ กลุ่มนี้นิยมเดินทางไปอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย
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ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ โดยกระทรวงศึกษาธิการของจีนได้รวบรวมสถิติของนักศึกษาและนักวิชาการจีนที่เดินทางไป
ศึกษาต่างประเทศจานวนกว่า 700,000 คน ในช่วงปี ค.ศ. 1980-2003 พบว่าประมาณ 527,400 คนหรือร้อย
ละ 74 ไม่เดินทางกลับจีนภายหลังสาเร็จการศึกษา นอกจากกลุ่มนักศึกษาโดยตรงแล้ว บุคคลในครอบครัวของ
นักศึกษาอีกกว่า 100,000 คนก็ได้ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ต่างประเทศด้วยเช่นกัน จนถึงปี ค.ศ. 2006 คาดว่า
จานวนนักศึกษาจีนที่เดินทางไปศึกษาและตั้งรกรากในต่างประเทศมีจานวนรวมสะสมกว่าหนึ่งล้านคน (Chin,
2009) สาหรับในยุคคลื่นลูกที่สี่นี้ ชาวจีนที่ย้ายถิ่นไปต่างประเทศยังประกอบด้วยลูกหลานชาวจี นโพ้นทะเล
จากที่ต่างๆ ซึ่งเรียกว่า Huayi ด้วย ซึ่งจานวนไม่น้อยเป็นสตรี (Ryan, 2002) โดยกลุ่ม Huayi กลุ่มใหญ่ที่
อพยพไปต่างประเทศได้แก่ ชาวจีนโพ้นทะเลจากฮ่องกง ไต้หวันและชาวเวียดนามเชื้อสายจีนที่อพยพไปยัง
สหรัฐฯ และออสเตรเลีย (Lew & Wong, 2002)
2. การอพยพในยุคคลื่นลูกที่สี่ มิใช่เป็นการอพยพเพื่อความอยู่รอดเป็นหลัก แต่เป็นการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีกว่าการทางานในประเทศจีน โดยกลุ่มปัญญาชนจานวนไม่น้อยต้องการรายได้ที่สูงกว่า ในจีน
โดยเข้าไปทางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว แม้แต่แรงงานผิดกฎหมายจานวนมากก็มีการศึกษาสูงและมาจาก
มณฑลที่มั่งคั่งอันดับต้นๆ ของจีนอีกด้วย โดยเฉพาะฟูเจี้ยนและกวางตุ้งในปัจจุบัน คาดว่า มีชาวจีนจากมณฑล
ฟูเจี้ยนกว่าหนึ่งล้านคนย้ายถิ่นไปยังต่างประเทศ โดยราวครึ่งหนึ่งเข้าไปทางานในสหรัฐฯ ซึ่งแตกต่างจากชาว
จีนอพยพในอดีตที่อพยพไปต่างประเทศเพื่อความอยู่รอดจากภาวะทุพภิกขภัยและสงครามในจีน โดย xin
yimin เหล่านี้ถึงกับยอมจ่ายเงินจานวนหลายหมื่นดอลลาร์ให้กับบริษัทนายหน้า หรือขบวนการค้ามนุษย์ซึ่ง
เรียกกันทั่วไปในจีนว่า snakehead เพื่อลักลอบเข้าเมืองไปทางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยส่วนหนึ่ง ต้อง
ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์
นอกจากผู้ใช้ แรงงานแล้ว นัก ธุร กิ จ และนัก ลงทุ นชาวจีนยัง ขยายโอกาสทางธุ ร กิ จ ไปทั่ วโลก ภายใต้ ก าร
สนับสนุนจากรัฐบาล ทาให้มีการนาแรงงานข้ามชาติจากจีนไปทางานในต่างประเทศด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น กลุ่ม
แรงงานที่ไปทางามตามสัญญาจ้างงาน (contract workers) โดยเฉพาะบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ของจีนที่ไป
รับงานในต่างประเทศทั่วโลก คาดว่าในปี ค.ศ. 2009 มีจานวนแรงงานชาวจีนประเภท contract workers ใน
ต่างประเทศถึง 3.75 ล้านคน โดยราว 200,000 คนเข้ามาทางานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็
ตาม เชื่อกันว่ามีแรงงานที่ ไม่ถูกกฎหมายอีกจานวนมากในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งน่าจะมีจานวนมากกว่า
แรงงานที่ถูกกฎหมายด้วยซ้า โดยส่วนหนึ่งเป็น contract workers ที่ไม่เดินทางกลับ ประเทศจีนภายหลัง
สัญญาจ้างงานสิ้นสุดลง (Chin, 2009)
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3.ชาวจีนในยุ คคลื่นลูกที่สี่มี การเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีกว่า แทนที่จะนิยมตั้งรกรากในประเทศที่ตนย้ายถิ่นไปเป็นครั้งแรก ซึ่ง Zhuang & Wang
(2010) เรียกการย้ายถิ่นในลักษณะนี้ว่า เป็นลักษณะที่ล่องลอย (floating) และแตกต่างจากชาวจีนโพ้นทะเล
ในอดีตที่นิยมลงหลักปักฐานในประเทศที่ตนเดินทางมาอาศัยเป็นครั้งแรก โดยชาวจีนรุ่นใหม่นี้จะมีความผูกพัน
กับประเทศจีนและบ้านเกิดเมืองนอนของตนสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีทัศนคติที่เปิดกว้างในระบบโลกาภิวตั น์ที่
มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายไปยังประเทศต่างๆ ตามโอกาสที่เปิดกว้างขึ้น และมีความผูกพันกับประเทศ
ที่ตนอาศัยอยู่น้อยกว่าชาวจีนโพ้นทะเลในยุคก่อน ชาวจีนประเภท floating migrants เช่นนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในอนาคต เนื่องจาก อุปทานแรงงานวัยทางานของจีนที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหลายปีข้างหน้า โดยคาดว่า
ในช่วงปี ค.ศ. 2010-2015 ประชากรวัยแรงงานของจีนจะเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5.1 ล้านคน ก่อนที่อัตราเพิ่ม
จะลดลงในช่วงปี ค.ศ. 2015-2025 (Rallu, 2002) ซึ่งอุปทานแรงงานที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหา
การว่างงานจานวนหลายสิบล้านคนและเกิดการแข่งขันของตลาดแรงงานที่สูงยิ่งในประเทศ จึง กดดันให้เกิด
การเคลื่อนย้ายแรงงานไปตามมณฑลต่างๆ ที่เรียกกันว่า floating population กว่า 100 ล้านคน รวมทั้งการ
ย้ายถิ่นไปยังต่างประเทศอีกด้วย หากรวมการว่างงาน การว่างงานแฝงในภาคเกษตรและแรงงานที่มีอาชีพที่ไม่
มั่นคงด้วยกันแล้ว ประชากรในกลุ่มนี้จะมีจานวนหลายร้อยล้านคน ดังนั้น หากเศรษฐกิจในประเทศจีนประสบ
ปัญหาและกระทบกับการจ้างงานก็อาจนาไปสู่กระแสการย้ายถิ่นยังต่างประเทศจานวนมากในอนาคตได้
4.ชาวจีนอพยพในยุคคลื่นลูกที่สี่นี้มีสตรีจานวนมากถึงเกือบครึ่งหนึ่งของชาวจีนอพยพทั้งหมด ซึ่งแตกต่าง
จากในยุคก่อนหน้านี้ ที่ผู้อพยพชาวจีนส่วนใหญ่มั กเป็นชาย สตรีจีนที่อพยพในยุคคลื่นลูก ที่สี่ประกอบด้วย
นักศึกษา แรงงานวิชาชีพ นักธุร กิจ แรงงานในภาคบริก าร และคู่สมรสข้ามชาติ สาหรับกลุ่มนักศึกษานั้น
ช่วงแรกๆ นิยมเดินทางไปยังสหรัฐฯ และยุโรป แต่ตั้งแต่ทศวรรษที่ ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา ได้นิยมไปศึกษาใน
หลักสูตรนานาชาติที่ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รวมถึงไทย โดยทางการสิงคโปร์
ได้มีนโยบาย Foreign Talent Policy เพื่อดึงนักศึกษาต่างชาติรวมถึงจีนให้เข้า ไปศึกษาต่อในสิงคโปร์ โดยมี
การให้ทุนการศึกษาแลกกับการทางานในสิงคโปร์ หากครบกาหนดสัญญาก็สามารถสมัครเป็น Permanent
Resident และอาศัยอยู่ในสิงคโปร์อย่างถาวรได้ นอกจากนี้ ยังมีโครงการดึงนักเรียนจีนจากครอบครัวที่มีฐานะ
ดีให้เข้าไปศึกษาในสิงคโปร์ โดยจะออกวีซ่าให้กับมารดาเพื่อมาดูแลบุตรของตนในสิงคโปร์ด้วย คาดว่าปัจจุบัน
มีนักเรียน/นักศึกษาจีนในสิงคโปร์กว่า 30,000 คน และในมาเลเซียประมาณ 10,000 คน (Shi, 2010) ส่วนใน
ไทย ข้อมู ล จากสถานเอกอั ครรราชทู ตจีน ประจ าประเทศไทยระบุว่า ในปี ค.ศ. 2009 มี นัก ศึก ษาจีนใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้น 7,302 คน ในสถานศึกษา 72 แห่ง (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา,
2553)
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สาหรับกลุ่มนักธุรกิจสตรีหรือแม่ค้า ส่วนหนึ่งซ่อนอยู่ในตัวเลขของนักท่องเที่ยวจากมณฑลกวางตุ้งและฟูเจี้ยน
ที่เดินทางไปมาระหว่างจีนกับอาเซียนเพื่อขนสินค้าจากจีนมาขายยังไทย มาเลเซียและฟิลิปปินส์เป็นหลัก ซึ่ง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม่ค้าเหล่านี้ ได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจเชื่อมโยงกับ ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก และธุรกิ จ
ขนส่ง โดยมีการเดินทางบ่อยครั้งในแต่ละปี ส่วนกลุ่มแรงงานสตรีซี่งรวมถึงผู้ที่ทางานในสถานบันเทิง นั้น หญิง
ชาวจีนได้เข้ามาทางานในประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ในมาเลเซีย พบว่าร้อยละ 40 ของหญิงค้าบริการ
ที่ถูกจับกุมในปี ค.ศ. 2005 เป็นหญิงชาวจีน สตรีชาวจีนอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางเข้ามาอาศัยในอาเซียนคือคู่
สมรสของพลเมืองประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศทัง้ สอง
นิยมแต่งงานกับสตรีเชื้อสายจีนด้วยกัน ในปี ค.ศ. 2006 พบว่ามีสตรีชาวจีนมาจดทะเบียนสมรสกับชายชาว
มาเลเซียเพียงปีเดียวถึงประมาณ 6,000 คน (Shi, 2010)
5.การรวมกลุ่มและความสัมพันธ์ทางสังคมของ xin yimin จะแตกต่างจากชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต โดย
ชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งแต่ช่วงก่อนปฏิวัติจีนจะมีการรวมกลุ่มเป็นสมาคมและชมรมต่างๆ บนพื้นฐานของ
ภูมิลาเนาเดิม ภาษาถิ่นหรือแซ่เดิมของตน เนื่องจากส่วนใหญ่มักมาจากมณฑลชายฝั่งทะเลภาคใต้ของจีนและ
มีพื้นเพร่วมกัน แต่ xin yimin มีความหลากหลายกว่าชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต และมักมาจากภูมิลาเนาที่
แตกต่างกัน ทาให้เ กิดการรวมกลุ่ม ในลักษณะใหม่ ๆ เช่น สมาคมนักเรียนเก่ า กลุ่มวิชาชีพ (เช่น Chinese
American Association of Engineers) รวมถึงชุมชนในโลกออนไลน์ด้วย ซึ่งเป็นการขยายวงชุมชนชาวจีน
ข้ามประเทศ และสามารถทากิจกรรมได้หลากหลาย เช่น ในสิงคโปร์ xin yimin ได้พัฒนา website ภาษาจีน
ชื่อ Springdale และ AutumnLeaves ขึ้นมาเพื่อสร้างชุมชนชาวจีนรุ่นใหม่ โดยในปี ค.ศ. 2003 Springdale
มีส มาชิกราว 20,000 คน ส่วนใหญ่เ ป็นนักศึก ษาจีนจากมหาวิทยาลัยแห่ง ชาติสิง คโปร์และมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีนานยาง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ ส่วน AutumnLeaves มีสมาชิกราว 10,000 คน
ซึ่งร้อยละ 60 เป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อาศัยในสิงคโปร์ ส่วนใหญ่เป็นนัก ศึกษาจีนในวิทยาลัยโพลีเทคนิค
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และโรงเรียนมัธยม โดย AutumnLeaves มุ่งส่งเสริมเอกลักษณ์ของความเป็นจีนร่วมกัน
(pan-Chinese identity) ของชาวจีนทั้งในสิงคโปร์และจากที่อื่นๆ มากกว่าจะมุ่งสร้างชุมชนชาวจีนโพ้นทะเล
ในสิงคโปร์ (Chan, 2006)
ทั้งนี้ Nyiri (1999) วิเคราะห์ว่า xin yimin จะมีเอกลักษณ์ของความเป็นจีนร่วมกัน (pan-Chinese identity)
ที่โยงใยกับรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่และเอกลักษณ์แห่งชาติของจีนที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคประธานเหมาเป็นต้นมา
ซึ่งแตกต่างจากชาวจีนโพ้นทะเลในอดีตซึ่งผูกพันอย่างมากกับภาษาถิ่น ชุมชนดั้งเดิมหรือภูมิลาเนาท้องถิ่นและ
ตระกูลหรือแซ่ของตน โดยเอกลักษณ์แห่งชาติของจีนยุคปัจจุบันประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 4 ประการ
ได้แก่ ระบบการปกครองและโครงสร้างกลไกของรัฐ วัฒนธรรมแบบชาวฮั่น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมจีน
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วัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ และหลักเขตแดนที่ถือว่าคนทุกกลุ่มไม่ ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพั นธุ์ใดที่
อาศัยอยู่ในประเทศจีนถือว่าเป็นพลเมืองจีนทั้งสิ้น โดยสรุปก็คือ ชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่จะมีเอกลักษณ์ของ
ความเป็นจีนร่วมกัน (pan-Chinese identity) มากกว่าความผูก พันกับภูมิลาเนาท้องถิ่นของตนที่เรียกว่า
qiaoxiang (เฉียงเซียง) หรือบ้านเกิด
6.รูปแบบการเดินทางของ xin yimin มีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่ งขึ้น ทั้งทางบก ทางทะเล
และทางอากาศ หรือใช้การขนส่งหลายรูปแบบ (multi-modal transport) ทั้งในรูปแบบที่เปิดเผยและ
ปกปิดซ้อนเร้น และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางตลอดเวลา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย
เช่น ชาวจีนที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ยุโรปตะวันตกที่ไม่สมารถเดินทางอย่างถูกต้องได้ เนื่องจากถูกปฏิเสธวีซ่า
หรือด้วยเหตุผลอื่น จะนิยมเดินทางเข้าสู่ภาคตะวันออกของรัสเซีย จากนั้น จึงเดินทางทางบกข้ามทวีปเข้าสู่
รัสเซียภาคตะวันตกเพื่อเข้าสู่ยุโรปตะวันออก อาทิ กรุงมอสโคว์ ปราก บูดาเปสต์ และเบลเกรด เมื่อพัฒนา
เครือข่ายของตนพร้อมแล้วก็จ ะเดินทางเข้าสู่ยุโ รปตะวันตกต่อไป ซึ่งหลายรายต้องตกเป็นเหยื่อของขบวน
การค้ามนุษย์และเสียชีวิตจากการหลบซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์ หรือถูกจับกุมในระหว่างเดินทาง ปัจจุบัน ชาว
จีนจากมณฑลที่ไกลออกไปได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติด้วย โดยมีขบวนการค้ามนุษย์
จากฟูเจี้ยนและที่อื่นๆ ที่เรียกว่า snakehead ขยายเครือข่ายทางธุรกิจเข้าไปอานวยความสะดวก (Skeldon,
2000)
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการย้ายถิ่นของคลื่นลูกที่สี่
แม้ก ารย้ายถิ่นจะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล แต่บ ริบ ททางด้านการเมือง เศรษฐกิ จ สัง คม กฎหมาย และ
พัฒนาการของระบบโลกหรือโลกาภิวัตน์ต่างก็เป็นปัจจัยที่ดึงดูดหรือผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
ด้วย สาหรับการย้ายถิ่นของชาวจีนในยุคคลื่นลูกที่สี่นี้ เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่
1.การผ่อนคลายข้อกาหนดในการเดินทางออกนอกประเทศของจีน โดยในปี ค.ศ. 1986 ทางการจีนได้แก้ไข
กฎระเบียบในการออกหนังสือเดินทางให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางไปต่างประเทศ
ได้ง่ายขึ้น และออกหนังสือเดินทางที่มีอายุถึงห้าปีและสามารถต่ออายุได้อีก ทาให้มีการออกหนังสือเดินทาง
ใหม่เพิ่มขึ้นจากเพียง 85,000 เล่มในปี ค.ศ. 1986 เป็นเกือบหนึ่งล้านเล่มในปี ค.ศ. 1995 (Rallu, 2002) และ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
2.การฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างจีนกับต่างประเทศ จนนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง
จีนกับประเทศอาเซียน โดยทางการจีนได้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเดินทางไปต่างประเทศได้ในปลายทศวรรษ
ที่ 1970 หลังจากที่ห้ามประชาชนเดินทางโดยอิสระมาเป็นเวลาถึง เกื อบ 40 ปี หลังการปฏิวัติของพรรค
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คอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 1949 โดยจีนได้อนุญาตให้ชาวจีนเดินทางมาไทยเป็นประเทศแรกๆ จากนั้นได้ขยาย
บัญชีประเทศที่อนุญาตให้ประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ประเทศต่างๆ ได้
ผ่อนคลายการออกวีซ่าให้กับชาวจีนทั้งวีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่าประเภทอื่นๆ โดยบางประเทศได้อนุญาตให้
แรงงานฝีมือจากจีนไปทางานได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนได้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นตามลาดับ ภายหลังการปรับนโยบายต่างประเทศของ
จีนที่ให้ความส าคัญ กับประเทศเพื่ อนบ้าน โดยกาหนดนโยบายเป็นมิตรกับ เพื่อนบ้าน (good negihbour
policy) เพื่อสร้างเสถียรภาพรอบพรมแดน อันจะเป็นการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยจีนได้
ยุติการให้ความช่วยเหลือกับขบวนการคอมมิวนิสต์ในปะเทศต่างๆ ในอาเซียน และลดความหวาดระแวงใน
เรื่องบทบาทของจีนต่อชุมชนชาวจีนโพ้นทะเล โดยในปี ค.ศ. 1990 ทางการจีนได้ยุติการรับรองชาวจีนสัญชาติ
อินโดนีเซียให้ถือสองสัญชาติ ซึ่งเอื้อให้ชาวจีนโพ้นทะเลในอินโดนีเซียได้รับการยอมรับและได้รับสิทธิความเป็น
พลเมืองอินโดนีเซียอย่างสมบูรณ์ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ จีนยังร่วมมือกับอาเซียนในการลดความขัดแย้งใน
ทะเลจีนใต้ โดยในปี ค.ศ. 2002 จีนได้ลงนามใน Declaration on the Conduct of Parties in the South
China Sea เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศที่มีความขัดแย้งทางพรมแดนในทะเลจีนใต้ และใช้
การเจรจาในเวที ASEAN Regional Forum (ARF) เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี นอกจากนี้ จีนยังได้
ลงนามใน สนธิสัญ ญาไมตรีและความร่วมมื อในเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and
Cooperation in Southeast Asia) ในปี ค.ศ. 2003 ซึ่งสร้างความพอใจให้กับประเทศอาเซียนเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ยังได้มีการเจรจาปักปันพรมแดนและแก้ไขปัญหาพรมแดนทางบกกับเวียดนามจนลุล่วงในปี ค.ศ.
2008 ซึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างจีนและประเทศอาเซียน ประเทศอาเซียนที่ในอดีตเคย
มองจีนว่าเป็นภัยคุกกคาม ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนท่าทีของตนและเห็นว่าจีนเป็นประเทศมาหอานาจที่ มีความ
รับผิดชอบและมีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคนี้
3.ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างจีนกับอาเซียนทัง้ ในด้านการค้าและการลงทุนทาให้ชาวจีน
เดินทางเข้ามาแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในประเทศอาเซีย นมากยิ่ งขึ้น ในด้านหนึ่ง บรรษัทข้ามชาติของ
อาเซียนโดยเฉพาะธุรกิจของชาวจีนโพ้นทะเลได้ เข้าไปลงทุนในจีนอย่างกว้างขวาง โดยส่ วนหนึ่งได้ใช้ฮ่องกง
เป็นฐานในการเข้าไปลงทุนที่จีน ในทางกลับกัน พ่อค้าชาวจีนแผ่นดินใหญ่ได้ขยายธุรกิจมายังอาเซียน โดยชาว
จีนที่เป็นพ่อค้าย่อยได้เข้ามาพานักในประเทศอาเซียนเพื่อหาแสวงหาตลาดและทาหน้าที่กระจายสินค้าจากจีน
ในเวลาไม่ นานชาวจีน ส่วนหนึ่ง จะเปิดร้านค้าของตนเองและมี การจ้างงานชาวจีนด้วยกั นเป็นลูก จ้าง จน
ก่อให้เกิดวงจรการย้ายถิ่นของชาวจีนเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ชายแดนจีน-พม่า
และจีน-เวียดนาม จะมีพ่อค้าย่อยชาวจีนหลายพันคนที่ทาธุรกิจตามแนวชายแดนและเปิดร้านค้าในเมืองต่างๆ
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นอกจากนี้ ร้านค้าของชาวจีนอพยพรุ่นใหม่ยังพบเห็นได้ทั่วไปในอาเซียน โดยเฉพาะภาคเหนือของไทย พม่า
ลาว กัมพูชา มาเลเซียและฟิลิปปินส์ จนเริ่มเกิดการแข่งขันกับนักธุรกิจท้องถิ่นเชื้อสายจีนที่นาเข้าสินค้าจาก
จีนเข้ามาทาการตลาดเช่นกัน (Zhuang & Wang, 2010)
4.นโยบายของประเทศอาเซี ย นเองที่ เ ป็ นแรงดึงดูด ชาวจีนให้เข้ าไปศึกษาและทางานในประเทศตน
โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมเรื่องการศึกษานานาชาติ การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ และนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวของสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ทั้งนี้ สิงคโปร์มีการกาหนดนโยบายเรื่องการจ้างงาน
และการศึกษาที่เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้สามารถดึงดูดปัญญาชนจีนเข้าสู่ตลาดแรงงานวิชาชีพเพื่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวได้เป็นอย่างดี โดยในช่วงทศวรรษที่ ค.ศ. 1990 สิงคโปร์มีนโยบายที่เรียกว่า Foreign
Talent Policy เพื่อดึงดูดแรงงานฝีมือและแรงงานวิชาชีพจากต่างประเทศ และกาหนดวีซ่าประเภทต่ างๆ ให้
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เช่น วีซ่าสาหรับแรงงานวิชาชีพ วีซ่าสาหรับแรงงานฝีมือ วีซ่าสาหรับนักธุรกิจ
เป็นต้น โดยสิงคโปร์พยายามดึงดูดชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และชาวจีนฮ่องกงให้เข้ามาอยู่ในสิงคโปร์ รวมทั้งการให้
ทุนการศึกษากับชาวจีนในวิทยาลัยโพลีเทคนิคและมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยผูกพันให้ทางานในสิงคโปร์ 3-6 ปี
แล้วแต่ประเภทของทุน หากผู้ใดประสงค์จะทางานต่อก็ สามารถสมัครเป็น permanent resident ได้อีก
นอกจากนี้ สิง คโปร์ยัง ดึงดูดชนชั้นกลางของจีนให้ส่ง บุตรหลานมาศึก ษาต่อยัง สิง คโปร์เ พื่อส่ง เสริมธุร กิ จ
การศึกษา โดยมีการผ่อนคลายการออกวีซ่านักเรียนและนักศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เป็นต้นมา ทาให้ชาวจีน
แผ่นดินใหญ่เข้าไปศึกษาและทางานในสิงคโปร์มากขึ้นตามลาดับ
5.โครงการลงทุนและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของจีนในประเทศอาเซียนได้นาเข้าแรงงานจานวนมาก
จากจีน โดยเฉพาะผู้บริหารและช่างเทคนิคต่างๆ เนื่องจากต้องการในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ตั้งแต่
ทศวรรษที่ ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา จีนได้เติบโตขึ้นมาเป็นนักลงทุนที่สาคัญในภูมิภาคอาเซียน เช่น การลงทุนใน
เหมืองแร่ การสารวจและผลิตแหล่งพลังงาน ธุรกิจการค้าและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิ จ
ก่อสร้าง โดยการลงทุ นจานวนหนึ่งจะลงทุ นผ่านบริษัท ท้องถิ่นที่ไม่ ปรากฎว่าเป็นตัวเลขการลงทุ นจากจีน
นอกจากนี้ ธุร กิจขนาดกลางและขนาดย่อมของจีนจานวนมากยัง นาเงินสดติดตัวไปลงทุนหรือทาธุรกิ จใน
ต่างประเทศ เพื่ อหลีก เลี่ยงปัญ หาเรื่อ งภาษี และการขออนุญ าตโอนเงินตราต่างประเทศจากทางการจีน
โดยเฉพาะการลงทุนในอินโดจีนซึ่งสามารถนาเงินสดข้ามพรมแดนเข้าไปได้ง่าย โดยส่วนหนึ่งเป็นการลงทุน
ร่วมกับนักธุรกิจท้องถิ่นหรือการใช้ชื่อบุคลหรือบริษัทท้องถิ่นแต่เพียงในนาม การลงทุนในลาวส่วนใหญ่จะเป็น
การลงทุนด้านเหมืองแร่ รับเหมาก่อสร้าง ผลิตไฟฟ้า โครงการสาธารณูปโภค ในกัมพูชาเป็นการลงทุนผลิต
เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ผลิตไฟฟ้า ในไทยมีการลงทุนที่หลากหลายทั้งภาคการ
ผลิต โครงการสาธารณูปโภค รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น สาหรับในประเทศไทย พบว่า บรรษัทข้ามชาติของจีนมี

14

การจ้างแรงงานต่างชาติร้อยละ 5-10 ของพนักงานทั้งหมด ส่วนการลงทุนของจีนในพม่า มีการนาแรงงานภาค
เกษตรจากจีนข้ามพรมแดนเข้ามาทางานในไร่อ้อยและสวนเกษตรอื่นๆ จานวนมาก
จากตัวเลขของทางการจีน จีนได้ส่งออกแรงงานไปยังอาเซียนจานวน 40,652 คนในปี ค.ศ. 1995 และเพิ่มเป็น
113,861 คนในปี ค.ศ. 2000 โดยส่วนใหญ่เป็นคนงานในธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งสัญญาก่อสร้างส่วนใหญ่มีระยะเวลา
เพียง 1-2 ปี แต่แรงงานจีนจานวนหนึ่งจะยังคงอาศัยทางานในประเทศอาเซียนต่อไปโดยไม่ถูกกฎหมาย เช่น
ในมาเลเซียมีแรงงานจีนที่ผิดกฎหมายประมาณ 20,000-40,000 คน ในปี ค.ศ. 2004 เทียบกับแรงงานจีนที่ถูก
กฎหมายจ านวนเพียง 3816 คน คาดว่าในปี ค.ศ. 2010 แรงงานจีนทั้ง ที่ถูก กฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย
ทั้งหมดในประเทศอาเซียนมีจานวณอย่างน้อย 2 ล้านคน โดยในสิงคโปร์ที่เดียวก็มีแรงงานจีนตามสัญญาจ้าง
ถึง 746,000 คนในปี ค.ศ. 2005 ตามด้วยแรงงานจีนในพม่า ซึ่งเข้าไปทางานในโครงการขนาดใหญ่ที่จีนเข้าไป
ลงทุน ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือของจีนต่อประเทศอาเซียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่ง
เป็นโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่หลายโครงการ เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่นาแรงงานจีน จานวนมากเข้าสู่
ประเทศอาเซียน (Zhuang & Wang, 2010)
สรุป
การย้ายถิ่นของชาวจีนรุ่นใหม่เข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง
สองทศวรรษที่ผ่านมา และกาลังเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ชาวจีนรุ่นใหม่นี้มีคุณลักษณะที่
แตกต่างจากชาวจีนโพ้นทะเลในอดีตหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นภูมิลาเนาที่ห ลากหลายมากขึ้น คุณสมบัติ
ทางการศึกษาที่สูงขึ้น มีสตรีชาวจีนที่ย้ายถิ่นในสัดส่วนที่สูงมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของ
ชาวจีนโพ้นทะเล รูปแบบของการย้ายถิ่ นก็มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ทั้งเพื่อไปทางาน ไปลงทุน ทา
การค้า เป็นแรงงานรับจ้าง ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ฯลฯ โดยชาวจีนรุ่นใหม่เหล่านี้มีเอกลักษณ์ของความเป็น
จีนร่วมกัน (Pan-Chinese Identity) เช่น การมีวัฒนธรรมแบบฮั่น การรับอิทธิพลของขงจื๊อ เป็นต้น มากกว่า
จะยึดโยงกันด้วยภาษาถิ่น หรือระบบแซ่ ดังชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นก็มีทั้ง
ปัจจัยในระดับสากล โดยเฉพาะโลกาภิวัตน์และความเชื่อมโยงของจีนเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ
ระบบการเมือ งระหว่างประเทศที่เ ปลียนแปลงไปทาให้ศัตรูก ลายเป็นมิตร ปัจ จัยในระดับมหภาค ทั้ งด้าน
นโยบายของรัฐทั้งของจีนเอง และของประเทศอาเซียนที่เอื้อให้เกิดการย้ายถิ่นของชาวจีน ปัจจัยด้านโครงสร้าง
ประชากรที่ก ดดันให้ชาวจีนวัยแรงงานต้องย้ายถิ่นไปหางานทาต่างบ้านต่างเมือง ตลอดจนปัจจัยในระดับ
จุลภาคและในระดับบุคคลที่ต้องการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่า มีโอกาสในการสะสมทุนได้
มากกว่า เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะยังคงส่งผลให้ชาวจีนรุ่นใหม่เดินทางไปอาศัยและทางานในเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ ของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต งานศึกษาที่เกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นของ
ชาวจีนในยุคคลื่นลูก ที่สี่นี้จึง เป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อให้เ ราทุ ก คนทราบถึง รูป แบบ ทิศทาง ปัจ จัยก าหนด และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
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