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This thesis focused on a study of the identity of Thai-

Chinese businessmen whose names appeared in cremation 
books from 1907 to 1997 and to investigate the factors affecting the creation of the 
identity of Thai-Chinese businessmen in order to understand the presentation of 
Identity of Thai-Chinese businessmen and these factors were the source of the 
creation of the identity of Thai-Chinese businessmen using historical methods and social 
science concepts. 

The results of this study indicated that  the cremation books of Thai-
Chinese businessmen created and presented the identity of Thai-Chinese businessmen 
in various aspects, for example, being a loyal subject of the king, identifying themselves 
as Thai rather than Chinese, being a kind and diligent person who had been honored 
with insignia. The presentation of their identity is relayed to the political, economic and 
social context in each period such as bargaining with nationalism policy, the anti-
communist policies of the Thai government or responding to the current interest in the 
cultural heritage of Chinese people in Thailand, related to the following trains of thought 
such as the Chinese people are under the royal monarchy and Patriotic Thai-born 
Chinese which have been widespread in Thai society. 
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บทที่ 1 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญ 

ชาวจีนคือกลุ่มคนท่ีมีบทบาทส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทยมาอย่างยาวนานและต่อเน่ือง 

ดงัเช่น ในสมยัอยธุยาการค้าและความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศถูกมอบหมายให้อยู่ใต้อ านาจของ

ขุนนางชัน้ผู้ ใหญ่สองคนท่ีดูแลกรมท่า ขุนนางท่ีดูแลกรมท่าซ้ายหรือดูแลการค้ากับพ่อค้าจาก

ตะวนัออกมกัเป็นพ่อค้าจีนท่ีร ่ารวยท่ีสดุ มีต าแหน่ง พระยาโชฏึกราชเศรษฐี1 ในเวลาตอ่มา ชาวจีน

หลายคนก็ได้กลายเป็นเจ้าภาษีนายอากร หลายตระกลูเข้ารับราชการ เชน่ ต้นตระกลูกลัยาณมิตร

ท่ีได้ต าแหน่งเสนาบดี  ดูแลการจดทะเบียนแรงงานเกณฑ์  หัวหน้าตระกูลโชติกะพุกกะณะ ท่ี

รุ่งเรืองขึน้มาเพราะได้คมุเรือส าเภาของกษัตริย์ไปค้ากบัจีนและท าหน้าท่ีเป็นผู้พิพากษาศาลพิเศษ

ท่ีตัง้ขึน้เพ่ือช าระความท่ีเกิดขึน้กับคนจีนด้วยกัน2  นอกจากนี ้ชาวจีนยังได้เข้าไปมีบทบาทใน

กิจการอ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น  กิจการเหมืองแร่ กิจการตอ่เรือ การประมง การค้าขาย โดยท่ีกิจการ

ทางเศรษฐกิจของชาวจีนเหล่านีมี้จุดมุ่งหมายอยู่ท่ีการผลิตเพ่ือการส่งออก อันจะกลายเป็น

รากฐานให้กับระบบเศรษฐกิจแบบส่งออกของไทยท่ีเร่ิมก่อตัวขึน้แล้วก่อนหน้าท่ีจะมีการท า

สนธิสญัญาเบาว์ริง3              

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีมีการก่อตัง้กระทรวงพระคลงั มีพ่อค้า

เรือส าเภาท่ีได้รับราชการและช่วยพระองค์ก่อตัง้กระทรวงนีข้ึน้มา คือ นายเทียน โชติกเสถียร4 

ในช่วงการปฏิวตัิ 2475 กลุ่มคณะราษฎรยงัประกอบไปด้วยลูกหลานชาวจีน เช่น นายปรีดี พนม

ยงค์ ท่ีมาจากครอบครัวไทย-จีนท่ีอยุธยา ต่อมาได้กลายเป็นมันสมองให้กับคณะราษฎร เป็น

ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ หรือจอมพลป. พิบูลสงคราม ท่ีมาจากครอบครัวชาวจีนท่ีท าสวน
                                         

1ทกัษ์  เฉลมิเตยีรณ.  (2558).  อ่านจนแตก: วรรณกรรม  ความทนัสมยั  และความเป็นไทย.  แปลโดย  
พงษ์เลศิ  พงษ์วนานต์.  หน้า  196-197. 

2คริส  เบเคอร์; และ ผาสกุ  พงษ์ไพจิตร.  (2557).  ประวติัศาสตร์ไทยร่วมสมยั.  หน้า 50. 
3นิธิ  เอียวศรีวงศ์.  (2555).  ปากไก่และใบเรือ  :  รวมความเรียงว่าดว้ยวรรณกรรมและประวติัศาสตร์

ตน้รตันโกสินทร์.  หน้า 114. 
4คริส  เบเคอร์; และ ผาสกุ  พงษ์ไพจิตร.  (2557).  เล่มเดิม.  หน้า 50. 
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ผลไม้อยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเหลียง  วัฒนปฤดา) ก็มาจาก

ครอบครัวพ่อค้าชาวจีนท่ีอุทยัธานี1 ในสมัยจอมพลป. พิบูลสงครามขึน้ครองอ านาจ (พ.ศ.2481-

2487)  รัฐบาลได้มีการจดัตัง้บริษัทข้าวไทยในพ.ศ. 2481 โดยมีพ่อค้าชาวจีนคือ นายมา บลูกลุ ได้

เข้ามาช่วยบริหารงานในบริษัทนี ้เน่ืองจากรัฐบาลขาดประสบการณ์ทางด้านกิจการค้าข้าว 2 

นอกจากนีรั้ฐบาลยังได้จัดตัง้บริษัทไทยนิยมพาณิชย์ในพ.ศ. 2482 เพ่ือค้าขายสินค้าทัง้ขายส่ง 

ขายปลีกทุกชนิด รับสั่งสินค้าจากต่างประเทศและรับสั่งสินค้าภายในประเทศไปจ าหน่ายนอก

ประเทศ รับเป็นนายหน้าและเป็นตวัแทนในการค้าทกุชนิดอีกด้วย โดยมีพ่อค้าชาวจีนคือ นายจุลิ

นทร์ ล ่าซ า เป็นผู้จดัการใหญ่3 ตอ่มาเม่ือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2501-

2506) และมีการตัง้บริษัทเซฟวิ่งทรัสต์ขึน้เพ่ือท าการค้าเงินและทองก็ได้ไปดึงนายจิวซิวบู้ มาเข้า

ร่วมด้วย4 ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ. 2506-2516) ได้มีการตดัสินใจริเร่ิมปรับ

ความสมัพันธ์ทางการทูตกับจีน โดยการส่งนักปิงปองไทยไปแข่งขันท่ีปักก่ิง โดยมีนายประสิทธ์ิ 

กาญจนวฒัน์ ชาวไทยเชือ้สายจีน ซึ่งด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาฝ่ายอ านวยการเศรษฐกิจการคลัง 

และการอุตสาหกรรมของคณะปฏิวัติ เป็นท่ีปรึกษาของคณะปิงปองไทยไปแข่งขันท่ีจีนในเดือน

กนัยายน  พ.ศ. 25155    

ในสมยัท่ีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2523-2531) มีกลุ่มนายทุน 

นกัธุรกิจ เข้าไปมีบทบาทในรัฐบาล รวมทัง้การก าหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ เช่น นายบญุช ู 

โรจนเสถียร เป็นรองนายกรัฐมนตรี นายสมหมาย ฮุนตระกูล เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลงั นาย

วิศิษฐ์ ตันสัจจา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์  เป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  เป็น

นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2531-2534) ได้มีนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัคือการ “เปล่ียนสนามรบให้

เป็นสนามการค้า” ท่ีเน้นการลงทนุในอินโดจีน และมีโครงการท่ีเน้นการลงทนุในอตุสาหกรรมตาม

                                         
1คริส  เบเคอร์; และ ผาสกุ  พงษ์ไพจิตร.  (2557).  เล่มเดิม.  หน้า 137. 
2พรรณี  บวัเลก็.  (2543).  วิเคราะห์นายทนุธนาคารพาณิชย์ของไทย  พ.ศ. 2475-2516.  หน้า 59. 
3แหล่งเดิม.  หน้า 61-62. 
4แหล่งเดิม.  หน้า 103. 
5สทิธิเทพ  เอกสทิธิพงษ์.  (2555).  กบฏจีนจน บนถนนพลบัพลาไชย.  หน้า  75-76. 
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ชายฝ่ังภาคตะวันออกท่ีเรียกว่า โครงการ  Eastern Seaboard  ซึ่งนโยบายเหล่านี ไ้ด้ เอื อ้

ผลประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุน นักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีมีความสัมพันธ์กับพรรคชาติไทยเป็น

อย่างมาก อาทิเช่น ตระกูลเตชะไพบูลย์ โสภณพนิช รัตนรักษ์  วัธนเวคิน ธนาพรชัย เป็นต้น 

นอกจากนี ้คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนีย้งัประกอบไปด้วยนายทุนและนกัธุรกิจ เช่น นายพงษ์ 

สารสิน นายพิชัย  รัตตกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี นายมนตรี พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม นายวฒันา อศัวเหม เป็นรัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย  เป็นต้น1 

 ในช่วงท่ีคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ท าการยึดอ านาจและได้แต่งตัง้

นายอานันท์ ปันยารชุน  ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวจีนแคะท่ีเข้ามาในไทยเม่ือสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนต้น2 เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2534-2535) ก็ยิ่งท าให้เห็นได้ชดัเจนขึน้อีกว่าในช่วงทศวรรษ 

2530 ชาวไทยเชือ้สายจีนได้เข้ามามีบทบาททางด้านการเมืองมากขึน้ และมีลกูหลานชาวไทยเชือ้

สายจีนหลายคนท่ีด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เช่น นายชวน หลีกภัย (พ.ศ.2535-2537) นาย

บรรหาร ศลิปอาชา (พ.ศ.2537-2538) และพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ (พ.ศ.2538-2540) เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวมาทัง้หมด จะเห็นได้ว่าชาวจีนมีความส าคัญในสังคมไทยมาเป็นระยะ

เวลานาน  โดยชาวจีนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมไทย น าเอาวฒันธรรมหลายอย่างของชาว

จีนเข้ามาเผยแพร่จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมไทย ขณะเดียวกนัก็ซึมซบัรับเอาวฒันธรรม

ไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนเองด้วย อาทิเช่น การพดูอ่านเขียนภาษาไทย แตง่กายแบบไทย ใช้

ชีวิตแบบไทย ท าอาชีพแบบไทย และอีกหลาย ๆ อย่างแบบไทย ๆ อย่างไรก็ดี วฒันธรรมส าคญั

อนัหนึ่งอย่างหนึ่งท่ีชาวจีนได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมไทยและในเวลาตอ่มาก็น าเอาไปปฏิบตัิใน

ชมุชนของตนด้วย ก็คือ การจัดท าหนังสืองานศพ โดยท่ีความเป็นมาของการจดัท าหนงัสืองาน

ศพในสงัคมไทยนัน้ กลุ่มคนท่ีจดัท าแรกเร่ิมสดุคือบรรดาเจ้านายชัน้สูงของสยาม จากนัน้ในเวลา

ตอ่มาพ่อค้าชาวจีนจงึเร่ิมท าตามบ้าง กล่าวคือ แตเ่ดมิยกให้หนงัสืองานศพในงานพระเมรุการพระ

ศพสมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้ากรรณา

ภรณ์เพชรรัตน์ฯ  ทีพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ โปรดให้จดัพิมพ์หนงัสือสวดมนต์
                                         

1เพ็ญนภา หมอนสะอาด.  (2550).  ภาพลกัษณ์ของชาวจีนในเมืองไทยทีป่รากฏในนวนิยายไทย  พ.ศ. 
2512-2533.  หน้า 109. 

2คริส  เบเคอร์; และ ผาสกุ  พงษ์ไพจิตร.  (2557).  เล่มเดิม.  หน้า 217. 
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ฉบบัภาษาไทยเพ่ือพระราชทานแก่พระสงฆ์ไทยทัว่ทกุพระอารามจ านวน 10,000 ฉบบั เม่ือปี พ.ศ. 

2423  เป็นหนังสืองานศพเล่มแรก1  แต่เม่ือถึง พ.ศ. 2549 มีผู้ พบข้อมูลหลักฐานใหม่ว่ายังมี

หนังสืองานศพท่ีเก่าแก่ยิ่งกว่านัน้อีกคือ หนังสือสามก๊กและหนังสือพระอภัยมณี โดยหมอสมิธ

น ามาพิมพ์แจกในงานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 4 ในพ.ศ. 24122  

หลงัจากนัน้ได้เกิดประเพณีการจดัพิมพ์หนงัสือแจกในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้านาย และยงัคง

จ ากดัอยูเ่ฉพาะหมูช่นชัน้สงู ด้วยเหตท่ีุโรงพิมพ์และส านกัจดัพิมพ์หนงัสือมีน้อย คนสว่นใหญ่ยงัไม่

อยู่ในวฒันธรรมการอ่านหนงัสือมากนกั หนงัสือยงัคงเป็นของคนชัน้สงูท่ีมีความหมายในเชิงเป็น

ต ารา เป็นแบบแผนหรือพิธีกรรมอย่างหนึ่ง ดงันัน้การพิมพ์หนงัสือในงานศพจงึมีเฉพาะหมูเ่จ้านาย 

โดยการผลิตหนงัสือในช่วงเวลานีผ้ลิตขึน้ภายใต้ธรรมเนียมท่ีถือว่าการท าหนงัสือเป็นการสืบทอด

ความรู้ จารีต ประเพณี ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคนชัน้สูงต้องจรรโลงเอาไว้  เช่นเดียวกับการท าหนังสือพุทธ

ศาสนาก็เพ่ือสืบทอดพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาว ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี  6-7 ความนิยมในการพิมพ์

หนงัสืองานศพแพร่หลายมากขึน้โดยเฉพาะในหมู่ขนุนาง ทัง้ขนุนางชาวไทยและเชือ้สายตา่งชาต ิ

นบัตัง้แตพ่.ศ. 2490 ความนิยมจงึแพร่หลายมาสูพ่่อค้า ชนชัน้กลางอาชีพตา่ง ๆ  โดยประเพณีการ

จดัพิมพ์หนงัสืองานศพแพร่หลายในหมู่คนธรรมดาสามญัมากขึน้นบัตัง้แตพ่.ศ. 2520  โดยเนือ้หา

ของหนังสืองานศพในช่วงเวลานีส้่วนใหญ่เป็นเร่ืองพุทธศาสนา ทัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการ

ท าบญุและสืบทอดพทุธศาสนา3   

จากท่ีเคยแพร่หลายเฉพาะในหมูข่นุนางชัน้สงูในสมยัรัชกาลท่ี 5 ตอ่มาเม่ือถึงสมยัรัชกาล

ท่ี 6  ขนุนางไทยเชือ้สายจีนก็กลายเป็นอีกกลุ่มคนท่ีเร่ิมเข้ามารับเอาวฒันธรรมการท าหนงัสืองาน

ศพด้วยเช่นกนั โดยปรากฏว่ามีหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนเก่าท่ีสดุเท่าท่ีสามารถ

หาพบในเวลานี ้ คือหนงัสืองานศพของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะพกุกณะ)  พิมพ์ในปี

พ.ศ. 2457 หนังสืองานศพเล่มนีท่ี้ถือว่าเป็นหนังสือของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนด้วยเช่นกัน 

                                         
1อนรรฆ  พิทกัษ์ธานิน.  (2550,มกราคม-มถินุายน).  หนงัสอือนสุรณ์งานศพ: พืน้ท่ีแหง่ความทรงจ า(ที่

ถกูเลอืก).  ด ารงวิชาการ.  6(1): 141. 
2เอนก  นาวิกมลู.  (2549, 17 พฤศจิกายน).  หนงัสอืพิมพ์หนงัสอืงานศพ.  เนชัน่สดุสปัดาห์.  15(755): 51. 
3กาญจนี  ละอองศรี.  (ม.ป.ป.).  หลักฐานประวัติศาสตร์ประเภทหนังสืออนุสรณ์ .  (เอกสารการ

บรรยาย).  หน้า  2-3. 
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เน่ืองจากพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะพกุกณะ) ได้ลงทนุท ากิจการโรงสีข้าวในสมยัรัชกาล

ท่ี 51 อาจกล่าวในเบือ้งต้นได้ว่าหนงัสือของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนได้เร่ิมปรากฏตวัชดัเจนขึน้แล้ว

ในสมยัรัชกาลท่ี 6 และนบัจากนัน้เป็นต้นมา ก็คงจะมีพฒันาการมากขึน้เร่ือย ๆ ทัง้ในแง่ปริมาณ

และคณุภาพ  

ในแง่ของปริมาณ จากการส ารวจเบือ้งต้นพบว่า มีหนังสือของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีน

ในช่วงตัง้แตท่ศวรรษ 2450-2540 จ านวน  45  เล่ม ตวัอย่างหนงัสืองานศพท่ีผลิตและเผยแพร่ใน

ทศวรรษ 2450 เช่น หนังสืองานศพของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี(ฮวด โชติกะพุกกณะ)(2457) 

ในช่วงทศวรรษ 2460 เช่น หนังสืองานศพของพระพิบูลย์พัฒนากร(ยู่กุ่ย  ตณัฑเศรษฐี)(2462) 

หนงัสืองานศพของหลวงอดุรภณัฑ์พานิช(นายอากรเต็ง)(2462) ในช่วงทศวรรษ 2470 เชน่ หนงัสือ

งานศพของเซียวซองอ้วน  สีบญุเรือง(2471) หนงัสืองานศพของพระยาโชฏึกราชเศรษฐี(มิน้ เลาห

เศรษฐี)(2472) ในช่วงทศวรรษ 2480 เช่น หนงัสืองานศพของอึง้ยกุหลง ล ่าซ า(2482)  หนงัสืองาน

ศพของเซียวฮุดเส็ง สีบุญเรือง(2482) ในช่วงทศวรรษ 2490 เช่น  หนังสืองานศพของโชติ ล ่าซ า

(2491) หนังสืองานศพของตันซิวเม้ง หวั่งหลี(2497) ในช่วงทศวรรษ 2500 เช่น หนังสืองานศพ

ของวตูงุป๊ัก ล ่าซ า(2505) หนงัสืองานศพของมา บูลกลุ(2507) ในช่วงทศวรรษ 2510 เช่น หนงัสือ

งานศพของเตียง จิราธิวฒัน์(2512) หนงัสืองานศพของอือ้จือเหลียง(2519) ในช่วงทศวรรษ 2520 

เชน่ หนงัสืองานศพของตนัซิวติ่ง หวัง่หลี(2528)  หนงัสืองานศพของสวสัดิ์ โอสถานเุคราะห์(2529) 

ในช่วงทศวรรษ 2530 เช่น หนังสืองานศพของชิน  โสภณพนิช(2531) หนังสืองานศพของเทียม 

โชควัฒนา(2534) ในช่วงทศวรรษ 2540 เช่น  หนังสืองานศพของอรรถพร ลีนุตพงษ์(2544) 

หนงัสืองานศพของสมุิตร เลิศสมุิตรกลุ(2549)   

นอกจากในแง่ของปริมาณแล้ว ควรกล่าวด้วยว่า วฒันธรรมการจดัท าหนงัสืองานศพของ

นกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนมีความเปล่ียนแปลงมาอย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะรูปแบบและเนือ้หาท่ีใน

ชว่งแรกไม่ได้มีการบรรจปุระวตัิผู้ตายและค าไว้อาลยัแก่ผู้ตายเอาไว้ การนิยมเอาประวตัิของผู้ตาย

มาลงพิมพ์ไว้ในหนังสือนัน้เร่ิมเป็นท่ีนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 6 โดยหนังสืองานศพเล่มแรกท่ีตีพิมพ์

                                         
1พรรณี  บวัเล็ก.  (2541).  สยาม ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง: ประวติัศาสตร์ไทยตัง้แต่สมัย

รชักาลที ่ 5.  หน้า 95. 
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ประวัติผู้ ตายคือ  หนังสืองานศพของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เจ้ากรมพระ

อาลักษณ์และองคมนตรี ผู้แต่งแบบเรียนหลวงชุดแรก ช่ือ มูลบทบรรพกิจ หนงัสืองานศพเล่มนี ้

พิมพ์แจกในงานศพท่ีวดัสระเกศเม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ ร.ศ. 114 (พ.ศ. 2438) หนา 24 หน้า ข้าง

ในเป็นประวัติพระยาศรีสุนทรโวหาร  ซึ่งแต่งโดยหลวงมหาสิทธิโวหาร บุตรชาย นอกจากจะมี

ประวตัผิู้ตายแล้วยงัมีรูปของพระยาศรีสนุทรโวหารพิมพ์อยูด้่วย 1 รูป1  

คณุลกัษณะของหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนมีความเปล่ียนแปลงไปอย่าง

ตอ่เน่ืองด้วยเช่นกนั โดยหนงัสืองานศพในทศวรรษ 2450 ของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ฮวด โชตกิะ

พ ุกกณะ)(2457) ประกอบด้วยประวตัขิองผู้ตาย ประวตัิการท างาน  ประวตัคิรอบครัว  สาเหตกุาร

เสียชีวิตรวมกัน  และเป็นเร่ืองท่ีหอสมุดวชิรญาณเลือกให้  โดยในเล่มนีเ้ป็นเร่ืองโคลงอุภัยพากย์   

ขณะท่ีหนงัสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480-2520 จะประกอบด้วยประวตัิส่วนตวัของผู้ตาย ค าไว้

อาลัย และเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ โดยจะเป็นเร่ืองท่ีผู้ตายสนใจ เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวข้องกับผู้ตาย 

เช่น ถ้าผู้ เสียชีวิตสนใจในด้านเคร่ืองปัน้ดินเผา ก็จะเป็นประวตัิศาสตร์ของเคร่ืองปัน้ดินเผา หรือ

เป็นพระราชนิพนธ์  พงศาวดารต่าง ๆ ท่ีผู้ ตายช่ืนชอบ เป็นต้น ในส่วนของหนังสืองานศพใน

ทศวรรษ 2530-2540 ประกอบไปด้วยประวตัิผู้ตาย ค าไว้อาลยั และเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ โดยเนือ้หา

ในหนังสือจะเป็นเร่ืองราวประวัติชีวิต ประวัติครอบครัว ความเป็นมา ค าสอน เคล็ดลับในการ

ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ รวมทัง้เร่ืองราวของธุรกิจนัน้ รูปภาพครอบครัว  รูปภาพ

งานพิธีศพ  ซึ่งในการจดังานบางงานจดัเป็นแบบจีนเลย หรือบางงานเป็นการผสมผสานระหว่าง

ไทยและจีน  หรือบางงานจดัในแบบไทยเลย  ซึงลกัษณะท่ีหนงัสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2500-

2540 มีเหมือนกันคือ รูปภาพพวงมาลาพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์  รวมถึงรูปภาพการ

เสด็จมาร่วมงานของพระบรมวงศานุวงศ์  นอกจากนีย้ังมีค าไว้อาลัยจากบุคคลส าคัญ  เช่น  

ประธานองคมนตรี  นายกรัฐมนตรี  บุคคลส าคญัในแวดวงการเมือง  นักธุรกิจทัง้ชาวไทยและ

ตา่งชาติ  เป็นต้น  นอกจากนีรู้ปภาพหน้าศพของผู้ เสียชีวิตจะเป็นรูปท่ีใส่สทูผกูไท  หรือไม่ก็เป็นรูป

ชดุเคร่ืองแบบปกตขิาวประดบัไปด้วยเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   

                                         
1เอนก  นาวกิมลู.  (2556, 11 ตลุาคม).  หนงัสอืงานศพ.  เนชัน่สดุสปัดาห์.  22(1115): 41. 
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นอกจากลกัษณะภายนอกของหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนโดยภาพรวมจะ

มีการเปล่ียนแปลงอย่างส าคญัแล้ว เนือ้หาภายในหนงัสือก็มีการเปล่ียนแปลงท่ีน่าสนใจอีกหลาย

ประการด้วย โดยเนือ้หาในหนงัสืองานศพประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกนัคือ ประวตัขิองผู้ตาย  ค า

ไว้อาลยัและงานเขียนท่ีเก่ียวข้องกับผู้ตาย รูปแบบของหนงัสืองานศพได้มีการเปล่ียนแปลงโดย

ในช่วงทศวรรษ 2460 - ต้นทศวรรษ 2490  เนือ้หาในส่วนของประวัติผู้ ตายจะไม่ยาวนัก เน้นว่า

ชีวิตท่ีผ่านมาของผู้ตายได้ท าประโยชน์อะไรให้แก่บ้านเมืองบ้าง  ในช่วงนีไ้ม่มีการเขียนค าไว้อาลยั

และเน้นการเลือกเร่ืองท่ีจะพิมพ์1 ตอ่มาในทศวรรษ 2490 ถึง พ.ศ. 2520 เนือ้หาในส่วนของประวตัิ

ผู้ตายถ้าเป็นข้าราชการจะเน้นเร่ืองความส าเร็จในการท างานราชการ  ความส าเร็จในการขึน้เป็น

ข้าราชการระดบัสงู  ถ้าเป็นนกัธุรกิจจะเน้นเร่ืองความส าเร็จของผู้ตายในการท าธุรกิจ ในช่วงนีเ้ร่ิม

มีการแบ่งเนือ้ท่ีของหนังสือให้แก่การเขียนค าไว้อาลัยให้แก่ผู้ ตาย โดยจะเป็นค าไว้อาลัยจาก

สมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ แต่ก็เกิดการเขียนค าไว้อ าลัยจากบุคคลในเครือข่าย

ความส าเร็จในชีวิตของผู้ตาย และในส่วนการเขียนประวตัิของผู้ตายจะต้องน าผลงานและรายช่ือ

พร้อมภาพเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มาพิมพ์ด้วย     แตถ้่าผู้ตายไม่ได้อยู่ในระบบราชการหรือเป็นนกั

ธุรกิจ การเขียนประวัติจะเน้นความเป็นคนดีของผู้ตาย  อย่างไรก็ตาม การเขียนประวัติของทัง้

ข้าราชการและนกัธุรกิจก็จะมีการขยายความส าเร็จนัน้มาจากการเป็นคนดีของผู้ตายด้วย และ

ต้องการให้ชีวิตของคนตายกลายเป็นบทเรียนของคนท่ียงัมีชีวิตอยู่  นอกจากนี ้ในส่วนของประวตัิ

ผู้ตายยงัแสดงให้เห็นถึงสถานะและเครือขา่ยของผู้ตายและครอบครัวอีกด้วย2   

ในทศวรรษ 2520 จนถึงปัจจบุนั (ทศวรรษ 2550) ในยคุนีจ้ะให้ความส าคญัแก่ค าไว้อาลยั

จากผู้หลกัผู้ ใหญ่ในเครือข่ายและในสงัคมมากขึน้ มีการเรียงล าดบัค าไว้อาลยัโดยจะให้พืน้ท่ีแก่

ข้าราชการระดบัสงูก่อนเครือญาติ โดยค าไว้อาลยัจะเขียนในลกัษณะยกย่องผู้ตายว่าเป็นผู้ มุ่งมัน่

ในการปฏิบัติงานผสานไปกับความเป็นคนดีของผู้ ตาย โดยการท าหนังสืองานศพในปัจจุบัน

(ทศวรรษ 2550)  ไม่ได้ท าตามวตัถปุระสงค์เดมิท่ีมุ่งเน้นให้ความทรงจ าเก่ียวกบัผู้ตายเป็นบทเรียน

                                         
1อรรถจักร์  สตัยานุรักษ์ .  (2556).  ความหมายของตัวตน: พัฒนาการหนังสือแจกในงานศพ .  ใน  

ประวติัศาสตร์  ศาสนา  วฒันธรรม  และการศึกษา  รวมบทความไทยศึกษาเพือ่ระลึกถึงศาสตราจารย์  อิฌิอิ  
โยเนะโอะ.  หน้า 203. 

2แหล่งเดิม.  หน้า 207-208. 
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ให้แก่ผู้อ่านหรือผู้ ท่ีมีชีวิตอยู่ หากแต่เป็นการแสดงให้เห็นเพียงด้านความส าเร็จของผู้ตายเท่านัน้ 

เพราะเป็นแบบแผนของการเขียนค าไว้อาลยัในยุคสมยันีล้้วนแล้วแต่เป็นการแสดงให้เห็นเฉพาะ

บางส่วนเส่ียวของชีวิตการท างานของผู้ตายเทา่นัน้ การเขียนประวตัิการท างานของผู้ตายผา่นค าไว้

อาลยัจึงเป็นไปเพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้ตายอยู่ในเครือข่ายอะไรและสถานะใด นอกจากนีย้งัเป็นการ

ประกาศให้สงัคมได้ประจกัษ์ด้วยวา่เครือญาติหรือลกูหลานของผู้ตาย (ซึ่งเป็นผู้จดัท าหนงัสือ) เป็น

คนท่ีมีสถานภาพทางอ านาจสงูเพราะมีเส้นสายในกลุม่คนท่ีเป็นเครือขา่ยของผู้ตายด้วย1  

ประเด็นส าคัญเก่ียวกับหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีผู้ วิ จัยเห็นว่าเป็น

ประเดน็ท่ีนา่จะน ามาศกึษาเพิ่มเตมิคือ การสร้างอตัลกัษณ์ (identity) ของบคุคลเพ่ือบอกวา่บคุคล

นัน้คือใคร มีสถานะและสิทธิอ านาจอย่างไรในสงัคมผ่านเร่ืองท่ีเล่าโดยตวับุคคลนัน้เองหรือผู้ อ่ืน

เป็นผู้ เล่าถึง อันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อรองเพ่ือสิทธิอ านาจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีการ

กล่าวถึง2 ประเด็นดงักล่าวนีมี้งานศึกษาจ านวนหนึ่งท่ีชีใ้ห้เห็นว่าการบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับ

บุคคลให้ผู้ อ่ืนจดจ าไว้หรือการถ่ายทอดเร่ืองราวความทรงจ าเก่ียวกับบุคคลหนึ่ง ๆ ให้ผู้ อ่ืนรู้และ

จดจ าไว้ เป็นวิธีการหนึง่ในการสร้างอตัลกัษณ์ของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลให้เป็นท่ีรับรู้และใช้ในการ

ตอ่รองเพ่ือสิทธิอ านาจในสงัคมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีถูกกล่าวถึงในเร่ืองเล่านัน้ ๆ 3 ในส่วน

ของหนังสืองานศพได้มีงานศึกษาท่ีอธิบายว่าการจัดรูปแบบของหนังสืองานศพให้มีส่วนท่ีเป็น

ประวตัิผู้ตายและส่วนค าไว้อาลยัผู้ตาย เป็นการน าเสนอเร่ืองราวความทรงจ าท่ีดีเก่ียวกบัผู้ตายให้

ผู้อา่นหนงัสืองานศพได้รับรู้ ผู้อา่นหนงัสืองานศพจงึเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีของผู้ตาย4  

 จากจุดนีผู้้ วิจัยเห็นว่าการน าเสนอความทรงจ าท่ีดีเก่ียวกับผู้ตายท่ีปรากฏอยู่ในหนงัสือ

งานศพนีเ้องคือ การสร้างอตัลกัษณ์ของผู้ตายผ่านเร่ืองท่ีเล่าโดยลูกหลาน ญาติสนิท มิตรสหาย 

                                         
1อรรถจกัร์  สตัยานรัุกษ์.  (2556).  เล่มเดิม.  หน้า 215. 
2สรุปจาก สิริพรรณ นกสวน และเอก ตัง้ทรัพย์วฒันา (บรรณาธิการ).  (2546).  ค าและความคิดใน

รฐัศาสตร์ร่วมสมยั.  หน้า 160-162; ป่ินแก้ว เหลอืงอร่ามศรี (บรรณาธิการ).  (2546).  อตัลกัษณ์ ชาติพนัธุ์ และ
ความเป็นชายขอบ; ปริตตา เฉลมิเผา่ กออนนัตกลู (บรรณาธิการ).  (2545).  คนใน ประสบการณ์ภาคสนามของ
นกัมานษุยวิทยาไทย. 

3องักูร หงษ์คณานเุคราะห์.  (2552). เร่ืองเล่าจากสหาย: รูปแบบและการปรากฏตวัของความทรงจ า
ร่วมจากชมุชนอดีตแนวร่วม พคท.   

4อนรรฆ  พิทกัษ์ธานิน.  (2550,มกราคม-มิถนุายน).  เล่มเดิม. หน้า 149-151. 
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ของผู้ตายเพ่ือใช้ในการก าหนดสถานะหรือสิทธิอ านาจของผู้ตายท่ีถูกกล่าวถึง ตลอดจนลกูหลาน 

ญาติสนิท มิตรสหาย ของผู้ตายด้วย อนัเป็นไปในท านองเดียวกบัท่ีงานศกึษาของเพ็ญนภา หมอน

สะอาด ได้กล่าวถึงการน าเสนอภาพลกัษณ์ของชาวจีนในไทยในนวนิยายช่วงพ.ศ. 2512-2533 ว่า

มีนวนิยายท่ีเขียนโดยนกัเขียนท่ีเป็นคนไทยเชือ้สายจีน น าเสนอภาพลกัษณ์ของชาวจีนในไทยหรือ

ชาวไทยเชือ้สายจีนในเชิงบวก เช่น มีคณุธรรม มีความกตญัญู เป็นนายทุนผู้ประสบความส าเร็จ

ทางธุรกิจ โดยการน าเสนอภาพลกัษณ์เช่นนีส้่วนหนึ่งเป็นการให้ความหมายของชาวจีนในไทยและ

คนไทยเชือ้สายจีนเพ่ือลดทอนหรือล้างภาพลกัษณ์เชิงลบของชาวจีนในไทยและคนไทยเชือ้สายจีน

ท่ีมีการน าเสนอในช่วงเวลาท่ีรัฐบาลไทยด าเนินนโยบายชาตินิยมท่ีกีดกนัให้ชาวจีนในไทยและคน

ไทยเชือ้สายจีนมีสถานะเป็น “คนอ่ืน” (the other) ท่ีไม่ใช่คนไทย จึงถูกริดรอนสิทธิอ านาจ

บางอยา่งไป1  เพียงแตง่านศกึษาของ       เพ็ญนภาศกึษาเร่ืองเลา่ท่ีเกิดจากจินตนาการของผู้ เขียน

นวนิยายหรือไม่ก็เร่ืองท่ีมาจากประสบการณ์ของผู้ เขียนนวนิยายเอง ขณะท่ีปริญญานิพนธ์ของ

ผู้วิจยัจะศกึษา “อตัลกัษณ์” ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพ 

ทัง้นีแ้นวคิดเร่ืองการสร้างหรือการน าเสนออัตลักษณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็น

แนวคิดท่ีมีการน ามาใช้ในการศกึษาประวตัิศาสตร์ไทยแล้ว เช่น งานศกึษาของธงชยั วินิจจะกลู ท่ี

อธิบายถึงการสร้างอัตลักษณ์ของชนชัน้น าสยามช่วงพ.ศ. 2438-2453 ในฐานะ “ผู้ ท่ีมีความ

เจริญก้าวหน้า” (civilize) จงึมีการนิยามอตัลกัษณ์ให้ราษฎรพวกหนึ่งเป็น “คนบ้านนอก” ท่ีล้าหลงั

แต่สามารถท าให้เจริญได้และอีกพวกหนึ่งเป็น “คนอ่ืน” ท่ีล้าหลังป่าเถ่ือน ไม่สามารถท าให้

เจริญก้าวหน้าได้ ตามแบบอย่างแนวคดิของชาตติะวนัตก2 หรืองานศกึษาของสายชล สตัยานรัุกษ์ 

ท่ีอธิบายถึงการสร้างชาติไทยของชนชัน้น าทางการเมือง ท าให้มีการสร้างอตัลกัษณ์ของ “คนไทย” 

                                         
1เพ็ญนภา หมอนสะอาด.  (2550).  ภาพลกัษณ์ของชาวจีนในเมืองไทยที่ปรากฏในนวนิยายไทย  พ.ศ. 

2512-2533. 
2Thongchai Winichakul.  (2001). “ The Other Within: Travel and Ethno-Spatial Differentiation 

of Siamese Subjects 1895-1910”.  in Andrew Turton  (Editor).  Civility and Savagery: Social Identity 

in Tai State. pp. 38-62.  
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และ “คนอ่ืน”1 จากงานศกึษาท่ีกล่าวมาผู้วิจยัเห็นว่า การศกึษาวิเคราะห์อตัลกัษณ์ของบคุคลหรือ

กลุ่มบุคคลในมิติทางประวตัิศาสตร์เป็นสิ่งท่ีสามารถท าได้โดยปริญญานิพนธ์ของผู้ วิจยัจะได้ต่อ

ยอดจากแนวการศกึษาท่ีธงชยั วินิจจะกลู และ  สายชล สตัยานรัุกษ์ ได้ท ามา กล่าวคือขณะท่ีงาน

ศึกษาทัง้ 2 ท่านศึกษาเก่ียวกับการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ คนในสยามโดยชนชัน้น าไทย ส่วน

ปริญญานิพนธ์ของผู้ วิจยัจะศกึษาวิเคราะห์อตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 

2450 ถึงทศวรรษ 2540 ท่ีก าหนดโดยตัวนักธุรกิจหรือโดยลูกหลาน ญาติสนิท มิตรสหาย ซึ่ง

ปรากฏอยูใ่นหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในชว่งเวลาดงักลา่ว 

ในการศกึษา “อตัลกัษณ์” ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพ ประเด็น

หลกัอีกประเด็นหนึ่งท่ีปริญญานิพนธ์ของผู้ วิจยัจะอธิบายคือ ความเปล่ียนแปลงของอตัลกัษณ์ท่ี

ถูกน าเสนอในหนังสืองานศพ โดยผู้ วิจัยอิงกับแนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาท่ีว่า อัต

ลักษณ์ของผู้ คนไม่ใช่สิ่ งท่ีแน่นอนตายตัว หากแต่มีการเล่ือนไหลเปล่ียนแปลงไปตามแต่

สถานการณ์ของตวัผู้นิยามอตัลกัษณ์2 เม่ือผู้ วิจยัพิจารณารูปแบบและเนือ้หาของหนงัสืองานศพ

ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2540 ในเบือ้งต้นผู้ วิจัยพบว่า

หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนได้มีการเปล่ียนแปลงทัง้ลกัษณะภายนอกและเนือ้หา

ภายในอยู่เร่ือย ๆ เพ่ือให้เห็นภาพความเปล่ียนแปลงในแง่เนือ้หาได้ชดัขึน้  ในท่ีนีจ้ึงจะขอยกเอา

เนือ้หาภายในหนงัสืองานของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนแต่ละยุคสมยัมากล่าวเป็น “ตวัอย่าง” เร่ิม

จากหนงัสืองานศพของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ฮวด  โชตกิะพกุกณะ)  พิมพ์ในพ.ศ. 2457 เนือ้หา

จะเป็นการกล่าวถึงประวตัิผู้ตาย  นิสยัใจคอของผู้ตายท่ีเป็นคนโอบอ้อมอารี มีน า้ใจ ใจกว้างชอบ

ชว่ยเหลือแบง่ปัน ประวตักิารท างาน ประวตัคิรอบครัว  อาการป่วย       

หนังสืองานศพของนายวูตงุป๊ัก ล ่าซ า  พิมพ์ในพ.ศ. 2505 เนือ้หาจะเป็นการกล่าวถึงว่า

ผู้ตายบคุคลท่ีท าความดี ท าประโยชน์ตอ่บ้านเมือง เป็นพ่อค้าท่ีมีคณุธรรม ใจบญุ ช่วยเหลือสงัคม

                                         
1สายชล สตัยานรัุกษ์. (2545). ความเปลีย่นแปลงในการสร้างชาติไทยและความเป็นไทยโดยหลวง

วิจิตรวาทการ; สายชล สตัยานรัุกษ์. (2546). สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานภุาพ การสร้างอตัลกัษณ์ 
“เมืองไทย” และ “ชัน้” ของชาวสยาม. 

2ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ .  (2550, มกราคม).  ชาติพันธุ์  ศาสนา และชาตินิยม. ใน สุรชาติ  บ ารุงสุข 
(บรรณาธิการ).  จุลสารความมัน่คงศึกษา ฉบบัที ่15 ชาติพนัธุ์ชาตินิยม Ethnonationalism. หน้า 7. 
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และเคารพกฎหมาย ซ่ือสตัย์ในการค้า ไม่ระรานรังแกพ่อค้าคนอ่ืน เป็นท่ีเคารพแก่พ่อค้าทัว่ ๆ  ไป  

เป็นผู้ ท่ีมีน า้ใจโอบอ้อมอารีแก่เพ่ือนฝงูและพ่อค้าทัว่ไปท่ีมาติดต่อ เป็นบคุคลท่ีช่วยเหลืองานทาง

ราชการ  เน่ืองจากเป็นกรรมการจัดหาเงินของสภากาชาดไทย กรรมการจัดหาเงินสร้างสถานี

อนามยัห้วยขวาง กรรมการจดัหาเงินสมทบทุนอานนัทมหิดล กรรมการจดัหาเงินช่วยการกุศลอ่ืน 

ๆ อีกมากมาย   

 หนังสืองานศพของนายเตียง จิราธิวฒัน์  พิมพ์ในพ.ศ. 2512 เนือ้หาจะเป็นการกล่าวถึง 

การต่อสู้ ชีวิต การท างานหนกักว่าจะประสบความส าเร็จของชาวจีนท่ีอพยพรุ่นแรก และกว่าท่ีจะ

ประสบความส าเร็จในธุรกิจ  กล่าวถึงการมองหาลู่ทางท ามาหากิน เช่น เม่ือสงครามมหาเอเชีย

บูรพาสิน้สุดลง  ผู้ตายพบว่าตลาดการค้าในเมืองไทยคงจะต้องฟืน้ตวัขึน้อย่างแน่นอน  จึงได้ท า

การตัง้บริษัทเซ็นทรัล เทรดดิง้ขึน้ท่ีส่ีพระยา และเปิดเป็นห้างท่ีสัง่สินค้าจากตา่งประเทศ   

หนังสืองานศพของนายชิน โสภณพนิช พิมพ์ในพ.ศ. 2531 เนือ้หาจะเป็นการกล่าวถึง

ผู้ ตายว่าเป็นนักธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ บอกเล่าเร่ืองราวชีวิตท่ีผ่านมากว่าท่ีจะประสบ

ความส าเร็จ การเป็นนกัธุรกิจท่ีดีท่ีจะประสบความส าเร็จควรมีลักษณะอย่างไร คิดอย่างไร เช่น 

บคุคลท่ีมีการศกึษา รักการเรียนรู้อยู่ตลอด มองหาลู่ทางขยายกิจการ เน่ืองจากเม่ือครัง้ท่ีจะมีการ

ขยายสาขาธนาคารออกไปตัง้ท่ีสิงคโปร์ แทนท่ีผู้ตายจะเลือกท าเลท่ีเป็นย่านธุรกิจเหมือนกบัสาขา

ของธนาคารอ่ืน ๆ  แตเ่ขากลบัเลือกย่าน South  Bridge  Road  ซึ่งเม่ือ 30 ปีก่อนยงัไม่มีใครรู้จกั

ย่านนีเ้ท่าใด เขาให้เหตผุลว่า ถ้าตัง้สาขาในย่านนีจ้ะสามารถให้บริการลกูค้าได้สะดวกสบายกว่า 

เพราะย่านนีค้ล้าย ๆ  กับส าเพ็งของไทย  คือเป็นย่านการค้าของคนจีนแต้จิ๋วเป็นส่วนใหญ่ และ

พ่อค้าเหล่านีโ้ดยมากได้ติดต่อท าธุรกิจการค้ากับเมืองไทยอยู่แล้ว เม่ือธนาคารไปเปิดสาขา

ให้บริการถึงหน้าบ้านมีหรือลูกค้าจะหนีหายไป นอกจากนี ้เนือ้หาภายในยังเป็นแหล่งข้อมูลท่ี

เก่ียวกบัประวตัิการท าธนาคารในประเทศไทยท่ีมีการเรียบเรียง      มีการอ้างอิงเหมือนกบัหนงัสือ

วิชาการทัว่ไป  ถือวา่เป็นประโยชน์มาส าหรับผู้ ท่ีสนใจ 

ทัง้นีเ้น่ืองด้วยปริญญานิพนธ์นีมุ้่งศึกษาอัตลักษณ์ของนักธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนท่ี

ปรากฏในหนงัสืองานศพ ดงันัน้อีกประเดน็หนึ่งท่ีปริญญานิพนธ์นีจ้ะได้ชีใ้ห้เห็นคือประเดน็ “ความ

เป็นจีน” (chineseness) ของคนจีนในไทยซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งท่ีมีการถกเถียงกันมานาน เห็นได้

จากท่ีงานชิน้ส าคญัของจี. วิลเลียม สกินเนอร์ (G. William Skinner) เร่ือง “สังคมจีนในประเทศ
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ไทย: ประวตัิศาสตร์เชิงวิเคราะห์” ซึ่งตีพิมพ์ครัง้แรกฉบบัภาษาองักฤษเม่ือพ.ศ. 2500 และฉบบั

แปลเป็นภาษาไทยเม่ือพ.ศ. 2529 ได้เสนอว่าชาวจีนในไทยมีอยู่ 2 พวกใหญ่ ๆ คือกลุ่มท่ีสมาน

ลกัษณ์ (assimilation) เข้ากับคนไทยและกลายเป็นคนไทยผ่านการเปล่ียนช่ือ นามสกุล การรับ

ราชการไทย พูดภาษาไทยให้ชดั อนัเป็นไปตามนโยบายชาตินิยมของรัฐไทย ส่วนคนจีนอีกกลุ่ม

หนึง่รักษาความเป็นจีน วฒันธรรมจีนเอาไว้ โดยชาวจีนในไทยไม่มีการผสมผสานความเป็นจีนและ

ความเป็นไทยเข้าด้วยกนั1    

ขณะท่ีงานศึกษาของริชาร์ด เจ. คอชลิน (Richard J. Coughlin) เร่ือง “Double Identty: 

the Chinese in Modern Thailand” ซึ่งตีพิมพ์ครัง้แรกฉบบัภาษาองักฤษเม่ือพ.ศ. 2503 ได้เสนอ

วา่ชาวจีนในไทยมีลกัษณะทวิลกัษณ์ระหว่างความเป็นจีนและความเป็นไทย โดยคนจีนในไทยจะ

เลือกแสดงออกว่าเป็นจีนหรือเป็นไทยในสถานการณ์ท่ีตนได้ประโยชน์จากการแสดงออกนัน้ ๆ 

หากเป็นสถานการณ์ท่ีการแสดงออกวา่ตนเป็นจีนได้ประโยชน์มากกวา่ ชาวจีนในไทยจะแสดงออก

ถึงความเป็นจีน หากเป็นสถานการณ์ท่ีการแสดงออกว่าตนเป็นไทยได้ประโยชน์มากกว่า ชาวจีน

ในไทยจะแสดงออกถึงความเป็นไทย2 ส่วนหนงัสือของเกษียร เตชะพีระ เร่ือง “แลลอดลายมงักร: 

รวมข้อเขียนว่าด้วยความเป็นจีนในสยาม” ซึ่งตีพิมพ์เม่ือพ.ศ. 2537 ได้เสนอว่าชาวจีนในไทยมี 

“ความเป็นจีนสยาม” คือมีการผสมผสานกนัระหว่างวฒันธรรมจีนกบัวฒันธรรมไทย ท าให้ชาวจีน

ในไทยมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากชาวจีนในประเทศจีน ดงันัน้ชาวจีนในไทยจึงไม่ได้เป็นไป

ตามค าอธิบายของจี. วิลเลียม สกินเนอร์ ท่ีว่าชาวจีนในไทยไม่มีการผสมผสานความเป็นจีนและ

ความเป็นไทยเข้าด้วยกัน3 ขณะเดียวกนัเกษียรก็เห็นต่างจากคอชลิน คือ เกษียรเห็นว่าชาวจีนใน

ไทยไม่ได้มีลักษณะทวิลักษณ์ท่ีสลับกันไปมาระหว่างความเป็นจีนและความเป็นไทยตามแต่

สถานการณ์ท่ีจะได้ประโยชน์อย่างท่ีคอชลินเสนอ แต่ชาวจีนในไทยเป็น “จีนสยาม” ท่ีถูกหล่อ

                                         
1จี. วิลเลยีม สกินเนอร์.  (2548).  สงัคมจีนในประเทศไทย  ประวติัศาสตร์เชิงวิเคราะห์.   
2Richard J. Coughlin.  (1960). Double Identity: the Chinese in Modern Thailand. 
3เกษียร เตชะพีระ.  (2537 ข).  แลลอดลายมงักร รวมข้อเขียนว่าดว้ยความเป็นจีนในสยาม.  
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หลอมขึน้ท่ามกลางบริบทความเป็นไทย ความเป็นลาว ความเป็น       กะเหร่ียง และความ

หลากหลายทางวฒันธรรมอ่ืน ๆ ท่ีท าให้ “จีนสยาม” มีลกัษณะเฉพาะของตนเอง1  

ผู้วิจยัเห็นวา่ปริญญานิพนธ์นีจ้ะเป็นสว่นหนึง่ในการวิพากษ์ถกเถียงในประเดน็ “ความเป็น

จีน” ของคนจีนในไทยซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งท่ีมีการถกเถียงกันในแวดวงวิชาการมานานกว่า 6 

ทศวรรษแล้ว โดยเปิดพืน้ท่ีใหม่ ๆ ให้แก่การตีความและอธิบายประเดน็ “ความเป็นจีน” ในไทยผา่น

การศกึษา “อตัลกัษณ์” ของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพซึง่เป็นหลกัฐาน

ท่ีมีการน ามาใช้ในฐานะหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์คอ่นข้างน้อย 

จากความส าคญัของหนงัสืองานศพและพฒันาการความเปล่ียนแปลงของหนังสืองาน

ศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนข้างต้น  ท าให้ผู้วิจยัเกิดความสนใจในการศกึษาความเปล่ียนแปลง

ของหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีน ว่ามีปัจจยัใดบ้างท่ีสง่ผลให้เกิดความเปล่ียนแปลง

ดงักล่าว โดยหวงัว่า งานศึกษาชิน้นีจ้ะท าให้เกิดความเข้าใจในประวตัิศาสตร์การท าหนังสืองาน

ศพของคนไทยเชือ้สายจีนมากขึน้ ท าให้เข้าใจประวตัศิาสตร์วฒันธรรมของชาวไทยเชือ้สายจีนและ

น าไปสู่การเข้าถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการท าหนังสืองานศพของชาวไทย  รวมไปถึงท าให้

เข้าใจประวตัศิาสตร์ไทยในด้านสงัคมและวฒันธรรมในภาพรวมได้มากยิ่งขึน้ด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศกึษา “อตัลกัษณ์” ของนกัธุรกจิไทยเชือ้สายจนีทีป่รากฏอยูใ่นหนังสอืงานศพในช่วง

ระหว่างทศวรรษ 2450-2540 

2. ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสร้าง “อตัลกัษณ์” ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏอยู่
ในหนงัสืองานศพในชว่งระหวา่งทศวรรษ 2450-2540 
 
ขอบเขตและวธีิการศึกษา 

 1. ในแง่เวลา การศึกษา“อตัลกัษณ์” ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสือ

งานศพ จะเร่ิมศกึษาตัง้แตท่ศวรรษ 2450 เน่ืองจากพบหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีน
                                         

1เกษวดี พุทธภมูิพิทกัษ์.  (2545).  ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอ าเภอเมือง จงัหวดั
พิษณโุลก.  หน้า 9. 
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เก่าท่ีสุดท่ีหาพบ  คือหนงัสืองานศพของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะพุกกณะ)  พิมพ์ใน

พ.ศ. 2457  ผู้ตายเป็นเจ้าภาษีนายอากรท่ีลงทนุในกิจการโรงสีข้าวในสมยัรัชกาลท่ี 5 ถือว่าเป็นนกั

ธุรกิจไทยเชือ้สายจีนกลุ่มแรกท่ีลงทุนท าธุรกิจ และสาเหตุท่ีจบทศวรรษ 2540 เน่ืองด้วยจากการ

ส ารวจเบือ้งต้นผู้ วิจัยพบว่า หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนส่วนใหญ่จะน าเสนออัต

ลักษณ์ของนักธุรกิจไทยโดยผูกเข้ากับความส าเร็จทางธุรกิจ ลักษณะเช่นนีจ้ะปรากฏอยู่จนถึง

ทศวรรษ 2540 ซึ่งเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ ต่อมาในทศวรรษ 2550 เร่ืองราวของหนังสือ

งานศพจะน าเสนอแง่มุมอ่ืนของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีน อาจกล่าวได้ว่าหนังสืองานศพของนัก

ธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีผลิตขึน้ในช่วงทศวรรษ 2450 จนถึงทศวรรษ 2540 มีลกัษณะท่ีสืบเน่ืองกัน 

ขณะท่ีหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีผลิตขึน้ในช่วงหลงัทศวรรษ 2540 มีลกัษณะ

ของเนือ้หาท่ีแตกต่างอย่างสิน้เชิงกับหนังสืองานศพท่ีผลิตขึน้ในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 

2540 ดงันัน้การท าความเข้าใจอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพท่ี

ผลิตขึน้ในช่วงหลงัทศวรรษ 2540 จงึเป็นการศกึษาท่ีต้องแยกออกจากหนงัสืองานศพท่ีผลิตขึน้มา

ก่อนหน้า ผู้วิจยัเห็นวา่ควรมีการศกึษา “อตัลกัษณ์” ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในหนงัสืองานศพ

ท่ีผลิตขึน้ในชว่งทศวรรษ 2550 อยา่งละเอียดแยกตา่งหากออกมา 

 2. ในแง่กลุ่มคน/บคุคล  งานศกึษาชิน้นีจ้ะศกึษาหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สาย

จีน  โดยจะเน้นไปท่ีนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจ และธุรกิจของนักธุรกิจ

เหล่านีป้ระสบความส าเร็จอย่างมากในทางธุรกิจ เช่น พระยาโชฎึกราชเศรษฐี(ฮวด โชติกะพุ

กกณะ) หลวงอดุรภัณฑ์พานิช (นายอากรเต็ง)  เซียวซองอ้วน  สีบุญเรือง  อึง้ยุกหลง ล ่าซ า  โชต ิ 

ล ่าซ า  มา บูลกุล  เกษม ล ่าซ า  เตียง จิราธิวฒัน์  ชิน โสภณพนิช  เทียม โชควฒันา  ทัง้นีเ้หตุท่ี

เลือกนกัธุรกิจเหล่านีเ้ป็นกรณีตวัอย่างในการศกึษา นอกเหนือจากเหตท่ีุได้กลา่วมาแล้ว อีกเหตผุล

หนึ่งท่ีผู้วิจยัเลือกใช้นกัธุรกิจเหลา่นีเ้ป็นกรณีตวัอยา่ง เน่ืองจากนกัธุรกิจเหลา่นีป้ระสบความส าเร็จ

และเป็นท่ีรู้จกั ดงันัน้งานศพของนกัธุรกิจเหลา่นีค้งมีแขกเหร่ือจ านวนไมน้่อยมาร่วมงานศพ ดงันัน้

หนงัสืองานศพของทา่นเหลา่นีค้งจะได้เผยแพร่ออกสูว่งกว้างพอสมควร 

3. ในแง่หลักฐาน งานศึกษาชิน้นีจ้ะใช้หลักฐานคือ หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้

สายจีนท่ีผลิตในช่วงเวลาเป็นขอบเขตท่ีศึกษา โดยจะศึกษาวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงของ

หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีน อยา่งไรก็ดีด้วยหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจเหลา่นีมี้ทัง้
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ท่ีพิมพ์เป็นภาษาไทยและท่ีพิมพ์เป็นภาษาจีน ในการศึกษาของผู้ วิจยัขอจ ากัดเฉพาะหนงัสืองาน

ศพท่ีตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านัน้เน่ืองจากข้อจ ากดัของผู้ วิจยัเองท่ีไม่มีความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาจีนจึงไม่สามารถอ่านหนงัสือท่ีพิมพ์เป็นภาษาจีนได้ อีกทัง้ผู้ วิจยัยงัเห็นว่าหนงัสืองานศพท่ี

พิมพ์เป็นภาษาไทยนัน้มุ่งผลิตเพ่ือเผยแพร่ให้คนไทยอา่น ดงันัน้ “อตัลกัษณ์” ของนกัธุรกิจไทยเชือ้

สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพฉบบัภาษาไทยจึงเป็นการน าเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายให้คน

ไทยซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ในสงัคมไทยได้อา่นและเข้าใจอตัลกัษณ์ของผู้ตายซึง่ท ามาหากินอยูบ่นผืน

แผ่นดินไทยอย่างท่ีผู้ตายหรือเครือญาติของผู้ตายต้องการให้คนไทยท่ีได้อา่นหนงัสืองานศพเข้าใจ

และจดจ าผู้ตายในลกัษณะเชน่นัน้     

นอกจากนีย้งัมีเอกสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีใช้เป็นแหล่งข้อมูลเสริมได้แก่  วิทยานิพนธ์  เช่น  

วิทยานิพนธ์เร่ืองการศึกษาประเภทของหนงัสืออนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพที่คดัลอกเร่ืองจาก

ตน้ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติและเร่ืองทีไ่ดจ้ากแหล่งอื่นๆ ระหว่างปีพ.ศ.  2501-2510  ของสพุฒัน์  

ส่องแสงจันทร์  เป็นต้น  หนังสือ  เช่น  สังคมจีนในประเทศไทย ของจี. วิลเลียม  สกินเนอร์  

ประวติัศาสตร์เชิงวิเคราะห์ ลกัษณะของนายทนุไทยในช่วงระหว่างพ.ศ. 2457-2482: บทเรียนจาก

ความรุ่งโรจน์สู่ โคกนาฏกรรม   ของพรรณี   บัวเล็กปากไก่และใบเรือ  ของนิธิ  เอียวศรีวงศ์ 

เศรษฐกิจการเมืองไทยสมยักรุงเทพฯ ของคริส  เบเคอร์และผาสุก  พงษ์ไพจิตร. เป็นต้น วารสาร 

เช่น อ่าน ศิลปวฒันธรรม วารสารประวติัศาสตร์   เป็นต้น หนังสือพิมพ์ เช่น ข่าวสด บ้านเมือง 

ผูจ้ดัการ เป็นต้น  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตา่ง ๆ  เชน่  เว็บไซต์หอสมดุตา่ง ๆ  เป็นต้น    

4. ในแง่ของวิธีการศึกษา ใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์ (Historical Approach) โดยเร่ิม
จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองท่ีสนใจจะศกึษา รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวกบักบัเร่ืองท่ีต้องการจะ
ศึกษา  วิเคราะห์หลักฐานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) และ
น าเสนอข้อมลูซึง่เป็นการเสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical description) 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปริญญานิพนธ์เร่ือง การศึกษา “อัตลักษณ์” ของนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนที่ปรากฏใน

หนงัสืองานศพช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2540  เป็นการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นหลกั ๆ  

2 ประเด็นคือ 1.การศึกษาวิเคราะห์หนังสืองานศพ  2.อัตลักษณ์ของชาวไทยเชือ้สายจีน จากท่ี
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ผู้วิจยัได้ท าการส ารวจเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่าสามารถแบง่กลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่ม

ใหญ่ ๆ  ดงันี ้

1. งานศึกษาหนังสืองานศพโดยกลุ่มบรรณารักษ์ 

งานศึกษาของกลุ่มบรรณารักษ์ท่ีเก่ียวกับหนงัสืองานศพ  ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาใน

ลกัษณะศึกษาแนวโน้มความสนใจของสงัคมว่าหมวดวิชาใดท่ีได้รับการตีพิมพ์ในหนงัสืองานศพ

บ่อยครัง้ท่ีสุด  หมวดวิชาใดท่ีไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เลย  และนอกจากนีก้ารศึกษาของกลุ่ม

บรรณารักษ์ยงัเป็นการรวบรวมบรรณานกุรมหนงัสืองานศพในแตล่ะช่วงเวลา เช่น งานศกึษาของ

สพุฒัน์  ส่องแสงจนัทร์ (2513) เร่ืองการศึกษาประเภทของหนงัสืออนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพที่

คดัลอกเร่ืองจากต้นฉบบัของหอสมุดแห่งชาติและเร่ืองที่ได้จากแหล่งอื่น ๆ ระหว่างปีพ.ศ. 2501-

2510  และงานศึกษาของอรุณ สุภทัรากุล (2518)  เร่ืองการศึกษาประเภทของหนงัสืออนุสรณ์ใน

งานฌาปนกิจศพที่คดัเร่ืองจากต้นฉบบัของหอสมดุแห่งชาติและเร่ืองทีไ่ดจ้ากแหล่งอืน่ ๆ  ระหว่าง

ปีพ.ศ.  2511-2515 จากงานศึกษาทัง้ 2 ชิน้พบว่าหมวดวิชาท่ีน ามาพิมพ์ในหนังสืองานศพมาก

ท่ีสุดคือ หมวดศาสนา รองลงมาเป็นหมวดสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี เป็น ต้น 

นอกจากนีใ้นระยะหลงัยงัมีงานศึกษาท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับงานทัง้ 2 ชิน้ข้างต้นแต่จะเพิ่มเติม

การวิเคราะห์เก่ียวกับรูปแบบ  ลกัษณะ เนือ้หาของหนงัสืองานศพ เช่น งานศึกษาของนวลวรรณ 

ชัน้ไพศาลศิลป์ (2542)  เร่ืองการวิเคราะห์หนงัสืออนสุรณ์งานศพที่จดัพิมพ์ในปีพ .ศ. 2521-2530  

และงานศึกษาของธัญญาลกัษณ์   ใจเท่ียง (2553)  เร่ืองการวิเคราะห์หนงัสืออนุสรณ์งานศพที่

จดัพิมพ์ในปีพ.ศ. 2531-2551 งานศกึษาทัง้ 2 ชิน้นีเ้ป็นการศกึษาวิเคราะห์ประวตัิ ค าไว้อาลยั ปก

หนงัสือ ขนาด ภาพประกอบ จ านวนหน้า  ส านกัพิมพ์ เนือ้เร่ืองของหนงัสืองานศพ พบว่าหนงัสือ

หมวดศาสนายงัได้รับความสนใจในการตีพิมพ์ในหนังสืองานศพมากท่ีสุด  งานทัง้ 2  ชิน้ข้างต้น

วิเคราะห์หนงัสืองานศพแตไ่มไ่ด้เช่ือมโยงกบัปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเปล่ียนแปลง 

นอกจากงานศึกษาในลักษณะข้างต้นแล้วยังมีงานศึกษาในลักษณะอ่ืน ๆ  เช่น  งาน

ศึกษาของ  สุนีย์  ดาราศิลป์ (2521) เร่ืองศึกษาการจ าแนกผลงานจากชีวประวัติที่ปรากฏใน

หนงัสืออนุสรณ์งานศพระหว่างปีพ.ศ. 2516-2520  งานศึกษาชิน้นีท่ี้รวบรวมหนงัสืองานศพของ

ผู้ ตายท่ีตีพิมพ์ผลงานของตนเอง โดยจะท าเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทอักขรานุกรมชีวประวัต ิ

นอกจากนีย้งัมีงานศกึษาของ สดุารัตน์ รัตนราช (2542) เร่ืองการใช้หนงัสืออนสุรณ์งานศพในกลุ่ม
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นักวิชาการประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  โดยจะเป็นการศึกษาวัตถุประสงค์และ

ประสบการณ์ ในการใช้หนังสืองานศพของนักวิชาการประวัติศาสตร์ พบว่านักวิชาการ

ประวัติศาสตร์ใช้หนังสืองานศพ เพ่ือหาความรู้ ศึกษาชีวประวัติของผู้ ตาย ค้นคว้าวิจัย ศึกษา

ผลงานของผู้ ตายและเพ่ือเขียนหนังสือหรือต ารา เป็นต้น  และงานศึกษาของชฎาภรณ์ จันทร์

ประเสริฐ  (2533) เร่ืองความสนใจในการอ่านหนงัสืออนุสรณ์งานศพของผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน 

งานชิน้นีจ้ะเป็นการศึกษาความสนใจในการอ่าน สาเหตุในการอ่านและไม่อ่านส่วนต่าง ๆ ใน

หนงัสืองานศพ พบว่าผู้ ใช้งานห้องสมดุส่วนใหญ่อ่านหนงัสืออนสุรณ์งานศพ  เพราะต้องการทราบ

ชีวประวตัิของผู้ตายและเนือ้หาในหนงัสือตรงกับความสนใจ ส่วนสาเหตท่ีุไม่อ่านหนงัสืองานศพ 

เพราะไมมี่ความจ าเป็นต้องอา่นในขณะนัน้ รูปเลม่ไมส่วย การจดัพิมพ์ไมดี่ เป็นต้น 

นอกจากงานวิจยัข้างต้นแล้ว พบวา่มีหนงัสือท่ีท าการรวบรวมบรรณานกุรมหนงัสืองานศพ  

เช่น  ดรรชนีหนงัสืออนสุรณ์งานศพในหอสมุดและศูนย์สนเทศ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  พ.ศ. 

2531-2539 ของณฐัสิทธ์ิ พฒุิวิสารทภาคย์  ท่ีได้รวบรวมหนงัสืองานศพในหอสมดุและศนูย์สนเทศ

ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ตัง้แต่พ.ศ. 2531-2539 จ านวน  1,037 เร่ือง โดยเลือกเฉพาะ

บทความหรือเร่ืองท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาค้นคว้าวิจยั และหนงัสือบรรณานกุรม

หนงัสือแจกของนายจรัล พิกุล ห้องสมุดศูนย์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลยัเกียวโต 

เรียบเรียงโดยมารศรี ศิวรักษ์ หนังสือชุดนีมี้จ านวน 3 เล่มด้วยกัน โดยเป็นการรวบรวมและท า

บรรณานุกรมหนังสืองานศพมากกว่า 6,000 เล่ม ของคณุจรัส  พิกุล  ท่ีอยู่ท่ีห้องสมุดศนูย์เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา  มหาวิทยาลยัเกียวโต   

2. งานศึกษาหนังสืองานศพในเชิงประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา 

งานศึกษาหนังสืองานศพในเชิงประวัติศาสตร์และวฒันธรรมศึกษา เช่น งานศึกษาของ     

อรรถจกัร์  สตัยานุรักษ์  เร่ืองความหมายของตวัตน: พฒันาการหนงัสือแจกในงานศพ งานชิน้นี ้

เป็นการศกึษาหนงัสือแจกงานศพในแง่ท่ีหนงัสือแจกงานศพสะท้อนความเปล่ียนแปลงความหมาย

ของชีวิตของคนไทย โดยจะศึกษาจากรูปแบบการเขียนประวตัิ ค าไว้อาลยั และเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ 

โดยพบว่าความหมายของชีวิตนีม้ิได้เกิดขึน้หรือเปล่ียนแปลงอย่างลอย ๆ  หากแตมี่รากฐานอยู่บน

ความเปล่ียนแปลงของระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมในสงัคมไทย โดยความหมายของชีวิตไม่เคย

หยุดนิ่งคงท่ี สังคมได้ปรุงแต่งให้ความตายเป็นสิ่งจรรโลงสังคมมนุษย์ในลักษณะท่ีแตกต่างกัน
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ออกไปในแตล่ะยคุสมยัตลอดมา ความหมายของความตายจึงไม่ได้แยกออกจากความหมายของ

การด ารงชีวิตอยู่ของผู้คน ความตายจึงถูกท าให้เป็นความทรงจ าเพ่ือเป็นตวัอย่างให้แก่คนท่ีอยู่

เบือ้งหลงัตอ่ไป หนงัสือแจกงานศพได้ท าหน้าท่ีส าคญันีม้าอย่างยาวนาน1   

งานศกึษาของอนรรฆ พิทกัษ์ธานิน  เร่ืองหนงัสืออนสุรณ์งานศพ: พืน้ทีแ่ห่งความทรงจ า(ที่

ถูกเลือก) งานศกึษาชิน้นีเ้ป็นการศกึษาหนงัสืองานศพในแง่ท่ีถกูเลือกให้เป็นพืน้ท่ีแห่งความทรงจ า 

โดยจะศกึษาการเขียนชีวประวตัิและค าไว้อาลยั ท่ีอยู่ในหนงัสืองานศพของบุคคลทางการเมือง 3 

ท่านคือ นายควง อภัยวงศ์ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และจอมพลป. พิบูลสงคราม โดยจารีตการ

เขียนดังกล่าวน าไปสู่การสร้างรูปแบบความทรงจ าท่ีผู้ อ่านมีต่อผู้ ตาย หนังสืองานศพเป็นสิ่งท่ี

ก าหนดกรอบการรับรู้และการจดจ าเก่ียวกบัผู้ตาย เร่ืองราวในหนงัสืองานศพกบัเร่ืองราวท่ีปรากฏ

ของผู้ตายในรูปแบบตา่ง ๆ  อิทธิพลของสิ่งใดจะมีมากกวา่กนัซึง่ก็คงยงัหาค าตอบไม่ได้ในปัจจบุนั

และเป็นสิ่งท่ีต้องศกึษาค้นคว้าตอ่ไป2   

งานศึกษาของอนุเทพ หน่อบุญโยง เร่ืองการศึกษาขบวนการค้าหนงัสืออนุสรณ์งานศพ 

งานศกึษาชิน้นีเ้ป็นการศกึษาวิเคราะห์กระบวนการจดัการธุรกิจหนงัสืออนุสรณ์งานศพในฐานะท่ี

เป็นทรัพยากรวฒันธรรมในเชิงพาณิชย์  ด้วยคณุคา่และความส าคญัของหนงัสืองานศพนัน้ ท าให้

เป็นท่ีต้องการของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ส าหรับน าไปสะสมหรือใช้สอยประโยชน์ในทางวิชาการ เม่ือ

หนังสืองานศพเป็นท่ีต้องการของกลุ่มคนต่าง ๆ หนังสืองานศพเข้าสู่ระบบตลาด มีการจัดการ

ธุรกิจเข้ามาเก่ียวข้อง  ท าให้หนงัสืองานศพถกูเปล่ียนสถานะจากของแจกงานศพกลายเป็นสินค้า

ท่ีตลาดต้องการ   

นอกจากนีย้ังมีเอกสารท่ีเก่ียวกับหนังสืองานศพ เช่น เอกสารการบรรยายวิชาป. 372        

การอ่านในวิชาประวติัศาสตร์ เร่ืองหลกัฐานประวติัศาสตร์ประเภทหนังสืออนุสรณ์  ของผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์กาญจนี ละอองศรี เอกสารชิน้นีเ้ป็นการอธิบายความหมาย ความเป็นมา เนือ้หาของ

                                         
1อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์.  (2555).  ความหมายของตวัตน: พฒันาการหนงัสือแจกในงานศพ.  ใน  

ประวตัิศาสตร์  ศาสนา  วฒันธรรม  และการศกึษา  รวมบทความไทยศกึษาเพื่อระลกึถงึศาสตราจารย์  อิฌิอิ  โย
เนะโอะ.  ฉตัรทิพย์  นาถสภุา; และ ฉลอง  สนุทราวาณิชย์ (บรรณาธิการ) 

2อนรรฆ  พิทกัษ์ธานิน.  (2550,มกราคม-มิถนุายน).  หนงัสืออนสุรณ์งานศพ: พืน้ทีแ่ห่งความทรงจ า (ที่
ถูกเลือก).  6(1): 134-158. 
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หนงัสืออนสุรณ์ในโอกาสตา่ง ๆ รวมทัง้หนงัสืออนสุรณ์งานศพ โดยหนงัสืออนสุรณ์ในโอกาสตา่ง ๆ  

มีคณุคา่ในฐานะหลกัฐานประวตัิศาสตร์ประเภทหนึ่งท่ีสามารถให้ข้อมลูหรือข้อสนเทศในการสร้าง

ภาพประวัติศาสตร์ทัง้ด้านการเมือง การปกครอง ระบบราชการ ประวัติศาสตร์สถาบนั เป็นต้น 

และหนังสืออนุสรณ์มีฐานะเป็นทัง้หลักฐานชัน้ต้นและหลักฐานชัน้รอง เวลาจะน ามาใช้เป็น

หลกัฐานจะต้องน ามาตรวจสอบเสมอ    

 จากงานศึกษาเก่ียวกับหนงัสืองานศพข้างต้นนัน้ พบว่างานศึกษาของอรรถจกัร์ สตัยานุ

รักษ์  เร่ืองความหมายของตัวตน: พัฒนาการหนังสือแจกในงานศพ มีความใกล้เคียงกับงานท่ี

ผู้ วิจัยต้องการศึกษามากท่ีสุด แต่งานชิน้นีท้ าการศึกษาเฉพาะเร่ืองความเปล่ียนแปลงของ

ความหมายของชีวิตจากหนงัสืองานศพ โดยไมไ่ด้มีการจ ากดักลุม่คนท่ีศกึษา จ านวนเลม่ท่ีแน่นอน 

ซึ่งจะแตกตา่งจากงานท่ีผู้วิจยัต้องการศึกษาในเร่ือง การศกึษา “อตัลกัษณ์” ของนกัธุรกิจไทยเชือ้

สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพชว่งทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2540  ท่ีมีการจ ากดักลุ่มคนท่ีจะ

ศกึษาท่ีแนน่อนนัน่คือ นกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีน และงานศกึษาของผู้วิจยัจะแสดงให้เห็นพฒันาการ

ความเปล่ียนแปลงของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีน แต่ถึงอย่างไรงานศึกษาท่ี

เก่ียวกบัหนงัสืองานศพท่ีผา่นมานัน้มีความส าคญัและเป็นประโยชน์มากส าหรับงานวิจยัชิน้นี ้

3. งานศึกษาทางประวัตศิาสตร์เก่ียวกับอัตลักษณ์ของชาวไทยเชือ้สายจีน 

งานศึกษาทางประวตัิศาสตร์เก่ียวกับอตัลกัษณ์ของชาวไทยเชือ้สายจีน เช่น งานศึกษา

ของเพ็ญพิสทุธ์ิ อินทรภิรมย์ เร่ือง รัฐไทยกบัคนจีน (พ.ศ. 2475-2487) งานชิน้นีเ้ป็นการศึกษาถึง

การด าเนินการของรัฐไทยต่อคนจีนตัง้แตเ่ปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงสมยัจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487) โดยชีใ้ห้เห็นว่ารัฐไทยตัง้แต่เปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 

จนถึงสมยัจอมพล ป. พิบลูสงคราม มีการใช้นโยบาย “ชาตินิยมไทย” ส่งผลให้มีการแบง่แยก “คน

จีน” ออกจากคนไทยอยา่งชดัเจนโดยคนจีนไมไ่ด้รับสิทธิตา่ง ๆ ท่ีคนไทยพงึได้รับ กระนัน้ก็ตามการ

ด าเนินการของรัฐไทยตอ่ชาวจีนไม่ได้เป็นไปในลกัษณะเดียวกนัทกุด้าน รัฐไทยด าเนินการทางการ

เมืองกบัคนจีนอย่างเข้มงวด แตผ่่อนผนัให้คนจีนในทางเศรษฐกิจ และแทบจะไมด่ าเนินการกบัคน

จีนในทางสังคมวัฒนธรรม ดังนัน้คนจีนจึงมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการด าเนินการของรัฐไทย

ในช่วงพ.ศ. 2475-2487 ในลักษณะท่ีแตกต่างกันโดยคนจีนกลุ่มหนึ่งแสดงออกถึงการเป็น “คน
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ไทย” ตามแนวทางท่ีรัฐไทยต้องการ ส่วนคนจีนอีกกลุ่มหนึ่งยงัคงรักษาลกัษณะความเป็นจีนทาง

การเมืองเอาไว้เน่ืองจากในชว่งเวลานีมี้การปลกุกระแส “ชาตนิิยมจีน” ในหมูช่าวจีนโพ้นทะเล1 

งานศกึษาของเพ็ญนภา หมอนสอาด เร่ือง  ภาพลกัษณ์ของชาวจีนในเมืองไทยที่ปรากฏ

ในนวนิยายไทย พ.ศ. 2512-2533 โดยงานศึกษาชิน้นีเ้ป็นการศึกษาภาพลักษณ์ของชาวจีนใน

เมืองไทยท่ีปรากฏในนวนิยายไทย ระหว่างพ.ศ.  2512-2533 และความสัมพัน ธ์ระหว่าง

ภาพลกัษณ์ของชาวจีนและบริบททางประวตัิศาสตร์ในช่วงเวลาดงักล่าว ผลการศกึษาชีใ้ห้เห็นว่า

ภาพลกัษณ์ของชาวจีนในไทยท่ีปรากฏในนวนิยายไทยท่ีผลิตขึน้ก่อนพ.ศ. 2512 เป็นภาพลกัษณ์

ในเชิงลบ เช่น เป็น “คนอ่ืน” เป็นผู้ ร้าย ศตัรูของชาติไทย ผู้ มีอิทธิพล เป็น “คอมมิวนิสต์” ต่างจาก

ภาพลักษณ์ท่ีปรากฏในนวนิยายไทยท่ีผลิตในช่วงพ.ศ. 2512-2533  ซึ่งมีภาพลักษณ์เป็น “จีน

สยาม” มีการปรับตัวเป็นไทย เป็นคนท่ีมีคุณธรรม เป็นนักธุรกิจผู้ ประสบความส าเร็จ มีความ

ภาคภูมิใจในเชือ้ชาติจีนและความเป็นจีนของตนเอง โดยการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ของชาวจีน

ในไทยท่ีปรากฏในนวนิยายไทยจากภาพลักษณ์ด้านลบอย่างในนวนิยายไทยช่วงก่อนหน้ามาสู่

ภาพลักษณ์เชิงบวกอย่างในนวนิยายท่ีผลิตขึน้ระหว่างพ.ศ. 2512-2533 เป็นผลจากปัจจัยทาง

การเมืองในช่วงเวลานีท่ี้รัฐบาลผ่อนคลายการปราบปรามคอมมิวนิสต์และนโยบายชาตินิยมท่ีกีด

กันทางเชือ้ชาติลง ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีกลุ่มทุนเชือ้สายจีนเติบโตและ

ขยายตวัขึน้มาเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของไทย2 

งานศกึษาของเกษวดี พทุธภูมิพิทกัษ์ เร่ือง ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนใน

อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ท่ีศึกษากระบวนการสร้างความรับรู้ตอ่ตวัตนของชาวจีนโดยศึกษา

จากกรณีผู้ มีเชือ้สายจีนในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ในช่วงระหว่างสมยัรัฐบาลจอมพล 

ป. พิบลูสงคราม พ.ศ. 2481-2487 และพ.ศ. 2491-2500) และช่วงการปกครองของจอมพลสฤษดิ ์

ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506) ผลการศึกษาพบว่าในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น

ช่วงเวลาท่ีผู้ มีเชือ้สายจีนในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ส่วนหนึ่งได้แปลงสญัชาติเป็นไทย

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจของรัฐ เช่น การติดต่อราชการ การขอซือ้ท่ีดิน การ
                                         

1เพ็ญพิสทุธ์ิ อินทรภิรมย์.  (2549).  รฐัไทยกบัคนจีน (พ.ศ. 2475-2487).   
2เพ็ญนภา  หมอนสะอาด.  (2550).  ภาพลกัษณ์ของชาวจีนในเมืองไทยทีป่รากฏในนวนิยายไทย  พ.ศ. 

2512-2533.   
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เข้ารับราชการ จึงเลือกท่ีจะขจดัอุปสรรคจากนนโยบายชาตินิยมของรัฐท่ีมีการกีดกันชาวจีนและ

คนเชือ้สายจีน ขณะท่ีคนเชือ้สายจีนอีกส่วนหนึ่งเลือกแสดงออกว่าตนเป็นไทยบางด้าน แตก็่รักษา

ความเป็นจีนเอาไว้ด้วย เช่น เลือกใส่เสือ้ผ้าแบบไทย แต่ไม่เปล่ียนช่ือเป็นไทย หรือบางคนเปล่ียน

ช่ือแต่ไม่เปล่ียนสัญชาติเป็นไทย ต่อมาในสมัยการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็น

ช่วงเวลาท่ีผู้ มีเชือ้สายจีนในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ส่วนหนึ่งได้นิยามตนเองเพ่ือตอบ

รับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีท่ีมาพร้อมกับความหวาดระแวงต่อความเป็นจีนซึ่งถูกมองว่าเป็น

คอมมิวนิสต์ ดงันัน้คนจีนและคนเชือ้สายจีนจ านวนหนึ่งจึงลดความส าคญัของความเป็นจีนบาง

ประการและให้ความส าคัญต่อสิ่ งท่ี เป็นสากลในทัศนะของรัฐ เช่น ผนวกตนเองเข้ากับ

ประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจและเป็นท่ียอมรับของโลกเสรีประชาธิปไตย ดังเช่นกรณีของ

โรงเรียนสิ่นหมินในอ าเภอเมืองพิษณุโลกท่ีพยายามผนวกความเป็นจีนของตนเข้ากบัรัฐบาลของ

จอมพลเจียงไคเช็ค ผู้น าจีนซึง่เป็นท่ียอมรับของสหรัฐอเมริกา ประเทศมหามิตรของไทย1 

จากงานศกึษาเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีได้กล่าวมานัน้ งานศกึษาของ

เพ็ญพิสทุธ์ิ อินทรภิรมย์ ให้ข้อมลูเก่ียวกบับริบทความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐไทยกบัคนจีนในช่วงพ.ศ. 

2475-2487 ซึ่งอยู่ในขอบเขตการศกึษาของปริญญานิพนธ์เร่ือง การศกึษาอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจ

ไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2540 ได้เป็นอย่างดี แต่

งานของเพ็ญพิสุทธ์ิ เน้นท่ีนโยบายและการด าเนินการของรัฐบาล ในขณะท่ีปริญญานิพนธ์ของ

ผู้ วิจยัต้องการศึกษาอตัลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในหนังสืองานศพซึ่งเขียนขึน้โดยตวั

ผู้ตายท่ีเขียนไว้ในขณะท่ียงัมีชีวิตอยูห่รือเขียนขึน้โดยญาตพ่ีิน้องลกูหลานของผู้ตาย  

ส่วนงานศกึษาของเพ็ญนภา หมอนสอาด และของเกษวดี พุทธภูมิพิทกัษ์ มีการน าเสนอ

ประเด็นท่ีใกล้เคียงกบัท่ีปริญญานิพนธ์ของผู้วิจยัต้องการศกึษาและอธิบาย แตป่ระเด็นการศกึษา

ของเพ็ญนภา มีข้อแตกต่างกันตรงท่ีงานของเพ็ญนภาเป็นการศึกษา “ภาพลักษณ์” ในขณะท่ี

ปริญญานิพนธ์ของผู้วิจยัมุ่งศกึษา “อตัลกัษณ์” ซึ่งแม้ว่าทัง้ 2 สิ่งนีจ้ะมีความคล้ายคลึงกัน แตก็่มี

ข้อท่ีแตกต่างกันอยู่ (ดูหัวข้อนิยามศัพท์เฉพาะ) อีกทัง้งานศึกษาของเพ็ญนภากับของผู้ วิจัยใช้

                                         
1เกษวดี พุทธภมูิพิทกัษ์.  (2545).  ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอ าเภอเมือง จงัหวดั

พิษณโุลก.   
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หลกัฐานในการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัคือ เพ็ญนภาศกึษาจากนวนิยาย สว่นปริญญานิพนธ์ของผู้วิจยั

ศกึษาจากหนงัสืองานศพ 

ส าหรับงานศึกษาของเกษวดีเป็นงานศึกษาท่ีช่วยให้ผู้ วิจัยเห็นประเด็นและแง่มุมใน
การศึกษาอัตลักษณ์ของนักธุรกิจเชือ้สายจีน แต่ข้อแตกต่างระหว่างงานศึกษาของเกษวดีกับ
ปริญญานิพนธ์ของผู้ วิจยัมีความแตกต่างกันคือ งานของเกษวดีเป็นการศึกษาจากข้อมูลเฉพาะ
กรณีในท้องถ่ินหนึ่ง ๆ ส่วนปริญญานิพนธ์ของผู้ วิจยัเป็นการศึกษาจากตวับทคือหนังสืองานศพ
ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีน นอกจากนีช้่วงเวลาท่ีเป็นขอบเขตการศกึษาของผู้วิจยัมีขอบเขตท่ียาว
กวา่งานศกึษาของเกษวดี 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือเข้าใจ“อตัลกัษณ์” ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏอยู่ในหนงัสืองานศพในชว่ง

ระหวา่งทศวรรษ 2450-2540 

2. เพ่ือทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้าง “อัตลักษณ์” ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ี
ปรากฏอยูใ่นหนงัสืองานศพในชว่งระหวา่งทศวรรษ 2450-2540 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ในปริญญานิพนธ์เล่มนีมี้ศพัท์เฉพาะท่ีผู้วิจยัขออธิบายไว้ ณ ท่ีนีเ้พ่ือความเข้าใจกบัผู้อ่าน

ก่อน 

อัตลักษณ์ (Identity) ในปริญญานิพนธ์นีใ้ช้ค าว่า “อัตลักษณ์” ตามค าอธิบายทาง

มานษุยวิทยาดงัท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนัน่คือ “อตัลกัษณ์” หมายถึงการนิยามหรือให้ความหมาย

ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพ่ือบอกว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนัน้คือใคร มีสถานะและสิทธิอ านาจ

อย่างไรในสงัคมผ่านเร่ืองท่ีเล่าโดยตวับคุคลนัน้เองหรือผู้ อ่ืนเป็นผู้ เล่าถึง โดยท่ีอตัลกัษณ์ของผู้คน

ไม่ใช่สิ่งท่ีแน่นอนตายตัว หากแต่มีการเล่ือนไหลเปล่ียนแปลงไปตามแต่สถานการณ์ของตัวผู้

นิยามอตัลกัษณ์ 

 เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า จากนิยามค าว่า “อตัลกัษณ์” ท่ีได้กล่าวมา หากพิจารณาอยา่งกว้าง ๆ 

อาจดคูล้ายกับค าว่า “ภาพลกัษณ์” (Image) ของบุคคลซึ่งหมายถึง ภาพความคิดเก่ียวกับบุคคล

หรือกลุม่บคุคลท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการสร้างจินตภาพโดยตวับคุคลหรือกลุม่บคุคลนัน้ ๆ เองหรือ
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โดยผู้ อ่ืนให้ปรากฏขึน้ในความคิดของผู้คนดงัท่ีผู้ สร้างจินตภาพต้องการ 1 ซึ่งจากค าอธิบายของ

มรกต เจวจินดา นกัประวตัิศาสตร์ผู้ศึกษาเร่ือง “ภาพลกัษณ์ปรีดี พนมยงค์กับการเมืองไทยพ.ศ. 

2475-2526” พบว่าภาพลกัษณ์ของบคุคลท่ีเกิดขึน้นีใ้นความคิดของคนจะเป็นภาพด้านดีหรือด้าน

ลบก็ได้ขึน้อยู่กบัตวัผู้สร้างจินตภาพ วิธีการท่ีผู้สร้างจินตภาพใช้และเง่ือนไขทางสงัคมการเมืองใน

ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยท่ีท าให้ภาพลักษณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง ๆ ประทับอยู่ใน

ความคดิของคนอ่ืน ๆ2 

อย่างไรก็ตามผู้ วิจยัเห็นว่า “อตัลกัษณ์” มีความแตกต่างจาก “ภาพลกัษณ์” โดยผู้วิจยัยึด

แนวทางการอธิบายทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาท่ีชีว้่า “อตัลกัษณ์” หรือ “ตวัตน” ของคนเรา

เป็นเร่ืองของความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนเองของบุคคล (หรือกลุ่มบุคคล) ท่ีผูกอยู่กับสถานะทาง

เศรษฐกิจหรือสถานะทางสงัคม กลายเป็นตวัตนท่ีบคุคล (หรือกลุ่มบคุคล) ใช้ในการอธิบายตนเอง 

เช่น อตัลกัษณ์ทางชนชัน้ (class identity) ท่ีใช้บอกว่าเขา/เธอเป็นชนชัน้กลางหรือชนชัน้แรงงาน

ตามแตส่ถานะทางเศรษฐกิจ หรืออตัลกัษณ์ทางเพศสภาพ (gender identity) ท่ีใช้บอกว่าเขาเป็น

ผู้ ชาย เธอเป็นผู้ หญิง ตามแต่บทบาททางสังคม 3 รวมไปถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  (ethnic 

identity) ซึ่งผู้คนใช้ในการบอกว่าตนเองเป็นใครโดยใช้ลกัษณะทางวฒันธรรม เช่น ภาษา ความ

เช่ือทางศาสนา ฯลฯ โดยท่ีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ นี ไ้ม่ใช่สิ่งท่ีเป็นแก่นแท้ตายตัว หากแต่

เปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไขทางประวตัศิาสตร์ท่ีบคุคล (หรือกลุม่บคุคล)นัน้ ๆ ประสบเจอ4 

ทัง้นีค้ าอธิบายเร่ือง “อัตลักษณ์” ในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยายังชีใ้ห้เห็นถึง

ประเด็นการเมืองเร่ืองอตัลกัษณ์ (politics of identity) ว่าการนิยามอตัลกัษณ์ของคนกลุ่มหนึ่ง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นอตัลกัษณ์ทางเพศสภาพ อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ ฯลฯ มีมิติของการจดัความสมัพนัธ์

เชิงอ านาจของคนกลุ่มนัน้ ๆ กับคนกลุ่มอ่ืน ๆ ในสงัคมอยู่ด้วย การท่ีคนกลุ่มหนึ่ง ๆ ให้นิยามว่า

ตนเองเป็นใคร มีสถานะอยา่งไรก็เพ่ือตอ่สู้ตอ่รองให้ตนเองมีสถานะหรือสิทธิในสงัคม5 

                                         
1มรกต เจวจินดา.  (2537).  ภาพลกัษณ์ปรีดี พนมยงค์กบัการเมืองไทยพ.ศ. 2475-2526.  หน้า 5. 
2ด ูมรกต เจวจินดา.  (2537).  ภาพลกัษณ์ปรีดี พนมยงค์กบัการเมืองไทยพ.ศ. 2475-2526.   
3สริิพรรณ นกสวน และเอก ตัง้ทรัพย์วฒันา (บรรณาธิการ).  (2546).  เล่มเดิม.  หน้า 160-161. 
4อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ.  (2561).  อตัลกัษณ์: การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด.  หน้า 78-81. 
5แหล่งเดิม.  หน้า 82-คถ. 
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ประเด็นทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาท่ีได้กล่าวมานีท้ าให้เห็นว่า “อตัลกัษณ์” มีมิติท่ี
ลุม่ลึกกวา่ “ภาพลกัษณ์” โดยปริญญานิพนธ์ของผู้วิจยัเลือกท่ีจะใช้ค าว่า “อตัลกัษณ์” เพ่ือบง่ชีว้่า
ผู้วิจยัต้องการท่ีจะศกึษาและอธิบายถึง “อตัลกัษณ์” ของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏใน
หนงัสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2540 ในแง่มมุท่ีว่าหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจ
ชาวไทยเชือ้สายจีนมีการน าเสนอ “อัตลักษณ์” ของผู้ตายเพ่ือบอกว่าผู้ ตายคือใคร ซึ่งการบอก
ถึงอตัลกัษณ์หรือตวัตนดงักลา่วมีมิตขิองการเมืองเร่ืองอตัลกัษณ์อยู่ด้วย 
 



 

บทที่ 2 

หนังสืองานศพกับการสร้างอัตลักษณ์ของนักธุรกจิไทยเชือ้สายจีน
ในช่วงทศวรรษ 2450 - ทศวรรษ 2470 

 

เม่ือกล่าวถึง”หนังสืองานศพ” หรือ “หนังสือแจกงานศพ” ในแง่ประวัติความเป็นมาใน

สงัคมไทยถือว่าเร่ิมมีขึน้เม่ือพ.ศ. 2423 ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ (ต่อไปจะ

กล่าวถึงพระองค์โดยเรียกว่า “รัชกาลท่ี 5”)  โปรดให้จดัพิมพ์หนงัสือสวดมนต์ฉบบัภาษาไทยเพ่ือ

พระราชทานแก่พระสงฆ์ไทยทัว่ทกุพระอารามจ านวน 10,000 ฉบบัเน่ืองในงานพระเมรุการพระศพ

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณา

ภรณ์เพชรรัตน์ฯ1 อย่างไรก็ตามจากการสืบค้นของ เอนก นาวิกมลู พบว่ามีหนงัสืองานศพท่ีเก่าแก่

ยิ่งกว่านัน้อีกคือ หนงัสือสามก๊กและหนงัสือพระอภยัมณี โดยหมอสมิธน ามาพิมพ์แจกในงานพระ

เมรุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเม่ือพ.ศ. 24122  โดยท่ีมาของการจดัพิมพ์หนงัสือแจก

ในงานศพนีน้่าจะเกิดจากแนวความคิดในโลกตะวนัตกช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ได้มีการท าหนงัสือ

อนสุรณ์ในโอกาสตา่ง ๆ หนงัสือประเภทชีวประวตัิ อตัชีวประวตัิ เพ่ือเตือนความทรงจ าเร่ืองอดีตท่ี

ผา่นมา หรือแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของสิ่งท่ีเราพบเห็นในชีวิตนบัตัง้แตจ่ดุเร่ิมต้นมาจนถึงจดุ

ท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั ไล่เรียงตอ่มาจนถึงจดุจบของสิ่งนัน้ ๆ (ในกรณีท่ีเหตกุารณ์หรือเร่ืองราวท่ีเล่า

ไว้ในหนงัสือได้สิน้สดุไปแล้ว) เพ่ือให้ผู้อา่นได้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าท่ีมนษุย์ได้สร้างขึน้มา3  

ในแง่ความส าคญัของหนงัสืองานศพ งานศกึษาของ อนรรฆ พิทกัษ์ธานิน ได้ชีใ้ห้เห็นว่า

หนงัสืองานศพเป็นพืน้ท่ีท่ีถกูใช้ในการสร้างความทรงจ าท่ีดีเก่ียวกบัผู้ ท่ีเสียชีวิตให้ผู้อ่านได้รับรู้ผา่น

การเล่าเร่ืองเก่ียวกับผู้ ตายในส่วนค าไว้อาลัยท่ีเขียนโดยบุคคลท่ีมีความน่านับถือในสังคม 4  

เช่นเดียวกับท่ีบทความของ อรรถจกัร์ สตัยานุรักษ์ ได้อธิบายว่าหนงัสืองานศพเป็นสิ่งพิมพ์ท่ีผลิต

                                         
1อนรรฆ  พิทกัษ์ธานิน. (2550, มกราคม-มถินุายน). หนงัสอือนสุรณ์งานศพ: พืน้ท่ีแหง่ความทรงจ า (ที่

ถกูเลอืก). ด ารงวิชาการ. 6(1): 141. 
2เอนก  นาวิกมลู.  (2549, 17 พฤศจิกายน).  หนงัสอืพิมพ์หนงัสอืงานศพ.  เนชัน่สดุสปัดาห์.  15(755): 51. 
3กาญจนี  ละอองศรี.  (ม.ป.ป.). หลกัฐานประวติัศาสตร์ประเภทหนงัสืออนสุรณ์. หน้า 2. 
4อนรรฆ  พิทกัษ์ธานิน.  (2550, มกราคม-มถินุายน).  เล่มเดิม.  หน้า 144-156. 
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ขึน้เพ่ือสร้างความทรงจ าร่วมเก่ียวกบัผู้วายชนม์ โดยความทรงจ าร่วมท่ีได้รับการเผยแพร่จะท าให้

ผู้ อ่านเห็นและเข้าใจถึง “ความหมายของชีวิต” (อันประกอบไปด้วยอุดมคติ วิธีคิด โลกทัศน์ 

เป้าหมายในชีวิต วิธีการในการบรรลเุป้าหมายของชีวิต) ของคน ๆ หนึง่และผู้อา่นสามารถน าแง่คิด

หรือแนวทางการด ารงชีวิตท่ีได้จากการอา่นหนงัสืองานศพมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัของตวัผู้อา่น

เอง นอกจากนีย้ังพบว่าหนังสืองานศพยังถูกน ามาใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ได้ด้วยดงัเห็นได้จาก

ข้อเท็จจริงท่ีว่า หนงัสืองานศพท่ีมีการพิมพ์แจกในช่วงแรก ๆ (ช่วงทศวรรษ 2420 –ทศวรรษ 2450 

- ผู้วิจยั) นอกจากจะพิมพ์แจกเพ่ือเป็นการท าบญุหรือวิทยาทานแล้ว  หนงัสือแจกงานศพยงัถกูรัฐ

ใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของรัฐในการเผยแพร่ความรู้ให้ราษฎรได้อา่น “หนงัสือดี” ท่ีรัฐเลือก

ให้มีการพิมพ์แจกได้ ชว่ยให้คนมีความรู้และท าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ชาตบ้ิานเมือง1  

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าหนังสืองานศพเป็นหลักฐานท่ีน่าสนใจในการศึกษา

ประวตัิศาสตร์ ในบทนีผู้้วิจยัจะท าการศกึษาวิเคราะห์หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีน

ในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2470 ในมิติทางประวตัิศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจความเป็นมา

และความเปล่ียนแปลงของหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจเชือ้สายจีนซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมีบทบาททาง

เศรษฐกิจและการเมืองในชว่งเวลาดงักลา่ว  

 

1. ความเป็นมาและความแพร่หลายของประเพณีการพมิพ์หนังสือแจกในงาน
ศพในสังคมสยามตัง้แต่ทศวรรษ 2420 – ทศวรรษ 2470 

ดงัท่ีได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ประเพณีการแจกหนงัสือในงานศพหรือจดัท าหนงัสืออนสุรณ์

งานศพเป็นสิ่งท่ีเร่ิมมีขึน้ในช่วงทศวรรษ 2410 ถึงต้นทศวรรษ 2420 โดยงานศึกษาของ อนรรฆ 

พิทักษ์ธานิน ได้ชีว้่าประเพณีการพิมพ์หนงัสืองานศพในสังคมไทยปรากฏขึน้เม่ือเทคโนโลยีการ

พิมพ์เร่ิมแพร่หลายเข้ามาสู่ชนชัน้น าของสงัคมไทย2  ทัง้นีจ้ากการสืบค้นของ สงวน อัน้คง พบว่า

การแจกหนังสือของคนไทยได้เร่ิมมีมาตัง้แต่ครัง้รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

                                         
1อรรถจกัร์  สตัยานรัุกษ์.  (2556).  ความหมายของตวัตน : พฒันาการหนงัสอืแจกในงานศพ.  ใน  ฉตัร

ทิพย์ นาถสภุา และฉลอง สนุทราวาณิชย์ (บรรณาธิการ). ประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และการศึกษา รวม
บทความไทยศึกษาเพือ่ระลึกถึงศาสตราจารย์ อิฌิอิ โยเนะโอะ. หน้า  199-202. 

2อนรรฆ  พิทกัษ์ธานิน.  (2550,มกราคม-มถินุายน).  เล่มเดิม.  หน้า 138-139. 
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(รัชกาลท่ี 3)  เม่ือเจ้าฟ้ามงกฎุ (ตอ่มาใน พ.ศ. 2394 ทรงขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาล

ท่ี 4 ของกรุงรัตนโกสินทร์) ยังทรงผนวชอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยวชิรญาณภิกขุหรือเจ้าฟ้า

มงกุฎได้ทรงพิมพ์หนงัสือทางพุทธศาสนาแจกแก่คฤหสัถ์และบรรพชิตสู้กับหมอศาสนาอเมริกัน 1 

แต่ถึงกระนัน้ก็ตามการพิมพ์หนังสือแจกในสมัยรัชกาลท่ี 3 เป็นการแจกจ่ายโดยทั่วไป ยังไม่มี

ประเพณีการพิมพ์หนงัสือแจกตามงานส าคญั ครัน้พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (เจ้าฟ้า

มงกุฎ) ทรงขึน้ครองราชย์เม่ือ พ.ศ. 2394 ได้ทรงให้จดัตัง้โรงพิมพ์หลวงในพระบรมมหาราชวงัขึน้ 

เพ่ือพิมพ์งานของพระบรมมหาราชวงั แตก็่ต้องเผชิญกบัปัญหามาโดยตลอด โดยเฉพาะปัญหาการ

ขาดแคลนกระดาษฝร่ังส าหรับพิมพ์2 ดงันัน้จงึยงัไมป่รากฏวา่มีการพิมพ์หนงัสือแจกจนกระทัง่ถึงปี 

2419 จงึมีหลกัฐานวา่มีการแจกหนงัสือเป็นของช าร่วยครัง้แรกในเมืองไทย โดยจากการสืบค้นของ 

สงวน อัน้คง พบว่าหนังสือแจกท่ีเก่าท่ีสุดท่ีพบได้แก่ หนังสือนนทุกปกรณัมท่ีพิมพ์แจกเป็นของ

ช าร่วยในงานฉลองเล่ือนต าแหน่งของกรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ ตอนท่ีได้ทรงเล่ือนจากกรม

หม่ืนอกัษรศาสนโสภณมาเป็นกรมขนุบดินทรไพศาลโสภณ เม่ือพ.ศ. 2419 ซึ่งระบวุ่า  “หนงัสือนี้

เป็นของยินดีในการเลื่อนกรมพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอกัษรศาสนโสภณ เป็นที่ ระลึกแห่ง

ท่านทัง้หลายซ่ึงไดมี้ความสามคัคีมาประชมุในงานมงคลนี้”3  

สาเหตุท่ีกรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ สามารถพิมพ์หนังสือแจกเป็นของท่ีระลึกในการ

เล่ือนต าแหน่งได้ทัง้ ๆ ท่ีกระดาษเป็นของหายาก เน่ืองมาจากเวลานัน้พระองค์ทรงเป็นพระบรม

วงศานวุงศ์ชัน้ผู้ ใหญ่และทรงก ากบัโรงพิมพ์หลวงมาตัง้แตรั่ชกาลท่ี 4 กรมขนุบดนิทรไพศาลโสภณ

จงึสามารถท่ีจะหากระดาษและเร่ืองท่ีจะมาตีพิมพ์ได้สะดวกกว่าผู้ อ่ืน หลงัจากนัน้ก็ไมป่รากฏว่ามี

เจ้านายหรือข้าราชการผู้ ใหญ่ได้พิมพ์หนงัสือแจกเป็นของช าร่วยในงานพิธีใดอีกเลย ทัง้นีก็้เพราะ

ในระยะเวลานัน้กระดาษเป็นของหายาก แม้แต่ราชกิจจานุเบกษาอนัเป็นหนงัสือราชการส าคญัก็

จ าต้องหยดุชะงกัไปชัว่คราว4  

                                         
1สงวน  อัน้คง. (2516).  ส่ิงแรกในเมืองไทย เล่ม 3. หน้า 712. 
2อนรรฆ  พิทกัษ์ธานิน. (2550, มกราคม-มถินุายน).  เล่มเดิม. หน้า 140. 
3สงวน  อัน้คง.  (2516).  เล่มเดิม.  หน้า 712-713. 
4แหล่งเดิม.  หน้า 713. 
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 ในสว่นของหนงัสือแจกงานศพนัน้ ก่อนหน้าท่ีจะมีประเพณีการแจกหนงัสือในงานศพ ได้มี

ประเพณีการแจกของช าร่วยแก่ผู้ ท่ีไปช่วยงานฌาปนกิจมาตัง้แต่สมัยโบราณ แต่ของช าร่วยท่ี

เจ้าภาพแจกนัน้เป็นของท่ีมีลกัษณะและต่างชนิดกนัตามฐานะ เจ้าภาพท่ีเป็นคนรวยมัง่มีเงินทอง

มากก็แจกเคร่ืองใช้ท่ีมีค่า เช่น ตลับนาคและเงิน  เป็นต้น  บางเจ้าภาพก็มีการแจกเสือ้ผ้าทัง้ชุด  

สว่นงานพระศพเจ้านายก็ทรงพระราชทานสลาก แก่ผู้ ท่ีไปในงานพระราชทานเพลิงศพนัน้ แล้วผู้ ท่ี

ได้รับพระราชทานสลากน าสลากไปขึน้เอาสิ่งของตามเบอร์ท่ีมีอยู่ในสลากนัน้ ของเหล่านีมี้เกือบ

ทกุอย่างนบัตัง้แต ่แก้ว แหวน เงินทอง  เสือ้ผ้า ตลอดจนกระทัง่ของใช้เบด็เตล็ด เจ้าภาพบางทา่นท่ี

มีฐานะค่อนข้างยากจนก็แจกผ้าเช็ดหน้าหรือไม้แคะหูเป็นของช าร่วยก็มี หรือบางท่ีก็ไม่มีของ

ช าร่วยแจกก็มี1 

ส าหรับการแจกหนงัสืองานศพนัน้ดงัท่ีได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าเร่ิมมีในช่วงทศวรรษ 2410 

(ต้นสมัยรัชกาลท่ี 5)  ทัง้นีก้ารจัดท าหนังสือแจกในงานศพในระยะแรกจะจัดท าเฉพาะในหมู่

เจ้านาย เน่ืองมาจากโรงพิมพ์และส านักพิมพ์จัดท าหนังสือมีน้อย คนส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ใน

วฒันธรรมการอ่านหนังสือมากนัก  และหนังสือยังเป็นของคนชัน้สูงท่ีมีความหมายในเชิงต ารา 

เป็นแบบแผนหรือพิธีกรรมอย่างหนึ่ง การผลิตหนงัสือในช่วงเวลานีผ้ลิตขึน้ภายใต้ธรรมเนียมท่ีถือ

วา่ การท าหนงัสือเป็นการสืบทอดความรู้  จารีต ประเพณี เป็นสิ่งท่ีคนชัน้สงูต้องจรรโลงเอาไว้  ท า

ให้การพิมพ์หนงัสือแจกในงานศพจึงมีเฉพาะในหมู่เจ้านาย ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 6-7 ความนิยม

ในการพิมพ์หนงัสืองานศพแพร่หลายมากขึน้โดยเฉพาะในหมู่ขุนนาง ทัง้ขุนนางชาวไทยและเชือ้

สายตา่งชาต ินบัตัง้แตพ่.ศ. 2490 จงึแพร่หลายมาสูพ่อ่ค้า ชนชัน้กลางอาชีพตา่ง ๆ2  

ค าว่า “นักธุรกิจไทยเชือ้สายจีน” ท่ีใช้ในบทนีจ้ะเน้นท่ีกลุ่มขุนนางเชือ้สายจีนในไทย 

เน่ืองจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทยจากงานศกึษาของนกัวิชาการหลายท่าน

บ่งชีว้่า นับตัง้แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีชาวจีนอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในประเทศสยาม 

(ประเทศไทยในปัจจุบนั) เป็นจ านวนมากโดยชาวจีนท่ีมีทักษะความสามารถทางการค้าจะสร้าง

ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์หรือไม่ก็ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับชนชัน้น าสยาม ท าให้ชาวจีน

                                         
1สงวน  อัน้คง.  (2516).  เล่มเดิม.  หน้า 710. 
2กาญจนี  ละอองศรี.  (ม.ป.ป.).  เล่มเดิม.  หน้า 3. 



  29 

เหล่านีเ้ข้ามาเก่ียวข้องกับกิจกรรมด้านการค้าต่างประเทศ 1  รวมทัง้เศรษฐกิจภายในประเทศท่ี

สร้างรายได้จ านวนมากให้แก่ชนชัน้น าสยามได้แก่ ระบบเจ้าภาษีนายอากร ซึ่งมีพ่อค้าชาวจีนเข้า

มาประมลูเป็นผู้ เก็บภาษีให้รัฐบาลสยาม ดังนัน้ชนชัน้น าสยามจึงมกัจะดงึชาวจีนอพยพท่ีมีทกัษะ

ทางการค้าเข้ามาอยูใ่นระบบราชการด้วยการแตง่ตัง้ให้เป็นขนุนาง ขณะเดียวกนัชาวจีนอพยพท่ีได้

เป็นขุนนางก็จะอาศยัช่องทางในการท าธุรกิจการค้าหรือการเป็นเจ้าภาษีนายอากรเพ่ือสะสมทุน

จนกลายเป็นนายทนุกลุม่แรก ๆ ภายในสงัคมไทย2 

นอกจากนีย้ังพบว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรซึ่งใช้กันมาตัง้แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

สืบเน่ืองมาจนถึงต้นทศวรรษ 2460 (ตรงกับช่วงกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยูห่วัหรือรัชกาลท่ี 6) จงึได้มีการยกเลิกระบบเจ้าภาษีนายอากร ระบบเจ้าภาษีนายอากรนีเ้ป็น

ระบบท่ีมีการสืบทอดต าแหนง่ขนุนางผู้ผกูขาดภาษีจากพ่อมาสู่ลกูด้วย ดงันัน้ลกูหลานของขนุนาง

ชาวจีนอพยพท่ีเกิดจากพ่อชาวจีนและแมช่าวสยาม จงึได้รับสืบทอดต าแหน่งและผลประโยชน์ท่ีได้

จากต าแหนง่ สามารถสะสมทนุ เป็นนายทนุตอ่จากพอ่ของตนได้ด้วย3 

ด้วยข้อเท็จจริงท่ีกล่าวมา “นักธุรกิจไทยเชือ้สายจีน” ในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 

2470 ซึง่จะกลา่วถึงในบทนีจ้งึให้น า้หนกัท่ีกลุม่ขนุนางเชือ้สายจีนเป็นหลกั 

ในหัวข้อต่อไปผู้ วิจัยท าความเข้าใจหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วง

ทศวรรษ 2450 ถึงต้นทศวรรษ 2470 โดยน าเอาประเด็นเก่ียวกบัหนงัสืองานศพกบัการสร้างความ

ทรงจ าของผู้คน ท่ีงานศกึษาของ อนรรฆ พิทกัษ์ธานิน และอรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์ ได้อธิบายไว้มา

ตอ่ยอดเป็นประเด็นเก่ียวกบัหนงัสืองานศพกบัการสร้างอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีน

ในช่วงทศวรรษ 2450 –ทศวรรษ 2470 (จะได้อธิบายประเด็นนีต้่อไปข้างหน้า) ในการท าความ

เข้าใจประเดน็ดงักล่าวนีผู้้วิจยัจะศกึษารูปแบบและเนือ้หาของหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้

สายจีนในชว่งเวลาดงักลา่ว 

                                         
1นิธิ เอียวศรีวงศ์.  (2555).  ปากไก่และใบเรือ รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ต้น

รตันโกสินทร์.  หน้า 68-99. 
2สิริลกัษณ์ (ศักดิ์เกรียงไกร) สมัปัชชลิต.  (2552).  ต้นก าเนิดของชนชั้นนายทุนในประเทศไทย (พ.ศ. 

2398-2453).  บทที่ 2-3;  พรรณี บวัเลก็. (2543). ลกัษณะของนายทนุไทยในช่วงระหว่างพ.ศ. 2457-2482.  บทที่ 2.  
3สริิลกัษณ์ (ศกัดิ์เกรียงไกร) สมัปัชชลติ. (2552).  เล่มเดิม.  หน้า 77-84. 
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2. รูปแบบและเนือ้หาของหนังสืองานศพของนักธุรกจิไทยเชือ้สายจีนในช่วง
ทศวรรษ 2450 – ทศวรรษ 2470 

 2.1  รูปแบบของหนังสืองานศพกับการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ตาย 

 โดยทัว่ไปแล้วหนงัสืองานศพหรือหนงัสือแจกงานศพจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 
สว่นได้แก่ 

1. ประวัติผู้ตาย เป็นส่วนท่ีลูกหลานเขียนถึงผู้ตายหรือบางทีอาจเป็นตวัผู้ตายเองท่ีเป็น

คนเขียนเร่ืองราวของตนเองไว้ก่อนท่ีจะตาย เพ่ือให้ผู้ อ่านรู้ว่าผู้ตายคือใคร ตระกูลของผู้ตายมี

ความเป็นมาอยา่งไร มีความเก่ียวข้องกบัตระกลูใดบ้าง         

2. ค าไว้อาลัยผู้ตาย เป็นสว่นท่ีบคุคลท่ีอยูเ่บือ้งหลงัท่ียงัมีชีวิตอยู ่เชน่ สามี ภรรยา พอ่แม ่

ลกูหลาน เจ้านาย เพ่ือนร่วมงาน เขียนถึงผู้ตาย  โดยมกัจะเป็นการเขียนในลกัษณะยกย่องเยินยอ 

เขียนแตส่ิ่งท่ีดี เชน่ อปุนิสยั ใจคอ วิธีการท างาน การด าเนินชีวิต  

3. เร่ืองราวหลากหลายประเภท เป็นส่วนท่ีน าเอาเร่ืองราวท่ีอาจเคยตีพิมพ์ท่ีอ่ืนมาแล้ว

หรือไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน มาเผยแพร่ในหนงัสืองานศพ โดยการเลือกเร่ืองราวเพ่ือมาตีพิมพ์จะมี 2 

แบบใหญ่  คือ แบบแรก เลือกเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ตายหรือตระกลูของผู้ตาย อีกแบบหนึ่งคือเลือก

เร่ืองท่ีไม่เก่ียวข้องกับผู้ตายหรือตระกูลผู้ตาย แต่ตระกูลผู้ตายเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจจึงพิมพ์

เผยแพร่เป็นวิทยาทาน1 

นา่สนใจวา่จากข้อเท็จจริงท่ีได้กล่าวถึงในตอนต้นแล้ววา่การพิมพ์หนงัสือแจกในงานศพได้

ปรากฏในสงัคมไทยมาตัง้แตท่ศวรรษ 2410 แล้ว หากแตใ่นระยะแรกนัน้หนงัสืองานศพไมมี่ส่วนท่ี

เป็นประวตัิผู้ตายและค าไว้อาลยัผู้ตาย ดงัท่ีบทความของ อนรรฆ พิทกัษ์ธานิน ได้ชีว้่าการนิยมเอา

ประวัติผู้ ตายมาไว้ในหนังสืองานศพเพิ่งมีขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 6  ส่วนค าไว้อาลัยผู้ ตายยังไม่

สามารถชีช้ัดได้ว่าเร่ิมมีขึน้ตัง้แต่เม่ือใด แต่สันนิษฐานว่าคงเร่ิมต้นไล่ เล่ียกับประเพณีการพิมพ์

หนงัสืองานศพ2 (ทศวรรษ 2410 ถึงทศวรรษ 2420 - ผู้วิจยั) 

การจดัรูปแบบของหนังสืองานศพให้มีส่วนท่ีเป็นประวตัิผู้ตายและส่วนค าไว้อาลยัผู้ตาย 

กล่าวได้ว่าเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ของผู้ตาย เน่ืองจากประวตัชีิวิตของผู้ตายชว่ยให้ผู้อ่านได้เข้าไป

                                         
1กาญจนี  ละอองศรี. (ม.ป.ป.). เล่มเดิม.  หน้า  3-6. 
2อนรรฆ พิทกัษ์ธานิน. (2550, มกราคม-มิถนุายน).  เล่มเดิม.  หน้า 143-144. 



  31 

ท าความรู้จกัผู้ตายในรูปแบบท่ีรวดเร็วและช่วยจดัวางรูปแบบการรับรู้เก่ียวกับผู้ตายให้กับผู้ ท่ีไม่

เคยสนิทชิดเชือ้กับผู้ตายมาก่อน1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยสร้างรูปแบบความทรงจ าเก่ียวกบัผู้ตาย

ในทางดี2  ทัง้นีผู้้วิจยัเห็นว่าการจดัวางรูปแบบการรับรู้และความทรงจ าด้านดีเก่ียวกบัผู้ตายให้แก่

ผู้อ่านถือเป็นส่วนประกอบส าคญัในการสร้างอตัลกัษณ์ของผู้ตายให้เป็นท่ีรู้จกั โดยผู้วิจยัอิงอยู่กบั

ข้อเสนอของ บาร์บารา มิสซ์ทัล (Barbara Misztal) นักสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ 

ประเทศองักฤษ ท่ีชีว้่า ความทรงจ าเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบอกเล่าเพ่ือให้ผู้ รับสารทราบว่า

เจ้าของเร่ืองเล่าหรือตวัผู้ เล่าเป็นใครหรือไม่เป็นใคร จนน าไปสู่การเป็นอตัลกัษณ์ของเจ้าของเร่ือง

หรือตวัผู้ เล่าเร่ือง3 เม่ือผู้ อ่านหนังสืองานศพมีความทรงจ าด้านดีต่อผู้ตายก็จะรู้จกัตวัตนหรืออัต

ลกัษณ์ของผู้ตายในลกัษณะนัน้ 

ส าหรับส่วนท่ีเป็นค าไว้อาลัยผู้ตายนัน้ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน ได้ชีว้่าค าไว้อาลัยผู้ตายใน
หนงัสืองานศพเป็นสว่นท่ีให้ภาพความดีงามของผู้ตายและคณุประโยชน์ท่ีผู้ตายได้กระท าตอ่สงัคม
ในขณะท่ียงัมีชีวิตอยู่ พร้อมทัง้ปิดทบัสิ่งท่ีไม่พึงประสงค์ของผู้ตาย เช่น ความชัว่ ความเลว ดงันัน้
ค าไว้อาลัยจึงเป็นส่วนท่ีน าเสนอภาพลักษณ์ท่ีดีของผู้ ตายให้แก่ผู้ อ่านได้รับทราบ 4  ความรับรู้
ดงักลา่วนีเ้องท่ีท าให้ผู้อา่นรู้จกัตวัตนหรืออตัลกัษณ์ของผู้ตาย 

2.2  รูปแบบของหนังสืองานศพกับการสร้างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจชาวไทยเชือ้สาย

จีน ช่วงทศวรรษ 2450 –ทศวรรษ 2470 
เม่ือผู้ วิจัยส ารวจหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2450 – 

ทศวรรษ 2470 พบวา่ หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในชว่งทศวรรษ 2450 – ทศวรรษ 

2470 มีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ประวตัิผู้ตายและเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ ไม่มีส่วนค าไว้อาลยัผู้ตาย โดย

เร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ในหนงัสืองานศพนัน้เจ้าภาพจะขอให้ส านกัหอพระสมดุวชิรญาณเป็นผู้ เลือกเร่ือง

ท่ีจะพิมพ์และขอให้ผู้ มีอ านาจเขียนประวตัิผู้ ตายประกอบในหนงัสือ ซึ่งเป็นไปตามลกัษณะของ

                                         
1อนรรฆ พิทกัษ์ธานิน. (2550, มกราคม-มิถนุายน).  เล่มเดิม.  หน้า 146. 
2แหล่งเดิม.  หน้า 148. 
3องักรู หงษ์คณานเุคราะห์.  (2552). เร่ืองเล่าจากสหาย: รูปแบบและการปรากฏตวัของความทรงจ า

ร่วมจากชมุชนอดีตแนวร่วม พคท.  หน้า 10. 
4อนรรฆ พิทกัษ์ธานิน. (2550, มกราคม-มิถนุายน).  เล่มเดิม.  หน้า 149-151. 
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หนังสืองานศพในช่วงแรกเร่ิมของสังคมไทยท่ีผู้ จัดพิมพ์หนังสืองานศพจะต้องมาขอให้หอพระ

สมดุวชิรญาณคดัเลือกเร่ืองให้และขอให้ผู้ มีอ านาจเขียนประวตัผิู้ตายประกอบ1  

ทัง้นีก้ารท่ีหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนมีส่วนท่ีเป็นประวตัผิู้ตายนีผู้้วิจยัเห็น

ว่ารูปแบบเช่นนีมี้ส่วนในการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ตาย ดงัท่ีได้กล่าวถึงบทบาทของส่วนประวัติ

ผู้ตายในหนงัสืองานศพไว้ข้างต้นแล้ว  

อย่างไรก็ดีประเด็นเก่ียวกับการสร้างอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนจะเห็นได้ชดั

ยิ่งขึน้เม่ือพิจารณาท่ีเนือ้หาของหนงัสืองานศพ 

2.3 เนือ้หาของหนังสืองานศพกับการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ตาย 
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ได้อธิบายเก่ียวกับเนือ้หาของหนังสืองานศพในสังคมไทยช่วง

ทศวรรษ 2450 -ทศวรรษ 2470 ว่านบัจากทศวรรษ 2420 ท่ีประเพณีการพิมพ์หนงัสือแจกงานศพ
เร่ิมแพร่หลายในกลุ่มชนชัน้น า โดยมากแล้วผู้จดัพิมพ์จะมาขอให้ส านกัหอพระสมดุวชิรญาณเป็น
ผู้คดัเลือกให้ ดงันัน้เนือ้หาของหนงัสืองานศพในส่วนเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์จึงเป็นเร่ืองท่ีรัฐต้องการจะ
เผยแพร่ เชน่ พงศาวดาร โบราณคดี  วรรณคดี2   

ต่อมาเม่ือเกิดการขยายตวัของระบบราชการและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีท าให้
เกิดกลุ่มข้าราชการและคนชัน้กลางท่ีท างานนอกระบบราชการ ประเพณีการพิมพ์หนงัสืองานศพ
จงึแพร่หลายไปยงักลุ่มคนท่ีเกิดขึน้ใหมนี่ ้โดยน่าสงัเกตว่า หนงัสืองานศพในช่วงแรก เนือ้หาสว่นท่ี
เป็นประวตัิผู้ตายจะไมย่าวนกั จะเน้นเพียงว่าในชีวิตท่ีผ่านมาผู้ตายได้ท าประโยชน์อะไรให้แก่ชาติ
บ้านเมืองและไม่มีผู้ อ่ืนเขียนค าไว้อาลยัผู้ตาย เม่ือเข้าสู่ทศวรรษ 2460 จึงเร่ิมมีการพิมพ์หนงัสือ
งานศพท่ีผู้ตายเป็นผู้ เขียนเอาไว้ตัง้แตต่อนท่ียงัมีชีวิตอยู่ โดยมีลกัษณะเป็นอตัชีวประวตัิเลา่ถึงชีวิต
ของตนวา่ผา่นความยากล าบากมาอย่างไรและแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ให้ลลุว่งได้อยา่งไร3 

2.4  เนือ้หาของหนังสืองานศพกับการสร้างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีน 
ในช่วงทศวรรษ 2450 – ทศวรรษ 2470 
เนือ้หาของหนงัสืองานศพนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2450 – ทศวรรษ 2470 

จะพิมพ์เร่ืองราวเก่ียวกบัด้านประวตัิศาสตร์  โบราณคดี พงศาวดาร วรรณคดี เช่นเดียวกบัหนงัสือ

งานศพในช่วงเวลาเดียวกนั โดยผู้จดัพิมพ์จะมาขอให้ส านกัหอสมดุวชิรญาณเป็นผู้คดัเลือกเร่ืองท่ี

                                         
1อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์. (2556).  เล่มเดิม. หน้า 202. 
2แหล่งเดิม. หน้า 202-203. 
3แหล่งเดิม.  หน้า 203. 
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น ามาพิมพ์ และขอให้ผู้ มีอ านาจเขียนประวัติผู้ ตายให้ด้วย (แต่ในแต่บางครัง้เจ้าภาพได้เขียน

ประวตัิผู้ตายเองและส่งมาให้ทางส านกัหอสมุดวชิรญาณเป็นผู้ลงพิมพ์) ซึ่งโดยมากแล้วสมเด็จฯ 

กรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงเป็นผู้ เขียนค าน าในหนงัสืองานศพ ทัง้นีพ้ระองค์จะเลือกเร่ืองท่ีท า

ให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ หรือเร่ืองท่ีท าให้สามารถระลึกถึงผู้ตายได้ รวมทัง้เร่ืองท่ีมีความเก่ียวข้อง

กบัผู้ตายด้วย  เชน่  

หนงัสืองานศพของพระยาโชดกึราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะพกุกณะ) ผู้ตายเป็นเจ้าภาษีนาย

อากร รับท าภาษีชนิดต่างๆ เช่น ภาษีฝ่ินในกรุงเทพฯและภูเก็ต ภาษีสุรากรุงเทพฯ ภาษีน า้เมือง 

สมุทรปราการ ภาษีพริกไทยจนัทบรีุ นอกจากนีย้งัมีกิจการโรงสีข้าว”ลีต้ิดหงวน”1 และกิจการการ

น าเข้าเคร่ืองกระเบือ้งจีน”กิมตึง๋ฮวดก่ี”2 เป็นต้น ซึง่หนงัสืองานศพพิมพ์ขึน้เม่ือพ.ศ. 2457  ในส่วน

ค าน าของหนงัสืองานศพเลม่นี ้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพนัธุ์ ทรงนิพนธ์ขึน้โดยระบุวา่  

 

เจ้าภาพพระยาโชดึกราชเศรษฐี(ฮวด  โชติกะพุกกณะ) มีความประสงค์จะพิมพ์หนงัสือ

จ าหน่ายในการศพพระยาโชดึกราชเศรษฐี มาขอให้กรรมการหอพระสมดุวชิรญาณเลือกหาหนงัสือ

ให้พิมพ์  กรรมการจึงเลือกหนงัสือเร่ืองที่กลา่วนีใ้ห้(โคลงอภุยัพากย์- ผู้วิจยั) เพื่อลงพิมพ์จ าหนา่ยใน

การศพเปนสิ่งที่ท าให้เกิดการกุศล เพราะเหตุว่าข้อความในโคลงเร่ืองนี ้เปนสภุาสิตนับเนื่องเข้า

ในทางธรรม เมื่อจ าหนา่ยหนงัสอืให้แพร่หลายก็เสมอกบัมีธรรมเทศนาเปนธรรมทาน ยอ่มจะเปนเหตุ

ให้เกิดวิบลูยผลอนัเปนสว่นคณุความดีแก่ทา่นผู้ท า แลผู้ที่เปนเหตใุห้รลกึอทุิศถึง...3 

 

                                         
1ดเูพิ่มเติมใน พรรณี บวัเลก็.  (2541).  “สยาม” ในกระแสธารแห่งการเปลีย่นแปลง : ประวติัศาสตร์

ไทยตัง้แต่สมยัรชักาลที ่5.  หน้า 74-138. 
2ดเูพิ่มเติม พิมพ์ประไพ  พิศาลบตุร.  (2550).  กระเบือ้งถว้ยกะลาแตก.  หน้า 114-121.  
3โคลงอภุยัพากย์.  (2457).  ใน  เพ่ิม โชดึก พระบริบูรณโกศากร  แลเผือ่นมหาเทพ(อมาตยกลุ) บตุร  

พิมพ์แจกในการศพพระยาโชดึกราชเศรษฐี(ฮวด  โชติกะพกุกณะ) พ.ศ. 2457.  หน้า ก. 
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ภาพประกอบ 1 ปกในของหนงัสืองานศพพระยาโชดึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะพกุกณะ)  
พิมพ์พ.ศ. 2457 

        
ท่ีมา: โคลงอภุัยพากย์.  (2457).  ใน  เพ่ิม โชดึก พระบริบูรณโกศากร  แลเผื่อนมหาเทพ

(อมาตยกลุ) บตุร  พิมพ์แจกในการศพพระยาโชดึกราชเศรษฐี(ฮวด  โชติกะพกุกณะ) พ.ศ. 2457.   
 

รวมถึงหนงัสืองานศพของพระพิบูลย์พฒันากร(ยู่กุ่ย  ตณัฑเศรษฐี) ท่านเป็นเจ้าภาษีนาย
อากร ท าภาษีเกลือ สรุา น า้มนัมะพร้าว และเป็นเจ้าของห้างและโรงสีข้าว”เซ่ียงก่ีจ่าง”และ”เค่ียงล่ี
จา่ง”1 เป็นต้น โดยพิมพ์ขึน้เม่ือพ.ศ. 2462 ในส่วนค าน าของหนงัสืองานศพเล่มนีส้มเด็จฯ กรมพระ
ยาด ารงราชานภุาพทรงนิพนธ์ขึน้โดยระบวุา่ 

 
ในหนงัสือเร่ืองนี ้พระยาประชากิจกรจกัรประสงค์จะอธิบายว่าประชาชนชาวสยามมีตา่งกนัโดย

ภาษาเปนก่ีพวก แลภาษาที่ต่าง ๆ กนันัน้ ต้นเดิมมาแต่ภาษาใดเปนมลู ได้สืบสาวเทียบเคียงแลยก

อุทาหรณ์ให้เห็นโดยพิสดาร ยังไม่มีหนังสือเร่ืองใดที่จะให้ความรู้เร่ืองภาษาของชาวสยามดีกว่า

หนงัสือที่พระยาประชากิจกรจักรแต่งนี ้จึงสมควรพิมพ์ให้ปรากฏแพร่หลาย จะได้เปนประโยชน์แก่

นกัเรียนทัง้ปวง...2   

                                         
1ดเูพิ่มเติมใน พรรณี บวัเลก็.  (2541).  เลม่เดิม.  หน้า 74-138. 
2พระยาประชากิจกรจกัร (แชม่  บนุนาค).  (2462).  วา่ด้วยภาษาตา่ง ๆ ในสยามประเทศ.  ใน นางเพ่ิม  

พิบูลย์พฒันากร  พิมพ์แจกในงานศพพระพิบูลย์พฒันากร(ยู่กุ่ย  ตณัฑเศรษฐี)  ผูส้ามี ปีมะเม พ.ศ.2462.  หน้า 
2-3. 
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ภาพประกอบ 2 หน้าปกของหนงัสืองานศพพระพิบลูย์พฒันากร(ยู่กุ่ย  ตณัฑเศรษฐี)  
พิมพ์พ.ศ. 2462 

 
ท่ีมา: พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม  บุนนาค).  (2462).  ว่าด้วยภาษาต่าง ๆ ในสยาม

ประเทศ.  ใน นางเพ่ิม  พิบูลย์พฒันากร  พิมพ์แจกในงานศพพระพิบูลย์พฒันากร(ยู่กุ่ย  ตณัฑ
เศรษฐี) ผูส้ามี ปีมะเม พ.ศ.2462.  

 

หนงัสืองานศพของหลวงอดุรภณัฑ์พานิช(เต็ง โสภโณดร) ผู้ตายเป็นเจ้าภาษีนายอากร รับ
ท าภาษีมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือและเป็นเจ้าของห้างและกิจการโรงสีข้าว”กิมเซ่งหลี”1 เป็นต้น 
โดยพิมพ์พ.ศ. 2462  ในส่วนค าน าของหนงัสืองานศพเล่มนีส้มเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ
ทรงนิพนธ์ขึน้โดยระบวุา่ 

 
พระโสภณเพ็ชรรัตนจะท าการศพสนองคุณหลวงอุดรภัณฑ์พานิช(เต็ง  โสภโณดร) มาขอให้

กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนครเลือกเร่ืองหนงัสือให้พิมพ์ส าหรับเปนหนังสือแจก 

ข้าพเจ้า(สมเด็จฯ  กรมพระยาด ารงราชานภุาพ - ผู้วิจยั)จึงได้เลือกต านานเร่ืองเลิกหวยแลบ่อนเบีย้

ให้พิมพ์ตามประสงค์ ด้วยเหตวุ่าเหมาะแก่งานศพหลวงอุดรฯ เพราะเหตทุี่ว่าหลวงอดุรฯ ได้เคยท า

อากรหวยแลอากรบ่อนเบีย้นัน้อย่าง 1 แลยงัมีเหตผุลอิกอย่าง 1 ซึ่งข้าพเจ้าทราบอยู่แก่ใจว่าหลวง

                                         
1ดเูพิ่มเติมใน พรรณี บวัเลก็.  (2541).  เล่มเดิม.  หน้า 74-138. 
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อดุรฯ อยู่ในพวกซึง่เห็นว่าควรจะเลกิหวยแลบอ่นเบีย้เสีย อย่างให้มีในเมืองไทยจึงจะดี เพราะได้เคย

พดูชีแ้จงความข้อนีแ้ก่ข้าพเจ้าเนื่อง ๆ ตัง้แต่แรกคุ้นเคยกนัมา โดยถ้าหลวงอดุรฯ  สามารถจะทราบ

ได้วา่พิมพ์หนงัสอืเร่ืองนีใ้นงานศพก็เห็นจะชอบใจ จึงเห็นวา่เหมาะด้วยประการทัง้ปวง...1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 หน้าปกของหนงัสืองานศพหลวงอดุรภณัฑ์พานิช(เตง็ โสภโณดร)   
พิมพ์ พ.ศ. 2462 

        
ท่ีมา: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ.  (2462).  ประชมุพงษาวดาร ภาคท่ี 17 

ต านานเร่ืองเลิกหวยแลบอ่นเบีย้ในกรุงสยาม.  ใน  พระโสภณเพ็ชรรัตน พิมพ์ในงานศพหลวงอดุร
ภณัฑ์พานิช เต็ง โสภโณดร ผูบิ้ดา ปีมะแม พ.ศ. 2462. 
 

หนังสืองานศพของนายเซียวซองอ๊วน สีบุญเรือง ผู้ตายเป็นเจ้าของธุรกิจภาพยนตร์ ช่ือ 
บริษัทสยามภาพยนตร์ และได้รับสมญาว่า “ราชาแห่งโรงหนงั”2 โดยพิมพ์พ.ศ. 2471  ในส่วนค า
น าของหนงัสืองานศพเลม่นีส้มเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงนิพนธ์ขึน้โดยระบวุา่ 

                                         
1พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ.  (2462).  ประชมุพงษาวดาร ภาคที่ 17 ต านานเร่ือง

เลกิหวยแลบอ่นเบีย้ในกรุงสยาม.  ใน  พระโสภณเพ็ชรรตัน  พิมพ์ในงานศพหลวงอดุรณ์ภณัฑ์พานิช เต็ง โสภ
โณดร ผูบิ้ดา ปีมะแม พ.ศ. 2462.  หน้า 1-2. 

2ดเูพิ่มเติมใน พรรณี บวัเล็ก. (2543). ลกัษณะของนายทนุไทยในช่วงระหว่างพ.ศ. 2457-2482. หน้า 
108-111.   
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ข้าพเจ้าเองนึกว่าจะท าบญุให้นายซองอ๊วนอย่างอื่นเห็นไม่เหมาะเท่ารับช่วยหนงัสือส าหรับ
แจกเป็นมิตรพลใีนวนัปลงศพ ด้วยเจ้าภาพก าหนดจะเอาศพไว้แต ่10 วนั จะแตง่หนงัสอืเร่ืองอนั
ใดขึน้ใหม่ก็ไม่ทนั…ฝ่ายท่ีรับหนงัสือแจกนัน้ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคงมีบุคคลทุกชัน้บรรดาศกัดิ์แล
หลายชาติหลายภาษาทัง้ไทย จีนแลฝร่ัง ด้วยนายซองอ๊วนผู้มรณภาพเป็นคนกว้างขวาง…เมื่อมา
คิดใคร่ครวญด ูเห็นวา่มีหนงัสืออยูเ่ร่ืองหนึ่งซึง่เป็นเร่ืองดี และเป็นหนงัสือน้อยจะพิมพ์ให้ทนังาน
ศพได้ คือ พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ซึง่พระราชทานท่ีโรงเรียนจีนเมื่อเสด็จ
ทอดพระเนตรในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 …จึงเห็นว่าถ้ารวมพระราชด ารัสนัน้พิมพ์เป็นเลม่สมดุ 
ให้มีทัง้ภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาองักฤษอยูด้่วยกนั ก็จะสมควรเป็นหนงัสือส าหรับแจกเป็น

มิตรพลไีด้…1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 ปกในของหนงัสืองานศพนายเซียวซองอ๊วน สีบญุเรือง พิมพ์พ.ศ. 2471 

 

ท่ีมา:  http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book ค้นเม่ือ 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

หนงัสืองานศพของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (มิน้ เลาหเศรษฐี) ผู้ตายเป็นเจ้าภาษีนายอากร
และเจ้าของห้างร้านและโรงสีข้าว โดยการท าภาษีอากรท าตามบญัชีมรดกของบดิาได้แก่ อากรสรุา 
น า้อ้อย น า้ตาลโตนด อากรรังนก นอกจากนีย้งัมีร้านค้าเม่งเส็ง โรงสีเซง่หยไูถ่ท่ีกรุงเทพ โรงสีเม่งเซ่ง

                                         
1รวมใจความพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในการเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมโรงเรียน

จีนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 กบัค าแปลเปนภาษาจีนและภาษาองักฤษ.  (2471).  ใน การปลงศพนายเซียว
ซองอ๊วน สีบญุเรือง ปีมะโรง พ.ศ. 2471. หน้า ข. 

http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book%20ค้นเมื่อ%2015%20กุมภาพันธ์%20พ.ศ
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จัน่ท่ีฉะเชิงเทรา ร้านเม่งหยูไถ่ท่ีฮ่องกงและห้างหยู่เส็งท่ีสิงค์โปร์1 โดยพิมพ์ขึน้เม่ือพ.ศ. 2472  ใน
สว่นค าน าของหนงัสืองานศพเลม่นีส้มเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงนิพนธ์ขึน้โดยระบวุ่า 

 
      คณุหญิงเพิ่ม โชฎึกราชเศรษฐี แจ้งความมายงัราชบณัฑิตยสภาวา่มีประสงค์จะพิมพ์หนงัสือ

แจกในงานปลงศพ มหาอ ามาตย์ตรี พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (มิน้ เลาหเศรษฐี) ผู้ สามี  ในวัน
พระราชทานเพลิงที่สสุานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส ขอให้ราชบัณฑิตยสภาช่วยเลือกหาและพิมพ์
หนงัสอืให้ และขอให้ข้าพเจ้า(สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ-ผู้วิจยั) ช่วยแตง่เร่ืองประวตัิพระยา
โชฎึกราชเศรษฐีให้พิมพ์ไว้ในหนงัสือนัน้เป็นที่ระลกึแก่ญาติมิตรด้วย…สว่นเร่ืองหนงัสอืนัน้จะแตง่ใหม่
ไมม่ีโอกาส ต้องหาหนงัสอืเร่ืองดีที่มีอยูแ่ล้ว และต้องเป็นเร่ืองเนื่องกบัจีน ให้สมกบัต าแหนง่ ข้าพเจ้าจึง
ได้เลอืกหนงัสอืเร่ืองพระราชไมตรีในระวางกรุงสยามกบักรุงจีน อนัเป็นหนงัสอืส าคญัในเร่ืองโบราณคดี 
ที่ไทยกบัจีนได้เก่ียวข้องกนัมาในพงศาวดาร…2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ปกในของหนงัสืองานศพมหาอ ามาตย์ตรี พระยาโชฎึกราชเศรษฐี  
(มิน้ เลาหเศรษฐี) พิมพ์พ.ศ. 2472 

 
ท่ีมา:  http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book  ค้นเม่ือ 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

 

                                         
1ดเูพ่ิมเติมใน  สริิลกัษณ์ (ศกัดิ์เกรียงไกร) สมัปัชชลติ. (2552).  เล่มเดิม.  หน้า 77-79. 
2พระเจนจีนอกัษร (สดุใจ ตณัฑากาศ) แปลจาก: หนงัสอื คิมเตีย้ซกทงจ่ี, หวงเฉียวบุน๋เหียนทงเค้า, ยี่จบัสี่

ซือ้ ตอนเหม็งซือ้งั่วก๊กเลียต้วน.  (2472).  พระราชไมตรีในระวางกรุงสยามกบักรุงจีน ใน  คุณหญิงเพ่ิม โชฎึก
ราชเศรษฐี พร้อมด้วยบตุรธิดา พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอ ามาตย์ตรี พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ม้ิน 
เลาหเศรษฐี) ปีมะเส็ง พ.ศ. 2472.  หน้า ก. 

http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book
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จากข้อความข้างต้นท่ีปรากฏในส่วนค าน าของหนังสืองานศพ เห็นได้ว่าทางเจ้าภาพมา
ขอให้หอสมดุวชิรญาณเป็นผู้จดัท าการพิมพ์หนงัสืองานศพ โดยมีสมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพเป็นผู้คดัเลือกเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์และเขียนประวตัิผู้ ตายให้ด้วย(บางรายเจ้าภาพเป็นผู้ เขียน
ประวตัิผู้ ตายเอง) โดยพระองค์จะเลือกเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ให้เหมาะสมกับผู้ตายในแต่ละคน โดย
เหมาะสมทัง้ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ระยะเวลาท่ีจัดงาน รวมทัง้เร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ต้องเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ อ่านด้วย โดยหนังสือท่ีน ามาพิมพ์นัน้จะเป็นเร่ืองเก่ียวกับพงศาวดาร โบราณคดี 
ประวตัศิาสตร์ วรรณคดี เป็นต้น 
 
3. อัตลักษณของนักธุรกจิไทยเชือ้สายจีนที่ปรากฏในเนือ้หาของหนังสืองานศพ
ช่วงทศวรรษ 2450 ถงึ 2470 

3.1 บุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และแผ่นดิน  
อตัลกัษณ์ด้านนีป้รากฏในหนังสืองานศพของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในช่วง

ทศวรรษ 2460 เช่น หนังสืองานศพของพระพิบูลย์พัฒนากร(ยู่กุ่ย ตณัฑเศรษฐี) พิมพ์เม่ือ พ.ศ. 

2462 เนือ้หาส่วนประวัติของผู้ตายเขียนโดยบุคคลในครอบครัว ได้กล่าวว่าผู้ ตายท าการค้าใน

สยามโดยมีความจงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์และแผ่นดนิสยาม 

 

พร้อมด้วยความสามคัคีปรองดองช่วยเหลือกนัในญาติมิตรทัง้สองฝ่าย การค้าขายก็คงได้ผลเจริญ

ต่อมาเปนทางที่จะให้สกุลตณัฑเศรษฐีได้ด ารงถาวรด้วยความวฒันาการ คงเปนไทยอยู่ในกรุงสยาม

เปนข้าแผน่ดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรฦกประจ าเกล้าฯ ที่ได้พึง่พระบรมโพธิสมภารชบุเกล้าฯ 

สืบต่อ ๆ มา หวงัพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปนที่พึ่งต่อ ๆ ไปเปนยิ่ งใหญ่ พระเดชพระคณุเปนล้นเกล้าฯ 

หาที่สดุมิได้...1 

 

รวมถึงหนงัสืองานศพของจ่า พระยาประดินนัทน์ภูมิรัตน์ (เชียงสูน  เสรฐภักดี ) ท่านเป็น

เจ้าภาษีนายอากร ท าภาษีสุรา บ่อนเบีย้ ฝ่ิน จันอับ รังนก มีกิจการห้าง”เล่ียวย่งเฮง” โรงสีข้าว 

ประกันภัย ธนาคาร และยังเป็นผู้ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมพาณิชย์จีนช่วงพ .ศ. 2466-24682 

                                         
1พระยาประชากิจกรจกัร (แชม่  บนุนาค).  (2462).  เล่มเดิม.  หน้า 6. 
2ดเูพิ่มเติมใน พรรณี บวัเลก็.  (2541).  เล่มเดิม.  หน้า 143-207. 
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หนงัสืองานศพพิมพ์เม่ือพ.ศ. 2468 เนือ้หาส่วนประวตัิของผู้ตายเขียนโดยบุคคลในครอบครัว ได้

กลา่ววา่ผู้ตายมีความจงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์ไทย ท ากศุลเพ่ืออทุิศถวายพระบาทสมเด็จพระ

มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัเม่ือทรงเสดจ็สวรรคต 

 

ส าหรับงารพิเศษบางคราว เช่น ในงารนกัขตัฤกษ์หรืองารร่ืนเริงคราวใดได้ท าไปด้วยความ

สวามิภกัดิ์มิได้คิดต่อการสิน้เปลืองสดุแต่เพ่ือให้ได้เฉลิมพระราชหฤทยั แลในงารปัณณาสมวารพระ

บรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 6 ในระหว่างที่ตนป่วยหนกัอยู่แล้ว ได้พยายามจดัท า

กงเต๊กถวายพร้อมด้วยนายจิน้ซ้ง  เสรฐภักดี บุตร์ กับได้ส่งเงินเปนทุนส าหรับเตียงคนไข้อุทิศถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัในพระบรมโกษฐนัน้  ด้วยระลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุอยูเ่หนือเกล้าฯ...1 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 ปกในของหนงัสืองานศพจ่า พระยาประดินนัทน์ภูมิรัตน์ (เชียงสูน  เสรฐภกัดี)
พิมพ์ พ.ศ. 2468 

ท่ีมา:  http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book  ค้นเม่ือ 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

 

                                         
1ลทัธิธรรมเนียมตา่ง ๆ ภาคที่ 16 ต านานภาษีอากรบางอยา่งกบัค าอธิบายของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระด ารงราชานภุาพ.  (2468).  ใน  เจ้าภาพพิมพ์ในการบ าเพ็ญกศุลเมื่อจ่า  พระยาประดินนัทน์ภูมิรตัน์  
(เชียงสูน  เสรฐภกัดี)  ถึงแก่กรรมมาครบปัญญาสมวาร ณ วนัที ่9 มีนาคม พ.ศ. 2468.  หน้า จ. 

http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book
http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book%20ค้นเมื่อ%2015%20กุมภาพันธ์%20พ.ศ
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3.2 ผู้ท่ีเป็นท่ีโปรดปรานของกษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง  
อัตลักษณ์ด้านนีป้รากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในช่วงปลาย

ทศวรรษ 2450 จนถึงต้นทศวรรษ 2470 เห็นได้จากหนงัสืองานศพของพระยาโชดกึราชเศรษฐี(ฮวด 

โชติกะพุกกณะ) พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2457 เนือ้หาส่วนประวตัิของผู้ตายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ

สมมตอมรพันธุ์  ทรงนิพนธ์ขึน้ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปราน

ผู้ตาย 

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัก็ทรงพระกรุณาโปรดมากด้วยเปนที่ชอบพระราชอธั

ยาไศย ในการปฏิบตัิราชการแลทรงคุ้นเคยสว่นพระองค์ เพราะได้ฉลองพระเดชพระคณุในการตัง้โต๊ะ

เคร่ืองลายคราม เปนผู้สะสมของเก่า แลมีความรู้ในสิ่งของที่ดีเลวต่าง ๆ จนพระราชทานสมมุติโดย

ความที่ทรงคุ้นเคยว่า อาจารย์กิมติ๋ง แลเมื่อวนัที่ 20 ตุลาคม พระพุทธศกัราช 2433 ครัง้ยงัเปนพระ

บริบูรณโกศากรอยู่นัน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัก็ได้เสด็จพระราชด าเนิรไปที่บ้าน 

โดยทรงพระมหากรุณาได้เฝ้าทลูละอองธุลพีระบาท  แลน าเสด็จทอดพระเนตรตามสถานท่ีอยู่ในบ้าน 

แลน าเสด็จทอดพระเนตรโรงสีกลไฟ ท่ีตัง้อยูริ่มบ้านแล้วได้จดัเคร่ืองจกัรหมนุสเีข้าเปลอืกออกเปนเข้า

สารถวายทอดพระเนตร แลทลูเกล้าฯถวายเคร่ืองลายครามส าหรับตัง้โต๊ะเปนอนัมาก ตามที่ต้องพระ

ราชประสงค์ การที่ได้รับเสด็จพระราชด าเนิรที่บ้านดงันี ้ย่อมเปนเกียรติยศอันควรรลกึสืบไปสิน้กาล

นาน ...ได้มาตัง้โต๊ะฉลองพระเดชพระคณุในการหลวงเปนอนัมาก จึงเปนที่ชอบพอรักใคร่คุ้นเคยกบั

พระบรมวงศานวุงศข้าราชการ แลชนทัง้ปวงเปนอนัมาก...1 

 

ส่วนหนงัสืองานศพของพระพิบูลย์พฒันากร(ยู่กุ่ย ตณัฑเศรษฐี)พิมพ์ในพ.ศ. 2462 กล่าว

ว่าผู้ตายเป็นท่ีโปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัและพระบาทสมเด็จพระ

มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 

 

ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าฯ  ปนที่พึ่งได้สืบตระกูลเจริญมาประกอบด้วยความสจุริตจงรักภกัดี

ตอ่ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทัง้ในรัชกาลที่ 5 แลในรัชกาลปัตยบุนัก็ทรง

คุ้นเคยโปรดปราน...ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเคร่ืองราชอิศริยาภรณ์ แลเบีย้หวดัสืบ

                                         
1โคลงอภุยัพากย์.  (2457).  เล่มเดิม.  หน้า ซ. 
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มาทัง้ 2 รัชกาล ได้เปนสมาชิกเสอืป่าสบืมาตัง้แตแ่รก ๆ ตัง้คณะเสอืป่าขึน้ในรัชกาลปัตยบุนั ทัง้เปนผู้ที่

เจ้านายทรงคุ้นเคยโปรดปรานมาก  แลข้าราชการญาติมิตรพอ่ค้า ราษฎรก็คุ้นเคยชอบพอกนัมาก...1 

รวมถึงหนงัสืองานศพของหลวงอดุรภณัฑ์พานิช(เตง็  โสภโณดร) พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2462 นัน้

เนือ้หาส่วนประวตัิของผู้ตายสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ขึน้ได้ระบุว่าผู้ตาย

เป็นท่ีโปรดปรานของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ 

 

ถึงรัชกาลที่ 5 จึงออกจากกรุงเทพฯ อาไศรยพวกจีนท่ีค้าขายทางเมืองเหนือขึน้ไปถึงเมืองตาก อยู่

ที่เมืองตากไม่ช้านกัก็เลยขึน้ไปเมืองเชียงใหม่ไปตัง้ค้าขายอยูท่ี่นัน่ พอมีก าลงัขึน้ได้เข้าเฝ้าแหนพระ

เจ้าอินทวิชยานนท์  แตเ่มื่อยงัเป็นเจ้านครเชียงใหมคุ่้นเคยเปนล าดบัมา ครัน้เมื่อทรงพระกรุณาโปรด

ฯ ให้เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์  แต่เมื่อยงัเปนพระนรินทรราชเสนี เปนข้าหลวงขึน้ไปอยู่ประจ าเมื อง

เชียงใหม่ เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์มาคุ้นเคยก็มีความเมตตาช่วยอปุการะด้วยจึงค่อยวฒันาการ จน

ได้รับท าภาษีอากร...2 

 

ขณะท่ีหนงัสืองานศพของนายเซียวซองอ๊วน สีบญุเรือง พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2471 ในส่วน 

เนือ้หาส่วนประวตัิของผู้ตายได้กล่าวว่าผู้ตายเป็นท่ีโปรดปรานของสมเด็จฯกรมพระยาด ารง

ราชานภุาพ โดยเคยจดัหาภาพยนตร์มาฉายท่ีวงัวรดศิ 

 

ดงัครัง้หนึ่งเมื่อในรัชชกาลก่อน ข้าพเจ้า(สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานภุาพ -ผู้วิจยั)ป่วยหมอ
ห้ามมิให้ลงจากเรือนสกั 3 สปัดาหะ นายซองอ๊วนมาเยี่ยมสงสารวา่ข้าพเจ้าถกูกกัเช่นนัน้จะร าคาญใจ 
จึงชวนให้ดหูนงัฉายแก้ร าคาญ แล้วให้เอากล้องฉายกบัจอขนาดยอ่มมาตัง้ที่เฉลยีงหลงัเรือน พอค ่าลง
ก็ให้เอาหนงัมาฉายให้ดแูก้ร าคาญทกุคืนจนข้าพเจ้าบอกเลกิ เมื่อหายป่วยดงันีเ้ป็นต้น แลเมื่อเร็วๆ นี ้
เองอิกครัง้หนึง่ ข้าพเจ้าปรารถนาจะเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั มาเสวยที่วงัวรดิศในวันท่ี 
21 มิถนุายน อนัตรงกบัวนัเกิดของข้าพเจ้า ได้วา่วานนายซองอ๊วนให้หาหนงัฉายเร่ืองที่ดีแปลกมาฉาย
ถวายทอดพระเนตรเมื่อเสวยแล้วในวนันัน้ นายซองอ๊วนรับค าไปพยายามอยู่สกั 3 เดือน สัง่เอาหนงั

                                         
1พระยาประชากิจกรจกัร (แชม่  บนุนาค).  (2462).  เล่มเดิม.  หน้า 5. 
2พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ.  (2462).  เล่มเดิม.  หน้า 3. 
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เร่ือง “ช้าง” ซึ่งท าในประเทศสยามนี ้แล้วเอาไปฉายชมกันเลื่องลือทัง้ในอเมริกาแลยุโรปนัน้ มาถึง

กรุงเทพฯ ได้ทนั…1  

 

 
 

ภาพประกอบ 7 รูปนายเซียวซองอ๊วน สีบญุเรืองท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพ 
 

ท่ีมา:  http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book ค้นเม่ือ 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

3.3 ข้าราชการของสยาม  
อัตลักษณ์ด้านนีป้รากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในช่วงปลาย

ทศวรรษ 2450 จนถึงต้นทศวรรษ 2470 เห็นได้จากความในหนังสืองานศพของพระยาโชดึกราช

เศรษฐี(ฮวด โชตกิะพกุกณะ) พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2457 ได้กลา่วว่าผู้ตายได้ถวายตวัเป็นข้าราชการรับใช้

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจนได้รับต าแหนง่ระดบัสงู 

 

ครัน้ถึงปีเถาะพระพุทธศกัราช 2422 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ได้น าขึน้ถวายตัว รับ

ราชการฉลองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีนัน้เอง ได้รับ

พระราชทานสญัญาบฎับนัดาศกัดิ เปนหลวงบริบูรณโกศสกร มีต าแหน่งราชการในกรมท่าซ้าย ได้รับ

พระราชทานเคร่ืองยศ โต๊ะถม กาถม  รับพระราชทานเบีย้หวดัปีละ 80 บาท ครัน้พระพทุธศกัราช 2431 

                                         
1รวมใจความพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในการเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมโรงเรียน

จีนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 กบัค าแปลเปนภาษาจีนและภาษาองักฤษ.  (2471).  เล่มเดิม. หน้า ก. 

http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book%20ค้นเมื่อ%2015%20กุมภาพันธ์%20พ.ศ
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนบนัดาศกัดิเปนพระบริบรูณโกศากร ได้รับพระราชทานเคร่ืองยศ โต๊ะ

ทองค า กาทองค า แลได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิศริยาภรณ์มงกุฎสยามชัน้ที่ 4 ภทัราภรณ์  ได้รับ

พระราชทานเบีย้หวดัปีละ 160 บาท มาในพระพทุธศกัราช 2436 ได้รับราชการต าแหนง่อธิบดี กรมสรรพ

ภาษี ในกระทรวงพระคลงัมหาสมบัติ ได้รับพระราชทานเงินเดือน ๆ ละ 400 บาทอยู่ปีหนึ่ง ครัน้พระ

พุทธศกัราช 2446 โปรดพระราชทานเลื่อนบนัดาศกัดิ เปนพระยาบริบูรณโกศากร ได้รับพระราชทาน

เบีย้หวดัปีละ 320 บาท แลได้รับพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลา...1 

 

เช่นเดียวกับท่ีหนงัสืองานศพของพระพิบลูย์พฒันากร(ยู่กุ่ย  ตณัฑเศรษฐี) พิมพ์เม่ือพ.ศ. 

2462 ได้กล่าวว่าผู้ตายเป็นข้าราชการท่ีถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

และพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 

 

ในรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรบันดาศักดิ์ให้เปนหลวง

สวามิภกัดิ์ภวูนารถ ในรัชกาลปัตยุบนัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสญัญาบตัรบนัดาศกัดิ์

ให้เปนพระพิบลูย์พฒันากร เปนนามบนัดาศกัดิ์ท่ีบิดาเคยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปนมาก่อนแล้ว

ทัง้สองคราว สงักดัอยูใ่นกรมทา่ซ้าย ได้รับพระราชทานยศเปนอ ามาตย์ตรี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

ฯ พระราชทานเคร่ืองราชอิศริยาภรณ์  แลเบีย้หวดัสบืมาทัง้ 2 รัชกาล ได้เปนสมาชิกเสอืป่าสบืมาตัง้แต่

แรก ๆ ตัง้คณะเสอืป่าขึน้ในรัชกาลปัตยบุนั...2 

 

สว่นหนงัสืองานศพของจา่ พระยาประดินนัทน์ภมูิรัตน์ (เชียงสนู เสรฐภกัดี) พิมพ์เม่ือพ.ศ. 

2468 ได้กล่าวว่าผู้ ตายถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจนได้รับ

พระราชทานยศเป็นนายหมูเ่สือป่า 

 

เมื่อจัดการเสือป่าไปถึงหวัเมืองได้เปนพลสมาชิกเสือป่า จนถึงได้รับพระราชทานยศนายหมู่โท 

ได้รับพระราชทานสญัญาบตัร์ตัง้แต่เปนขนุประเสริฐสวามิภกัดิ์ หลวงประเสริฐสวามิภกัดิ์ กรมการพิ

เสษมณฑลสรุาษร์  จนถึงเปนพระประดินนัทน์ภมูิรัตน์ พระยาประดินนัทน์ภมูิรัตน์ ในกรมมหาดเล็ก 

ได้รับพระราชทานยศชัน้หุ้มแพรแลเลื่อนเปนจ่า แลได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิศริยาภรณ์ช้างเ ผือก 

                                         
1โคลงอภุยัพากย์.  (2457).  เล่มเดิม.  หน้า ข. 
2พระยาประชากิจกรจกัร (แชม่  บนุนาค).  (2462).  เล่มเดิม.  หน้า 5. 
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มงกุฎสยาม ทัง้เหรียญ เข็มซึ่งเปนสว่นในพระองค์ในฐานที่ได้เปนข้าราชการในพระราชส านกั  รบท า

การสนองพระเดชพระคณุในบางสว่นบางคราวมาตามพระราชประสงค์...1 

 
 
ภาพประกอบ 8 รูปจา่ พระยาประดินนัทน์ภมูิรัตน์ (เชียงสนู เสรฐภกัดี) ท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพ 

 
ท่ีมา:  http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book  ค้นเม่ือ 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

 

ขณะท่ีหนงัสืองานศพของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (มิน้ เลาหเศรษฐี)  พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2472 

ในเนือ้หาส่วนประวัติของผู้ตายท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ขึน้ได้ระบุว่า

ผู้ตายเป็นข้าราชการท างานถวายพระมหากษัตริย์สยาม 3 พระองค์ตดิตอ่กนั 

 

เมื่อลาสิขาบทเข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กตามประเพณีบุตรข้าราชการ…พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสญัญาบตัรให้มีบรรดาศกัดิ์เป็นท่ีหลวง
เจริญราชธน เมื่อพ.ศ. 2438 แล้วเลื่อนขึน้เป็นพระเจริญราชธนเมื่อพ .ศ. 2442 ได้รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มงกุฎสยามชัน้ที่ 4 และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชัน้ที่ 5…ครัน้เมื่อถึง
รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสญัญา
บตัรเลือ่นบรรดาศกัดิ์ขึน้เป็นพระยาเจริญราชธน เมื่อพ.ศ. 2454 แล้วโปรดเกล้าให้เป็นผู้ รัง้ต าแหนง่เจ้า
กรมท่าซ้าย มียศเป็นมหาอ ามาตย์ตรีเมื่อพ .ศ. 2457 ต่อมาอีก 1 ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานสญัญาบัตรเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาโชฎึกราชเศรษฐี ได้รับพระราชทานพานทอง

                                         
1ลทัธิธรรมเนียมตา่ง ๆ ภาคที่ 16 ต านานภาษีอากรบางอยา่งกบัค าอธิบายของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระด ารงราชานภุาพ.  (2468).  เล่มเดิม.  หน้า ง. 

http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book
http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book%20ค้นเมื่อ%2015%20กุมภาพันธ์%20พ.ศ
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เคร่ืองยศและเป็นองคมนตรีในปีนัน้ พระยาโชฎึกฯ ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิส ริยาภรณ์ทุติย
จุลจอมเกล้ากับมงกุฎสยามชัน้ที่ 3 แล้วเลื่อนขึน้เป็นชัน้ที่ 2 กบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชัน้ที่ 
3…ถึงรัชชกาลปัจจุบันนีท้รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คงเป็นองคมนตรีในรัชชกาลที่ 7 ต่อมา และ

โปรดฯ ทรงเลอืกสรรค์ให้เป็นกรรมการองคมนตรีตามพระราชบญัญัติด้วย…1 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 รูปมหาอ ามาตย์ตรี พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (มิน้ เลาหเศรษฐี) ท่ีปรากฏในหนงัสือ
งานศพ 

 
ท่ีมา:   http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book  ค้นเม่ือ 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

 
3.4 มีความเป็นไทยมากกว่าความเป็นจีน   
อตัลกัษณ์ด้านนีป้รากฏในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในช่วงทศวรรษ 

2460 จนถึงต้นทศวรรษ 2470 ดงัท่ีหนังสืองานศพของพระพิบูลย์พัฒนากร(ยู่กุ่ย  ตณัฑเศรษฐี) 

พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2462 ได้กล่าวว่าผู้ตายศกึษาวิชาความรู้ภาษาไทยและนบัถือพทุธศาสนา มีความรู้

ข้างจีนส าหรับใช้เพ่ือท ามาค้าขายเทา่นัน้ 

 

                                         
1พระเจนจีนอกัษร (สดุใจ ตณัฑากาศ) แปลจาก: หนงัสอื คิมเตีย้ซกทงจ่ี, หวงเฉียวบุน๋เหียนทงเค้า, ยี่

จบัสีซ่ือ้ ตอนเหมง็ซือ้งัว่ก๊กเลยีต้วน.  (2472).  เล่มเดิม.  หน้า ง-จ.   

http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book
http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book%20ค้นเมื่อ%2015%20กุมภาพันธ์%20พ.ศ
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ศึกษาวิชาหนังสือแลภาษาไทยเปนสามัญ ทางข้างจีนรู้พอที่จะใช้ท าการค้าขายได้ ซึ่งยังต้อง

ตอ่เนื่องอยูม่ากกบัข้างจีน แต่ความนิยมเปนหลกัมัน่ในทางถือชาติสาสนาข้างไทย ได้เคยบวชเปนสาม

เณรมาแล้ว แลบ าเพ็ญบญุกศุลในทางพระพทุธศาสนาอยูเ่นื่อง ๆ...1 

 

รวมทัง้หนังสืองานศพของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (มิน้ เลาหเศรษฐี) พิมพ์เม่ือพ.ศ. 

2472 ได้กลา่ววา่ผู้ตายได้ศกึษาตามประเพณีไทยและบวชเป็นพระภิกษุอยูพ่รรษาหนึง่ 

 

ได้ศึกษาชัน้ปฐมและมธัยมตามประเพณี ในสมยัเมื่อยงัไม่มีโรงเรียนแพร่หลายอยา่งทกุวนันี ้แล้ว
ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่วดัโสมนสัวิหาร สมเด็จพระวนัรัตน์(พุทธสิริทบั)เป็นพระอุปัชฌาจารย์”
สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระยาวชิรญสณวโรรส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมไตรโลก 

(เดช)เป็นอนสุาวนาจารย์ บวชอยู ่1 พรรษาแล้วลาสขิาบท…2 

 

3.5 บุคคลที่ท าประโยชน์ด้านต่างๆ ให้กับสังคม  
อตัลกัษณ์ด้านนีป้รากฏในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในช่วงทศวรรษ 

2460 จนถึงต้นทศวรรษ 2470 เช่น  หนังสืองานศพของหลวงอุดรภัณฑ์พานิช (เต็ง โสภโณดร) 

พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2462 ได้กล่าวว่าห้างกิมเสงหลีของหลวงอดุรภณัฑ์พานิชได้สร้างสะพานข้ามคลอง

และท าสาธารณประโยชน์ตา่ง ๆ  

 

ห้างกิมเสงหลีสร้างสะพานข้ามคลองสามเสนถวายเมื่อในรัชกาลที่ 5 ซึ่งโปรดพระราชทานนามว่า

สพานกิมเสงหลแีหง่ 1 แลได้สนองพระเดชพระคณุในการอื่นอิกหลายอยา่ง...3 

 

รวมถึงหนงัสืองานศพของจ่า พระยาประดินนัทน์ภูมิรัตน์ (เชียงสูน เสรฐภักดี) พิมพ์เม่ือ

พ.ศ. 2468 ได้กลา่ววา่ผู้ตายสร้างสาธารณประโยชน์แก่สงัคมไว้หลายอยา่งในขณะท่ีมีชีวิตอยู่ 

 

                                         
1พระยาประชากิจกรจกัร (แชม่  บนุนาค).  (2462).  เล่มเดิม.  หน้า 4. 
2พระเจนจีนอกัษร (สดุใจ ตณัฑากาศ) แปลจาก: หนงัสอื คิมเตีย้ซกทงจ่ี, หวงเฉียวบุน๋เหียนทงเค้า, ยี่

จบัสีซ่ือ้ ตอนเหมง็ซือ้งัว่ก๊กเลยีต้วน.  (2472).  เล่มเดิม.  หน้า ฆ-ง.   
3พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ.  (2462).  เล่มเดิม.  หน้า 4. 
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เมื่อยงัอยู่ในหวัเมืองกับเมื่อมาอยู่ในกรุงเทพฯ ได้ออกทรัพย์เข้าส่วนเร่ียรายตามยุคคราวนิยม 

เช่น การสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปิยมหาราชที่พระลานพระราชวงัดุสิต 

การสร้างเรือพระร่วง  การเสอืป่า การสร้างโรงเรียน การสร้างสวนลมุพินี บ ารุงอากาศยาน ได้ออกเงิน

สว่นตวัทัง้ช่วยเร่ียรายบ ารุง...มีการออกเงินบ ารุงสภากาชาดสยาม เปนสมาชิกกิติมศกัดิ์ แลได้ท าป่า

ช้าจีนไว้เปนสาธารณที่บ้านดอน จังหวดัสรุาษฎร์...เมื่อเกิดน า้ท่วมที่บ้านดอน จังหวดัสรุาษฎร์ ใน

พระพทุธศกัราช 2454 กบั 2459 ได้ช่วยเหลือเลีย้งดแูจกจ่ายอาหาร เคร่ืองใช้สรอยแก่ผู้ที่ได้รับความ

ทกุข์ยากนัน้ แม้เมื่อพระพทุธศกัราช 2465 เกิดน า้ท่วมใหญ่ที่ซวัเถา ซึ่งเปนถ่ินประเทศจีน ก็ได้เปนผู้

หนึง่ที่จดัการเร่ียรายเงินสง่ไปช่วยแก่เพื่อนร่วมชาติ...1 

 

ขณะท่ีหนงัสืองานศพของนายเซียวซองอ๊วน สีบุญเรือง พิมพ์เม่ือพ.ศ.  2471 ได้กล่าว

วา่ในขณะท่ีมีชีวิตอยู ่นายเซียวซองอ๊วนได้ท าประโยชน์แก่สงัคมไว้หลายอย่างด้วยกนั 

 

นายซองอ๊วนรวบรวมเงินได้จากการเรียราย เหลือจากถวายเปนทนุนอนบ ารุงการศาสนาแล้ว 
ยงัได้ตวัเงินเหลือสร้างโรงเรียนอีกหลงัหนึง่ โรงเรียนแห่งนีก็้คือ โรงเรียนสีบณุยานนท์ ซึ่งสร้างขึ น้ที่
วดัท้ายเมือง จงัหวดันนทบรีุ…นอกจากโรงเรียนที่กลา่วแล้วก่อนหน้านัน้ราว 2-3 ปี นายซองอ๊วนยงั
ได้บอกบุญเร่ียรายบรรดาญาติร่วมสกุล สร้างโรงพยาบาลรักษาคนโรคเรือ้นให้เปนสมบัติแก่

สภากาชาดสยาม ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัพระประแดงหลงัหนึง่มีนามวา่ “เรือนสบีญุเรือง”…2 

 

สว่นหนงัสืองานศพของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (มิน้ เลาหเศรษฐี) พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2472 ได้

กลา่ววา่ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัและพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า

เจ้าอยูห่วั ตวัพระยาโชฎึกราชเศรษฐี ได้ท าประโยชน์หลายอยา่งให้สงัคม 

 

สนองพระเดชพระคณุในส่วนพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ยกตวัอย่างดงัเช่น เมื่อทรงสร้าง
พระราชวงัดสุิตก็รับอาสาขุดคลองเม่งเสง และสร้างสะพานข้ามคลองนัน้ถวายสนองพระเดชพระคุณ 

                                         
1ลทัธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 16 ต านานภาษีอากรบางอย่างกับค าอธิบายของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมพระด ารงราชานภุาพ.  (2468).  เล่มเดิม.  หน้า จ. 
2รวมใจความพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ในการเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมโรงเรียน

จีนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 กบัค าแปลเปนภาษาจีนและภาษาองักฤษ.  (2471).  เล่มเดิม.  หน้า 8. 
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เป็นต้น ทางฝ่ายพาณิชนิกร พระยาโชฎึกฯ ก็เป็นผู้ ซึ่งพวกพาณิชนับถือ มักได้รับเลือกเป็นต าแหน่ง
ผู้ดูแลกิจการต่างๆ เช่นเป็นกรรมการโรงพยาบาลจีน และเป็นกรรมการธนาคารสยามกัมมาจน เป็น
ต้น…เมื่อในรัชชกาลที่ 6 ได้รับเลอืกเป็นกรรมการสภากาชาดสยามด้วย…1 

 

3.6 ผู้มีน า้ใจ มีความขยัน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
อัตลักษณ์ด้านนีป้รากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในช่วงปลาย

ทศวรรษ 2450 จนถึงต้นทศวรรษ 2470 เช่น หนงัสืองานศพของพระยาโชดกึราชเศรษฐี (ฮวด โชติ

กะพกุกณะ) พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2457 ได้กล่าวว่าขณะท่ีมีชีวิตอยู่ พระยาโชดกึราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะ

พกุกณะ) เป็นคนท่ีมีน า้ใจตอ่ผู้ อ่ืน 

 

เมื่อจะกลา่วด้วยอธัยาไศรยของพระยาโชดกึราชเศรษฐี ยอ่มเปนคนมีน า้ใจกว้างขวางโอบอ้อมอารี 

เปนต้นวา่ผู้ที่เลน่เคร่ืองลายครามชอบของสิง่ใดก็แจกจ่ายให้ปันมิได้หวงแหน...2 

 

เช่นเดียวกบัท่ีหนงัสืองานศพของพระพิบลูย์พฒันากร (ยู่กุ่ย  ตณัฑเศรษฐี) พิมพ์เม่ือพ.ศ. 

2462 ได้กลา่ววา่ผู้ตายเป็นคนท่ีมีไมตรีจิตและมีความซ่ือตรงตอ่ผู้ อ่ืน 

 

แลข้าราชการญาติมิตรพ่อค้า ราษฎรก็คุ้นเคยชอบพอกันมาก ประกอบด้วยมีอธัยาศรัยไมตรี

ซื่อตรง แม้จะมีการเลน่หวัสนกุล้อเลยีนอะไรกนับ้างก็เปนไปในทางสภุาพมิได้ก้าวร้าวเอาเปรียบ...3 

 

สว่นหนงัสืองานศพของหลวงอดุรภณัฑ์พานิช (เตง็  โสภโณดร) พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2462 มีการ

กลา่วถึงผู้ตายวา่เป็นผู้ ท่ีมีความขยนัหมัน่เพียรจนตัง้ตวัได้  

   
หลวงอดุรฯ ชอบเลา่ถึงเร่ืองเมื่อแรกเข้ามาท ามาหากินในเมืองไทย  เคยเลา่ให้ข้าพเจ้า(กรมด ารง  

ผู้ เขียน)ฟังเนื่อง ๆ วา่เมื่อมานัน้มีแตเ่สือ้ตวั 1 กงัเกงตวั 1 กบัเสอืปนูอนผืน 1 ต้องขอยืมเงินเขาเสยีค่า

                                         
1พระเจนจีนอกัษร (สดุใจ ตณัฑากาศ) แปลจาก: หนงัสอื คิมเตีย้ซกทงจ่ี, หวงเฉียวบุน๋เหียนทงเค้า, ยี่

จบัสีซ่ือ้ ตอนเหมง็ซือ้งัว่ก๊กเลยีต้วน.  (2472).  เล่มเดิม.  หน้า ง-จ.   
2โคลงอภุยัพากย์.  (2457).  เล่มเดิม.  หน้า ซ. 
3พระยาประชากิจกรจกัร (แชม่  บนุนาค).  (2462).  เล่มเดิม.  หน้า 5. 
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โดยสานมา  เมื่อแรกถึงเมืองไทยรับจ้างเขาเปนจบักงัพายเรือ ด้วยในสมยันัน้ถนนรนแคมยงัไม่ใคร่มี

ไปไหนไปเรือกนัเปนพืน้...เขามกัจ้างจีนใหม ่ๆ ให้ค่าจ้างถกู ๆ เพราะจบักงัพายเรือไมต้่องรู้ภาษาไทย 

แล้วแตเ่ฒา่แก๋สัง่ให้พายก็พายไป  รับจ้างพายเรืออยูจ่นได้เงินใช้หนีท้ี่เขาทดรองคา่โดยสานหมดแล้ว 

จึงคิดอา่นไปรับจ้างเขาหงุเข้ากระทะในโรงกงสีส าหรับเลีย้งจบักงั ได้คา่จ้างมากขึน้กว่าแต่ก่อน คอ่ย

สะสมคา่จ้างไว้เปนทนุจนพอจะออกค้าขายโดยล าพงัได้...1 

 

ขณะท่ีหนงัสืองานศพของจา่  พระยาประดินนัทน์ภูมิรัตน์  (เชียงสนู  เสรฐภกัดี)  พิมพ์เม่ือ

พ.ศ. 2468 ได้กลา่วถึงผู้ตายวา่เป็นผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีอย่างมาก 

 

ตัง้แตไ่ด้ท าการภาษีอากรในรัชกาลที่ 5 จนพึ่งสิน้รัชกาลที่ 6 แม้บางปีจะไมไ่ด้ก าไรหรือถึงขาดทนุ

มากน้อยประการใดได้จดัการขวนขวายสง่เงินภาษีอากรนัน้ ๆ ให้เสร็จไปทกุงวด...2 

 

ส่วนหนังสืองานศพของนายเซียวซองอ๊วน สีบุญเรือง พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2471 ได้กล่าวถึง

ผู้ตายวา่เป็นผู้ ท่ีมีน าใจและความซ่ือตรงตอ่มิตรสหาย 

 

นายซองอ๊วนเปนผู้ที่ซื่อตรงต่อมิตร์จริงๆ กิจการใดจะเปนสว่นตวัของเพื่อนฝงูหรือบริษัทหรือการ
สาธารณประโยชน์ ถ้าได้มีผู้มาออกปากขอความช่วยเหลือแล้ว ไม่ปรากฏว่าขัดใครเลย เปนช่วย
จนถึงส าเร็จเสมอ โดยเหตนุีจ้ึงได้รับความชมเชยจากมิตรสหายทัง้หลายวา่ สละเวลางานของตนเพื่อ
ประโยชน์ผู้อื่น ดงันีจ้ึงเปนท่ีรักใคร่นบัถือของเพื่อนฝงูหนกัหนา…นิสสยัของนายซองอ๊วนแม้จะได้รับ
ต าแหน่งอนัสงูสดุในการงาน ก็ไมม่ีถือตวั ถือยศถืออย่างบ าเพ็ญตนได้เสมอต้นเสมอปลาย สมาคม
กับชนทุกชัน้ ไม่เหยียดย ่าบุคคลหรือเพื่อนฝูงที่ตกต ่า มีข้อที่ควรชมเชยอย่างเอกก็คือ รู้จักถนอม
ความสามคัคีในระหวา่งพรรคพวกกบัสามารถที่จะผกูน า้ใจศตัรูมากลายเปนมิตร์ได้สนิทโดยท าลาย

ความพยาบาทนัน้เสยี…3  

 

                                         
1พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ.  (2462).  เล่มเดิม.  หน้า 2-3. 
2ลทัธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 16 ต านานภาษีอากรบางอย่างกับค าอธิบายของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระด ารงราช่านภุาพ.  (2468).  เล่มเดิม.  หน้า ฆ. 
3รวมใจความพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ในการเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมโรงเรียน

จีนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 กบัค าแปลเปนภาษาจีนและภาษาองักฤษ.  (2471).  เล่มเดิม.  หน้า 6. 
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จากข้อความข้างต้นท่ีปรากฏในประวตัิผู้ตาย เห็นได้วา่เป็นการน าเสนอภาพลกัษณ์ด้านดี
ของผู้ตายในแง่มุมต่างๆ ทัง้เป็นผู้ ท่ีมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และแผ่นดิน เป็นท่ีโปรด
ปรานของพระมหากษัตริย์  เจ้านาย  เป็นข้าราชการสยาม มีความเป็นไทยมากกว่าเป็นจีน เป็น
บคุคลท่ีมีน า้ใจ ขยนั มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี รวมทัง้ยงัท าประโยชน์ในด้านตา่ง ๆ ให้แก่สงัคม 
(ดูตารางท่ี 1 ประกอบ) การน าเสนอภาพลักษณ์ทัง้ 6 ประการเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการ
นิยามอตัลกัษณ์ท่ีตนเองเป็นผู้ก าหนดขึน้มา ผู้วิจยัเห็นว่าการท่ีนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนได้หยิบยก
คณุสมบตัิเหล่านีอ้อกมาต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองและสงัคมท่ีเกิดขึน้
ในชว่งทศวรรษ 2450-ทศวรรษ 2470 โดยสถานการณ์ทางการเมืองและสงัคมจะสอดคล้องอยา่งไร
กบัการสร้างอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนจะกลา่วตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  52 

ตาราง 1 อตัลกัษณ์ด้านตา่ง ๆ ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนจากตวัอย่างหนงัสืองานศพ 
ในชว่งทศวรรษ 2450 -ทศวรรษ 2470 

 
อตัลกัษณ์ ทศวรรษ 2450 ทศวรรษ 2460 ทศวรรษ 2470 

บคุคลท่ีมีความ
จงรักภกัดีตอ่
พระมหากษัตริย์และ
แผน่ดนิ 

   

ผู้ ท่ีเป็นท่ีโปรดปราน
ของกษัตริย์ เจ้านาย 
ขนุนาง 

   

ข้าราชการของสยาม 
 

  
มีความเป็นไทย
มากกวา่ความเป็นจีน   

 
 

 

บคุคลท่ีท าประโยชน์
ด้านตา่ง ๆ ให้กบั
สงัคม 

   

ผู้ มีน า้ใจ มีความขยนั 
ความรับผิดชอบตอ่
หน้าท่ี 

   

 
4.  ปัจจัยเบือ้งหลังการสร้างอัตลักษณ์ของนักธุรกจิเชือ้สายจีนในหนังสืองาน
ศพนักธุรกจิไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2450 – ทศวรรษ 2470 

ในหวัข้อนีผู้้ วิจยัจะอธิบายให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการน าเสนออตัลกัษณ์ของนัก

ธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพกบับริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมในชว่ง

ทศวรรษ 2450-ทศวรรษ 2470 โดยผู้ วิจัยเห็นว่าอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีถูก

น าเสนอในหนังสืองานศพนัน้มีความเก่ียวข้องอย่างเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับบริบททาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ในช่วงทศวรรษ 2450-ทศวรรษ 2470 อย่างไรก็ตามการอธิบายถึง
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนกบับริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สงัคม ในชว่งเวลานีเ้ป็นการตีความของผู้วิจยัไมใ่ชก่ารน าข้อมลูจากหนงัสืองานศพมาแสดงให้เห็น

ถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งทัง้ 2 สิ่งได้โดยตรง 

เน่ืองด้วยการศึกษาวิเคราะห์หนังสืองานศพนัน้มีข้อท่ีต้องพิจารณาดงัท่ี อนรรฆ พิทักษ์

ธานิน ได้ชีว้่าข้อเท็จจริง เชน่ ประวตัผิู้ตายท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพเป็น “ข้อเท็จจริง” (fact) ท่ียงั

ไม่มีการให้ความหมาย คณุคา่ใด ๆ มีลกัษณะเป็นการเล่าข้อเท็จจริงท่ีผู้ เขียนเลือกน ามาเสนอแก่

ผู้อ่านโดยผู้อ่านเป็นผู้ ตีความหรือให้ความหมายแก่เร่ืองของผู้ตายท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพ1 จาก

ข้อท่ีต้องพิจารณานีจ้ะเห็นได้วา่ หนงัสืองานศพอาจไม่ได้บอกข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องทกุอยา่ง ผู้อา่น

จะต้องตีความหนงัสืองานศพด้วยตนเอง ในบทนีผู้้ วิจยัจึงตีความการน าเสนออตัลกัษณ์ของนัก

ธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่าการน าเสนออตั

ลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีพบในหนังสืองานศพนัน้มีความสอดคล้องกับบริบททาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมใดในชว่งทศวรรษ 2450-ทศวรรษ 2470 

4.1  นโยบายชาตินิยมและการท าให้คนจีนและคนไทยเชือ้สายจีนเป็น “คนอ่ืน” ใน
สมัยรัชกาลที่ 6  

 ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ได้มีการขยายตวัของกลุ่มคนท่ีต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ  ของประเทศ เน่ืองจากความรู้และระบบการศึกษาแบบสมยัใหม่ท่ีแพร่หลายในวง

กว้างขึน้ท าให้ประชาชนเร่ิมมีความคิดเห็นทางการเมืองมากขึน้2 ส่งผลให้รัชกาลท่ี 6 ต้องเร่งนิยาม

ความหมายของชาติไทยและความเป็นไทยหรือนโยบายชาตินิยมของพระองค์ โดยสาระส าคญั

ของนโยบายชาตินิยมของรัชกาลท่ี 6 คือ เน้นความส าคญัสงูสดุของพระมหากษัตริย์ตอ่“ชาตไิทย” 

และเน้น “พุทธศาสนา” ว่าเป็น “ศาสนาประจ าชาติไทย” เพ่ือให้แนวคิดทางพุทธศาสนาท าให้คน

จงรักภกัดีตอ่ชาตแิละพระมหากษัตริย์ ตลอดจนชว่ยในการจดัระเบียบและควบคมุสงัคมด้วย3  

                                         
1อนรรฆ พิทกัษ์ธานิน.  (2550,มกราคม-มิถนุายน).  เล่มเดิม.  หน้า 147. 
2สรุปจาก สายชล สตัยานรัุกษ์.  (2557). 10 ปัญญาชนสยาม เล่ม1 ปัญญาชนแห่งรฐัสมบูรณาญา 

สิทธิราชย์. หน้า 146; อจัฉราพร  กมทุพิสมยั.  (2525). อดุมการชาตินิยมของผูน้ าไทย.  หน้า 25. 
3สายชล  สตัยานรัุกษ์.  (2557).  เล่มเดิม. หน้า 165. 
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ในการด าเนินนโยบายชาตนิิยมของรัชกาลท่ี 6 ทรงอธิบายว่าผู้ ท่ีเรียกตนเองเป็น “คนไทย” 

ได้ต้องประพฤติตนให้เหมือนคนไทยคือ มีความจงรักภักดีต่อชาติและแผ่นดินไทย1 โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งการจงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์ถือเป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุเน่ืองจากกษัตริย์คือชาติ2   

 ในการปลูกฝังส านึกเร่ืองชาติไทยหรือการท าให้ราษฎรชาวไทยมีความรู้สึกชาตินิยมนัน้

รัชกาลท่ี 6 ทรงใช้วิธีปลกูฝังให้คนไทยรับรู้ถึงการมีอยูข่อง “คนอ่ืน” ท่ีไม่ใช่คนไทยขึน้มา เพ่ือให้คน

ไทยตระหนกัถึงการมีอยู่ของคนท่ีต่างจากตนและภัยท่ีจะมาจาก “คนอ่ืน” เพ่ือให้คนไทยมีความ

สามัคคีร่วมมือกันปกป้องการคุกคามของ “คนอ่ืน” โดยในการนีพ้ระองค์ทรงเลือกให้คนจีนมี

สถานะเป็น “คนอ่ืน” แม้ว่าในสมัยนัน้จะมีคนต่างชาติอีกหลากหลายชาติหรือชาติมหาอ านาจ

ตะวนัตกท่ีคกุคามตอ่ความมัน่คงของประเทศก็ตาม3 โดยรัชกาลท่ี 6 ทรงใช้บทพระราชนิพนธ์ บท

ละครและพระบรมราโชวาท เชน่ ปลกุใจเสือป่าและเทศนาเสือป่า  พระร่วง ขอมด าดนิ หวัใจนกัรบ 

ความมีชยั ฉวยอ านาจ กุศโลบาย กลแตก การจลาจลในรัสเซีย  เมืองไทยจงต่ืนเถิด โคลนติดล้อ 

ฯลฯ เป็นส่ือในการถ่ายทอดแนวพระราชด าริชาตินิยมของพระองค์ไปสู่กลุ่มข้าราชการและ

ปัญญาชน ซึง่เป็นเป้าหมายหลกัของการถ่ายทอดแนวพระราชด าริ4 

สาเหตท่ีุพระองค์เลือกชาวจีนขึน้มาเป็น “คนอ่ืน” เพราะว่า ในขณะท่ีชาวจีนเป็นกลุ่มท่ีมี

บทบาทส าคญัและผูกขาดเศรษฐกิจของประเทศ แต่ชาวจีนในไทยไม่ยอมเปล่ียนมาเป็นไทย 5 ใน

พระราชด าริของรัชกาลท่ี 6 แล้วคนไทยกบัคนจีนในสยามไม่ได้เป็นชมุชนเดียวกนั การมีอตัลกัษณ์

หรือตวัตนทางชาติพนัธุ์ท่ีผสมผสานความเป็นจีนกบัความเป็นไทยเข้าด้วยกนัเป็น “จีนสยาม” หรือ 

“ไทยจีน” นัน้เป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้6  นอกจากนีช้าวจีนยังมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองซึ่งเป็น

อนัตรายตอ่ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ เช่น  เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงานของคนจีนเป็นเวลา 3 วนั  

                                         
1 อจัฉราพร กมทุพิสมยั.  (2525).  เล่มเดิม.  หน้า 37. 
2แหล่งเดิม.  หน้า 39. 
3สายชล  สตัยานรัุกษ์.  (2557).  เล่มเดิม.  หน้า 269. 
4อจัฉราพร  กมทุพิสมยั.  (2525).  เล่มเดิม.  หน้า 40. 
5สายชล  สตัยานรัุกษ์.  (2557).  เล่มเดิม. หน้า 165. 
6เกษียร เตชะพีระ.  (2537 ก).  จินตกรรมชาติทีไ่ม่เป็นชมุชน: คนชัน้กลางลูกจีนกบัชาตินิยมโดยรฐัของ

ไทย.  หน้า 10-11. 
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เน่ืองด้วยรัฐบาลได้ก าหนดให้คนจีนต้องภาษีรายหัวประจ าปี แทนการเสียภาษีผูกปี้ทุกสามปี 

ดงันัน้จึงมีการเดินแจกใบปลิวเป็นภาษาจีนทัว่กรุงเทพฯ เพ่ือเรียกร้องให้มีการหยดุงาน ร้านค้าของ

คนจีนพากนัปิดหมด ท าให้วิสาหกิจและการบริการท่ีเป็นของชาวจีนทัง้หมดปิดกิจการเป็นเวลา 3 วนั 

ข้าวและอาหารกลายเป็นของหายากและมีราคาแพง การขนสง่และธุรกิจเป็นอมัพาต  

เหตกุารณ์ในครัง้นีส้่งผลให้คนไทยเห็นว่าตนต้องพึงพาคนจีนในเร่ืองการค้าและธุรกิจเป็น

อย่างมาก นอกจากนีย้ังท าให้เห็นว่า  การท่ีชาวจีนอยู่ในสยามก็เพ่ือกอบโกยเงิน ไม่ต้องการ

จ่ายเงินช่วยเหลือประเทศตามท่ีสมควรจะต้องจ่าย1 หรือจะกรณีการเดินทางเข้ามาสยามของ ซุน

ยดัเซ็น ผู้น าขบวนการชาตินิยมจีนท่ีเดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ เม่ือพ.ศ. 2451 เพ่ือเร่ียไรเงินเอาไป

รณรงค์ล้มจกัรพรรดิจีนและก่อตัง้รัฐชาติจีนขึน้ โดยคนจีนในเมืองไทยสนับสนุนซุนยดัเซ็นอย่าง

เตม็ท่ี  ขณะเดียวกนัพรรคก๊กมินตัง๋ของซุนยดัเซ็นก็ให้การสนบัสนนุหนงัสือพิมพ์จีนท่ีกรุงเทพฯ โดย

หนังสือพิมพ์จีนในสยามจะพิมพ์งานเขียนท่ีสนับสนุนความคิดชาตินิยมและการปฏิวัติ ท าให้

รัฐบาลไทยเป็นกงัวลว่าการเคล่ือนไหวของขบวนการชาตินิยมจีนและการเผยแพร่แนวคิดระบอบ

สาธารณรัฐและการปฏิวตัจิะชกัน าให้คนไทยสนใจท่ีจะเปล่ียนแปลงการปกครองของสยามด้วย2   

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวจีนในไทยเพิ่มจ านวนมากขึน้ 

สงัคมไทยก็กลืนกลายให้พวกจีนใหม่เหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสงัคมได้ยากขึน้ เน่ืองจากในสมยันี ้

เร่ิมมีหญิงจีนอพยพเข้ามามากขึน้ การศึกษาในโรงเรียนจีนก็แพร่หลาย เป็นต้น ท าให้รัชกาลท่ี 7 

ทรงวิตกเก่ียวกบัปัญหาชาวจีน3 ถึงพระองค์จะทรงวิตกกบัเก่ียวกบัชาวจีนมากเพียงใด แตพ่ระองค์

ทรงเลือกใช้วิธีการประนีประนอมกับชาวจีนและไม่แสดงการวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบอย่าง

เปิดเผยดงัท่ีรัชกาลท่ี 6 ทรงกระท า4   

                                         
1จี. วิลเลยีม สกินเนอร์.  (2548).  สงัคมจีนในประเทศไทย ประวติัศาสตร์เชิงวิเคราะห์.  แปลโดย ชาญ

วิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ). หน้า 164-165. 
2คริส เบเคอร์; และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร.  (2557).  ประวติัศาสตร์ไทยร่วมสมยั.  หน้า 160. 
3เดวดิ เค. วยัอาจ. (2557).  ประวติัศาสตร์ไทยฉบบัสงัเขป.  แปลโดย  กาญจนี ละอองศรี 

(บรรณาธิการ). หน้า 321-322. 
4เอือ้มพร ศรสวุรรณ. (2548). การรบัรู้เร่ืองชาวจีนของชนชัน้น าทางการเมืองไทยพ.ศ. 2438-2475. 

หน้า 234. 
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 กล่าวได้ว่าการน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพช่วง

ทศวรรษ 2450-ทศวรรษ 2470 เป็นความพยายามสร้างและน าเสนออัตลกัษณ์ของนักธุรกิจเชือ้

สายจีนว่าไม่ใช่ “คนอ่ืน” และมีคุณสมบตัิของ “ความเป็นไทย” ตามพระราชด าริของรัชกาลท่ี 6 

จากข้อเท็จจริงท่ีว่าในช่วงปลายรัชสมยัรัชกาลท่ี 5 ได้เกิดเหตกุารณ์การหยดุงานครัง้ใหญ่ของชาว

จีนในไทยเพ่ือต่อต้านการท่ีรัฐบาลสยามจะเก็บภาษีจากพ่อค้าชาวจีนเพิ่มขึน้ เม่ือรัชกาลท่ี 6 ขึน้

ครองราชย์ ในปี 2454 พวกหัวหน้าชุมชนชาวจีนพยายามอย่างเต็มท่ีในการลบความทรงจ า

เก่ียวกับการนดัหยุดงานครัง้ใหญ่ของชาวจีนในไทยท่ีเพิ่งเกิดขึน้ไม่นาน ดงันัน้พวกหวัหน้าชุมชน

ชาวจีนจึงน าของขวัญราคาสูงขึน้น้อมเกล้าฯถวายรัชกาลท่ี 6 รวมทัง้พวกหัวหน้าชุมชนจีนจึง

ขอร้องราชส านกัให้ขบวนแห่เสด็จเลียบพระนครได้ผ่านเข้าไปในย่านคนจีนซึ่งได้มีการท าพิธีแสดง

ความจงรักภักดีต่อรัชกาลท่ี 6 ในค ากราบบงัคมทูลต่อพระเจ้าอยู่หัวโดยชุมชนชาวจีนได้มีการ

กล่าวว่าลกูหลานชาวจีนในไทยจ านวนมากได้กลายเป็นคนไทยแล้ว1 ข้อเท็จจริงนีแ้สดงให้เห็นวา่มี

ความเป็นไปได้ท่ีนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนจะน าเสนออัตลักษณ์ของตนเองในหนังสืองานศพใน

ลกัษณะท่ีสอดคล้องกับนโยบายชาตินิยมของรัชกาลท่ี 6 ในท านองเดียวกับท่ีพวกหวัหน้าชุมชน

ชาวจีนในไทยเคยแสดงออกถึงตวัตนของชาวจีนในไทยท่ีได้กลายเป็นคนไทยไปแล้ว 

 สาเหตขุองการน าเสนออตัลกัษณ์ท่ีไมใ่ช ่“คนอ่ืน” ของนกัธุรกิจเชือ้สายจีน สามารถเข้าใจ

ได้เม่ือพิจารณาจากภูมิหลงัของนกัธุรกิจชาวจีนหรือมีเชือ้สายจีนในสงัคมสยามช่วงทศวรรษ 2450 

ถึงทศวรรษ 2470 จากงานศึกษาของพรรณี บวัเล็ก และของศภุรัตน์ เลิศพาณิชยกุล ท่ีอธิบายว่า

นกัธุรกิจหรือนายทุนไทยตัง้แต่สมยัต้นรัตนโกสินทร์เร่ือยยาวมาจนถึงต้นทศวรรษ 2480 ในส่วนท่ี

เป็นนกัธุรกิจชาวจีนและ “ลกูจีน” ส่วนใหญ่จะมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัชนชัน้สงูของสยามไม่ว่าจะ

เป็นสร้างความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ การสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงาน 

หรือโดยการเข้ารับราชการ ท าให้สามารถสะสมทุนและประกอบธุรกิจจนร ่ารวยได้ 2  ฉะนัน้เม่ือ

                                         
1จี. วิลเลยีม สกินเนอร์. (2548).  เล่มเดิม.  หน้า 164-165. 
2พรรณี บวัเลก็. (2543). ลกัษณะของนายทนุไทยในช่วงระหว่างพ.ศ. 2457-2482.  บทท่ี 2-3; ศภุรัตน์ 

เลศิพาณิชยกลุ.  (2539).  ขนุนางไทยเชือ้สายจีนบางตระกลูในสมยัรัตนโกสนิทร์. ใน วรศกัดิ์ มหทัธโนบล และ
สภุางค์ จนัทวานิช (บรรณาธิการ).  ชาวจีนแตจ๋ิ้วในประเทศไทยและในภูมิล าเนาเดิมทีเ่ฉาซนั สมยัทีส่อง ท่าเรือ
ซ่านโถว ค.ศ. 1860-1949 (พ.ศ. 2403-2492).  หน้า 277-307. 
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นโยบายชาตนิิยมของรัชกาลท่ี 6 มีผลให้ต้องเลือกระหวา่งการธ ารงรักษาตวัตนทางวฒันธรรมตาม

ชาติพนัธุ์จีนเอาไว้หรือการแสดงออกถึงคณุสมบตัิ “ความเป็นไทย” จึงเป็นดงัท่ี เกษียร เตชะพีระ 

ได้อธิบายว่า “เจ๊ก” หรือ “ลกูจีน” รุ่นแรก ๆ ในเมืองไทยเลือกทิง้ตวัตนทางวฒันธรรมตามชาติพนัธุ์

จีน ไมใ่ห้ตนถกูผลกัไปเป็น “คนอ่ืน” เพ่ือรักษาฐานะทางเศรษฐกิจเอาไว้ ส าหรับ “ลกูจีน” ท่ีมีความ

ต่ืนตวัทางการเมืองและต้องการมีต าแหน่งทางการเมืองก็จะปรับตวัตอ่รองกบัรัฐไทยด้วยการแปลง

ตวัเป็น “ไทย” ด้วยการเปล่ียนช่ือแซ่เป็นนามสกุลไทย เรียนหนังสือไทย หาข้าราชการเป็นนาย

อปุถมัภ์ทางการเมือง ถ้าจ าเป็นลกูจีนผู้นัน้ก็จะหาทางเข้าไปเป็นข้าราชการ1 

 ลักษณะดังกล่าวนีแ้สดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ของนักธุรกิจเชือ้สายจีนท่ีถูกน าเสนอใน

หนงัสืองานศพไม่ได้เป็นสิ่งท่ีผกูติดกบัชาติพนัธุ์ของตวับคุคลผู้นัน้แตส่ามารถเปล่ียนแปลงไปตาม

สถานการณ์แวดล้อม สอดคล้องกบัท่ี ฟรีดริค บาร์ธ (Fredrik Barth) นกัมานษุยวิทยาชาวนอร์เวย์ 

ได้อธิบายว่าคนเราสามารถเปล่ียนแปลงสถานภาพทางชาติพันธุ์ ท่ี เป็นมาแต่เกิดได้ตาม

สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่2 

 ท่ีน่าสงัเกตอีกประการหนึ่งคือ อตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองาน

ศพในชว่งทศวรรษ 2450 –ทศวรรษ 2470 มีลกัษณะของการปฏิเสธและกดขม่อตัลกัษณ์ท่ีไมเ่ป็นท่ี

ยอมรับของสงัคมเอาไว้ ดงัเห็นได้จากการท่ีเนือ้หาของหนงัสืองานศพมีการน าเสนอภาพลกัษณ์ว่า

นกัธุรกิจเชือ้สายจีนมีความเป็นไทยมากกว่าความเป็นจีน การน าเสนอภาพลกัษณ์เช่นนีแ้สดงให้

เห็นว่ามีการปฏิเสธและกดข่มอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์จีนเอาไว้ ผู้วิจยัเห็นว่าเราอาจท าความเข้าใจ

ประเด็นนีไ้ด้เม่ือพิจารณาจากแง่มุมการอธิบายของชาร์ล เลเมิร์ต (Charles Lemert) นักสังคม

วิทยาชาวอเมริกัน ท่ีชีว้่าผู้ ท่ีถูกกดดนัให้เป็น “คนอ่ืน” ด้วยอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์หรืออตัลกัษณ์

ทางสังคมจะมีความรู้สึกท่ีแหลมคมว่า อตัลักษณ์เป็นเร่ืองของความสมัพันธ์เชิงอ านาจ เขาหรือ

เธอจะปฏิเสธและกดข่มอตัลกัษณ์ด้านท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรับของสงัคมแล้วนิยามอตัลกัษณ์ของตนเอง

                                         
1เกษียร เตชะพีระ.  (2537 ข).  แลลอดลายมงักร รวมข้อเขียนว่าดว้ยความเป็นจีนในสยาม.  หน้า 118. 
2ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ .  (2550, มกราคม).  ชาติพันธุ์  ศาสนา และชาตินิยม. ใน สุรชาติ บ ารุงสุข 

(บรรณาธิการ).  จุลสารความมัน่คงศึกษา ฉบบัที ่15 ชาติพนัธุ์ชาตินิยม Ethnonationalism. หน้า 7. 
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ขึน้ใหม่โดยเก็บกด หลงลืม และปฏิเสธ ความแตกตา่งท่ีท าให้ตนถกูมองว่าเป็น “คนอ่ืน” เพ่ือใช้อตั

ลกัษณ์ท่ีนิยามขึน้ใหมนี่ใ้นการตอ่รองกบัสงัคมในวงกว้างให้ตนพ้นจากการเป็น “คนอ่ืน”1 

4.2 การตื่นตัวของการเขียนประวัตศิาสตร์สามัญชน 
งานศึกษาของอรรถจกัร์ สตัยานุรักษ์ ได้เปิดประเด็นท่ีน่าสนใจไว้ว่า ความเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสงัคมของสยามสมยัต้นรัตนโกสินทร์ท าให้ชนชัน้สูงเกิดส านึกถึงศกัยภาพของ

มนุษย์ในการท าให้สงัคมก้าวหน้าขึน้ อนัส่งผลให้ชนชัน้สูงเปล่ียนแปลงความคิดทางเวลามาเป็น

ความคิดท่ีให้ความส าคญักบัเร่ืองศกัยภาพของมนษุย์ในการท าให้สงัคมก้าวหน้าขึน้ในชว่งเวลาท่ี

เขายังมีชีวิตอยู่ น ามาสู่การเขียนชีวประวัติหรือประวัติสายตระกูลของตนเพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถและความส าเร็จของบรรพบุรุษในการสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีขึน้ ต่อมาเม่ือสยามท า

สนธิสญัญาการค้าเสรีกบัองักฤษในพ.ศ. 2398 ได้เกิดความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม

ในวงกว้างขึน้ โดยเกิดกลุ่มคนท่ีประกอบอาชีพเฉพาะใหม่ ๆ ท่ีต้องอาศยัทกัษะความสามารถใน

การประกอบอาชีพและสร้างฐานะ ท าให้ผู้ประกอบการต้องขวนขวายท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตน

ในด้านต่าง ๆ จึงเกิดส านึกท่ีว่าตนเองเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับมนุษย์คนอ่ืน ๆ ท่ีสามารถพัฒนา

ศกัยภาพของตนเองได้และตนเองสามารถสร้างสรรค์ความก้าวหน้าขึน้ได้ จึงมีการเขียนงานท่ี

แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาและความสามารถของวงศ์ตระกลูของผู้ประกอบการทางธุรกิจ2 

งานเขียนประเภทประวัติผู้ เสียชีวิต เป็นงานเขียนประเภทหนึ่งท่ี เกิดขึน้และเป็นท่ีนิยม

ภายใต้ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีได้กล่าวมา โดยงานเขียนประวตัิผู้ ท่ีเสียชีวิต

เป็นงานเขียนท่ีเกิดขึน้พืน้ฐานความคิดท่ีเห็นว่าชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า มีความหมายท่ีน่า

จดจ าแม้ว่าร่างกายจะสูญสลายไปแล้ว หากเขาเป็นส่วนหนึ่งในการผลกัดนัให้ประวตัิศาสตร์ของ

บ้านเมืองก้าวไปข้างหน้า3 

ผู้วิจยัเห็นว่าการต่ืนตวัของการเขียนประวตัศิาสตร์ของสามญัชนท่ีแสดงให้เห็นวา่ชีวิตของ

คนทัว่ไปเป็นชีวิตท่ีมีคณุคา่ในฐานะส่วนหนึ่งท่ีท าให้บ้านเมืองก้าวหน้าขึน้ ดงัท่ี อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์ 

                                         
1อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ.  (2561).  อตัลกัษณ์ Identity การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด.  หน้า 82-83. 
2อรรถจกัร์  สตัยานรัุกษ์.  (2532).  ประวตัิศาสตร์สามญัชนก่อนพ.ศ.  2475.  ใน.  ชาคริต ชุ่มวฒันะ 

และอกุฤษฏ์ ปัทมานนัท์ (บรรณาธิการ). สายธารแห่งความคิด.  หน้า  155-165. 
3อรรถจกัร์  สตัยานรัุกษ์.  (2532). เล่มเดิม.  หน้า 168-169. 
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ได้วิเคราะห์ไว้นีอ้าจเป็นปัจจยัอีกประการหนึ่งของการน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจเชือ้สายจีน

ในหนงัสืองานศพช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2470 โดยพิจารณาจากการท่ีเนือ้หาของหนงัสือ

งานศพของนักธุรกิจเชือ้สายจีนในช่วงเวลานีมี้ส่วนประวัติผู้ ตายท่ีเขียนถึงความดีงามและ

คณุประโยชน์ท่ีผู้ ตายในฐานะสามญัชน (พิจารณาจากชาติก าเนิดของผู้ตาย) ได้ท าให้บ้านเมือง

ขณะท่ีเขายงัมีชีวิตอยู ่

4.3  ความแพร่หลายของประเพณีการท าหนังสือแจกในงานศพมาสู่สามัญชน 
ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 6 จนถึงรัชกาลท่ี 7 ประเพณีการพิมพ์หนงัสืองานศพแจกในงานศพได้

เป็นท่ีแพร่หลายในในหมู่ขนุนาง ทัง้ขนุนางชาวไทยและเชือ้สายต่างชาติ โดยสมเด็จฯกรมพระยา

ด ารงราชานภุาพ ทรงเป็นบคุคลส าคญัท่ีท าให้การพิมพ์หนงัสืองานศพแพร่หลายมากขึน้ เน่ืองจาก

ทรงทอดพระเนตรเห็นหนงัสือไทย ทัง้ตวัพิมพ์และตวัเขียนท่ีสะสมอยู่ในหอพระสมดุมีอยู่มากมาย

หลายเร่ือง ซึ่งควรตีพิมพ์เผยแผ่เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจหาความรู้ แต่หนงัสือเหล่านีส้่วนใหญ่ยงั

ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้างด้วยหอพระสมดุไมมี่ก าลงัทรัพย์เพียงพอ สมเด็จฯกรมพระยาด ารง

ราชานุภาพซึ่งขณะนัน้ด ารงต าแหน่งนายกหอพระสมุด จึงทรงริเร่ิมและชักชวนผู้ มีจิตศรัทธา 

ตีพิมพ์หนงัสือต่าง ๆ ในหอพระสมุดส าหรับแจกเน่ืองในงานศพ1 โดยหนงัสือหอพระสมุดท่ีมีผู้ขอ

ต้นฉบบัไปตีพิมพ์ พระองค์ทรงก าหนดไว้ว่าเม่ือตีพิมพ์เสร็จแล้ว ต้องเอาหนงัสือนัน้มาให้หอพระ

สมดุเป็นท านองคา่ภาคหลวงร้อยละ 20 เลม่2 

กล่าวได้ว่าสมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรงเป็นผู้ ท่ีท าให้การพิมพ์หนงัสือแจกใน

งานศพได้รับความแพร่หลายจากชนชัน้น ามาสู่ชนชัน้อ่ืน ๆ มากขึน้ เน่ืองจากพระองค์ทรงเป็นธุระ

จดัการทกุอย่างให้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเร่ืองท่ีจะมาพิมพ์ บางรายถึงกบัลงมือเขียนประวตัิผู้ตาย

ให้ด้วย เจ้าภาพไม่ต้องล าบากในสว่นนีเ้ลย ถึงแม้ว่าสมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานภุาพจะเป็นผู้

ท่ีน าหนงัสือจากหอพระสมุดวชิรญาณมาพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกั  แต่หนังสือท่ีถูกเผยแพร่นัน้

                                         
1เสฐียรโกเศศ.  (2547).  ฟ้ืนความหลงั เล่ม 4.  หน้า 168-169. 
2แหล่งเดิม.  หน้า 172. 
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ทรงคดัเลือกเฉพาะท่ีเห็นว่าควรเผยแพร่ได้เทา่นัน้โดยพระองค์ทรงเป็นผู้ตดัตอ่และเซนเซอร์หนงัสือ

ท่ีตีพิมพ์ขึน้ในสมยัพระองค์1 

 

สรุปท้ายบท 
บทนีศ้ึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างหนงัสืองานศพกับการสร้างอตัลักษณ์ของนัก

ธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2470 จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและ

เนือ้หาของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงเวลานีพ้บว่า หนังสืองานศพได้

จดัรูปแบบและน าเสนอเนือ้หาท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนว่าเป็นผู้ ท่ีมีความ

จงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์ของสยามและมีความเป็นไทยมากกวา่ความเป็นจีน ผา่นเนือ้หาสว่น

ท่ีเป็นประวัติผู้ ตาย เพ่ือให้ผู้ อ่านหนังสืองานศพมีความทรงจ าท่ีดีเก่ียวกับผู้ตายและรู้จักตวัตน

หรืออตัลกัษณ์ของผู้ตายในลกัษณะนัน้ 

ทัง้นีก้ารน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนผู้ลว่งลบัโดยน าเสนอภาพลกัษณ์ท่ี

ดีนีมี้การปิดทับอตัลักษณ์ทางชาติพันธุ์จีนของผู้ตายไว้ด้วย เน่ืองจากการสร้างและน าเสนออัต

ลกัษณ์ของนกัธุรกิจเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพ มีปัจจยัท่ีจากความพยายามท่ีจะตอ่รอง

กบัสงัคมในวงกว้างไมใ่ห้พวกตนถกูผลกัออกไปเป็น “คนอ่ืน” ตามนโยบายชาตนิิยมของรัชกาลท่ี 6 

ซึ่งมีการนิยามว่าคนจีนและคนเชือ้สายจีนท่ีไม่มีความจงรักภกัดีต่อพระมหากษัตริย์และชาติไทย

ถือเป็น “คนอ่ืน" ไม่ใช่ราษฎรของสยาม  นอกจากนีอ้ตัลกัษณ์บางอย่างท่ีมีการน าเสนอในหนงั สือ

งานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2450 -ปลายทศวรรษ 2460 เช่น การท า

ประโยชน์ให้สังคมไทย อาจมีปัจจัยเสริมมาจากกระแสความต่ืนตวัของการเขียนประวตัิศาสตร์

สามัญชนท่ีอธิบายว่า สามัญชนเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ท าให้

หนงัสืองานศพท่ีมีเนือ้หาเล่าถึงประวตัขิองผู้ตายได้หยิบยกเอาอตัลกัษณ์ด้านการท าคณุประโยชน์

แก่ชาตบ้ิานเมืองมาน าเสนอ 

เม่ือน าข้อเท็จจริงเก่ียวกับอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองาน
ศพมาตีความโดยใช้แนวคิดทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์ของผู้คนใน

                                         
1คณะท างานประวตัิการพิมพ์ในประเทศไทย.  (2549).  สยามพิมพการ: ประวติัศาสตร์การพิมพ์ใน

ประเทศไทย.  หน้า 354. 
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สงัคมเป็นแนวทางพิจารณา ผู้ วิจยัเห็นว่า การสร้างและน าเสนออตัลกัษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้
สายจีนท่ีปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2450 -ทศวรรษ 
2470 มีส่วนท่ีสอดคล้องกับแนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาท่ีชีว้่า คนเราสามารถ
เปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ท่ีเป็นมาแตเ่กิดได้ตามสถานการณ์ท่ีเขาเผชิญอยู่ และผู้ ท่ีถูก
กดดนัให้เป็น “คนอ่ืน” ด้วยอัตลกัษณ์ทางชาติพันธุ์จะปฏิเสธและกดข่มอัตลักษณ์ท่ีท าให้ตนถูก
มองวา่เป็น “คนอ่ืน” เพ่ือท่ีจะได้ด าเนินชีวิตในสงัคมท่ีผลกัตนเองออกไปเป็น “คนอ่ืน” ได้ตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
หนังสืองานศพกับการสร้างอัตลักษณ์ของนักธุรกจิไทยเชือ้สายจีน

ในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 
 
ในบทท่ี 2 ได้อธิบายให้เห็นว่า หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วง

ทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2470 มีส่วนในการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ ตายรวมทัง้อัตลักษณ์ของ
ลกูหลานท่ียงัมีชีวิตอยู่ โดยการสร้างอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงเวลาดงักล่าวมี
ความเก่ียวข้องกับบริบทส าคญัในช่วงเวลานัน้ได้แก่ 1. นโยบายชาตินิยมในสมัยรัชกาลท่ี 6 ท่ีมี
การท าให้คนจีนและคนไทยเชือ้สายจีนเป็น “คนอ่ืน”   2. การต่ืนตวัของการเขียนประวตัิศาสตร์
สามญัชนท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยภายหลงัการท าสนธิสญัญาการค้า
เสรีกบัองักฤษในพ.ศ. 2398 ท าให้พ่อค้านกัธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพเกิดความตระหนกั
ถึงศกัยภาพของตนเอง จึงมีการเขียนประวตัิความเป็นมาและความสามารถของตระกลูพ่อค้านกั
ธุรกิจท่ีสามารถสร้างตวัจนร ่ารวย  3. ความแพร่หลายของประเพณีการท าหนงัสือแจกในงานศพซึ่ง
แพร่หลายจากชนชัน้สงูมาสูส่ามญัชน   

ส าหรับบทนีผู้้วิจยัจะได้ศกึษาวิเคราะห์หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในชว่ง
ทศวรรษ 2480 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีรัฐบาลไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  (พ.ศ. 2481 -2487) 
ด าเนินนโยบายชาตินิยมท่ีกีดกันชาวจีน จนถึงทศวรรษ 2510 ซึ่งรัฐบาลไทยด าเนินนโยบายการ
ต่อต้านคอมมิวนิสต์และความสมัพนัธ์ระหว่างไทย-จีน เป็นไปในทางลบเน่ืองจากจีนปกครองใน
ระบอบคอมมิวนิสต์ ขณะเดียวกนัก็เป็นช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัอนัเป็นผลจากการ
พฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติซึ่งด าเนินการมาตัง้แตท่ศวรรษ 2500 
แล้ว โดยผลจากการพฒันาเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2510 อย่างหนึ่งท่ีเกิดขึน้
ในชว่งเวลานีคื้อ การเกิดขึน้และการขึน้มามีบทบาททางเศรษฐกิจของชนชัน้กลางเชือ้สายจีน 
 
1. รูปแบบและเนือ้หาของหนังสืองานศพของนักธุรกจิไทยเชือ้สายจีนในช่วง
ทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 

1.1 รูปแบบของหนังสืองานศพกับการสร้างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีน
ช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 
เม่ือผู้ วิจยัส ารวจหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนช่วงทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 

2510 พบว่าหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนช่วงทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 2510 มี
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องค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ประวตัิผู้ ตาย ค าไว้อาลยัและเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ โดยเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ใน
หนังสืองานศพนัน้ทางเจ้าภาพเป็นผู้ เลือกเอง ต่างจากหนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2450 -
ทศวรรษ 2470 ท่ีเจ้าภาพงานศพจะขอให้ส านกัหอสมุดวชิรญาณเป็นผู้คดัเลือกและเขียนประวตัิ
ผู้ตายให้ดงัท่ีได้กล่าวแล้วในบทท่ี 2 หากแต่ผู้ วิจัยเห็นว่าหนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480 -
ทศวรรษ 2510 ยังคงมีส่วนในการสร้างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนเช่นเดียวกับช่วง
ทศวรรษ 2450-ทศวรรษ 2470 โดยจะได้วิเคราะห์จากเนือ้หาของหนงัสืองานศพ 

1.2 เนือ้หาของหนังสืองานศพกับการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ตาย 
 อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์ ได้อธิบายเนือ้หาของหนงัสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480-2510 ว่า
หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เกิดการขยายตวัของชนชัน้กลาง เน่ืองมาจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
และการขยายตัวของระบบข้าราชการ โดยการขยายตัวของชนชัน้กลางได้ท าให้เกิดการพิมพ์
หนังสืองานศพเพิ่มขึน้ โดยในช่วงนีไ้ด้ปรากฏว่ามีการเขียนค าไว้อาลัยจากบุคคลในเครือข่าย
ความส าเร็จในชีวิตของผู้ตายเกิดขึน้ ท าให้หนงัสืองานศพมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ ประวตัิผู้ตาย 
ค าไว้อาลยัและเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ เน่ืองจากเกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการขยายตวัของ
ระบบราชการ ท าให้หนังสืองานศพข้าราชการเน้นความส าเร็จในการท างานราชการและ
ความส าเร็จในการไต่เต้าเป็นข้าราชการระดับสูง ส่วนหนังสืองานศพของนักธุรกิจจะเน้น
ความส าเร็จของผู้ตายในด้านการท าธุรกิจ โดยมีการเช่ือมโยงความส าเร็จทางธุรกิจของผู้ตายเข้า
กับระบบเกียรติยศของสังคมไทย และการได้รับการยอมรับจากระบบราชการ เช่น การได้รับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ส่วนถ้าผู้ตายเป็นคนธรรมดา การเขียนประวตัิผู้ตายจะเน้นความเป็นคนดี
ของผู้ตาย เร่ืองท่ีน ามาพิมพ์จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนา พิธีกรรม ประเพณีต่างๆ รวมทัง้
ความรู้ทางการแพทย์1 

 1.3 เนือ้หาของหนังสืองานศพกับการสร้างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีน
ช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 

 เนือ้หาของหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 
จะพิมพ์เร่ืองราวเก่ียวกับด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี พงศวดาร พุทธศาสนา พิธีกรรม และ
ความรู้ทางการแพทย์เหมือนกับหนงัสืองานศพในช่วงเวลาเดียวกัน โดยผู้จดัพิมพ์จะเป็นผู้ เลือก

                                         
1อรรถจกัร์  สตัยานรัุกษ์.  (2556).  ความหมายของตวัตน : พฒันาการหนงัสอืแจกในงานศพ.  ใน  ฉตัร

ทิพย์ นาถสภุา และฉลอง สนุทราวาณิชย์ (บรรณาธิการ). ประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และการศึกษา รวม
บทความไทยศึกษาเพือ่ระลึกถึงศาสตราจารย์ อิฌิอิ โยเนะโอะ. หน้า  204-211. 
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เร่ืองท่ีจะมาพิมพ์และเขียนประวตัิผู้ตายเอง เร่ืองท่ีน ามาพิมพ์นัน้ทางเจ้าภาพจะเลือกเร่ือง ท่ีท าให้
ผู้อา่นได้รับประโยชน์ เร่ืองท่ีมีความเก่ียวข้องกบัผู้ตายและสามารถระลกึถึงผู้ตายได้ 

ดงัท่ีหนงัสืองานศพของนายเซียวฮดุเส็ง สีบญุเรือง ผู้ตายเป็นเจ้าของหนงัสือพิมพ์  2 ฉบบั 
ช่ือ “ฮัว่เซียมซินโป่” ออกเป็นภาษาจีนและ “จีนโนสยามวารศพัท์” ออกเป็นภาษาไทย1 โดยหนงัสือ
งานศพพิมพ์ขึน้เม่ือพ.ศ. 2482 นัน้ทางเจ้าภาพผู้จดัพิมพ์หนงัสือได้ระบวุา่  

 
ในการฌาปนกิจศพท่านเซียวฮดุเสง สีบญุเรือง ในคราวนีข้้าพเจ้า(วิลาส โอสถานนท์ ลกูเขยของ

นายเซียวฮุดเส็ง-ผู้วิจยั)ปรารถนาจะจดัพิมพ์หนงัสอืสกัเร่ืองหนึ่ง...เห็นวา่สมควรจะพิมพ์เร่ือง “การฝึก
นิสสัยเด็ก” ซึ่งบุตรีของท่านได้แสดงทางวิทยุกระจายเสียงไว้หลายครัง้ และเร่ืองนีก็้เป็นเร่ืองที่
เหมาะสมแก่ความต้องการของมหาชนในเวลานี ้คงเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ซึ่งจะขวนขวายในวิธีการที่
จะรักษาและอบรมนิสสยัเด็กได้บ้างไมม่ากก็น้อย อีกประการหนึง่ การพิมพ์เร่ือง “การฝึกนิสสยัเด็ก” นี ้
...ยงัเป็นเร่ืองที่ภริยาของข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสแสดงความกตญัญกูตเวทีตอ่บิดาด้วยน า้พกัน า้แรงของ
ตนอีกด้วย...2 

 
 
 
 
 

                                         
1จี. วิลเลยีม สกินเนอร์.  (2548).  สงัคมจีนในประเทศไทย: ประวตัศิาสตร์เชิงวิเคราะห์.  หน้า 159.  
2อมร โอสถานนท์. (2482).  การฝึกนิสสยัเด็ก. ใน บตุร-ธิดา พิมพ์อทิุศในงานฌาปนกิจศพนายเซียวฮดุ

เสง สีบญุเรือง ณ เมรุ วดัแก้วแจ่มฟ้า วนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2482. ไมป่รากฏเลขหน้า.  
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ภาพประกอบ 10 รูปนายเซียวฮดุเสง สีบญุเรืองท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพ 
 

ท่ีมา: อมร โอสถานนท์. (2482).  การฝึกนิสสัยเด็ก. ใน บุตร-ธิดา พิมพ์อุทิศในงาน
ฌาปนกิจศพนายเซียวฮดุเสง สีบญุเรือง ณ เมรุ วดัแก้วแจ่มฟ้า วนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2482 

 
การกล่าวในลักษณะเดียวกันนีย้ังพบในหนงัสืองานศพของนายอึง้ยุกหลง ล ่าซ า ผู้ตาย

เป็นเจ้าของบริษัทก้วงโกหลง จ ากดั ท าการค้าไม้ สมัทานป่าไม้ การค้าน า้ตาล กระสอบป่าน การ
ประกันภัย โดยเป็นตวัแทนของบริษัทฟุกออนประกันภัยจ ากัด  นอกจากนีย้ังมีบริษัทกวางเก๊าะ
หลง จ ากัด ท าการค้าข้าว และร่วมกับพ่อค้าคนอ่ืนๆ ตัง้ภัตตาคารห้อยเทียนเหลา(หยาดฟ้า
ภัตตาคาร) และตัง้ธนาคารก้วงโกหลง เป็นต้น 1  หนังสืองานศพพิมพ์ขึน้ เม่ือพ.ศ. 2482 
เชน่เดียวกนั โดยระบวุา่  

 
ภรรยาและบตุรนายอึง้ยกุหลง ล ่าซ า มาปรารพกบัข้าพเจ้า(นายพนานจุร-ผู้วิจยั)และพวกว่า ใน

การท าการฌาปนกิจศพนายอึง้ยกุหลง ล ่าซ า อยากได้หนงัสือที่เก่ียวกบัการป่าไม้พิมพ์แจกสกั 1 เลม่ 
เพื่อเป็นท่ีระลกึ เพราะตระกูลนีไ้ด้ก่อร่างสร้างตวัมาโดยยดึถือการท าป่าไม้เป็นรากฐาน ขอให้ข้าพเจ้า
กบัพวกช่วยแนะน าหนงัสอืที่จะพิมพ์แจกนัน้ด้วย...2 

                                         
1ดเูพิ่มเติมธนวฒัน์ ทรัพย์ไพบลูย์.  (2544).  ต านานชีวิตเจ้าสวั 55 ตระกูลดงั ภาค 2.  หน้า 26-33. 
2เทียม คมกฤส.  (2482).  ป่าไม้ในประเทศไทย. ใน ที่ระลกึในการฌาปนกิจศพนายอึง้ยกุหลง ล า่ซ า ณ 

วดัทองธรรมชาติ วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2482. หน้า ข. 
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ภาพประกอบ 11 หน้าปกหนงัสืองานศพและรูปนายอึง้ยกุหลง ล ่าซ าท่ีปรากฏในหนงัสือ  
พิมพ์ พ.ศ. 2482 

 
ท่ีมา : https://www.academia.edu/37731015 ค้นเม่ือ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
มาในทศวรรรษ 2490 หนงัสืองานศพก็ยงัคงยึดหลกัการเลือกหนงัสือท่ีจะแจกในงานศพ

ว่าควรเป็นหนงัสือท่ีเก่ียวข้องกับผู้ตายและให้ประโยชน์ต่อผู้อ่าน ดงัท่ีหนงัสืองานศพของนายโชต ิ
ล ่าซ า ผู้ตายเป็นเจ้าของบริษัทล็อกซเลย์ ไรซ์(กรุงเทพฯ) ด าเนินการค้าข้าว การเช่าเรือและธุรกิจ
ประกนัภัย เป็นต้น นอกจากนีผู้้ตายยงัเป็นผู้ก่อตัง้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั1  โดยหนงัสืองานศพ
พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2491 ระบวุา่ 

 
นางน้อม ล ่าซ า ภรรยานายโชติ ล ่าซ า เล่าว่า เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม พ .ศ. 2491 กองกระจาย

เสียงกรมโฆษณาการได้อัญ เชิญพระราชนิพนธ์บทละครพูดเร่ือง “บ่วงมาร” มาแสดงทาง
วิทยกุระจายเสียงแต่แสดงยงัไม่จบในคืนนัน้ นายโชติได้ฟังและสนใจใคร่จะทราบเร่ืองต่อไป จึงให้หา
หนงัสือเร่ืองนีม้าอ่าน ครัน้อ่านแล้วมีความพอใจมาก เห็นว่าเป็นเร่ืองมีคติแฝงอยู่ทั ง้ส านวนโวหารก็
เข้าใจง่าย เหมาะแก่สามญัชนทัว่ไป และเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองสดุท้ายที่นายโชติได้ฟังได้อา่นก่อนถึงแก่กรรม 

                                         
1ดเูพิ่มเติมธนวฒัน์ ทรัพย์ไพบลูย์.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 33-38.  
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ประกอบกบัตวันายโชติเองก็เป็นผู้มีนิสสยัชอบดลูะครประเภทที่มีคติสอนใจอย่างบทพระราชนิพนธ์นี ้
ด้วย...1 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 12 รูปปกในหนงัสืองานศพและรูปนายโชติ ล ่าซ า ท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพ  
พิมพ์ พ.ศ. 2491 

 
ท่ีมา: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.  (2491).  บ่วงมาร. ใน ท่ีระลึกใน งาน

ฌาปนกิจศพนายโชติ ล ่าซ า ณ วดัมกฏุกษัตริยาราม วนัที ่4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491.   
 
เช่นเดียวกบัท่ีพบว่าหนงัสืองานศพท่ีจดัพิมพ์ในทศวรรษ 2500 ก็มีการระบุถึงเหตผุลของ

การเลือกหนงัสือมาพิมพ์เป็นหนงัสืองานศพโดยเลือกเร่ืองท่ีมีความเก่ียวข้องกบัอาชีพของผู้ตาย
และเป็นหนงัสือท่ีมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน คล้ายกบัหนงัสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480 เห็นได้จาก
หนงัสืองานศพของนายสหทั มหาคณุ ผู้ตายเป็นเจ้าของบริษัทเล่ียงไถ่ จ ากดั โดยประกอบกิจการ
รับเหมาก่อสร้าง บริษัทสุรามหาคุณ จ ากัด จ าหน่ายสุรา และยังร่วมกับพ่อค้าคนอ่ืนๆ จัดตัง้

                                         
1พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั.  (2491).  บว่งมาร. ใน ที่ระลกึในงานฌาปนกิจศพนายโชติ 

ล ่าซ า ณ วดัมกฏุกษัตริยาราม วนัที ่4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491.  หน้า ก-ข. 
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ธนาคารช่ือว่า สหธนาคารกรุงเทพ จ ากัด เป็นต้น1  โดยหนังสืองานศพพิมพ์เม่ือพ.ศ. 2504 ได้
กลา่ววา่ 
 

ในการพระราชทานเพลิงศพนายสหัท มหาคุณ...ทายาทมีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือเพื่อ
แจกจ่ายเป็นอนสุรณ์แก่ผู้ลว่งลบั ข้าพเจ้า(นายศภุสิทธ์ิ มหาคณุ ลกูชายของนายสหทั- ผู้วิจยั)เห็นวา่ คณุ
พ่อได้ด ารงต าแหน่งเป็นนายกสมาคมพาณิชย์จีนแหง่ประเทศไทยติดต่อกนัมาถึง 14 ปี ถ้าจะได้จดัพิมพ์
หนงัสือที่เก่ียวข้องกบัพอ่ค้าโดยตรงแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่พ่อค้าและผู้มีธุระกิจเก่ียวข้องไม่มากก็น้อย 
ข้าพเจ้า...ขอจัดพิมพ์หนงัสือค าชีแ้จงเก่ียวกบัอ านาจหน้าที่ของกระทรวงเศรษฐการ วิธีการจดทะเบียน
พาณิชย์ การจดทะเบียนห้างหุ้นสว่นและบริษัทจ ากดั การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตลอดจนการขอ
อนญุาตน าเข้าและสง่สนิค้าออก รวมทัง้ตวัอยา่งเก่ียวกบัค าขอและแบบพิมพ์ตา่งๆ ด้วย…2 

 

 
 
ภาพประกอบ 13 หน้าปกหนงัสืองานศพและรูปนายสหทั มหาคณุท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพ  

พิมพ์ พ.ศ. 2504 
 

ท่ีมา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item ค้นเม่ือ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

                                         
1กระทรวงเศรษฐการ.  (2504). เร่ืองของกระทรวงเศรษฐการ ใน สหัท มหาคุณ อนุสรณ์ การ

พระราชทานเพลิงศพนายสหทั มหาคณุ ณ สสุานหลวงวดัเทพศิรินทราวาส วนัพธุที่ 22 พฤศจิกายน 2504.  ไม่
ปรากฏเลขหน้า. 

2กระทรวงเศรษฐการ.  (2504). เล่มเดิม.   ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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 ขณะท่ีหนงัสืองานศพท่ีพิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2510 มีการระบเุหตผุลของการเลือกหนงัสือ
ท่ีน ามาจดัพิมพ์วา่ มีท่ีมาจากความชอบของผู้วายชนม์ ดงัท่ีหนงัสืองานศพของนายเตียง จิราธิวฒัน์ 
ผู้ ตายเป็นเจ้าของร้านเข่งเส่งหลี จ าหน่ายสินค้าทุกอย่าง ต่อมากิจการได้พัฒนากลายเป็น
ห้างสรรพสินค้าช่ือว่า “เซ็นทรัล” ท าการจ าหน่ายสินค้านานาชนิด1 โดยหนงัสืองานศพพิมพ์เม่ือ
พ.ศ. 2512 ได้กลา่ววา่ 
 

คณุพ่อเป็นผู้ที่ชอบอ่านเร่ือง “สามก๊ก” และชอบผู้ที่มีนิสสยัซื่อสตัย์อย่าง “ขงเบ้ง” เป็นอย่างยิ่ง
เพราะเหตนุีล้กูๆ จึงร่วมใจกนัจดัพิมพ์หนงัสือเลม่นีข้ึน้ เพื่อเป็นที่ระลกึแก่คณุพ่อ คือ “สามก๊ก” ตอน
เลา่ปีเชิญขงเบ้งเข้ารับราชการ เพราะเห็นวา่ขงเบ้งเป็นคนซื่อสตัย์...(ค าไว้อาลยัจากลกู)2 

 

  
 

ภาพประกอบ 14 หน้าปกหนงัสืองานศพและรูปนายเตียง จิราธิวฒัน์ในหนงัสืองานศพ  
พิมพ์ พ.ศ. 2512 

 
 ท่ีมา: เจ้าพระยาพระคลงั(หน).  (2512). สามก๊ก ฉบบัเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตอนท่ี 
32-38. ใน อนุสรณ์ในงานบรรจุศพนายเตียงและนางหวาน จิราธิวฒัน์ ณ สุสานต าบลสุรศกัด์ิ   
อ. ศรีราชา จ. ชลบรีุ วนัที ่25 มกราคม พ.ศ. 2512.   

                                         
1เจ้าพระยาพระคลงั(หน).  (2512). สามก๊ก ฉบบัเจ้าพระยาพระคลงั (หน) ตอนที่ 32 -38. ใน อนสุรณ์

ในงานบรรจุศพนายเตียงและนางหวาน จิราธิวฒัน์ ณ สุสานต าบลสุรศกัด์ิ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี วนัที่ 25 
มกราคม พ.ศ. 2512.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 

2เจ้าพระยาพระคลงั(หน).  (2512). เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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จากข้อเท็จจริงท่ีกลา่วมาจะเห็นได้วา่การเลือกเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ในหนงัสืองานศพนัน้ ทาง
เจ้าภาพจะเลือกเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ตายในทางใดทางหนึ่ง เช่น ภูมิหลังของครอบครัวผู้ ตาย 
อาชีพของผู้ ตาย เร่ืองท่ีผู้ ตายชอบ ซึ่งเร่ืองเหล่านีผู้้ วิจัยเห็นว่ามีส่วนส าคัญในการน าเสนออัต
ลกัษณ์หรือตวัตนของผู้ตายและครอบครัวของผู้ตายให้ผู้อ่านหนงัสืองานศพได้รู้จกั ขณะเดียวกัน
เร่ืองท่ีเลือกมาพิมพ์เป็นหนงัสืองานศพนีผู้้อา่นก็จะได้รู้เร่ืองท่ีมีประโยชน์ด้วย 
 ส าหรับการวิเคราะห์เก่ียวกบัการน าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายในเนือ้หาของหนงัสืองานศพ 
ส่วนของประวตัิผู้ตาย ท่ีจะกล่าวตอ่ไป ผู้ วิจยัเห็นว่าการท าความเข้าใจเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของนกั
ธุรกิจไทยเชือ้สายจีนควรจ าแนกออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2490 และ
ชว่งทศวรรษ 2500 -ทศวรรษ 2510 เน่ืองจากการน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ี
ปรากฏในหนงัสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2490 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ขณะท่ี
การน าเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 
2500-ทศวรรษ 2510 ก็มีลกัษณะเดียวกนั 
        
2. อัตลักษณ์ของนักธุรกจิไทยเชือ้สายจีนที่ปรากฏในเนือ้หาของหนังสืองานศพ
ช่วงทศวรรษ 2480 ถงึทศวรรษ 2490 

 2.1 บุคคลที่ช่วยเหลืองานรัฐบาลไทย  
 อตัลักษณ์ด้านนีป้รากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีน เช่น หนงัสือ
งานศพของนายเซียวฮดุเส็ง สีบญุเรือง พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2482 ในส่วนค าไว้อาลยัของนายพลตรี พระ
ยาพหลพลพยุหเสนา ได้กล่าวถึงนายเซียวฮุดเส็งว่า ขณะท่ีเซียวฮุดเส็งไปท าธุรกิจท่ีประเทศจีน 
เขาได้ชีแ้จงให้ข้อมูลแก่ทางการจีนว่าชาวจีนในไทยไม่ได้ถูกกีดกันใด ๆ และให้ความช่วยเหลือ
ข้าหลวงพาณิชย์ของไทยขณะไปปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีเกาะฮอ่งกง 
 

  เมื่อคราวหนึง่ทา่นยงัอยูใ่นประเทศจีน พวกจีนบางพวกในเมืองไทยเกิดเข้าใจผิดกนัขึน้ หาวา่เรา
ไมช่อบพอคนจีนมีการปฏิบตัิคล้ายจะเป็นปรปักษ์ต่อจีนและกีดกนัคนจีน เมื่อท่านได้ทราบวา่เร่ืองนี ้
ไม่เป็นความจริง ท่านก็ได้ช่วยเหลือปัดเป่าในทางการเมืองจีนให้เข้าใจถกูเสียใหม่ นอกจากนัน้เมื่อ
รัฐบาลไทยได้สง่ข้าหลวงพาณิชย์ คือ นายวิลาศ โอสถานนท์ ไปประจ าที่ฮ่องกง ท่านก็ได้ช่วยเหลือ
ให้ความสะดวกต่างๆ ช่วยมีหนงัสือไปถึงคนนัน้คนนีใ้ห้ให้ความสะดวกแก่ข้าหลวงพาณิชย์ของเรา 
ในสิง่เหลา่นีเ้ป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นชดัวา่ถงึทา่นไปรับกิจการทางประเทศจีนก็ดี ทา่นก็ยงัได้ช่วยเหลอื
รัฐบาลไทยเราโดยปริยาย และช่วยเหลอืลกูหลานของทา่นด้วย...1  

                                         
1อมร โอสถานนท์. (2482).  เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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เช่นเดียวกับท่ีพบว่าหนังสืองานศพของนายอึง้ยุกหลง ล ่าซ า ซึ่งพิมพ์ในปีเดียวกันนี ้ใน

เนือ้หาส่วนประวตัิผู้ ตายเขียนขึน้โดยบุคคลในครอบครัวได้กล่าวว่านายอึง้ยุกหลงช่วยเหลืองาน
ราชการอยู่เสมอ อาทิ เป็นหวัหน้าจดัการเร่ียรายทรัพย์บ ารุงการสาธารณกศุล เป็นกรรมการออก
สลากกินแบง่รัฐบาล 
 

สว่นการช่วยเหลือราชการของบ้านเมืองก็มิได้ละเว้น เมื่อมีโอกาสคราวใด นายอึง้ยกุหลง ล า่ซ าก็
มีสว่นร่วมด้วยเสมอ เช่น เป็นหวัหน้าจดัการเร่ียรายทรัพย์บ ารุงการสาธารณกศุล และช่วยสว่นราชการ
ตา่งๆ เนื่องๆ เมื่อทางราชการจดัให้มีการออกสลากกินแบง่ นายอึง้ยกุหลง ก็ได้ถกูเชิญให้เป็นกรรมการ
ออกสลาก...1 

 
ทัง้นีก้ารน าเสนออตัลกัษณ์ด้านนีย้งัสืบตอ่มาจนถึงทศวรรษ 2490 เห็นได้จากหนงัสืองาน

ศพของนายโชติ ล ่าซ า พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2491 นัน้เนือ้หาส่วนประวตัิผู้ตายซึ่งเขียนขึน้โดยบุคคลใน
ครอบครัวได้กล่าวว่า นายโชติช่วยเหลืองานราชการ เช่น เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมกรองค์การ
จดัซือ้ข้าวสารบริจาคให้สหประชาชาต ิเป็นกรรมการกองการรางวลัในงานฉลองรัฐธรรมนญูหลายครัง้ 

 
นายโชติ ล ่าซ า ก็ได้มีสว่นร่วมด้วยเสมอมาอาทิเช่น ได้รับแตง่ตัง้จากทางราชการให้เป็นที่ปรึกษา

ของคณะกรรมการองค์การจดัซือ้ข้าวสารบริจาคให้สหประชาชาติ เป็นกรรมการกองการรางวลัในงาน
ฉลองรัฐธรรมนญูหลายคราว...2  

 
 ในหนังสืองานศพของนายตันซิวเม้ง หวั่งหลี  ผู้ ตายเป็นเจ้าของบริษัทหวั่งหลี จ ากัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ท ากิจการค้าขายและกิจการโรงสี  บริษัทเดนิเรือไชนา่ สยามสตีมชิป จ ากดั ท าการเดนิเรือระหวา่ง
กรุงเทพฯ ฮ่องกงและซัวเถา ธนาคารหวั่งหลีจั่น ท าการแลกเปล่ียนเงินตราและธุรกิจโพยก๊วน 
นอกจากนีย้งัมีบริษัทหล่วงหลี ประกันภัย จ ากัด เป็นต้น3พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2497 นัน้ในเนือ้หาส่วน
ประวตัิผู้ ตายเขียนขึน้โดยบุคคลในครอบครัวได้กล่าวในลักษณะเดียวกันกับหนงัสืองานศพของ
นายโชติ ล ่าซ า ดงัท่ีเนือ้หาส่วนประวตัิผู้ตายในหนงัสืองานศพของนายตนัชิวเม้งได้กล่าวว่านาย

                                         
1เทียม คมกฤส.  (2482).  เล่มเดิม. หน้า จ. 
2พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั.  (2491).  เล่มเดิม.  หน้า 4. 
3ดเูพิ่มเติมธนวฒัน์ ทรัพย์ไพบลูย์.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 262-275. 
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ตนัชิวเม้งได้ช่วยงานพระยาพหลพลพยหุเสนา ในขณะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี อยู่หลายเร่ือง 
เชน่ เป็นหวัหน้ากองการรางวลัในงานฉลองรัฐธรรมนญู ออกเงินซือ้ปืนกลให้ทหาร 
 

 เมื่อสมยัพระยาพหลพลยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี หากมีปัญหาเก่ียวกับจีนเมื่อใด ท่านก็เชิญ
นายตนัซิวเม้งไปหารือที่วงัปารุสกวนัเสมอ ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ นายตนัซิวเม้งได้รับแต่งตัง้เป็น
กรรมการในหน้าที่หวัหน้ากองรางวลัเป็นเวลา 3 ปี ในระหวา่งนัน้นายตนัซิวเม้งได้ช่วยเร่ียไรเงินซือ้ถ้วย
รางวลัและของช าร่วยเป็นจ านวนมาก เงินท่ีเหลอืจากจ่ายของรางวลัแล้วได้มอบให้ทางการจ่ายในทาง
สาธารณกุศลบ้าง ซือ้ปืนกลช่วยทหารบ้าง รวมทัง้สิน้ นายตนัซิวเม้งได้ช่วยราชการหาเงินซือ้ปืนกล
มากกวา่ 30 กระบอก…1 

 
2.2 บุคคลที่ช่วยเหลืองานรัฐบาลจีน  

 อตัลกัษณ์ด้านนีป้รากฏในหนังสืองานศพของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในช่วง
ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 เช่น หนังสืองานศพของนายเซียวฮุดเส็ง สีบุญเรือง พิมพ์เม่ือ 
พ.ศ. 2482 ในส่วนค าไว้อาลัยของนายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม ได้กล่าวว่าผู้ ตายเป็นผู้ ท่ี
ชว่ยเหลืองานของรัฐบาลจีน 
 

 ในตอนหลงัเมื่อเลิกทางการประพันธ์แล้ว ท่านเซียวฮุดเสงได้เข้ารับงานทางการเมืองโดยการ
ขอร้องของประมุขแห่งรัฐบาลจีน ถึงต้องจากเมืองไทยไปด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีบริหารรัฐการใน

ประเทศจีนหลายครัง้...2  

 
 ส่วนหนงัสืองานศพของนายตนัซิวเม้ง หวัง่หลี  พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2497 ในเนือ้หาส่วนประวตัิ
ผู้ตายเขียนขึน้โดยบคุคลในครอบครัวมีการกล่าวถึงผู้ตายว่า ได้ช่วยเหลืองานของรัฐบาลจีน โดย
ระบุว่า นายตันชิวเม้งได้รับการแต่งตัง้จากรัฐบาลจีน (คณะชาติ) ให้เป็นข้าหลวงพาณิชย์จีน
ประจ าประเทศไทยเป็นคนแรก ต่อมาภายหลงันายตนัซิวเม้งได้รับเลือกเป็นสมาชิกแห่งรัฐสภา
และได้เดนิทางไปร่วมประชมุ ณ กรุงจงุกิง 
 

                                         
1ขบวนการเสริมสร้างศีลธรรมเอ็ม.อาร์.เอ. (2497).  ใน นายสหทั มหาคุณ นายกันธร วิสทุธิผล นาย

เอก วีสกุล พิมพ์ป็นธรรมบรรณาการ ในการบรรจุศพนายตันซิวเม้ง หวั่งหลี ณ วัดทองธรรมชาติ วันที่ 6 
พฤษภาคม พ.ศ. 2497. หน้า จ. 

2อมร โอสถานนท์. (2482).  เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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 เมื่อพ.ศ. 2477 รัฐบาลจีน(คณะชาติ)ได้มีความจ านงที่จะส่งเสริมทางสัมพันธไมตรีและการ
พาณิชย์ระหวา่งประเทศจีนกบัประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึน้ จึงได้แตง่ตัง้นายตนัซิวเม้งเป็นข้าหลวง
พาณิชย์จีนประจ าประเทศไทยเป็นคนแรก นายตนัซิวเม้งปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความเอาใจใสเ่ป็นที่พอใจ
รัฐบาลจีนมาก ครัน้เมื่อถึงคราวเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายตนัซิวเม้งได้รับเลอืกเป็นสมาชิก
แหง่รัฐสภาและได้เดินทางไปร่วมประชมุ ณ กรุงจงุกิงเป็นเวลาหลายเดือน...1 

 

 
 

ภาพประกอบ 15 หน้าปกหนงัสืองานศพนายตนัซิวเม้ง หวัง่หลี พิมพ์ พ.ศ. 2497 
 

ท่ีมา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item/ ค้นเม่ือ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

2.3 บุคคลที่รักประเทศชาตแิละพระมหากษัตริย์   
 อัตลักษณ์ด้านนีป้รากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในช่วง
ทศวรรษ 2480  เช่น  หนังสืองานศพของนายเซียวฮุดเส็ง สีบุญเรือง  โดยในส่วนค าไว้อาลยัของ
นายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม ได้กล่าวว่าผู้ ตายมีความรักประเทศชาติและพระมหากษัตริย์  
พยายามสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยจนถึงยามบัน้ปลายชีวิต 
 

 ข้าพเจ้าสงัเกตเห็นว่าท่านรักประเทศไทยมากที่สดุและพยายามสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย
โดยนานาประการแม้กระทัง่ในปัจฉิมวยั ซึง่ทา่นรู้ตวัดีว่าสงัขารจะไม่ยอมให้ทนทานตอ่ไปได้อีกนานปี 

                                         
1ขบวนการเสริมสร้างศีลธรรมเอ็ม.อาร์.เอ. (2497).  เล่มเดิม.  หน้า ฉ. 
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ทา่นก็ปฏิเสธค าเชิญครัง้สดุท้ายของประมขุแหง่รัฐบาลจีน เพื่อขอวายชนม์ฝากผีไว้ในเมืองไทยจนถึง
วนัมรณกรรม ทา่นก็สิน้ชีพ ทิง้ช่ืออนัหอมช่ืนไว้ในเมืองไทย...1  

 
2.4 บุคคลที่มีน า้ใจ ความขยัน อุตสาหะ  
ดงัท่ีหนังสืองานศพของนายเซียวฮุดเส็ง สีบุญเรือง พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2482 ในส่วนประวัติ

ผู้ตายท่ีเขียนขึน้โดยบุคคลในครอบครัว ได้กล่าวว่า นายเซียวฮุดเส็งมีความพยายามพากเพียรหา
ความรู้โดยตนเองทัง้ภาษาจีนและไทย จนและอาศยัเป็นผู้ ท่ีมีความรักหนังสืออยู่แล้ว ความมุ่ง
หมายอนันีก็้คอ่ยส าเร็จเข้าโดยล าดบั เพราะฉะนัน้ตอ่มาจากการท่ีหยดุงานโรงสีแล้ว ในไม่ช้าก็คิด
ตัง้หนงัสือพิมพ์ขึน้สองฉบบั 

 
เมื่อบิดามารดาได้ลว่งลบัไปแล้ว ก็หยดุเลกิท าโรงส ีนิสสยัใจคอนายเซียวฮดุเสงหมกมุน่อยูแ่ตก่าร

เรียนไม่ค่อยเอาใจใส่ในการค้าขาย และทัง้ทราบดีว่าความรู้ของตวัเองในทางอกัษรศาสตร์เวลานัน้
บกพร่องอยู่ จึงพยายามพากเพียรหาความรู้โดยตนเองทัง้ภาษาจีนและไทย และอาศยัเป้นผู้ที่มีความ
รักหนงัสอือยู่แล้ว ความมุ่งหมายอนันีก็้คอ่ยส าเร็จเข้าโดยล าดบั เพราะฉะนัน้ตอ่มาจากการท่ีหยดุงาน
โรงสีแล้ว ในไม่ช้าก็คิดตัง้หนงัสือพิมพ์ขึน้สองฉบบั ฉบบัหนึ่งเป็นภาษาไทยให้ช่ือว่า “จีนโนสยามวาร

ศพัท์” อีกฉบบัหนึง่เป็นภาษาจีนให้ช่ือวา่ “ฮัว่เซียมซีนป่อ”2 

 
ขณะท่ีหนงัสืองานศพของนายอึง้ยกุหลง ล ่าซ าพิมพ์เม่ือพ.ศ. 2482 เชน่เดียวกนั ในเนือ้หา

ส่วนประวตัิผู้ ตายท่ีเขียนขึน้บุคคลในครอบครัวได้กล่าวว่านายอึง้ยุกหลง ล ่าซ ามีอธัยาศยัสุภาพ
เรียบร้อย มีใจโอบอ้อมอารี เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่แก่หมู่คณะและบุคคลทั่วไป ประพฤติตนเป็นคน
กว้างขวางอยู่ในศีลธรรม จึงได้รับการยกย่องจากพ่อค้าเป็นอย่างดี ได้เป็นนายกกรรมการสมาคม
พาณิชย์แหง่ประเทศไทยและนายกกรรมการสมาคมจีนแคะ 

 
นายอึง้ยกุหลง ล ่าซ ามีอธัยาศยัสภุาพเรียบร้อย มีใจโอบอ้อมอารี เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่แก่หมู่คณะและ

บคุคลทัว่ไป ประพฤติตนเป็นคนกว้างขวางอยู่ในศีลธรรม จึงได้รับการยกย่องจากพ่อค้าเป็นอย่างดี 

เป็นนายกกรรมการสมาคมพาณิชย์แหง่ประเทศไทย และเป็นนายกกรรมการสมาคมจีนแคะ...3 

 

                                         
1อมร โอสถานนท์. (2482).  เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
2แหล่งเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
3เทียม คมกฤส.  (2482).  เล่มเดิม. หน้า จ. 
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2.5 บุคคลที่ช่วยเหลือการกุศล   
อตัลกัษณ์ด้านนีป้รากฏในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 

2490 เช่น หนังสืองานศพของนายโชติ ล ่าซ า โดยเนือ้หาส่วนประวตัิผู้ตายเขียนขึน้โดยบุคคลใน
ครอบครัวได้กล่าวว่า ผู้ตายได้ช่วยเหลือการกศุลหลายอย่าง อาทิ บริจาคเงินตัง้ทนุ “อึง้ยกุหลงล ่า
ซ า” ให้แก่ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็นสมาชิกสภากาชาดไทย เป็นกรรมการกลางสมาคมปราบ
วณัโรค เป็นนายกกรรมการและกรรมการอ านวยการโรงพยาบาลจีนเทียนฮัว้อุยอีมู้ลนิธิ นายก
กรรมการและกรรมการอ านวยการโรงพยาบาลจีนแคะมลูนิธิ 

 
 ในด้านการกศุลสาธารณประโยชน์ที่ควรน ามากลา่วในท่ีนี ้ได้แก่ การบริจาคเงินตัง้ทนุ “อึง้ยกุหลงล า่
ซ า” ให้แก่ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็นสมาชิกสภากาชาดไทย เป็นกรรมการกลางสมาคมปราบวณั
โรค เป็นนายกกรรมการและกรรมการอ านวยการโรงพยาบาลจีนเทียนฮัว้อยุอีม้ลูนิธิ นายกกรรมการ
และกรรมการอ านวยการโรงพยาบาลจีนแคะมลูนิธิ...1 

 

2.6 บุคคลที่สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน  
ในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2480 มีการ

น าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายในฐานะบุคคลผู้สร้างสมัพนัธ์อนัดีระหว่างไทย -จีน เช่น หนงัสืองาน
ศพของนายเซียวฮุดเส็ง สีบุญเรือง พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2482 ในส่วนค าไว้อาลยัของหลวงประดิษฐมนู
ธรรม ได้กล่าวว่านายเซียวฮดุเส็งเป็นผู้ ท่ีสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างไทย-จีน ช่วยชีแ้จงให้ชาว
จีนเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายประมวลรัษฎากรท่ีรัฐบาลไทยท าขึน้ใหม่ จากท่ีชาวจีนพากนัเข้าใจผิด
วา่ ชาวจีนไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากภาษีอากรท่ีรัฐบาลไทยได้ปรับปรุงขึน้ใหม ่

 
เมื่อข้าพเจ้ามีเร่ืองที่เก่ียวกบัชาวจีน ก็ได้ขอให้นายเซียวฮุดเสงช่วยเหลือ เช่น เมื่อได้มีประมวล

รัษฎากรขึน้ใหม่ในประเทศไทย ชาวจีนได้พากันเข้าใจผิดเพราะ มีผู้ปลกุป่ันยุยงว่า ภาษีอากรที่ได้
ปรับปรุงขึน้ใหมน่ัน้ มุง่ที่จะท าความไมเ่ป็นธรรมให้แก่ชาวจีน ซึง่ความจริงในเร่ืองนีย้อ่มเป็นท่ีทราบกนั
อยู่ทั่วไปแล้วว่า การปรับปรุงภาษีอากรนัน้ก็เพื่อที่จะให้เป็นไปโดยให้เป็นธรรมแก่สงัคม หาได้มุ่ง
เฉพาะเจาะจงต่อชนชาติใดชนชาติหนึ่งไม่ นายเซียวฮุดเสงก็ได้ช่วยเหลือชีแ้จงให้แก่ชาวจีนทราบ
ความจริง นบัวา่เป็นชิน้สดุท้ายที่นายเซียวฮดุเสงท าความเข้าใจระวางประเทศไทยและชนชาวจีน...2 

 

                                         
1เทียม คมกฤส.  (2482).  เล่มเดิม. หน้า จ. 
2อมร โอสถานนท์. (2482).  เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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2.7 พุทธศาสนิกชน   
การน าเสนออัตลักษณ์ด้านนีพ้บในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์

ในช่วงทศวรรษ 2480 เช่น หนงัสืองานศพของนายอึง้ยกุหลง ล ่าซ าพิมพ์เม่ือพ.ศ. 2482 ในเนือ้หา
ส่วนประวตัิผู้ตายท่ีเขียนขึน้โดยบุคคลในครอบครัวได้กล่าวว่า นายอึง้ยุกหลง มีความเล่ือมใสใน
พระพทุธศาสนา หมัน่ท าบญุและตกับาตรแดพ่ระภิกษุสงฆ์เป็นประจ า 

 
นายอึง้ยกุหลง ล า่ซ า เลือ่มใสและมัน่คงในพระพทุธศาสนา ท าบญุและตกับาตร์แดพ่ระภิกษุสงฆ์

เป็นนิตย์1 
 

2.8 บุคคลที่ท าความดี ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
อตัลกัษณ์ด้านนีพ้บในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2490 
เช่น หนังสืองานศพของนายตนัซิวเม้ง หวัง่หลีพิมพ์เม่ือพ.ศ. 2497 ในเนือ้หาส่วนประวตัิผู้ตายท่ี
เขียนขึน้โดยบุคลในครอบครัวได้กล่าวว่าในพ .ศ . 2487 นายตันซิวเม้งได้รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฎไทยเป็นเกียรติยศ เน่ืองจากประกอบความดีความชอบ
หลายอยา่ง 

 
เนื่องด้วยเหตุนีป้ระกอบกับความดีความชอบอื่นๆ เมื่อพ .ศ. 2487 นายตันซิวเม้งจึงได้รับ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกฎุไทยเป็นเกียรติยศ2 

 
 

                                         
1เทียม คมกฤส.  (2482).  เล่มเดิม. หน้า ง. 
2ขบวนการเสริมสร้างศีลธรรมเอ็ม.อาร์.เอ. (2497).  เล่มเดิม.  หน้า จ. 
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ภาพประกอบ 16 รูปนายตนัซิวเม้ง หวัง่หลี ท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพ 
 

ทีม่า : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item/ คน้เมือ่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

3. อัตลักษณ์ของนักธุรกจิไทยเชือ้สายจีนที่ปรากฏในเนือ้หาของหนังสืองานศพ
ช่วงทศวรรษ 2500 ถงึทศวรรษ 2510  

3.1 บุคคลที่ช่วยเหลืองานรัฐบาลไทย   
การกลา่วถึงผู้ตายในฐานะบคุคลท่ีชว่ยงานของรัฐบาลไทยยงัคงปรากฏในหนงัสืองานศพ

ท่ีพิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2500 ดงัเห็นได้จากหนงัสืองานศพนายสหทั มหาคณุ  พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2504 
ในเนือ้หาส่วนประวตัิผู้ตายซึ่งเขียนขึน้โดยบคุคลในครอบครัวได้กลา่วถึงผู้ตายวา่เป็นผู้ ท่ีชว่ยเหลือ
งานของรัฐบาลไทย เช่น เช่าโรงงานสรุาบางย่ีขนัในสงักดักระทรวงอตุสาหกรรมมาด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลในชว่งปลายปี 2502 ท่ีต้องการสง่เสริมกิจการอตุสาหกรรมให้แพร่หลายโดยให้
เอกชนเช่าโรงงานอตุสาหกรรมของรัฐไปด าเนินการ นอกจากนีน้ายสหทัยงัปรับปรุงกิจการด้านการ
ผลิตและจ าหนา่ยสรุาของโรงงานสรุาบางย่ีขนัสง่ผลให้รัฐบาลมีรายได้จากคา่เชา่และคา่ภาษีอากร
จากการจ าหนา่ยสรุาของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เป็นเงินกวา่ 100 ล้านบาท 

 
ในปลายปี 2502 ทางราชการมีนโยบายจะสง่เสริมกิจการอตุสาหกรรมให้แพร่หลายและมีนโยบาย

จะมอบโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ ของรัฐซึง่เอกชนอาจจดัท าได้ดีให้เอกชนรับไปจดัท า นายสหทั มหาคณุ 
จึงได้ขอเช่าโรงงานสรุาบางยี่ขนัในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรมมาด าเนินการต่อไปตามนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งทางราชการก็ได้กรุณาอนมุตัิ นายสหทั มหาคุณจึงได้ด าเนินการจดัตัง้บริษัทสรุามหาคุณ 
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จ ากดัขึน้ เพื่อด าเนินกิจการเก่ียวกับโรงงานสรุาบางยี่ขนัโดยเฉพาะ ปรากฏว่านบัแต่บริษัทสรุามหา
คณุ จ ากดั ซึ่งมีนายสหทั มหาคุณ เป็นประธานกรรมการ…บริษัทฯได้ท าการปรับปรุงทัง้ในด้านการ
ผลิตและการจ าหน่ายให้ดียิ่งขึน้ ท าให้การผลิตและการจ าหน่ายสรุาของโรงงานได้ทวีเพิ่มขึน้อย่าง
มากมาย ยงัผลให้รัฐบาลมีรายได้จากคา่เชา่และคา่ภาษีอากรจากการจ าหนา่ยสรุาของบริษัทฯ เพิ่มขึน้
ปีหนึง่เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 100 กวา่ล้านบาท…1 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 นายสหทั มหาคณุ น าคณะพ่อค้าเข้าเย่ียมค านบั 
หวัหน้าคณะปฏิวตั ิ(จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์) 

 
ท่ีมา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item ค้นเม่ือ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

เช่นเดียวกับท่ีหนังสืองานศพของนายวูตุงป๊ัก ล ่าซ า ผู้ตายเป็นเจ้าของห้างวูตุงป๊ัก เป็น
ตวัแทนจ าหน่ายสินค้าเหล็ก “ตราตา” จากประเทศเยอรมนี นอกจากนีย้งับริษัทตุงซิน จ ากัด ท า
การค้าข้าว บริษัทตงุหน ่า จ ากัด ท าการค้าไม้ และบริษัทตงุเส่ียม จ ากัด ท าการค้ายางพารา เป็น
ต้น2   หนงัสืองานศพพิมพ์ขึน้เม่ือพ.ศ. 2505 นัน้ในเนือ้หาส่วนประวตัิผู้ตายเขียนขึน้โดยบคุคลใน

                                         
1กระทรวงเศรษฐการ.  (2504). เล่มเดิม.   ไมป่รากฏเลขหน้า. 
2นายแพทย์บลูศกัดิ์ วฒันผาสกุ.  (2505). หวัใจวายชนิดเฉียบพลนั ใน วูตงุป๊ัก ล ่าซ า อนสุรณ์ .  ไม่

ปรากฏเลขหน้า. 
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ครอบครัวได้กล่าวว่า นายวูตุงป๊ักได้ช่วยเหลือรัฐบาลไทยโดยเป็นกรรมการกองจัดหาเงินของ
สภากาชาดไทย กรรมการจัดหาเงินสร้างสถานีอนามัยห้วยขวาง กรรมการจัดหาเงินสมทบทุน
อานนัทมหิดล และเป็นกรรมการจดัหาเงินชว่ยการกศุลอ่ืน 
 

นายวตูุงป๊ัก ได้เป็นกรรมการกองจัดหาเงินของสภากาชาดไทย กรรมการจัดหาเงินสร้างสถานี
อนามยัห้วยขวาง กรรมการจดัหาเงินสมทบทนุอานนัทมหิดล และเป็นกรรมการจดัหาเงินช่วยการกศุล
อื่นๆ อีกมาก ได้ช่วยเหลือร่วมมือในกิจการของรัฐบาลจนได้รับความยกย่องเป็นผู้น าคนหนึ่งของ
ท้องถ่ินอ าเภอสมัพนัธวงศ์ ในด้านการพฒันาการนครหลวง...1 

 

  
 

ภาพประกอบ 18 หน้าปกหนงัสืองานศพและรูปนายวตูงุป๊ัก ล ่าซ า ในหนงัสืองานศพ  
พิมพ์ พ.ศ. 2505 

 
ท่ีมา : นายแพทย์บูลศกัดิ์ วฒันผาสุก.  (2505). หวัใจวายชนิดเฉียบพลนั ใน วูตุงป๊ัก ล ่า

ซ า อนสุรณ์.  
 

รวมถึงหนงัสืองานศพของนายมา บลูกลุ ผู้ตายเป็นเจ้าของบริษัทโรงสีไฟจินเส็ง จ ากดั ท า
การค้าข้าว ได้ขยายกิจการค้าข้าวไปยงัตลาดตา่งประเทศ โดยจดัตัง้ห้างจินเส็งฮงขึน้ท่ีฮอ่งกง และ
ห้างลง่เส็งขึน้ท่ีสิงคโปร์ และยงัได้ตัง้บริษัทโหงวอก จ ากดั ท าการเดนิเรือรับส่งสินค้าทางทะเลด้วย 

                                         
1นายแพทย์บลูศกัดิ์ วฒันผาสกุ.  (2505). เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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นอกจากนีย้งัมีกิจการธนาคารและกิจการประกนัภยัด้วย1  โดยหนงัสืองานศพพิมพ์เม่ือพ.ศ. 2507 
ในเนือ้หาส่วนประวัติผู้ ตายซึ่งเขียนขึน้โดยบุคคลในครอบครัวได้กล่าวว่าผู้ ตายเป็นผู้ ท่ีช่วยงาน
รัฐบาลไทย โดยในปี 2481 ได้รับเชิญจากรัฐบาลให้ร่วมงานในบริษัทข้าวไทย ซึ่งจดัตัง้โดยรัฐบาลไทย 
และนายมาได้ถ่ายทอดความรู้ในการท าการค้าให้แก่รัฐบาลเพื่อใช้ในการบริหารบริษัทข้าวไทย 

 
ในปีพ.ศ.2474 กิจการค้าข้าวของประเทศไทยกบัตลาดต่างประเทศเร่ิมเสื่อมโทรมลงเป็นล าดบั 

เพราะในยคุนัน้กิจการค้าข้าวของประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาวต่างด้าวโดยสิน้เชิง…ดงันัน้
ในปีพ.ศ.2481 รัฐบาลจึงได้ตกลงใจจัดจัง้ บริษัทข้าวไทย จ ากัด…นายมา บูลกุล เป็นบุคคลแรกที่
รัฐบาลได้เชิญเข้ามาร่วมในการด าเนินงานบริษัทข้าวไทย จ ากดั โดยถ่ายเทความรู้ทางเทคนิคและ
ทางการค้าให้อย่างไม่ปิดบงัและได้ให้บริษัทเช่าใช้โรงสีของตนในกรุงเทพฯ เป็นแห่งแรก เพื่อท าการ
รับซือ้และสข้ีาวสง่ออกไปจ าหนา่ยตา่งประเทศด้วย2  

 

  
 

ภาพประกอบ 19 หน้าปกหนงัสืองานศพและรูปนายมา บลูกลุท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพ  
พิมพ์ พ.ศ. 2507 

 
ท่ีมา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item ค้นเม่ือ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

                                         
1เสถียร โพธินนัทะ. (2507).  เมธีตะวนัออก ใน อนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายมา บูลกลุ ณ 

วดัมกฏุกษัตริยาราม วนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2507.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
2แหล่งเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 



  81 

 
 

ภาพประกอบ 20 นายมา บลูกลุกบัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ 
 

ท่ีมา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item ค้นเม่ือ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

หนงัสืองานศพของนายจลุินทร์ ล ่าซ า ผู้ตายเป็นเจ้าของบริษัทคลงัแมน่ า้ จ ากดั ท าการรับ
จ าน าสินค้า และรับท าหน้าท่ีกัมประโดให้แก่ธนาคาร เป็นต้น1พิมพ์เม่ือปีพ.ศ. 2509 นัน้ในเนือ้หา
ส่วนประวตัิผู้ตายเขียนขึน้โดยบุคคลในครอบครัวได้กล่าวว่านายจลุินทร์เคยได้รับแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้จดัการใหญ่บริษัทไทยนิยมพาณิชย์ จ ากัด หนึ่งในบริษัทรับส่งสินค้าของคนไทยท่ีใหญ่
ท่ีสดุบริษัทหนึ่งในช่วงปี 2481 โดยนายจลุินทร์ได้ใช้ความสามารถด าเนินงานจนกิจการของบริษัท
เจริญขึน้เป็นล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลในขณะนัน้ท่ีต้องการฝึกฝนให้คนไทยรู้จกั
ท าการค้าขาย 

 
ในปีพ.ศ. 2482 นายจุลินทร์ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยนิยมพาณิชย์ 

จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยที่ใหญ่ที่สดุบริษัทหนึ่งในสมยันัน้ มีกิจการสว่นใหญ่เก่ียวกบัการรับสง่
สินค้าเข้าและสง่สินค้าออก นายจุลินทร์ได้ใช้ความสามารถด าเนินงานจนกิจการของบริษัทเจริญขึ น้
เป็นล าดบั ได้มีการเปิดแผนกตา่งๆ และรับพนกังานเพิ่มขึน้อีกอยา่งมากมาย อนัเป็นการสอดคล้องกบั

                                         
1ดเูพิ่มเติมธนวฒัน์ ทรัพย์ไพบลูย์.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 34-40. 



  82 

นโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องการจะฝึกฝนให้คนไทยรู้จักท าการค้าขายและในด้านนีก็้ได้รับผลอย่าง
เต็มที่1 

 

  
 

ภาพประกอบ 21 หน้าปกหนงัสืองานศพและรูปนายจลุินทร์ ล ่าซ าท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพ  
พิมพ์พ.ศ. 2509 

 
 ท่ีมา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item/ ค้นเม่ือ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

3.2 บุคคลที่ช่วยเหลืองานรัฐบาลจีน  
 อตัลกัษณ์ด้านนีป้รากฏในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในช่วง
ทศวรรษ 2500 เช่น หนังสืองานศพของนายโกศล ฮุนตระกูล  ผู้ ตายเจ้าของห้างฮุนซุยโห ท า
น า้อดัลม(น า้มะเน็ดโซดา) โรงน า้แข็ง ห้องเย็น ห้างขายยาและผสมยาเนชัน่แนล (ห้างขายยาฮุน
ซุยโห) นอกจากนีย้งัร่วมกบัพ่อค้าคนอ่ืนๆ ตัง้บริษัทเรือเมล์จีนสยามทนุจ ากดัและบริษัทบางกอก
ซิตีแ้บงค์ เป็นต้น2  โดยหนงัสืองานศพพิมพ์เม่ือปีพ.ศ. 2502 นัน้พบว่าเนือ้หาส่วนประวตัิผู้ตาย

                                         
1สวนะ ศุภวรรณกิจ.  (2509).  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไทย ใน พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานพระราชทาน

เพลิงศพนายจุลินทร์ ล ่าซ า ณ เมรุหน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส วนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2509. ไมป่รากฏเลขหน้า. 

2พทุธทาส อินทปัญโญ.  (2502).  ข้อควรทราบเก่ียวกบัหลกัพระพทุธศาสนานิกายตา่ง ๆ  ใน อนสุรณ์
นายโกศล ฮนุตระกูล บรรณาการที่ระลึกในพิธีฝังศพนายโกศล ฮุนตระกูล ณ สสุานฮุนตระกูล ถนนสีลม.   ไม่
ปรากฏเลขหน้า. 
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เขียนขึน้โดยบุคคลในครอบครัวได้กล่าวว่าผู้ตายได้ช่วยเหลืองานของรัฐบาลจีน โดยนายโกศล
เคยเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการดูแลกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งสภาบริหาร และเป็น
กรรมการในคณะกรรมการกลางของพรรคก๊กหมิ่นตัง๋ 
 

นายโกศลฯ ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดูแลกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่ง
สภาบริหาร และเป็นกรรมการในคณะกรรมการกลางของพรรคก๊กหมิ่นตัง๋ ทัง้นีก็้เพราะเมื่อดร . ซุน
ยดัเซ็น ลีภ้ัยการเมืองเข้ามาในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2450 นายโกศลฯ ได้มีโอกาสต้อนรับและได้
สมคัรเข้าเป็นสมาชิกของพรรคตัง้แตพ่รรคก๊กมิ่นตัง๋ยงัไมไ่ด้ครองอ านาจ ซึง่จดัวา่เป็นสมาชิกอาวโุส
คนหนึง่ของพรรคจึงเป็นที่นบัถือของผู้บริหารประเทศจีนตลอดมา และได้รับเชิญให้ไปประชมุและเยี่ยม

เกาะไต้หวนัหลายครัง้จนเป็นที่รู้จกัของบคุคลส าคญัๆ ในคณะรัฐบาลสาธารณรัฐจีนเป็นอยา่งดี...1 

 

  

 
ภาพประกอบ 22 หน้าปกหนงัสืองานศพและรูปนายโกศล ฮนุตระกลู พิมพ์ พ.ศ. 2502 

 
ท่ีมา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item ค้นเม่ือ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

                                         
1 พทุธทาส อินทปัญโญ.  (2502).  เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ภาพประกอบ 23 ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คกบันายโกศล ฮนุตระกลู ในงานฉลองอายคุรบ 64 ปี
ของประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 

 
 ท่ีมา : พุทธทาส อินทปัญโญ.  (2502).  ข้อควรทราบเก่ียวกับหลกัพระพุทธศาสนานิกาย
ตา่ง ๆ  ใน อนุสรณ์นายโกศล ฮุนตระกูล บรรณาการที่ระลึกในพิธีฝังศพนายโกศล ฮุนตระกูล ณ 
สสุานฮนุตระกูล ถนนสีลม.   
 

เช่นเดียวกับท่ีพบว่าหนังสืองานศพของนายวูตุงป๊ัก ล ่าซ า พิมพ์ขึน้เม่ือปีพ.ศ. 2505 ใน
เนือ้หาส่วนประวตัผิู้ตายเขียนขึน้โดยบคุคลในครอบครัวได้กลา่ววา่ นายวตูงุป๊ักได้รับแตง่ตัง้ให้เป็น
ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการกิจการโพ้นทะเลของสภาบริหารรัฐกิจแห่งสาธารณรัฐจีน เป็น
กรรมการสหพนัธ์ชาวจีนโพ้นทะเล และเป็นกรรมการสงเคราะห์และบรรเทาทกุข์ชาวจีนโพ้นทะเล 

 
นายวตูงุป๊ัก ได้รับการยกยอ่งจากรัฐบาลสาธารณะรัฐจีนในฐานะชาวจีนโพ้นทะเลที่มีหน้ามีตาคน

หนึ่ง ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกิจการโพ้นทะเลของสภาบริหารรัฐกิจแห่ง
สาธารณรัฐจีน เป็นกรรมการสหพนัธ์ชาวจีนโพ้นทะเล และเป็นกรรมการสงเคราะห์และบรรเทาทกุข์
ชาวจีนโพ้นทะเล ทัง้ได้รับเชิญไปดงูานด้านเศรษฐกิจและการศกึษาในไต้หวนัหลายครัง้1 

                                         
1นายแพทย์บลูศกัดิ์ วฒันผาสกุ.  (2505). เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ภาพประกอบ 24 นายวตูงุป๊ัก ล ่าซ าเข้าพบประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ท่ีกรุงไทเป 
 
ท่ีมา : นายแพทย์บลูศกัดิ์ วฒันผาสกุ.  (2505). หวัใจวายชนิดเฉียบพลนั ใน วูตงุป๊ัก 

ล ่าซ า อนสุรณ์.   
 

3.3 บุคคลที่รักประเทศชาตแิละพระมหากษัตริย์   
 อตัลกัษณ์ด้านนีย้งัคงปรากฏในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในช่วง
ทศวรรษ 2510  เช่น  หนงัสืองานศพของนายเตียง จิราธิวฒัน์พิมพ์เม่ือ พ.ศ. 2512 นัน้เนือ้หาส่วน
ประวัติผู้ ตายเขียนขึน้โดยบุคคลในครอบครัว ได้กล่าวว่า  นายเตียงมีใจรักประเทศไทย เลือก
ประเทศไทยเป็นเรือนตายถึงขนาดพาภรรยาท่ีอยู่ประเทศจีนมาอยู่ท่ีประเทศไทย เน่ืองจากนาย
เตียงเห็นวา่ประเทศไทยเป็นท่ีท่ีอยูเ่ย็นเป็นสขุ 
 

นายเตียงก็พาภรรยากลบัมาเมืองไทยอีก เพราะเขามีความตัง้ใจอยู่แล้วว่าเมืองไทยจะต้องเป็น
เรือนตายของเขาในอนาคต ความตัง้ใจอนันีม้ีมาแตแ่รกแล้ว โดยเขาเร่ิมฝังใจรักประเทศไทยและชาติ
ไทยที่มีแตค่วามร่มเย็นเป็นสขุมาตัง้แตเ่ขาเข้ามายงัประเทศไทยในครัง้ก่อน...1   

 
หรือท่ีหนังสืองานศพของนายอือ้จือเหลียง ผู้ ตายเป็นเจ้าของบริษัทอือ้ง่วนก่ี จ ากัด 

จ าหน่ายสีย้อมผ้าตราสิงโต ตวัแทนจ าหน่ายสีย้อมผ้าตรานางละครคูแ่ละสตางค์คู ่บริษัทอือ้เต็กก่ี 
จ ากดั จ าหน่ายสินค้าอปุโภคและเคร่ืองส าอางชนิดต่าง ๆ บริษัทพาราวินเซอร์ จ ากัด จ าหน่ายปุ๋ ย 
ยาฆา่แมลง เคมีภณัฑ์ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีกิจการธนาคารศรีนครและบริษัทศรีนครประกนัภยั เป็น

                                         
1เจ้าพระยาพระคลงั(หน).  (2512).  เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ต้น1   พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2519 ในส่วนค าไว้อาลัยโดยหลวงถวิลเศรษฐพณิชยการ ได้กล่าวว่า  นาย
อือ้จือเหลียงได้ท าประโยชน์ให้ส่วนรวมมากมายมายจนได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
โดยนายอือ้จือเหลียงมีความจงรักภกัดี ปลาบปลืม้ทกุครัง้ท่ีได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัหรือสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

 
ทุกครัง้ที่ท่านเจ้าสวั(นายอือ้จือเหลียง-ผู้ อ้าง)ท าประโยชน์ส่วนรวมได้ผลดีก็ช่ืนบานพูดคุยด้วย

ความสบายอกสบายใจ และที่สงัเกตได้ง่ายที่สดุนัน้ เมื่อท่านเจ้าสวัได้เฝ้าทลูะอองธุลีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั หรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ความอิ่มเอิบก็ปรากฏในใบหน้าว่ามีความ
ปลืม้ปิติอย่างยิ่ง และถ้าครัง้ใดได้ทรงมีพระราชปฏิสนัถารด้วยแล้ว เมื่อกลบับ้านก็เล่าให้ลกูหลาน
ญาติมิตรฟังด้วยความภาคภูมิใจ หลายครัง้หลายหนมิ รู้ลืม เมื่อได้ รับพระราชทานเคร่ืงราช
อิสริยาภรณ์ ทา่นเจ้าสวัก็เทิดขึน้เหนือศีรษะและประดิษฐานไว้ในท่ีสงูอนัควรแก่ความเคารพเสมอ...2 

 

 
 

ภาพประกอบ 25 หน้าปกหนงัสืองานศพและรูปนายอือ้จือเหลียง พิมพ์ พ.ศ. 2519 
 

ท่ีมา: อนสุรณ์นายอือ้จือเหลียง.  (2519). 

                                         
1ดเูพิ่มเติม ธนวฒัน์ ทรัพย์ไพบลูย์.  (2544). เล่มเดิม.  หน้า  400-417. 
2อนสุรณ์นายอือ้จือเหลยีง.  (2519). ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ภาพประกอบ 26 นายอือ้จือเหลียงทลูเกล้าถวายเงินแดส่มเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนม์พรรษา 3 รอบ 

 
ท่ีมา: อนสุรณ์นายอือ้จือเหลียง.  (2519). 
 

 3.4 บุคคลที่ช่วยเหลือการกุศล   
 อตัลกัษณ์ด้านนีป้รากฏในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 
2500 เช่น หนงัสืองานศพของนายโกศล ฮนุตระกลู ในเนือ้หาส่วนประวตัิผู้ตายเขียนขึน้โดยบคุคล
ในครอบครัวได้กล่าวว่า นายโกศลมีความรู้ด้านการผสมยาและได้ผสมยาประเภทสมุนไพรขึน้
หลายขนาน แจกจา่ยแก่ผู้ ท่ีรู้จกัและผู้ ท่ีเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไมไ่ด้คิดมลูคา่ 
 

นายโกศลฯ เคยประกอบกิจการผสมยามา จึงมีความสนใจและมีความรู้ในเร่ืองตวัยาต่างๆ ใน
ระยะที่มิได้ประกอบกิจการค้าใดแล้วก็ยงัมีความสนใจศกึษาเก่ียวกบัสรรพคณุของสมนุไพรตา่งๆ โดย
น าต าหรับจีนมาเปรียบเทียบกับต าราวิทยาศาสตร์ และได้ผสมยาประเภทสมุนไพรขึน้หลายขนาน 
แจกจ่ายแก่ผู้ที่รู้จกัและผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไมไ่ด้คิดมลูคา่…1  

 

                                         
1พทุธทาส อินทปัญโญ.  (2502).  เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ขณะท่ีหนังสืองานศพของนายวูตุงป๊ัก ล ่าซ า นัน้เนือ้หาส่วนประวัติผู้ ตาย เขียนขึน้โดย
บคุคลในครอบครัวได้กล่าวว่า ผู้ตายเป็นผู้ ท่ีช่วยเหลือการกศุลโดยบริจาคเงิน 4 แสนบาทท่ีได้จาก
การจดัพิมพ์จ าหน่ายหนงัสือเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีตนได้พบเห็นในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้แก่
โรงพยาบาลจีนแคะมลูนิธิทัง้สิน้ 

 
เมื่อกลบัจากการดูงานในสหรัฐอเมริกาแล้ว นายวตูุงป๊ัก ได้เขียนหนงัสือเก่ียวกับกิจการที่ได้ไป

เห็นมาในสหรัฐอเมริกา จดัพิมพ์ขึน้เป็นจ านวนหนึง่หมืน่เลม่ จ าหนา่ยได้เงินสีแ่สนกวา่บาท เงินจ านวน
นีไ้ด้อทุิศให้แก่โรงพยาบาลจีนแคะมลูนิธิทัง้สิน้...1 

 
เช่นเดียวกับท่ีหนังสืองานศพของนายจุลินทร์ ล ่าซ า พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2509ในเนือ้หาส่วน

ประวัติผู้ ตายเขียนขึน้โดยบุคคลในครอบครัวได้กล่าวว่า  นายจุลินทร์อุทิศแรงกาย ปัญญาและ
ทรัพย์สิน เพ่ือสาธารณกศุลตา่ง ๆ เชน่ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการมลูนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า
หลายวาระ ด ารงต าแหน่งประธานกิตติมศกัดิ์ของโรงพยาบาลเทียนฟ้าตัง้แตพ่.ศ. 2505 จนถึงแก่
อนิจกรรม ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการฝ่ายการเงินและกองรางวลังานกาชาดตอ่เน่ืองกนัหลาย
สมยั ได้หาเงินสมทบในกิจการของสภากาชาดเป็นจ านวนมาก ด ารงต าแหน่งกรรมการอ านายการ
ผลประโยชน์ของมูลนิธิไกซิวตึง้ ก่อสร้างตึกผู้สูงอายุท่ีโรงพยาบาลประสาท พญาไท บริจาคเงิน 
100,000 บาท ตัง้เป็นทนุให้โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า บริจาคเงินจ านวน 50 ,000 บาท เป็น
เงินกองทุนโรงพยาบาลจีนแคะ สร้างห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา สมทบทุนสร้าง
โรงเรียนสภาการค้า สมทบทนุสร้างตกึอ านวยการสถานเสาวภา 

 
นายจุลินทร์ เป็นผู้ที่มีความเมตตาประจ าใจมองเห็นความจ าเป็นและความทุกข์ยากของเพื่อน

มนษุย์ที่อยู่ในฐานะล าบาก มีความคิดที่จะบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสว่นร่วมให้มากที่สดุ มีความส านึกใน
ความรับผิดชอบที่บคุคลพงึมีตอ่สงัคมอยา่งจริงจงั ตลอดชีวิตได้อทุิศทัง้แรงกาย ปัญญาและทรัพย์สิน 
เพื่อสาธารณกศุลตา่ง ๆ ดงัจะเห็นได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการมลูนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้าพ.ศ. 2492 ,2495,2503 และได้ด ารง
ต าแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของโรงพยาบาลเทียนฟ้าตัง้แต่พ.ศ. 2505 จนถึงแก่อนิจกรรม ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการฝ่ายการเงินและกองรางวลังานกาชาดต่อเนื่องกันอยู่หลายสมยั ได้หาเงิน
เช้าสมทบในกิจการของสภากาชาดเป็นจ านวนมาก ด ารงต าแหน่งกรรมการอ านายการผลประโยชน์
ของมลูนิธิไกซิวตึง้ ริเร่ิมและด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการกิตติมศกัดิ์งานสโมสรสนันิบาตของชาวจีน

                                         
1นายแพทย์บลูศกัดิ์ วฒันผาสกุ.  (2505). เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ในประเทศไทย หารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลเป็นจ านวนเงิน 1,300,000 บาท บริจาคเงินจ านวน 
250,000 บาท ก่อสร้างตึกผู้สงูอายทุี่โรงพยาบาลประสาท พญาไท บริจาคเงิน 100 ,000 บาท ตัง้เป็น
ทนุให้โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า บริจาคเงินจ านวน 50,000 บาท เป็นเงินกองทนุโรงพยาบาลจีน
แคะ บริจาคเงินจ านวน 150,000 บาท ให้แก่โรงเรียนมังกุจิน้เตอะ เพื่อการศึกษา บริจาคเงินโดย
ร่วมกบันายโชติ ล า่ซ า ซือ้ที่ดินตรอกจนัทร์จ านวน 8 ไร่ มอบให้สมาคมจีนแคะเพื่อท าเป็นสสุานจีนแคะ 
บริจาคเงินซือ้ปอดเหล็กส าหรับรักษาโรคโปลิโอและหีบเย็นเก็บศพ ให้แก่โรงพยาบาลต ารวจ สร้าง
โรงเรียนจุลินทร์-สงวน อทุิศ ที่วดักระจบัพินิจ อ าเภอธนบรีุ จงัหวดัธนบรีุ สร้างเรือนพกัคนไข้และเรือน
พักญาติคนไข้ที่โรงพยาบาลศรีราชา จังหวัดชลบุรี สร้างห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 
สมทบทนุสร้างโรงเรียนสภาการค้า สมทบทนุสร้างตกึอ านวยการสถานเสาวภา...1 

 

 
 

ภาพประกอบ 27 นายจลุิทร์ ลา่ซ า ในพิธีมอบตกึผู้สงูอายแุก่โรงพยาบาลประสาทพญาไทย  
เม่ือวนัเฉลิมพระชนม์พรรษา พ.ศ. 2507 

 
ท่ีมา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item/ ค้นเม่ือ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
การน าเสนออัตลกัษณ์บุคคลท่ีช่วยเหลือการกุศล ยงัปรากฏต่อมาในช่วงทศวรรษ 2510 

ดงัเห็นได้จากหนงัสืองานศพของนายเตียง จิราธิวฒัน์ พิมพ์เม่ือ พ.ศ. 2512ในเนือ้หาส่วนประวตัิ
ผู้ตายเขียนขึน้โดยบคุคลในครอบครัวได้กล่าวว่า นายเตียงได้บริจาคเงินบ ารุงการกุศลสาธารณะ
ให้แก่โรงพยาบาล โรงเรียน มูลนิธิ หลายแห่ง เช่น  โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลเทียนหวั โรงพยาบาลหวัเฉียว โรงพยาบาลตงฮัว้ โรงพยาบาลจีน

                                         
1สวนะ ศภุวรรณกิจ.  (2509).   เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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แคะ สภากาชาดไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนมาแตร์เดอี สมาคมปราบวัณโรคฯ มูลนิธิปอ
เต็งตึง้ มูลนิธิตีเก๊ียก มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ สมาคมไหหล าแห่งประเทศไทย สุสาน
ไหหล า  นอกจากนีย้ังได้มอบหนังสือภาษาอังกฤษให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสขุ น าไปแจกจา่ยให้กบัหอสมดุตา่ง ๆ และโรงพยาบาลตา่ง ๆ ทัว่ประเทศเป็นประจ าทกุปี 

 
นายเตียงมีความพอใจต่อการบริจาคเงินบ ารงการกศุลสาธารณะ จึงได้บริจาคเงินบ ารุงความพึง

พอใจของเขาได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาล
เทียนหัว โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลตงฮัว้ โรงพยาบาลจีนแคะ สภากาชาดไทย โรงเรียน
อสัสมัชญั โรงเรียนมาแตร์เดอี โรงเรียนยหุงินกงสวย สมาคมปราบวณัโรคฯ มลูนิธิปอเต็งตึง้ มลูนิธิตี
เก๊ียก มลูนิธิสง่เสริมศีลธรรมสงเคราะห์ สมาคมไหหล าแหง่ประเทศไทย สสุานไหหล า  นอกจากนีย้งัได้
มอบหนงัสอืภาษาองักฤษตอ่กระทรวงศกึษาธิการและกระทรวงสาธารณะสขุ เพื่อให้ทัง้สองกระทรวงนี ้
น าไปแจกจ่ายให้กับหอสมุดต่างๆ และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศเป็นประจ าทุกปี ทัง้นีก็้เพื่อ
ต้องการให้นกัศกึษา คนไข้ และประชาชนที่เก่ียวข้องกบัสถาบนันัน้ๆ ได้รับความรู้กว้างขวางยิ่งขึน้…1 

 

 
 

ภาพประกอบ 28 นายเตียง จิราธิวฒัน์ เข้าเฝ้าทลูเกล้าฯ ถวายเงินบ ารุง ศริิราชพยาบาล 
 

ท่ีมา: เจ้าพระยาพระคลัง(หน).  (2512). สามก๊ก ฉบบัเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตอนท่ี 
32-38. ใน อนสุรณ์ในงานบรรจุศพนายเตียงและนางหวาน จิราธิวฒัน์ ณ สุสานต าบลสรุศกัด์ิ อ. 
ศรีราชา จ. ชลบรีุ วนัที ่25 มกราคม พ.ศ. 2512. 

                                         
1เจ้าพระยาพระคลงั(หน).  (2512).  เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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หรือท่ีหนังสืองานศพของนายอือ้จือเหลียง พิมพ์เม่ือ พ.ศ. 2519 ในเนือ้หาส่วนประวัติ
ผู้ตายท่ีเขียนขึน้โดยบคุคลในครอบครัวได้กล่าววา่ หลงัจากประสบความส าเร็จทางการค้าแล้วนาย
อือ้จือเหลียงมุ่งประกอบกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม เช่น ก่อตัง้โรงพยาบาลประสานมิตรท่ี
สะพานเหลือง สร้างสถานพกัฟืน้ผู้ ป่วยท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ แล้วอุทิศแก่สภากาชาดไทย  ก่อตัง้ 
“มลูนิธิอือ้จือเหลียง” เพ่ือให้ความชว่ยเหลือในด้านการศกึษาและการกศุลตา่ง ๆ  

 
คณุอือ้จือเหลียงถือสภุาษิตที่วา่ “สิง่ที่ได้รับมาจากสงัคมก็ต้องคืนให้แก่สงัคม” ฉะนัน้เมื่อประสบ

ความส าเร็จในด้านการค้าแล้ว คณุอือ้จือเหลียงจึงมุ่งประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมมาก
ยิ่งขึน้ จนอาจกล่าวได้ว่าทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในปีพ.ศ. 2492 ได้ก่อตัง้
โรงพยาบาลประสานมิตรที่สะพานเหลือง อนัเป็นโรงพยาบาลโรคปอด ทัง้นีเ้นื่องจากเห็นว่ามีคนจน
จ านวนมากที่เป็นโรคนี ้และขาดที่รักษาพยาบาลได้สร้างสถานพกัฟืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ แล้วอทุิศ
แก่สภากาชาดไทยคือ “สวางคนิวาส” ในปัจจุบนั นอกจากนีแ้ล้วยงัได้สร้างสวนสาธารณะข้างเคียง
สวางคนิวาส อนัประกอบด้วยบ้านพกัฟืน้ สวนดอกไม้ สระว่ายน า้ พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ หอประชุมและ
ศนูย์สขุภาพ เพื่อประโยชน์ของบคุคลทัว่ไป ในพ.ศ. 2513 ได้ก่อตัง้ “มลูนิธิอือ้จือเหลยีง” จดุประสงค์ก็
เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาและการกุศลต่างๆ ตลอดจนการสร้างห้องสมุดส าหรับ
ประชาชน การตัง้สถานดแูลเด็กก าพร้า เป็นต้น อนัก่อให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมนานบัประการ…1 

 
 
 
 
 
 
 

                                         
1อนสุรณ์นายอือ้จือเหลยีง.  (2519). ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ภาพประกอบ 29 โรงพยาบาลประสานมิตรและสถานพกัฟืน้สวางคนิวาส บางป ู 
สร้างโดยนายอือ้จือเหลียง 

 
ท่ีมา: อนสุรณ์นายอือ้จือเหลียง.  (2519). 

 
3.5 บุคคลที่สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน   

 หนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2500  ได้น าเสนออัต
ลกัษณ์ของผู้ตายในด้านนี  ้ดงัปรากฏว่าหนังสืองานศพของนายโกศล ฮุนตระกูล พิมพ์เม่ือพ.ศ. 
2502 ในสว่นจากค าอวยพรในงานวนัเกิดนายโกศลฯ และงานสมโภชวนัสุวรรณสมรสของนายควง 
อภัยวงศ์ ได้กล่าวว่าผู้ ตายมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีน  โดยใน
ระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 นายโกศล ได้ช่วยเหลือกิจการทางฝ่ายพ่อค้า ประชาชนจีน เช่ือม
สัมพันธไมตรีและจิตใจชนชาวจีน-ไทยให้เป็นมิตรท่ีดีต่อกัน ทัง้ยังวิ่งเต้นช่วยเหลือหาเงินช่วย
ผู้ประสบภยัทางอากาศ และกิจการอ่ืน ๆ ของบ้านเมืองอยา่งสม ่าเสมอ 
 

ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่  2 นีคุ้ณโกศลฯ ก็ได้เป็นธุระช่วยเหลือกิจการทางฝ่ายพ่อค้า 
ประชาชนจีน ให้มีความสามคัคีกลมเกลียวกนัในยามยากนีเ้ป็นอย่างดียิ่ง กบัทัง้วิ่งเต้นช่วยเหลือหาเงิน
ช่วยผู้ประสบภยัทางอากาศ และกิจการอื่นๆ ของบ้านเมืองซึ่งสมควรได้รับความยกย่องยิ่งผู้หนึ่ง งาน
เช่นนีย้งัปรากฏเร่ือยๆ มาทัง้ในทางการเช่ือมสมัพนัธไมตรีและจิตใจชนชาวจีน-ไทยให้เป็นมิตรที่ดีต่อกัน 
คณุโกศลฯ ได้พยายามท าอยูเ่สมอๆ ไมข่าดจนถึงทกุวนันี ้จึงสมควรได้รับการสรรเสริญเป็นอยา่งมาก...1 

                                         
1พทุธทาส อินทปัญโญ.  (2502).  เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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เช่นเดียวกับท่ีหนังสืองานศพนายสหัท มหาคุณ  พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2504 ในเนือ้หาส่วน
ประวตัิผู้ตายเขียนขึน้โดยบคุคลในครอบครัวได้กล่าวว่านายสหทั มหาคณุ เป็นผู้ ท่ีกระชบัสมัพนัธ์
ระหวา่งพ่ีน้องชาวไทยและชาวจีนให้สนิทสนมแน่นแฟ้นดียิ่งขึน้ และเป็นส่ือกลางท่ีช่วยขจดัปัดเป่า
ความเข้าใจผิดต่าง ๆ ให้หมดทัง้สิน้ ท าให้พ่ีน้องชาวจีนได้รู้สึกส านึกในหน้าท่ีและพระคุณของ
ประเทศไทยท่ีตนได้เข้ามาอาศยับญุบารมีและพึง่พระบรมโพธิสมภารเพ่ือประกอบธุรกิจการค้าหา
เลีย้งชีพด้วยความสงบสขุ 

 
นายสหทั มหาคณุ เป็นประดจุจกัรกลส าคญัที่กระชบัเกลียวสมัพนัธ์ระหว่างพี่น้องชาวไทยและ

ชาวจนัให้สนิทสนมแนน่แฟ้นดียิ่งขึน้ และเป็นสื่อกลางที่ช่วยขจดัปัดเป่าความเข้าใจผิดต่างๆ ให้หมด
ทัง้สิน้ ท าให้พี่น้องชาวจีนได้รู้สึกส านึกในหน้าที่และพระคุณของประเทศไทยที่ตนได้เข้ามาอาศยับุญ
บารมีและพึง่พระบรมโพธิสมภารเพื่อประกอบธุรกิจการค้าหาเลีย้งชีพด้วยความสงบสขุในทศันะที่ถกูต้อง 
ท าให้พี่น้องชาวจีนมีความเข้าใจในรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยดียิ่งขึน้ ก่อให้เกิดสมัพนัธไมตรี
อนัดีระหวา่งกนั นบัวา่นายสหทั มหาคณุได้บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ทางราชการมิใช่น้อย...1 

 

3.6 บุคคลที่ท าความดี ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   
การน าเสนออตัลกัษณ์ด้านนีพ้บในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนในช่วง

ทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2510 ดงัท่ีหนงัสืองานศพของนายสหทั มหาคณุ  พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2504 
ในเนือ้หาส่วนประวัติผู้ ตายท่ีเขียนขึ น้โดยบุคคลในครอบครัวได้กล่าวว่า นายสหัทได้ รับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หลายครัง้โดยในปี 2493  ได้รับชัน้ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต่อมาในปี 2499 
ได้รับชัน้ตริตาภรณ์ช้างเผือก ในปี 2501 ได้รับชัน้ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และในปี 2502 ได้รับชัน้
ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 
 

19 มิถุนายน 2493 ได้รับตริตาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2499 ได้รับตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 

ธนัวาคม 2501 ได้รับทวีติยาภรณ์มงกฎุไทย 5 ธนัวาคม 2502 ได้รับทวีติยาภรณ์ช้างเผือก...2 

                                         
1กระทรวงเศรษฐการ.  (2504). เล่มเดิม.   ไมป่รากฏเลขหน้า. 
2แหล่งเดิม.   ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ภาพประกอบ 30ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ โดย
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาไทยเป็นผู้มอบ แก่นายสหทั มหาคณุ 

 
ท่ีมา: กระทรวงเศรษฐการ.  (2504). เร่ืองของกระทรวงเศรษฐการ ใน สหัท มหาคุณ 

อนสุรณ์ การพระราชทานเพลิงศพนายสหทั มหาคุณ ณ สสุานหลวงวดัเทพศิรินทราวาส วนัพธุที ่
22 พฤศจิกายน 2504. 
 

หนงัสืองานศพของนายวตูงุป๊ัก ล ่าซ า พิมพ์ พ.ศ. 2505 โดยเนือ้หาส่วนประวตัิผู้ตายเขียน
ขึน้โดยบุคคลในครอบครัวท่ีกล่าวว่านายวตูงุป๊ัก ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชย์อิสริยาภรณ์ตริตา
ภรณ์มงกุฎไทย เป็นเคร่ืองเชิดชูเกียรติยศและคุณความดี  เน่ืองจากเป็นผู้ มีความประพฤติดี 
ปฏิบตัิงานอยู่ในศีลธรรมและระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นผู้ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
สนบัสนนุนโยบายของรัฐบาลในการลดคา่ครองชีพ มีนิสยัโอบอ้อมอารี ประกอบอาชีพด้วยความ
สจุริต ได้สละทรัพย์และแรงงานชว่ยเหลือราชการและสาธารณะประโยชน์ 

 
เมื่อพ.ศ. 2502 นายวตูงุป๊ัก ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชย์อิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เป็น

เคร่ืองเชิดชูเกียรติยศและคณุความดี มีความในบนัทึกความดีความชอบของนายวตูุงป๊ักว่า “เป็นผู้มี
ความประพฤติดี ปฏิบตัิงานอยูใ่นศีลธรรมและวฒันธรรม มีทรัพย์สมบตัิเป็นหลกัฐานมัน่คง ปฏิบตัิตน
อยู่ในระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนบัสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการลดค่าครองชีพ มีนิสยัโอบอ้อมอารี มีปฏิปทาในการด าเนินชีวิต โดยอาศยักลกัธรรม 
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ประกอบอาชีพด้วยความสจุริต ได้สละทรัพย์และแรงงานช่วยเหลอืราชการและสาธารณะประโยชน์อยู่
อยา่งมาก จนบงัเกิดผลดีแก่ราชการและสาธารณะ...1 

 

 
 

ภาพประกอบ 31 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีนายวตูงุป๊ัก ล ่าซ า ได้รับพระราชทาน ด้านบนคือ ตริตา
ภรณ์มงกฎุไทย ด้านลา่งคือ จตัรุถาภรณ์ช้างเผือก 

 
ท่ีมา : นายแพทย์บูลศกัดิ์ วฒันผาสุก.  (2505). หวัใจวายชนิดเฉียบพลนั ใน วูตุงป๊ัก ล ่าซ า 

อนสุรณ์.   
 

เช่นเดียวกบัท่ีหนงัสืองานศพของนายเตียง จิราธิวฒัน์ พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2512 ในเนือ้หาส่วน
ประวัติผู้ ตายเขียนขึน้โดยคนในครอบครัวก็มีการกล่าวว่าผู้ ตายได้ท าความดี บ าเพ็ญตนเพ่ื อ
สาธารณประโยชน์จนได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นนิมิตหมายแห่งคณุค่าของความดีเป็นศรี
แก่วงศ์ตระกลู 

 
อนัสบืเนืองมาจากการบ าเพ็ญกรณีกิจเพื่อสาธารณะกศุล ประกอบด้วยเป็นบคุคลที่ควรได้รับการ

ยกย่องสรรเสริญ และในวงสังคมทัง้หลายก็ตระหนักในความมีกุศลจิตของเขาอยู่แล้ วนั่นเอง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั องค์ประมุขแห่งชาติไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

                                         
1นายแพทย์บลูศกัดิ์ วฒันผาสกุ.  (2505). เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 



  96 

พระราชทานเหรียญปัทมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญปัทมาภรณ์ช้างเผือก ให้เป็นนิมิตหมายแห่ง
คณุคา่ของความดีเป็นศรีแก่วงศ์ตระกลู…1  

 
หรือหนงัสืองานศพของนายอือ้จือเหลียง พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2519 ในเนือ้หาส่วนประวตัิผู้ตาย

ท่ีเขียนขึน้โดยบุคคลในครอบครัวได้กล่าวว่านายอือ้จือเหลียงท าคุณงามความดีจึงได้รับ
พ ระราชทาน เค ร่ืองราช อิส ริยาภ รณ์ ตติยจุลจอม เก ล้ าวิ เศษ  ท วีติ ยาภ รณ์ ช้ าง เผือก 
ประถมาภรณ์มงกฎุไทย 

 
ด้วยคณุงามความดีของคณุอือ้จือเหลียง จึงได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ

ตราดงัตอ่ไปนี ้ตติยจลุจอมเกล้าวิเศษ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกฎุไทยเมื่อพ.ศ. 2510 2 
 

 
 

ภาพประกอบ 32 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
แดน่ายอือ้จือเหลียง 

 
ท่ีมา: อนสุรณ์นายอือ้จือเหลียง.  (2519). 

 

                                         
1เจ้าพระยาพระคลงั(หน).  (2512).  เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
2อนสุรณ์นายอือ้จือเหลยีง.  (2519). ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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3.7 พุทธศาสนิกชน   
 การน าเสนออัตลักษณ์ด้านนีพ้บในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วง
ทศวรรษ 2500 ดงัท่ีหนงัสืองานศพของนายโกศล ฮุนตระกูล พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2502 ในเนือ้หาส่วน
ประวัติผู้ ตายท่ี เขียนขึน้โดยบุคคลในครอบครัวได้กล่าวว่า  นายโกศล มีความเช่ือมั่นใน
พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด ใฝ่ใจ
ศกึษาความรู้เก่ียวกบัพทุธศาสนา และในบัน้ปลายของชีวิตได้บวชพระดงัท่ีได้ตัง้ใจไว้ 
 

นายโกศลฯ มีความเช่ือมัน่ในพระพทุธศาสนาอยา่งแนว่แนต่ลอดชีวิต และได้ปฏิบตัิตนตามค าสัง่
สอนขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าโดยเคร่งครัด การรักษาศีล 5 นัน้นบัเป็นกิจวตัรประจ า นายโกศลฯ 
รักษาศีล 5 อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ในข้อที่ระบวุา่การฆ่าสตัว์เป็นบาปนัน้นายโกศลฯ ไมย่อมผิดศีล
เลย…นายโกศลฯ สนใจในหนงัสือธรรมะอย่างยิ่ง พยายามเสาะหามาอ่านและเมื่ออา่นแล้วก็ปฏิบตัิตาม 
มรสมุชีวิตของนายโกศลฯ แตล่ะครัง้ใหญ่หลวงนกั แตน่ายโกศลฯ ก็พยายามต่อสู้ด้วยจิตใจสงบตลอด
มาเพราะนายโกศลฯ ยึดมัน่ในธรรมะเข้าใจลกึซึง้ถึงแก่นของพระธรรม…นายโกศลฯ ได้มีโอกาสบวชสม
ตามความตัง้ใจในตอนท้ายที่สุดของชีวิต ณ วดัใหม่ทองเสน ,,,นายโกศลฯ มีความรู้ดีเก่ียวกับพุทธ
ศาสนา เนื่องจากการใฝ่ใจศกึษาและค้นคว้าอยูเ่สมอ และนอกจากจะศกึษาจากหนงัสอืภาษาไทยแล้ว
นายโกศลฯ ยงัสัง่หนงัสอืพทุธศาสตร์ที่เขียนโดยชนตา่งชาติมาศกึษาเปรียบเทียบอีกด้วย...1  

 
 
 
 
 

                                         
1พทุธทาส อินทปัญโญ.  (2502).  เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ภาพประกอบ 33 นายโกศล ฮนุตระกลู ขณะบวชเป็นพระภิกษุ 
 

ท่ีมา : พทุธทาส อินทปัญโญ.  (2502).  ข้อควรทราบเก่ียวกับหลกัพระพุทธศาสนานิกาย
ตา่ง ๆ  ใน อนุสรณ์นายโกศล ฮนุตระกูล บรรณาการที่ระลึกในพิธีฝังศพนายโกศล ฮุนตระกูล ณ 
สสุานฮนุตระกูล ถนนสีลม.    

 

หรือในหนงัสืองานศพของนายวูตงุป๊ัก ล ่าซ า พิมพ์ พ.ศ. 2505 เนือ้หาส่วนประวตัิผู้ตายท่ี
เขียนขึน้โดยคนในครอบครัวได้กลา่วว่า 

 
นายวตูงุป๊ัก เป็นพทุธศาสนิกชนโดยก าเนิด มีศรัทธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาเป็นอยา่งยิ่ง หมัน่

ท าบญุกศุลเป็นประจ า ได้สละทรัพย์ท าการบรูณะวดัวาอาราม ศาลเจ้า โรงเจ หลายแหง่1 

 

 3.8 บุคคลที่มีน า้ใจ ขยัน อุตสาหะ   
 การน าเสนออัตลักษณ์ด้านนีพ้บในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วง
ทศวรรษ 2500 ดงัท่ีหนงัสืองานศพนายสหทั มหาคณุ  พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2504 ในเนือ้หาส่วนประวตัิ
ผู้ตายท่ีเขียนขึน้โดยบุคคลในครอบครัวได้กล่าวว่าผู้ตายเป็นผู้ ท่ีมีความขยนั อตุสาหะ และมีน า้ใจ
โอบอ้อมอารี ให้ความชว่ยเหลือผู้ ท่ีทกุข์ร้อนโดยไมเ่ลือกชัน้วรรณะ 

                                         
1นายแพทย์บลูศกัดิ์ วฒันผาสกุ.  (2505). เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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นายสหทั มหาคณุเป็นผู้มีน า้ใจ โอบอ้อมอารี และมีความเมตตากรุณาเป็นทนุอยูแ่ล้ว ดงันัน้หาก
มีบคุคลใดได้รับความทกุข์ยากเดอืดร้อนไมว่า่จะเป็นพ่ีน้องชาวไทยหรือชาวจีน นายสหทั มหาคณุ เป็น
ต้องหาทางบ าบดัปัดเป่าและให้ความช่วยเหลอือยา่งสดุความสามารถเสมอโดยไมเ่ลอืกชัน้วรรณะ1 
 

เช่นเดียวกับท่ีหนงัสืองานศพของนายจุลินทร์ ล ่าซ า พิมพ์ พ.ศ. 2509 ในส่วนค าไว้อาลยั
จากสุดสงวน ธรรมบุตร ได้กล่าวถึงผู้ตายว่า มีความอุตสาหะในการงาน แม้ว่าเป็นต้อหินท่ีตาจน
มองไม่เห็น แต่ก็ยงัมาท างานท่ีธนาคารกสิกรไทยไม่เคยขาด ทัง้ท่ีนายจุลินทร์ขณะนัน้จะมีฐานะ
ร ่ารวยแล้วก็ตาม เน่ืองจากเขาเห็นว่าถึงแม้ตาจะมองไม่เห็นแต่สมองยังใช้การได้ ร่างกายก็ยัง
แข็งแรง ฉะนัน้ควรใช้สมองให้เป็นประโยชน์ การอยูเ่ฉย ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 

 
นาย(นายจุลินทร์ ล ่าซ า-ผู้วิจัย)มีโรคประจ าตวัคือ โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นมานานแล้ว ต่อมาในปี 

2501 ได้เกิดเป็นต้อหินที่ตา ได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อท าการผ่าตดั แต่ยงัท าไม่ได้ ผลที่สดุได้ท า
การผ่าตดัที่โรงพยาบาลศิริราช 2 ครัง้ ในระยะแรกๆ ก็ยงัพอมองเห็นได้ ต่อมาค่อยๆ เสื่อมลงจนใน
ที่สุดมองไม่เห็น ถึงกระนัน้นายก็มิได้ย่อท้อต่อการงาน ยังคงมานั่งปฏิบัติงานที่ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด ทุกวันมิได้ขาด ยังคงสั่งงานได้ตามปกติและมีความจ าอย่างดี มีสมองไวคิดอะไรได้อย่าง
รวดเร็ว…มีบางคนมกัจะพดูวา่ “มีเงินอยา่งนายแล้ว จะมานัง่ท างานอยูท่ าไม ตาก็มองไมเ่ห็น” แตน่าย
มิได้คิดเช่นนัน้ นายคิดเสมอวา่ถึงแม้ตาจะมองไมเ่ห็นแตส่มองยงัใช้การได้ ร่างกายก็ยงัแข็งแรง ฉะนัน้
ควรใช้สองให้เป็นประโยชน์ ถ้าอยู่เฉยๆ ไม่ท าอะไรก็เหมือนกับคนเกียจคร้าน ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม เพราะเหตนุีแ้หละนายจึงมาท างานทกุวนั...2 

  
จากเนือ้หาหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 

2510 ท่ีได้หยิบยกมาจะเห็นได้ว่าเป็นการน าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายในแง่มุมต่าง ๆ  ในฐานะ
ของ 1.บุคคลท่ีช่วยเหลืองานรัฐบาลไทย 2. บุคคลท่ีช่วยเหลืองานรัฐบาลจีน 3. บุคคลท่ีรัก
ประเทศชาติและพระมหากษัตริย์  4. บุคคลท่ีช่วยเหลือการกุศล 5. บุคคลท่ีท าความดี ได้รับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 6. บคุคลท่ีสร้างสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งไทย-จีน  7. เป็นพทุธศาสนิกชน 8. ผู้ ท่ี
มีน า้ใจ ขยนั อุตสาหะ (ดตูารางประกอบ) ผู้ วิจัยเห็นว่าการท่ีนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนได้หยิบยก
คณุสมบตัิเหล่านีอ้อกมาต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองและสงัคมท่ีเกิดขึน้

                                         
1กระทรวงเศรษฐการ.  (2504). เล่มเดิม.   ไมป่รากฏเลขหน้า. 
2สวนะ ศภุวรรณกิจ.  (2509).   เล่มเดิม.  หน้า 7-8. 
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ในชว่งทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 โดยสถานการณ์ทางการเมืองและสงัคมจะมีความสอดคล้อง
อยา่งไรกบัการสร้างอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนดงัจะได้กล่าวตอ่ไป 
 

ตาราง 2 อตัลกัษณ์ด้านตา่ง ๆ ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนจากตวัอย่างหนงัสืองานศพ 
ในชว่งทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 2510 

 
อตัลกัษณ์ ทศวรรษ 2480 ทศวรรษ 2490 ทศวรรษ 2500 ทศวรรษ 2510 

บคุคลท่ีชว่ยเหลืองาน
รัฐบาลไทย 

    

บคุคลท่ีชว่ยเหลืองาน
รัฐบาลจีน 

    

บคุคลท่ีรัก
ประเทศชาตแิละ
พระมหากษัตริย์ 

    

บคุคลท่ีมีน า้ใจ ขยนั 
อตุสาหะ 

    

บคุคลท่ีชว่ยเหลือการ
กศุล 

    

บคุคลท่ีสร้างสมัพนัธ์
อนัดีระหวา่งไทย-จีน 

    

พทุธศาสนิกชน     
บคุคลท่ีท าความดี 

ได้รับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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4. ปัจจัยเบือ้งหลังการสร้างอัตลักษณ์ของนักธุรกจิไทยเชือ้สายจีนที่ปรากฏใน
หนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 

4.1  นโยบายชาตนิิยมในสมัยจอมพลป. พบูิลสงคราม และการท าให้ชาวจีนในไทย
เป็น “คนอ่ืน”  

 เม่ือจอมพลป. พิบูลสงครามขึน้มาเป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2481 -2487) ได้ด าเนิน
นโยบายการสร้างชาต ิในลกัษณะของลทัธิชาตนิิยม ลทัธิทหาร และเศรษฐกิจลทัธิชาตนิิยม1 มีการ
ตอ่ต้านชาวจีนเน่ืองจากมองวา่ชาวจีนได้ส่งเงินจ านวนมหาศาลกลบัประเทศจีนและการเตบิโตของ
ลทัธิชาตินิยมจีนในประเทศไทยเป็นภยัตอ่ประเทศไทย ดงันัน้รัฐบาลสมยัจอมพลป. พิบลูสงคราม 
จึงออกมาตรการต่อต้านชาวจีนเป็นกฎหมายหลายฉบบั รวมทัง้มีการใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบ
ชาตินิยมท่ีกีดกันการเติบโตของธุรกิจของชาวจีน เช่น ก่อตัง้รัฐวิสาหกิจเพ่ือแข่งขนักับชาวจีนใน
การค้าข้าว การควบคมุไม่ให้บคุคลท่ีไมใ่ชค่นไทยประกอบอาชีพท่ีรัฐบาลสงวนไว้ส าหรับคนไทย มี
การออกพระราชบัญญัติภาษีรายได้ท่ีเพิ่มการเก็บภาษีจากชนชัน้พ่อค้าท่ีไม่ใช่พลเมืองไทย 
ตลอดจนการกีดกนัควบคมุวฒันธรรมของชาวจีน เช่น ควบคมุการเรียนการสอนของโรงเรียนของ
ชาวจีนในไทยให้สอนภาษาจีนได้เพียง 2 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ การปิดหนงัสือพิมพ์ภาษาจีนในไทยจน
เหลือเพียงฉบบัเดียว2  

นอกจากจะใช้การกีดกันด้วยกฎหมายและนโยบายทางเศรษฐกิจแล้วในช่วงพ.ศ. 2481 -
2487 ท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีนัน้รัฐบาลยังใช้นโยบายการสร้างชาติทาง
วฒันธรรมเพ่ือสร้างชาติไทยและความเป็นไทยด้านต่าง ๆ ทัง้ด้านจิตใจ ด้านระเบียบประเพณี 
ด้านศลิปกรรม ด้านวรรณกรรม ผา่นประกาศรัฐนิยม 12 ฉบบัและสภาวฒันธรรมซึง่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ3 โดยการสร้างความเป็นไทยตามนโยบายสร้างชาติทางวฒันธรรมสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงค่อนทศวรรษ 2480 นีใ้ช้เชือ้ชาติและวฒันธรรมเป็นตวัชีว้ดัว่า
คนใดเป็นคนไทย มีความเป็นไทย คนใดไม่ใช่คนไทย ไม่มีความเป็นไทย 4  ทัง้นีบุ้คคลท่ีมีส่วน
ส าคญัในการสนบัสนนุนโยบายสร้างชาติทางวฒันธรรมได้แก่ หลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งเป็นผู้บกุเบิก

                                         
1ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.  (2559).  ประวตัิศาสตร์การเมืองไทยสยามพ.ศ. 2475-2500.  หน้า 180. 
2เดวิด เค. วยัอาจ.  (2557).  ประวติัศาสตร์ไทยฉบบัสงัเขป.  หน้า 348-349. 
3แถมสขุ นุ่มนนท์.  (2519, มิถุนายน-กันยายน).  “เมืองไทยยุคเช่ือผู้น า”. วารสารธรรมศาสตร์6(1). 

หน้า 120-147.  
4ยกุติ มกุดาวิจิตร.  (2537, กันยายน-ธันวาคม).  “การเมืองเร่ืองวฒันธรรมในสงัคมไทย พ.ศ. 2501-

2537”.  วารสารธรรมศาสตร์ 20(3).  หน้า 27. 
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ความรู้สกึชาตินิยมมาตัง้แตห่ลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 ผา่นผลงานประเภทบทละครและ
บทเพลงท่ีปลกุใจ เน้นความรักประเทศชาติและเผ่าพนัธุ์อนัยิ่งใหญ่ของคนไทย เช่น เลือดสพุรรณ 
เจ้าหญิงแสนหวี น่านเจ้า พ่อขุนผาเมือง โดยเนือ้เร่ืองของบทละครจะเป็นนิยายอิงประวตัิศาสตร์ 
เร่ืองราวของวีรบุรุษ วีรสตรีของชาติไทยท่ีต่อสู้ เพ่ือเอกราชและเผ่าพนัธุ์ไทย1 ทัง้ยงัมีหน่วยงานรัฐ
คือ กรมศลิปากร สนบัสนนุด้วยการจดัการแสดงละครจากบทประพนัธ์ของหลวงวิจิตรวาทการ2 

ประเด็นส าคญัท่ีผู้วิจยัขอกล่าวถึงคือ การสร้างชาติทางวฒันธรรมในสมยัรัฐบาลจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม ช่วงแรก (พ.ศ. 2481-2487) มีผลให้ชาวจีนในไทยถูกผลักให้เป็น “คนอ่ืน” (the 
other) ดงัท่ีงานศึกษาของสายชล สตัยานุรักษ์ ได้อธิบายว่า การสร้างชาติไทยและความเป็นไทย
โดยหลวงวิจิตรวาทการได้แบง่แยกคนในสงัคมออกเป็น “พวกเรา” ซึ่งหมายถึงคนไทยท่ีมีเชือ้ชาติ
และวฒันธรรมตรงตามท่ีรัฐก าหนด และ “พวกเขา” หรือ “คนอ่ืน” ซึ่งแบ่งย่อยได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
“คนอ่ืน” ท่ีชาตไิทยควรเอาเป็นแบบอยา่งในการสร้างชาตไิด้แก่ ชาวญ่ีปุ่ น และ “คนอ่ืน” ท่ีเป็นศตัรู
ทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาตไิทยได้แก่ ชาวจีนในประเทศไทย โดยรัฐบาลจะต้องเปล่ียนคน
พวกนีใ้ห้เป็นมิตรของคนไทยเสียก่อนแล้วคอ่ยเปล่ียนให้กลายเป็นไทย3 

ทัง้นีง้านศึกษาจ านวนหนึ่งได้ชีใ้ห้เห็นว่าชาวจีนในไทยและชาวไทยเชือ้สายจีนมีวิธีการ
รับมือกบันโยบายชาตนิิยมของรัฐไทยในชว่งทศวรรษ 2480 ท่ีผลกัดนัให้ชาวจีนในไทยและคนไทย
เชือ้สายจีนกลายเป็น “คนอ่ืน” ในหลายรูปแบบ ดงัท่ี เกษียร เตชะพีระ ได้ยก 2 กรณีศึกษาได้แก่ 
กรณีของโค้วตงหมง ซึ่งเกิดในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั และเติบโตเข้าสู่วยั
ท างานในยุคท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีและด าเนินนโยบายชาตินิยม สั่งปิด
โรงเรียนจีนทัว่ประเทศในปีพ.ศ. 2482-2483 ท าให้โค้วตงหมงซึง่ประกอบอาชีพเป็นครูสอนหนงัสือ
อยู่ท่ีโรงเรียนหวงหุน โรงเรียนจีนชัน้น าแห่งหนึ่ง ต้องยุติอาชีพสอนหนังสือ ดงันัน้โค้วตงหมงจึง
ปรับตวัรับมือโดยสมัครเข้าเรียนท่ีมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จากนัน้ได้เข้ารับ
ราชการท่ีกระทรวงพาณิชย์และเปล่ียนช่ือเป็นไทยว่า “ประสิทธ์ิ กาญจนวัฒน์” หลังเรียนจบ 
ประสิทธ์ิก็ลาออกจากราชการมาตัง้ส านักงานทนายความร่วมกับเพ่ือน ๆ ท่ีเรียนธรรมศาสตร์

                                         
1ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.  (2559).  ประวติัศาสตร์การเมืองไทยสยามพ.ศ. 2475-2500.  หน้า 212-213. 
2ดู ประอรรัตน์ บูรณมาตร์.  (2528).  หลวงวิจิตรวาทการกบับทละครประวติัศาสตร์; ภทัรวดี ภูชฎา

ภิรมย์.  (2549).  วฒันธรรมความบันเทิงในชาติไทย การเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมความบนัเทิงในสงัคม
กรุงเทพฯ พ.ศ. 2491-2500.  หน้า 56-57. 

3สายชล สตัยานุรักษ์.  (2545).  ความเปลี่ยนแปลงในการสร้างชาติไทยและความเป็นไทยโดยหลวง
วิจิตรวาทการ.  หน้า 165-174. 
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ด้วยกนั หลงัจากนัน้ระยะหนึ่ง ประสิทธ์ิได้ลงทนุท าธุรกิจหนงัสือพิมพ์ร่วมกบัเพ่ือนบางคน จนนาย
ประสิทธ์ิตัง้ตวัได้และเป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างและได้ลงสมคัรรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กระทั่งได้รับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
24951 

ส่วนอีกกรณีท่ี เกษียร เตชะพีระ ยกมาเป็นตวัอย่างได้แก่กรณีของ จูโซ่วลิม้ ซึ่งเติบโตใน
สมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั และถกูเจ้าหน้าท่ีต ารวจจบักุมตวัเน่ืองจากเขา (จโูซ่ว
ลิม้) และพรรคพวกชาวจีนอีก 20 กว่าคนได้เคล่ือนไหวทางการเมือง โดยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ทรงเห็นพ้องต้องกันให้เนรเทศจูโซ่วลิม้ออกจากสยามเน่ืองจากเป็น
คอมมิวนิสต์ แตด้่วยเหตท่ีุจโูซ่วลิม้ถือสญัชาติไทย เม่ือคดีถึงศาลอาญาจึงตดัสินคดีให้ขงัจโูซ่วลิม้
ท่ีเรือนจ าบางขวางเป็นเวลา 15 ปีและปรับเงิน 5 ,000 บาท ไม่ได้เนรเทศออกนอกประเทศตาม
พระราชด าริของพระมหากษัตริย์และพระด าริของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ขณะท่ีถกูคมุขงัอยู่
ในเรือนจ า จโูซว่ลิม้ได้รู้จกักบัพวกนกัโทษการเมือง “กบฏบวรเดช” จงึขอให้ขนุนางผู้ใหญ่ฝ่ายกบฎ
บวรเดชตัง้ช่ือสกลุภาษาไทยให้ ดงันัน้จโูซว่ลิม้จงึได้ช่ือ-สกลุไทยว่า “โต จฑุารักษ์” เม่ือพ้นโทษแล้ว 
จูโซ่วลิม้หรือโต จุฑารักษ์ ได้เดินทางไปประเทศจีนเพ่ือเข้าร่วมการปฏิวัติท่ีน าโดย เหมา เจ๋อตุง 
จากนัน้จูโซ่วลิม้ได้เดินทางกลบัมาไทย แล้วเขียนและพิมพ์หนงัสือเก่ียวกับลทัธิคอมมิวนิสต์และ
การปฏิวัติเป็นภาษาไทยออกมาเผยแพร่ ต่อมา จูโซ่วลิม้หรือโต จุฑารักษ์ ได้เข้าร่วมกับพรรค
คอมมิวนิสต์ไทยและเป็นโฆษกคนแรกของพรรค2   

กรณีศกึษาท่ีเกษียร เตชะพีระ ยกมาน่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีการท่ีคนไทยเชือ้สายจีนใช้รับมือ
กับนโยบายชาตินิยมของรัฐไทย โดยกรณีของ จูโซ่วลิม้ แสดงให้เห็นว่ามีชาวไทยเชือ้สายจีนท่ี
แม้ว่าจะถือสัญชาติไทยแต่ถูกชนชัน้น าสยามมองว่าเป็น “คนอ่ืน” เน่ืองจากมีอุดมการณ์ทาง
การเมืองท่ีไม่พึงประสงค์และถูกจบักุมตวัด้วยข้อหาทางการเมือง ขณะเดียวกันคนไทยเชือ้สาย
จีนผู้ถกูมองว่าเป็น “คนอ่ืน” ด้วยอดุมการณ์ทางการเมืองได้เปล่ียนช่ือเป็นไทย แตย่งัคงยึดมัน่ใน
อดุมการณ์ทางการเมืองท่ีตนเห็นด้วย ไม่ได้เปล่ียนมาตอ่ต้านลทัธิคอมมิวนิสต์อย่างท่ีรัฐบาลไทย
ในสมยัสมบรูณาญาสิทธิราชย์และรัฐบาลยคุการปกครองแบบประชาธิปไตยถือเป็นแนวทางหลกั 
(จะได้อธิบายเร่ืองนีต้่อไปข้างหน้า) ส่วนกรณีของโค้วตงหมง ชีใ้ห้เห็นว่า มีชาวไทยเชือ้สายจีนท่ี
รับมือกับนโยบายชาตินิยมโดยรัฐไทยในช่วงทศวรรษ 2480 โดยปรับตัวให้เป็นไทยด้วยการ

                                         
1เกษียร เตชะพีระ.  (2537 ก).  เล่มเดิม.  หน้า 22-25. 
2แหล่งเดิม.  หน้า 25-31. 
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เปล่ียนช่ือสกลุเป็นช่ือสกลุไทย ศกึษาในระดบัท่ีสงูขึน้แล้วเข้ารับราชการ สะสมทนุจนสามารถตัง้
เนือ้ตัง้ตวัและเข้าสูว่งการการเมืองไทยได้ 

ในงานศึกษาของ เพ็ญพิสุทธ์ิ อินทรภิรมย์ ได้ชีใ้ห้เห็นถึงการปรับตวัของชาวจีนในไทย
และคนไทยเชือ้สายจีน เพ่ือรับมือกบันโยบายชาตินิยมสมยัรัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม โดย
เพ็ญพิสุทธ์ิ ได้ยกข้อเท็จจริงทางประวตัิศาสตร์มาชีใ้ห้เห็นว่า มีพ่อค้านกัธุรกิจเชือ้สายจีนหลาย
คนท่ีปรับตวัรับมือนโยบายนโยบายชาตินิยมของรัฐบาลด้วยการแสดงออกถึงการเป็นคนไทยของ
ตนเอง เช่น กรณีของนายม้าเลียบคนุ (ตอ่มาเปล่ียนช่ือ-สกุล เป็น นายมา บูลกุล) เจ้าของธุรกิจ
ค้าข้าวและธุรกิจเดินเรือ ซึ่งขอแปลงสัญชาติเป็นไทยโดยขอให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรีตัง้นามสกุลให้  หรือกรณีของนายเจียร วานิช ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
สถานท่ีราชการต่าง ๆ และธุรกิจเรือขนส่งสินค้าและผู้ โดยสารระหว่าง พงังา -ภูเก็ต-กันตงั-ปีนัง 
โดยนายเจียรได้เปล่ียนช่ือจากเดิมช่ือ “เอียบกิมเจีย้น” มาเป็นช่ือไทยว่า “เจียร” และใช้นามสกุล
ไทยว่า “วาณิช”1 หรือกรณีของนายตนัชิวเม้ง หวัง่หลี เจ้าของธุรกิจค้าข้าว ธนาคาร ธุรกิจเดินเรือ
กลไฟ ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงการเป็น “ชาวจีนใจไทย” ด้วยการให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
รัฐบาลไทยเป็นอยา่งดี2 

ตลอดจนกรณีของนายเตียลัง่ชิง้ (ตอ่มาเปล่ียนช่ือ-สกุลเป็น นายสหทั มหาคณุ) เจ้าของ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  นายเหียกวงเอ่ียม เจ้าของธุรกิจโรงสีข้าว  นายอือ้จือเหลียง เจ้าของธุรกิจ
จ าหน่ายสีย้อมผ้า  ธุรกิจโรงพิมพ์ ธุรกิจโรงเล่ือย  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกตนต้องการช่วยเหลือ
กิจการของรัฐไทยด้วยการบริจาคเงินเพ่ือซือ้ปืนกลให้รัฐบาล3 

จากกรณีศกึษาท่ีงานของเกษียร เตชะพีระ และงานของเพ็ญพิสทุธ์ิ อินทรภิรมย์ กล่าวถึง
ช่วยให้ผู้ วิจัยพิจารณาตีความเนือ้หาหนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีมีการ
แสดงอัตลักษณ์ของผู้ ตายว่าเป็นการน าเสนออัตลักษณ์เพ่ือรับมือกับนโยบายชาตินิยมของ
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูสงคราม ในช่วงทศวรรษ 2480 ท่ีมีการกีดกันให้คนจีนในไทยและคนไทย
เชือ้สายจีนเป็น “คนอ่ืน” ท่ีเป็นศตัรูทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติไทย ดงันัน้ในการจดัท า
หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีน ทางผู้จดัท าจึงน าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายในด้านท่ี
แสดงให้เห็นวา่ผู้ตายไมใ่ช ่“คนอ่ืน” ท่ีเป็นศตัรูของชาติไทย หากแตมี่ความเป็นไทย ดงัเห็นได้จาก
การท่ีหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนมีการน าเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายว่าเป็นผู้ ท่ี

                                         
1เพ็ญพิสทุธ์ิ อินทรภิรมย์.  (2549).  รัฐไทยกบัคนจีน (พ.ศ. 2475-2487).  หน้า 392-396. 
2แหล่งเดิม.  หน้า 404. 
3แหล่งเดิม.  หน้า 410. 
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ช่วยเหลืองานรัฐบาลไทย รักประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ ท าความความดีจนได้รับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชอบชว่ยเหลืองานกศุลตา่ง ๆ  เป็นพทุธศาสนิกชน 

นโยบายชาตินิยมท่ีกีดกันให้คนจีนในไทยและคนไทยเชือ้สายจีนมีสถานะเป็น “คนอ่ืน” 
ยังด ารงอยู่ต่อมาจนถึงทศวรรษ 2490 แม้ว่าจอมพล ป. พิบูลสงคราม จะพ้นจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีในพ.ศ. 2487 เม่ือรัฐบาลเสนอพระราชก าหนดนครบาลเพชรบูรณ์และพระราช
ก าหนดพทุธบรีุมณฑล แตส่ภาผู้แทนราษฎรลงมตไิม่รับร่างกฎหมายทัง้ 2 ฉบบั จอมพล ป. พิบลู
สงคราม จึงลาออกจากต าแหน่งผู้ น าประเทศ แต่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กลับมาด ารง
ต าแหนง่นายกรัฐมนตรีอีกครัง้หนึ่งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2491 โดยได้รับการสนบัสนนุจากคณะ
รัฐประหารภายใต้การน าของจอมพลผิน ชุณหะวัณ  การด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีครัง้ท่ี 2 
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นีกิ้นระยะเวลา 9 ปี 5 เดือน ( 8 เมษายน 2491 – 16 กันยายน 
2500) ในการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีรอบท่ี 2 นีจ้อมพล ป. พิบูลสงคราม ยงัคงน านโยบาย
การสร้างชาตทิางวฒันธรรมมาใช้ เห็นได้จากการก่อตัง้กระทรวงวฒันธรรมเมื่อพ.ศ. 2495 เพ่ือท า
หน้าท่ีด้านการสืบทอดอนุรักษ์วฒันธรรมเดิมและการปรับปรุงวฒันธรรม รวมทัง้ด าเนินนโยบาย
ทางวฒันธรรมท่ีสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาล เพียงแต่การสร้างชาติทางวฒันธรรม
ของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงพ.ศ. 2491 -2500 ไม่มีการออกรัฐนิยมอย่างใน
ชว่งแรกท่ีจอมพล ป. พิบลูสงคราม ด ารงต าแหนง่นายกรัฐมนตรี1 

ในการด าเนินนโยบายชาตินิยมทางวัฒนธรรมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ระหว่างพ.ศ. 2491-2500 มีการแบ่งแยกคนในสังคมออกเป็น “พวกเขา-พวกเรา” โดยให้
ความหมายว่าคนจีนในไทยเป็น “คนอ่ืน” หรือ “พวกเขา” ดงัปรากฏวา่หลวงวิจิตรวาทการซึง่ด ารง
ต าแหน่งส าคัญในช่วงเวลานีห้ลายต าแหน่ง (แต่ต่างกรรมต่างวาระกัน) เช่น รักษาการผู้
ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2493-2434) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
(พ.ศ. 2494) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ (พ.ศ. 2495) เอกอัครราชทูตประจ าประเทศ
อินเดีย (พ.ศ. 2495) อคัรราชทตูประจ ากรุงเบอร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (พ.ศ. 2496) ฯลฯ ได้
เขียนบทความเร่ือง “อนาคตของชาติ” ขึน้ในพ.ศ. 2491 โดยเน้นความเป็น “คนอ่ืน” ของชาวจีนท่ี
จะกลืนกินชาติไทยทางการเมืองและทางเศรษฐกิจจนหมดในเวลาไม่นาน ซึ่งทศันะเช่นนีจ้ะมีอยู่
สืบมาตลอดทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 25002  

                                         
1เพ็ญนภา หมอนสะอาด.  (2550).  ภาพลกัษณ์ของชาวจีนในเมืองไทยทีป่รากฏในนวนิยายไทย พ.ศ. 

2512-2533.  หน้า 20-21.  
2แหล่งเดิม.  หน้า 21;  สายชล สตัยานรัุกษ์.  (2545).  เล่มเดิม.  หน้า 173.  
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ด้วยเหตนีุจ้ึงเข้าใจได้ว่าสาเหตท่ีุท าให้เนือ้หาหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ี
พิมพ์ในชว่งทศวรรษ 2490 ทางผู้จดัได้น าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายในด้านท่ีแสดงให้เห็นวา่ผู้ตาย
ไม่ใช่ “คนอ่ืน” ท่ีเป็นศตัรูของชาติไทย  แตเ่ป็นผู้ ท่ีพยายามช่วยเหลืองานรัฐบาลไทย เป็นผู้ ท่ีเช่ือม
ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัจีน เป็นผู้ ท่ีช่วยเหลืองานกศุล เพ่ือใช้อตัลกัษณ์เหล่านีใ้นการตอ่รอง
รับมือกับนโยบายชาตินิยมของรัฐบาล เช่นเดียวกับท่ีปรากฏในหนังสืองานศพของนกัธุรกิจไทย
เชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในชว่งทศวรรษ 2480 

4.2  กระแสชาตนิิยมจีนในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเล 
อัตลักษณ์ด้านหนึ่งของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีพบในหนังสืองานศพท่ีพิมพ์ในช่วง

ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2500 คือ เป็นผู้ ท่ีช่วยงานรัฐบาลจีน ซึ่งการน าเสนออตัลกัษณ์เช่นนีดู้
จะขดัแย้งกบัการน าเสนออตัลกัษณ์ด้านท่ีว่านกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนผู้ล่วงลบัท่านนัน้ ๆ ช่วยงาน
รัฐบาลไทย  หากแตผู่้ วิจยัมีข้อเสนอว่าการท าความเข้าใจอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีน
ควรพิจารณาจากประเด็นท่ี เกษียร เตชะพีระ นกัรัฐศาสตร์ชาวไทยเชือ้สายจีนได้ชีว้่า การศึกษา
ชาวไทยเชือ้สายจีนต้องมองจากมุมมองว่าคนไทยเชือ้สายจีนมีการติดต่อคบหาและแลกเปล่ียน
ผสมผสานทางวัฒนธรรมกับคนไทยและชนชาติอ่ืนบนแผ่นดินไทย ขณะเดียวกันก็เรียนรู้
วฒันธรรมจีนจากพ่อแม่ท่ีเป็นชาวจีนอพยพหรือชาวจีนโพ้นทะเล ดงันัน้คนเชือ้สายจีนในไทยจึงมี
ลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมไทย วฒันธรรมจีนและ
วฒันธรรมของชนชาติอ่ืน ๆ บนแผ่นดินไทย กลายเป็น “จีนสยาม” ท่ีไม่ใช่ไทยแท้และไม่ใช่จีนแท้ 
แตมี่อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์และวฒันธรรมท่ีเล่ือนไหลไปมา ไมไ่ด้แนน่อนตายตวั1 

ทัง้ยงัพบวา่นกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีเกิดและเตบิโตในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 
2470 จ านวนหนึง่ได้นิยามตนเองว่าเป็น “จีนสยาม” คือเป็นสมาชิกของสงัคมไทยและสงัคมจีน ใน
แง่ท่ีว่าตนเกิดหรือมีถ่ินฐานในสยาม ใช้ภาษาไทย ขณะเดียวกนัก็มีเชือ้สายจีน เช่น กรณีของเซียว
ฮุดเสง สีบุญเรือง2 นายเล็ก โกเมศ นายเจือ เพ็ญภาคกุล นายฉ่อยก๊กเหลียง (หรือนายไกรลาส 
ฉ่อยตระกลู)3 

                                         
1เกษียร เตชะพีระ.  (2537 ข).  แลลอดลายมงักร รวมข้อเขียนว่าดว้ยความเป็นจีนในสยาม.  หน้า 39-56. 
2เพ็ญพิสทุธ์ิ อินทรภิรมย์.  (2544).  บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสง พ.ศ. 

2450-2474.  บทท่ี 6. 
3นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  (2542).  “พลงัของแนวคิดชาติ-ชาตินิยมกบัการเมืองไทยในสมยัแรกเร่ิมของ

รัฐประชาชาติ”.  รัฐศาสตร์สาร 21(3).  หน้า  18-26. 
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ประเดน็ส าคญัท่ีผู้วิจยัขอกล่าวในท่ีนีคื้อ ในชว่งกลางทศวรรษ 2440 ลทัธิชาตนิิยมจีนท่ีมุ่ง
ล้มการปกครองของราชวงศ์ชิง เปล่ียนการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐ เพ่ือฟืน้ฟูจีนให้กลบัมา
รุ่งเรือง ได้เข้ามาเผยแพร่ในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลในสยามโดย ดร.ซุนยดัเซ็น ผู้น าสมาคมซิงจงฮุ่ย
หรือสมาคมจรรโลงประเทศจีน (ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นสมาคมถงเหมินฮุ่ย) เป็นผู้ น าเข้ามา
เผยแพร่เม่ือเขาเดินทางเข้ามาชกัชวนให้ชาวจีนโพ้นทะเลในสยามเข้าร่วมการปฏิวตัิหรือให้การ
สนบัสนนุการปฏิวตัิโคน่ล้มราชวงศ์ชิงถึง 4 ครัง้ในชว่งพ.ศ. 2446-2451 และมีชาวจีนโพ้นทะเลใน
สยามท่ีเป็นกรรมกรและพ่อค้านกัธุรกิจให้การสนบัสนนุการปฏิวตัิของดร.ซุนยดัเซ็นอยา่งเต็มก าลงั
ไมว่า่จะด้านก าลงัคนหรือก าลงัทรัพย์1 

ในสว่นของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนหรือ นกัธุรกิจ “จีนสยาม” คนส าคญัหลายคนได้มีส่วน
ในการสนบัสนนุการเคล่ือนไหวปฏิวตัิจีนของดร.ซุนยดัเซ็น ดงัปรากฏว่าประมาณช่วงต้นทศวรรษ 
2450 นายเซียวฮุดเส็ง สีบุญเรือง ได้เป็นหัวหน้าสมาคมถงเหมินฮุ่ยประจ าสยาม ต่อมาในช่วง
ปลายทศวรรษ 2460 เซียวฮดุเส็งได้เป็นหวัหน้าสาขาใหญ่ของพรรคก๊กมินตัง๋ (สมาคมถงเหมินฮุ่ย
เดิม) ในสยามท่ีมีฐานะเทียบเท่ากับสาขาระดบัมณฑลในจีน2 การสนบัสนนุพรรคก๊กมินตัง๋ยงัคง
ด าเนินสืบมาแม้ว่าดร.ซุนยดัเซ็นจะถึงแก่อนิจกรรมในพ.ศ. 2468 ดงัพบวา่ในพ.ศ. 2482 นายตนัชิ
วเม้ง หวั่งหลี ได้ให้ความช่วยเหลือรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งท่ีมีเจียงไคเช็คเป็นผู้ น า ต่อสู้ กับ
กองทัพญ่ีปุ่ นท่ีเข้ารุกรานจีน โดยนายตันชิวเม้งได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการขายพันธบตัรของ
รัฐบาลจีนและหาเงินให้กบัรัฐบาลเจียงไคเช็คได้ถึง 1 ล้านเหรียญจีน หรือกรณีของนายสหทั มหา
คณุ ซึ่งมีบทบาทในการรับบริจาคเงินของชาวจีนในไทยเพ่ือส่งกลบัไปสนบัสนนุรัฐบาลเจียงไคเช็ค
เม่ือพ.ศ. 24843 

จากการท่ีนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนรับอิทธิพลของกระแสชาตนิิยมจีนท่ีแพร่หลายในหมูช่าว
จีนโพ้นทะเลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ในประเทศจีนด้วยนกั
ธุรกิจไทยเชือ้สายจีนมีส านึกว่าตนมีเชือ้สายจีนอยู่ในตวั จึงเข้าใจได้ว่าน่ีคือท่ีมาของอตัลกัษณ์ผู้
ช่วยเหลือรัฐบาลจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2480 
ถึงทศวรรษ 2490 

                                         
1เซี่ยกวง.  (2546).  กิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย (ค.ศ. 1906 -1939).  

หน้า 6-15. 
2เออิจิ มูราชิมา.  (2539).  การเมืองจีนสยาม การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลใน

ประเทศไทย ค.ศ. 1924-1941.  หน้า 1. 
3เพ็ญพิสทุธ์ิ อินทรภิรมย์.  (2549).  เล่มเดิม.  หน้า 404-406. 
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4.3 นโยบายการต่อต้านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน
ในช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510 
ลทัธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นลทัธิทางการเมืองท่ีมุ่งสร้างสงัคมท่ีมีความเท่าเทียมกนัทางสงัคม 

ขจดัการกดข่ีขดูรีดเอารัดเอาเปรียบกนั ด้วยการปฏิวตัิโดยชนชัน้ล่างท่ีถูกกดข่ีขูดรีดมาโดยตลอด
แล้วยกเลิกระบบกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินส่วนบคุคลอนัเป็นท่ีมาของความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจ ตัง้
ระบบกรรมสิทธ์ิส่วนรวมท่ีสมาชิกของสังคมใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันภายใต้การ
ควบคมุของพรรคคอมมิวนิสต์ขึน้มาแทนระบบทุนนิยมท่ีสนบัสนุนเร่ืองกรรมสิทธ์ิส่วนบคุคลและ
การกดข่ีขูดรีดทางเศรษฐกิจ1 ได้เข้ามาเผยแพร่ในไทยตัง้แต่ช่วงปลายทศวรรษ 2460 แต่ใน
ระยะแรกจ ากดัวงอยู่เฉพาะในกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเล คนเชือ้สายจีน และชาวเวียดนามทัง้ท่ีอพยพ
เข้ามาและท่ีเกิดในประเทศไทย2 ต่อมาในพ.ศ. 2473 ได้มีการก่อตัง้พรรคคอมมิวนิสต์สยามขึน้
โดยชาวเวียดนามและชาวจีนท่ีอาศยัอยู่ในสยาม ด้านการด าเนินงานของพรรคคอมมิวนิสต์สยาม
พบว่า ในช่วงพ.ศ. 2473-2479 แกนน าของพรรคเป็นชาวเวียดนาม 3 โดยมีชาวจีนในสยามเป็น
สมาชิกระดบัปฏิบตักิารของพรรค4 

นบัตัง้แต่ลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาเผยแพร่ในช่วงปลายทศวรรษ 2460 จนมีการตัง้พรรค
คอมมิวนิสต์สยามขึน้ในทศวรรษ 2470 ผู้ปกครองสยามมองวา่ผู้ ท่ียดึถือลทัธิคอมมิวนิสต์เป็น “คน
อ่ืน” ท่ีเป็นศัตรูของชาติไทยมาโดยตลอด ดังพบว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453-2468) หลังจากเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติรัสเซียโดยกลุ่มบอลเชวิกท่ีโค่นล้ม
ระบอบกษัตริย์และตัง้ระบอบการปกครองแบบสงัคมนิยมคอมมิวนิสต์ขึน้มาเม่ือพ.ศ. 2460 ท าให้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้านายสยามอธิบายว่า พวกบอลเชวิกหรือพวกท่ี
ยึดถือลทัธิคอมมิวนิสต์เป็นพวกท่ีใช้ความรุนแรงในการเปล่ียนแปลงการปกครอง ล้มล้างสถาบนั
กษัตริย์และน าพาประเทศไปสู่ความเส่ือม ซึ่งภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากพระบรมราชาธิบายของ
พระมหากษัตริย์และค าอธิบายของชนชัน้น าสยามเช่นนีจ้ะถูกสานต่อโดยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2468-2477) ซึ่งในช่วงกลางรัชสมัยของพระองค์ รัฐบาลได้ท าการ

                                         
1สรุปจาก ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.  (2550).  ลทัธิเศรษฐกิจการเมือง.  บทที่ 6;  บินี อดัมชัค.  (2561).  

คอมมิวนิสต์ส าหรบัสหายนอ้ย. 
2สมศกัดิ์ เจียมธีรสกุล.  (2546, มกราคม-เมษายน).  “ประวตัิ พคท. ฉบบัพคท. (1)”.  ฟ้าเดียวกัน 1 

(1).  หน้า 156. 
3เออิจิ มรูาชิมา.  (2555).  ก าเนิดพรรคคอมมิวนิสต์สยาม (พ.ศ. 2473-2479).  
4เออิจิ มรูาชิมา.  (2539).  เล่มเดิม.  หน้า 74-116. 
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ปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์สยามอย่างจริงจังจนพรรคคอมมิวนิสต์ไม่สามารถขยายการ
ด าเนินงานได้มากนกั คงเหลือเฉพาะการเคล่ือนไหวในเมืองใหญ่ ๆ เทา่นัน้1 

แม้ว่าจะเกิดการปฏิวตัิ 24 มิถุนายน 2475 ท าให้ระบอบการปกครองของสยามเปล่ียน
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย แต่การสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ ท่ีมี
ความคิดทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต์ มีสถานะเป็น “คนอ่ืน” ท่ีเป็นศตัรูของชาติยงัคงด ารงอยู ่
เห็นได้จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิจารณ์เค้าโครงเศรษฐกิจท่ีนายปรีดี 
พนมยงค์ แกนน าของคณะราษฎรเขียนขึน้ว่า มีแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์และรัฐบาลพระยามโน
ปกรณ์นิติธาดาได้ออกพระราชบญัญัติป้องกันการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2476 เพ่ีอใช้
กับนายปรีดี พนมยงค์ เป็นการเฉพาะ ท าให้นายปรีดีต้องลีภ้ัยไปพ านักอยู่ท่ีประเทศฝร่ังเศส 2 
ขณะเดียวกันรัฐบาลภายใต้การน าของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาและจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ซึง่เป็นสมาชิกคณะราษฎรก็ยงัด าเนินนโยบายตอ่ต้านคอมมิวนิสต์ตอ่ไป3 

จากการด าเนินโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างต่อเน่ืองของรัฐบาลสยามท าให้พรรค
คอมมิวนิสต์สยามหมดสภาพความเป็นพรรคการเมืองในทางปฏิบัติ ต้องรอจนถึงพ.ศ. 2485 
เยาวชนลูกจีนจ านวนหนึ่งจึงร่วมกันก่อตัง้พรรคคอมมิวนิสต์ไทยขึน้มาด าเนินงานทางการเมือง
อย่างเปิดเผยแทนพรรคคอมมิวนิสต์สยามท่ีมีมาก่อน4 โดยก่อนหน้าท่ีจะตัง้พรรคคอมมิวนิสต์ไทย
ขึน้อย่างเป็นทางการ ได้มีการก่อตัง้องค์กรช่ือ “องค์กรต่อต้านกองทพัญ่ีปุ่ น” เพ่ือต่อต้านกองทพั
ญ่ีปุ่ นในไทยช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และองค์กรนีไ้ด้มีส่วนร่วมกับขบวนการเสรีไทย ท าให้
สามารถดึงคนไทยจ านวนหนึ่งเข้าร่วมกับองค์กรต่อต้านกองทัพญ่ีปุ่ นซึ่งจะพัฒนามาเป็นพรรค
คอมมิวนิสต์ไทยภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยตุิ5 

ในทศันะของรัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม ซึ่งบริหารประเทศอยูใ่นช่วงเวลาท่ีกลุ่มชาว
จีนในไทยก่อตัง้พรรคคอมมิวนิสต์ไทยขึน้นัน้ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นภัยร้ายต่อประเทศ โดยผู้ วิจัย
พิจารณาจากงานศกึษาของตรีศลิป์ บญุขจร ท่ีได้ศกึษานวนิยายท่ีเขียนขึน้ในสมยัรัฐนิยมหรือสมยั

                                         
1ตามไท  ดิลกวิทยรัตน์.  (2544).  “คอมมิวนิสต์” ในการเมืองไทย.  หน้า 21-34. 
2แหล่งเดิม.  หน้า 43-45. 
3ธงชยั พึ่งกนัไทย.  (2520).  ลทัธิคอมมิวนิสต์และนโยบายต่อต้านของรฐับาลไทย พ.ศ. 2468-2500.  

บทที่ 3. 
4สมศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ.  (2546, มกราคม-เมษายน).  เล่มเดิม.  หน้า 156. 
5พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม.  (2528-2529, ตลุาคม-มีนาคม).  “พฒันาการของ “ขบวนการสงัคมนิยม” ใน

ประเทศไทยหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ถึงพ.ศ. 2526”.  เศรษฐศาสตร์การเมือง  5 (1-2).  หน้า 113. 
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ท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงแรก เช่น นวนิยายเร่ือง “พทัยา” ของ 
ดาวหาง ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสงัคมไทยในช่วงเวลานัน้วา่มีความหวาดกลวัภยัคอมมิวนิสต์ มี
การใช้ค าว่า “คอมมิวนิสต์” กับศัตรูทางการเมืองของผู้ มีอ านาจ 1  จากจุดนีผู้้ วิจัยเห็นว่า 
ภาพลกัษณ์ของผู้ ท่ีมีความคิดทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต์ในทศันะของรัฐบาลไทยสมยัจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงแรกนัน้ ผู้ ท่ีมีความคิดทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต์มี
ฐานะเป็นศตัรูของชาติหรือเป็น “คนอ่ืน” ไม่ต่างจากทัศนะต่อผู้ ท่ีมีความคิดทางการเมืองแบบ
คอมมิวนิสต์ของรัฐบาลสมยัพระยามโนปกรณ์นิตธิาดา เทา่ไรนกั 

หลงัจากจอมพล ป. พิบลูสงคราม ลาออกจากต าแหนง่นายกรัฐมนตรีเม่ือ พ.ศ. 2487 การ
ตอ่ต้านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลไทยจะลดความเข้มข้นลงโดยในเดือนพฤศจิกายน 2489 รัฐบาล
ของพล.ร.ต.ถวลัย์ ธ ารงนาวาสวสัดิ์ ได้ประกาศยกเลิกพระราชบญัญัติป้องกันการกระท าอนัเป็น
คอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2476 ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2489 ซึ่งให้สิทธิเสรีภาพแก่บุคคลอย่างมาก ท าให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยออกมาท า
กิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเปิดเผย มีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีได้รับเลือกตัง้ให้เป็น
ผู้ แทนราษฎรและเข้าไปท างานในรัฐสภา มีหนังสือและสิ่งพิมพ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ออกมา
แพร่หลายมากขึน้โดยหนงัสือและสิ่งพิมพ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ถือโอกาสโฆษณาชกัชวนคน
ไทยให้สนบัสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสต์ให้เป็นท่ีรู้จกัใน
วงกว้าง2 

อย่างไรก็ตามหลังจากจอมพลผิน ชุณหะวณั ท าการรัฐประหารล้มรัฐบาลของพล.ร.ต.
ถวัลย์ ธ ารงนาวาสวสัดิ์ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบบัพ.ศ. 
2489 แล้วใช้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัชัว่คราว พ.ศ. 2490 หลงัจากนัน้ไม่นานนกั 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กลบัมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครัง้ พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทยกลับมาเป็นสิ่งผิดกฎหมายและรัฐบาลได้ใช้นโยบายกวาดล้างและจับกุมพวก
คอมมิวนิสต์อยา่งจริงจงัอีกครัง้3 

                                         
1ตรีศิลป์ บญุขจร.  (2542).  นวนิยายกบัสงัคมไทย (2475-2500).  หน้า 89-93. 
 ในพ.ศ.2495  พรรคคอมมวินิสต์ไทยได้เปลีย่นช่ือเป็น “พรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศไทย” 
2บญัชา สมุา.  (2528).  การเคลื่อนไหวของพวกคอมมิวนิสต์กบันโยบายป้องกนัและปราบปรามของ

รฐับาล (พ.ศ. 2500-2523).  หน้า 30-31. 
3แหล่งเดิม.  หน้า 31-32.  
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เกือบตลอดทศวรรษ 2490 ท่ีจอมพล ป. พิบลูสงคราม เป็นผู้น าประเทศชว่งท่ี 2 รัฐบาลได้
สร้างภาพลักษณ์ของคอมมิวนิสต์ในฐานะภัยจากภายนอกท่ีคุกคามเอกราชของประเทศไทย 
รวมทัง้สร้างภาพลกัษณ์ให้กลุ่มคนท่ีรัฐบาลไม่พึงประสงค์ว่าเป็น “คอมมิวนิสต์” ซึ่งเป็นศตัรูของ
ชาติ1  จากการท่ีรัฐบาลไทยชว่งทศวรรษ 2490 ใช้นโยบายตอ่ต้านคอมมิวนิสต์อย่างจริงจงั มองว่า
คอมมิวนิสต์เป็นภัยคกุคามเอกราชของประเทศไทย ส่งผลต่อความสมัพันธ์ระหว่างประเทศไทย
กบัประเทศท่ีปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ เห็นได้จากการท่ีรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มอง
สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเปล่ียนมาปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในพ.ศ. 2492 อย่าง
หวาดระแวงวา่จีนจะเผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสต์เข้ามาในไทย รัฐบาลไทยจงึด าเนินนโยบายเป็นมิตร
กับสหรัฐอเมริกาและเลือกอยู่ฝ่ายโลกเสรี เพ่ือต่อต้านการขยายตัวของลัทธิคอมมิ วนิสต์ 
โดยเฉพาะจากสาธาณรัฐประชาชนจีน2 

การต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์อย่างจริงจังของรัฐบาลไทยยังคงสืบเน่ืองต่อมาจนถึง
ทศวรรษ 2510 โดยในช่วงค ร่ึงแรกของทศวรรษ 2500 ซึ่งจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็น
นายกรัฐมนตรี ( 9 กุมภาพันธ์ 2502 -8 ธันวาคม 2506) รัฐบาลใช้มาตรการรุนแรงในการ
ปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์ มีการประหารชีวิตผู้ ท่ีถูกจบักุมตวัด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์ไปหลาย
ราย3  รวมทัง้ตัง้คณะท างานท่ีท าหน้าท่ีด้านการปราบปรามคอมมิวนิสต์ ได้แก่ คณะกรรมการ
ประสานการปฏิบตัิ (กปปบ.) และตัง้หน่วยงานท่ีท างานด้านการปราบปรามคอมมิวนิสต์เป็นการ
เฉพาะคอื กองอ านาวยการรักษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิ(กรป.กลาง)4    

ต่อมาในสมยัรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (9 ธันวาคม 2506-14 ตลุาคม 2516) การ
ต่อต้านคอมมิวนิสต์จะยิ่งเข้มข้นขึน้อีกเน่ืองจากนับตัง้แต่พ.ศ. 2504 พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทยได้เปล่ียนแนวทางการด าเนินงานมาใช้แนวทางการปฏิวัติแบบสงครามชนบทล้อม
เมืองตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีการใช้กองก าลงัตดิอาวธุเข้าปะทะกบัเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐบาลไทย โดยการเคล่ือนไหวของกองก าลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะขยายตวัขึน้
เร่ือย ๆ นบัจากปี 2508 เป็นต้นมา5 รัฐบาลจึงได้ตัง้กองบญัชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ขึน้มา 

                                         
1ตามไท ดิลกวิทยรัตน์.  (2544).  เลม่เดิม.  หน้า 61-76. 
2จลุชีพ ชินวรรโณ.  (2553).  35 ปีความสมัพนัธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ. 2518-2553: อดีต ปัจจุบนั 

อนาคต.  หน้า 30. 
3บณัฑิต จนัทร์โรจนกิจ.  (2560).  การเมืองไทยร่วมสมยั.  หน้า 104. 
4บญัชา สมุา.  (2528).  เล่มเดิม.  หน้า 100-101. 
5แหล่งเดิม.  หน้า 42-50; สมศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ.  (2544). ประวติัศาสตร์ทีเ่พ่ิงสร้าง.  หน้า 90-95. 
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รวมทัง้มีการตัง้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามคอมมิวนิสต์ขึน้ในทกุจงัหวดั ตลอดจนมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติป้องกนัการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต์ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2512 โดยการ
ปะทะกนัระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรัฐกบัฝ่ายคอมมิวนิสต์ยงัคงมีมาอย่างตอ่เน่ืองแม้วา่จอมพลถนอม
จะพ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีไปในปี 2516 แล้วก็ตาม โดยเฉพาะในช่วงพ.ศ. 2518-2519 ซึ่ง
การปะทะกันของทัง้ 2 ฝ่ายมีความรุนแรงและมีผู้ เสียชีวิตจ านวนไม่น้อยจากการปราบปราม
คอมมิวนิสต์โดยรัฐบาลและการเคล่ือนไหวปฏิวตัขิองพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศไทย1 

ภายใต้บริบทการตอ่ต้านคอมมิวนิสต์ในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2510 มีการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของคอมมิวนิสต์ให้เป็นสิ่งชั่วร้าย ดงัพบว่าในสมยัจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้น า
ประเทศมีการน าเสนอภาพลกัษณ์ของคอมมิวนิสต์ว่าเป็นศตัรูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
รวมทัง้ท าลายคณุคา่หรือวฒันธรรมอนัดีงามของไทย2  ทศันะดงักล่าวนีย้งัปรากฏในช่วงทศวรรษ 
2510 เห็นได้จากข้อเท็จจริงท่ีว่าในช่วงพ.ศ. 2517 -2519 มีการโฆษณาชวนเช่ือว่าขบวนการ
นกัศกึษาท่ีมีบทบาทในการเคล่ือนไหวทางการเมืองและสงัคมมาตัง้แตเ่หตกุาณ์ 14 ตลุาคม 2516 
นัน้เป็นคอมมิวนิสต์ ผู้น านักศึกษาเป็นชาวญวนรับเงินต่างประเทศ และขบวนการนักศึกษามี
เป้าหมายท่ีจะท าลายสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพ่ือเปล่ียนการปกครองเป็นระบอบ
คอมมิวนิสต์ อันน ามาสู่การปลุกระดมลูกเสือชาวบ้าน นักเรียนอาชีวะ เจ้าหน้าท่ีรัฐ ออกมาปิด
ล้อมและสังหารหมู่นักศึกษาท่ีมาชุมนุมกันท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เพ่ือขับไล่จอมพลถนอม 
กิตติขจร ท่ีกลบัมาประเทศไทยอีกครัง้ เกิดเป็นเหตกุาณณ์นองเลือดท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 25193 

จากข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในไทยนบัตัง้แตป่ลายทศวรรษ 
2460 จนถึงทศวรรษ 2510 ท่ีกล่าวมาจะเห็นได้วา่ ชาวจีนมีส่วนเก่ียวข้องกบัพรรคคอมมิวนิสต์ใน
ไทยมาโดยตลอด ดังนัน้เม่ือรัฐบาลไทยมองว่าคอมมิวนิสต์เป็น “คนอ่ืน” ท่ีเป็นศัตรูของชาต ิ
ภาพลักษณ์ของชาวจีนและคนเชือ้สายจีนในไทยจึงมีด้านท่ีมองว่าชาวจีนและคนเชือ้สายจีนใน
ไทยท่ีมีความคิดทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต์เป็นภัยต่อสยาม/ไทย ดงัท่ีงานศกึษาของเอือ้มพร 
ศรสุวรรณ ได้ชีใ้ห้เห็นว่าชนชัน้น าสยามสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2468 -

                                         
1แหล่งเดิม.  หน้า 106-119.  
2ตามไท ดิลกวิทยรัตน์.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 105-106. 
3สธุาชยั ยิม้ประเสริฐ.  (2544).  “บทท่ี 2 เหตกุารณ์ 6 ตลุา เกิดขึน้ได้อยา่งไร”. ใน ใจ อึง๊ภากรณ์, สธุา

ชัย ยิม้ประเสริฐ และคณะ.  อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง .  หน้า 93-122; ธงชัย วินิจจะกูล.  
(2558).  6 ตลุา ลืมไม่ได ้จ าไม่ลง ว่าดว้ย 6 ตลุา 2519.  บทท่ี 3. 
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2477) มองว่าชาวจีนจ านวนมากท่ีมีอยู่ในประเทศจะเป็นส่ือน าลทัธิคอมมิวนิสต์จากตา่งแดนเข้า
มาเผยแพร่ในสยาม1 หรืองานศกึษาของตามไท ดิลกวิทยรัตน์ ได้อธิบายว่าในช่วงทศวรรษ 2490 
ท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงท่ี 2 มีการจับกุมชาวจีนในข้อหา
คอมมิวนิสต์เป็นจ านวนมากเน่ืองจากจอมพล ป. พิบลูสงคราม มองว่าชนกลุ่มน้อยชาวจีนในไทย
เป็นภยัคกุคามต่อประเทศ ด้วยชาวจีนในไทยจ านวนไม่น้อยนบัถือและให้การสนบัสนนุเหมาเจ๋อ
ตงุ ผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์จีน2 

เช่นเดียวกับท่ีงานศึกษาของเพ็ญนภา หมอนสอาด ชีใ้ห้เห็นว่า นวนิยายไทยในช่วง
ทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2520 มีการน าเสนอภาพลกัษณ์ของชาวจีนในไทยและชาวไทยเชือ้
สายจีนวา่เป็น “คอมมิวนิสต์” โดยท่ีภาพลกัษณ์นีค้อ่นข้างชดัเจนในชว่งทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 
2500 พอถึงทศวรรษ 2510 ภาพลักษณ์ด้านนีใ้นนวนิยายยังมีอยู่และในทศวรรษต่อมาคือ 
ทศวรรษ 2520 ภาพลกัษณ์ “คอมมิวนิสต์” ในนวนิยายได้เจือจางลงไปมากแล้ว3  

จากข้อเท็จจริงท่ีกลา่วมาทัง้หมดนีจ้งึเข้าใจได้วา่การท่ีหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้
สายจีนท่ีพิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510 ได้น าเสนออตัลักษณ์ของผู้ตายในด้านท่ี
แสดงให้เห็นว่าผู้ ตายเป็นบุคคลท่ีช่วยเหลืองานรัฐบาลไทย  มีความรักประเทศชาติและ
พระมหากษัตริย์  ช่วยเหลือการกุศล  เป็นพทุธศาสนิกชน ท าความดี ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
เพ่ือใช้อตัลกัษณ์เหล่านีใ้นการตอ่รองรับมือกบันโยบายตอ่ต้านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลไทยท่ีสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้คนจีนและคนเชือ้สายจีนในไทยเป็น “คนอ่ืน” ท่ีเป็นศตัรูของชาต ิ

4.4 การเกิดขึน้ของชนชัน้กลางและการเตบิโตของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ค าว่า “ชนชัน้กลาง” ซึ่งแปลมาจากค าว่า middle class ในภาษาองักฤษ เป็นค าท่ีได้ยิน

กันในสังคมสยาม/ไทยมาอย่างน้อยตัง้แต่ช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและต้นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา 
นกัวิชาการด้านรัฐศาสตร์สนันิษฐานวา่แนวคดิเร่ือง “ชนชัน้กลาง” ท่ีปรากฏในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและต้นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นแนวคิ ดท่ี
น าเข้ามาจากตา่งประเทศ แตไ่ม่มีความชดัเจนวา่ “ชนชัน้กลาง” ท่ีพดูหรือเขียนในสงัคมสยามสมยั

                                         
1เอือ้มพร ศรสวุรรณ.  (2548).  “การรบัรู้เร่ืองชาวจีนของชนชัน้น าทางการเมืองไทย พ.ศ. 2438-2475”.  

หน้า 213-216. 
2ตามไท ดิลกวิทยรัตน์.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 66-69. 
3เพ็ญนภา หมอนสอาด.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 43-44, 124-131. 



  114 

นัน้หมายถึงคนพวกไหนกนัแน่ จะหมายถึงพ่อค้า ผู้ประกอบการธุรกิจ นายทนุ หรือเจ้านายระดบั
ล่าง1 ความไม่ชัดเจนของค าว่า “ชนชัน้กลาง” เป็นสิ่งท่ีพบแม้แต่ในโลกตะวนัตกซึ่งเป็นท่ีมาของ
การใช้ค าวา่ middle class โดยคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) นกัปราชญ์ชาวเยอรมนัได้อธิบายถึงการ
แบง่ชนชัน้ของคนในสงัคมจากปัจจยัการผลิต (เงินทนุ ท่ีดนิ เคร่ืองจกัร) ท่ีอยูใ่นครอบครอง ท าให้มี
การแบ่งคนออกเป็น 1) ชนชัน้นายทนุ คือกลุ่มคนท่ีถือครองปัจจยัการผลิต  2) ชนชัน้แรงงาน คือ
กลุ่มคนท่ีไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและต้องขายแรงงานของตนเพ่ือแลกกับรายได้ในการ
เลีย้งชีพ2  3) ชนชัน้กลาง คือกลุ่มคนซึ่งอยู่ระหวา่งชนชัน้นายทนุกบัชนชัน้แรงงาน3  ขณะท่ี แมกซ์ 
เวเบอร์ (Max Weber) นกัสงัคมวิทยาชาวเยอรมนัได้เสนอแนวคิดเร่ืองการแบ่งช่วงชัน้ทางสงัคม 
(social stratification) ของคนในสงัคมโดยพิจารณาจากรูปแบบวิถีชีวิต ระดบัการศึกษา รสนิยม 
ของพวกเขาใช้เป็นตวัแบง่ชว่งชัน้สงู-ต ่าของคนแทนท่ีจะใช้เร่ืองเศรษฐกิจเป็นตวัแบง่4 

ในปริญญานิพนธ์นีผู้้วิจยัใช้ค าวา่ “ชนชัน้กลาง” ตามค าอธิบายของนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ท่ี ชี ว้่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้เกิดชนชัน้กลางคือ กลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจการค้า
ในระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา ประกอบอาชีพอิสระ มุง่ประกอบการอตุสาหกรรมหรือลงทนุเพ่ือให้
สงัคมเศรษฐกิจมีการผลิตแบบใหม่ ๆ เกิดขึน้5 โดยในแง่ความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์แล้วชนชัน้
กลางในสยามเกิดขึน้จากความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศสยามภายหลังการท า
สนธิสัญญาการค้าเสรีกับอังกฤษในพ.ศ. 2398 ท าให้ในสังคมไทยเกิดอาชีพเฉพาะใหม่ ๆ ขึน้
มากมาย โดยเฉพาะอาชีพค้าขายและอาชีพบริการตา่ง ๆ ท่ีเพิ่มขึน้ในกรุงเทพฯและเร่ิมขยายตวัไป
ตามเมืองแถบท่ีราบลุ่มภาคกลางและตามหัวเมืองท่ีเป็นศูนย์ขนถ่ายสินค้า6 กลุ่มคนท่ีประกอบ
อาชีพเฉพาะทางหรืออาชีพอิสระนีก็้คือ กลุ่มชนชัน้กลาง  อาจสรุปได้ว่าชนชัน้กลาง คือ กลุ่มคนท่ี

                                         
1 ธเนศ วงศ์ยานนาวา.  (2550).  วฏัจักรของทฤษฎีและประวตัิศาสตร์ของชนชัน้กลาง : จากปฏิวัติ

ฝร่ังเศสสูพ่ฤษภาทมิฬ/ 19 กันยายน”.  ใน นลินี ตนัธุวนิตย์ (บรรณาธิการ).  ศึกษา รู้จกั วิพากษ์คนชัน้กลาง.  
หน้า 9-10. 

2 ศิริพร ยอดกมลศาสตร์.  (2538).  แนวคิดวา่ด้วยชนชัน้กลางในสงัคมไทย.  หน้า 8-9. 
3 ปรีชา เป่ียมพงศ์สานต์.  (2548).  “ทฤษฎีชนชัน้กลาง”.  ใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ).  คน

ชัน้กลางไทยในกระแสทนุนิยม.  หน้า 121-122. 
4 สภุางค์ จนัทวนิช.  (2551).  ทฤษฎีสงัคมวิทยา.  หน้า 56-57. 
5นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  (2553).  การปฏิวติัสยาม พ.ศ. 2475.  หน้า 122.   
6อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์.  (2532). ประวตัิศาสตร์สามญัชนก่อนพ.ศ. 2475. ใน ชาคริต ชุ่มวฒันะและ

อกุฤษฏ์ ปัทมานนัท์ (บรรณาธิการ).  สายธารแห่งความคิด.  หน้า  160.  
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เก่ียวข้องกบัธุรกิจการค้าในระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา ประกอบอาชีพอิสระ และมุ่งประกอบการ
อตุสาหกรรมหรือลงทนุเพ่ือให้สงัคมเศรษฐกิจ มีการผลิตแบบใหม ่ๆ1  

ในบรรดาชนชัน้กลางท่ีเกิดขึน้จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของสยามภายหลงัการท า
สนธิสญัญาการค้าเสรีกบัชาติตะวนัตกชาติตา่ง ๆ ในช่วงพ.ศ. 2398-2405 อาทิ สนธิสญัญาเบาว์
ริงท่ีสยามท ากับองักฤษ (พ.ศ. 2398) สนธิสญัญาเดอมองติญีท่ีสยามท ากับฝร่ังเศส (พ.ศ.2399) 
สนธิสญัญาแฮร์ริสท่ีสยามท ากบัสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2399) รวมทัง้สนธิสญัญาท่ีท ากับเดนมาร์ก 
(พ.ศ. 2401) สนธิสญัญาท่ีท ากับโปรตเุกส (พ.ศ. 2402) สนธิสญัญาท่ีท ากบัเนเธอร์แลนด์ (พ.ศ. 
2403) และสนธิสัญญาท่ีท ากับปรัสเซีย (พ.ศ. 2405)2 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของสยามผูกเข้ากับ
ระบบทุนนิยมโลกและเปล่ียนมาเป็นการผลิตเพ่ือขายตามระบบทุนนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัซึ่งการผลิตและส่งออกข้าวของสยามขยายตวัขึน้
อย่างมาก3 ชนชัน้กลางกลุ่มแรก ๆ ท่ีประกอบอาชีพอิสระและกลายเป็นชนชัน้กลางของสยาม
ได้แก่ คนจีนและลกูคร่ึงจีน4  

ทัง้นีพ้บว่าชนชัน้กลางกลุม่นีมี้บทบาทส าคญัอย่างมากตอ่ระบบเศรษฐกิจสยามนบัตัง้แต่
สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น สืบเน่ืองมากระทัง่หลงัสยามท าสนธิสญัญาการค้าเสรีกับชาติตะวนัตก
ในช่วงปลายทศวรรษ 2390 จนถึงทศวรรษ 2470 คนจีนและคนไทยเชือ้สายจีนก็ยงัคงมีบทบาท
ส าคญัในระบบเศรษฐกิจไทย อาทิ เป็นเจ้าภาษีนายอากร ผู้ประกอบการค้า นายทนุนายหน้า5 โดย
ท่ีชนชัน้กลางชาวจีนและเชือ้สายจีนในสยามมีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมธุรกิจเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มนักธุรกิจจีนและเชือ้สายจีนมาตัง้แต่ทศวรรษ 2440 แล้ว การต่อรองกับ
รัฐบาลสยามของสมาคมธุรกิจของชาวจีนจะยิ่งแสดงออกอย่างชดัเจนในช่วงทศวรรษ 2450 ถึง
ปลายทศวรรษ 2460 ซึ่งรัฐบาลสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัใช้นโยบาย
ชาตินิยมท่ีกีดกันชาวจีนและชาวไทยเชือ้สายจีน6  รวมทัง้ในช่วงเกือบตลอดทศวรรษ 2480 ซึ่ง

                                         
1นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  (2553).  การปฏิวติัสยาม พ.ศ. 2475.  หน้า 122.   
2 ด ูปิยนาถ บนุนาค และคณะ.  (2556).  9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ.  หน้า 87. 
3 ดู ทวีศิลป์ สืบวฒันะ. (2519).  การผลิตและการค้าข้าวในภาคกลางรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวัถึงรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2411-2475).  บทที่ 1, บทที่ 6-7. 
4นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  (2560).  ความคิด ความรู้ และอ านาจการเมืองในการปฏิวติัสยาม 2475. 

หน้า 112. 
5 ด ูบทท่ี 2 ของปริญญานิพนธ์นี ้
6 ปรารถนา โกเมน.  (2533).  สมาคมชาวจีนในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2440-2488.  บทที่ 2-6. 
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รัฐบาลไทยสมยัจอมพล ป. พิบลูสงคราม (พ.ศ. 2481-2487) ด าเนินนโยบายชาตินิยมท่ีกีดกนัชา
วจีนในไทยและชาวไทยเชือ้สายจีนเชน่เดียวกนั1 

น่าสนใจท่ีว่าชนชัน้กลางซึ่งเป็นชาวจีนและชาวไทยเชือ้สายจีนมีการน าเสนออตัลกัษณ์
ของตนเองให้เข้ากบัสถานการณ์ภายในสยามหรือไทย ดงัท่ีนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ได้ตัง้ข้อสงัเกต
วา่ ชนชัน้กลางรุ่นแรก ๆ ของสยามได้ปรับตวัเข้ากบัเจ้านายและข้าราชการของสยามในทกุ ๆ ทาง 
มากกว่าจะยึดติดกับขนมธรรมเนียมทางเชือ้ชาติของบรรพบุรุษของตน เช่น ในช่วงพ.ศ. 2442-
2444 เม่ือมีผู้น าการปฏิวตัิจากประเทศจีนเดินทางเข้ามาในสยามเพ่ือระดมเงินทุนและปลุกเร้า
ส านึกชาตินิยมจีนในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลในสยาม คนชัน้กลางเชือ้สายจีนในสยามส่วนใหญ่กลบั
พอใจท่ีจะเรียกตนเองวา่ “จีนสยาม”2  การท่ีพวกพ่อค้าชาวจีนและลกูคร่ึงจีน ซึง่เป็นชนชัน้กลางรุ่น
แรก ๆ ของไทยเลือกแสดงออกถึงอตัลกัษณ์หรือตวัตนว่าตนเป็น “จีนสยาม” สอดรับกับบริบทท่ี
พวกเขาอยูอ่าศยัและท ามาหากินอยูใ่นสยาม ไมไ่ด้อยูอ่าศยัหรือท ามาหากินอยูใ่นประเทศจีน 

เช่นเดียวกบัท่ี เพ็ญพิสทุธ์ิ ทองมี ได้ชีใ้ห้เห็นว่าในช่วงพ.ศ. 2475-2487 นายทนุชาวจีนใน
ไทยพยายามแสดงว่าตนเองมีความปรารถนาดีต่อรัฐไทยและต้องการท่ีจะเป็นชาวไทยมากกว่าท่ี
จะแสดงออกถึงลกัษณะของชาวจีนท่ีมีความจงรักภักดีต่อเมืองจีน เน่ืองจากรัฐไทยในช่วงเวลา
ดงักลา่วใช้นโยบายทางการเมืองท่ีเข้มงวดกบัชาวจีน3 

แม้ว่าชนชัน้กลางท่ีเป็นชาวจีนและลกูคร่ึงจีนจะพยายามปรับตวัให้เข้ากบักระแสชาตินิยม
ท่ีกีดกันชาวจีน แต่ในช่วงค่อนทศวรรษ 2480 ท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีช่วงแรก รัฐบาลใช้นโยบายเพิ่มบทบาทของรัฐในการจดัการเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ
นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจเพ่ือให้คนไทยมีบทบาททางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ธุรกิจของชนชัน้
กลางท่ีเป็นชาวจีนและคนไทยเชือ้สายจีนถูกจ ากัดการเติบโต ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่สามารถ
ควบคมุระบบเศรษฐกิจได้อย่างทัว่ถึง เกิดการทุจริตในกิจการของรัฐโดยเฉพาะกิจการค้า ดงันัน้
เม่ือจอมพล ป. พิบูลสงคราม กลบัมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครัง้ในช่วงพ.ศ. 2491 -2500 
รัฐบาลจึงปรับนโยบายทางเศรษฐกิจโดยส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจ มีการ
ส่งเสริมการลงทุนของเอกชน ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยสนับสนุนการเติบโตของ

                                         
1 พรรณี บวัเลก็.  (2541).  “สยาม” ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวติัศาสตร์ไทยตัง้แต่สมยั

รชักาลที ่5.  หน้า 160-204. 
2นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  (2560).  เล่มเดิม. หน้า 112. 
3 เพ็ญพิสทุธ์ิ ทองมี.  (2552). การปรบัตวัของ “นายทนุชาวจีน” ภายใตน้โยบาย “เศรษฐกิจชาตินิยม

ไทย” (พ.ศ. 2475-2487).  หน้า 240-298. 
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เอกชนชาวไทยและชาวตา่งประเทศจะมีความชดัเจนย่ิงขึน้ภายหลงัการปฏิวตัิของจอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต์ ในพ.ศ. 25001 

 เม่ือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก้าวขึน้มามีอ านาจทางการเมืองได้มีการจดัท าแผนพฒันา
เศรษฐกิจแห่งชาติขึน้โดยอาศยัแนวทางจากรายงานของคณะผู้ เช่ียวชาญของธนาคารโลกท่ีรัฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เชิญเข้ามาส ารวจเศรษฐกิจของไทยเม่ือพ.ศ. 2499 เป็นพืน้ฐาน 2 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1(พ.ศ.2504-2509) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2 ฉบบัต่อมาคือ   แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510-2514) 
ในสมยัรัฐบาลจอมพลถนอม กิตตขิจร และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 3 (พ.ศ. 
2515-2519) ในสมยัรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ต่อเน่ืองมาถึงสมยัรัฐบาลนายสญัญา ธรรม
ศกัดิ์ (พ.ศ.2516-2518) รัฐบาลม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช (14 มีนาคม 2518-20 กันยายน 2519) 
รัฐบาลม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช (20 เมษายน-6 ตลุาคม 2519) มุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกิจโดยสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน ไฟฟ้า โทรศพัท์ ท่าเรือ รวมทัง้ส่งเสริมธุรกิจเอกชนใน
การเพิ่มผลผลิตด้านอตุสาหกรรม เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศเตบิโตอย่างรวดเร็ว3 

การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีผลต่อชนชัน้กลางอย่างมากดังท่ี นิธิ 
เอียวศรีวงศ์ นกัวิชาการด้านประวตัศิาสตร์ได้กลา่วไว้วา่คนชัน้กลางเป็นนายธนาคาร เจ้าของธุรกิจ
ส่งออก นายทุนข้ามชาติ ซึ่งไม่ได้เป็น “เบีย้ล่าง” ของข้าราชการอย่างเด็ดขาด แต่อาจร่วมมือ
แลกเปล่ียนผลประโยชน์กบักลุ่มผู้ปกครองนัน้เกิดขึน้จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ4 
ทัง้นีใ้นบรรดาชนชัน้กลางท่ีตัง้ตวัและเตบิโตขึน้จากการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ
กลุ่มนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนเป็นหนึ่งในกลุม่ท่ีสมารถตัง้ตวัและเตบิโตขึน้ในช่วงทศวรรษ 2500 ถึง
ทศวรรษ 25105  ตวัอย่างของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีเติบโตมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในช่วงเวลานี ้เช่น ตระกูลหวั่งหลีซึ่งมีพืน้ฐานมาจากการท าธุรกิจธนาคาร โดย
ในชว่งทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2510 ตระกลูหวัง่หลีได้ขยายมาท าธุรกิจค้ามนัส าปะหลงัซึ่งเป็น

                                         
1 เรืองวิทย์ ลิม่ปนาท.  (2537).  บทบาทของรฐัในระบบทนุนิยมไทย (พ.ศ. 2475-2500).  บทท่ี 3-5. 
2 ธนาคารทหารไทย จ ากดั.  (2536).  สามทศวรรษแห่งการพฒันาประเทศ.  หน้า 13-17. 
3 ปรีชา เป่ียมพงศ์สานต์ และคณะ.  (2543).  วิถีใหม่แห่งการพฒันา: วิธีวิทยาศึกษาสงัคมไทย.  หน้า 

97-99. 
4 นิธิ เอียวศรีวงศ์.  (2536).  “วฒันธรรมของคนชัน้กลางไทย”.  ใน สงัศิต พิริยะรังสรรค์ และผาสกุ พงษ์

ไพจิตร (บรรณาธิการ).  ชนชัน้กลางบนกระแสประชาธิปไตยไทย.  หน้า 51. 
5คริส เบเคอร์ และผาสกุ พงษ์ไพจิตร.  (2557). เล่มเดิม.  หน้า  235. 
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หนึง่ในพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ1 ตระกลูโชควฒันา ท่ีเร่ิม
จากธุรกิจน าเข้าสินค้าญ่ีปุ่ น ต่อมาได้ชักชวนกลุ่มไลอ้อนของญ่ีปุ่ นให้ร่วมผลิตยาสีฟันและ
ผงซักฟอก จนสามารถต่อยอดเพิ่มจ านวนสินค้าบริโภคท่ีผลิตในเครือสหพัฒน์ของตระกูลโชค
วฒันาจนกลายเป็นธุรกิจใหญ่ด้านนี ้ ตระกูลเจียรวนนท์ ท่ีเร่ิมต้นจากธุรกิจน าเข้าเมล็ดพันธุ์ผัก 
ต่อมาขยายธุรกิจลงทุนสร้างโรงงานท าอาหารสัตว์ โดยใช้วัตถุดิบในประเทศ แล้วขยายสู่ธุรกิจ
เลีย้งไก่แบบครบวงจร กลายเป็นบริษัทเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพี (CP) บริษัทแปรรูปสินค้าเกษตร
รายใหญ่ท่ีสดุในไทย2 

ประเด็นส าคญัท่ีผู้ วิจัยอยากจะกล่าวคือ ความส าเร็จในการสร้างเนือ้สร้างตวัจนเติบโต
ทางธุรกิจของชนชัน้กลางเชือ้สายจีนเป็นหนึ่งในสิ่งท่ีมีการน าเสนอสู่คนทัว่ไปผ่านส่ือบางประเภท 
ดงัท่ีวิทยานิพนธ์ของเพ็ญนภา หมอนสอาด ได้ชีใ้ห้เห็นว่าในนวนิยายท่ีเขียนและเผยแพร่ในช่วง
ทศวรรษ 2510 ถึงต้นทศวรรษ 2530 มีการน าเสนอภาพลกัษณ์ของ “คนจีนในไทย” ด้านท่ีเป็นผู้
ประสบความส าเร็จทางธุรกิจเน่ืองด้วยมีความขยนั อดทน ประหยดั มีความซ่ือสตัย์ ให้ผู้อ่านได้รับ
รู้3  ดงันัน้จึงเป็นไปได้มากท่ีชนชัน้กลางท่ีเป็นชาวไทยเชือ้สายจีนในชว่งทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 
2510 จะน าเสนออตัลักษณ์ของตนเองในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จในการ
สร้างเนือ้สร้างตัว ขยายธุรกิจ ด้วยคุณสมบัติหลายประการ ทัง้นีพ้ิจารณาได้จากท่ีปรากฏใน
หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510 ว่ามี การ
น าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายว่าเป็นผู้ มีน า้ใจ มีความขยนัอตุสาหะ ซึ่งเป็นคณุสมบตัิท่ีดีของชนชัน้
กลางในการท าธุรกิจของตนเอง 
 
สรุปท้ายบท 

หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 ในด้าน
รูปแบบหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในชว่งเวลานีไ้ม่ตา่งจากหนงัสืองานศพในช่วง
ทศวรรษ 2460-ทศวรรษ 2470 คือประกอบด้วย ประวตัิผู้ตาย ค าไว้อาลยัและเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ 
แต่ท่ีตา่งกันคือหนงัสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 นีท้างเจ้าภาพงานศพเป็นผู้
เลือกเร่ืองท่ีจะพิมพ์ด้วยตนเองเอง ส าหรับเนือ้หาหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีน
ในชว่งทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 2510 มีการน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนหลาย

                                         
1พรรณี บวัเลก็.  (2529).  วิเคราะห์นายทนุธนาคารพาณิชย์ของไทย พ.ศ.2475-2516.  หน้า 158-159. 
2คริส เบเคอร์,ผาสกุ พงษ์ไพจิตร.  (2557). เล่มเดิม.  หน้า 236-237. 
3เพ็ญนภา หมอนสอาด.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 146-148. 
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ด้านด้วยกัน (ดูตารางท่ี 2 ประกอบ) โดยหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วง
ทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2490 จะน าเสนออัตลกัษณ์ด้านท่ีว่าผู้ตายเป็นผู้ ท่ีพยายามช่วยเหลือ
งานรัฐบาลไทย เป็นผู้ ท่ีเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน เป็นผู้ ท่ีช่วยเหลืองานกุศล  เป็น
พทุธศาสนิกชน มีความรักประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ของไทย   เพ่ือใช้อตัลกัษณ์เหล่านีใ้น
การต่อรองรับมือกับนโยบายชาตินิยมในสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม  และนโยบายต่อต้าน
คอมมิวนิสต์ของรัฐบาลไทยในช่วงทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 2490 ซึ่งเป็นโยบายท่ีสร้าง
ภาพลักษณ์ให้คนจีนและคนเชือ้สายจีนในไทยเป็น “คนอ่ืน” ท่ีเป็นศัตรูของชาติไทย แต่ใน
ขณะเดียวกนัอีกด้านหนึ่งหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในชว่งทศวรรษ 2480 
ถึงทศวรรษ 2490 ก็น าเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในด้านท่ีว่าผู้ตายเป็นผู้ ท่ีช่วยเหลือรัฐบาลจีน 
โดยอตัลกัษณ์ด้านนีมี้ท่ีมาจากการท่ีนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงเวลานีรั้บอิทธิพลของกระแส
ชาตินิยมจีนท่ีแพร่หลายในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเคล่ือนไหวทาง
การเมืองท่ีเกิดขึน้ในประเทศจีนด้วยมีส านึกวา่ตนมีเชือ้สายจีนอยูใ่นตวั 

ตอ่มาในชว่งทศวรรษ 2500 -ทศวรรษ 2510 หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สาย
จีนในส่วนเนือ้หามีการน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนหลายด้านด้วยกัน โดยอตั
ลกัษณ์ส่วนใหญ่เป็นสิ่งท่ีสืบเน่ืองมาจากอตัลกัษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 
2480-ทศวรรษ 2490 เช่น การน าเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในด้านท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ตายเป็น
บคุคลท่ีชว่ยเหลืองานรัฐบาลไทย มีความรักประเทศชาตแิละพระมหากษัตริย์  ชว่ยเหลือการกศุล  
เป็นพทุธศาสนิกชน ท าความดี ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  แตมี่อตัลกัษณ์บางด้านท่ีไม่ปรากฏ
ในชว่งทศวรรษ 2510 เช่น เป็นผู้ ท่ีชว่ยงานรัฐบาลจีน เป็นผู้ ท่ีสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งไทย-
จีน โดยการน าเสนออตัลักษณ์ของผู้ตายในหนังสืองานศพช่วงทศวรรษ 2500 -ทศวรรษ 2510 
เพ่ือใช้อตัลกัษณ์เหลา่นีใ้นการตอ่รองรับมือกบันโยบายตอ่ต้านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลไทยท่ีสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้คนจีนและคนเชือ้สายจีนในไทยเป็น “คนอ่ืน” ท่ีเป็นศตัรูของชาต ิ ซึง่เข้มข้นมากขึน้
กว่าช่วงก่อนหน้า ในแง่นีจ้ึงเข้าใจได้วา่การหายไปการน าเสนออตัลกัษณ์บางด้านในช่วงทศวรรษ 
2510 เน่ืองจากสถานการณ์การต่อสู้ ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยท่ีหนกัหน่วงมาก
ขึน้นบัตัง้แตช่่วงปลายทศวรรษ 2500 ท่ีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้แนวทางการปฏิวตัิ
ด้วยอาวธุตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน 
 ขณะท่ีการน าเสนออตัลกัษณ์ท่ีว่าผู้ตายมีน า้ใจ ความขยนั อตุสาหะ นัน้มีความสอดคล้อง
กบับริบททางเศรษฐกิจของไทยตลอดช่วงทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 2510 ซึ่งนกัธุรกิจชาวจีนและ
คนเชือ้สายจีนประสบความส าเร็จในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 
2500-ทศวรรษ 2510 ซึ่งมีการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติท าให้ชนชัน้กลางท่ีเป็น
พอ่ค้านกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนเตบิโตและเป็นแรงผลกัดนัธุรกิจของประเทศไทยให้ก้าวไป 



 

บทที่ 4 

หนังสืองานศพกับการสร้างอัตลักษณ์ของนักธุรกจิไทยเชือ้สายจีน
ในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 

 
 ในบทท่ี 3 ได้อธิบายให้เห็นว่า หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 
2480 – ทศวรรษ 2510 มีสว่นในการสร้างอตัลกัษณ์ของผู้ตายรวมทัง้อตัลกัษณ์ของลกูหลานท่ียงัมี
ชีวิตอยู่ โดยการสร้างอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงเวลาดงักล่าวมีความเก่ียวข้อง
กบับริบทส าคญัในช่วงเวลานัน้ได้แก่ 1.นโยบายชาตินิยมในสมยัจอมพลป. พิบลูสงครามและการ
ท าให้ชาวจีนในไทยเป็น “คนอ่ืน” 2.กระแสชาตินิยมจีนในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเล 3.นโยบายการ
ตอ่ต้านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลและความสมัพนัธ์ระหว่างไทย-จีน ในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 
2510 4.การเกิดขึน้ของชนชัน้กลางและการเติบโตของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนภายใต้แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
 ส าหรับบทนี ้ผู้ วิจยัจะศึกษาวิเคราะห์หนังสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วง
ทศวรรษ 2520 ถึงทศวรรษ 2540 ซึ่งเป็นช่วงท่ีเกิดความเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคมขึน้หลายประการและในส่วนของการน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏ
ในหนงัสืองานศพเองก็มีส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากในช่วงทศวรรณ 2480-ทศวรรษ 2510 ดงัจะได้
กลา่วโดยละเอียดตอ่ไป 
    
1. รูปแบบและเนือ้หาของหนังสืองานศพของนักธุรกจิไทยเชือ้สายจีนในช่วง
ทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 

   1.1 รูปแบบของหนังสืองานศพกับการสร้างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีน
ในช่วงทศวรรษ 2520 – ทศวรรษ 2540 

 เม่ือผู้วิจยัส ารวจหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนช่วงทศวรรษ 2520 - ทศวรรษ 
2540 พบว่าหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนช่วงทศวรรษ 2520 – ทศวรรษ 2540 มี
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ประวตัิผู้ ตาย ค าไว้อาลัยและเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ โดยเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์
ในช่วงทศวรรษ 2520- ทศวรรษ 2540 ทางเจ้าภาพจะเป็นผู้ เลือกเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์เองเชน่เดียวกบั
หนงัสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480- ทศวรรษ 2510 ผู้ วิจยัเห็นว่าหนงัสืองานศพในช่วงทศวรรษ 
2520- ทศวรรษ 2540 ยงัคงมีส่วนในการสร้างอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนเช่นเดียวกับ
ชว่งทศวรรษ 2480- ทศวรรษ 2510 โดยจะได้วิเคราะห์จากเนือ้หาของหนงัสืองานศพ 
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1.2 เนือ้หาของหนังสืองานศพกับการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ตาย 
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ได้อธิบายเนือ้หาของหนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2520 –

ปัจจบุนั(ทศวรรษ 2550) ว่า ความเปล่ียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลา 30 ปี 
ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางสงัคมอย่างมาก การเปล่ียนแปลงต าแหน่งของผู้คนในโครงสร้าง
สังคมเกิดขึน้อย่างสลับซับซ้อน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ซึ่ง
ความเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ได้แก่ การขยายตวัของรัฐผ่านระบบราชการและการขยายตวั
ของระบบเศรษฐกิจสมยัใหม ่

การขยายตัวของรัฐและระบบราชการท าให้ความส าเร็จในระบบราชการกลายเป็น
เป้าหมายของผู้ คนในวงกว้าง การขยายตัวของรัฐและระบบราชการได้สร้างการเมืองแบบ 
“ประชาธิปไตยคร่ึงใบ” ท่ีเป็นการประสานกันระหว่างการสร้างอ านาจในระบบราชการกับอ านาจ
ทางการเมือง และสร้างความชอบธรรมให้แก่พระราชอ านาจของสถาบนัพระมหากษัตริย์ให้สงูขึน้ 
ท าให้ระบบเกียรติยศท่ีผู้คนใฝ่ฝันและปรารถนาจะได้รับคือ การเข้าสู่ระบบเกียรติยศท่ีมาจากการ
พระราชทานของสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึน้ นอกจากนีก้ารขยายตัวของรัฐและระบบ
ราชการท าให้เกิดการขยายตวัของการใช้ระบบอปุถมัภ์ในหน่วยงานตา่งๆ เพิ่มมากขึน้การสามารถ
สร้างและอยู่ในเครือข่ายทางสังคมท่ีกว้างขวางและมีอ านาจก็จะเป็นหลักประกันส าหรับ
ความก้าวหน้าในชีวิตการท างานและมีโอกาสมากขึน้ท่ีจะบรรลุถึงความส าเร็จในระบบเกียรติยศ
ของสงัคมไทย  ส่วนการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจสมยัใหม ่ท าให้ผู้คนจ านวนมากเข้าไปสมัพนัธ์
กันในเครือข่ายทางสังคมของผู้ มีอ านาจมากขึน้ กลุ่มทุนขนาดใหญ่ล้วนแต่ประสบความส าเร็จ
อย่างสูง โดยความส าเร็จในการท าธุรกิจถูกท าให้รับรู้ว่าขึน้อยู่กับความสามารถของบุคคลและ
ความสมัพนัธ์กบัเครือขา่ยทางสงัคมของผู้ มีอ านาจ1 

ส าหรับสว่นประกอบของหนงัสืองานศพจะมี 3 ส่วน คือ ประวตัผิู้ตาย ค าไว้อาลยัและเร่ือง
ท่ีน ามาพิมพ์ โดยในหนังสืองานศพของข้าราชการและนักธุรกิจระดบักลางถึงระดบัสูงจะน ารูป
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มาพิมพ์ไว้ในหน้าแรก ๆ ของหนงัสือ  และในยคุนีจ้ะให้ความส าคญักบัค าไว้
อาลยัจากผู้หลกัผู้ ใหญ่ในเครือข่ายและในสงัคมมากขึน้ การเรียงล าดบัค าไว้อาลยัโดยมากจะให้
พืน้ท่ีแก่ข้าราชการระดับสูงก่อนเครือญาติ การจัดวางเนือ้หาในลักษณะนีแ้สดงให้เห็นถึงการ
ยอมรับว่าระบบเครือข่ายมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัให้ชีวิตของปัจเจกชนประสบความส าเร็จ โดย

                                         
1อรรถจกัร์  สตัยานรัุกษ์.  (2556).  ความหมายของตวัตน : พฒันาการหนงัสอืแจกในงานศพ.  ใน  ฉตัร

ทิพย์ นาถสภุา และฉลอง สนุทราวาณิชย์ (บรรณาธิการ). ประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และการศึกษา รวม
บทความไทยศึกษาเพือ่ระลึกถึงศาสตราจารย์ อิฌิอิ โยเนะโอะ. หน้า  212. 
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การเขียนค าไว้อาลยัจะเขียนในลกัษณะยกย่องผู้ตายว่าเป็นผู้ ท่ีมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิและการยกย่อง
คุณงามความดี/การเป็นคนดีของผู้ ตาย ส่วนเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์นัน้จะเป็นเร่ืองท่ี เก่ียวกับ
พระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรม ความรู้ทางการแพทย์ ความรู้ทางจิตวิทยาและเร่ืองเก่ียวกับ
กฎหมาย เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การท าหนังสือแจกงานศพในยุคนีเ้ป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จของผู้ตาย โดยส่วนค าไว้อาลัยผู้ตายเป็นการแสดงให้เห็นถึงประวัติการท างานของ
ผู้ตายและเครือข่ายความสมัพนัธ์ของผู้ตายกับผู้ มีอ านาจทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจ รวมทัง้
ประกาศให้สงัคมได้รู้ว่าเครือญาติ ลกูหลานของผู้ตายเป็นคนท่ีมีสถานภาพทางอ านาจสงูเพราะมี
เส้นสายในกลุม่คนท่ีเป็นเครือขา่ยของผู้ตายด้วย1  

   1.3 เนือ้หาของหนังสืองานศพกับการสร้างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีน
ในช่วงทศวรรษ 2520 – ทศวรรษ 2540 

 เนือ้หาของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2520- ทศวรรษ 
2540 แบง่ได้เป็น 2 ช่วงเวลาโดยหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2520 
จะพิมพ์เร่ืองราวเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ โบราณคดี พงศาวดาร พทุธศาสนา การแพทย์ เหมือนกับ
หนงัสืองานศพทัว่ไปท่ีผลิตขึน้ในชว่งเวลาเดียวกนั แตพ่อเข้าทศวรรษ 2530- ทศวรรษ 2540 เร่ืองท่ี
น ามาพิมพ์จะเป็นเร่ืองประวตัิความเป็นมาของตระกลูผู้ตาย พฒันาการของธุรกิจท่ีผู้ตายสร้างมา 
ปรัชญาการท าธุรกิจท่ีผู้ตายใช้ในการด าเนินชีวิตและการท าธุรกิจ โดยผู้จดัพิมพ์จะเป็นผู้ เลือกเร่ือง
ท่ีจะมาพิมพ์เอง ขณะเดียวกันก็อาจจะเลือกพิมพ์เร่ืองท่ีผู้ จัดพิมพ์เห็นว่าผู้ อ่านได้รับประโยชน์ 
สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั และชว่ยให้ผู้อ่านระลึกถึงผู้ตายได้ ส าหรับการเขียนประวตัิ
ผู้ ตายนัน้ทางเจ้าภาพจะมีคณะผู้ เรียบเรียงประวัติของผู้ ตายจากการบอกเล่าเร่ืองโดยคนใน
ครอบครัว 
 ดงัเห็นได้จากหนงัสืองานศพของนายตนัซิวติ่ง หวัง่หลี เจ้าของบริษัท หล่วงหลีประกนัภัย 
ซึ่งรับภาระบริหารธุรกิจต่าง ๆ ของครอบครัวต่อจากตนัซิวเม้ง พ่ีชายผู้ล่วงลบั เช่น บริษัทหวัง่หลี 
จ ากัดท่ีท ากิจการค้าขายและโรงสีข้าว ธนาคารหวัง่หลีจั่น ท าธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา 2 หนังสือ
งานศพเลม่นีพ้ิมพ์เม่ือพ.ศ. 2528 โดยทางเจ้าภาพผู้จดัพิมพ์หนงัสือได้ระบวุา่ 
 

ในงานพระราชทานเพลิงศพนายตนัซิวติ่ง หวัง่หล ีครัง้นี ้คณุวรวีร์ หวัง่หลแีละคณุวฒุิชยั หวัง่หล ี
ผู้ เป็นบตุร ได้ปรารถกบัข้าพเจ้า(พระสธุรรมธีรคณุ-ผู้วิจยั)วา่ ในงานพระราชทานเพลงิศพคณุพอ่ครัง้นี ้

                                         
1อรรถจกัร์  สตัยานรัุกษ์.  (2556).  เล่มเดิม.  หน้า 214-217. 
2ดเูพิ่มเติมใน ธนวฒัน์ ทรัพย์ไพบลูย์.  (2544).  ต านานชีวิตเจ้าสวั 55 ตระกูลดงั ภาค 2.  หน้า 262-275.  
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มีความประสงค์จะจดัพิมพ์หนงัสือที่เป็นสาระประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อแจกเป็นอนสุรณ์ใน
งาน ได้มอบให้ข้าพเจ้าเป็นผ้พิจารณาจัดหา ข้าพเจ้าได้พิจารณาเห็นว่า หนงัสือมุนีนาถทีปนี ซึ่งมี
เนือ้ความเก่ียวกบัประวตัิของพระพทุธเจ้า 28 พระองค์ ซึง่ทา่นเจ้าพระคณุพระเทพมนุี(วิลาส ญาณวโร 
ป.ธ.ฯ) รองเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวดัดอนยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้รจนาไว้เป็นหนงัสือที่มี

สารประโยชน์มาก ควรแก่การท่ีจะน ามาเผยแพร่ และเป็นหนงัสอืที่พทุธศาสนิกชนควรจะได้อา่น..1 

 

 
 

ภาพประกอบ 34 หน้าปกหนงัสืองานศพและรูปนายตนัซิวติง่ หวัง่หลี พิมพ์ พ.ศ. 2528 
 
ท่ีมา: พระเทพมนีุ(วิลาศ ญาณวโร.  (2528). ใน อนสุรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายตนั

ซิวต่ิง หวัง่หลี ณ เมรุวดัเทพศิรินทราวาส วนัเสาร์ที ่16 พฤศจิกายน 2528. 
 

ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2530-ทศวรรษ 2540 เร่ืองท่ีน ามาพิมพ์จะมีลักษณะท่ีต่างไปจาก
ทศวรรษ 2520 โดยหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2530 ถึง
ทศวรรษ 2540 จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัครอบครัว ตวัผู้ตาย และธุรกิจในครอบครัวมากขึน้ ดงัจะเห็น
ได้จากหนงัสืองานศพของนายเทียม โชควฒันา เจ้าของบริษัทสหพฒันพิบลู จ ากดั จ าหน่ายสินค้า
อปุโภคและบริโภค2 โดยหนงัสืองานศพพิมพ์เม่ือพ.ศ. 2534 ได้กลา่ววา่ 

เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านประธาน เร่ืองราวอันเก่ียวกับประวตัิการด าเนินการค้า ประสบการณ์ 
ตลอดจนหลักปรัชญาในชีวิตและการท างานของท่านที่ได้เล่าถ่ายทอดไว้นัน้ จึงถูกรวบรวมและ

                                         
1พระเทพมนุี(วิลาศ ญาณวโร).  (2528). ใน อนสุรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายตนัซิวต่ิง หวัง่หลี ณ 

เมรุวดัเทพศิรินทราวาส วนัเสาร์ที ่16 พฤศจิกายน 2528.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
2ดเูพิ่มเติมใน ธนวฒัน์ ทรัพย์ไพบลูย์.  (2537).  55 ตระกูลดงั ภาค 1.  หน้า 120-129. 
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กลัน่กรองไว้ในหนงัสืออนุสรณ์เลม่นีแ้ล้ว ด้วยเจตจ านงที่จะให้เป็นประโยชน์และแง่คิดในการปฏิบัติ
ตนแก่ชนรุ่นหลงัสบืตอ่ไป สมดงัเจตนารมณ์ของทา่นประธาน...1 

 

 
 

ภาพประกอบ 35 หน้าปกหนงัสืองานศพนายเทียม โชควฒันา พิมพ์ พ.ศ. 2534 
 
ท่ีมา: ปรัชญาเพ่ือการท างานและชีวิต.  (2534). ใน  อนุสรณ์งานพระราชทานดินฝังศพ

นายเทียม โชควฒันา วนัพธุที ่14 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ณ สสุานมงักรทอง จงัหวดัชลบรีุ.   
 

การกล่าวในลกัษณะเดียวกันนีย้งัพบในหนงัสืองานศพของนายสุวิทย์ หวัง่หลี เจ้าของ
ธุรกิจหลายอย่าง เช่น ธนาคารนครธน บริษัท สาธรธานีจ ากัด (ธุรกิจพฒันาท่ีดิน) ฯลฯ2 หนงัสือ
งานศพพิมพ์ของเขาพิมพ์เม่ือพ.ศ. 2537 ได้กลา่ววา่ 

 
จดุมุ่งหมายส าคญัของการน าเสนอเร่ืองราวใน ดจุนาวากลางมหาสมทุร ก็เพื่อให้ญาติ มิตรและ

ผู้ ใดก็ตามที่หยิบหนงัสือนีข้ึน้มาอ่าน ได้เห็นภาพสะท้อนของการต่อสู้  ความรัก ความส าเร็จ ความ
ผิดหวงั ความทกุข์ ความสขุและความแปรเปลี่ยน ท่ีมีอยู่ในชีวิตทกุชีวิต...เราหวงัวา่เนือ้หาและภาพที่

                                         
1ปรัชญาเพื่อการท างานและชีวติ.  (2534). ใน  อนสุรณ์งานพระราชทานดินฝังศพนายเทียม โชค

วฒันา วนัพธุที ่14 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ณ สสุานมงักรทอง จงัหวดัชลบรีุ.  หน้า 51. 
2ดเูพิ่มเติมใน ธนวฒัน์ ทรัพย์ไพบลูย์.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 275-276. 
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ตีพิมพ์ในหนงัสอืเลม่นี ้จะสามารถให้ความเพลิดเพลิน ความรู้ รวมทัง้ก าลงัใจในการต่อสู้กบัอปุสรรค
ตา่ง ๆ...1  

 

 
 

ภาพประกอบ 36 หน้าปกหนงัสืองานศพและรูปนายสวุิทย์ หวัง่หลี พิมพ์พ.ศ. 2537 
 
ท่ีมา: คุณหญิงจ านงศรี รัตนิน.  (2537). ดุจนาวากลางมหาสมุทร ใน ที่ระลึกงาน

พระราชทานเพลิงศพนายสวิุทย์ หวัง่หลี ณ วดัเทพศิรินทราวาส วนัเสาร์ที ่8 ตลุาคม 2537.   
 

 จากข้อเท็จจริงท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการเลือกเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ในหนังสืองานศพนัน้      
ในชว่งทศวรรษ 2520 ทางเจ้าภาพจะเลือกท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ตายในทางใดทางหนึง่ เช่น เร่ืองท่ีผู้ตาย
ชอบหรือเร่ืองท่ีทางเจ้าภาพเห็นว่ามีประโยชน์ควรจะน ามาพิมพ์เผยแพร่ ต่อมาในช่วงทศวรรษ 
2530- ทศวรรษ 2540 ทางเจ้าภาพจะพิมพ์เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัคิวามเป็นมาของตระกลูผู้ตาย 
ปรัชญา คติการด าเนินชีวิตและธุรกิจของผู้ตาย รวมทัง้เร่ืองพฒันาการธุรกิจของผู้ตาย ทัง้นีผู้้ วิจยั
เห็นว่าการเลือกพิมพ์เร่ืองเหล่านีมี้ส่วนส าคญัต่อการน าเสนออตัลกัษณ์หรือตวัตนของผู้ตายและ
ครอบครัวของผู้ตาย ให้ผู้อา่นหนงัสืองานศพได้รู้จกั  
  

                                         
1คณุหญิงจ านงศรี รัตนิน.  (2537). ดจุนาวากลางมหาสมทุร ใน ทีร่ะลึกงานพระราชทานเพลิงศพนาย

สวิุทย์ หวัง่หลี ณ วดัเทพศิรินทราวาส วนัเสาร์ที ่8 ตลุาคม 2537.  หน้า 3. 
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2. อัตลักษณ์ของนักธุรกจิไทยเชือ้สายจีนที่ปรากฏในเนือ้หาของหนังสืองานศพ
ช่วงทศวรรษ 2520 ถงึทศวรรษ 2540 

2.1 นักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ   
อตัลกัษณ์ด้านนีป้รากฏในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2530- 

ทศวรรษ 2540 เช่น หนังสืองานศพของนายเทียม โชควฒันา พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2534 ในส่วนเนือ้หา
ประวตัิของผู้ตายซึ่งเรียบเรียงขึน้จากค าบอกเล่าของบคุคลในครอบครัวนัน้คณะผู้จดัท าหนงัสือได้
กล่าวว่า ผู้ตายเป็นบุคคลท่ีได้สร้างสรรค์วงการตลาด เป็นแบบอย่างให้กบันกัการตลาดรุ่นหลงัได้
จดจ าเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพการตลาดให้ประสบความส าเร็จ อีกทัง้ผู้ ตายยังได้
ก่อตัง้สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันาฯ ขึน้มาท าให้เกิดความเจริญขึน้ในท้องถ่ิน จากทัง้ 2 เหตผุล
ท่ีกลา่วมาได้ท าให้ผู้ตายได้รับรางวลั 

 
นายเทียม โชควฒันา ได้รับรางวลัเกียรติคณุนกัการตลาดไทย ปี 2531 และรางวลันกัอตุสาหกรรม

ไทยดีเดน่ ปี 2532...1 

 

 
 

ภาพประกอบ 37 นายเทียม โชควฒันา รับรางวลันกัอตุสาหกรรมไทย ปี 2532 
 
ท่ีมา: ปรัชญาเพ่ือการท างานและชีวิต.  (2534). ใน  อนุสรณ์งานพระราชทานดินฝังศพ

นายเทียม โชควฒันา วนัพธุที ่14 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ณ สสุานมงักรทอง จงัหวดัชลบรีุ. หน้า 26.   
 

                                         
1ปรัชญาเพื่อการท างานและชีวติ.  (2534). เล่มเดิม.  หน้า 24-27. 
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หนงัสืองานศพของนายบญัชา ล ่าซ า เจ้าของกิจการธนาคารกสิกรไทย 1 พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2535 
ในส่วนเนือ้หาประวตัขิองผู้ตายซึง่เรียบเรียงขึน้จากค าบอกเล่าของบคุคลในครอบครัวนัน้ทางคณะ
ผู้จดัท าหนงัสือได้น าเสนอเร่ืองราวความส าเร็จของนายบญัชาท่ีได้รับรางวลัทางธุรกิจมากมาย  

 
ปี 2527 วารสารการเงินธนาคารและนิตยสารดอกเบีย้ พร้อมกันยกย่องให้นายบญัชา เป็นนาย

ธนาคารแห่งปีในปี 2527…ปี 2528และ 2529 นิตยสารดอกเบีย้ ยกย่องให้ธนาคารกสิกรไทยเป็น 
“ธนาคารแหง่ปี” สองปีซ้อน...ปี 2530 วารสารการเงินการธนาคาร ให้ธนาคารกสกิรไทยเป็น “ธนาคารท่ี
มีภาพพจน์และบทบาทการจัดองค์การดีที่สุด”… ปี 2532 วารสารการเงินธนาคาร ยกย่องให้เป็น
ธนาคารที่มีผลงานด้านวิชาการและการประชาสมัพนัธ์ดีเด่น ปี 2534 World Executive’s Digest ร่วมกับ 
The Asian Institute of Management เลือกธนาคารกสิกรไทยให้รับรางวลั Technology Management Award 

เป็นบริษัทดีเด่นด้านการจัดการเทคโนโลยี  ปี 2535 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คดัเลือกนาย
บญัชาขึน้ท าเนียบเกียรติคณุนกัการตลาดไทยเป็น “ยอดนกัการตลาดแหง่ปี”...2 

 

 
 

ภาพประกอบ 38 หน้าปกหนงัสืองานศพและรูปนายบญัชา ล ่าซ า พิมพ์พ.ศ. 2535 
 
ท่ีมา: บัญชา ล ่าซ า ประวัติและผลงาน.  (2535).  ใน ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทาน

เพลิงศพนายบญัชา ล ่าซ า ณ เมรุหลวงหนา้พลบัพลาอิศริยาภรณ์ วนัเสาร์ที ่22 สิงหาคม 2535. 
 

                                         
1ดเูพิ่มเติมธนวฒัน์ ทรัพย์ไพบลูย์.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 40-42. 
2บญัชา ล า่ซ า ประวตัิและผลงาน.  (2535).  ใน ทีร่ะลึกเนือ่งในงานพระราชทานเพลิงศพนายบญัชา 

ล ่าซ า ณ เมรุหลวงหนา้พลบัพลาอิศริยาภรณ์ วนัเสาร์ที ่22 สิงหาคม 2535. หน้า 131-132. 
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ภาพประกอบ 39 นายบญัชา ล ่าซ า เข้ารับโล่ “นายธนาคารแหง่ปี” จากฯพณฯ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั ดร.สธีุ สิงห์เสนห์่ 

 
ท่ีมา: บัญชา ล ่าซ า ประวัติและผลงาน.  (2535).  ใน ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทาน

เพลิงศพนายบญัชา ล ่าซ า ณ เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์ วนัเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2535. 
หน้า 131. 

 
 หนังสืองานศพของนายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล เจ้าของศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ผลิตของใช้ใน

ครัวเรือนตา่งๆ จากพลาสติก ภายใต้ตราสญัลกัษณ์รูปนกเพนกวิน รวมถึงธุรกิจผลิตชิน้ส่วนตา่ง ๆ 
ของอุตสาหกรรม เช่น ชิน้ส่วนตู้ เย็น พัดลม โทรทัศน์ วิทยุ 1 ในหนังสืองานศพซึ่งพิมพ์เม่ือพ.ศ. 
2549 เนือ้หาในส่วนประวตัิผู้ตายเขียนขึน้โดยบคุคลในครอบครัวได้กล่าวว่านายสมุิตรได้รับรางวลั
ทางธุรกิจทัง้จากประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 
ปีพุทธศกัราช 2523 นายสมุิตร เลิศสุมิตรกุลได้รับรางวลัในฐานะเป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าดีเด่น 

ของสมาคมนิยมไทย...ปีพทุธศกัราช 2524 ได้รับรางวลัผู้สง่ออกสนิค้าเมลามนีดีเดน่ภาคพืน้เอเชีย จาก
ประเทศสเปน ปีพทุธศกัราช 2525 ได้รับรางวลัผู้สง่ออกสนิค้าเมลามีนดีเดน่ภาคพืน้ยโุรป จากประเทศ
องักฤษ ปีพทุธศกัราช 2528 ได้รับการคดัเลอืกเป็น นกัธุรกิจตวัอยา่ง และเข้ารับรางวลัส าเภาทอง จาก
สมาคมนกัธุรกิจสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย...ปีพุทธศกัราช 2547 ได้รับคดัเลือกเป็นนกัธุรกิจสร้างชาติ 
จากมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์...2  

                                         
1ดเูพิ่มเติมธนวฒัน์ ทรัพย์ไพบลูย์.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 78-93. 
2พลาสติกกบัชีวิต.  (2549). ใน สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชด าเนินในการพระราชทานเพลิงศพ ดร . สุมิตร เลิศสุมิตรกุล ประธาน
กรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) ณ เมรุวดัเทพศิรินทราวาส 10 มีนาคม 2549. หน้า 46-48. 



  129 

 
 

ภาพประกอบ 40 หน้าปกหนงัสืองานศพและรูปนายสมุิตร เลิศสมุิตรกลุ พิมพ์ พ.ศ. 2549 
 
ท่ีมา: พลาสติกกับชีวิต.  (2549). ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชด าเนินในการพระราชทานเพลิงศพ ดร. สมิุตร 
เลิศสมิุตรกุล ประธานกรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) ณ เมรุวดัเทพศิรินทรา
วาส 10 มีนาคม 2549. 
 

 
 

ภาพประกอบ 41 นายสมุิตร เลิศสมุิตรกลุ รับรางวลันกัธุรกิจตวัอยา่งปี 2528 (รางวลัส าเภาทอง) 
จากสมาคมนกัธุรกิจสมัพนัธ์แหง่ประเทศไทย 

  
 ท่ีมา: พลาสติกกับชีวิต.  (2549). ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชด าเนินในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.สมิุตร 
เลิศสมิุตรกุล ประธานกรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) ณ เมรุวดัเทพศิรินทรา
วาส 10 มีนาคม 2549. หน้า 46. 
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2.2 บุคคลผู้มีคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ   
อตัลกัษณ์ด้านนีป้รากฏในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในชว่งทศวรรษ 2520- 

ทศวรรษ 2540 เช่น หนงัสืองานศพของนายสวสัดิ์ โอสถานุเคราะห์  เจ้าของบริษัทโอสถสภา(เต๊ก
เฮงหยู)จ ากัด จ าหน่ายยาไทย ยากฤษณะกลัน่ตรากิเลน และยาสามัญประจ าบ้าน เช่น ยาหอม
ชนะลม ยาระบาย ยาธาต ุ4 ยาแก้ไอ ยาอมโบตนั ยาทัมใจ 1 ในหนังสืองานศพซึ่งพิมพ์เม่ือพ.ศ. 
2529 นัน้ในสว่นประวตัผิู้ตายซึง่เรียบเรียงโดยบคุคลในครอบครัวได้กลา่วถึงค าบอกเลา่ของผู้ตายว่า 

  
หลกัการค้าของจีนก็ไม่มีอะไรคือ ขยนัขนัแข็ง มีความซื่อสัตย์สจุริต อนันีเ้ราก็ใช้อยู่ อนันีส้ าคญั 

ความตรงไปตรงมาความซื่อสตัย์ อยา่ไปคิดเอาเปรียบเขา พดูค าไหนค านัน้ เมื่อพดูไปแล้ว ขาดทนุเรา
ก็ยอมเสยี เราต้องถืออยา่งนัน้ หลดุปากไปค าไหนขาดทนุตัง้ร้อยก็ต้องยอม...2 

 

 
 

ภาพประกอบ 42 หน้าปกหนงัสืองานศพและรูปนายสวสัดิ ์โอสถานเุคราะห์ พิมพ์ พ.ศ. 2529 
 
ท่ีมา: พิริยะ ไกรฤกษ์; และคนอ่ืนๆ.  (2529). ศิลปวตัถ ุใน อนสุรณ์งานพระราชทานเพลิง

ศพนายสวสัด์ิ โอสถานเุคราะห์. 
 

หนงัสืองานศพของนายเทียม โชควฒันา พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2534 นัน้ในส่วนค าไว้อาลยัจาก
ลกู ๆ ได้กลา่วถึงนายเทียมวา่เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรมในการประกอบธุรกิจ 

                                         
1ดเูพิ่มเติมธนวฒัน์ ทรัพย์ไพบลูย์.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 418-430. 
2พิริยะ ไกรฤกษ์; และคนอื่นๆ.  (2529). ศิลปวตัถ ุใน อนสุรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายสวสัด์ิ 

โอสถานเุคราะห์. ไมป่รากฏเลขหน้า. 



  131 

 
คณุพ่อก็บอกลกูๆ ทกุคนว่า แนวความคิดในการท างานและด าเนินชีวิตของคุณพ่อสรุปได้ 5 ข้อ 

คือ  1. ขยนั อดทน 2. สร้างความเช่ือถือ(สร้าง Credit) 3. คบคนดี 4. ไมส่ร้างศตัรู 5. ไมเ่อาเปรียบคนอื่น...1 

 

หนงัสืองานศพของนายบญัชา ล ่าซ า พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2535 ในเนือ้หาประวตัิของผู้ตายซึ่ง
เรียบเรียงขึน้จากค าบอกเลา่ของบคุคลในครอบครัวได้กล่าววา่นายบญัชาเป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

 
ผม(นายบญัชา-ผู้วิจยั)ว่าความส าเร็จในการท างาน ถ้าดใูนวงกว้างๆ แล้ว ก็ด้วยการรู้จกัสมาคม

กบัคนดี และเทคนิคที่พอจะแจกแจงได้ก็คือว่า 1. ต้องซื่อสตัย์มีความจริงใจ 2. ขยนัหมัน่เพียร 3. รอบรู้
ในงาน และมีความละเอียดถ่ีถ้วน (มี Planning ในการท างาน) 4. มีความประพฤติดี 5. มีระเบียบวินยั 
6. ไมค่ิดอิจฉาริษยากนั..2 

 

หนงัสืองานศพของนายถาวร พระประภา เจ้าของบริษัท สยามกลการ ผลิตและจ าหน่าย
รถยนต์นิสสนั3 ซึ่งพิมพ์เม่ือพ.ศ. 2544 นัน้เนือ้หาในส่วนประวตัิผู้ตายซึ่งผู้ตายเขียนขึน้เองประกอบ
กบัสว่นท่ีคณะผู้จดัท าหนงัสือได้เรียบเรียงขึน้จากค าบอกเลา่ของบคุคลในครอบครัว มีการกล่าวถึง
ผู้ตายวา่เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรมในการท าธุรกิจ 

 
ทา่น(นายถาวร-ผู้วิจยั)จึงก าหนดหลกัเกณฑ์การเป็นนกับริหารท่ีดีไว้ด้วย ดงันี ้1. ต้องมองการณ์

ไกล มีจิตใจกว้างขวาง อย่าใจแคบหรือหเูบา ไม่ใสใ่จเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ และต้องหมั่นส ารวจตวัเอง 2. 
ต้องไม่น าความสมัพนัธ์ระหว่างครอบครัวเข้ามาเก่ียวข้องในการบริหาร โดยให้ถือว่าพี่น้องนัน้เป็น
เพียงหุ้นส่วนและในการท างานให้ท างานในระดบัสติปัญญาและความสามารถของแต่ละคน 3. ต้อง
รู้จักสร้างบารมี ความหมายของบารมีในทัศนะ ดร.ถาวร คือการท าความดี ไม่ใช่ เป็นการใช้เงินซือ้ 
เพราะท่านเห็นว่าบารมีที่เกิดจากความดีนัน้ จะท าให้คนยอมรับและสามารถท าการใหญ่ได้ 4. การ
แก้ไขความขดัแย้งต้องกระท าด้วยใจเป็นธรรมและใจกว้าง ให้อภยัและหนัหน้าเจรจากนั ไม่เก็บความ
ไว้ในใจที่จะท าให้เกิดการกินใจ จนมองหน้ากนัไม่ได้ การแก้ปัญหานัน้เป็นสิ่งที่พึงกระท า และต้องใช้
การค้นหาสาเหตุด้วยการใช้เวลาและมีความจริงใจต่อกัน 5. ต้องไม่ลืมตวั ในการที่สามารถพฒันา

                                         
1ปรัชญาเพื่อการท างานและชีวติ.  (2534).  เล่มเดิม.  หน้า 44-45. 
2บญัชา ล า่ซ า ประวตัิและผลงาน.  (2535).  เล่มเดิม.  หน้า 98. 
3ดเูพิ่มเติมใน ธนวฒัน์ ทรัพย์ไพบลูย์.  (2537).  เล่มเดิม.  หน้า 242-253. 
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กิจการท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จและมีก าไรนัน้ต้องค านงึวา่เป็นกิจกรรมร่วมกนั อยา่คิด
วา่เป็นความสามารถของตวัเองแตเ่พียงผู้ เดียว..1 

 

 
 

ภาพประกอบ 43 หน้าปกหนงัสืองานศพและรูปนายถาวร พรประภา พิมพ์ พ.ศ. 2544 
 
 ท่ีมา: เส้นทางชีวิต ดร. ถาวร พรประภา จากนายวาณิชย์สู่นกัธุรกิจอตุสาหกรรม.  (2544). 
ใน อนสุรณ์งานพระราชทานดินและเคร่ืองขมาในพิธีบรรจุศพดร.ถาวร พรประภา ณ ศาลากตญัญู 
สวนพฤกษชาติ ถาวร-อษุาธานี ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ(พทัยา) จงัหวดัชลบรีุ วนัอาทิตย์ที่ 14 
ตลุาคม พ.ศ. 2544. 
 

2.3 นักธุรกิจที่มองการณ์ไกล/ความคิดริเร่ิมที่ดี   
อัตลักษณ์ด้านนีป้รากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2520- 
ทศวรรษ 2540 เช่น หนังสืองานศพของนายตนัซิวติ่ง หวัง่หลี พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2528 โดยเนือ้หาใน
สว่นประวตัผิู้ตายเขียนขึน้โดยบคุคลในครอบครัวได้กล่าววา่   
 

 งานธุรกิจหลกัของบริษัท หวัง่หลี คือการค้าข้าวนัน้ ได้ขยายตวัออกไปอย่างกว้างขวาง โรงสีได้
ผลิตทัง้ข้าวสารและข้าวนึ่ง ส่งไปขายต่างประเทศมากมาย ในระยะนัน้เศรษฐกิจของประเทศไทย
เติบโตอย่างรวดเร็ว นายตนัซิวติ่งมองเห็นว่าจะต้องมีผู้ ต้องการสถานที่ไว้เป็นส านกังานมากขึน้จึงได้

                                         
1เส้นทางชีวิต ดร. ถาวร พรประภา จากนายวาณิชย์สูน่กัธุรกิจอตุสาหกรรม.  (2544). ใน อนสุรณ์งาน

พระราชทานดินและเคร่ืองขมาในพิธีบรรจุศพดร.ถาวร พรประภา ณ ศาลากตญัญู สวนพฤกษชาติ ถาวร-อษุา
ธานี ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ(พทัยา) จงัหวดัชลบรีุ วนัอาทิตย์ที ่14 ตลุาคม พ.ศ. 2544.  หน้า 231. 
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สร้างอาคารหวัง่หลีขึน้ 10 ชัน้ ที่ถนนสริุวงศ์ โดยธนาคารแห่งอเมริกาเป็นผู้ เช่ารายแรก หลงัจากนัน้
อาคารพาณิชย์ตา่ง ๆ จึงสร้างตามขึน้อีกมากมาย...1 

 
หนงัสืองานศพของนายชิน โสภณพนิช เจ้าของธนาคารกรุงเทพ2 ซึ่งพิมพ์เม่ือพ.ศ. 2531 

ในสว่นของประวตัิผู้ตายซึ่งคณะผู้จดัท าหนงัสือเรียบเรียงขึน้จากค าบอกเลา่ของบคุคลในครอบครัว
เพ่ือนร่วมงาน และจากนิตยสารท่ีผู้ตายเคยให้สมัภาษณ์ ได้กลา่วถึงคณุสมบตัิด้านนีข้องนายชินไว้ว่า   

 
เมื่อคิดจะขยายสาขาของธนาคารออกไปตัง้ที่สงิค์โปร์ แทนที่เขาจะเลอืกตัง้ในท าเลที่เป็นยา่นท่ีท า

การของธุรกิจธนาคารเหมือนกับสาขาของธนาคารอื่นๆ เขากลบัไปเลือกย่าน South Bridge Road ซึ่ง
สมยั 30 ปีก่อนยงัไม่มีใครรู้จกัย่านนีเ้ท่าไรนกั เหตผุลเบือ้งหลงัของการเลือกก็เพราะว่า ถ้าตัง้สาขาใน
ยา่นนีจ้ะสามารถให้บริการลกูค้าได้สะดวกสบายกวา่ เพราะยา่น South Bridge Road คล้ายๆ กบัส าเพ็ง
ของไทย คือเป็นย่านการค้าของคนจีนแต้จ๋ิวส่วนใหญ่ และพ่อค้าเหล่านีโ้ดยมากได้ติดต่อท าธุรกิจ
การค้ากับเมืองไทยอยู่แล้ว เมื่อธนาคารกรุงเทพไปเปิดสาขาให้บริการถึงหน้าบ้านมีหรือลกูค้าจะหนี
หายไปไหน...3 

 
 
 
 

                                         
1พระเทพมนุี(วิลาศ ญาณวโร). (2528). เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
2ดเูพิ่มเติมธนวฒัน์ ทรัพย์ไพบลูย์.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 244-258. 
3สาธิต อุทยัศรี, บรรณาธิการ.  (2531). ชิน โสภณพนิช ใน โอกาสเสด็จพระราชด าเนินพระราชทาน

เพลิงศพนายชิน โสภณพนิช ประธานกิตติมศกัด์ิ อดีตประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั ณ เมรุหลวงหนา้พลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร 9 เมษายน 2531. 
หน้า 169. 
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ภาพประกอบ 44 นายชิน โสภณพนิช 
 
ท่ีมา: สาธิต อุทัยศรี, บรรณาธิการ.  (2531). ชิน โสภณพนิช ใน โอกาสเสด็จพระราช

ด าเนินพระราชทานเพลิงศพนายชิน โสภณพนิช ประธานกิตติมศกัด์ิ อดีตประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั ณ เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิริ
นทราวาส กรุงเทพมหานคร 9 เมษายน 2531. 

 

หนังสืองานศพของนายเทียม โชควฒันา พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2534 ในส่วนเนือ้หาประวตัิของ
ผู้ตายซึง่คณะผู้จดัท าหนงัสือเรียบเรียงขึน้จากค าบอกเลา่ของบคุคลในครอบครัวได้กลา่ววา่ 

 
เวลานัน้ท่านจึงได้เสนอแนวความคิดใหมใ่ห้กบัผู้ใหญ่ในครอบครัววา่ การคอยให้ลกูค้าประจ ามา

ซือ้ของที่ร้านนัน้ ท าให้ขายของได้ในปริมาณจ ากดั ท าไมเราไมล่องเป็นฝ่ายออกไปหาลกูค้าเองบ้าง ซึ่ง
ในตอนแรกผู้ ใหญ่ต่างก็ไม่ใคร่จะเห็นด้วยนกั แต่ด้วยแรงสนบัสนุนจากพี่ชาย ซึ่งขณะนัน้เป็นหลงจู๊
ประจ าร้าน จึงถือโอกาสที่ท่านประธานได้เป็นผู้ เปิดหน้าแรกของประวตัิศาสตร์เซลแมนขึน้ ด้วยการขี่
จกัรยานออกรับออเดอร์สินค้าด้วยตนเอง ท าให้ยอดการขายร้านเปียวฮะเจริญรุ่งเรืองขึน้มาอย่างน่า
พงึพอใจ...1 

 
หนงัสืองานศพของนายอรรถพร ลีนุตพงษ์ เจ้าของบริษัทยนตรกิจ จ ากัด ผู้น าเข้าและจดั

จ าหน่ายรถยุโรปชัน้ ดี  10 ย่ี ห้อ คือ Audi Bentley Citroen KIA Peugeot Rolls-Royce SEAT 

                                         
1ปรัชญาเพื่อการท างานและชีวติ.  (2534). เล่มเดิม.  หน้า 57. 
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Skoda Volkswagen1  ในหนงัสือเล่มนีซ้ึ่งพิมพ์เม่ือพ.ศ. 2544 โดยเนือ้หาในส่วนของประวตัิผู้ตาย
เรียบเรียงโดยจิรนนัท์ พิตรปรีชา นกัเขียนรางวลัซีไรท์ จากค าบอกเล่าของคนในครอบครัวได้กล่าว
วา่ผู้ตายเป็นนกัธุรกิจท่ีมองการณ์ไกล/ความคิดริเร่ิมท่ีดี   

 
หลงัสงครามโลกยุติ ประเทศไทยเร่ิมฟืน้ฟูเศรษฐกิจ พฒันาการค้าการคมนาคม โดยเฉพาะใน

กรุงเทพฯ ซึง่มีถนนมากมายและการเตบิโตขยายตวัของเมืองท าให้บริการรถราง เรือเมล์ ไมเ่พียงพอแก่
ความต้องการ แต่การซือ้รถยนต์สกัคนัก็ยงัเป็นเร่ืองที่ต้องใช้เงินมหาศาลเมื่อเทียบกบัรายได้ของคน
ทัว่ไป การมีรถยนต์สว่นตวัจึงจ ากดัอยู่ในแวดวงชนชัน้สงูเทา่นัน้ คณุพ่อคิดได้ว่า ถ้าหารถยนต์เก่ามา
ปรับปรุงหรือประกอบใหม่ ก็จะสามารถขายในราคาที่ต ่ากว่ารถยนต์ใหม่ และจะเป็นการเปิดตลาดใน
กลุม่ชนชัน้กลางที่อยากมีรถยนต์ขบัแตย่ังไม่มีเงินพอที่จะหาซือ้รถยนต์ใหม ่การคลกุคลอียูก่บัชิน้สว่น
อะไหลร่ถยนต์ท าให้คณุพอ่มัน่ใจวา่จะเปิดอูซ่อ่มและประกอบรถยนต์ได้...2 

 

 
 

ภาพประกอบ 45 หน้าปกหนงัสืองานศพและรูปนายอรรถพร ลีนตุพงษ์ พิมพ์ พ.ศ. 2544 
 
 ท่ีมา: ห้าทศวรรษยนตรกิจ.  (2544).  ใน อนุสรณ์เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณ
อรรถพร ลีนุตพงษ์ ณ เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส วนัองัคารที่ 22 
พฤษภาคม 2544. 
 

                                         
1ห้าทศวรรษยนตรกิจ.  (2544).  ใน อนสุรณ์เนือ่งในพิธีพระราชทานเพลิงศพคณุอรรถพร ลีนตุพงษ์ ณ 

เมรุหลวงหนา้พลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส วนัองัคารที ่22 พฤษภาคม 2544.  หน้า 242. 
2แหล่งเดิม.  หน้า 117. 
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2.4 นักธุรกิจที่สามารถผ่านพ้นปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ  
อตัลกัษณ์ด้านนีจ้ะปรากฏในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในชว่งทศวรรษ 2540 

เช่น หนงัสืองานศพของนายอรรถพร ลีนุตพงษ์ พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2544 โดยเนือ้หาในส่วนของประวตัิ
ผู้ตายเรียบเรียงโดยจิรนนัท์ พิตรปรีชา นกัเขียนรางวลัซีไรท์จากค าบอกเล่าของคนในครอบครัว ได้
กล่าวว่านายอรรถพรมีวิธีการบริหารงานท่ีสามารถท าให้บริษัทไม่ต้องล้มละลายได้จากวิกฤต
เศรษฐกิจปี 2540  

 
ปี พ.ศ. 2540 ขณะที่เกิดวิกฤต ยนตรกิจเป็นหนีแ้บงก์กรุงเทพฯ อยู่ 6 พนักว่าล้าน คณุเลิศลกัษณ์ 

บญุนิพทัธ์(ลีนตุพงษ์) ซึง่เป็นลกูสาวบอกคณุพ่อว่า เราไม่มีเงินก็ไปขอผ่อนผนัไว้ก่อน ยงัไม่ต้องจ่ายก็
ได้ แต่คณุพ่อก็ยงักงัวลมากเร่ืองเครติด ท่านบอกว่า ยงัไงก็ต้องรีบให้รีบตัง้หน้าตัง้ตาท างานใช้หนีใ้ห้
เสร็จๆ ไป อยา่งเบีย้วหนีเ้ป็นอนัขาดและอยา่ให้เป็นหนีย้ืดเยือ้เรือ้รัง เงินเหลอืจากใช้หนีถ้ึงค่อยคิดเป็น
ก าไรของเรา...ในห้วงวิกฤต ยทุธศาสตร์ “ทางหนีทีไล่” (ทางหนีทีไล ่คนสนิทของท่านสรุปว่า เสี่ยท า
ธุรกิจแบบรอบคอบ คิดแล้วคิดอีกก่อนตดัสนิใจ จะก้าวไปข้างหน้าก็เตรียมทางถอยไว้เสมอ ไมท่ าอะไร
ใหญ่เกินก าลงั ไมทุ่่มลงทนุจนหมดตวั ไม่ก่อหนีส้ินมากมาย เสี่ยบอกว่า คนที่ไม่เตรียมถอยไว้บ้าง ถึง
เวลาต้องถอย ก้าวเดียวก็อาจล้มซวนแซ แต่เสี่ยเตรียมไว้แล้ว ถอยหลงั 3 ก้าว เบรกอยู่พอดี ไม่ตก
คลอง ประคองตวัเองได้ แถมยงัไมต้่องปลดพนกังานอีก)” ของคณุพอ่ได้ผลเกินคาด เราไมต้่องลอยแพ
พนกังานให้เศร้าใจ ไมต้่องหนีหนี ้หรือถกูยดึกิจการจนครอบครัวลม่สลาย...1 

 
2.5 บุคคลที่รักชาต ิจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   

อตัลกัษณ์ด้านนีป้รากฏในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2520- 
ทศวรรษ 2540 เชน่ หนงัสืองานศพของนายตนัซิวติง่ หวัง่หลี ดงัท่ีในค าไว้อาลยัของ นายอมัพร บลุ
ภกัดิ ์ประธานคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน ได้กลา่ววา่ 

 
เจ้าสวัตนัซิวติ่ง เป็นนกัธุรกิจที่มีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักกันทัว่ไปทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้

บ าเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะเอกชน ได้ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการด้วยดีเสมอมา มีความรัก
ประเทศไทยเหมือนบ้านเกิด และได้ให้การรับใช้ประเทศชาติในทกุวิถีทางเทา่ที่จะท าได้...2 

 
หนงัสืองานศพของนายบญัชา ล ่าซ า พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2535 นัน้ในส่วนของประวตัิผู้ตายซึ่ง

คณะผู้จดัท าหนงัสือเรียบเรียงขึน้จากค าบอกเลา่ของบคุคลในครอบครัวได้กลา่ววา่ 
                                         

1ห้าทศวรรษยนตรกิจ.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 139-141. 
2พระเทพมนุี(วิลาศ ญาณวโร). (2528). เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ความรักชาติและจงรักภกัดีในเบือ้งพระยคุลบาทนัน้ เป็นประจกัษ์ดีวา่มีอยูเ่ต็มเป่ียมในจิตใจของ

นายบัญชา นายบัญชา ได้จัดให้มีพิธีเชิญธงชาติขึน้สู่ยอดเสาธงหน้าอาคารส านักงานใหญ่ของ
ธนาคารในตอนเช้า และเชิญลงจากยอดเสาธงในเวลาเย็นทุกวนั ครัง้หนึ่งนายบญัชาเคยนัง่รถผ่าน
โรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่ง และเห็นธงชาติของโรงเรียนนัน้เก่าขาด นายบญัชาได้สง่การให้สาขาที่อยู่
ใกล้เคียงซือ้ธงชาติไปเปลี่ยนให้...อนัใดที่จะกระท าสนองเบือ้งพระยคุลบาทได้ นายบญัชา ได้ปฏิบตัิ
มาตลอดชีวิตด้วยความจงรักภกัดี ธนาคารกสกิรไทยเป็นธนาคารหนึ่งที่ได้รับพระราชทานพระบรมรา
ชานญุาติ ให้จดัพิมพ์หนงัสือเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจต่างๆ ออกเผยแพร่ตามวาระโอกาสต่างๆ และ
อญัเชิญพระบรมฉายาลกัษณ์และพระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จดัพิมพ์เป็นปฏิทิน...บริเวณลาน
กว้างหน้าอาคารของธนาคารส านักงานใหญ่ นายบญัชาถือเป็นประเพณีอนัยิ่งใหญ่ที่จะจัดให้เป็น
สถานที่ตกแต่งไฟประดับอย่างเต็มที่ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งนายบัญชา เอาใจใส่ตัง้แต่การออกแบบ 
ตลอดจนตรวจตราการตกแตง่อยา่งพิถีพิถนั เพื่อให้สมพระเกียรติ...1  

 
หนังสืองานศพของนายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2549 ในค าไว้อาลัยของดร. 

สเุมธ ตนัตเิวชกลุ ได้กลา่วถึงผู้ตายวา่ 
  

 ดร. สุมิตรเป็นผู้ ใจบุญสุนทาน  มีความใจกว้าง เอือ้เฟื้อเกือ้กูลต่อผู้ อื่น ได้บ าเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสงัคมเสมอมา นอกจากนัน้ เป็นผู้ที่จงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง โดย
เข้าร่วมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ไม่ว่าจะเป็นโครงการในประเทศหรือนอก
ประเทศ เช่น โครงการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ได้จัดตัง้ขึน้ตามพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สนบัสนุนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนเด็กก าพร้า 
หลกั 67 ซึง่เป็นโครงการพระราชทานให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไม่วา่กิจกรรม
อะไรจะเสนอตวัเข้ามาสนบัสนนุอยา่งเต็มอกเต็มใจตลอดเวลา...2 

 

2.6 บุคคลที่ช่วยเหลือการกุศล  
อตัลกัษณ์ด้านนีป้รากฏในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในชว่งทศวรรษ 2520- 

ทศวรรษ 2540 เช่น หนงัสืองานศพของนายสวสัดิ์ โอสถานุเคราะห์ พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2529  ในค าไว้
อาลัยของศาสตร์จารย์  ประภาศน์  อวยชัย  ประธานกรรมการ ป .ป .ป . นายกสมาคม
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และรามค าแหง ฯลฯ ได้กลา่วถึงผู้ตายวา่ 

                                         
1บญัชา ล า่ซ า ประวตัิและผลงาน.  (2535).  เล่มเดิม.  หน้า 163. 
2พลาสติกกบัชีวิต.  (2549).  เล่มเดิม.  หน้า 151. 
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ทา่น(นายสวสัดิ์-ผู้วิจยั)บริจาคเงินสร้างวดั สร้างโบสถ์วิหาร สร้างศาลาการเปรียญ สร้างโรงเรียน 

สร้างโรงพยาบาล และบริจาคทรัพย์อนัมหาศาลให้แก่การสาธารณกศุล ทัง้เป็นผู้ที่มีน า้ใจเมตตากรุณา
ตอ่เพื่อนมนษุย์ ช่วยเหลือเกือ้กูลคนยากจน คนที่ตกทกุข์ได้ยากและผู้ที่มีปัญหาเดือดร้อนไม่สามารถ
ช่วยตนเองได้...1  

 
หนังสืองานศพของนายชิน โสภณพนิช พิมพ์เม่ือพ.ศ . 2531ในส่วนของประวตัิผู้ ตายซึ่ง

คณะผู้ จดัท าหนังสือเรียบเรียงขึน้จากค าบอกเล่าของบุคคลในครอบครัวเพ่ือนร่วมงาน และจาก
นิตยสารท่ีผู้ตายเคยให้สมัภาษณ์ ได้กลา่วถึงผู้ตายวา่   

 
นายชินได้ก่อตัง้มูลนิธิโสภณพนิชและมลูนิธิธนาคารกรุงเทพขึน้ในปี 2518 และ 2519 ตามล าดบั 

ทัง้ 2 มลูนิธินีซ้ึ่งมีทนุประเดิมส าหรับการด าเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสงัคมตามนโยบายของนายชิน 
จ านวน 5 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามล าดบั ก็ได้เข้ามาเป็นก าลงัส าคญัในการประกอบสาธารณ
กศุล ตลอดจนกิจกรรมสงัคมสงเคราะห์ตา่งๆ ร่วมกบัธนาคารกรุงเทพอยา่งกว้างขวางยิ่งขึน้ เป็นต้นวา่
การจดัพิมพ์หนงัสอืท าเนียบผู้สอบประโยคบาลไีด้ ซึง่นบัเป็นหลกัฐานทางทะเบียนของคณะสงฆ์อยา่ง
ดี การจดัพิมพ์หนงัสือธรรมะเพื่อเป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีละ 10,000 -15,000 เล่ม ส าหรับถวายแต่พระเถระที่ ได้ รับ
พระราชทานเลือ่นและแตง่ตัง้สมณศกัดิ์ใหม.่.2 

 
หนังสืองานศพของนายเทียม โชควฒันา พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2534 ในเนือ้หาส่วนประวตัิของ

ผู้ตายซึง่คณะผู้จดัท าหนงัสือเรียบเรียงขึน้จากค าบอกเล่าของบคุคลในครอบครัวได้กลา่วถึงผู้ตายวา่ 
 
บริจาคสมทบทนุสร้างห้องสมดุ “เฉลิมราชกมุารี” จ.อบุลราชธานี มอบผลิตภณัฑ์มามา่ให้ฯพณฯ 

ชาติชาย ชณุหวณั นายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัภาคใต้เมื่อต้นปี 2531 บริจาคเงินให้
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เพื่อใช้ในการแพทย์ สาธารณสุขและการศึกษา มอบเงินบริจาคเพื่อจัดหา
อปุกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ร่วมบริจาคเงินสมทบทนุมลูนิธิดร.เทียม โชควฒันา 
ในงานคอนเสิร์ตการกุศลแบบเบิร์ด-เบิร์ด มอบห้องประชุมดร.เทียม โชควัฒนาให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั..3 

                                         
1พิริยะ ไกรฤกษ์; และคนอื่นๆ.  (2529). เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
2สาธิต อทุยัศรี, บรรณาธิการ.  (2531). เล่มเดิม. หน้า 177. 
3ปรัชญาเพื่อการท างานและชีวติ.  (2534). เล่มเดิม.  หน้า 197-198. 
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ภาพประกอบ 46 นายเทียม โชควฒันา มอบเงินบริจาคเพ่ือจดัหาอปุกรณ์ทางการแพทย์ให้
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

 
ท่ีมา: ปรัชญาเพ่ือการท างานและชีวิต.  (2534). ใน  อนุสรณ์งานพระราชทานดินฝังศพ

นายเทียม โชควฒันา วนัพธุที ่14 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ณ สสุานมงักรทอง จงัหวดัชลบรีุ. หน้า 198.  
 

หนงัสืองานศพของนายอรรถพร ลีนตุพงษ์ ซึ่งพิมพ์เม่ือพ.ศ. 2544 โดยเนือ้หาในส่วนของ
ประวัติผู้ ตายเรียบเรียงโดยจิรนันท์ พิตรปรีชา นักเขียนรางวัลซีไรท์ จากค าบอกเล่าของคนใน
ครอบครัวได้กลา่ววา่ 

 
กิจกรรมด้านสงัคมและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ที่คณุพ่อได้กระท ามาชั่วชีวิต ถ้าจะระบุ

เป็นรายการก็คงยืดยาวเกินไปส าหรับการตีพิมพ์ ณ ท่ีนี  ้จึงขอสรุปแต่เพียงสัน้ๆ ดงันี ้ด้านการแพทย์
และสาธารณสขุ สร้างอาคารโรงพยาบาล สมทบทนุมลูนิธิทางการแพทย์ ด้านการศกึษา สร้างโรงเรียน 
มอบทนุการศึกษาให้แก่นกัเรียน นกัศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนบัสนุนวิทยากรและการฝึกอบรม
ทางเทคนิคแก่สถาบนัการศึกษาต่างๆ สนบัสนุนห้องสมดุและพิพิธภณัฑ์กองบงัคบัการต ารวจจราจร 
ด้านศาสนา สร้างพระอโุบสถ ศาลาการเปรียญ ฌาปนสถาน ศาลาปฏิบตัิธรรม กุฏิ ฯลฯ ด้านสงัคม 
สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ให้ทุนและสนับสนุนโครงการต่างๆ อาทิ โครงการโลกสีเขียว...
สนบัสนนุรณรงค์โครงการสปัดาห์ป้องกนัอบุตัิภยัแห่งชาติ...1 

                                         
1ห้าทศวรรษยนตรกิจ.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 147. 
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ภาพประกอบ 47 นายอรรถพร ลีนตุพงษ์กบัการช่วยเหลือการกศุลตา่ง ๆ 
 
ท่ีมา: ห้าทศวรรษยนตรกิจ.  (2544).  ใน อนุสรณ์เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณ

อรรถพร ลีนุตพงษ์ ณ เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส วนัองัคารที่ 22 
พฤษภาคม 2544. หน้า 148. 

 

หนงัสืองานศพของนายถาวร พรประภา พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2544 เนือ้หาในส่วนประวตัิผู้ตาย
ซึง่สว่นหนึ่งเขียนขึน้โดยตวัผู้ตายเองและอีกส่วนหนึง่นัน้คณะผู้จดัท าหนงัสือได้เรียบเรียงขึน้จากค า
บอกเลา่ของบคุคลในครอบครัว โดยมีการกลา่วถึงผู้ตายวา่ 

 
ดร.ถาวร ยงัส่งเสริมการพฒันาการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาด้วย เมื่อพ.ศ. 2537 ท่านบริจาคเงิน

จ านวน 11,500,000 บาท ให้กับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมธัยมสถาบันราชภฎัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ก่อสร้าง “อาคารอุษา พรประภา” ส าหรับเยาวชนไว้เป็นสถานศึกษาและ
ฝึกฝนทักษะความรู้ เพื่อเป็นก าลงัคนที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต ตามปณิธานที่ท่านมุ่งมั่นไว้
ตลอดเวลาของการด าเนินชีวิต..1 

                                         
1เส้นทางชีวิต ดร. ถาวร พรประภา จากนายวาณิชย์สูน่กัธุรกิจอตุสาหกรรม.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 

248-249. 



  141 

 
 

ภาพประกอบ 48 พิธีเปิดอาคารโรงเรียนสาธิตมธัยมสถาบนัราชภฎัเพชรบรีุวิทยาลงกรณ์ในพระ
บรมราชปูถมัภ์ ท่ีนายถาวร พรประภาได้บริจาคเงินเพ่ือใช้ก่อสร้างอาคารอษุา พรประภา 

 
ท่ีมา: เส้นทางชีวิต ดร. ถาวร พรประภา จากนายวาณิชย์สู่นกัธุรกิจอตุสาหกรรม.  (2544). 

ใน อนสุรณ์งานพระราชทานดินและเคร่ืองขมาในพิธีบรรจุศพดร.ถาวร พรประภา ณ ศาลากตญัญู 
สวนพฤกษชาติ ถาวร-อษุาธานี ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ(พทัยา) จงัหวดัชลบรีุ วนัอาทิตย์ที่ 14 
ตลุาคม พ.ศ. 2544. หน้า 248.   
 

หนังสืองานศพของนายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2549 ในค าไว้อาลัยของพล
ต ารวจเอกโกวิท วฒันะ ผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ ได้กลา่วถึงผู้ตายวา่ 

 
กลางปี 2537 คณุสมุิตร พร้อมคณะได้ติดต่อขอเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

ในพืน้ท่ีภาคเหนือ ผมได้น าไปเยี่ยมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแมล่อง อ าเภอแมแ่จ่ม จงัหวดั
เชียงใหม่ คณุสมุิตร ได้พบเห็นสภาพที่แท้จริงของโรงเรียน ท่ีตัง้อยู่ในป่าเขาห่างไกลความเจริญ การ
คมนาคมไม่สะดวกและอยู่ในถ่ินทรุกนัดาร บิดามารดาของเด็กนกัเรียนสว่นใหญ่เป็นชาวเขา มีฐานะ
ความเป็นอยู่ยากจน เด็กนกัเรียนจึงมีสภาพน่าสงสาร และโรงเรียนขาดแคลนกองทุนในการจดัการ
ตา่งๆ คณุสมุิตร มีความประทบัใจ เมื่อทราบวา่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอยูใ่นพระอปุถมัภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงขอปวารณาตัวให้การสนับสนุนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน ในวันนัน้คุณสุมิตร ได้บริจาคเงินกองทุนให้กับร้านค้า
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง จ านวน 10,000 บาท และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
อื่นๆ อีกทุกโรงเรียนทั่วประเทศ โรงเรียนละ 10,000 บาท ต่อมาได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน โรงอาหาร และบ้านพกัครูในพืน้ท่ีกองบงัคบัการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 1-4 นอกจากนัน้
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ยงับริจาคถ้วยชามภาชนะเก็บข้าวสาร น า้ตาล โต๊ะ และเก้าอีน้กัเรียน ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ของบริษัทศรี
ไทยซุปเบอร์แวร์ให้กบัทกุโรงเรียนที่ขาดแคลน..1  

 

 
 

ภาพประกอบ 49 นายสมุิตร เลิศสมุิตรกลุ ทลูเกล้าฯ ถวายภาชนะเมลามีนให้กบัโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนทัว่ประเทศ 

 
 ท่ีมา: พลาสติกกับชีวิต.  (2549). ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชด าเนินในการพระราชทานเพลิงศพ ดร .สุ
มิตร เลิศสมิุตรกุล ประธานกรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) ณ เมรุวดัเทพศิริ
นทราวาส 10 มีนาคม 2549. หน้า 16. 
 

2.7 บุคคลที่ท าความดีได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   
อตัลกัษณ์ด้านนีป้รากฏในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในชว่งทศวรรษ 2520- 

ทศวรรษ 1540 เช่น หนังสืองานศพของนายสวัสดิ์ โอสถานุเคราห์ พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2529 ในส่วน
ประวตัผิู้ตายซึ่งบคุคลในครอบครัวเรียบเรียงขึน้จากค าบอกเล่าของผู้ตายได้กล่าวว่าจากการสร้าง
สมคณุงามความดีตลอดมา ท าให้นายสวสัดิ์ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั ดงันี ้  

                                         
1พลาสติกกบัชีวิต.  (2549).  เล่มเดิม.  หน้า 158. 
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วนัที่ 5 ธันวาคม 2503 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ(ต.จ.ว.) วนัที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.  2506 เบญจมา
ภรณ์ช้างเผือก(บ.ช.) วนัที่ 5 ธันวาคม 2507  ตริตราภรณ์มงกุฎไทย(ต.ม.) วนัที่ 5 ธันวาคม 2511 ตริ
ตราภรณ์ช้างเผือก(ต.ช.) วนัที่ 5 ธันวาคม 2515 ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย(ท.ม.) วนัที่ 5 ธันวาคม 2521 
ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.) วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2522  ประถมาภรณ์มงกฎุไทย(ป.ม.) วนัท่ี 5 พฤษภาคม  
2524 ทตุิยจลุจอมเกล้า(ท.จ.) วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2526 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)1 

 

 
 

ภาพประกอบ 50 นายสวสัดิ ์โอสถานเุคราะห์ ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

 
ท่ีมา: พิริยะ ไกรฤกษ์; และคนอ่ืนๆ.  (2529). ศิลปวตัถ ุใน อนสุรณ์งานพระราชทานเพลิง

ศพนายสวสัด์ิ โอสถานเุคราะห์. 
 

หนังสืองานศพของนายชิน โสภณพนิช พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2531ในส่วนของประวัติผู้ ตายซึ่ง
คณะผู้ จดัท าหนังสือเรียบเรียงขึน้จากค าบอกเล่าของบุคคลในครอบครัวเพ่ือนร่วมงาน และจาก
นิตยสารท่ีผู้ตายเคยให้สมัภาษณ์ ได้กลา่ววา่  

 
 ผลแห่งการมุ่งมัน่ท างานเพื่อสร้างสรรค์สถาบันธนาคารพาณิชย์ไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า 

สามารถเข้าไปมีบทบาทเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทย และความตัง้ใจมัน่ใน
อนัที่จะบ าเพ็ญประโยชน์ด้านสาธารณกุศลตอบแทนแก่สงัคมและประเทศชาติ ท าให้นายชิน ได้รับ
พระมหากรุณาธิคณุ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดงันีค้ือ ตริ

                                         
1พิริยะ ไกรฤกษ์; และคนอื่นๆ.  (2529). เล่มเดิม.  ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ตาภรณ์ช้างเผือก(ต.ช.) ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย(ท.ม.) ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.) ประถมาภรณ์
ช้างเผือก(ป.ช.)…1 

 

 
 

ภาพประกอบ 51นายชิน โสภณพนิช ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

 
ท่ีมา: สาธิต อุทัยศรี, บรรณาธิการ.  (2531). ชิน โสภณพนิช ใน โอกาสเสด็จพระราช

ด าเนินพระราชทานเพลิงศพนายชิน โสภณพนิช ประธานกิตติมศกัด์ิ อดีตประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั ณ เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิริ
นทราวาส กรุงเทพมหานคร 9 เมษายน 2531. หน้า 242. 

 

หนงัสืองานศพของนายเทียม โชควฒันา พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2534 ในสว่นประวตัผิู้ตายซึง่คณะ
ผู้ จัดท าหนังสือเรียบเรียงจากค าบอกเล่าของบุคคลในครอบครัว ได้กล่า วถึงผู้ ตายว่าได้รับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทัง้จากประเทศไทยและตา่งประเทศ  

 
พ.ศ. 2506 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2521 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2522 จัตุรถาภรณ์

ช้างเผือก พ.ศ. 2524 ตริตาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2525 ทวีติยาภรณ์มงกฎุไทย...2 

 นายเทียม โชควฒันา เป็นบุคคลที่ได้ใช้ความพยายามในอนัที่จะพฒันาแลกเปลี่ยนทางด้าน
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและวฒันธรรมระหวา่งประเทศไทยและญ่ีปุ่ นมาเป็นระยะเวลานานหลายปี นบัวา่

                                         
1สาธิต อทุยัศรี, บรรณาธิการ.  (2531). เล่มเดิม. หน้า 243. 
2ปรัชญาเพื่อการท างานและชีวติ.  (2534). เล่มเดิม.  หน้า 15-19. 
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เป็นการกระท าอนัน่ายกย่อง  นอกจากนีท้่านยงัได้ให้การสนบัสนนุอย่างเต็มที่ในอนัที่จะจรรดลงไว้ซึ่ง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งประเทศทัง้สองอีกด้วย ทา่นจึงเป็นผู้สมควรอยา่งยิ่งที่จะได้รับการพิจารณา
ให้ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์รัตนมิ่งมงคลและสมควรอยา่งยิ่งที่จะกลา่ววา่ นายเทียม โชค
วฒันา เป็นมิตรอนัมีคา่ส าหรับชาวญ่ีปุ่ น เนื่องจากในปีโชวะที่ 60 ซึ่งเป็นปีครอบรอบวนัคล้ายวนัเกิดปี
ที่ 70 ของท่าน จึงถือเป็นเกียรติอย่างสงูที่การได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์รัตนมิ่งมงคลจาก
รัฐบาลญ่ีปุ่ นจะเป็นการประสาทพรอนัมีคา่แก่นายเทียม โชควฒันา...1 

 

 
 

ภาพประกอบ 52 นายเทียม โชควฒันารับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลญ่ีปุ่ น 
 
ท่ีมา: ปรัชญาเพ่ือการท างานและชีวิต.  (2534). ใน  อนุสรณ์งานพระราชทานดินฝังศพนาย

เทียม โชควฒันา วนัพธุที ่14 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ณ สสุานมงักรทอง จงัหวดัชลบรีุ. หน้า 21.  
 
หนงัสืองานศพของนายอรรถพร ลีนตุพงษ์ ซึ่งพิมพ์เม่ือพ.ศ. 2544 โดยเนือ้หาในส่วนของ

ประวัติผู้ ตายเรียบเรียงโดยจิรนันท์ พิตรปรีชา นักเขียนรางวัลซีไรท์จากค าบอกเล่าของคนใน
ครอบครัว ได้กล่าวว่า นายอรรถพร ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในประเทศไทยและจาก
ตา่งประเทศถือได้ว่าเป็นเกียรติของครอบครัว เป็นรางวลัของชีวิต และเป็นก าลงัใจให้ผู้ตายตัง้ใจ
ทดแทนบญุคณุของแผน่ดนิตอ่ไป  

 
ในชั่วชีวิตของคุณพ่อ(นายอรรถพร-ผู้วิจัย) สิ่งที่คุณพ่อปลืม้ปิติภาคภูมิใจเป็นที่สุดก็คือการมี

โอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ หลายครัง้ แตล่ะครัง้พระองค์ทา่นมีพระราชปฏิสนัถาร

                                         
1ปรัชญาเพื่อการท างานและชีวติ.  (2534). เล่มเดิม.  หน้า 21. 
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ด้วยเป็นเวลานานอย่างไม่ ถือพระองค์  คุณพ่อได้ รับพระราชทานเค ร่ืองราชอิส ริยาภรณ์ 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เป็นสญัลกัษณ์แห่งเกียรติประวตัิของครอบครัวลีนุตพงษ์ ในปีพ.ศ. 2522 
รางวลัแหง่ชีวิตนีเ้ป็นมงคลชีวิต มิ่งขวญัและก าลงัใจ และคณุพอ่ไม่เคยหยดุยัง้ความตัง้ใจที่จะทดแทน
บญุคณุแผน่ดินตอบแทนสงัคมในทกุวิธีทาง...1 

นบัแต่ปีพ.ศ. 2515 ที่ยนตรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์เปอโยต์จากประเทศฝร่ังเศส ในนาม
บริษัทยโูรเปียน เอ็นเตอร์ไพรส์ คณุพ่อ(นายอรรถพร-ผู้วิจยั)ใช้เวลาไม่นานก็สามารถท าให้รถยนต์เปอ
โยต์อยูใ่นใจของคนไทยได้ถึง 35,000 คนั ท าให้คูค้่าเช่นฝร่ังเศสถึงกบัยกยอ่งและรัฐบาลฝร่ังเศสได้มอบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชุดตระกูล “เชอวาริเยร์ เดอ ลา ลียองซ์ ดอนเนอร์ (Chevalier de la L’gion d’ 

Honneur)” ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติกับคุณพ่อและครอบครัวลีนุตพงษ์เป็นอย่างยิ่ง.. .นับเป็นเกียรติ
ประวตัิของคนไทยคนหนึง่ที่ได้สร้างช่ือเสยีงให้กบัประเทศชาติ...2 

 
 หนงัสืองานศพของนายถาวร พรประภา ซึ่งพิมพ์เม่ือพ.ศ. 2544 นัน้เนือ้หาในส่วนประวตัิ

ผู้ตายท่ีเขียนขึน้โดยตวัผู้ตายเองและส่วนท่ีคณะผู้จดัท าหนงัสือได้เรียบเรียงขึน้จากค าบอกเลา่ของ
บคุคลในครอบครัว มีการกล่าถึงผู้ตายว่าเป็นบคุคลท่ีช่วยเหลือสงัคมและสาธารณประโยชน์ตา่ง ๆ 
ท าให้ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ  

 
จากการที่ข้าพเจ้า(นายถาวร-ผู้วิจยั) ได้กระท าบญุกุศล บริจาคเงินเป็นสาธารณประโยชน์ และ

ช่วยเหลืองานราชการและสังคมอยู่ตลอดมานัน้ ข้าพเจ้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าพเจ้าได้เฝ้าทลูละอองธุลีพระบาท หลายครัง้หลายหน ซึ่งน า
ความปลาบปลืม้ปีติยินดี เป็นอย่างยิ่งแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ข้าพเจ้าได้ รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามล าดบัคือ 5 ธนัวาคม 2502 เบญจมาภรณ์มงกฎุไทย 5 ธันวาคม 2504 เบญจ
มาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2505 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2507 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 5 
ธันวาคม 2508 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2510 ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2513 ทวิติยา
ภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2517 ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก 5 พฤษภาคม 2519 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 5 
ธันวาคม 2520 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2522 ประถมาภรณ์ช้างเผือก 15 สิงหาคม 2527 
เหรียญรัตนาภรณ์ ชัน้ท่ี 3 (รัชกาลปัจจบุนั) 5 พฤษภาคม 2531 ทตุิยจลุจอมเกล้า...3 

                                         
1ห้าทศวรรษยนตรกิจ.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 151. 
2แหล่งเดิม.  หน้า 151. 
3 เส้นทางชีวิต ดร. ถาวร พรประภา จากนายวาณิชย์สูน่กัธุรกิจอตุสาหกรรม.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 

153-154 และ 86. 
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อาทิตย์อทุยั ชัน้ 2 16 พฤศจิกายน 2525 จากประเทศญ่ีปุ่ น (THE SECOND CLASS OF THE ORDER 

OF THE RISING SUN) 15 พฤษภาคม 2529 เหรียญเกียรติคณุของ KYUNG HEE UNIVERSITY สาธารณรัฐ
เกาหล ี29 กรกฎาคม 2535 เกียรติบตัรกระทรวงการค้าตา่งประเทศและอตุสาหกรรม ประเทศญ่ีปุ่ น...1  

 

 
 

ภาพประกอบ 53 นายถาวร พรประภา ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

 
ท่ีมา: เส้นทางชีวิต ดร. ถาวร พรประภา จากนายวาณิชย์สู่นกัธุรกิจอตุสาหกรรม.  (2544). 

ใน อนสุรณ์งานพระราชทานดินและเคร่ืองขมาในพิธีบรรจุศพดร.ถาวร พรประภา ณ ศาลากตญัญู 
สวนพฤกษชาติ ถาวร-อษุาธานี ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ(พทัยา) จงัหวดัชลบรีุ วนัอาทิตย์ที่ 14 
ตลุาคม พ.ศ. 2544. หน้า 88.   
 

 จากเนือ้หาในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในชว่งทศวรรษ 2520 – ทศวรรษ 
2540 ท่ีได้หยิบยกมาจะเห็นได้ว่าเป็นการน าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายในแง่มมุตา่งๆ ในฐานะของ 
1.นักธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ  2.บุคคลผู้ มีคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ   3.นักธุรกิจท่ีมอง
การณ์ไกล/ความคิดริเร่ิมท่ีดี  4.นักธุรกิจท่ีสามารถผ่านพ้นปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ  5.บุคคลท่ีมี
ความรักชาตแิละจงรักภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์  6.บคุคลท่ีชว่ยเหลือการกศุล 7.บคุคลท่ีท า
ความดีได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ (ดตูารางท่ี 3 ประกอบ) ผู้วิจยัเห็นวา่การท่ีนกัธุรกิจไทยเชือ้สาย

                                         
1 เส้นทางชีวิต ดร. ถาวร พรประภา จากนายวาณิชย์สูน่กัธุรกิจอตุสาหกรรม.  (2544).  เล่มเดิม.  หน้า 86. 
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จีนได้หยิบยกคุณสมบัติเหล่านีอ้อกมาต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองและ
สงัคมท่ีเกิดขึน้ในช่วงทศวรรษ 2520- ทศวรรษ 2540 โดยสถานการณ์ทางการเมืองและสงัคมจะมี
ความสอดคล้องอยา่งไรกบัการสร้างอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนจะได้กลา่วตอ่ไป 

 
ตาราง 3 อตัลกัษณ์ด้านตา่ง ๆ ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนจากตวัอย่างหนงัสืองานศพ 

ในชว่งทศวรรษ 2520 -ทศวรรษ 2540 
 

อตัลกัษณ์ ทศวรรษ 2520 ทศวรรษ 2530 ทศวรรษ 2540 
นกัธุรกิจท่ีประสบ
ความส าเร็จ   

   

บคุคลผู้ มีคณุธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ   

   

นกัธุรกิจท่ีมองการณ์ไกล/
ความคดิริเร่ิมท่ีดี   

   

นกัธุรกิจท่ีสามารถผา่นพ้น
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 

 

   

บคุคลท่ีรักชาต ิจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัพระมหากษัตริย์   

   

บคุคลท่ีชว่ยเหลือการกศุล    
บคุคลท่ีท าความดีได้รับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   

   

 
3. ปัจจัยเบือ้งหลังการสร้างอัตลักษณ์ของนักธุรกจิไทยเชือ้สายจีนที่ปรากฏใน
หนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2520- ทศวรรษ 2540 

3.1 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทูตเม่ือวนัท่ี 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2518 จลุชีพ ชินวรรโณ ได้อธิบายว่า เป็นเหตกุารณ์ท่ีส าคญัยิ่งเหตกุารณ์หนึ่งใน
การด าเนินนโยบายตา่งประเทศของไทย เพราะเป็นจดุเปล่ียนท่ีท าให้จีนกบัไทยซึ่งเคยเป็นปฏิปักษ์
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ตอ่กนัหนัมาเป็นมิตรกนั เป็นการยตุกิารเป็นศตัรูและความไม่เข้าใจตอ่สาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมี
มาตัง้แตปี่พ.ศ. 2492 เม่ือจีนเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ ส่วนจีนก็มองการสถาปนา
ความสมัพนัธ์อย่างเป็นทางการกับไทยว่าเป็นความส าเร็จทางการทูต หลงัจากท่ีมีความพยายาม
มาตัง้แตไ่ด้พบกนัในการประชมุท่ีเมืองบนัดงุ ประเทศอินโดนีเซีย1  

ภายหลงัจากเปิดความสมัพนัธ์ทางการทูตแล้วไทยและจีนได้มีการลงนามในความตกลง
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน รวมทัง้ได้ท าความตกลงร่วมกันท่ีจะไม่เก็บภาษีซ า้ซ้อนในปี
พ.ศ. 2530 ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการลงทนุ โดยการลงทนุของนกัธุรกิจไทยในจีนเร่ิมต้นด้วย
การเข้าไปลงทุนของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) หลังจากท่ีจีนได้ประกาศเปิดเศรษฐกิจของ
ประเทศเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2521 ต่อมาในปีพ.ศ. 2522 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าไปลงทุน
ในจีน โดยการเข้าไปลงทนุในจีนนีท้างบริษัทเจ่ียไต๋(ฮ่องกง) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีพีได้ร่วมทนุกับ
บริษัทคอนติเนนตลัเกรน (Continental Grain) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพนัธมิตรกบับริษัทเจียไต ๋
ไปท าธุรกิจด้านโรงงานอาหารสตัว์ ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิน้ ในจีน หลงัจากนัน้ในเวลาตอ่มา
บริษัทเจ่ียไต ๋(ฮ่องกง) ได้ขยายการลงทุนด้านอาหารสตัว์และฟาร์มเลีย้งไก่ในมณฑลอ่ืนๆ ของจีน 
ขณะท่ีธนาคารกรุงเทพซึ่งไปลงทุนเปิดสาขาของธนาคารขึน้ท่ีฮ่องกงตัง้แต่ปีพ.ศ. 2493 แล้ว เม่ือ
เห็นว่าไทยและจีนเปิดความสมัพนัธ์ทางการทตูกนั ดงันัน้ธนาคารกรุงเทพจึงเข้าไปเปิดสาขาในจีน
เพิ่มขึน้อีก โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2529 ธนาคารกรุงเทพได้เปิดส านักงานผู้ แทนท่ีปักก่ิง 
ต่อมาได้เปิดสาขาซัวเถาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ตามด้วยเปิดสาขาเซ่ียงไฮ้ในเดือน
ธันวาคมพ.ศ. 2538 และเปิดสาขาเซ่ียเหมินในพ.ศ. 2541 จากนัน้ในปีพ.ศ. 2548 ได้มีการปรับ
ฐานะของส านกังานผู้แทนท่ีปักก่ิงเป็นสาขา2 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยและจีนมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึน้เม่ือพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย
ได้เสดจ็ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้สมัพนัธ์ไมตรีระหวา่งไทยและจีนใกล้ชิดกนัอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีท่ีเสดจ็เยือนประเทศจีน
เป็นพระองค์แรกๆ ทัง้ยงัทรงพระนิพนธ์หนงัสือเก่ียวกับจีน เช่น ย ่าแดนมงักร มุ่ง ไกลในรอยทราย 
คืนถ่ินจีนใหญ่ ซึง่เป็นหนงัสือท่ีให้ความรู้และข้อมลูเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรมจีน3 
 จากการเปิดความสมัพันธ์ทางการทูตกับจีนอย่างเป็นทางการ การท่ีพระบรมวงศานุวงศ์
ทรงศกึษาเก่ียวกบัประเทศจีน และการท่ีนกัธุรกิจประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจท่ีจีน ท าให้นกั

                                         
1จลุชีพ ชินวรรโณ.  (2553). 35 ปี ความสมัพนัธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ. 2518-2553. หน้า 68. 
2แหล่งเดิม.  หน้า 138-140. 
3ดเูพิ่มเติมใน จลุชีพ ชินวรรโณ.  (2553). เล่มเดิม. หน้า 108-114. 
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ธุรกิจไทยเชือ้สายจีนแสดงอตัลกัษณ์ความเป็นจีนของตนออกมา ดงัจะเห็นได้ว่ามีการน าเสนออตั
ลกัษณ์ความเป็นจีนของตนไว้ในหนงัสืองานศพ เช่น หนงัสือเร่ือง “ดจุนาวากลางมหาสมุทร” ซึ่ง
เป็นหนงัสืองานศพของนายสวุิทย์ หวัง่หลี โดยหนงัสือเล่มนีเ้ป็นการบอกเลา่เร่ืองราว ความเป็นมา
ของบรรพบรุุษท่ีเป็นคนจีน หรือในหนงัสืองานศพนายบญัชา ล ่าซ า ซึ่งมีการบอกเล่าเร่ืองของท่าน
อึง่เมียวหงวน ต้นตระกลูล ่าซ า 

3.2 วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 
 ผาสุก พงษ์ไพจิตรและคริส เบเคอร์ ได้อธิบายว่า วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เกิดจากเม่ือ
ปลายทศวรรษ 2530 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถึงจุดอ่ิมตัว ตลาดแรงงานตึงตัวขึน้ 
สาธารณูปโภคไม่เพียงพอกับความต้องการ การพัฒนาก าลังคนและการพัฒนาสู่การผลิตใช้
เทคโนโลยีสงูมีขีดจ ากดั ประเทศเพ่ือนบ้านเลียนแบบการผลิตเพ่ือการส่งออก ท าให้เศรษฐกิจไทยมี
คูแ่ข่งเพิ่มขึน้ ดลุบญัชีเดินสะพดักลบัขาดดลุมากขึน้ และองค์กรตา่งประเทศยงัสนบัสนุนการเปิด
เสรีทางการเงิน เพ่ือให้เศรษฐกิจมีความมัน่คง ซึง่การเปิดเสรีทางการเงินของไทยเกิดขึน้พร้อมๆ กบั
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสภาพคล่องล้นเกินในตลาดประเทศพฒันาแล้ว ท าให้เงินลงทนุไหลเข้า
สู่ตลาดรุ่งของเอเชียมากมายเกินกว่าท่ีจะ รับได้ ปริมาณเงินลงทุนท่ีล้นเกินส่งผลกระทบกับ
เศรษฐกิจไทย ในระยะสัน้ท าให้เกิดเศรษฐกิจภายในเฟ่ืองฟู แตเ่น่ืองจากเงินเข้ามาเป็นจ านวนมาก
ในขณะท่ีการลงทนุอ่ิมตวัแล้ว ผลคือ มีการลงทนุล้นเกินในภาคอสงัหาริมทรัพย์ ภาคการผลิตเพ่ือ
ทดแทนการน าเข้าและในตลาดใหม่ๆ เช่น ธุรกิจการเงิน ธุรกิจส่ือมวลชน ภาวการณ์ดังกล่าว
น าไปสูเ่ศรษฐกิจฟองสบูใ่นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ สินทรัพย์อ่ืน ๆ1 

 วิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้นกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนจ านวนมากตกอยูใ่นภาวะล้มละลาย เช่น 
ตระกลูหวัง่หลีต้องขายธนาคารนครธน เม่ือไม่สามารถขายได้รัฐบาลไทยเข้ายึดและขายให้กบัแส
ตนดาร์ด ชาร์เตอร์ ตระกูลเตชะไพบูลย์ต้องยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยยึดธนาคารศรีนคร 
ตระกลูพรประภาต้องขายหุ้นของพวกเขาให้กบัหุ้นสว่นตา่งชาต ิเป็นต้น2 

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ตอ่ธุรกิจต่าง ๆ ท าให้แวดวงธุรกิจสนใจศกึษาเรียนรู้
วิธีการและประสบการณ์ของนกัธุรกิจท่ีพาธุรกิจของตนผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ดงัปรากฏว่า
นักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนจ านวนหนึ่งได้บอกเล่าประสบการณ์และหลักการบริหารท่ีตนใช้ในการ
ท างานจนผ่านพ้นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ เห็นได้จากหนังสือ “CEO โลกตะวนัออก” ของก่อ
ศกัดิ์ ไชยรัศมีศกัดิ ์ผู้บริหารธุรกิจค้าปลีก 7-eleven  ในเครือเจริญโภคภณัฑ์ ซึง่ได้ถ่ายทอดมมุมอง

                                         
1ผาสกุ พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์.  (2546). เศรษฐกิจการเมืองไทยสมยักรุงเทพฯ.  หน้า 221. 
2แหล่งเดิม.  หน้า 216. 
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และประสบการณ์ของตนในการบริหารงานผ่านหนงัสือชดุ “CEO โลกตะวนัออก” จ านวน 3 เล่มท่ี
มีการตีพิมพ์หลายครัง้ตัง้แต่พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา1 หรือหนงัสือ “ตาดดูาว เท้าติดดิน” ของทกัษิณ 
ชินวตัร เจ้าของธุรกิจโทรคมนาคม ชินคอร์ปเปอเรชัน่ ท่ีมีการพิมพ์เผยแพร่ในปีพ.ศ. 25422   

การปรากฏขึน้ของหนงัสือเชิงแง่คิดในการท าธุรกิจและหนงัสือเชิงชีวประวตัิของนกัธุรกิจท่ี
สามารถน าพาธุรกิจของตนผ่านปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 มาได้แสดงให้เห็นว่า
ความส าเร็จทางธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเป็นสิ่งท่ีได้รับความสนใจจากคนทั่วไปอยู่ไม่น้อย 
ประกอบกับการท่ีหนงัสืองานศพมีคณุลกัษณะส าคญัประการหนึ่งดงัท่ีได้กล่าวไว้แล้วหลายท่ีใน
ปริญญานิพนธ์เล่มนีว้า่ หนงัสืองานศพเป็นหนงัสือท่ีท าขึน้เพ่ือให้ผู้อา่นเกิดความทรงจ าท่ีดีเก่ียวกบั
ผู้ตาย ดงันัน้จงึเป็นไปได้มากท่ีการน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในฐานะนกัธุรกิจ
ท่ีประสบความส าเร็จ   ดังท่ีพบในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนซึ่งพิมพ์ในช่วง
ทศวรรษ 2540 จะมีท่ีมาจากความต้องการของสมาชิกในครอบครัวของผู้ตายหรือเครือข่ายมิตร
สหายของผู้ตายท่ีจะน าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายในด้านของผู้ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจ
เพ่ือให้ผู้อา่นหนงัสืองานศพจดจ าผู้ตายในลกัษณะดงักลา่ว 

3.3 กระแสความสนใจศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของคนจีนและคนเชือ้สายจีนใน
ไทย 
งานศึกษาของเพ็ญนภา หมอนสอาด และงานศึกษาของทกัษ์ เฉลิมเตียรณ ได้อธิบายว่า

ในช่วงทศวรรษ 2520 -ทศวรรษ 2540 ได้เกิดกระแสความสนใจเร่ืองมรดกทางวฒันธรรมของคน
จีนและคนเชือ้สายจีนในไทย โดยเพ็ญนภาชีว้่าในช่วงทศวรรษ 2520 -กลางทศวรรษ 2530 ได้มี
การผลิตงานเขียนเก่ียวกบัชีวิตของชาวจีนในประเทศจีนและคนเชือ้สายจีนในไทยออกมาเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง เช่น พระนิพนธ์เร่ือง “ย ่าแดนมังกร” ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี (พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2524) งานเขียนเร่ือง “ไปเย่ียมอาม่าท่ีเมืองจีน” ของไมตรี ลิมปิชาต ิ
(พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2526) งานเขียนเร่ือง “ร้อยแซ่พันธุ์มังกร” ของสุขสันต์ วิเวกเมธากร และทีมงาน
ส านักพิมพ์ผู้ จดัการ (พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2535) งานเขียนเร่ือง “ความรู้เร่ืองจีนจากผู้ เฒ่า” ของจิตรา 

                                         
1ก่อศกัดิ์ ไชยรัศมศีกัดิ์.  (2553).  CEO โลกตะวนัออกฉบบัเขม้ข้น.; การสรุปสาระของหนงัสอืเลม่นี ้

ผู้วิจยัใช้หนงัสอืฉบบัพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2553 ซึง่เป็นการรวมเนือ้หาจาก CEO โลกตะวนัออกทัง้ 3 เลม่เข้าด้วยกนั
เป็นเลม่เดียว. 

2วลัยา (เรียบเรียง).  ทกัษิณ: ตาดูดาว เทา้ติดดิน. 
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ก่อนันทเกียรติ (พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2536) โดยท่ีงานเขียนชิน้หลังสุดนีน้ าเสนอเร่ืองความรู้ทาง
วฒันธรรมและคณุธรรมท่ีชาวจีนได้ปฏิบตัสืิบตอ่กนัมาไว้อย่างชดัเจน1 

ส่วนงานศึกษาของทกัษ์ได้ชีใ้ห้เห็นว่าในช่วงทศวรรษ 2530 ได้มีการผลิตวรรณกรรมท่ีให้
ภาพชีวิตของชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาท ามาหากินในไทยจนสามารถก่อร่างสร้างตวัขึน้มาเป็นเจ้าของ
ธุรกิจขนาดใหญ่คือนวนิยายเร่ือง “ลอดลายมักร” ของประภัสสร เสวิกุล (พิมพ์เม่ือพ.ศ. 2433) 
โดยนวนิยายเร่ืองนีไ้ด้รับความนิยมอย่างมากจนถกูน าไปสร้างเป็นละครโทรทศัน์ซึ่งเข้าถึงผู้ชมใน
วงกว้างได้มากกว่าผู้ อ่านนวนิยาย จุดเด่นของนวนิยายเร่ือง “ลอดลายมังกร” คือมีการเล่าถึง
ประวตัิชีวิตของเถ้าแก่ชาวจีนอพยพเจ้าของธุรกิจในไทยได้อย่างสมจริงและมีการหยิบยกคณุธรรม
ความดีแบบจีนท่ีชาวจีนอพยพรุ่นพ่อแม่ได้อบรมสัง่สอนลกูหลาน เช่น ความซ่ือสตัย์ ความมธัยสัถ์ 
ความขยนั ความเพียร มาน าเสนอให้คนไทยเชือ้สายจีนท่ีลืมคณุธรรมความดีแบบจีนเหลา่นีไ้ปแล้ว
ได้หวนร าลึกขึน้มา2 นอกจากนีใ้นช่วงปลายทศวรรษ 2530 -กลางทศวรรษ 2540 ได้มีการผลิต
หนงัสือประเภทคูมื่อการท าธุรกิจของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนช่ือดงัออกมาเผยแพร่เพ่ือตอบสนอง
ต่อความสนใจของคนทั่วไปท่ีอยากรู้เร่ืองประวัติความเป็นมาของนักธุรกิจเชือ้สายจีนท่ีประสบ
ความส าเร็จทางธุรกิจและวิธีการท าธุรกิจท่ีนกัธุรกิจเหลา่นัน้ใช้ในการบริหารงาน3 

กระแสความสนใจศกึษาเก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรมของคนจีนอพยพและคนไทยเชือ้สาย
จีนท่ีปรากฏในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 น่าจะเป็นปัจจยัอีกประการหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับ
การน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพ ดังเห็นได้จากการท่ี
หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 มี
การน าเสนออัตลักษณ์ของผู้ ตายว่าเป็นบุคคลผู้ มีคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ  เป็นบุคคลท่ี
ชว่ยเหลือการกศุล ทัง้นีผู้้วิจยัตีความความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ี
พบในหนังสืองานศพกับกระแสความสนใจศึกษาเก่ียวกับมรดกทางวฒันธรรมของคนจีนอพยพ
และคนไทยเชือ้สายจีนท่ีแพร่หลายในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 โดยอิงกบัค าอธิบายของ
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ท่ีชีว้่าหนังสืองานศพท่ีผลิตขึน้นับตัง้แต่ทศวรรษ 2520 เป็นต้นมามีการ
น าเสนอเร่ืองราวท่ีให้ภาพคณุงามความดีท่ีผู้ตายได้ท าไว้ในขณะท่ียงัมีชีวิตอยู่ เช่น มีความซ่ือตรง
ต่อมิตร มีความขยนัหมั่นเพียร มีความรักความเอาใจใส่ครอบครัว สั่งสอนให้ลูกหลานเป็นคนดี 

                                         
1เพ็ญนภา หมอนสอาด.  (2550).  ภาพลกัษณ์ของชาวจีนในไทยทีป่รากฏในนวนิยายไทย พ.ศ. 2512-

2533. หน้า 90. 
2ทกัษ์ เฉลมิเตียรณ.  (2558).  อ่านจนแตก: วรรณกรรม ความทนัสมยัและความเป็นไทย.  หน้า 224-228. 
3แหล่งเดิม.  หน้า 230-235. 
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ฯลฯ ส่งผลให้บุคคลผู้นัน้ขณะมีชีวิตอยู่ได้ประสบสิ่งดี ๆ โดยการน าเสนอเร่ืองราวเหล่านีก็้เพ่ือให้
ผู้อา่นหนงัสืองานศพเกิดความทรงจ าท่ีดีเก่ียวกบัผู้ตายและสร้างความหมายในการใช้ชีวิตให้ผู้อา่น
หนงัสืองานศพได้เห็นคณุลกัษณะท่ีดีในการด ารงชีวิต1 ประกอบกบัการตีความอตัลกัษณ์ทางสงัคม
ของบุคคลทัง้ในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับกลุ่มทางสังคมท่ีเกิดขึน้ในวิถีชีวิตยุคทุนนิยม
บริโภคหรือยุคโลกาภิวตัน์ โดยนักวิชาการด้านมานุษยวิทยาท่ีชีว้่าในยุคทุนนิยมบริโภคหรือยุค
โลกาภิวัตน์ ผู้คนจะนิยามอตัลักษณ์ของตนเองเข้ากับระบบคุณค่าอะไรบางอย่างในสังคม เช่น 
คณุคา่ทางศาสนา ความเป็นชาตพินัธุ์ หลกัการทางสิ่งแวดล้อมนิยม ฯลฯ2 

3.4 กระแสความคิดเร่ือง “คนจีนภายใต้พระบรมโพธิสมภาร” และ “ลูกจีนรักชาต”ิ  
งานศึกษาของสิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ ได้กล่าวว่าในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2530 

เศรษฐกิจไทยได้เปล่ียนจากการส่งออกสินค้าด้านเกษตรกรรมมาเป็นการส่งออกสินค้า
อตุสาหกรรม ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นในช่วงปลายทศวรรษ 2520 
ท่ีย้ายฐานการลงทุนมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในไทย 3 ท าให้เศรษฐกิจของไทย
ในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2530 มีการขยายตวัอย่างมากและมีชาวไทยเชือ้สายจีนจ านวน
มากสามารถขยับขึน้มาเป็นนายทุนระดับชนชัน้กลางขึน้ไป รวมกับสถานการณ์การเมืองโลกท่ี
สาธารณรัฐประชาชนจีนเร่ิมเปิดตวัสู่โลกภายนอกและก้าวขึน้สู่สถานะมหาอ านาจ อีกทัง้สถาบนั
พระมหากษัตริย์ของไทยเร่ิมแสดงการยอมรับความเป็นจีนอย่างเปิดเผย มีพระบรมวงศานวุงศ์ของ
ไทยเสด็จเยือนประเทศจีน หลายครัง้ ดงันัน้นกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนจึงพยายามนิยามตวัตนใหม่
เป็นนายทุนชนชัน้กลางผู้ มีวัฒนธรรม ขณะท่ีรัฐและสังคมไทยได้เปิดพืน้ท่ีให้ “ความเป็นจีน” 
“วัฒนธรรมจีน” เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยได้โดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งวัฒนธรรม
แห่งชาติท่ีทางการไทยยอมรับ ทัง้หมดนีน้ ามาสู่การท่ีชนชัน้กลางเชือ้สายจีนและส่ือมวลชนได้
ร่วมกนัเผยแพร่ความคดิเร่ือง “ชาวจีนเส่ือผืนหมอนใบภายใต้พระบรมโพธิสมภาร” ผ่านภาพยนตร์ 
ละครโทรทศัน์ นวนิยาย สารคดี ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเข้ามาก่อร่างสร้างตวัของชาวจีนอพยพซึง่เข้า

                                         
1อรรถจกัร์  สตัยานรัุกษ์.  (2556).  เล่มเดิม.  หน้า 212-216. 
2อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ.  (2561).  อตัลกัษณ์: การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด.  หน้า 104-106. 
3ดู อรรถจักร์ สตัยานุรักษ์.  (2548).  Japanization.  หน้า 50-53; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกาญจนี 

ละอองศรี (บรรณาธิการ).  (2560).  อาเซียน: สยาม-ไทย ญี่ปุ่ น จีน และอินเดีย.  หน้า 11-49. 
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มาอาศยัพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย โดยท่ีชาวจีนผู้พึง่พิงพระบรมโพธิสมภารเป็น
ผู้ ท่ีท าประโยชน์ให้ประเทศไทยและมีความจงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์ไทย1 

ส่วนงานศกึษาของ วีระ หวงัสจัจะโชค ได้อธิบายถึงกระแสทางสงัคมของชาวไทยเชือ้สาย
จีนในช่วงทศวรรษ 2540 ว่าในช่วงเวลานีไ้ด้เกิดกระแสการเคล่ือนไหวทางสงัคมและการเมืองของ
กลุ่มชนชัน้กลางไทยเชือ้สายจีนท่ีรวมตัวกันอกมาต่อต้านและขับไล่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
ทกัษิณ ชินวตัร โดยชนชัน้กลางกลุ่มนีเ้รียกตวัเองว่าขบวนการ “ลูกจีนรักชาติ” และให้เหตุผลใน
การเคล่ือนไหวขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ว่าพวกตนออกมาเคล่ือนไหวเพ่ือปกป้องชาติและ
พระมหากษัตริย์จากนักการเมืองท่ีขายชาติให้นายทุนต่างประเทศ ใช้นโยบายประชานิยมท่ีจะ
น าพาประเทศไปสู่ความเสียหายครัง้ใหญ่ทางเศรษฐกิจ รวมทัง้อาจจะ “ล้มเจ้า” ดงันัน้พวกตนจึง
ต้องการให้มีการเปล่ียนรัฐบาลโดยขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานจากพระมหากษัตริย์มาแทน
ทกัษิณ ชินวัตร ทัง้นีก้ารเคล่ือนไหวของขบวนการลูกจีนรักชาตินีเ้ป็นหนึ่งในปัจจยัท่ีน ามาสู่การ
รัฐประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ท่ีรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร ถกูยดึอ านาจโดยคณะทหาร2 

จากข้อเท็จจริงเก่ียวกบักระแสความคิดเร่ือง “คนจีนภายใต้พระบรมโพธิสมภาร” และ “ลกู
จีนรักชาติ” ท่ีแพร่หลายในหมู่ชนชัน้กลางชาวไทยเชือ้สายจีนในชว่งทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 
ตามท่ีได้กล่าวมา ผู้วิจยัตีความว่ากระแสความคิดเช่นนีมี้ความสมัพนัธ์กบัอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจ
ไทยเชือ้สายจีนท่ีพบในหนังสืองานศพซึ่งผลิตขึน้ในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 โดยอัต
ลักษณ์ ท่ีเก่ียวข้องคือ การกล่าวถึงนักธุรกิจผู้ ล่วงลับในด้านท่ีว่าผู้ ตายเป็นบุคคลท่ีรักชาต ิ
จงรักภักดีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์ และอตัลักษณ์ด้านท่ีว่าผู้ตายเป็นบุคคลท่ีท าความดีได้รับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  โดยข้อหลงันีผู้้วิจยัตีความโดยอิงกบัค าอธิบายของอรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์ 
เก่ียวกบัหนงัสืองานศพท่ีผลิตและแจกนบัตัง้แตท่ศวรรษ 2520 เป็นต้นมาวา่ หนงัสืองานศพของนกั
ธุรกิจระดับกลางและระดับสูงท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  จะมีการน ารูป
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มาพิมพ์ไว้ในหน้าแรก ๆ ของหนงัสือเพ่ือแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าผู้ตายสามารถ
เข้าไปอยู่ในระบบเกียรติยศของทางราชการได้ 3 และค าอธิบายเก่ียวกับความเป็นมาและ

                                         
1สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์.  (2558).  “ “ลกูจีนรักชาติ” : ส านึกประวตัิศาสตร์และนิยามประชาธิปไตย”.  

วารสารมนษุยศาสตร์สาร  16 (2).  หน้า 136-144. 
2วีระ หวงัสจัจะโชค.  (2554).  “ลกูจีนรักชาติ ? : กระบวนการสร้างชาตินิยมใหมด้่วยพลงัทางเศรษฐกิจ

ก า ร เมื อ ง แ ล ะ ค ว า ม รู้ ” .ใน  Proceedings of National Political Science and Public Administration 
Congress 12th. หน้า 107-130. 

3อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์.  (2556).  เล่มเดิม.  หน้า 214. 



  155 

ความหมายของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีสร้างขึน้ในสมยัการปกครองแบบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ว่า 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เป็นสิ่งท่ีพระมหากษัตริย์ทรงให้สร้างขึน้เพ่ือพระราชทานแก่ข้าราชการ แสดง
ให้เห็นว่าข้าราชการผู้นัน้ได้รับพระราชทานเกียรติยศจากพระมหากษัตริย์1  หากตีความบนฐานคิด
นีก้ารท่ีนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนน าเสนออัตลักษณ์ของตนว่าเป็นบุคคลท่ีรักชาติ จงรักภัก ดีต่อ
สถาบันพระมหากษั ต ริย์  และอัตลักษณ์ ด้าน ท่ีว่าผู้ ตาย เป็นบุคคล ท่ีท าความ ดีได้ รับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์นัน้อตัลกัษณ์ทัง้ 2 ด้านนีส้อดคล้องกับการแพร่หลายของกระแสความคิด
เร่ือง “คนจีนภายใต้พระบรมโพธิสมภาร” และ “ลกูจีนรักชาติ” ในหมู่นกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในชว่ง
ทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 ท่ีมีการน าเสนอและแสดงออกว่าตนท าประโยชน์ให้ประเทศไทย
และมีความจงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์ของไทย 
 
สรุปท้ายบท 

หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 ในด้าน
รูปแบบหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงเวลานีไ้ม่ตา่งจากหนงัสืองานศพในช่วง
ทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 คือประกอบด้วย ประวตัิผู้ ตาย ค าไว้อาลัยและเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ 
โดยทางเจ้าภาพงานศพเป็นผู้ เลือกเร่ืองท่ีจะพิมพ์ด้วยตนเองเอง ส าหรับเนือ้หาหนงัสืองานศพของ
นกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2520 -ทศวรรษ 2540 นัน้หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจ
ไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2520 จะพิมพ์เร่ืองราวเก่ียวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
พงศาวดาร พุทธศาสนา การแพทย์ เหมือนกับหนงัสืองานศพทัว่ไปท่ีผลิตขึน้ในช่วงเวลาเดียวกัน 
แต่พอเข้าทศวรรษ 2530- ทศวรรษ 2540 เร่ืองท่ีน ามาพิมพ์จะเป็นเร่ืองประวัติความเป็นมาของ
ตระกูลผู้ตาย พฒันาการของธุรกิจท่ีผู้ตายสร้างมา ปรัชญาการท าธุรกิจท่ีผู้ตายใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและการท าธุรกิจ ขณะเดียวกนัก็อาจจะเลือกพิมพ์เร่ืองท่ีผู้จดัพิมพ์เห็นวา่ผู้อ่านได้รับประโยชน์ 
สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั และช่วยให้ผู้ อ่านระลึกถึงผู้ตายได้ โดยการเขียนประวัติ
ผู้ ตายนัน้ทางเจ้าภาพจะมีคณะผู้ เรียบเรียงประวัติของผู้ ตายจากการบอกเล่าเร่ืองโดยคนใน
ครอบครัว 

เนือ้หาของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 
2540 มีการน าเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนหลายด้านด้วยกัน (ดูตารางท่ี 3 
ประกอบ) โดยหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2520 จะน าเสนออัต

                                         
1อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์.  (2553).  ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย ต าราเรียนวิชา 004470 

ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจไทย.  หน้า 70-71. 
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ลกัษณ์ด้านท่ีวา่ผู้ตายเป็นบคุคลผู้ มีคณุธรรมในการประกอบธุรกิจ  เป็นนกัธุรกิจท่ีมองการณ์ไกล/
มีความคิดริเร่ิมท่ีดี  เป็นบุคคลท่ีรักชาติ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   เป็นบุคคลท่ี
ช่วยเหลือการกุศล เป็นบุคคลท่ีท าความดีได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  การน าเสนออัตลกัษณ์
เหล่านีมี้ความเก่ียวข้องกบับริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมไทยในช่วงทศวรรษ 2520 ท่ี  
ประเทศไทยได้สถาปนาความสมัพันธ์ทางการทูตกับสาธารณประชาชนจีนอีกครัง้หลังจากจีน
เปล่ียนการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ และมีนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีประสบความส าเร็จ
ในการท าธุรกิจท่ีจีน ท าให้นักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนแสดงอตัลักษณ์ความเป็นจีนของตนออกมา  
ประกอบกับในช่วงทศวรรษ 2520 ได้เกิดกระแสความสนใจความสนใจศึกษามรดกทาง
วฒันธรรมของคนจีนและคนเชือ้สายจีนในไทยขึน้ในสงัคมไทย รวมถึงในหมู่ชาวไทยเชือ้สายจีน
ได้เกิดการแพร่หลายของกระแสความคิดเร่ือง “คนจีนภายใต้พระบรมโพธิสมภาร”  

ตอ่มาในช่วงทศวรรษ 2530 -ทศวรรษ 2540 หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สาย
จีนในส่วนเนือ้หามีการน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนหลายด้านด้วยกัน โดยอตั
ลกัษณ์ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งท่ีสืบเน่ืองมาจากอตัลกัษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 
2520 แต่ท่ีเพิ่มขึน้มาคือในช่วงทศวรรษ 2530-ทศวรรษ 2540 ได้มีการน าเสนออตัลกัษณ์ด้านท่ี
เป็นนกัธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ  เพิ่มขึน้มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ 2540 ได้มีการ
น าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายในด้านท่ีเป็นนกัธุรกิจท่ีสามารถผ่านพ้นปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ 
โดยการน าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายในหนงัสืองานศพช่วงทศวรรษ 2530 -ทศวรรษ 2540 ส่วน
หนึ่งเกิดขึน้ในบริบทท่ีสืบเน่ืองมาจากกระแสเศรษฐกิจและสงัคมในช่วงทศวรรษ 2520 เช่น การ
ขยายตวัของเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 2530 ท่ีมีนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนจ านวนมากสามารถขยบั
ขยายธุรกิจของตนได้ จึงน่าจะเป็นมลูเหตใุห้ในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีผลิต
ขึน้ในช่วงทศวรรษ 2530 จะน าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายในด้านท่ีเป็นนกัธุรกิจผู้ มีความสามารถ
ในการบริหารจนสามารถขยับขยายธุรกิจของตนให้เติบโตได้เพ่ือให้ผู้ อ่านหนังสืองานศพเกิด
ความทรงจ าท่ีดีเก่ียวกบัผู้ตาย    

ขณะท่ีในทศวรรษ 2540 ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้นกัธุรกิจไทยจ านวนมากต้อง
ล้มละลาย ท าให้แวดวงธุรกิจและคนทั่วไปสนใจศึกษาเรียนรู้วิธีการและประสบการณ์ของนัก
ธุรกิจท่ีพาธุรกิจของตนผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ ดงันัน้จึงเป็นไปได้มากท่ีการน าเสนออัต
ลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในฐานะนกัธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จสามารถผ่านพ้นวิกฤต
เศรษฐกิจมาได้จะมีท่ีมาจากความต้องการของสมาชิกในครอบครัวของผู้ตายหรือเครือข่ายมิตร
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สหายของผู้ตายท่ีจะน าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายในด้านของผู้ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจ
เพ่ือให้ผู้อา่นหนงัสืองานศพจดจ าผู้ตายในลกัษณะดงักลา่ว 

นอกจากนีก้ารน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีชีว้่าผู้ตายเป็นบคุคลท่ีรัก
ชาติ จงรักภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์  และเป็นบุคคลท่ีท าความดีได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
คงมีความเก่ียวข้องกับบริบททางสังคมและการเมืองของไทยในช่วงทศวรรษ 2530-ทศวรรษ 
2540 ท่ีกระแสความคิดเร่ือง “คนจีนภายใต้พระบรมโพธิสมภาร”ยงัคงเป็นท่ีแพร่หลายในหมู่คน
ไทยเชือ้สายจีน และได้แตกหน่อออกมาเป็นกระแสความคิดเร่ือง “ลูกจีนรักชาติ” ในหมู่คนไทย
เชือ้สายจีนท่ีออกมาเคล่ือนไหวทางการเมืองและสงัคมเพ่ือขบัไล่รัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร ซึ่งกลุ่ม
ชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีออกมาเคล่ือนไหวมองว่าเป็นรัฐบาลท่ีสร้างปัญหาให้แก่ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
บทสรุป 

 
การศึกษา “อัตลักษณ์” ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนังสืองานศพ ช่วง

ทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2540 มุ่งศกึษา “อตัลกัษณ์” ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏอยู่

ในหนงัสืองานศพในช่วงระหว่างทศวรรษ  2450-2540 และปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้าง “อตัลกัษณ์” 

ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏอยู่ในหนังสืองานศพในช่วงระหว่างทศวรรษ  2450-2540 

เพ่ือเข้าใจถึงการน าเสนอ “อตัลกัษณ์” ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏอยู่ในหนงัสืองานศพ

ในช่วงระหว่างทศวรรษ  2450-2540 และเหตปัุจจยัท่ีเป็นท่ีมาของการสร้าง “อตัลกัษณ์” ของนัก

ธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสืองานศพในชว่งเวลาดงักลา่ว 

จากการศึกษาพบว่าหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเ ชือ้สายจีนมีการสร้างและ

น าเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนโดยสัมพันธ์ไปกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ

และสงัคมในแตล่ะชว่งเวลา ทัง้นีส้ามารถแบง่ได้เป็น 3 ชว่งเวลากลา่วคือ 

 1. ช่วงทศวรรษ 2450 -ทศวรรษ 2470  จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและเนือ้หา

ของหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงเวลานีพ้บว่า หนงัสืองานศพได้จดัรูปแบบ

และน าเสนอเนือ้หาท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนวา่เป็นผู้ ท่ีมีความจงรักภกัดีตอ่

พระมหากษัตริย์ของสยามและมีความเป็นไทยมากกว่าความเป็นจีน ผ่านเนือ้หาส่วนท่ีเป็นประวตัิ

ผู้ตาย เพ่ือให้ผู้อ่านหนงัสืองานศพมีความทรงจ าท่ีดีเก่ียวกับผู้ตายและรู้จกัตวัตนหรืออตัลักษณ์

ของผู้ตายในลกัษณะนัน้ 

ทัง้นีก้ารน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนผู้ลว่งลบัโดยน าเสนอภาพลกัษณ์ท่ี

ดีนีมี้การปิดทับอตัลักษณ์ทางชาติพันธุ์จีนของผู้ตายไว้ด้วย เน่ืองจากการสร้างและน าเสนออัต

ลกัษณ์ของนกัธุรกิจเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพ มีปัจจยัท่ีจากความพยายามท่ีจะตอ่รอง

กบัสงัคมในวงกว้างไมใ่ห้พวกตนถกูผลกัออกไปเป็น “คนอ่ืน” ตามนโยบายชาตนิิยมของรัชกาลท่ี 6 

ซึ่งมีการนิยามว่าคนจีนและคนเชือ้สายจีนท่ีไม่มีความจงรักภกัดีต่อพระมหากษัตริย์และชาติไทย

ถือเป็น “คนอ่ืน" ไม่ใช่ราษฎรของสยาม  นอกจากนีอ้ตัลกัษณ์บางอย่างท่ีมีการน าเสนอในหนงัสือ

งานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2450 -ปลายทศวรรษ 2460 เช่น การท า

ประโยชน์ให้สังคมไทย อาจมีปัจจัยเสริมมาจากกระแสความต่ืนตวัของการเขียนประวตัิศาสตร์
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สามัญชนท่ีอธิบายว่า สามัญชนเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ท าให้

หนงัสืองานศพท่ีมีเนือ้หาเล่าถึงประวตัขิองผู้ตายได้หยิบยกเอาอตัลกัษณ์ด้านการท าคณุประโยชน์

แก่ชาตบ้ิานเมืองมาน าเสนอ 

เม่ือน าข้อเท็จจริงเก่ียวกับอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองาน

ศพในช่วงทศวรรษ  2450-ทศวรรษ  2470 มาตีความโดยใช้แนวคิดทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับอตัลักษณ์ของผู้คนในสงัคมเป็นแนวทางพิจารณา ผู้ วิจยัเห็นว่า การ

สร้างและน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจ

ไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2450 -ทศวรรษ 2470 มีส่วนท่ีสอดคล้องกับแนวคิดทางสังคม

วิทยาและมานษุยวิทยาท่ีชีว้า่ คนเราสามารถเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ท่ีเป็นมาแตเ่กิด

ได้ตามสถานการณ์ท่ีเขาเผชิญอยู ่และผู้ ท่ีถกูกดดนัให้เป็น “คนอ่ืน” ด้วยอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์จะ

ปฏิเสธและกดข่มอตัลักษณ์ท่ีท าให้ตนถูกมองว่าเป็น “คนอ่ืน” เพ่ือท่ีจะได้ด าเนินชีวิตในสงัคมท่ี

ผลกัตนเองออกไปเป็น “คนอ่ืน” ได้ตอ่ไป   

 2. ช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีน

ในช่วงเวลานี ้ด้านรูปแบบหนังสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงเวลานีไ้ม่ต่างจาก

หนงัสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2450-ทศวรรษ 2470 คือประกอบด้วย ประวตัิผู้ตาย ค าไว้อาลัย

และเร่ืองท่ีน ามาพิมพ์ แตท่ี่ตา่งกนัคือหนงัสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 นีท้าง

เจ้าภาพงานศพเป็นผู้ เลือกเร่ืองท่ีจะพิมพ์ด้วยตนเอง โดยเนือ้หาหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจชาว

ไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 2490 จะน าเสนออตัลกัษณ์ด้านท่ีวา่ผู้ตายเป็นผู้ ท่ี

พยายามชว่ยเหลืองานรัฐบาลไทย เป็นผู้ ท่ีเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัจีน เป็นผู้ ท่ีช่วยเหลือ

งานกุศล เป็นพุทธศาสนิกชน มีความรักประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ของไทย   เพ่ือใช้อัต

ลักษณ์เหล่านีใ้นการต่อรองรับมือกับนโยบายชาตินิยมในสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม  และ

นโยบายตอ่ต้านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลไทยในช่วงทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 2490 ซึ่งเป็นโยบาย

ท่ีสร้างภาพลกัษณ์ให้คนจีนและคนเชือ้สายจีนในไทยเป็น “คนอ่ืน” ท่ีเป็นศตัรูของชาติไทย แตใ่น

ขณะเดียวกนัอีกด้านหนึ่งหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีพิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2480 

ถึงทศวรรษ 2490 ก็น าเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในด้านท่ีว่าผู้ตายเป็นผู้ ท่ีช่วยเหลือรัฐบาลจีน 

โดยอตัลกัษณ์ด้านนีมี้ท่ีมาจากการท่ีนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงเวลานีรั้บอิทธิพลของกระแส
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ชาตินิยมจีนท่ีแพร่หลายในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเคล่ือนไหวทาง

การเมืองท่ีเกิดขึน้ในประเทศจีนด้วยมีส านึกวา่ตนมีเชือ้สายจีนอยูใ่นตวั 

ตอ่มาในชว่งทศวรรษ 2500 -ทศวรรษ 2510 หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สาย

จีนในส่วนเนือ้หามีการน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนหลายด้านด้วยกัน โดยอตั

ลกัษณ์ส่วนใหญ่เป็นสิ่งท่ีสืบเน่ืองมาจากอตัลกัษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 

2480-ทศวรรษ 2490 เช่น การน าเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในด้านท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ ตายเป็น

บคุคลท่ีชว่ยเหลืองานรัฐบาลไทย มีความรักประเทศชาตแิละพระมหากษัตริย์  ชว่ยเหลือการกศุล  

เป็นพทุธศาสนิกชน ท าความดี ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  แตมี่อตัลกัษณ์บางด้านท่ีไม่ปรากฏ

ขึน้ เช่น เป็นผู้ ท่ีช่วยงานรัฐบาลจีน เป็นผู้ ท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย -จีน โดยการ

น าเสนออัตลักษณ์ของผู้ ตายในหนังสืองานศพช่วงทศวรรษ 2500 -ทศวรรษ 2510 เพ่ือใช้อัต

ลักษณ์เหล่านีใ้นการต่อรองรับมือกับนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลไทยท่ีสร้าง

ภาพลกัษณ์ให้คนจีนและคนเชือ้สายจีนในไทยเป็น “คนอ่ืน” ท่ีเป็นศตัรูของชาต ิ ซึง่เข้มข้นมากขึน้

กว่าช่วงก่อนหน้า ในแง่นีจ้ึงเข้าใจได้วา่การหายไปการน าเสนออตัลกัษณ์บางด้านในช่วงทศวรรษ 

2510 เน่ืองจากสถานการณ์การต่อสู้ ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยท่ีหนกัหน่วงมาก

ขึน้นบัตัง้แตช่่วงปลายทศวรรษ 2500 ท่ีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้แนวทางการปฏิวตัิ

ด้วยอาวธุตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

ขณะท่ีการน าเสนออัตลักษณ์ ท่ีว่าผู้ ตายมีน า้ใจ ความขยัน อุตสาหะ นัน้มีความ

สอดคล้องกบับริบททางเศรษฐกิจของไทยตลอดช่วงทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 2510 ซึ่งนกัธุรกิจ

ชาวจีนและคนเชือ้สายจีนประสบความส าเร็จในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วง

ทศวรรษ 2500-ทศวรรษ 2510 ซึ่งมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท าให้ชนชัน้

กลางท่ีเป็นพ่อค้านกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนเติบโตและเป็นแรงผลกัดนัธุรกิจของประเทศไทยให้

ก้าวไป   

 3. ช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนใน

ช่วงเวลานี ้ด้านรูปแบบหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนไม่ต่างจากหนังสืองานศพ

ในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 คือประกอบด้วย ประวตัิผู้ตาย ค าไว้อาลยัและเร่ืองท่ีน ามา

พิมพ์ โดยทางเจ้าภาพงานศพเป็นผู้ เลือกเร่ืองท่ีจะพิมพ์ด้วยตนเอง ส าหรับเนือ้หาหนงัสืองานศพ

ของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2520 -ทศวรรษ 2540 นัน้หนงัสืองานศพของนกั
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ธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 2520 จะพิมพ์เร่ืองราวเก่ียวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

พงศาวดาร พุทธศาสนา การแพทย์ เหมือนกับหนงัสืองานศพทัว่ไปท่ีผลิตขึน้ในช่วงเวลาเดียวกัน 

แต่พอเข้าทศวรรษ 2530- ทศวรรษ 2540 เร่ืองท่ีน ามาพิมพ์จะเป็นเร่ืองประวัติความเป็นมาของ

ตระกูลผู้ตาย พฒันาการของธุรกิจท่ีผู้ตายสร้างมา ปรัชญาการท าธุรกิจท่ีผู้ตายใช้ในการด าเนิน

ชีวิตและการท าธุรกิจ ขณะเดียวกนัก็อาจจะเลือกพิมพ์เร่ืองท่ีผู้จดัพิมพ์เห็นวา่ผู้อ่านได้รับประโยชน์ 

สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั และช่วยให้ผู้ อ่านระลึกถึงผู้ตายได้ โดยการเขียนประวัติ

ผู้ ตายนัน้ทางเจ้าภาพจะมีคณะผู้ เรียบเรียงประวัติของผู้ ตายจากการบอกเล่าเร่ืองโดยคนใน

ครอบครัว 

จากการศึกษาวิเคราะห์เนือ้หาของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วง

ทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 พบว่ามีการน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในด้าน

ท่ีว่าผู้ตายเป็นบคุคลผู้ มีคณุธรรมในการประกอบธุรกิจ  เป็นนกัธุรกิจท่ีมองการณ์ไกล/มีความคิด

ริเร่ิมท่ีดี  เป็นบุคคลท่ีรักชาติ จงรักภักดีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์   เป็นบุคคลท่ีช่วยเหลือการ

กุศล เป็นบุคคลท่ีท าความดีได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  โดยการน าเสนออัตลักษณ์เหล่านีมี้

ความเก่ียวข้องกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมไทยในช่วงทศวรรษ 2520 ท่ีประเทศ

ไทยได้สถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกครัง้หลงัจากจีนเปล่ียน

การปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ และมีนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีประสบความส าเร็จในการ

ท าธุรกิจท่ีจีน ท าให้นักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนแสดงอัตลักษณ์ความเป็นจีนของตนออกมา  

ประกอบกบัในช่วงทศวรรษ 2520 ได้เกิดกระแสความสนใจศกึษามรดกทางวฒันธรรมของคนจีน

และคนเชือ้สายจีนในไทยขึน้ในสงัคมไทย รวมถึงในหมู่ชาวไทยเชือ้สายจีนได้เกิดการแพร่หลาย

ของกระแสความคดิเร่ือง “คนจีนภายใต้พระบรมโพธิสมภาร”  

ตอ่มาในช่วงทศวรรษ 2530 -ทศวรรษ 2540 หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจชาวไทยเชือ้สาย

จีนในส่วนเนือ้หามีการน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนหลายด้านด้วยกัน โดยอตั

ลกัษณ์ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งท่ีสืบเน่ืองมาจากอตัลกัษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในช่วงทศวรรษ 

2520 แต่ท่ีเพิ่มขึน้มาคือในช่วงทศวรรษ 2530-ทศวรรษ 2540 ได้มีการน าเสนออตัลกัษณ์ด้านท่ี

เป็นนกัธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ  เพิ่มขึน้มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ 2540 ได้มีการ

น าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายในด้านท่ีเป็นนกัธุรกิจท่ีสามารถผ่านพ้นปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ 

โดยการน าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายในหนงัสืองานศพช่วงทศวรรษ 2530 -ทศวรรษ 2540 ส่วน
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หนึ่งเกิดขึน้ในบริบทท่ีสืบเน่ืองมาจากกระแสเศรษฐกิจและสงัคมในช่วงทศวรรษ 2520 เช่น การ

ขยายตวัของเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 2530 ท่ีมีนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนจ านวนมากสามารถขยบั

ขยายธุรกิจของตนได้ จึงน่าจะเป็นมลูเหตใุห้ในหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีผลิต

ขึน้ในช่วงทศวรรษ 2530 จะน าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายในด้านท่ีเป็นนกัธุรกิจผู้ มีความสามารถ

ในการบริหารจนสามารถขยับขยายธุรกิจของตนให้เติบโตได้เพ่ือให้ผู้ อ่านหนังสืองานศพเกิด

ความทรงจ าท่ีดีเก่ียวกบัผู้ตาย    

ขณะท่ีในทศวรรษ 2540 ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้นกัธุรกิจไทยจ านวนมากต้อง

ล้มละลาย ท าให้แวดวงธุรกิจและคนทั่วไปสนใจศึกษาเรียนรู้วิธีการและประสบการณ์ของนัก

ธุรกิจท่ีพาธุรกิจของตนผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ ดงันัน้จึงเป็นไปได้มากท่ีการน าเสนออัต

ลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในฐานะนกัธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จสามารถผ่านพ้นวิกฤต

เศรษฐกิจมาได้จะมีท่ีมาจากความต้องการของสมาชิกในครอบครัวของผู้ตายหรือเครือข่ายมิตร

สหายของผู้ตายท่ีจะน าเสนออตัลกัษณ์ของผู้ตายในด้านของผู้ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจ

เพ่ือให้ผู้อา่นหนงัสืองานศพจดจ าผู้ตายในลกัษณะดงักลา่ว 

นอกจากนีก้ารน าเสนออตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีชีว้่าผู้ตายเป็นบคุคลท่ีรัก

ชาติ จงรักภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์  และเป็นบุคคลท่ีท าความดีได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

คงมีความเก่ียวข้องกับบริบททางสังคมและการเมืองของไทยในช่วงทศวรรษ 2530-ทศวรรษ 

2540 ท่ีกระแสความคิดเร่ือง “คนจีนภายใต้พระบรมโพธิสมภาร”ยงัคงเป็นท่ีแพร่หลายในหมู่คน

ไทยเชือ้สายจีน และได้แตกหน่อออกมาเป็นกระแสความคิดเร่ือง “ลูกจีนรักชาติ” ในหมู่คนไทย

เชือ้สายจีนท่ีออกมาเคล่ือนไหวทางการเมืองและสงัคมเพ่ือขบัไล่รัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร ซึ่งกลุ่ม

ชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีออกมาเคล่ือนไหวมองว่าเป็นรัฐบาลท่ีสร้างปัญหาให้แก่ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 

ข้อจ ากัดของงานวิจัยนีอ้ยู่ท่ีว่าการศึกษา “อัตลักษณ์” ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ี

ปรากฏในหนงัสืองานศพท่ีผลิตขึน้ในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2540 ผู้วิจยัได้เลือกหยิบเอา

หนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีเป็นท่ีรู้จกัมาเป็นตวัอย่างในการศกึษา ค าอธิบายท่ีได้

จากการศกึษานีจ้ึงมีขอบเขตท่ีจ ากดัมาก ๆ จึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะมีการศกึษา “อตัลกัษณ์” ของนกั

ธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในหนงัสืองานศพโดยขยายของเขตการศึกษาในแง่ของเวลาให้กว้างขึน้ เช่น 

ศกึษาวิเคราะห์จากหนงัสืองานศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีผลิตขึน้หลงัทศวรรษ 2540 หรือ
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ศกึษา “อตัลกัษณ์” ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนในหนงัสืองานศพท่ีผลิตขึน้ในช่วงทศวรรษ 2450 

ถึงทศวรรษ 2540 โดยใช้ข้อมลูจากหนงัสืองานศพของคนเชือ้สายจีนกลุ่มอ่ืน ตวัอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งจะ

เสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการสร้างและน าเสนอ “อตัลกัษณ์” ของคนไทยเชือ้สายจีนได้มากขึน้ 

อีก 2 ประเด็นท่ีนา่สนใจท่ีจะศกึษาเพิ่มเติมคือ การศกึษา “อตัลกัษณ์” ของนกัธุรกิจไทย

เชือ้สายจีนท่ีเป็นเพศหญิง เน่ืองจากประเด็นเก่ียวกับ “เพศสภาพ” (gender) เป็นประเด็นหนึ่งท่ี

เป็นท่ีสนใจในแวดวงวิชาการด้านสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทัง้นีจ้ากการสืบค้นหนงัสืองาน

ศพของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีน ผู้วิจยัพบว่าจากประวตัิของนกัธุรกิจ มีผู้หญิงจ านวนหนึ่งได้เป็นผู้

สืบทอดธุรกิจของครอบครัว หากมีการศกึษาอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจเพศหญิงท่ีปรากฏในหนงัสือ

งานศพเพ่ือท าความเข้าใจว่าในหนังสืองานศพมีการน าเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจหญิงไว้

อยา่งไรและการน าเสนออตัลกัษณ์หรือตวัตนดงักล่าวเกิดขึน้ในบริบททางประวตัิศาสตร์อยา่งไร   

สว่นอีกประเดน็หนึง่ท่ีนา่สนใจไมแ่พ้กนัคือ ศกึษาวิเคราะห์อตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้

สายจีนโดยเปรียบเทียบระหว่างอตัลกัษณ์ท่ีถกูน าเสนอในหนงัสืองานศพฉบบัพิมพ์เป็นภาษาไทย

กับฉบับพิมพ์เป็นภาษาจีนเพ่ือศึกษาว่า การน าเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชือ้สายจีนใน

หนงัสืองานศพฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาจีนมีความแตกตา่งกนัหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตใุด 

โดยวิเคราะห์ถึงความแตกตา่งกนัระหวา่งอตัลกัษณ์ของนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนท่ีมีการน าเสนอใน

หนงัสืองานศพฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาจีนว่าเกิดขึน้ในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 

อยา่งไร 
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