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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
ชาวจีนคือกลุ่มคนที่มีบทบาทสาคัญในประวัติศาสตร์ ไทยมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง
ดังเช่น ในสมัยอยุธยาการค้ าและความสัมพันธ์ กบั ต่างประเทศถูกมอบหมายให้ อยู่ใต้ อานาจของ
ขุนนางชัน้ ผู้ใหญ่ ส องคนที่ ดูแลกรมท่า ขุนนางที่ ดูแลกรมท่าซ้ ายหรื อดูแลการค้ ากับพ่อค้ าจาก
ตะวันออกมักเป็ นพ่อค้ าจีนที่ร่ ารวยที่สดุ มีตาแหน่ง พระยาโชฏึกราชเศรษฐี 1 ในเวลาต่อมา ชาวจีน
หลายคนก็ได้ กลายเป็ นเจ้ าภาษี นายอากร หลายตระกูลเข้ ารับราชการ เช่น ต้ นตระกูลกัลยาณมิตร
ที่ ได้ ตาแหน่งเสนาบดี ดูแลการจดทะเบียนแรงงานเกณฑ์ หัวหน้ าตระกูลโชติกะพุกกะณะ ที่
รุ่งเรื องขึ ้นมาเพราะได้ คมุ เรื อสาเภาของกษัตริย์ไปค้ ากับจีนและทาหน้ าที่เป็ นผู้พิพากษาศาลพิเศษ
ที่ตงั ้ ขึน้ เพื่ อชาระความที่ เกิ ดขึน้ กับคนจีนด้ วยกัน 2 นอกจากนี ้ ชาวจีนยังได้ เข้ าไปมี บ ทบาทใน
กิจการอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น กิจการเหมืองแร่ กิจการต่อเรื อ การประมง การค้ าขาย โดยที่กิจการ
ทางเศรษฐกิ จ ของชาวจี น เหล่านี ม้ ี จุด มุ่ง หมายอยู่ที่ ก ารผลิ ต เพื่ อ การส่ง ออก อัน จะกลายเป็ น
รากฐานให้ กับ ระบบเศรษฐกิ จ แบบส่ง ออกของไทยที่ เริ่ ม ก่อ ตัวขึน้ แล้ วก่ อ นหน้ าที่ จ ะมี ก ารท า
สนธิสญ
ั ญาเบาว์ริง3
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ที่มีการก่อตังกระทรวงพระคลั
้
ง มีพ่อค้ า
เรื อสาเภาที่ ได้ รับราชการและช่วยพระองค์ก่อตัง้ กระทรวงนี ข้ ึน้ มา คื อ นายเที ยน โชติกเสถี ยร4
ในช่วงการปฏิวตั ิ 2475 กลุ่มคณะราษฎรยังประกอบไปด้ วยลูกหลานชาวจีน เช่น นายปรี ดี พนม
ยงค์ ที่ ม าจากครอบครัวไทย-จีน ที่ อยุธ ยา ต่อมาได้ กลายเป็ นมันสมองให้ กับคณะราษฎร เป็ น
ผู้สาเร็ จราชการแทนพระองค์ หรื อจอมพลป. พิบูลสงคราม ที่มาจากครอบครัวชาวจี นที่ทาสวน
1

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. (2558). อ่านจนแตก: วรรณกรรม ความทันสมัย และความเป็ นไทย. แปลโดย
พงษ์ เลิศ พงษ์ วนานต์. หน้ า 196-197.
2
คริ ส เบเคอร์ ; และ ผาสุก พงษ์ ไพจิตร. (2557). ประวัติศาสตร์ ไทยร่ วมสมัย. หน้ า 50.
3
นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2555). ปากไก่และใบเรื อ : รวมความเรี ยงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ต้นรัตนโกสิ นทร์ . หน้ า 114.
4
คริ ส เบเคอร์ ; และ ผาสุก พงษ์ ไพจิตร. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 50.

2
ผลไม้ อ ยู่ท างตอนเหนื อของกรุ ง เทพฯ หลวงวิจิ ต รวาทการ (กิ ม เหลี ย ง วัฒ นปฤดา) ก็ ม าจาก
ครอบครัวพ่อค้ าชาวจีนที่อุทยั ธานี 1 ในสมัยจอมพลป. พิบูลสงครามขึ ้นครองอานาจ (พ.ศ.24812487) รัฐบาลได้ มีการจัดตังบริ
้ ษัทข้ าวไทยในพ.ศ. 2481 โดยมีพ่อค้ าชาวจีนคือ นายมา บูลกุล ได้
เข้ ามาช่วยบริ ห ารงานในบริ ษั ท นี ้ เนื่ องจากรั ฐ บาลขาดประสบการณ์ ท างด้ านกิ จ การค้ าข้ า ว 2
นอกจากนี ร้ ัฐบาลยังได้ จัดตัง้ บริ ษัทไทยนิยมพาณิ ชย์ ในพ.ศ. 2482 เพื่อค้ าขายสินค้ าทัง้ ขายส่ง
ขายปลี กทุกชนิด รับสั่งสินค้ าจากต่างประเทศและรับสั่งสินค้ าภายในประเทศไปจ าหน่ายนอก
ประเทศ รับเป็ นนายหน้ าและเป็ นตัวแทนในการค้ าทุกชนิดอีกด้ วย โดยมีพ่อค้ าชาวจีนคือ นายจุลิ
นทร์ ล่าซา เป็ นผู้จดั การใหญ่ 3 ต่อมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็ นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 25012506) และมีการตังบริ
้ ษัทเซฟวิ่งทรัสต์ขึ ้นเพื่อทาการค้ าเงินและทองก็ได้ ไปดึงนายจิวซิวบู้ มาเข้ า
ร่ วมด้ วย4 ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ. 2506-2516) ได้ มีการตัดสินใจริ เริ่ มปรับ
ความสัมพันธ์ ทางการทูตกับจีน โดยการส่งนักปิ งปองไทยไปแข่งขันที่ปักกิ่ ง โดยมี นายประสิทธิ์
กาญจนวัฒ น์ ชาวไทยเชือ้ สายจีน ซึ่งดารงตาแหน่งที่ปรึ กษาฝ่ ายอานวยการเศรษฐกิจการคลัง
และการอุตสาหกรรมของคณะปฏิวัติ เป็ นที่ปรึ กษาของคณะปิ งปองไทยไปแข่งขันที่จีนในเดือน
กันยายน พ.ศ. 25155
ในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2523-2531) มีกลุ่มนายทุน
นักธุรกิจ เข้ าไปมีบทบาทในรัฐบาล รวมทังการก
้
าหนดนโยบายทางด้ านเศรษฐกิจ เช่ น นายบุญชู
โรจนเสถียร เป็ นรองนายกรัฐมนตรี นายสมหมาย ฮุนตระกูล เป็ นรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง นาย
วิ ศิ ษ ฐ์ ตัน สั จ จา เป็ นรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงพานิ ช ย์ นายเฉลิ ม พั น ธ์ ศรี วิ ก รม์ เป็ น
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม เป็ นต้ น ในสมั ย พลเอกชาติ ช าย ชุ ณ หะวัณ เป็ น
นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2531-2534) ได้ มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่สาคัญคือการ “เปลี่ยนสนามรบให้
เป็ นสนามการค้ า” ที่เน้ นการลงทุนในอินโดจีน และมีโครงการที่เน้ นการลงทุนในอุตสาหกรรมตาม
1

คริ ส เบเคอร์ ; และ ผาสุก พงษ์ ไพจิตร. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 137.
พรรณี บัวเล็ก. (2543). วิ เคราะห์นายทุนธนาคารพาณิ ชย์ของไทย พ.ศ. 2475-2516. หน้ า 59.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 61-62.
4
แหล่งเดิ ม. หน้ า 103.
5
สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ . (2555). กบฏจี นจน บนถนนพลับพลาไชย. หน้ า 75-76.
2

3
ชายฝั่ งภาคตะวั น ออกที่ เ รี ย กว่ า โครงการ Eastern Seaboard ซึ่ ง นโยบายเหล่ า นี ไ้ ด้ เอื อ้
ผลประโยชน์ให้ กับกลุ่มนายทุน นักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่มีความสัมพันธ์ กับพรรคชาติไทยเป็ น
อย่างมาก อาทิ เช่น ตระกูล เตชะไพบูล ย์ โสภณพนิ ช รั ต นรัก ษ์ วัธ นเวคิน ธนาพรชัย เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ คณะรัฐมนตรี ของรัฐบาลชุดนี ้ยังประกอบไปด้ วยนายทุนและนักธุรกิจ เช่น นายพงษ์
สารสิ น นายพิ ชัย รัตตกุล เป็ นรองนายกรัฐ มนตรี นายมนตรี พงษ์ พ านิช เป็ นรั ฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงคมนาคม นายวัฒนา อัศวเหม เป็ นรัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็ นต้ น1
ในช่วงที่คณะรักษาความสงบเรี ยบร้ อยแห่งชาติ (รสช.) ทาการยึดอานาจและได้ แต่งตัง้
นายอานัน ท์ ปั นยารชุน ซึ่งเป็ นลูกหลานของชาวจี นแคะที่ เข้ ามาในไทยเมื่ อสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้ น2 เป็ นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2534-2535) ก็ยิ่งทาให้ เห็นได้ ชดั เจนขึ ้นอีกว่าในช่วงทศวรรษ
2530 ชาวไทยเชื ้อสายจีนได้ เข้ ามามีบทบาททางด้ านการเมืองมากขึ ้น และมีลกู หลานชาวไทยเชื ้อ
สายจีนหลายคนที่ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี เช่น นายชวน หลีกภัย (พ.ศ.2535-2537) นาย
บรรหาร ศิลปอาชา (พ.ศ.2537-2538) และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ.2538-2540) เป็ นต้ น
จากที่ ก ล่ า วมาทัง้ หมด จะเห็ น ได้ ว่า ชาวจี น มี ค วามส าคัญ ในสัง คมไทยมาเป็ นระยะ
เวลานาน โดยชาวจีนได้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมไทย นาเอาวัฒนธรรมหลายอย่างของชาว
จีนเข้ ามาเผยแพร่จนกลายเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ขณะเดียวกันก็ซึมซับรับเอาวัฒนธรรม
ไทยเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งของตนเองด้ วย อาทิเช่น การพูดอ่านเขียนภาษาไทย แต่งกายแบบไทย ใช้
ชีวิตแบบไทย ทาอาชีพแบบไทย และอีกหลาย ๆ อย่างแบบไทย ๆ อย่างไรก็ดี วัฒ นธรรมสาคัญ
อันหนึ่งอย่างหนึ่งที่ชาวจีนได้ รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมไทยและในเวลาต่อมาก็นาเอาไปปฏิบตั ิใน
ชุมชนของตนด้ วย ก็คือ การจัดทาหนังสืองานศพ โดยที่ความเป็ นมาของการจัดทาหนังสืองาน
ศพในสังคมไทยนัน้ กลุ่มคนที่จดั ทาแรกเริ่ มสุดคือบรรดาเจ้ านายชันสู
้ งของสยาม จากนันในเวลา
้
ต่อมาพ่อค้ าชาวจีนจึงเริ่มทาตามบ้ าง กล่าวคือ แต่เดิมยกให้ หนังสืองานศพในงานพระเมรุการพระ
ศพสมเด็จพระนางเจ้ าสุนนั ทากุมารี รัตน์พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้ากรรณา
ภรณ์เพชรรัตน์ฯ ทีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ฯ โปรดให้ จดั พิมพ์หนังสือสวดมนต์
1

เพ็ญนภา หมอนสะอาด. (2550). ภาพลักษณ์ของชาวจี นในเมื องไทยทีป่ รากฏในนวนิยายไทย พ.ศ.
2512-2533. หน้ า 109.
2
คริ ส เบเคอร์ ; และ ผาสุก พงษ์ ไพจิตร. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 217.

4
ฉบับภาษาไทยเพื่อพระราชทานแก่พระสงฆ์ไทยทัว่ ทุกพระอารามจานวน 10,000 ฉบับ เมื่อปี พ.ศ.
2423 เป็ นหนัง สื อ งานศพเล่ม แรก 1 แต่เมื่ อ ถึ ง พ.ศ. 2549 มี ผ้ ูพ บข้ อ มูล หลัก ฐานใหม่ ว่า ยัง มี
หนังสืองานศพที่เก่าแก่ยิ่งกว่านัน้ อีกคือ หนังสือสามก๊ กและหนังสือพระอภัยมณี โดยหมอสมิ ธ
นามาพิมพ์แจกในงานพระเมรุ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 ในพ.ศ. 24122
หลังจากนันได้
้ เกิดประเพณีการจัดพิมพ์หนังสือแจกในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้ านาย และยังคง
จากัดอยูเ่ ฉพาะหมูช่ นชันสู
้ ง ด้ วยเหตุที่โรงพิมพ์และสานักจัดพิมพ์หนังสือมีน้อย คนส่วนใหญ่ยงั ไม่
อยู่ในวัฒนธรรมการอ่านหนังสือมากนัก หนังสือยังคงเป็ นของคนชันสู
้ งที่มีความหมายในเชิงเป็ น
ตารา เป็ นแบบแผนหรื อพิธีกรรมอย่างหนึ่ง ดังนันการพิ
้
มพ์หนังสือในงานศพจึงมีเฉพาะหมูเ่ จ้ านาย
โดยการผลิตหนังสือในช่วงเวลานี ้ผลิตขึ ้นภายใต้ ธรรมเนียมที่ถือว่าการทาหนังสือเป็ นการสืบทอด
ความรู้ จารี ต ประเพณี ซึ่งเป็ นสิ่งที่คนชันสู
้ งต้ องจรรโลงเอาไว้ เช่นเดียวกับการทาหนังสือพุทธ
ศาสนาก็เพื่อสืบทอดพุทธศาสนาให้ ยั่งยืนยาว ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6-7 ความนิยมในการพิมพ์
หนังสืองานศพแพร่หลายมากขึ ้นโดยเฉพาะในหมู่ขนุ นาง ทังขุ
้ นนางชาวไทยและเชื ้อสายต่างชาติ
นับตังแต่
้ พ.ศ. 2490 ความนิยมจึงแพร่หลายมาสูพ่ ่อค้ า ชนชันกลางอาชี
้
พต่าง ๆ โดยประเพณีการ
จัดพิมพ์หนังสืองานศพแพร่หลายในหมู่คนธรรมดาสามัญมากขึ ้นนับตังแต่
้ พ .ศ. 2520 โดยเนื ้อหา
ของหนังสืองานศพในช่วงเวลานีส้ ่วนใหญ่เป็ นเรื่ องพุทธศาสนา ทัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการ
ทาบุญและสืบทอดพุทธศาสนา3
จากที่เคยแพร่หลายเฉพาะในหมูข่ นุ นางชันสู
้ งในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาเมื่อถึงสมัยรัชกาล
ที่ 6 ขุนนางไทยเชื ้อสายจีนก็กลายเป็ นอีกกลุ่มคนที่เริ่ มเข้ ามารับเอาวัฒนธรรมการทาหนังสืองาน
ศพด้ วยเช่นกัน โดยปรากฏว่ามีหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนเก่าที่สดุ เท่าที่สามารถ
หาพบในเวลานี ้ คือหนังสืองานศพของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะพุกกณะ) พิมพ์ในปี
พ.ศ. 2457 หนัง สื อ งานศพเล่ ม นี ท้ ี่ ถื อ ว่า เป็ นหนัง สื อ ของนัก ธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น ด้ ว ยเช่น กัน
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เนื่องจากพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะพุกกณะ) ได้ ลงทุนทากิจการโรงสีข้าวในสมัยรัชกาล
ที่ 51 อาจกล่าวในเบื ้องต้ นได้ ว่าหนังสือของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนได้ เริ่ มปรากฏตัวชัด เจนขึ ้นแล้ ว
ในสมัยรัชกาลที่ 6 และนับจากนันเป็
้ นต้ นมา ก็คงจะมีพฒ
ั นาการมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ทังในแง่
้
ปริ มาณ
และคุณภาพ
ในแง่ของปริ มาณ จากการสารวจเบื ้องต้ นพบว่า มีหนังสือของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีน
ในช่วงตังแต่
้ ทศวรรษ 2450-2540 จานวน 45 เล่ม ตัวอย่างหนังสืองานศพที่ผลิตและเผยแพร่ใน
ทศวรรษ 2450 เช่น หนังสื อ งานศพของพระยาโชฎึ ก ราชเศรษฐี (ฮวด โชติก ะพุกกณะ)(2457)
ในช่วงทศวรรษ 2460 เช่น หนังสื องานศพของพระพิบูลย์ พัฒ นากร(ยู่กุ่ย ตัณ ฑเศรษฐี )(2462)
หนังสืองานศพของหลวงอุดรภัณฑ์พานิช(นายอากรเต็ง)(2462) ในช่วงทศวรรษ 2470 เช่น หนังสือ
งานศพของเซียวซองอ้ วน สีบญ
ุ เรื อง(2471) หนังสืองานศพของพระยาโชฏึกราชเศรษฐี (มิ ้น เลาห
เศรษฐี )(2472) ในช่วงทศวรรษ 2480 เช่น หนังสืองานศพของอึ ้งยุกหลง ล่าซา(2482) หนังสืองาน
ศพของเซียวฮุดเส็ง สีบุญ เรื อง(2482) ในช่วงทศวรรษ 2490 เช่น หนังสืองานศพของโชติ ล่าซา
(2491) หนังสืองานศพของตันซิ วเม้ ง หวั่งหลี( 2497) ในช่วงทศวรรษ 2500 เช่น หนังสืองานศพ
ของวูตงุ ปั๊ ก ล่าซา(2505) หนังสืองานศพของมา บูลกุล(2507) ในช่วงทศวรรษ 2510 เช่น หนังสือ
งานศพของเตียง จิราธิวฒ
ั น์(2512) หนังสืองานศพของอื ้อจือเหลียง(2519) ในช่วงทศวรรษ 2520
เช่น หนังสืองานศพของตันซิวติ่ง หวัง่ หลี(2528) หนังสืองานศพของสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์(2529)
ในช่วงทศวรรษ 2530 เช่น หนังสื องานศพของชิน โสภณพนิช(2531) หนังสืองานศพของเทียม
โชควัฒ นา(2534) ในช่ ว งทศวรรษ 2540 เช่ น หนัง สื อ งานศพของอรรถพร ลี นุ ต พงษ์ ( 2544)
หนังสืองานศพของสุมิตร เลิศสุมิตรกุล(2549)
นอกจากในแง่ของปริ มาณแล้ ว ควรกล่าวด้ วยว่า วัฒนธรรมการจัดทาหนังสืองานศพของ
นักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนมีความเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรูปแบบและเนื ้อหาที่ใน
ช่วงแรกไม่ได้ มีการบรรจุประวัติผ้ ตู ายและคาไว้ อาลัยแก่ผ้ ตู ายเอาไว้ การนิยมเอาประวัติของผู้ตาย
มาลงพิมพ์ไว้ ในหนังสือนันเริ
้ ่ มเป็ นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยหนังสืองานศพเล่มแรกที่ตีพิมพ์
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ประวัติผ้ ูตายคือ หนังสื องานศพของพระยาศรี สุนทรโวหาร (น้ อย อาจารยางกูร) เจ้ ากรมพระ
อาลักษณ์ และองคมนตรี ผู้แต่งแบบเรี ยนหลวงชุดแรก ชื่อ มูลบทบรรพกิจ หนังสืองานศพเล่มนี ้
พิมพ์แจกในงานศพที่วดั สระเกศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 114 (พ.ศ. 2438) หนา 24 หน้ า ข้ าง
ในเป็ นประวัติพ ระยาศรี สุนทรโวหาร ซึ่งแต่งโดยหลวงมหาสิทธิ โวหาร บุตรชาย นอกจากจะมี
ประวัตผิ ้ ตู ายแล้ วยังมีรูปของพระยาศรี สนุ ทรโวหารพิมพ์อยูด่ ้ วย 1 รูป1
คุณลักษณะของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่องด้ วยเช่นกัน โดยหนังสืองานศพในทศวรรษ 2450 ของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะ
พุ กกณะ)(2457) ประกอบด้ วยประวัตขิ องผู้ตาย ประวัติการทางาน ประวัตคิ รอบครัว สาเหตุการ
เสียชีวิตรวมกัน และเป็ นเรื่ องที่หอสมุดวชิรญาณเลือกให้ โดยในเล่มนี ้เป็ นเรื่ องโคลงอุภัยพากย์
ขณะที่หนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480-2520 จะประกอบด้ วยประวัติส่วนตัวของผู้ตาย คาไว้
อาลัย และเรื่ องที่นามาพิมพ์ โดยจะเป็ นเรื่ องที่ผ้ ูตายสนใจ เป็ นเรื่ องที่มีความเกี่ ยวข้ องกับผู้ตาย
เช่น ถ้ าผู้เสียชีวิตสนใจในด้ านเครื่ องปั น้ ดินเผา ก็จะเป็ นประวัติศาสตร์ ของเครื่ องปั น้ ดินเผา หรื อ
เป็ นพระราชนิ พ นธ์ พงศาวดารต่า ง ๆ ที่ ผ้ ูตายชื่ น ชอบ เป็ นต้ น ในส่ว นของหนัง สื องานศพใน
ทศวรรษ 2530-2540 ประกอบไปด้ วยประวัติผ้ ตู าย คาไว้ อาลัย และเรื่ องที่นามาพิมพ์ โดยเนื ้อหา
ในหนังสื อจะเป็ นเรื่ องราวประวัติชี วิต ประวัติครอบครัว ความเป็ นมา คาสอน เคล็ดลับในการ
ประกอบธุรกิจเพื่อให้ ประสบความสาเร็ จ รวมทังเรื
้ ่ องราวของธุรกิจนัน้ รูปภาพครอบครัว รูปภาพ
งานพิธีศพ ซึ่งในการจัดงานบางงานจัดเป็ นแบบจีนเลย หรื อบางงานเป็ นการผสมผสานระหว่าง
ไทยและจีน หรื อบางงานจัดในแบบไทยเลย ซึงลักษณะที่หนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 25002540 มีเหมือนกันคือ รูปภาพพวงมาลาพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงรูปภาพการ
เสด็จ มาร่ วมงานของพระบรมวงศานุว งศ์ นอกจากนี ย้ ัง มี ค าไว้ อ าลัย จากบุค คลส าคัญ เช่น
ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี บุคคลสาคัญ ในแวดวงการเมื อง นักธุรกิจทัง้ ชาวไทยและ
ต่างชาติ เป็ นต้ น นอกจากนี ้รูปภาพหน้ าศพของผู้เสียชีวิตจะเป็ นรูปที่ใส่สทู ผูกไท หรื อไม่ก็เป็ นรูป
ชุดเครื่ องแบบปกติขาวประดับไปด้ วยเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
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นอกจากลักษณะภายนอกของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนโดยภาพรวมจะ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญแล้ ว เนื ้อหาภายในหนังสือก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ น่าสนใจอีกหลาย
ประการด้ วย โดยเนื ้อหาในหนังสืองานศพประกอบไปด้ วย 3 ส่วนด้ วยกันคือ ประวัตขิ องผู้ตาย คา
ไว้ อาลัยและงานเขียนที่เกี่ยวข้ องกับผู้ตาย รู ปแบบของหนังสืองานศพได้ มีการเปลี่ยนแปลงโดย
ในช่วงทศวรรษ 2460 - ต้ นทศวรรษ 2490 เนือ้ หาในส่วนของประวัติผ้ ูตายจะไม่ย าวนัก เน้ นว่า
ชีวิตที่ผ่านมาของผู้ตายได้ ทาประโยชน์อะไรให้ แก่บ้านเมืองบ้ าง ในช่วงนี ้ไม่มีการเขียนคาไว้ อาลัย
และเน้ นการเลือกเรื่ องที่จะพิมพ์1 ต่อมาในทศวรรษ 2490 ถึง พ.ศ. 2520 เนื ้อหาในส่วนของประวัติ
ผู้ตายถ้ าเป็ นข้ าราชการจะเน้ นเรื่ องความสาเร็ จในการทางานราชการ ความสาเร็ จในการขึ ้นเป็ น
ข้ าราชการระดับสูง ถ้ าเป็ นนักธุรกิจจะเน้ นเรื่ องความสาเร็ จของผู้ตายในการทาธุรกิจ ในช่วงนี ้เริ่ ม
มี ก ารแบ่ง เนื อ้ ที่ ข องหนัง สื อให้ แก่ก ารเขี ยนคาไว้ อาลัยให้ แก่ผ้ ูตาย โดยจะเป็ นค าไว้ อาลัย จาก
สมาชิ ก ในครอบครั ว และเครื อ ญาติ แต่ ก็ เกิ ด การเขี ย นค าไว้ อ าลัย จากบุ ค คลในเครื อ ข่ า ย
ความสาเร็ จในชีวิตของผู้ตาย และในส่วนการเขียนประวัติของผู้ตายจะต้ องนาผลงานและรายชื่อ
พร้ อมภาพเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์มาพิมพ์ด้วย แต่ถ้าผู้ตายไม่ได้ อยู่ในระบบราชการหรื อเป็ นนัก
ธุรกิจ การเขียนประวัติจะเน้ นความเป็ นคนดีของผู้ตาย อย่างไรก็ ตาม การเขียนประวัติของทัง้
ข้ าราชการและนักธุรกิจก็จะมีการขยายความสาเร็ จนัน้ มาจากการเป็ นคนดีของผู้ตายด้ วย และ
ต้ องการให้ ชีวิตของคนตายกลายเป็ นบทเรี ยนของคนที่ยงั มีชีวิตอยู่ นอกจากนี ้ ในส่วนของประวัติ
ผู้ตายยังแสดงให้ เห็นถึงสถานะและเครื อข่ายของผู้ตายและครอบครัวอีกด้ วย2
ในทศวรรษ 2520 จนถึงปั จจุบนั (ทศวรรษ 2550) ในยุคนี ้จะให้ ความสาคัญแก่คาไว้ อาลัย
จากผู้หลักผู้ใหญ่ ในเครื อข่ายและในสังคมมากขึ ้น มีการเรี ยงลาดับคาไว้ อาลัยโดยจะให้ พืน้ ที่แก่
ข้ าราชการระดับสูงก่อนเครื อญาติ โดยคาไว้ อาลัยจะเขียนในลักษณะยกย่องผู้ตายว่าเป็ นผู้ มุ่งมัน่
ในการปฏิ บัติงานผสานไปกับ ความเป็ นคนดีของผู้ต าย โดยการท าหนัง สื อ งานศพในปั จ จุบัน
(ทศวรรษ 2550) ไม่ได้ ทาตามวัตถุประสงค์เดิมที่ม่งุ เน้ นให้ ความทรงจาเกี่ยวกับผู้ตายเป็ นบทเรี ยน
1

อรรถจักร์ สัต ยานุรักษ์ . (2556). ความหมายของตัวตน: พัฒ นาการหนังสือ แจกในงานศพ. ใน
ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา รวมบทความไทยศึกษาเพือ่ ระลึกถึงศาสตราจารย์ อิ ฌิอิ
โยเนะโอะ. หน้ า 203.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 207-208.
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ให้ แก่ผ้ อู ่านหรื อผู้ที่มีชีวิตอยู่ หากแต่เป็ นการแสดงให้ เห็นเพียงด้ านความสาเร็ จของผู้ตายเท่านัน้
เพราะเป็ นแบบแผนของการเขียนคาไว้ อาลัยในยุคสมัยนี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นการแสดงให้ เห็นเฉพาะ
บางส่วนเสี่ยวของชีวิตการทางานของผู้ตายเท่านัน้ การเขียนประวัติการทางานของผู้ตายผ่านคาไว้
อาลัยจึงเป็ นไปเพื่อแสดงให้ เห็นว่าผู้ตายอยู่ในเครื อข่ายอะไรและสถานะใด นอกจากนี ้ยังเป็ นการ
ประกาศให้ สงั คมได้ ประจักษ์ด้วยว่าเครื อญาติหรื อลูกหลานของผู้ตาย (ซึ่งเป็ นผู้จดั ทาหนังสือ) เป็ น
คนที่มีสถานภาพทางอานาจสูงเพราะมีเส้ นสายในกลุม่ คนที่เป็ นเครื อข่ายของผู้ตายด้ วย1
ประเด็นส าคัญ เกี่ ยวกับหนังสื องานศพของนักธุรกิ จ ไทยเชือ้ สายจีนที่ ผ้ ูวิ จัยเห็นว่าเป็ น
ประเด็นที่นา่ จะนามาศึกษาเพิ่มเติมคือ การสร้ างอัตลักษณ์ (identity) ของบุคคลเพื่อบอกว่าบุคคล
นันคื
้ อใคร มีสถานะและสิทธิอานาจอย่างไรในสังคมผ่านเรื่ องที่เล่าโดยตัวบุคคลนัน้ เองหรื อผู้อื่น
เป็ นผู้เล่าถึง อันเป็ นส่วนหนึ่งของการต่อรองเพื่ อสิทธิ อานาจของบุคคลหรื อกลุ่ม บุคคลที่ มี การ
กล่าวถึง2 ประเด็นดังกล่าวนี ม้ ีงานศึกษาจานวนหนึ่งที่ ชีใ้ ห้ เห็นว่าการบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ ยวกับ
บุคคลให้ ผ้ ูอื่นจดจาไว้ หรื อการถ่ายทอดเรื่ องราวความทรงจาเกี่ยวกับบุคคลหนึ่ง ๆ ให้ ผ้ ูอื่นรู้ และ
จดจาไว้ เป็ นวิธีการหนึง่ ในการสร้ างอัตลักษณ์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลให้ เป็ นที่รับรู้และใช้ ในการ
ต่อรองเพื่อสิทธิอานาจในสังคมของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในเรื่ องเล่านัน้ ๆ 3 ในส่วน
ของหนังสืองานศพได้ มีงานศึกษาที่อธิ บายว่าการจัดรู ปแบบของหนังสืองานศพให้ มีส่วนที่ เป็ น
ประวัติผ้ ตู ายและส่วนคาไว้ อาลัยผู้ต าย เป็ นการนาเสนอเรื่ องราวความทรงจาที่ดีเกี่ยวกับผู้ตายให้
ผู้อา่ นหนังสืองานศพได้ รับรู้ ผู้อา่ นหนังสืองานศพจึงเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ตาย4
จากจุดนี ้ผู้วิจัยเห็นว่าการนาเสนอความทรงจาที่ดีเกี่ยวกับผู้ตายที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ
งานศพนีเ้ องคือ การสร้ างอัตลักษณ์ ของผู้ตายผ่านเรื่ องที่เล่าโดยลูกหลาน ญาติสนิท มิตรสหาย
1

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 215.
2
สรุ ปจาก สิริพรรณ นกสวน และเอก ตังทรั
้ พย์ วฒ
ั นา (บรรณาธิ การ). (2546). คาและความคิ ดใน
รัฐศาสตร์ ร่วมสมัย. หน้ า 160-162; ปิ่ นแก้ ว เหลืองอร่ามศรี (บรรณาธิการ). (2546). อัตลักษณ์ ชาติ พนั ธุ์ และ
ความเป็ นชายขอบ; ปริ ตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (บรรณาธิการ). (2545). คนใน ประสบการณ์ภาคสนามของ
นักมานุษยวิ ทยาไทย.
3
อังกูร หงษ์ คณานุเคราะห์. (2552). เรื ่องเล่าจากสหาย: รู ปแบบและการปรากฏตัวของความทรงจา
ร่ วมจากชุมชนอดีตแนวร่ วม พคท.
4
อนรรฆ พิทกั ษ์ ธานิน. (2550,มกราคม-มิถนุ ายน). เล่มเดิ ม. หน้ า 149-151.
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ของผู้ตายเพื่อใช้ ในการกาหนดสถานะหรื อสิทธิอานาจของผู้ตายที่ถูกกล่าวถึง ตลอดจนลูกหลาน
ญาติสนิท มิตรสหาย ของผู้ตายด้ วย อันเป็ นไปในทานองเดียวกับที่งานศึกษาของเพ็ญนภา หมอน
สะอาด ได้ กล่าวถึงการนาเสนอภาพลักษณ์ของชาวจีนในไทยในนวนิยายช่วงพ.ศ. 2512-2533 ว่า
มีนวนิยายที่เขียนโดยนักเขียนที่เป็ นคนไทยเชื ้อสายจีน นาเสนอภาพลักษณ์ของชาวจีนในไทยหรื อ
ชาวไทยเชื ้อสายจีนในเชิงบวก เช่น มีคณ
ุ ธรรม มีความกตัญญู เป็ นนายทุนผู้ประสบความสาเร็ จ
ทางธุรกิจ โดยการนาเสนอภาพลักษณ์เช่นนี ้ส่วนหนึ่งเป็ นการให้ ความหมายของชาวจีนในไทยและ
คนไทยเชื ้อสายจีนเพื่อลดทอนหรื อล้ างภาพลักษณ์เชิงลบของชาวจีนในไทยและคนไทยเชื ้อสายจีน
ที่มีการนาเสนอในช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยดาเนินนโยบายชาตินิยมที่กีดกันให้ ชาวจีนในไทยและคน
ไทยเชื อ้ สายจี น มี ส ถานะเป็ น “คนอื่ น ” (the other) ที่ ไ ม่ ใ ช่ ค นไทย จึ ง ถูก ริ ด รอนสิ ท ธิ อ านาจ
บางอย่างไป1 เพียงแต่งานศึกษาของ

เพ็ญนภาศึกษาเรื่ องเล่าที่เกิดจากจินตนาการของผู้เขียน

นวนิยายหรื อไม่ก็เรื่ องที่มาจากประสบการณ์ ของผู้เขียนนวนิยายเอง ขณะที่ปริ ญญานิพนธ์ ของ
ผู้วิจยั จะศึกษา “อัตลักษณ์” ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏในหนังสืองานศพ
ทัง้ นี แ้ นวคิ ด เรื่ อ งการสร้ างหรื อ การน าเสนออัต ลัก ษณ์ ของบุค คลหรื อ กลุ่ม บุค คลเป็ น
แนวคิดที่มีการนามาใช้ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ไทยแล้ ว เช่น งานศึกษาของธงชัย วินิจจะกูล ที่
อธิ บ ายถึ ง การสร้ างอัต ลัก ษณ์ ของชนชัน้ น าสยามช่ว งพ.ศ. 2438-2453 ในฐานะ “ผู้ที่ มี ค วาม
เจริ ญก้ าวหน้ า” (civilize) จึงมีการนิยามอัตลักษณ์ให้ ราษฎรพวกหนึ่งเป็ น “คนบ้ านนอก” ที่ล้าหลัง
แต่ส ามารถท าให้ เจริ ญ ได้ และอี ก พวกหนึ่ ง เป็ น “คนอื่ น ” ที่ ล้ าหลัง ป่ าเถื่ อ น ไม่ ส ามารถท าให้
เจริ ญก้ าวหน้ าได้ ตามแบบอย่างแนวคิดของชาติตะวันตก 2 หรื องานศึกษาของสายชล สัตยานุรักษ์
ที่อธิบายถึงการสร้ างชาติไทยของชนชันน
้ าทางการเมือง ทาให้ มีการสร้ างอัตลักษณ์ของ “คนไทย”

1

เพ็ญนภา หมอนสะอาด. (2550). ภาพลักษณ์ของชาวจี นในเมื องไทยที ่ปรากฏในนวนิ ยายไทย พ.ศ.
2512-2533.
2
Thongchai 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 “คนอื่น”1 จากงานศึกษาที่กล่าวมาผู้วิจยั เห็นว่า การศึกษาวิเคราะห์อตั ลักษณ์ของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลในมิติทางประวัติศาสตร์ เป็ นสิ่งที่สามารถทาได้ โดยปริ ญญานิพนธ์ ของผู้วิจยั จะได้ ต่อ
ยอดจากแนวการศึกษาที่ธงชัย วินิจจะกูล และ สายชล สัตยานุรักษ์ ได้ ทามา กล่าวคือขณะที่งาน
ศึก ษาทัง้ 2 ท่ า นศึก ษาเกี่ ย วกับ การสร้ างอัต ลัก ษณ์ ข องผู้ค นในสยามโดยชนชัน้ น าไทย ส่ว น
ปริ ญญานิพนธ์ของผู้วิจยั จะศึกษาวิเคราะห์อตั ลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ
2450 ถึ งทศวรรษ 2540 ที่ ก าหนดโดยตัว นัก ธุ รกิ จ หรื อ โดยลูก หลาน ญาติส นิ ท มิ ต รสหาย ซึ่ง
ปรากฏอยูใ่ นหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงเวลาดังกล่าว
ในการศึกษา “อัตลักษณ์” ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏในหนังสืองานศพ ประเด็น
หลักอีกประเด็นหนึ่งที่ปริ ญญานิพนธ์ ของผู้วิจยั จะอธิบายคือ ความเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ ที่
ถูกนาเสนอในหนังสืองานศพ โดยผู้วิจัยอิงกับแนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ว่า อัต
ลัก ษณ์ ข องผู้ คนไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ แ น่ น อนตายตัว หากแต่ มี ก ารเลื่ อ นไหลเปลี่ ย นแปลงไปตามแต่
สถานการณ์ ของตัวผู้นิยามอัตลักษณ์ 2 เมื่อผู้วิจยั พิจารณารู ปแบบและเนื ้อหาของหนังสืองานศพ
ของนัก ธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น ในช่วงทศวรรษ 2450 ถึ ง ทศวรรษ 2540 ในเบื อ้ งต้ น ผู้วิจัย พบว่า
หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนได้ มีการเปลี่ยนแปลงทังลั
้ กษณะภายนอกและเนื ้อหา
ภายในอยู่เรื่ อย ๆ เพื่อให้ เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงในแง่เนื ้อหาได้ ชดั ขึ ้น ในที่นี ้จึงจะขอยกเอา
เนือ้ หาภายในหนังสืองานของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนแต่ละยุคสมัยมากล่าวเป็ น “ตัวอย่าง” เริ่ ม
จากหนังสืองานศพของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะพุกกณะ) พิมพ์ในพ.ศ. 2457 เนื ้อหา
จะเป็ นการกล่าวถึงประวัติผ้ ตู าย นิสยั ใจคอของผู้ตายที่เป็ นคนโอบอ้ อมอารี มีน ้าใจ ใจกว้ างชอบ
ช่วยเหลือแบ่งปั น ประวัตกิ ารทางาน ประวัตคิ รอบครัว อาการป่ วย
หนังสืองานศพของนายวูตงุ ปั๊ ก ล่าซา พิมพ์ในพ.ศ. 2505 เนือ้ หาจะเป็ นการกล่าวถึงว่า
ผู้ตายบุคคลที่ทาความดี ทาประโยชน์ตอ่ บ้ านเมือง เป็ นพ่อค้ าที่มีคณ
ุ ธรรม ใจบุญ ช่วยเหลือสังคม
1

สายชล สัตยานุรักษ์ . (2545). ความเปลีย่ นแปลงในการสร้างชาติ ไทยและความเป็ นไทยโดยหลวง
วิ จิตรวาทการ; สายชล สัตยานุรักษ์ . (2546). สมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภาพ การสร้างอัตลักษณ์
“เมื องไทย” และ “ชัน้ ” ของชาวสยาม.
2
ปรี ช า คุ วิ น ทร์ พัน ธุ์ . (2550, มกราคม). ชาติ พัน ธุ์ ศาสนา และชาติ นิ ย ม. ใน สุร ชาติ บ ารุ ง สุข
(บรรณาธิการ). จุลสารความมัน่ คงศึกษา ฉบับที ่ 15 ชาติ พนั ธุ์ชาติ นิยม Ethnonationalism. หน้ า 7.
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และเคารพกฎหมาย ซื่อสัตย์ในการค้ า ไม่ระรานรังแกพ่อค้ าคนอื่น เป็ นที่เคารพแก่พ่อค้ าทัว่ ๆ ไป
เป็ นผู้ที่มีน ้าใจโอบอ้ อมอารี แก่เพื่อนฝูงและพ่อค้ าทัว่ ไปที่มาติดต่อ เป็ นบุคคลที่ช่วยเหลืองานทาง
ราชการ เนื่ องจากเป็ นกรรมการจัดหาเงินของสภากาชาดไทย กรรมการจัดหาเงินสร้ างสถานี
อนามัยห้ วยขวาง กรรมการจัดหาเงินสมทบทุนอานันทมหิดล กรรมการจัดหาเงินช่วยการกุศลอื่น
ๆ อีกมากมาย
หนังสืองานศพของนายเตียง จิราธิ วฒ
ั น์ พิมพ์ในพ.ศ. 2512 เนือ้ หาจะเป็ นการกล่าวถึง
การต่อสู้ชีวิต การทางานหนักกว่าจะประสบความสาเร็ จของชาวจีนที่อพยพรุ่นแรก และกว่าที่จะ
ประสบความสาเร็ จในธุรกิจ กล่าวถึงการมองหาลู่ทางทามาหากิน เช่น เมื่อสงครามมหาเอเชีย
บูรพาสิ ้นสุดลง ผู้ตายพบว่าตลาดการค้ าในเมืองไทยคงจะต้ องฟื น้ ตัวขึ ้นอย่างแน่นอน จึงได้ ทา
การตังบริ
้ ษัทเซ็นทรัล เทรดดิ ้งขึ ้นที่สี่พระยา และเปิ ดเป็ นห้ างที่สงั่ สินค้ าจากต่างประเทศ
หนังสื องานศพของนายชิน โสภณพนิช พิม พ์ ในพ.ศ. 2531 เนื อ้ หาจะเป็ นการกล่าวถึง
ผู้ต ายว่า เป็ นนัก ธุ รกิ จ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ บอกเล่ า เรื่ อ งราวชี วิ ต ที่ ผ่ า นมากว่า ที่ จ ะประสบ
ความสาเร็ จ การเป็ นนักธุร กิจที่ดีที่จะประสบความสาเร็ จควรมีลักษณะอย่างไร คิดอย่างไร เช่น
บุคคลที่มีการศึกษา รักการเรี ยนรู้อยู่ตลอด มองหาลู่ทางขยายกิจการ เนื่องจากเมื่อครัง้ ที่จะมีการ
ขยายสาขาธนาคารออกไปตังที
้ ่สิงคโปร์ แทนที่ผ้ ตู ายจะเลือกทาเลที่เป็ นย่านธุรกิจเหมือนกับสาขา
ของธนาคารอื่ น ๆ แต่เขากลับเลือกย่าน South Bridge Road ซึ่งเมื่อ 30 ปี ก่อนยังไม่มีใครรู้ จกั
ย่านนี ้เท่าใด เขาให้ เหตุผลว่า ถ้ าตังสาขาในย่
้
านนี ้จะสามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ สะดวกสบายกว่า
เพราะย่านนีค้ ล้ าย ๆ กับสาเพ็งของไทย คือเป็ นย่านการค้ าของคนจีนแต้ จิ๋วเป็ นส่วนใหญ่ และ
พ่อ ค้ า เหล่า นี โ้ ดยมากได้ ติด ต่อ ท าธุ รกิ จ การค้ ากับ เมื อ งไทยอยู่แ ล้ ว เมื่ อธนาคารไปเปิ ดสาขา
ให้ บริ การถึงหน้ าบ้ านมี หรื อลูกค้ าจะหนี หายไป นอกจากนี ้ เนื อ้ หาภายในยังเป็ นแหล่งข้ อมูลที่
เกี่ยวกับประวัติการทาธนาคารในประเทศไทยที่มีการเรี ยบเรี ยง

มีการอ้ างอิงเหมือนกับหนังสือ

วิชาการทัว่ ไป ถือว่าเป็ นประโยชน์มาสาหรับผู้ที่สนใจ
ทัง้ นี เ้ นื่ องด้ วยปริ ญ ญานิพ นธ์ นี ม้ ุ่ง ศึกษาอัตลักษณ์ ของนักธุ รกิ จ ชาวไทยเชื อ้ สายจี น ที่
ปรากฏในหนังสืองานศพ ดังนันอี
้ กประเด็นหนึ่งที่ปริ ญญานิพนธ์นี ้จะได้ ชี ้ให้ เห็นคือประเด็น “ความ
เป็ นจีน” (chineseness) ของคนจีนในไทยซึ่งเป็ นประเด็นหนึ่งที่มีการถกเถียงกันมานาน เห็นได้
จากที่งานชิ ้นสาคัญ ของจี. วิลเลียม สกินเนอร์ (G. William Skinner) เรื่ อง “สังคมจีนในประเทศ
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ไทย: ประวัติศาสตร์ เชิงวิเคราะห์ ” ซึ่งตีพิมพ์ครัง้ แรกฉบับภาษาอังกฤษเมื่อพ.ศ. 2500 และฉบับ
แปลเป็ นภาษาไทยเมื่ อพ.ศ. 2529 ได้ เสนอว่าชาวจีนในไทยมีอยู่ 2 พวกใหญ่ ๆ คือกลุ่มที่สมาน
ลักษณ์ (assimilation) เข้ ากับคนไทยและกลายเป็ นคนไทยผ่านการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล การรับ
ราชการไทย พูดภาษาไทยให้ ชดั อันเป็ นไปตามนโยบายชาตินิยมของรัฐไทย ส่วนคนจีนอีกกลุ่ม
หนึง่ รักษาความเป็ นจีน วัฒนธรรมจีนเอาไว้ โดยชาวจีนในไทยไม่มีการผสมผสานความเป็ นจีนและ
ความเป็ นไทยเข้ าด้ วยกัน1
ขณะที่งานศึกษาของริ ชาร์ ด เจ. คอชลิน (Richard J. Coughlin) เรื่ อง “Double Identty:
the Chinese in Modern Thailand” ซึ่งตีพิมพ์ครัง้ แรกฉบับภาษาอังกฤษเมื่อพ.ศ. 2503 ได้ เสนอ
ว่าชาวจีนในไทยมีลกั ษณะทวิลกั ษณ์ระหว่างความเป็ นจีนและความเป็ นไทย โดยคนจีนในไทยจะ
เลือกแสดงออกว่าเป็ นจีนหรื อเป็ นไทยในสถานการณ์ ที่ตนได้ ประโยชน์จากการแสดงออกนัน้ ๆ
หากเป็ นสถานการณ์ที่การแสดงออกว่าตนเป็ นจีนได้ ประโยชน์มากกว่า ชาวจีนในไทยจะแสดงออก
ถึงความเป็ นจีน หากเป็ นสถานการณ์ ที่การแสดงออกว่าตนเป็ นไทยได้ ประโยชน์มากกว่า ชาวจีน
ในไทยจะแสดงออกถึงความเป็ นไทย 2 ส่วนหนังสือของเกษี ยร เตชะพีระ เรื่ อง “แลลอดลายมังกร:
รวมข้ อเขียนว่าด้ วยความเป็ นจีนในสยาม” ซึ่งตีพิมพ์เมื่ อพ.ศ. 2537 ได้ เสนอว่าชาวจีนในไทยมี
“ความเป็ นจีนสยาม” คือมีการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทย ทาให้ ชาวจีน
ในไทยมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจากชาวจีนในประเทศจีน ดังนัน้ ชาวจีนในไทยจึงไม่ได้ เป็ นไป
ตามคาอธิบายของจี. วิลเลียม สกินเนอร์ ที่ว่าชาวจีนในไทยไม่มี การผสมผสานความเป็ นจีนและ
ความเป็ นไทยเข้ าด้ วยกัน 3 ขณะเดียวกันเกษี ยรก็เห็นต่างจากคอชลิน คือ เกษี ยรเห็นว่าชาวจีนใน
ไทยไม่ได้ มี ลักษณะทวิลักษณ์ ที่ ส ลับ กันไปมาระหว่างความเป็ นจี นและความเป็ นไทยตามแต่
สถานการณ์ ที่จะได้ ประโยชน์ อย่างที่ คอชลินเสนอ แต่ชาวจีนในไทยเป็ น “จี นสยาม” ที่ ถูกหล่อ

1

จี. วิลเลียม สกินเนอร์ . (2548). สังคมจี นในประเทศไทย ประวัติศาสตร์ เชิ งวิ เคราะห์ .
Richard J. Coughlin. (1960). Double Identity: the Chinese in Modern Thailand.
3
เกษียร เตชะพีระ. (2537 ข). แลลอดลายมังกร รวมข้อเขี ยนว่าด้วยความเป็ นจี นในสยาม.
2

13
หลอมขึน้ ท่ า มกลางบริ บ ทความเป็ นไทย ความเป็ นลาว ความเป็ น

กะเหรี่ ย ง และความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ทาให้ “จีนสยาม” มีลกั ษณะเฉพาะของตนเอง1
ผู้วิจยั เห็นว่าปริญญานิพนธ์นี ้จะเป็ นส่วนหนึง่ ในการวิพากษ์ถกเถียงในประเด็น “ความเป็ น
จี น ” ของคนจี น ในไทยซึ่งเป็ นประเด็น หนึ่งที่ มี ก ารถกเถี ยงกัน ในแวดวงวิช าการมานานกว่า 6
ทศวรรษแล้ ว โดยเปิ ดพื ้นที่ใหม่ ๆ ให้ แก่การตีความและอธิบายประเด็น “ความเป็ นจีน” ในไทยผ่าน
การศึกษา “อัตลักษณ์” ของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏในหนังสืองานศพซึง่ เป็ นหลักฐาน
ที่มีการนามาใช้ ในฐานะหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ คอ่ นข้ างน้ อย
จากความสาคัญของหนังสืองานศพและพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของหนังสืองาน
ศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั เกิดความสนใจในการศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีน ว่ามีปัจจัยใดบ้ า งที่สง่ ผลให้ เกิดความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยหวังว่า งานศึกษาชิ ้นนี ้จะทาให้ เกิดความเข้ าใจในประวัติศาสตร์ การทาหนังสืองาน
ศพของคนไทยเชื ้อสายจีนมากขึ ้น ทาให้ เข้ าใจประวัตศิ าสตร์ วฒ
ั นธรรมของชาวไทยเชื ้อสายจีนและ
นาไปสู่การเข้ าถึงประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรมการทาหนังสืองานศพของชาวไทย รวมไปถึงทาให้
เข้ าใจประวัตศิ าสตร์ ไทยในด้ านสังคมและวัฒนธรรมในภาพรวมได้ มากยิ่งขึ ้นด้ วย

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. ศึกษา “อัตลักษณ์” ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนทีป่ รากฏอยูใ่ นหนังสืองานศพในช่วง
ระหว่างทศวรรษ 2450-2540
2. ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการสร้ าง “อัตลักษณ์ ” ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏอยู่
ในหนังสืองานศพในช่วงระหว่างทศวรรษ 2450-2540

ขอบเขตและวิธีการศึกษา
1. ในแง่เวลา การศึกษา“อัตลักษณ์ ” ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏในหนังสือ
งานศพ จะเริ่ มศึกษาตังแต่
้ ทศวรรษ 2450 เนื่องจากพบหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีน
1

เกษวดี พุทธภูมิพิทกั ษ์ . (2545). ความเป็ นจี นตามนิ ยามของผู้มีเชื ้อสายจี นในอาเภอเมื อง จังหวัด
พิ ษณุโลก. หน้ า 9.
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เก่าที่สุดที่หาพบ คือหนังสืองานศพของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะพุกกณะ) พิมพ์ใน
พ.ศ. 2457 ผู้ตายเป็ นเจ้ าภาษีนายอากรที่ลงทุนในกิจการโรงสีข้าวในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือว่าเป็ นนัก
ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนกลุ่มแรกที่ลงทุนทาธุรกิจ และสาเหตุที่จบทศวรรษ 2540 เนื่องด้ วยจากการ
สารวจเบื ้องต้ นผู้วิจัยพบว่า หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนส่วนใหญ่จะนาเสนออัต
ลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยโดยผูกเข้ ากับความส าเร็ จทางธุรกิจ ลักษณะเช่นนีจ้ ะปรากฏอยู่จนถึง
ทศวรรษ 2540 ซึ่งเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ ต่อมาในทศวรรษ 2550 เรื่ องราวของหนังสือ
งานศพจะนาเสนอแง่มุมอื่นของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีน อาจกล่าวได้ ว่าหนังสืองานศพของนัก
ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ผลิตขึ ้นในช่วงทศวรรษ 2450 จนถึงทศวรรษ 2540 มีลกั ษณะที่สืบเนื่องกัน
ขณะที่หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ผลิตขึ ้นในช่วงหลังทศวรรษ 2540 มีลกั ษณะ
ของเนือ้ หาที่แตกต่างอย่างสิ ้นเชิงกับหนังสืองานศพที่ผลิตขึ ้นในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ
2540 ดังนันการท
้
าความเข้ าใจอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏในหนังสืองานศพที่
ผลิตขึ ้นในช่วงหลังทศวรรษ 2540 จึงเป็ นการศึกษาที่ต้องแยกออกจากหนังสืองานศพที่ผลิตขึ ้นมา
ก่อนหน้ า ผู้วิจยั เห็นว่าควรมีการศึกษา “อัตลักษณ์” ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในหนังสืองานศพ
ที่ผลิตขึ ้นในช่วงทศวรรษ 2550 อย่างละเอียดแยกต่างหากออกมา
2. ในแง่กลุ่มคน/บุคคล งานศึกษาชิ ้นนี ้จะศึกษาหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสาย
จีน โดยจะเน้ น ไปที่ นักธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี นที่ มี บทบาททางเศรษฐกิ จ และธุ รกิ จ ของนักธุรกิ จ
เหล่านี ป้ ระสบความส าเร็ จ อย่างมากในทางธุรกิ จ เช่น พระยาโชฎึก ราชเศรษฐี (ฮวด โชติก ะพุ
กกณะ) หลวงอุดรภัณฑ์พานิช (นายอากรเต็ง) เซียวซองอ้ วน สีบุญเรื อง อึ ้งยุกหลง ล่าซา โชติ
ล่าซา มา บูลกุล เกษม ล่าซา เตียง จิราธิ วฒ
ั น์ ชิน โสภณพนิช เทียม โชควัฒ นา ทัง้ นีเ้ หตุที่
เลือกนักธุรกิจเหล่านี ้เป็ นกรณีตวั อย่างในการศึกษา นอกเหนือจากเหตุที่ได้ กล่าวมาแล้ ว อีกเหตุผล
หนึ่งที่ผ้ วู ิจยั เลือกใช้ นกั ธุรกิจเหล่านี ้เป็ นกรณีตวั อย่าง เนื่องจากนักธุรกิจเหล่านี ้ประสบความสาเร็ จ
และเป็ นที่ร้ ูจกั ดังนันงานศพของนั
้
กธุรกิจเหล่านี ้คงมีแขกเหรื่ อจานวนไม่น้อยมาร่วมงานศพ ดังนั น้
หนังสืองานศพของท่านเหล่านี ้คงจะได้ เผยแพร่ออกสูว่ งกว้ างพอสมควร
3. ในแง่หลักฐาน งานศึกษาชิ ้นนี ้จะใช้ หลักฐานคือ หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้
สายจี น ที่ ผ ลิ ตในช่วงเวลาเป็ นขอบเขตที่ ศึกษา โดยจะศึกษาวิเคราะห์ ความเปลี่ ยนแปลงของ
หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีน อย่างไรก็ดีด้วยหนังสืองานศพของนักธุรกิจเหล่านี ้มีทงั ้
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ที่พิมพ์เป็ นภาษาไทยและที่พิมพ์เป็ นภาษาจีน ในการศึกษาของผู้วิจยั ขอจากัดเฉพาะหนังสืองาน
ศพที่ตีพิมพ์เป็ นภาษาไทยเท่านันเนื
้ ่องจากข้ อจากัดของผู้วิจยั เองที่ไม่มีความรู้ความสามารถด้ าน
ภาษาจีนจึงไม่สามารถอ่านหนังสือที่พิมพ์เป็ นภาษาจีนได้ อีกทังผู
้ ้ วิจยั ยังเห็นว่าหนังสืองานศพที่
พิมพ์เป็ นภาษาไทยนันมุ
้ ่งผลิตเพื่อเผยแพร่ให้ คนไทยอ่าน ดังนัน้ “อัตลักษณ์” ของนักธุรกิจไทยเชื ้อ
สายจีนที่ปรากฏในหนังสืองานศพฉบับภาษาไทยจึงเป็ นการนาเสนออัตลักษณ์ ของผู้ตายให้ คน
ไทยซึง่ เป็ นคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยได้ อา่ นและเข้ าใจอัตลักษณ์ของผู้ตายซึง่ ทามาหากินอยูบ่ นผืน
แผ่นดินไทยอย่างที่ผ้ ตู ายหรื อเครื อญาติของผู้ตายต้ องการให้ คนไทยที่ได้ อา่ นหนังสืองานศพเข้ าใจ
และจดจาผู้ตายในลักษณะเช่นนัน้
นอกจากนีย้ งั มีเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ใช้ เป็ นแหล่งข้ อมูลเสริ มได้ แก่ วิทยานิพนธ์ เช่น
วิทยานิพ นธ์ เรื่ องการศึ กษาประเภทของหนังสื ออนุสรณ์ ในงานฌาปนกิ จศพที ่คดั ลอกเรื ่ องจาก
ต้นฉบับของหอสมุดแห่งชาติ และเรื ่องทีไ่ ด้จากแหล่งอื ่นๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2501-2510 ของสุพฒ
ั น์
ส่อ งแสงจัน ทร์ เป็ นต้ น หนัง สื อ เช่น สัง คมจี น ในประเทศไทย ของจี . วิ ล เลี ย ม สกิ น เนอร์
ประวัติศาสตร์ เชิ งวิ เคราะห์ ลักษณะของนายทุนไทยในช่วงระหว่างพ.ศ. 2457-2482: บทเรี ยนจาก
ความรุ่ ง โรจน์ สู่ โคกนาฏกรรม ของพรรณี บัว เล็ ก ปากไก่ แ ละใบเรื อ ของนิ ธิ เอี ย วศรี ว งศ์
เศรษฐกิ จการเมื องไทยสมัยกรุงเทพฯ ของคริ ส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ ไพจิตร. เป็ นต้ น วารสาร
เช่น อ่าน ศิ ลปวัฒ นธรรม วารสารประวัติศาสตร์ เป็ นต้ น หนังสือพิม พ์ เช่น ข่ าวสด บ้านเมื อง
ผูจ้ ดั การ เป็ นต้ น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ เช่น เว็บไซต์หอสมุดต่าง ๆ เป็ นต้ น
4. ในแง่ของวิธีการศึกษา ใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) โดยเริ่ ม
จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องที่สนใจจะศึกษา รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวกับกับเรื่ องที่ต้องการจะ
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ห ลัก ฐานด้ ว ยการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เอกสาร (Documentary Research) และ
นาเสนอข้ อมูลซึง่ เป็ นการเสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical description)

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เรื่ อง การศึ กษา “อัตลักษณ์ ” ของนักธุ รกิ จไทยเชื ้อสายจี นที ่ปรากฏใน
หนังสื องานศพช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2540 เป็ นการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นหลัก ๆ
2 ประเด็นคือ 1.การศึกษาวิเคราะห์หนังสืองานศพ 2.อัตลักษณ์ ของชาวไทยเชือ้ สายจีน จากที่
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ผู้วิจยั ได้ ทาการสารวจเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มงานออกเป็ น 3 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ ดังนี ้
1. งานศึกษาหนังสืองานศพโดยกลุ่มบรรณารักษ์
งานศึกษาของกลุ่มบรรณารักษ์ ที่เกี่ ยวกับหนังสืองานศพ ส่วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาใน
ลักษณะศึกษาแนวโน้ มความสนใจของสังคมว่าหมวดวิชาใดที่ได้ รับการตีพิมพ์ในหนังสืองานศพ
บ่อยครัง้ ที่ สุด หมวดวิช าใดที่ ไม่เคยได้ รับ การตี พิ ม พ์ เลย และนอกจากนี ก้ ารศึก ษาของกลุ่ม
บรรณารักษ์ ยงั เป็ นการรวบรวมบรรณานุกรมหนังสืองานศพในแต่ละช่วงเวลา เช่ น งานศึกษาของ
สุพฒ
ั น์ ส่องแสงจันทร์ (2513) เรื ่ องการศึกษาประเภทของหนังสื ออนุสรณ์ ในงานฌาปนกิ จศพที ่
คัดลอกเรื ่องจากต้นฉบับของหอสมุดแห่งชาติ และเรื ่องที ่ได้จากแหล่งอื ่น ๆ ระหว่างปี พ.ศ. 25012510 และงานศึกษาของอรุณ สุภทั รากุล (2518) เรื ่ องการศึกษาประเภทของหนัง สื ออนุสรณ์ ใน
งานฌาปนกิ จศพที ่คดั เรื ่องจากต้นฉบับของหอสมุดแห่งชาติ และเรื ่องทีไ่ ด้จากแหล่งอืน่ ๆ ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2511-2515 จากงานศึกษาทัง้ 2 ชิน้ พบว่าหมวดวิชาที่นามาพิมพ์ในหนังสืองานศพมาก
ที่ สุ ด คื อ หมวดศาสนา รองลงมาเป็ นหมวดสัง คมศาสตร์ ประวัติ ศ าสตร์ วรรณคดี เป็ น ต้ น
นอกจากนี ้ในระยะหลังยังมีงานศึกษาที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับงานทัง้ 2 ชิ ้นข้ างต้ นแต่จะเพิ่มเติม
การวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบ ลักษณะ เนื ้อหาของหนังสืองานศพ เช่น งานศึกษาของนวลวรรณ
ชันไพศาลศิ
้
ลป์ (2542) เรื ่องการวิ เคราะห์หนังสื ออนุสรณ์ งานศพที ่จดั พิ มพ์ในปี พ.ศ. 2521-2530
และงานศึกษาของธัญ ญาลักษณ์ ใจเที่ยง (2553) เรื ่ องการวิ เคราะห์ หนังสื ออนุสรณ์ งานศพที ่
จัดพิ มพ์ในปี พ.ศ. 2531-2551 งานศึกษาทัง้ 2 ชิ ้นนี ้เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ประวัติ คาไว้ อาลัย ปก
หนังสือ ขนาด ภาพประกอบ จานวนหน้ า สานักพิมพ์ เนื ้อเรื่ องของหนังสืองานศพ พบว่าหนังสือ
หมวดศาสนายังได้ รับความสนใจในการตีพิมพ์ในหนังสืองานศพมากที่สุด งานทัง้ 2 ชิ ้นข้ างต้ น
วิเคราะห์หนังสืองานศพแต่ไม่ได้ เชื่อมโยงกับปั จจัยที่ทาให้ เกิดความเปลี่ยนแปลง
นอกจากงานศึกษาในลัก ษณะข้ างต้ นแล้ วยัง มี ง านศึกษาในลักษณะอื่ น ๆ เช่น งาน
ศึก ษาของ สุนี ย์ ดาราศิล ป์ (2521) เรื ่ อ งศึ ก ษาการจ าแนกผลงานจากชี วประวัติ ที่ป รากฏใน
หนังสื ออนุสรณ์ งานศพระหว่างปี พ.ศ. 2516-2520 งานศึกษาชิ ้นนี ้ที่รวบรวมหนังสืองานศพของ
ผู้ตายที่ ตีพิม พ์ ผ ลงานของตนเอง โดยจะท าเป็ นหนังสื ออ้ างอิงประเภทอักขรานุกรมชีวประวัติ
นอกจากนี ้ยังมีงานศึกษาของ สุดารัตน์ รัตนราช (2542) เรื ่องการใช้หนังสืออนุสรณ์ งานศพในกลุ่ม
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นัก วิ ช าการประวัติ ศ าสตร์ ใ นมหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ โดยจะเป็ นการศึ ก ษาวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ประสบการณ์ ในการใช้ หนั ง สื อ งานศพของนั ก วิ ช าการประวัติ ศ าสตร์ พบว่ า นั ก วิ ช าการ
ประวัติศาสตร์ ใช้ หนังสื องานศพ เพื่ อหาความรู้ ศึกษาชีวประวัติของผู้ตาย ค้ นคว้ าวิจัย ศึกษา
ผลงานของผู้ตายและเพื่ อเขียนหนังสื อหรื อตารา เป็ นต้ น และงานศึกษาของชฎาภรณ์ จันทร์
ประเสริ ฐ (2533) เรื ่ องความสนใจในการอ่านหนังสื ออนุสรณ์ งานศพของผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน
งานชิ น้ นี จ้ ะเป็ นการศึกษาความสนใจในการอ่าน สาเหตุในการอ่านและไม่อ่านส่วนต่าง ๆ ใน
หนังสืองานศพ พบว่าผู้ใช้ งานห้ องสมุดส่วนใหญ่อ่านหนังสืออนุสรณ์งานศพ เพราะต้ องการทราบ
ชีวประวัติของผู้ตายและเนื ้อหาในหนังสือตรงกับความสนใจ ส่ วนสาเหตุที่ไม่อ่านหนังสืองานศพ
เพราะไม่มีความจาเป็ นต้ องอ่านในขณะนัน้ รูปเล่มไม่สวย การจัดพิมพ์ไม่ดี เป็ นต้ น
นอกจากงานวิจยั ข้ างต้ นแล้ ว พบว่ามีหนังสือที่ทาการรวบรวมบรรณานุกรมหนังสืองานศพ
เช่น ดรรชนี หนังสื ออนุสรณ์ งานศพในหอสมุดและศูนย์ สนเทศ มหาวิ ทยาลัยธุรกิ จบัณฑิ ตย์ พ.ศ.
2531-2539 ของณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย์ ที่ได้ รวบรวมหนังสืองานศพในหอสมุดและศูนย์สนเทศ
ของมหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณ ฑิ ตย์ ตัง้ แต่พ .ศ. 2531-2539 จานวน 1,037 เรื่ อง โดยเลือกเฉพาะ
บทความหรื อเรื่ องที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาค้ นคว้ าวิจยั และหนังสือ บรรณานุกรม
หนังสื อแจกของนายจรัล พิ กุล ห้องสมุดศูนย์ เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ศึกษา มหาวิ ทยาลัยเกี ยวโต
เรี ยบเรี ยงโดยมารศรี ศิวรักษ์ หนังสือชุดนีม้ ี จ านวน 3 เล่มด้ วยกัน โดยเป็ นการรวบรวมและทา
บรรณานุกรมหนังสืองานศพมากกว่า 6,000 เล่ม ของคุณจรัส พิกุล ที่อยู่ที่ห้องสมุดศูนย์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา มหาวิทยาลัยเกียวโต
2. งานศึกษาหนังสืองานศพในเชิงประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา
งานศึกษาหนังสืองานศพในเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรมศึกษา เช่น งานศึกษาของ
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ เรื ่ องความหมายของตัวตน: พัฒ นาการหนังสื อแจกในงานศพ งานชิ ้นนี ้
เป็ นการศึกษาหนังสือแจกงานศพในแง่ที่หนังสือแจกงานศพสะท้ อนความเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของชีวิตของคนไทย โดยจะศึกษาจากรู ปแบบการเขียนประวัติ คาไว้ อาลัย และเรื่ องที่นามาพิมพ์
โดยพบว่าความหมายของชีวิตนี ้มิได้ เกิดขึ ้นหรื อเปลี่ยนแปลงอย่างลอย ๆ หากแต่มีรากฐานอยู่บน
ความเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์ทางสังคมในสังคมไทย โดยความหมายของชีวิตไม่เคย
หยุดนิ่งคงที่ สังคมได้ ปรุ งแต่งให้ ความตายเป็ นสิ่งจรรโลงสังคมมนุษ ย์ในลักษณะที่แตกต่างกัน
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ออกไปในแต่ละยุคสมัยตลอดมา ความหมายของความตายจึงไม่ได้ แยกออกจากความหมายของ
การดารงชีวิตอยู่ของผู้คน ความตายจึงถูกทาให้ เป็ นความทรงจาเพื่อเป็ นตัวอย่างให้ แก่คนที่อยู่
เบื ้องหลังต่อไป หนังสือแจกงานศพได้ ทาหน้ าที่สาคัญนี ้มาอย่างยาวนาน1
งานศึกษาของอนรรฆ พิทกั ษ์ธานิน เรื ่องหนังสืออนุสรณ์งานศพ: พืน้ ทีแ่ ห่งความทรงจา(ที ่
ถูกเลื อก) งานศึกษาชิ ้นนี ้เป็ นการศึกษาหนังสืองานศพในแง่ที่ถกู เลือกให้ เป็ นพื ้นที่แห่งความทรงจา
โดยจะศึกษาการเขียนชีวประวัติและคาไว้ อาลัย ที่อยู่ในหนังสืองานศพของบุคคลทางการเมือง 3
ท่านคือ นายควง อภัยวงศ์ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และจอมพลป. พิบูลสงคราม โดยจารี ตการ
เขี ยนดังกล่าวนาไปสู่การสร้ างรู ปแบบความทรงจาที่ ผ้ ูอ่านมี ต่อผู้ตาย หนังสืองานศพเป็ นสิ่งที่
กาหนดกรอบการรับรู้และการจดจาเกี่ยวกับผู้ตาย เรื่ องราวในหนังสืองานศพกับเรื่ องราวที่ปรากฏ
ของผู้ตายในรูปแบบต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งใดจะมีมากกว่ากันซึง่ ก็คงยังหาคาตอบไม่ได้ ในปั จจุบนั
และเป็ นสิ่งที่ต้องศึกษาค้ นคว้ าต่อไป2
งานศึกษาของอนุเทพ หน่อบุญโยง เรื ่ องการศึกษาขบวนการค้าหนังสื ออนุสรณ์ งานศพ
งานศึกษาชิ ้นนี ้เป็ นการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการจัดการธุรกิจหนังสืออนุสรณ์งานศพในฐานะที่
เป็ นทรัพยากรวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย์ ด้ วยคุณค่าและความสาคัญของหนังสืองานศพนัน้ ทาให้
เป็ นที่ต้องการของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ สาหรับนาไปสะสมหรื อใช้ สอยประโยชน์ในทางวิชาการ เมื่อ
หนังสื องานศพเป็ นที่ต้องการของกลุ่มคนต่าง ๆ หนังสืองานศพเข้ าสู่ร ะบบตลาด มี การจัดการ
ธุรกิจเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ทาให้ หนังสืองานศพถูกเปลี่ยนสถานะจากของแจกงานศพกลายเป็ นสินค้ า
ที่ตลาดต้ องการ
นอกจากนี ย้ ังมี เอกสารที่ เกี่ ยวกับหนังสื องานศพ เช่น เอกสารการบรรยายวิ ช าป. 372
การอ่ านในวิ ช าประวัติศาสตร์ เรื ่ องหลักฐานประวัติศาสตร์ ประเภทหนังสื ออนุสรณ์ ของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กาญจนี ละอองศรี เอกสารชิ ้นนี ้เป็ นการอธิบายความหมาย ความเป็ นมา เนื ้อหาของ
1

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2555). ความหมายของตัวตน: พัฒ นาการหนังสื อแจกในงานศพ. ใน
ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา รวมบทความไทยศึกษาเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์ อิฌิอิ โย
เนะโอะ. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา; และ ฉลอง สุนทราวาณิชย์ (บรรณาธิการ)
2
อนรรฆ พิทกั ษ์ ธานิน. (2550,มกราคม-มิถนุ ายน). หนังสืออนุสรณ์งานศพ: พืน้ ทีแ่ ห่งความทรงจา (ที ่
ถูกเลือก). 6(1): 134-158.
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หนังสืออนุสรณ์ในโอกาสต่าง ๆ รวมทังหนั
้ งสืออนุสรณ์งานศพ โดยหนังสืออนุสรณ์ในโอกาสต่าง ๆ
มีคณ
ุ ค่าในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์ ประเภทหนึ่งที่สามารถให้ ข้อมูลหรื อข้ อสนเทศในการสร้ าง
ภาพประวัติศาสตร์ ทงั ้ ด้ านการเมือง การปกครอง ระบบราชการ ประวัติศาสตร์ สถาบัน เป็ นต้ น
และหนัง สื ออนุส รณ์ มี ฐ านะเป็ นทัง้ หลักฐานชัน้ ต้ น และหลักฐานชัน้ รอง เวลาจะน ามาใช้ เป็ น
หลักฐานจะต้ องนามาตรวจสอบเสมอ
จากงานศึกษาเกี่ยวกับหนังสืองานศพข้ างต้ นนัน้ พบว่างานศึกษาของอรรถจักร์ สัตยานุ
รักษ์ เรื่ องความหมายของตัวตน: พัฒ นาการหนังสื อแจกในงานศพ มีความใกล้ เคียงกับงานที่
ผู้วิ จัย ต้ อ งการศึก ษามากที่ สุด แต่ง านชิ น้ นี ท้ าการศึก ษาเฉพาะเรื่ อ งความเปลี่ ย นแปลงของ
ความหมายของชีวิตจากหนังสืองานศพ โดยไม่ได้ มีการจากัดกลุม่ คนที่ศกึ ษา จานวนเล่มที่แน่นอน
ซึ่งจะแตกต่างจากงานที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการศึกษาในเรื่ อง การศึกษา “อัตลักษณ์ ” ของนักธุรกิจไทยเชื ้อ
สายจีนที่ปรากฏในหนังสืองานศพช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2540 ที่มีการจากัดกลุ่มคนที่จะ
ศึกษาที่แน่นอนนัน่ คือ นักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีน และงานศึกษาของผู้วิจยั จะแสดงให้ เห็นพัฒนาการ
ความเปลี่ ยนแปลงของหนังสื องานศพของนัก ธุรกิ จ ไทยเชื อ้ สายจีน แต่ถึงอย่างไรงานศึกษาที่
เกี่ยวกับหนังสืองานศพที่ผา่ นมานันมี
้ ความสาคัญและเป็ นประโยชน์มากสาหรับงานวิจยั ชิ ้นนี ้
3. งานศึกษาทางประวัตศิ าสตร์ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของชาวไทยเชือ้ สายจีน
งานศึกษาทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของชาวไทยเชื ้อสายจีน เช่น งานศึกษา
ของเพ็ญพิสทุ ธิ์ อินทรภิรมย์ เรื่ อง รัฐไทยกับคนจี น (พ.ศ. 2475-2487) งานชิ ้นนี ้เป็ นการศึกษาถึง
การดาเนินการของรัฐไทยต่อคนจีนตัง้ แต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงสมัยจอมพล
ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487) โดยชี ้ให้ เห็นว่ารัฐไทยตังแต่
้ เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
จนถึงสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม มีการใช้ นโยบาย “ชาตินิยมไทย” ส่งผลให้ มีการแบ่งแยก “คน
จีน” ออกจากคนไทยอย่างชัดเจนโดยคนจีนไม่ได้ รับสิทธิตา่ ง ๆ ที่คนไทยพึงได้ รับ กระนันก็
้ ตามการ
ดาเนินการของรัฐไทยต่อชาวจีนไม่ได้ เป็ นไปในลักษณะเดียวกันทุกด้ าน รัฐไทยดาเนินการทางการ
เมืองกับคนจีนอย่างเข้ มงวด แต่ผ่อนผันให้ คนจีนในทางเศรษฐกิจ และแทบจะไม่ดาเนินการกับคน
จีน ในทางสังคมวัฒ นธรรม ดังนัน้ คนจี นจึ งมี ปฏิ กิริยาตอบสนองต่อการดาเนินการของรัฐ ไทย
ในช่วงพ.ศ. 2475-2487 ในลักษณะที่แตกต่างกันโดยคนจีนกลุ่ม หนึ่งแสดงออกถึงการเป็ น “คน
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ไทย” ตามแนวทางที่รัฐไทยต้ องการ ส่วนคนจีนอีกกลุ่มหนึ่งยังคงรักษาลักษณะความเป็ นจีนทาง
การเมืองเอาไว้ เนื่องจากในช่วงเวลานี ้มีการปลุกกระแส “ชาตินิยมจีน” ในหมูช่ าวจีนโพ้ นทะเล1
งานศึกษาของเพ็ญนภา หมอนสอาด เรื่ อง ภาพลักษณ์ ของชาวจี นในเมื องไทยที ่ปรากฏ
ในนวนิ ยายไทย พ.ศ. 2512-2533 โดยงานศึกษาชิน้ นีเ้ ป็ นการศึกษาภาพลักษณ์ ของชาวจีนใน
เมื อ งไทยที่ ป รากฏในนวนิ ย ายไทย ระหว่ า งพ.ศ. 2512-2533 และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ภาพลักษณ์ของชาวจีนและบริ บททางประวัติศาสตร์ ในช่วงเวลาดังกล่าว ผลการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่า
ภาพลักษณ์ ของชาวจีนในไทยที่ปรากฏในนวนิยายไทยที่ผลิตขึ ้นก่อนพ.ศ. 2512 เป็ นภาพลักษณ์
ในเชิงลบ เช่น เป็ น “คนอื่น” เป็ นผู้ร้าย ศัตรูของชาติไทย ผู้มีอิทธิพล เป็ น “คอมมิวนิสต์” ต่างจาก
ภาพลักษณ์ ที่ปรากฏในนวนิยายไทยที่ผลิตในช่วงพ.ศ. 2512-2533 ซึ่งมี ภ าพลักษณ์ เป็ น “จี น
สยาม” มี การปรับ ตัวเป็ นไทย เป็ นคนที่ มี คุณ ธรรม เป็ นนักธุ รกิ จ ผู้ประสบความส าเร็ จ มี ค วาม
ภาคภูมิใจในเชื ้อชาติจีนและความเป็ นจีนของตนเอง โดยการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของชาวจีน
ในไทยที่ปรากฏในนวนิยายไทยจากภาพลักษณ์ ด้านลบอย่างในนวนิยายไทยช่วงก่อนหน้ ามาสู่
ภาพลักษณ์ เชิงบวกอย่างในนวนิยายที่ผลิตขึน้ ระหว่างพ.ศ. 2512-2533 เป็ นผลจากปั จจัยทาง
การเมืองในช่วงเวลานี ้ที่รัฐบาลผ่อนคลายการปราบปรามคอมมิวนิสต์และนโยบายชาตินิยมที่กีด
กันทางเชื ้อชาติล ง ประกอบกับปั จจัยทางเศรษฐกิจของประเทศที่กลุ่มทุนเชื ้อสายจีนเติบโตและ
ขยายตัวขึ ้นมาเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย2
งานศึกษาของเกษวดี พุทธภูมิพิทกั ษ์ เรื่ อง ความเป็ นจี นตามนิ ยามของผู้มีเชื ้อสายจี นใน
อาเภอเมื อง จังหวัดพิ ษณุโลก ที่ศึกษากระบวนการสร้ างความรับรู้ตอ่ ตัวตนของชาวจีนโดยศึกษา
จากกรณีผ้ มู ีเชื ้อสายจีนในพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงระหว่างสมัยรัฐบาลจอมพล
ป. พิบลู สงคราม พ.ศ. 2481-2487 และพ.ศ. 2491-2500) และช่วงการปกครองของจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัช ต์ (พ.ศ. 2501-2506) ผลการศึกษาพบว่าในสมัย รัฐ บาลจอมพล ป. พิ บูลสงคราม เป็ น
ช่วงเวลาที่ผ้ มู ีเชื ้อสายจีนในพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนหนึ่งได้ แปลงสัญชาติเป็ นไทย
เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจของรัฐ เช่ น การติดต่อราชการ การขอซื ้อที่ดิน การ
เพ็ญพิสทุ ธิ์ อินทรภิรมย์. (2549). รัฐไทยกับคนจี น (พ.ศ. 2475-2487).
2
เพ็ญนภา หมอนสะอาด. (2550). ภาพลักษณ์ของชาวจี นในเมื องไทยทีป่ รากฏในนวนิ ยายไทย พ.ศ.
2512-2533.
1
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เข้ ารับราชการ จึงเลือกที่จะขจัดอุปสรรคจากนนโยบายชาตินิยมของรัฐที่มีการกีดกันชาวจีนและ
คนเชื ้อสายจีน ขณะที่คนเชื ้อสายจีนอีกส่วนหนึ่งเลือกแสดงออกว่าตนเป็ นไทยบางด้ าน แต่ก็รักษา
ความเป็ นจีนเอาไว้ ด้วย เช่น เลือกใส่เสื ้อผ้ าแบบไทย แต่ไม่เปลี่ยนชื่อเป็ นไทย หรื อบางคนเปลี่ยน
ชื่ อแต่ไม่ เปลี่ ยนสัญ ชาติเป็ นไทย ต่อ มาในสมัยการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ เป็ น
ช่วงเวลาที่ผ้ มู ีเชื ้อสายจีนในพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนหนึ่งได้ นิยามตนเองเพื่อตอบ
รับ ระบบเศรษฐกิ จ แบบเสรี ที่ ม าพร้ อมกับ ความหวาดระแวงต่อ ความเป็ นจี น ซึ่ง ถูกมองว่าเป็ น
คอมมิวนิสต์ ดังนันคนจี
้
นและคนเชื ้อสายจีนจานวนหนึ่งจึงลดความสาคัญของความเป็ นจีนบาง
ประการและให้ ความส าคั ญ ต่ อ สิ่ ง ที่ เป็ นสากลในทั ศ นะของรั ฐ เช่ น ผนวกตนเองเข้ ากั บ
ประวัติศ าสตร์ อัน น่า ภาคภู มิ ใจและเป็ นที่ ย อมรั บ ของโลกเสรี ป ระชาธิ ปไตย ดัง เช่น กรณี ของ
โรงเรี ยนสิ่นหมินในอาเภอเมืองพิษณุโลกที่พยายามผนวกความเป็ นจีนของตนเข้ ากับรัฐบาลของ
จอมพลเจียงไคเช็ค ผู้นาจีนซึง่ เป็ นที่ยอมรับของสหรัฐอเมริกา ประเทศมหามิตรของไทย1
จากงานศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื ้อสายจีนที่ได้ กล่าวมานัน้ งานศึกษาของ
เพ็ญพิสทุ ธิ์ อินทรภิรมย์ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับบริ บทความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐไทยกับคนจีนในช่วงพ.ศ.
2475-2487 ซึ่งอยู่ในขอบเขตการศึกษาของปริญญานิพนธ์เรื่ อง การศึกษาอัตลักษณ์ของนักธุรกิจ
ไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏในหนังสืองานศพช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2540 ได้ เป็ นอย่างดี แต่
งานของเพ็ ญ พิสุทธิ์ เน้ นที่ นโยบายและการดาเนินการของรัฐบาล ในขณะที่ ปริ ญ ญานิพนธ์ ของ
ผู้วิจยั ต้ องการศึกษาอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในหนังสืองานศพซึ่งเขียนขึน้ โดยตัว
ผู้ตายที่เขียนไว้ ในขณะที่ยงั มีชีวิตอยูห่ รื อเขียนขึ ้นโดยญาติพี่น้องลูกหลานของผู้ตาย
ส่วนงานศึกษาของเพ็ญนภา หมอนสอาด และของเกษวดี พุทธภูมิพิทกั ษ์ มีการนาเสนอ
ประเด็นที่ใกล้ เคียงกับที่ปริ ญญานิพนธ์ของผู้วิจยั ต้ องการศึกษาและอธิบาย แต่ประเด็นการศึกษา
ของเพ็ญ นภา มี ข้อแตกต่างกันตรงที่ งานของเพ็ญ นภาเป็ นการศึกษา “ภาพลักษณ์ ” ในขณะที่
ปริ ญญานิพนธ์ของผู้วิจยั มุ่งศึกษา “อัตลักษณ์ ” ซึ่งแม้ ว่าทัง้ 2 สิ่งนี ้จะมีความคล้ ายคลึงกัน แต่ก็มี
ข้ อที่ แตกต่างกันอยู่ (ดูหัวข้ อนิยามศัพ ท์ เฉพาะ) อีกทัง้ งานศึกษาของเพ็ญ นภากับของผู้วิจัยใช้

1

เกษวดี พุทธภูมิพิทกั ษ์ . (2545). ความเป็ นจี นตามนิ ยามของผู้มีเชื ้อสายจี นในอาเภอเมื อง จังหวัด
พิ ษณุโลก.
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หลักฐานในการศึกษาที่แตกต่างกันคือ เพ็ญนภาศึกษาจากนวนิยาย ส่วนปริ ญญานิพนธ์ของผู้วิจยั
ศึกษาจากหนังสืองานศพ
ส าหรับ งานศึกษาของเกษวดีเป็ นงานศึกษาที่ ช่วยให้ ผ้ ูวิจัยเห็ นประเด็นและแง่ มุม ใน
การศึกษาอัตลักษณ์ ของนักธุ รกิ จเชื อ้ สายจีน แต่ข้อแตกต่างระหว่างงานศึกษาของเกษวดี กับ
ปริ ญญานิพนธ์ ของผู้วิจยั มีความแตกต่างกันคือ งานของเกษวดีเป็ นการศึกษาจากข้ อมูลเฉพาะ
กรณี ในท้ องถิ่นหนึ่ง ๆ ส่วนปริ ญญานิพนธ์ ของผู้วิจยั เป็ นการศึกษาจากตัวบทคือหนังสืองานศพ
ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีน นอกจากนี ้ช่วงเวลาที่เป็ นขอบเขตการศึกษาของผู้วิจยั มีขอบเขตที่ยาว
กว่างานศึกษาของเกษวดี

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเข้ าใจ“อัตลักษณ์” ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏอยู่ในหนังสืองานศพในช่วง
ระหว่างทศวรรษ 2450-2540
2. เพื่ อทราบถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การสร้ าง “อัต ลัก ษณ์ ” ของนักธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น ที่
ปรากฏอยูใ่ นหนังสืองานศพในช่วงระหว่างทศวรรษ 2450-2540

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ในปริ ญญานิพนธ์เล่มนี ้มีศพั ท์เฉพาะที่ผ้ วู ิจยั ขออธิบายไว้ ณ ที่นี ้เพื่อความเข้ าใจกับผู้อ่าน
ก่อน
อั ต ลั ก ษณ์ (Identity) ในปริ ญ ญานิ พ นธ์ นี ใ้ ช้ ค าว่า “อัต ลัก ษณ์ ” ตามค าอธิ บ ายทาง
มานุษยวิทยาดังที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นแล้ วนัน่ คือ “อัตลักษณ์” หมายถึงการนิยามหรื อให้ ความหมาย
ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเพื่อบอกว่าบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลนัน้ คือใคร มีสถานะและสิทธิอานาจ
อย่างไรในสังคมผ่านเรื่ องที่เล่าโดยตัวบุคคลนันเองหรื
้
อผู้อื่นเป็ นผู้เล่าถึง โดยที่อตั ลักษณ์ของผู้คน
ไม่ใช่สิ่ งที่ แน่นอนตายตัว หากแต่มี การเลื่ อนไหลเปลี่ ยนแปลงไปตามแต่สถานการณ์ ของตัวผู้
นิยามอัตลักษณ์
เป็ นที่น่าสังเกตว่า จากนิยามคาว่า “อัตลักษณ์ ” ที่ได้ กล่าวมา หากพิจารณาอย่างกว้ าง ๆ
อาจดูคล้ ายกับคาว่า “ภาพลักษณ์ ” (Image) ของบุคคลซึ่งหมายถึง ภาพความคิดเกี่ยวกับบุคคล
หรื อกลุม่ บุคคลที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการสร้ างจินตภาพโดยตัวบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลนัน้ ๆ เองหรื อ
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โดยผู้อื่นให้ ปรากฏขึน้ ในความคิดของผู้คนดังที่ผ้ ูสร้ างจินตภาพต้ องการ 1 ซึ่งจากคาอธิบายของ
มรกต เจวจินดา นักประวัติศาสตร์ ผ้ ศู ึกษาเรื่ อง “ภาพลักษณ์ ปรี ดี พนมยงค์กับการเมืองไทยพ.ศ.
2475-2526” พบว่าภาพลักษณ์ของบุคคลที่เกิดขึ ้นนี ้ในความคิดของคนจะเป็ นภาพด้ านดีหรื อด้ าน
ลบก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั ตัวผู้สร้ างจินตภาพ วิธีการที่ผ้ สู ร้ างจินตภาพใช้ และเงื่อนไขทางสังคมการเมืองใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็ นปั จ จัย ที่ ท าให้ ภ าพลัก ษณ์ ของบุค คลหรื อกลุ่ม บุคคลหนึ่ง ๆ ประทับ อยู่ใน
ความคิดของคนอื่น ๆ2
อย่างไรก็ตามผู้วิจยั เห็นว่า “อัตลักษณ์ ” มีความแตกต่างจาก “ภาพลักษณ์ ” โดยผู้วิจยั ยึด
แนวทางการอธิบายทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ชี ้ว่า “อัตลักษณ์ ” หรื อ “ตัวตน” ของคนเรา
เป็ นเรื่ องของความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองของบุคคล (หรื อกลุ่มบุคคล) ที่ผูกอยู่กับสถานะทาง
เศรษฐกิจหรื อสถานะทางสังคม กลายเป็ นตัวตนที่บคุ คล (หรื อกลุ่มบุคคล) ใช้ ในการอธิบายตนเอง
เช่น อัตลักษณ์ ทางชนชัน้ (class identity) ที่ใช้ บอกว่าเขา/เธอเป็ นชนชันกลางหรื
้
อชนชันแรงงาน
้
ตามแต่สถานะทางเศรษฐกิจ หรื ออัตลักษณ์ทางเพศสภาพ (gender identity) ที่ใช้ บอกว่าเขาเป็ น
ผู้ช าย เธอเป็ นผู้ห ญิ ง ตามแต่บ ทบาททางสัง คม 3 รวมไปถึ ง อัต ลัก ษณ์ ท างชาติ พัน ธุ์ (ethnic
identity) ซึ่งผู้คนใช้ ในการบอกว่าตนเองเป็ นใครโดยใช้ ลกั ษณะทางวัฒนธรรม เช่น ภาษา ความ
เชื่ อ ทางศาสนา ฯลฯ โดยที่ อัต ลัก ษณ์ ท างชาติ พั น ธุ์ นี ไ้ ม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ เป็ นแก่ น แท้ ตายตัว หากแต่
เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขทางประวัตศิ าสตร์ ที่บคุ คล (หรื อกลุม่ บุคคล)นัน้ ๆ ประสบเจอ4
ทัง้ นี ค้ าอธิ บ ายเรื่ อ ง “อัต ลัก ษณ์ ” ในทางสัง คมวิท ยาและมานุษ ยวิท ยายัง ชี ใ้ ห้ เห็ น ถึ ง
ประเด็นการเมืองเรื่ องอัตลักษณ์ (politics of identity) ว่าการนิยามอัตลักษณ์ ของคนกลุ่มหนึ่ง ๆ
ไม่ว่าจะเป็ นอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ อัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ ฯลฯ มีมิติของการจัดความสัมพันธ์
เชิงอานาจของคนกลุ่มนัน้ ๆ กับคนกลุ่มอื่น ๆ ในสังคมอยู่ด้วย การที่คนกลุ่มหนึ่ง ๆ ให้ นิยามว่า
ตนเองเป็ นใคร มีสถานะอย่างไรก็เพื่อต่อสู้ตอ่ รองให้ ตนเองมีสถานะหรื อสิทธิในสังคม5
1

มรกต เจวจินดา. (2537). ภาพลักษณ์ปรี ดี พนมยงค์กบั การเมื องไทยพ.ศ. 2475-2526. หน้ า 5.
ดู มรกต เจวจินดา. (2537). ภาพลักษณ์ปรี ดี พนมยงค์กบั การเมื องไทยพ.ศ. 2475-2526.
3
สิริพรรณ นกสวน และเอก ตังทรั
้ พย์วฒ
ั นา (บรรณาธิการ). (2546). เล่มเดิ ม. หน้ า 160-161.
4
อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล. (2561). อัตลักษณ์: การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิ ด. หน้ า 78-81.
5
แหล่งเดิ ม. หน้ า 82-คถ.
2
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ประเด็นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ได้ กล่าวมานี ้ทาให้ เห็นว่า “อัตลักษณ์” มีมิติที่
ลุม่ ลึกกว่า “ภาพลักษณ์” โดยปริ ญญานิพนธ์ของผู้วิจยั เลือกที่จะใช้ คาว่า “อัตลักษณ์” เพื่อบ่งชี ้ว่า
ผู้วิจยั ต้ องการที่จะศึกษาและอธิบายถึง “อัตลักษณ์ ” ของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏใน
หนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2540 ในแง่มมุ ที่ว่าหนังสืองานศพของนักธุรกิจ
ชาวไทยเชื อ้ สายจี นมี การนาเสนอ “อัตลักษณ์ ” ของผู้ตายเพื่ อบอกว่าผู้ตายคือใคร ซึ่งการบอก
ถึงอัตลักษณ์หรื อตัวตนดังกล่าวมีมิตขิ องการเมืองเรื่ องอัตลักษณ์อยู่ด้วย

บทที่ 2
หนังสืองานศพกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีน
ในช่ วงทศวรรษ 2450 - ทศวรรษ 2470
เมื่ อกล่าวถึง”หนังสื องานศพ” หรื อ “หนังสื อแจกงานศพ” ในแง่ประวัติความเป็ นมาใน
สังคมไทยถือว่าเริ่ มมีขึ ้นเมื่อพ.ศ. 2423 ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ฯ (ต่อไปจะ
กล่าวถึงพระองค์โดยเรี ยกว่า “รัชกาลที่ 5”) โปรดให้ จดั พิมพ์หนังสือสวดมนต์ฉบับภาษาไทยเพื่อ
พระราชทานแก่พระสงฆ์ไทยทัว่ ทุกพระอารามจานวน 10,000 ฉบับเนื่องในงานพระเมรุการพระศพ
สมเด็จพระนางเจ้ าสุนันทากุมารี รัตน์พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้ ากรรณา
ภรณ์เพชรรัตน์ฯ1 อย่างไรก็ตามจากการสืบค้ นของ เอนก นาวิกมูล พบว่ามีหนังสืองานศพที่เก่าแก่
ยิ่งกว่านันอี
้ กคือ หนังสือสามก๊ กและหนังสือพระอภัยมณี โดยหมอสมิธนามาพิมพ์แจกในงานพระ
เมรุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เมื่อพ.ศ. 24122 โดยที่มาของการจัดพิมพ์หนังสือแจก
ในงานศพนี ้น่าจะเกิดจากแนวความคิดในโลกตะวันตกช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ได้ มีการทาหนังสือ
อนุสรณ์ในโอกาสต่าง ๆ หนังสือประเภทชีวประวัติ อัตชีวประวัติ เพื่อเตือนความทรงจาเรื่ องอดีตที่
ผ่านมา หรื อแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นมาของสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตนับตังแต่
้ จดุ เริ่มต้ นมาจนถึงจุด
ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ไล่เรี ยงต่อมาจนถึงจุดจบของสิ่งนัน้ ๆ (ในกรณีที่เหตุการณ์หรื อเรื่ องราวที่เล่า
ไว้ ในหนังสือได้ สิ ้นสุดไปแล้ ว) เพื่อให้ ผ้ อู า่ นได้ เห็นถึงความเจริญก้ าวหน้ าที่มนุษย์ได้ สร้ างขึ ้นมา 3
ในแง่ความสาคัญของหนังสืองานศพ งานศึกษาของ อนรรฆ พิทกั ษ์ ธานิน ได้ ชี ้ให้ เห็นว่า
หนังสืองานศพเป็ นพื ้นที่ที่ถกู ใช้ ในการสร้ างความทรงจาที่ดีเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตให้ ผ้ อู ่านได้ รับรู้ผา่ น
การเล่า เรื่ อ งเกี่ ย วกับ ผู้ต ายในส่ วนค าไว้ อ าลัย ที่ เขี ย นโดยบุค คลที่ มี ค วามน่ า นับ ถื อ ในสัง คม 4
เช่นเดียวกับที่บทความของ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ได้ อธิบายว่าหนังสืองานศพเป็ นสิ่งพิมพ์ที่ผลิต
1

อนรรฆ พิทกั ษ์ ธานิน. (2550, มกราคม-มิถนุ ายน). หนังสืออนุสรณ์งานศพ: พื ้นที่แห่งความทรงจา (ที่
ถูกเลือก). ดารงวิ ชาการ. 6(1): 141.
2
เอนก นาวิกมูล. (2549, 17 พฤศจิกายน). หนังสือพิมพ์หนังสืองานศพ. เนชัน่ สุดสัปดาห์. 15(755): 51.
3
กาญจนี ละอองศรี . (ม.ป.ป.). หลักฐานประวัติศาสตร์ ประเภทหนังสืออนุสรณ์. หน้ า 2.
4
อนรรฆ พิทกั ษ์ ธานิน. (2550, มกราคม-มิถนุ ายน). เล่มเดิ ม. หน้ า 144-156.

26
ขึ ้นเพื่อสร้ างความทรงจาร่วมเกี่ยวกับผู้วายชนม์ โดยความทรงจาร่วมที่ได้ รับการเผยแพร่จะทาให้
ผู้อ่า นเห็ น และเข้ า ใจถึ ง “ความหมายของชี วิ ต ” (อัน ประกอบไปด้ วยอุด มคติ วิธี คิด โลกทัศ น์
เป้าหมายในชีวิต วิธีการในการบรรลุเป้าหมายของชีวิต) ของคน ๆ หนึง่ และผู้อา่ นสามารถนาแง่คิด
หรื อแนวทางการดารงชีวิตที่ได้ จากการอ่านหนังสืองานศพมาปรับใช้ ในชีวิตประจาวันของตัวผู้อา่ น
เอง นอกจากนีย้ ังพบว่าหนังสืองานศพยังถูกนามาใช้ ประโยชน์ ด้านอื่น ๆ ได้ ด้วยดังเห็นได้ จาก
ข้ อเท็จจริ งที่ว่า หนังสืองานศพที่มีก ารพิมพ์แจกในช่วงแรก ๆ (ช่วงทศวรรษ 2420 –ทศวรรษ 2450
- ผู้วิจยั ) นอกจากจะพิมพ์แจกเพื่อเป็ นการทาบุญหรื อวิทยาทานแล้ ว หนังสือแจกงานศพยังถูกรัฐ
ใช้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของรัฐในการเผยแพร่ความรู้ให้ ราษฎรได้ อา่ น “หนังสือดี” ที่รัฐเลือก
ให้ มีการพิมพ์แจกได้ ช่วยให้ คนมีความรู้และทาให้ เกิดความก้ าวหน้ าแก่ชาติบ้านเมือง1
จากที่ ก ล่ า วมาจะเห็ น ได้ ว่ า หนั ง สื อ งานศพเป็ นหลั ก ฐานที่ น่ า สนใจในการศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ ในบทนี ้ผู้วิจยั จะทาการศึกษาวิเคราะห์หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีน
ในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2470 ในมิติทางประวัติศาสตร์ เพื่อทาความเข้ าใจความเป็ นมา
และความเปลี่ยนแปลงของหนังสืองานศพของนักธุรกิจเชื ้อสายจีนซึ่งเป็ นกลุ่มคนที่มีบทบาททาง
เศรษฐกิจและการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว

1. ความเป็ นมาและความแพร่ หลายของประเพณีการพิมพ์ หนังสือแจกในงาน
ศพในสังคมสยามตัง้ แต่ ทศวรรษ 2420 – ทศวรรษ 2470
ดังที่ได้ กล่าวข้ างต้ นแล้ วว่า ประเพณีการแจกหนังสือในงานศพหรื อจัดทาหนังสืออนุสรณ์
งานศพเป็ นสิ่งที่เริ่ ม มีขึน้ ในช่วงทศวรรษ 2410 ถึงต้ นทศวรรษ 2420 โดยงานศึกษาของ อนรรฆ
พิทักษ์ ธานิน ได้ ชี ้ว่าประเพณี การพิมพ์หนังสืองานศพในสังคมไทยปรากฏขึ ้นเมื่อเทคโนโลยี การ
พิมพ์เริ่ มแพร่หลายเข้ ามาสู่ชนชันน
้ าของสังคมไทย 2 ทังนี
้ ้จากการสืบค้ นของ สงวน อันคง
้ พบว่า
การแจกหนังสือของคนไทยได้ เริ่ ม มี ม าตัง้ แต่ครัง้ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
1

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2556). ความหมายของตัวตน : พัฒนาการหนังสือแจกในงานศพ. ใน ฉัตร
ทิพย์ นาถสุภา และฉลอง สุนทราวาณิชย์ (บรรณาธิการ). ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา รวม
บทความไทยศึกษาเพือ่ ระลึกถึงศาสตราจารย์ อิ ฌิอิ โยเนะโอะ. หน้ า 199-202.
2
อนรรฆ พิทกั ษ์ ธานิน. (2550,มกราคม-มิถนุ ายน). เล่มเดิ ม. หน้ า 138-139.
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(รัชกาลที่ 3) เมื่อเจ้ าฟ้ามงกุฎ (ต่อมาใน พ.ศ. 2394 ทรงขึ ้นครองราชย์เป็ นพระมหากษัตริย์รัชกาล
ที่ 4 ของกรุ งรัตนโกสินทร์ ) ยังทรงผนวชอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยวชิรญาณภิกขุหรื อเจ้ าฟ้ า
มงกุฎได้ ทรงพิมพ์หนังสือทางพุทธศาสนาแจกแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตสู้กับหมอศาสนาอเมริ กัน 1
แต่ถึงกระนัน้ ก็ ตามการพิม พ์ หนังสือแจกในสมัยรัช กาลที่ 3 เป็ นการแจกจ่ายโดยทั่วไป ยังไม่มี
ประเพณีการพิมพ์หนังสือแจกตามงานสาคัญ ครัน้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (เจ้ าฟ้า
มงกุฎ) ทรงขึ ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2394 ได้ ทรงให้ จดั ตังโรงพิ
้
มพ์หลวงในพระบรมมหาราชวังขึ ้น
เพื่อพิมพ์งานของพระบรมมหาราชวัง แต่ก็ต้องเผชิญกับปั ญหามาโดยตลอด โดยเฉพาะปั ญหาการ
ขาดแคลนกระดาษฝรั่งสาหรับพิมพ์2 ดังนันจึ
้ งยังไม่ปรากฏว่ามีการพิมพ์หนังสือแจกจนกระทัง่ ถึงปี
2419 จึงมีหลักฐานว่ามีการแจกหนังสือเป็ นของชาร่วยครัง้ แรกในเมืองไทย โดยจากการสืบค้ นของ
สงวน อัน้ คง พบว่าหนังสือแจกที่เก่าที่สุดที่พ บได้ แก่ หนังสือนนทุกปกรณัมที่ พิมพ์ แจกเป็ นของ
ชาร่ วยในงานฉลองเลื่อนตาแหน่งของกรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ ตอนที่ได้ ทรงเลื่อนจากกรม
หมื่นอักษรศาสนโสภณมาเป็ นกรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ เมื่อพ.ศ. 2419 ซึ่งระบุว่า “หนังสื อนี ้
เป็ นของยิ นดี ในการเลื ่อนกรมพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื ่นอักษรศาสนโสภณ เป็ นที ่ ระลึกแห่ง
ท่านทัง้ หลายซึ่งได้มีความสามัคคีมาประชุมในงานมงคลนี ้”3
สาเหตุที่กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ สามารถพิม พ์หนังสือแจกเป็ นของที่ระลึกในการ
เลื่อนตาแหน่งได้ ทงั ้ ๆ ที่กระดาษเป็ นของหายาก เนื่องมาจากเวลานัน้ พระองค์ทรงเป็ นพระบรม
วงศานุวงศ์ชนผู
ั ้ ้ ใหญ่และทรงกากับโรงพิมพ์หลวงมาตังแต่
้ รัชกาลที่ 4 กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ
จึงสามารถที่จะหากระดาษและเรื่ องที่จะมาตีพิมพ์ได้ สะดวกกว่าผู้อื่น หลังจากนันก็
้ ไม่ปรากฏว่ามี
เจ้ านายหรื อข้ าราชการผู้ใหญ่ได้ พิมพ์หนังสือแจกเป็ นของชาร่วยในงานพิธีใดอีกเลย ทังนี
้ ้ก็เพราะ
ในระยะเวลานันกระดาษเป็
้
นของหายาก แม้ แต่ราชกิจจานุเบกษาอันเป็ นหนังสือราชการสาคัญก็
จาต้ องหยุดชะงักไปชัว่ คราว4

1

สงวน อันคง.
้ (2516). สิ่ งแรกในเมื องไทย เล่ม 3. หน้ า 712.
อนรรฆ พิทกั ษ์ ธานิน. (2550, มกราคม-มิถนุ ายน). เล่มเดิ ม. หน้ า 140.
3
สงวน อันคง.
้
(2516). เล่มเดิ ม. หน้ า 712-713.
4
แหล่งเดิ ม. หน้ า 713.
2
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ในส่วนของหนังสือแจกงานศพนัน้ ก่อนหน้ าที่จะมีประเพณีการแจกหนังสือในงานศพ ได้ มี
ประเพณี การแจกของชาร่ วยแก่ผ้ ูที่ไปช่วยงานฌาปนกิ จ มาตัง้ แต่สมัยโบราณ แต่ของชาร่ วยที่
เจ้ าภาพแจกนันเป็
้ นของที่มีลกั ษณะและต่างชนิดกันตามฐานะ เจ้ าภาพที่เป็ นคนรวยมัง่ มีเงินทอง
มากก็แจกเครื่ องใช้ ที่มีค่า เช่น ตลับนาคและเงิน เป็ นต้ น บางเจ้ าภาพก็มีการแจกเสือ้ ผ้ าทัง้ ชุด
ส่วนงานพระศพเจ้ านายก็ทรงพระราชทานสลาก แก่ผ้ ทู ี่ไปในงานพระราชทานเพลิงศพนัน้ แล้ วผู้ที่
ได้ รับพระราชทานสลากนาสลากไปขึ ้นเอาสิ่งของตามเบอร์ ที่มีอยู่ในสลากนัน้ ของเหล่านี ้มีเกือบ
ทุกอย่างนับตังแต่
้ แก้ ว แหวน เงินทอง เสื ้อผ้ า ตลอดจนกระทัง่ ของใช้ เบ็ดเตล็ด เจ้ าภาพบางท่านที่
มี ฐานะค่อนข้ างยากจนก็ แจกผ้ าเช็ ดหน้ าหรื อไม้ แคะหูเป็ นของช าร่ วยก็ มี หรื อบางที่ ก็ไม่มี ของ
ชาร่วยแจกก็มี1
สาหรับการแจกหนังสืองานศพนันดั
้ งที่ได้ กล่าวข้ างต้ นแล้ วว่าเริ่ มมีในช่วงทศวรรษ 2410
(ต้ น สมัยรัช กาลที่ 5) ทัง้ นี ก้ ารจัดท าหนังสื อ แจกในงานศพในระยะแรกจะจัดท าเฉพาะในหมู่
เจ้ า นาย เนื่ อ งมาจากโรงพิ ม พ์ แ ละส านัก พิ ม พ์ จัด ท าหนัง สื อ มี น้ อย คนส่ ว นใหญ่ ยัง ไม่ อ ยู่ใ น
วัฒ นธรรมการอ่านหนังสือมากนัก และหนังสือยังเป็ นของคนชันสู
้ งที่มีความหมายในเชิงตารา
เป็ นแบบแผนหรื อพิธีกรรมอย่างหนึ่ง การผลิตหนังสือในช่วงเวลานี ้ผลิตขึ ้นภายใต้ ธรรมเนียมที่ถือ
ว่า การทาหนังสือเป็ นการสืบทอดความรู้ จารี ต ประเพณี เป็ นสิ่งที่คนชันสู
้ งต้ องจรรโลงเอาไว้ ทา
ให้ การพิมพ์หนังสือแจกในงานศพจึงมีเฉพาะในหมู่เจ้ านาย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6-7 ความนิยม
ในการพิมพ์หนังสื องานศพแพร่หลายมากขึ ้นโดยเฉพาะในหมู่ขุนนาง ทังขุ
้ นนางชาวไทยและเชื ้อ
สายต่างชาติ นับตังแต่
้ พ.ศ. 2490 จึงแพร่หลายมาสูพ่ อ่ ค้ า ชนชันกลางอาชี
้
พต่าง ๆ2
คาว่า “นัก ธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น ” ที่ ใช้ ในบทนี จ้ ะเน้ น ที่ กลุ่ม ขุน นางเชื อ้ สายจี น ในไทย
เนื่องจากข้ อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจของไทยจากงานศึกษาของนักวิชาการหลายท่าน
บ่งชี ว้ ่า นับ ตัง้ แต่ส มัย รัต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น มี ช าวจี น อพยพเข้ ามาตัง้ ถิ่ น ฐานในประเทศสยาม
(ประเทศไทยในปั จจุบนั ) เป็ นจานวนมากโดยชาวจีนที่มีทักษะความสามารถทางการค้ าจะสร้ าง
ความสัมพันธ์ เชิงอุปถัมภ์ หรื อไม่ก็ความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติกับชนชัน้ นาสยาม ทาให้ ชาวจีน

1

สงวน อันคง.
้
(2516). เล่มเดิ ม. หน้ า 710.
2
กาญจนี ละอองศรี . (ม.ป.ป.). เล่มเดิ ม. หน้ า 3.
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เหล่านีเ้ ข้ ามาเกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมด้ านการค้ าต่างประเทศ 1 รวมทัง้ เศรษฐกิจภายในประเทศที่
สร้ างรายได้ จานวนมากให้ แก่ชนชันน
้ าสยามได้ แก่ ระบบเจ้ าภาษี นายอากร ซึ่งมีพ่อค้ าชาวจีนเข้ า
มาประมูลเป็ นผู้เก็บภาษี ให้ รัฐบาลสยาม ดังนันชนชั
้
นน
้ าสยามจึงมักจะดึงชาวจีนอพยพที่มีทกั ษะ
ทางการค้ าเข้ ามาอยูใ่ นระบบราชการด้ วยการแต่งตังให้
้ เป็ นขุนนาง ขณะเดียวกันชาวจีนอพยพที่ได้
เป็ นขุนนางก็จะอาศัยช่องทางในการทาธุรกิจการค้ าหรื อการเป็ นเจ้ าภาษี นายอากรเพื่อสะสมทุน
จนกลายเป็ นนายทุนกลุม่ แรก ๆ ภายในสังคมไทย2
นอกจากนีย้ ังพบว่าระบบเจ้ าภาษี นายอากรซึ่งใช้ กันมาตังแต่
้ สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
สื บ เนื่ องมาจนถึงต้ นทศวรรษ 2460 (ตรงกับ ช่วงกลางรัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั หรื อรัชกาลที่ 6) จึงได้ มีการยกเลิกระบบเจ้ าภาษีนายอากร ระบบเจ้ าภาษี นายอากรนี ้เป็ น
ระบบที่มีการสืบทอดตาแหน่งขุนนางผู้ผกู ขาดภาษี จากพ่อมาสู่ลกู ด้ วย ดังนันลู
้ กหลานของขุนนาง
ชาวจีนอพยพที่เกิดจากพ่อชาวจีนและแม่ชาวสยาม จึงได้ รับสืบทอดตาแหน่งและผลประโยชน์ที่ได้
จากตาแหน่ง สามารถสะสมทุน เป็ นนายทุนต่อจากพ่อของตนได้ ด้วย3
ด้ วยข้ อเท็จจริ งที่กล่าวมา “นักธุรกิ จไทยเชือ้ สายจีน ” ในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ
2470 ซึง่ จะกล่าวถึงในบทนี ้จึงให้ น ้าหนักที่กลุม่ ขุนนางเชื ้อสายจีนเป็ นหลัก
ในหัวข้ อต่อไปผู้วิจัยทาความเข้ าใจหนังสื องานศพของนักธุรกิจ ไทยเชือ้ สายจี นในช่วง
ทศวรรษ 2450 ถึงต้ นทศวรรษ 2470 โดยนาเอาประเด็นเกี่ยวกับหนังสื องานศพกับการสร้ างความ
ทรงจาของผู้คน ที่งานศึกษาของ อนรรฆ พิทกั ษ์ ธานิน และอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ได้ อธิบายไว้ มา
ต่อยอดเป็ นประเด็นเกี่ยวกับหนังสืองานศพกับการสร้ างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีน
ในช่วงทศวรรษ 2450 –ทศวรรษ 2470 (จะได้ อธิ บายประเด็นนี ต้ ่อไปข้ างหน้ า) ในการทาความ
เข้ าใจประเด็นดังกล่าวนี ้ผู้วิจยั จะศึกษารูปแบบและเนื ้อหาของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อ
สายจีนในช่วงเวลาดังกล่าว
1

นิธิ เอียวศรี วงศ์. (2555). ปากไก่ และใบเรื อ รวมความเรี ยงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ต้น
รัตนโกสิ นทร์ . หน้ า 68-99.
2
สิริลกั ษณ์ (ศักดิ์เกรี ยงไกร) สัมปั ชชลิต. (2552). ต้นกาเนิ ดของชนชั้นนายทุนในประเทศไทย (พ.ศ.
2398-2453). บทที่ 2-3; พรรณี บัวเล็ก. (2543). ลักษณะของนายทุนไทยในช่วงระหว่างพ.ศ. 2457-2482. บทที่ 2.
3
สิริลกั ษณ์ (ศักดิ์เกรียงไกร) สัมปั ชชลิต. (2552). เล่มเดิ ม. หน้ า 77-84.
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2. รู ปแบบและเนือ้ หาของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนในช่ วง
ทศวรรษ 2450 – ทศวรรษ 2470
2.1 รู ปแบบของหนังสืองานศพกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของผู้ตาย
โดยทัว่ ไปแล้ วหนังสืองานศพหรื อหนังสือแจกงานศพจะประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ 3
ส่วนได้ แก่
1. ประวัติผ้ ู ตาย เป็ นส่วนที่ลูกหลานเขียนถึงผู้ตายหรื อบางทีอาจเป็ นตัวผู้ตายเองที่เป็ น
คนเขียนเรื่ องราวของตนเองไว้ ก่อนที่ จะตาย เพื่ อให้ ผ้ ูอ่านรู้ ว่าผู้ตายคือใคร ตระกูลของผู้ตายมี
ความเป็ นมาอย่างไร มีความเกี่ยวข้ องกับตระกูลใดบ้ าง
2. คาไว้ อาลัยผู้ตาย เป็ นส่วนที่บคุ คลที่อยูเ่ บื ้องหลังที่ยงั มีชีวิตอยู่ เช่น สามี ภรรยา พ่อแม่
ลูกหลาน เจ้ านาย เพื่อนร่วมงาน เขียนถึงผู้ตาย โดยมักจะเป็ นการเขียนในลักษณะยกย่องเยินยอ
เขียนแต่สิ่งที่ดี เช่น อุปนิสยั ใจคอ วิธีการทางาน การดาเนินชีวิต
3. เรื่ องราวหลากหลายประเภท เป็ นส่วนที่นาเอาเรื่ องราวที่อาจเคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ ว
หรื อไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน มาเผยแพร่ในหนังสืองานศพ โดยการเลือกเรื่ องราวเพื่อมาตีพิมพ์จะมี 2
แบบใหญ่ คือ แบบแรก เลือกเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับผู้ตายหรื อตระกูลของผู้ตาย อีกแบบหนึ่งคือเลือก
เรื่ องที่ไม่เกี่ ยวข้ องกับผู้ตายหรื อตระกูลผู้ตาย แต่ตระกูลผู้ตายเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจจึงพิมพ์
เผยแพร่เป็ นวิทยาทาน1
น่าสนใจว่าจากข้ อเท็จจริงที่ได้ กล่าวถึงในตอนต้ นแล้ วว่าการพิมพ์หนังสือแจกในงานศพได้
ปรากฏในสังคมไทยมาตังแต่
้ ทศวรรษ 2410 แล้ ว หากแต่ในระยะแรกนันหนั
้ งสืองานศพไม่มีส่ วนที่
เป็ นประวัติผ้ ตู ายและคาไว้ อาลัยผู้ตาย ดังที่บทความของ อนรรฆ พิทกั ษ์ ธานิน ได้ ชี ้ว่าการนิยมเอา
ประวัติ ผ้ ูต ายมาไว้ ในหนัง สื องานศพเพิ่ ง มี ขึน้ ในสมัย รัช กาลที่ 6 ส่ว นค าไว้ อ าลัย ผู้ต ายยัง ไม่
สามารถชีช้ ัดได้ ว่าเริ่ ม มีขึน้ ตังแต่
้ เมื่ อใด แต่สันนิษฐานว่าคงเริ่ ม ต้ นไล่ เลี่ยกับประเพณี การพิม พ์
หนังสืองานศพ2 (ทศวรรษ 2410 ถึงทศวรรษ 2420 - ผู้วิจยั )
การจัดรู ปแบบของหนังสืองานศพให้ มีส่วนที่เป็ นประวัติผ้ ตู ายและส่วนคาไว้ อาลัยผู้ตาย
กล่าวได้ ว่าเป็ นการสร้ างอัตลักษณ์ของผู้ตาย เนื่องจากประวัตชิ ีวิตของผู้ตายช่วยให้ ผ้ อู ่านได้ เข้ าไป
1

กาญจนี ละอองศรี . (ม.ป.ป.). เล่มเดิ ม. หน้ า 3-6.
2
อนรรฆ พิทกั ษ์ ธานิน. (2550, มกราคม-มิถนุ ายน). เล่มเดิ ม. หน้ า 143-144.
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ทาความรู้ จกั ผู้ตายในรู ปแบบที่รวดเร็ วและช่วยจัดวางรูปแบบการรับรู้ เกี่ยวกับผู้ตายให้ กับผู้ที่ไม่
เคยสนิทชิดเชื ้อกับผู้ตายมาก่อน1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยสร้ างรูปแบบความทรงจาเกี่ยวกับผู้ตาย
ในทางดี2 ทังนี
้ ้ผู้วิจยั เห็นว่าการจัดวางรูปแบบการรับรู้และความทรงจาด้ านดีเกี่ ยวกับผู้ตายให้ แก่
ผู้อ่านถือเป็ นส่วนประกอบสาคัญในการสร้ างอัตลักษณ์ของผู้ตายให้ เป็ นที่ร้ ูจกั โดยผู้วิจยั อิงอยู่กบั
ข้ อเสนอของ บาร์ บ ารา มิ ส ซ์ ทัล (Barbara Misztal) นักสังคมวิทยาแห่งมหาวิท ยาลัยเลสเตอร์
ประเทศอังกฤษ ที่ชีว้ ่า ความทรงจาเป็ นเครื่ องมือสาคัญ ในการบอกเล่าเพื่อให้ ผ้ ูรับสารทราบว่า
เจ้ าของเรื่ องเล่าหรื อตัวผู้เล่าเป็ นใครหรื อไม่เป็ นใคร จนนาไปสู่การเป็ นอัตลักษณ์ของเจ้ าของเรื่ อง
หรื อตัวผู้เล่าเรื่ อง3 เมื่อผู้อ่านหนังสืองานศพมีความทรงจาด้ านดีต่อผู้ตายก็จะรู้ จกั ตัวตนหรื ออัต
ลักษณ์ของผู้ตายในลักษณะนัน้
สาหรับส่วนที่ เป็ นคาไว้ อาลัยผู้ตายนัน้ อนรรฆ พิทักษ์ ธานิน ได้ ชีว้ ่าคาไว้ อาลัยผู้ตายใน
หนังสืองานศพเป็ นส่วนที่ให้ ภาพความดีงามของผู้ตายและคุณประโยชน์ที่ผ้ ตู ายได้ กระทาต่อสังคม
ในขณะที่ยงั มีชีวิตอยู่ พร้ อมทังปิ
้ ดทับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ตาย เช่น ความชัว่ ความเลว ดังนัน้
คาไว้ อาลัยจึงเป็ นส่วนที่ นาเสนอภาพลักษณ์ ที่ดีของผู้ตายให้ แก่ผ้ ูอ่านได้ รับทราบ 4 ความรับ รู้
ดังกล่าวนี ้เองที่ทาให้ ผ้ อู า่ นรู้จกั ตัวตนหรื ออัตลักษณ์ของผู้ตาย
2.2 รู ปแบบของหนังสืองานศพกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจชาวไทยเชือ้ สาย
จีน ช่ วงทศวรรษ 2450 –ทศวรรษ 2470
เมื่ อ ผู้วิ จัย ส ารวจหนัง สื อ งานศพของนัก ธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น ในช่ว งทศวรรษ 2450 –
ทศวรรษ 2470 พบว่า หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2450 – ทศวรรษ
2470 มีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ประวัติผ้ ตู ายและเรื่ องที่นามาพิมพ์ ไม่มีส่วนคาไว้ อาลัยผู้ตาย โดย
เรื่ องที่นามาพิมพ์ในหนังสืองานศพนันเจ้
้ าภาพจะขอให้ สานักหอพระสมุดวชิรญาณเป็ นผู้เลือกเรื่ อง
ที่จะพิมพ์และขอให้ ผ้ มู ีอานาจเขียนประวัติผ้ ูตายประกอบในหนังสือ ซึ่งเป็ นไปตามลักษณะของ

1

อนรรฆ พิทกั ษ์ ธานิน. (2550, มกราคม-มิถนุ ายน). เล่มเดิ ม. หน้ า 146.
แหล่งเดิ ม. หน้ า 148.
3
อังกูร หงษ์ คณานุเคราะห์. (2552). เรื ่องเล่าจากสหาย: รู ปแบบและการปรากฏตัวของความทรงจา
ร่ วมจากชุมชนอดีตแนวร่ วม พคท. หน้ า 10.
4
อนรรฆ พิทกั ษ์ ธานิน. (2550, มกราคม-มิถนุ ายน). เล่มเดิ ม. หน้ า 149-151.
2
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หนังสืองานศพในช่วงแรกเริ่ ม ของสังคมไทยที่ ผ้ ูจัดพิม พ์ หนังสื องานศพจะต้ องมาขอให้ หอพระ
สมุดวชิรญาณคัดเลือกเรื่ องให้ และขอให้ ผ้ มู ีอานาจเขียนประวัตผิ ้ ตู ายประกอบ1
ทังนี
้ ้การที่หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนมีส่วนที่เป็ นประวัตผิ ้ ตู ายนี ้ผู้วิจยั เห็น
ว่ารู ปแบบเช่นนีม้ ี ส่วนในการสร้ างอัตลักษณ์ ของผู้ตาย ดังที่ ได้ กล่าวถึงบทบาทของส่วนประวัติ
ผู้ตายในหนังสืองานศพไว้ ข้างต้ นแล้ ว
อย่างไรก็ดีประเด็นเกี่ยวกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนจะเห็นได้ ชดั
ยิ่งขึ ้นเมื่อพิจารณาที่เนื ้อหาของหนังสืองานศพ
2.3 เนือ้ หาของหนังสืองานศพกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของผู้ตาย
อรรถจัก ร์ สัตยานุรักษ์ ได้ อธิ บ ายเกี่ ยวกับ เนื อ้ หาของหนัง สื องานศพในสังคมไทยช่วง
ทศวรรษ 2450 -ทศวรรษ 2470 ว่านับจากทศวรรษ 2420 ที่ประเพณี การพิมพ์หนังสือแจกงานศพ
เริ่ มแพร่หลายในกลุ่มชนชันน
้ า โดยมากแล้ วผู้จดั พิมพ์จะมาขอให้ สานักหอพระสมุดวชิรญาณเป็ น
ผู้คดั เลือกให้ ดังนันเนื
้ ้อหาของหนังสืองานศพในส่วนเรื่ องที่นามาพิมพ์จึงเป็ นเรื่ องที่รัฐต้ องการจะ
เผยแพร่ เช่น พงศาวดาร โบราณคดี วรรณคดี2
ต่อมาเมื่อเกิดการขยายตัวของระบบราชการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ทาให้
เกิดกลุ่มข้ าราชการและคนชันกลางที
้
่ทางานนอกระบบราชการ ประเพณีการพิมพ์หนังสืองานศพ
จึงแพร่หลายไปยังกลุ่มคนที่เกิดขึ ้นใหม่นี ้ โดยน่าสังเกตว่า หนังสืองานศพในช่วงแรก เนื ้อหาส่วนที่
เป็ นประวัติผ้ ตู ายจะไม่ยาวนัก จะเน้ นเพียงว่าในชีวิตที่ผ่านมาผู้ตายได้ ทาประโยชน์อะไรให้ แก่ชาติ
บ้ านเมืองและไม่มีผ้ ูอื่นเขียนคาไว้ อาลัยผู้ตาย เมื่อเข้ าสู่ทศวรรษ 2460 จึงเริ่ มมีการพิมพ์หนังสือ
งานศพที่ผ้ ตู ายเป็ นผู้เขียนเอาไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนที่ยงั มีชีวิตอยู่ โดยมีลกั ษณะเป็ นอัตชีวประวัติเล่าถึงชีวิต
ของตนว่าผ่านความยากลาบากมาอย่างไรและแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ให้ ลลุ ว่ งได้ อย่างไร3
2.4 เนือ้ หาของหนังสืองานศพกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีน
ในช่ วงทศวรรษ 2450 – ทศวรรษ 2470
เนื ้อหาของหนังสืองานศพนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2450 – ทศวรรษ 2470
จะพิมพ์เรื่ องราวเกี่ยวกับด้ านประวัติศาสตร์ โบราณคดี พงศาวดาร วรรณคดี เช่นเดียวกับหนังสือ
งานศพในช่วงเวลาเดียวกัน โดยผู้จดั พิมพ์จะมาขอให้ สานักหอสมุดวชิรญาณเป็ นผู้คดั เลือกเรื่ องที่
1

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 202.
แหล่งเดิ ม. หน้ า 202-203.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 203.
2
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นามาพิ ม พ์ และขอให้ ผ้ ูมี อานาจเขี ยนประวัติผ้ ูตายให้ ด้วย (แต่ในแต่บ างครัง้ เจ้ าภาพได้ เขี ยน
ประวัติผ้ ตู ายเองและส่งมาให้ ทางสานักหอสมุดวชิรญาณเป็ นผู้ลงพิมพ์) ซึ่งโดยมากแล้ วสมเด็จฯ
กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงเป็ นผู้เขียนคานาในหนังสืองานศพ ทังนี
้ ้พระองค์จะเลือกเรื่ องที่ทา
ให้ ผ้ อู ่านได้ รับประโยชน์ หรื อเรื่ องที่ทาให้ สามารถระลึกถึงผู้ตายได้ รวมทังเรื
้ ่ องที่มีความเกี่ยวข้ อง
กับผู้ตายด้ วย เช่น
หนังสืองานศพของพระยาโชดึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะพุกกณะ) ผู้ตายเป็ นเจ้ าภาษี นาย
อากร รับทาภาษี ชนิดต่างๆ เช่น ภาษี ฝิ่นในกรุงเทพฯและภูเก็ต ภาษี สุรากรุ งเทพฯ ภาษี นา้ เมือง
สมุทรปราการ ภาษี พริ กไทยจันทบุรี นอกจากนี ้ยังมีกิจการโรงสีข้าว”ลี ้ติดหงวน”1 และกิจการการ
นาเข้ าเครื่ องกระเบื ้องจีน”กิมตึง๋ ฮวดกี่ ”2 เป็ นต้ น ซึง่ หนังสืองานศพพิมพ์ขึ ้นเมื่อพ.ศ. 2457 ในส่วน
คานาของหนังสืองานศพเล่มนี ้ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ ทรงนิพนธ์ขึ ้นโดยระบุวา่
เจ้ าภาพพระยาโชดึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะพุกกณะ) มีความประสงค์ จะพิมพ์ หนังสือ
จาหน่ายในการศพพระยาโชดึกราชเศรษฐี มาขอให้ กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณเลือกหาหนังสือ
ให้ พิมพ์ กรรมการจึงเลือกหนังสือเรื่ องที่กล่าวนี ้ให้ (โคลงอุภยั พากย์ - ผู้วิจยั ) เพื่อลงพิมพ์จาหน่ายใน
การศพเปนสิ่งที่ทาให้ เกิ ดการกุศล เพราะเหตุว่าข้ อความในโคลงเรื่ องนี ้ เปนสุภาสิตนับเนื่องเข้ า
ในทางธรรม เมื่อจาหน่ายหนังสือให้ แพร่หลายก็เสมอกับมีธรรมเทศนาเปนธรรมทาน ย่อมจะเปนเหตุ
ให้ เกิดวิบลู ยผลอันเปนส่วนคุณความดีแก่ทา่ นผู้ทา แลผู้ที่เปนเหตุให้ รลึกอุทิศถึง...3

1

ดูเพิ่มเติมใน พรรณี บัวเล็ก. (2541). “สยาม” ในกระแสธารแห่งการเปลีย่ นแปลง : ประวัติศาสตร์
ไทยตัง้ แต่สมัยรัชกาลที ่ 5. หน้ า 74-138.
2
ดูเพิ่มเติม พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร. (2550). กระเบือ้ งถ้วยกะลาแตก. หน้ า 114-121.
3
โคลงอุภยั พากย์. (2457). ใน เพิ่ ม โชดึก พระบริ บูรณโกศากร แลเผือ่ นมหาเทพ(อมาตยกุล) บุตร
พิ มพ์แจกในการศพพระยาโชดึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติ กะพุกกณะ) พ.ศ. 2457. หน้ า ก.
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ภาพประกอบ 1 ปกในของหนังสืองานศพพระยาโชดึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติ กะพุกกณะ)
พิมพ์พ.ศ. 2457
ที่มา: โคลงอุภัยพากย์. (2457). ใน เพิ่ ม โชดึ ก พระบริ บูรณโกศากร แลเผื ่อนมหาเทพ
(อมาตยกุล) บุตร พิมพ์แจกในการศพพระยาโชดึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติ กะพุกกณะ) พ.ศ. 2457.
รวมถึงหนังสืองานศพของพระพิบูลย์พฒ
ั นากร(ยู่ก่ยุ ตัณฑเศรษฐี ) ท่านเป็ นเจ้ าภาษี นาย
อากร ทาภาษี เกลือ สุรา น ้ามันมะพร้ าว และเป็ นเจ้ าของห้ างและโรงสีข้าว”เซี่ยงกี่จ่าง”และ”เคี่ยงลี่
จ่าง”1 เป็ นต้ น โดยพิมพ์ขึ ้นเมื่อพ.ศ. 2462 ในส่วนคานาของหนังสืองานศพเล่มนี ้สมเด็จฯ กรมพระ
ยาดารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ขึ ้นโดยระบุวา่
ในหนังสือเรื่ องนี ้ พระยาประชากิจกรจักรประสงค์จะอธิบายว่าประชาชนชาวสยามมีตา่ งกันโดย
ภาษาเปนกี่พวก แลภาษาที่ต่าง ๆ กันนัน้ ต้ นเดิมมาแต่ภาษาใดเปนมูล ได้ สืบสาวเทียบเคียงแลยก
อุทาหรณ์ ให้ เห็นโดยพิสดาร ยังไม่มีหนังสือเรื่ องใดที่จะให้ ความรู้ เรื่ องภาษาของชาวสยามดีกว่า
หนังสือที่พระยาประชากิจกรจักรแต่งนี ้ จึงสมควรพิมพ์ให้ ปรากฏแพร่ หลาย จะได้ เปนประโยชน์แก่
2
นักเรี ยนทังปวง...
้

1

ดูเพิ่มเติมใน พรรณี บัวเล็ก. (2541). เล่มเดิม. หน้ า 74-138.
พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). (2462). ว่าด้ วยภาษาต่าง ๆ ในสยามประเทศ. ใน นางเพิ่ ม
พิ บูลย์พฒ
ั นากร พิ มพ์แจกในงานศพพระพิ บูลย์พฒ
ั นากร(ยู่ก่ยุ ตัณฑเศรษฐี ) ผูส้ ามี ปี มะเม พ.ศ.2462. หน้ า
2-3.
2
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ภาพประกอบ 2 หน้ าปกของหนังสืองานศพพระพิบลู ย์พฒ
ั นากร(ยู่ก่ยุ ตัณฑเศรษฐี )
พิมพ์พ.ศ. 2462
ที่มา: พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). (2462). ว่าด้ วยภาษาต่าง ๆ ในสยาม
ประเทศ. ใน นางเพิ่ ม พิ บูลย์ พฒ
ั นากร พิ มพ์ แจกในงานศพพระพิ บูลย์ พฒ
ั นากร(ยู่กุ่ย ตัณ ฑ
เศรษฐี ) ผูส้ ามี ปี มะเม พ.ศ.2462.
หนังสืองานศพของหลวงอุดรภัณฑ์พานิช(เต็ง โสภโณดร) ผู้ตายเป็ นเจ้ าภาษี นายอากร รับ
ทาภาษี มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือและเป็ นเจ้ าของห้ างและกิจการโรงสีข้าว”กิมเซ่งหลี ”1 เป็ นต้ น
โดยพิมพ์พ.ศ. 2462 ในส่วนคานาของหนังสืองานศพเล่มนี ้สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
ทรงนิพนธ์ขึ ้นโดยระบุวา่
พระโสภณเพ็ ชรรัต นจะทาการศพสนองคุณ หลวงอุดรภัณ ฑ์ พ านิช(เต็ง โสภโณดร) มาขอให้
กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสาหรับพระนครเลือกเรื่ องหนังสือให้ พิมพ์ สาหรับเปนหนังสือแจก
ข้ าพเจ้ า(สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ - ผู้วิจยั )จึงได้ เลือกตานานเรื่ องเลิกหวยแลบ่อนเบี ้ย
ให้ พิมพ์ตามประสงค์ ด้ วยเหตุว่าเหมาะแก่งานศพหลวงอุดรฯ เพราะเหตุที่ว่าหลวงอุดรฯ ได้ เคยทา
อากรหวยแลอากรบ่อนเบี ้ยนันอย่
้ าง 1 แลยังมีเหตุผลอิกอย่าง 1 ซึ่งข้ าพเจ้ าทราบอยู่แก่ใจว่าหลวง
1

ดูเพิ่มเติมใน พรรณี บัวเล็ก. (2541). เล่มเดิ ม. หน้ า 74-138.

36
อุดรฯ อยู่ในพวกซึง่ เห็นว่าควรจะเลิกหวยแลบ่อนเบี ้ยเสีย อย่างให้ มีในเมืองไทยจึงจะดี เพราะได้ เคย
พูดชี ้แจงความข้ อนี ้แก่ข้าพเจ้ าเนื่อง ๆ ตังแต่
้ แรกคุ้นเคยกันมา โดยถ้ าหลวงอุดรฯ สามารถจะทราบ
1
ได้ วา่ พิมพ์หนังสือเรื่ องนี ้ในงานศพก็เห็นจะชอบใจ จึงเห็นว่าเหมาะด้ วยประการทังปวง...
้

ภาพประกอบ 3 หน้ าปกของหนังสืองานศพหลวงอุดรภัณฑ์พานิช(เต็ง โสภโณดร)
พิมพ์ พ.ศ. 2462
ที่มา: พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระดารงราชานุภาพ. (2462). ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 17
ตานานเรื่ องเลิกหวยแลบ่อนเบี ้ยในกรุงสยาม. ใน พระโสภณเพ็ชรรัตน พิ มพ์ในงานศพหลวงอุดร
ภัณฑ์ พานิ ช เต็ง โสภโณดร ผูบ้ ิ ดา ปี มะแม พ.ศ. 2462.
หนังสืองานศพของนายเซียวซองอ๊ วน สีบุญเรื อง ผู้ตายเป็ นเจ้ าของธุรกิจภาพยนตร์ ชื่อ
บริ ษัทสยามภาพยนตร์ และได้ รับสมญาว่า “ราชาแห่งโรงหนัง ”2 โดยพิมพ์พ.ศ. 2471 ในส่วนคา
นาของหนังสืองานศพเล่มนี ้สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ขึ ้นโดยระบุวา่

1

พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระดารงราชานุภาพ. (2462). ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 17 ตานานเรื่ อง
เลิกหวยแลบ่อนเบี ้ยในกรุงสยาม. ใน พระโสภณเพ็ชรรัตน พิ มพ์ในงานศพหลวงอุดรณ์ภณ
ั ฑ์พานิช เต็ง โสภ
โณดร ผูบ้ ิ ดา ปี มะแม พ.ศ. 2462. หน้ า 1-2.
2
ดูเพิ่มเติมใน พรรณี บัวเล็ก. (2543). ลักษณะของนายทุนไทยในช่วงระหว่างพ.ศ. 2457-2482. หน้ า
108-111.
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ข้ าพเจ้ าเองนึกว่าจะทาบุญให้ นายซองอ๊ วนอย่างอื่นเห็นไม่เหมาะเท่ารับช่วยหนังสือสาหรับ
แจกเป็ นมิตรพลีในวันปลงศพ ด้ วยเจ้ าภาพกาหนดจะเอาศพไว้ แต่ 10 วัน จะแต่งหนังสือเรื่ องอัน
ใดขึน้ ใหม่ก็ไม่ทนั …ฝ่ ายที่รับหนังสือแจกนัน้ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่าคงมีบุคคลทุกชัน้ บรรดาศักดิ์แล
หลายชาติหลายภาษาทังไทย
้ จีนแลฝรั่ง ด้ วยนายซองอ๊ วนผู้มรณภาพเป็ นคนกว้ างขวาง…เมื่อมา
คิดใคร่ ครวญดู เห็นว่ามีหนังสืออยูเ่ รื่ องหนึ่งซึง่ เป็ นเรื่ องดี และเป็ นหนังสือน้ อยจะพิมพ์ให้ ทันงาน
ศพได้ คือ พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ซึง่ พระราชทานที่โรงเรี ยนจีนเมื่อเสด็จ
ทอดพระเนตรในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 …จึงเห็นว่าถ้ ารวมพระราชดารัสนันพิ
้ มพ์เป็ นเล่มสมุด
ให้ มีทงภาษาไทย
ั้
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษอยูด่ ้ วยกัน ก็จะสมควรเป็ นหนังสือสาหรับแจกเป็ น
มิตรพลีได้ …1

ภาพประกอบ 4 ปกในของหนังสืองานศพนายเซียวซองอ๊ วน สีบญ
ุ เรื อง พิมพ์พ.ศ. 2471
ที่มา: http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book ค้ นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
หนังสืองานศพของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (มิ ้น เลาหเศรษฐี ) ผู้ตายเป็ นเจ้ าภาษีนายอากร
และเจ้ าของห้ างร้ านและโรงสีข้าว โดยการทาภาษีอากรทาตามบัญชีมรดกของบิดาได้ แก่ อากรสุรา
น ้าอ้ อย น ้าตาลโตนด อากรรังนก นอกจากนี ้ยังมีร้านค้ าเม่งเส็ง โรงสีเซ่งหยูไถ่ที่กรุงเทพ โรงสีเม่งเซ่ง
1

รวมใจความพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในการเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมโรงเรียน
จีนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 กับคาแปลเปนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ. (2471). ใน การปลงศพนายเซี ยว
ซองอ๊วน สีบญ
ุ เรื อง ปี มะโรง พ.ศ. 2471. หน้ า ข.
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จัน่ ที่ฉะเชิงเทรา ร้ านเม่งหยูไถ่ที่ฮ่องกงและห้ างหยู่เส็งที่สิงค์โปร์ 1 โดยพิมพ์ขึ ้นเมื่อพ.ศ. 2472 ใน
ส่วนคานาของหนังสืองานศพเล่มนี ้สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ขึ ้นโดยระบุว่า
คุณหญิงเพิ่ม โชฎึกราชเศรษฐี แจ้ งความมายังราชบัณฑิตยสภาว่ามีประสงค์จะพิมพ์หนังสือ
แจกในงานปลงศพ มหาอ ามาตย์ ต รี พระยาโชฎึ ก ราชเศรษฐี (มิ น้ เลาหเศรษฐี ) ผู้ส ามี ในวัน
พระราชทานเพลิงที่สสุ านหลวงวัดเทพศิรินทราวาส ขอให้ ราชบัณ ฑิตยสภาช่วยเลือกหาและพิม พ์
หนังสือให้ และขอให้ ข้าพเจ้ า(สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ-ผู้วิจยั ) ช่วยแต่งเรื่ องประวัติพระยา
โชฎึกราชเศรษฐี ให้ พิมพ์ไว้ ในหนังสือนันเป็
้ นที่ระลึกแก่ญาติมิตรด้ วย …ส่วนเรื่ องหนังสือนันจะแต่
้
งใหม่
ไม่มีโอกาส ต้ องหาหนังสือเรื่ องดีที่มีอยูแ่ ล้ ว และต้ องเป็ นเรื่ องเนื่องกับจีน ให้ สมกับตาแหน่ง ข้ าพเจ้ าจึง
ได้ เลือกหนังสือเรื่ องพระราชไมตรี ในระวางกรุงสยามกับกรุงจีน อันเป็ นหนังสือสาคัญในเรื่ องโบราณคดี
ที่ไทยกับจีนได้ เกี่ยวข้ องกันมาในพงศาวดาร…2

ภาพประกอบ 5 ปกในของหนังสืองานศพมหาอามาตย์ตรี พระยาโชฎึกราชเศรษฐี
(มิ ้น เลาหเศรษฐี ) พิมพ์พ.ศ. 2472
ที่มา: http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book ค้ นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ดูเพิ่มเติมใน สิริลกั ษณ์ (ศักดิเ์ กรี ยงไกร) สัมปั ชชลิต. (2552). เล่มเดิ ม. หน้ า 77-79.
2
พระเจนจีนอักษร (สุดใจ ตัณฑากาศ) แปลจาก: หนังสือ คิมเตี ้ยซกทงจี่, หวงเฉียวบุน๋ เหียนทงเค้ า, ยี่จบั สี่
ซื ้อ ตอนเหม็งซื ้องั่วก๊ กเลียต้ วน. (2472). พระราชไมตรี ในระวางกรุ งสยามกับกรุ งจีน ใน คุณหญิ งเพิ่ ม โชฎึ ก
ราชเศรษฐี พร้อมด้วยบุตรธิ ดา พิ มพ์ในงานพระราชทานเพลิ งศพมหาอามาตย์ตรี พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (มิ้ น
เลาหเศรษฐี ) ปี มะเส็ง พ.ศ. 2472. หน้ า ก.
1
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จากข้ อความข้ างต้ นที่ปรากฏในส่วนคานาของหนังสืองานศพ เห็นได้ ว่าทางเจ้ าภาพมา
ขอให้ หอสมุดวชิรญาณเป็ นผู้จดั ทาการพิมพ์หนังสืองานศพ โดยมีสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ
ภาพเป็ นผู้คดั เลือกเรื่ องที่นามาพิมพ์และเขียนประวัติผ้ ูตายให้ ด้วย(บางรายเจ้ าภาพเป็ นผู้เขียน
ประวัติผ้ ูตายเอง) โดยพระองค์จะเลือกเรื่ องที่นามาพิมพ์ให้ เหมาะสมกับผู้ตายในแต่ละคน โดย
เหมาะสมทัง้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน ระยะเวลาที่ จัด งาน รวมทัง้ เรื่ อ งที่ น ามาพิ ม พ์ ต้ อ งเป็ น
ประโยชน์ ต่อผู้อ่านด้ วย โดยหนังสือที่นามาพิม พ์นนั ้ จะเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับพงศาวดาร โบราณคดี
ประวัตศิ าสตร์ วรรณคดี เป็ นต้ น
3. อัตลักษณของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนที่ปรากฏในเนือ้ หาของหนังสืองานศพ
ช่ วงทศวรรษ 2450 ถึง 2470
3.1 บุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และแผ่ นดิน
อัตลักษณ์ ด้านนีป้ รากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนที่พิมพ์ในช่วง
ทศวรรษ 2460 เช่น หนังสืองานศพของพระพิบูลย์พัฒ นากร(ยู่กุ่ย ตัณฑเศรษฐี ) พิมพ์เมื่อ พ.ศ.
2462 เนื อ้ หาส่วนประวัติของผู้ตายเขียนโดยบุคคลในครอบครัว ได้ กล่าวว่าผู้ตายทาการค้ าใน
สยามโดยมีความจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริย์และแผ่นดินสยาม
พร้ อมด้ วยความสามัคคีปรองดองช่วยเหลือกันในญาติมิตรทังสองฝ่
้
าย การค้ าขายก็คงได้ ผลเจริ ญ
ต่อมาเปนทางที่จะให้ สกุลตัณฑเศรษฐี ได้ ดารงถาวรด้ วยความวัฒนาการ คงเปนไทยอยู่ในกรุ งสยาม
เปนข้ าแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รฦกประจาเกล้ าฯ ที่ได้ พงึ่ พระบรมโพธิสมภารชุบเกล้ าฯ
สืบต่อ ๆ มา หวังพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ เปนที่พึ่งต่อ ๆ ไปเปนยิ่ งใหญ่ พระเดชพระคุณเปนล้ นเกล้ าฯ
หาที่สดุ มิได้ ...1

รวมถึงหนังสืองานศพของจ่า พระยาประดินนั ทน์ภูมิรัตน์ (เชียงสูน เสรฐภักดี ) ท่านเป็ น
เจ้ าภาษี นายอากร ทาภาษี สุรา บ่อนเบี ้ย ฝิ่ น จันอับ รังนก มี กิจการห้ าง”เลี่ยวย่งเฮง” โรงสี ข้าว
ประกันภัย ธนาคาร และยังเป็ นผู้ดารงตาแหน่งนายกสมาคมพาณิ ชย์จีนช่วงพ.ศ. 2466-24682

1

พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). (2462). เล่มเดิ ม. หน้ า 6.
2
ดูเพิ่มเติมใน พรรณี บัวเล็ก. (2541). เล่มเดิ ม. หน้ า 143-207.
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หนังสืองานศพพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2468 เนือ้ หาส่วนประวัติของผู้ตายเขียนโดยบุคคลในครอบครัว ได้
กล่าวว่าผู้ตายมีความจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริย์ไทย ทากุศลเพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เมื่อทรงเสด็จสวรรคต
สาหรับงารพิเศษบางคราว เช่น ในงารนักขัตฤกษ์ หรื องารรื่ นเริ งคราวใดได้ ทาไปด้ วยความ
สวามิภกั ดิ์มิได้ คิดต่อการสิ ้นเปลืองสุดแต่เพื่อให้ ได้ เฉลิมพระราชหฤทัย แลในงารปั ณณาสมวารพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 ในระหว่างที่ตนป่ วยหนักอยู่แล้ ว ได้ พยายามจัดทา
กงเต๊ กถวายพร้ อมด้ วยนายจิ น้ ซ้ ง เสรฐภักดี บุตร์ กับได้ ส่งเงินเปนทุนสาหรับเตียงคนไข้ อุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในพระบรมโกษฐนัน้ ด้ วยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ อยูเ่ หนือเกล้ าฯ... 1

ภาพประกอบ 6 ปกในของหนังสื องานศพจ่า พระยาประดิ นนั ทน์ภูมิรัตน์ (เชี ยงสูน เสรฐภักดี )
พิมพ์ พ.ศ. 2468
ที่มา: http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book ค้ นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

1

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 16 ตานานภาษี อากรบางอย่างกับคาอธิบายของพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
กรมพระดารงราชานุภาพ. (2468). ใน เจ้าภาพพิ มพ์ในการบาเพ็ญกุศลเมื ่อจ่า พระยาประดิ นนั ทน์ภูมิรตั น์
(เชียงสูน เสรฐภักดี) ถึงแก่กรรมมาครบปั ญญาสมวาร ณ วันที ่ 9 มี นาคม พ.ศ. 2468. หน้ า จ.
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3.2 ผู้ท่ เี ป็ นที่โปรดปรานของกษัตริย์ เจ้ านาย ขุนนาง
อัตลักษณ์ ด้านนี ป้ รากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิ จเชือ้ สายจีนที่ พิม พ์ ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 2450 จนถึงต้ นทศวรรษ 2470 เห็นได้ จากหนังสืองานศพของพระยาโชดึกราชเศรษฐี (ฮวด
โชติกะพุกกณะ) พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2457 เนือ้ หาส่วนประวัติของผู้ตายพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
สมมตอมรพันธุ์ ทรงนิพนธ์ ขึ ้นระบุว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงโปรดปราน
ผู้ตาย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ก็ทรงพระกรุ ณาโปรดมากด้ วยเปนที่ชอบพระราชอัธ
ยาไศย ในการปฏิบตั ิราชการแลทรงคุ้นเคยส่วนพระองค์ เพราะได้ ฉลองพระเดชพระคุณในการตังโต๊
้ ะ
เครื่ องลายคราม เปนผู้สะสมของเก่า แลมีความรู้ ในสิ่งของที่ดีเลวต่าง ๆ จนพระราชทานสมมุติโดย
ความที่ทรงคุ้นเคยว่า อาจารย์กิมติ๋ง แลเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พระพุทธศักราช 2433 ครัง้ ยังเปนพระ
บริ บูรณโกศากรอยู่นนั ้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ก็ได้ เสด็จพระราชดาเนิรไปที่บ้าน
โดยทรงพระมหากรุณาได้ เฝ้ าทูลละอองธุลพี ระบาท แลนาเสด็จทอดพระเนตรตามสถานที่อยู่ในบ้ าน
แลนาเสด็จทอดพระเนตรโรงสีกลไฟ ที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มบ้ านแล้ วได้ จดั เครื่ องจักรหมุนสีเข้ าเปลือกออกเปนเข้ า
สารถวายทอดพระเนตร แลทูลเกล้ าฯถวายเครื่ องลายครามสาหรับตังโต๊
้ ะเปนอันมาก ตามที่ต้องพระ
ราชประสงค์ การที่ได้ รับเสด็จพระราชดาเนิรที่บ้านดังนี ้ ย่อมเปนเกียรติยศอั นควรรลึกสืบไปสิ ้นกาล
นาน ...ได้ มาตังโต๊
้ ะฉลองพระเดชพระคุณในการหลวงเปนอันมาก จึงเปนที่ชอบพอรักใคร่ ค้ นุ เคยกับ
พระบรมวงศานุวงศข้ าราชการ แลชนทังปวงเปนอั
้
นมาก...1

ส่วนหนังสืองานศพของพระพิบูลย์พฒ
ั นากร(ยู่ก่ยุ ตัณฑเศรษฐี )พิมพ์ในพ.ศ. 2462 กล่าว
ว่าผู้ตายเป็ นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
ด้ วยเดชะพระบารมีปกเกล้ าฯ ปนที่พึ่งได้ สืบตระกูลเจริ ญมาประกอบด้ วยความสุจริ ตจงรักภักดี
ต่อใต้ ฝ่าละอองธุลพี ระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทังในรั
้ ชกาลที่ 5 แลในรัชกาลปั ตยุบนั ก็ทรง
คุ้นเคยโปรดปราน...ได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯพระราชทานเครื่ องราชอิศริ ยาภรณ์ แลเบี ้ยหวัดสืบ

1

โคลงอุภยั พากย์. (2457). เล่มเดิ ม. หน้ า ซ.
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มาทัง้ 2 รัชกาล ได้ เปนสมาชิกเสือป่ าสืบมาตังแต่
้ แรก ๆ ตังคณะเสื
้
อป่ าขึ ้นในรัชกาลปั ตยุบนั ทังเปนผู
้
้ ที่
เจ้ านายทรงคุ้นเคยโปรดปรานมาก แลข้ าราชการญาติมิตรพ่อค้ า ราษฎรก็ค้ นุ เคยชอบพอกันมาก... 1

รวมถึงหนังสืองานศพของหลวงอุดรภัณฑ์พานิช(เต็ง โสภโณดร) พิมพ์เมื่ อพ.ศ. 2462 นัน้
เนื ้อหาส่วนประวัติของผู้ตายสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ ขึ ้นได้ ระบุว่าผู้ตาย
เป็ นที่โปรดปรานของเจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่
ถึงรัชกาลที่ 5 จึงออกจากกรุงเทพฯ อาไศรยพวกจีนที่ค้าขายทางเมืองเหนือขึ ้นไปถึงเมืองตาก อยู่
ที่เมืองตากไม่ช้านักก็ เลยขึ ้นไปเมืองเชียงใหม่ไปตังค้
้ าขายอยูท่ ี่นนั่ พอมีกาลังขึ ้นได้ เข้ าเฝ้ าแหนพระ
เจ้ าอินทวิชยานนท์ แต่เมื่อยังเป็ นเจ้ านครเชียงใหม่ค้ นุ เคยเปนลาดับมา ครัน้ เมื่อทรงพระกรุณาโปรด
ฯ ให้ เจ้ าพระยารัตนาธิ เบศร์ แต่เมื่อยังเปนพระนริ นทรราชเสนี เปนข้ าหลวงขึ ้นไปอยู่ประจาเมื อง
เชียงใหม่ เจ้ าพระยารัตนาธิเบศร์ มาคุ้นเคยก็มีความเมตตาช่วยอุปการะด้ วยจึงค่อยวัฒนาการ จน
ได้ รับทาภาษี อากร...2

ขณะที่หนังสืองานศพของนายเซียวซองอ๊ วน สีบญ
ุ เรื อง พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2471 ในส่วน
เนื ้อหาส่วนประวัติของผู้ตายได้ กล่าวว่าผู้ตายเป็ นที่โปรดปรานของสมเด็จฯกรมพระยาดารง
ราชานุภาพ โดยเคยจัดหาภาพยนตร์ มาฉายที่วงั วรดิศ
ดังครัง้ หนึ่งเมื่อในรัชชกาลก่อน ข้ าพเจ้ า(สมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภาพ-ผู้วิจยั )ป่ วยหมอ
ห้ ามมิให้ ลงจากเรื อนสัก 3 สัปดาหะ นายซองอ๊ วนมาเยี่ยมสงสารว่าข้ าพเจ้ าถูกกักเช่นนันจะร
้ าคาญใจ
จึงชวนให้ ดหู นังฉายแก้ ราคาญ แล้ วให้ เอากล้ องฉายกับจอขนาดย่อมมาตังที
้ ่เฉลียงหลังเรื อน พอค่าลง
ก็ให้ เอาหนังมาฉายให้ ดแู ก้ ราคาญทุกคืนจนข้ าพเจ้ าบอกเลิก เมื่อหายป่ วยดังนี ้เป็ นต้ น แลเมื่อเร็ วๆ นี ้
เองอิกครัง้ หนึง่ ข้ าพเจ้ าปรารถนาจะเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มาเสวยที่วงั วรดิศในวันที่
21 มิถนุ ายน อันตรงกับวันเกิดของข้ าพเจ้ า ได้ วา่ วานนายซองอ๊ วนให้ หาหนังฉายเรื่ องที่ดีแปลกมาฉาย
ถวายทอดพระเนตรเมื่อเสวยแล้ วในวันนัน้ นายซองอ๊ วนรับคาไปพยายามอยู่สกั 3 เดือน สัง่ เอาหนัง

1

พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). (2462). เล่มเดิ ม. หน้ า 5.
2
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระดารงราชานุภาพ. (2462). เล่มเดิ ม. หน้ า 3.
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เรื่ อง “ช้ าง” ซึ่งทาในประเทศสยามนี ้ แล้ วเอาไปฉายชมกันเลื่องลือทังในอเมริ
้
กาแลยุโรปนัน้ มาถึง
กรุงเทพฯ ได้ ทนั …1

ภาพประกอบ 7 รูปนายเซียวซองอ๊ วน สีบญ
ุ เรื องที่ปรากฏในหนังสืองานศพ
ที่มา: http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book ค้ นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3.3 ข้ าราชการของสยาม
อัตลักษณ์ ด้านนี ป้ รากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิ จเชือ้ สายจีนที่ พิม พ์ ในช่ วงปลาย
ทศวรรษ 2450 จนถึงต้ นทศวรรษ 2470 เห็นได้ จากความในหนังสืองานศพของพระยาโชดึกราช
เศรษฐี (ฮวด โชติกะพุกกณะ) พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2457 ได้ กล่าวว่าผู้ตายได้ ถวายตัวเป็ นข้ าราชการรับใช้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั จนได้ รับตาแหน่งระดับสูง
ครัน้ ถึงปี เถาะพระพุท ธศักราช 2422 สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สรุ ิ ยวงศ์ได้ นาขึ ้นถวายตัว รับ
ราชการฉลองพระเดชพระคุณ ในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ าอยู่ หัว ในปี นัน้ เอง ได้ รั บ
พระราชทานสัญญาบัฎบันดาศักดิ เปนหลวงบริ บูรณโกศสกร มีตาแหน่งราชการในกรมท่าซ้ าย ได้ รับ
พระราชทานเครื่ องยศ โต๊ ะถม กาถม รับพระราชทานเบี ้ยหวัดปี ละ 80 บาท ครัน้ พระพุทธศักราช 2431

1

รวมใจความพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในการเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมโรงเรียน
จีนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 กับคาแปลเปนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ. (2471). เล่มเดิ ม. หน้ า ก.
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ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ เลื่อนบันดาศักดิเปนพระบริ บรู ณโกศากร ได้ รับพระราชทานเครื่ องยศ โต๊ ะ
ทองคา กาทองคา แลได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิศริ ยาภรณ์ มงกุฎสยามชันที
้ ่ 4 ภัทราภรณ์ ได้ รับ
พระราชทานเบี ้ยหวัดปี ละ 160 บาท มาในพระพุทธศักราช 2436 ได้ รับราชการตาแหน่งอธิบดี กรมสรรพ
ภาษี ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้ รับพระราชทานเงินเดือน ๆ ละ 400 บาทอยู่ปีหนึ่ง ครัน้ พระ
พุทธศักราช 2446 โปรดพระราชทานเลื่อนบันดาศักดิ เปนพระยาบริ บูรณโกศากร ได้ รับพระราชทาน
เบี ้ยหวัดปี ละ 320 บาท แลได้ รับพระราชทานเหรี ยญจักรพรรดิมาลา...1

เช่นเดียวกับที่หนังสืองานศพของพระพิบลู ย์พฒ
ั นากร(ยู่ก่ยุ ตัณฑเศรษฐี ) พิมพ์เมื่อพ.ศ.
2462 ได้ กล่าวว่าผู้ตายเป็ นข้ าราชการที่ถวายงานรับใช้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
ในรั ช กาลที่ 5 ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานสัญ ญาบัต รบัน ดาศัก ดิ์ ให้ เปนหลวง
สวามิภกั ดิ์ภวู นารถ ในรัชกาลปั ตยุบนั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานสัญญาบัตรบันดาศักดิ์
ให้ เปนพระพิบลู ย์พฒ
ั นากร เปนนามบันดาศักดิ์ที่บิดาเคยได้ รับพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ เปนมาก่อนแล้ ว
ทังสองคราว
้
สังกัดอยูใ่ นกรมท่าซ้ าย ได้ รับพระราชทานยศเปนอามาตย์ตรี ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า
ฯ พระราชทานเครื่ องราชอิศริ ยาภรณ์ แลเบี ้ยหวัดสืบมาทัง้ 2 รัชกาล ได้ เปนสมาชิกเสือป่ าสืบมาตังแต่
้
แรก ๆ ตังคณะเสื
้
อป่ าขึ ้นในรัชกาลปั ตยุบนั ...2

ส่วนหนังสืองานศพของจ่า พระยาประดินนั ทน์ภมู ิรัตน์ (เชียงสูน เสรฐภักดี) พิมพ์เมื่อพ.ศ.
2468 ได้ กล่ า วว่ า ผู้ ตายถวายงานรั บ ใช้ พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว จนได้ รั บ
พระราชทานยศเป็ นนายหมูเ่ สือป่ า
เมื่อจัดการเสือป่ าไปถึงหัวเมืองได้ เปนพลสมาชิกเสือป่ า จนถึงได้ รับพระราชทานยศนายหมู่โท
ได้ รับพระราชทานสัญญาบัตร์ ตงแต่
ั ้ เปนขุนประเสริ ฐสวามิภกั ดิ์ หลวงประเสริ ฐสวามิภกั ดิ์ กรมการพิ
เสษมณฑลสุราษร์ จนถึงเปนพระประดินนั ทน์ภมู ิรัตน์ พระยาประดินนั ทน์ภมู ิรัตน์ ในกรมมหาดเล็ก
ได้ รับพระราชทานยศชันหุ
้ ้ มแพรแลเลื่อนเปนจ่า แลได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิศริ ยาภรณ์ ช้างเผือก
1

โคลงอุภยั พากย์. (2457). เล่มเดิ ม. หน้ า ข.
2
พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). (2462). เล่มเดิ ม. หน้ า 5.

45
มงกุฎสยาม ทังเหรี
้ ยญ เข็มซึ่งเปนส่วนในพระองค์ในฐานที่ได้ เปนข้ าราชการในพระราชสานัก รบทา
การสนองพระเดชพระคุณในบางส่วนบางคราวมาตามพระราชประสงค์...1

ภาพประกอบ 8 รูปจ่า พระยาประดินนั ทน์ภมู ิรัตน์ (เชียงสูน เสรฐภักดี) ที่ปรากฏในหนังสืองานศพ
ที่มา: http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book ค้ นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ขณะที่หนังสืองานศพของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (มิ ้น เลาหเศรษฐี ) พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2472
ในเนื อ้ หาส่วนประวัติของผู้ตายที่ สมเด็จ ฯ กรมพระยาดารงราชานุภ าพทรงนิพ นธ์ ขึน้ ได้ ระบุว่า
ผู้ตายเป็ นข้ าราชการทางานถวายพระมหากษัตริ ย์สยาม 3 พระองค์ตดิ ต่อกัน
เมื่ อลาสิขาบทเข้ าถวายตัวเป็ นมหาดเล็ก ตามประเพณี บุตรข้ าราชการ…พระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้ มีบรรดาศักดิ์เป็ นที่หลวง
เจริ ญ ราชธน เมื่ อ พ.ศ. 2438 แล้ วเลื่อนขึน้ เป็ นพระเจริ ญ ราชธนเมื่ อ พ.ศ. 2442 ได้ รับ พระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ มงกุฎสยามชัน้ ที่ 4 และเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ช้างเผือกชัน้ ที่ 5…ครัน้ เมื่อถึง
รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานสัญญา
บัตรเลือ่ นบรรดาศักดิ์ขึ ้นเป็ นพระยาเจริ ญราชธน เมื่อพ.ศ. 2454 แล้ วโปรดเกล้ าให้ เป็ นผู้รัง้ ตาแหน่งเจ้ า
กรมท่ า ซ้ า ย มี ย ศเป็ นมหาอ ามาตย์ ต รี เมื่ อ พ.ศ. 2457 ต่ อ มาอี ก 1 ปี ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานสัญ ญาบัตรเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็ นพระยาโชฎึกราชเศรษฐี ได้ รับพระราชทานพานทอง
1

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 16 ตานานภาษี อากรบางอย่างกับคาอธิบายของพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
กรมพระดารงราชานุภาพ. (2468). เล่มเดิ ม. หน้ า ง.
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เครื่ องยศและเป็ นองคมนตรี ในปี นัน้ พระยาโชฎึกฯ ได้ รับ พระราชทานเครื่ องราชอิส ริ ยาภรณ์ ทุติ ย
จุลจอมเกล้ ากับมงกุฎสยามชัน้ ที่ 3 แล้ วเลื่อนขึ ้นเป็ นชัน้ ที่ 2 กับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ช้างเผือกชัน้ ที่
3…ถึงรัชชกาลปั จจุบันนีท้ รงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ คงเป็ นองคมนตรี ในรัชชกาลที่ 7 ต่อมา และ
โปรดฯ ทรงเลือกสรรค์ให้ เป็ นกรรมการองคมนตรี ตามพระราชบัญญัติด้วย…1

ภาพประกอบ 9 รูปมหาอามาตย์ตรี พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (มิ ้น เลาหเศรษฐี ) ที่ปรากฏในหนังสือ
งานศพ
ที่มา: http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book ค้ นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3.4 มีความเป็ นไทยมากกว่ าความเป็ นจีน
อัตลักษณ์ ด้านนี ้ปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจเชื อ้ สายจีนที่พิมพ์ในช่วงทศวรรษ
2460 จนถึงต้ นทศวรรษ 2470 ดังที่หนังสืองานศพของพระพิบูลย์พัฒ นากร(ยู่กุ่ย ตัณฑเศรษฐี )
พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2462 ได้ กล่าวว่าผู้ตายศึกษาวิชาความรู้ภาษาไทยและนับถือพุทธศาสนา มีความรู้
ข้ างจีนสาหรับใช้ เพื่อทามาค้ าขายเท่านัน้

1

พระเจนจีนอักษร (สุดใจ ตัณฑากาศ) แปลจาก: หนังสือ คิมเตี ้ยซกทงจี่, หวงเฉียวบุน๋ เหียนทงเค้ า, ยี่
จับสีซ่ ื ้อ ตอนเหม็งซื ้องัว่ ก๊ กเลียต้ วน. (2472). เล่มเดิ ม. หน้ า ง-จ.
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ศึกษาวิชาหนัง สือ แลภาษาไทยเปนสามัญ ทางข้ างจี นรู้ พอที่จะใช้ ท าการค้ าขายได้ ซึ่งยังต้ อ ง
ต่อเนื่องอยูม่ ากกับข้ างจีน แต่ความนิยมเปนหลักมัน่ ในทางถือชาติสาสนาข้ างไทย ได้ เคยบวชเปนสาม
เณรมาแล้ ว แลบาเพ็ญบุญกุศลในทางพระพุทธศาสนาอยูเ่ นื่อง ๆ...1

รวมทัง้ หนังสืองานศพของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (มิน้ เลาหเศรษฐี ) พิม พ์เมื่อพ.ศ.
2472 ได้ กล่าวว่าผู้ตายได้ ศกึ ษาตามประเพณีไทยและบวชเป็ นพระภิกษุอยูพ่ รรษาหนึง่
ได้ ศึกษาชันปฐมและมั
้
ธยมตามประเพณี ในสมัยเมื่อยังไม่มีโรงเรี ยนแพร่หลายอย่างทุกวันนี ้ แล้ ว
ได้ อุปสมบทเป็ นพระภิกษุ อยู่วดั โสมนัสวิหาร สมเด็จพระวันรัตน์(พุทธสิริทบั )เป็ นพระอุปัชฌาจารย์ ”
สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ า กรมพระยาวชิรญสณวโรรส เป็ นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมไตรโลก
(เดช)เป็ นอนุสาวนาจารย์ บวชอยู่ 1 พรรษาแล้ วลาสิขาบท…2

3.5 บุคคลที่ทาประโยชน์ ด้านต่ างๆ ให้ กับสังคม
อัตลักษณ์ ด้านนี ้ปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจเชื ้อสายจีนที่พิมพ์ในช่วงทศวรรษ
2460 จนถึงต้ นทศวรรษ 2470 เช่น หนังสื องานศพของหลวงอุดรภัณ ฑ์ พ านิช (เต็ง โสภโณดร)
พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2462 ได้ กล่าวว่าห้ างกิมเสงหลีของหลวงอุดรภัณ ฑ์พานิชได้ สร้ างสะพานข้ ามคลอง
และทาสาธารณประโยชน์ตา่ ง ๆ
ห้ างกิมเสงหลีสร้ างสะพานข้ ามคลองสามเสนถวายเมื่อในรัชกาลที่ 5 ซึ่งโปรดพระราชทานนามว่า
สพานกิมเสงหลีแห่ง 1 แลได้ สนองพระเดชพระคุณในการอื่นอิกหลายอย่าง...3

รวมถึงหนังสืองานศพของจ่า พระยาประดินนั ทน์ภูมิรัตน์ (เชียงสูน เสรฐภักดี) พิมพ์เมื่อ
พ.ศ. 2468 ได้ กล่าวว่าผู้ตายสร้ างสาธารณประโยชน์แก่สงั คมไว้ หลายอย่างในขณะที่มีชีวิตอยู่

1

พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). (2462). เล่มเดิ ม. หน้ า 4.
พระเจนจีนอักษร (สุดใจ ตัณฑากาศ) แปลจาก: หนังสือ คิมเตี ้ยซกทงจี่, หวงเฉียวบุน๋ เหียนทงเค้ า, ยี่
จับสีซ่ ื ้อ ตอนเหม็งซื ้องัว่ ก๊ กเลียต้ วน. (2472). เล่มเดิ ม. หน้ า ฆ-ง.
3
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระดารงราชานุภาพ. (2462). เล่มเดิ ม. หน้ า 4.
2
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เมื่อยังอยู่ในหัวเมืองกับเมื่อมาอยู่ในกรุ งเทพฯ ได้ ออกทรัพย์เข้ าส่วนเรี่ ยรายตามยุคคราวนิยม
เช่น การสร้ างพระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้ าหลวงปิ ยมหาราชที่พระลานพระราชวังดุสิต
การสร้ างเรื อพระร่วง การเสือป่ า การสร้ างโรงเรี ยน การสร้ างสวนลุมพินี บารุงอากาศยาน ได้ ออกเงิน
ส่วนตัวทังช่
้ วยเรี่ ยรายบารุง...มีการออกเงินบารุงสภากาชาดสยาม เปนสมาชิกกิติมศักดิ์ แลได้ ทาป่ า
ช้ าจีนไว้ เปนสาธารณที่บ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ ...เมื่อเกิดน ้าท่วมที่บ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ ใน
พระพุทธศักราช 2454 กับ 2459 ได้ ช่วยเหลือเลี ้ยงดูแจกจ่ายอาหาร เครื่ องใช้ สรอยแก่ผ้ ทู ี่ได้ รับความ
ทุกข์ยากนัน้ แม้ เมื่อพระพุทธศักราช 2465 เกิดน ้าท่วมใหญ่ที่ซวั เถา ซึ่งเปนถิ่นประเทศจีน ก็ได้ เปนผู้
หนึง่ ที่จดั การเรี่ ยรายเงินส่งไปช่วยแก่เพื่อนร่วมชาติ...1

ขณะที่หนังสืองานศพของนายเซียวซองอ๊ วน สีบุญเรื อง พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2471 ได้ กล่าว
ว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่ นายเซียวซองอ๊ วนได้ ทาประโยชน์แก่สงั คมไว้ หลายอย่างด้ วยกัน
นายซองอ๊ วนรวบรวมเงินได้ จากการเรี ยราย เหลือจากถวายเปนทุนนอนบารุ งการศาสนาแล้ ว
ยังได้ ตวั เงินเหลือสร้ างโรงเรี ยนอีกหลังหนึง่ โรงเรี ยนแห่งนี ้ก็คือ โรงเรี ยนสีบณ
ุ ยานนท์ ซึ่งสร้ างขึ น้ ที่
วัดท้ ายเมือง จังหวัดนนทบุรี…นอกจากโรงเรี ยนที่กล่าวแล้ วก่อนหน้ านันราว
้ 2-3 ปี นายซองอ๊ วนยัง
ได้ บ อกบุญ เรี่ ย รายบรรดาญาติร่ วมสกุล สร้ างโรงพยาบาลรั กษาคนโรคเรื อ้ นให้ เปนสมบัติ แ ก่
สภากาชาดสยาม ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดพระประแดงหลังหนึง่ มีนามว่า “เรื อนสีบญ
ุ เรื อง”…2

ส่วนหนังสืองานศพของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (มิ ้น เลาหเศรษฐี ) พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2472 ได้
กล่าวว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั ตัวพระยาโชฎึกราชเศรษฐี ได้ ทาประโยชน์หลายอย่างให้ สงั คม
สนองพระเดชพระคุณในส่วนพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ าหลวง ยกตัวอย่างดังเช่น เมื่อทรงสร้ าง
พระราชวังดุสิตก็รับอาสาขุดคลองเม่งเสง และสร้ างสะพานข้ ามคลองนันถวายสนองพระเดชพระคุ
้
ณ

1

ลัทธิ ธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 16 ตานานภาษี อากรบางอย่างกับคาอธิบายของพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
กรมพระดารงราชานุภาพ. (2468). เล่มเดิ ม. หน้ า จ.
2
รวมใจความพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในการเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมโรงเรี ยน
จีนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 กับคาแปลเปนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ. (2471). เล่มเดิ ม. หน้ า 8.

49
เป็ นต้ น ทางฝ่ ายพาณิ ชนิกร พระยาโชฎึกฯ ก็เป็ นผู้ซึ่งพวกพาณิ ชนับถือ มักได้ รับเลือกเป็ นตาแหน่ง
ผู้ดูแลกิจการต่างๆ เช่นเป็ นกรรมการโรงพยาบาลจีน และเป็ นกรรมการธนาคารสยามกัมมาจน เป็ น
ต้ น…เมื่อในรัชชกาลที่ 6 ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการสภากาชาดสยามด้ วย…1

3.6 ผู้มีนา้ ใจ มีความขยัน ความรับผิดชอบต่ อหน้ าที่
อัตลักษณ์ ด้านนี ป้ รากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิ จเชือ้ สายจีนที่ พิม พ์ ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 2450 จนถึงต้ นทศวรรษ 2470 เช่น หนังสืองานศพของพระยาโชดึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติ
กะพุกกณะ) พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2457 ได้ กล่าวว่าขณะที่มีชีวิตอยู่ พระยาโชดึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะ
พุกกณะ) เป็ นคนที่มีน ้าใจต่อผู้อื่น
เมื่อจะกล่าวด้ วยอัธยาไศรยของพระยาโชดึกราชเศรษฐี ย่อมเปนคนมีน ้าใจกว้ างขวางโอบอ้ อมอารี
เปนต้ นว่าผู้ที่เล่นเครื่ องลายครามชอบของสิง่ ใดก็แจกจ่ายให้ ปันมิได้ หวงแหน...2

เช่นเดียวกับที่หนังสืองานศพของพระพิบลู ย์พฒ
ั นากร (ยู่ก่ยุ ตัณฑเศรษฐี ) พิมพ์เมื่อพ.ศ.
2462 ได้ กล่าวว่าผู้ตายเป็ นคนที่มีไมตรี จิตและมีความซื่อตรงต่อผู้อื่น
แลข้ าราชการญาติมิตรพ่อค้ า ราษฎรก็ค้ นุ เคยชอบพอกันมาก ประกอบด้ วยมีอธั ยาศรัยไมตรี
ซื่อตรง แม้ จะมีการเล่นหัวสนุกล้ อเลียนอะไรกันบ้ างก็เปนไปในทางสุภาพมิได้ ก้าวร้ าวเอาเปรี ยบ...3

ส่วนหนังสืองานศพของหลวงอุดรภัณฑ์พานิช (เต็ง โสภโณดร) พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2462 มีการ
กล่าวถึงผู้ตายว่าเป็ นผู้ที่มีความขยันหมัน่ เพียรจนตังตั
้ วได้
หลวงอุดรฯ ชอบเล่าถึงเรื่ องเมื่อแรกเข้ ามาทามาหากินในเมืองไทย เคยเล่าให้ ข้าพเจ้ า(กรมดารง
ผู้เขียน)ฟั งเนื่อง ๆ ว่าเมื่อมานันมี
้ แต่เสื ้อตัว 1 กังเกงตัว 1 กับเสือปูนอนผืน 1 ต้ องขอยืมเงินเขาเสียค่า
1

พระเจนจีนอักษร (สุดใจ ตัณฑากาศ) แปลจาก: หนังสือ คิมเตี ้ยซกทงจี่, หวงเฉียวบุน๋ เหียนทงเค้ า, ยี่
จับสีซ่ ื ้อ ตอนเหม็งซื ้องัว่ ก๊ กเลียต้ วน. (2472). เล่มเดิ ม. หน้ า ง-จ.
2
โคลงอุภยั พากย์. (2457). เล่มเดิ ม. หน้ า ซ.
3
พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). (2462). เล่มเดิ ม. หน้ า 5.
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โดยสานมา เมื่อแรกถึงเมืองไทยรับจ้ างเขาเปนจับกังพายเรื อ ด้ วยในสมัยนันถนนรนแคมยั
้
งไม่ใคร่ มี
ไปไหนไปเรื อกันเปนพื ้น...เขามักจ้ างจีนใหม่ ๆ ให้ ค่าจ้ างถูก ๆ เพราะจับกังพายเรื อไม่ต้องรู้ภาษาไทย
แล้ วแต่เฒ่าแก๋สงั่ ให้ พายก็พายไป รับจ้ างพายเรื ออยูจ่ นได้ เงินใช้ หนี ้ที่เขาทดรองค่าโดยสานหมดแล้ ว
จึงคิดอ่านไปรับจ้ างเขาหุงเข้ ากระทะในโรงกงสีสาหรับเลี ้ยงจับกัง ได้ คา่ จ้ างมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน ค่อย
สะสมค่าจ้ างไว้ เปนทุนจนพอจะออกค้ าขายโดยลาพังได้ ...1

ขณะที่หนังสืองานศพของจ่า พระยาประดินนั ทน์ภูมิรัตน์ (เชียงสูน เสรฐภักดี ) พิมพ์เมื่อ
พ.ศ. 2468 ได้ กล่าวถึงผู้ตายว่าเป็ นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่อย่างมาก
ตังแต่
้ ได้ ทาการภาษี อากรในรัชกาลที่ 5 จนพึ่งสิ ้นรัชกาลที่ 6 แม้ บางปี จะไม่ได้ กาไรหรื อถึงขาดทุน
มากน้ อยประการใดได้ จดั การขวนขวายส่งเงินภาษี อากรนัน้ ๆ ให้ เสร็ จไปทุกงวด...2

ส่วนหนังสืองานศพของนายเซี ยวซองอ๊ วน สี บุญ เรื อง พิม พ์ เมื่ อพ.ศ. 2471 ได้ กล่าวถึง
ผู้ตายว่าเป็ นผู้ที่มีนาใจและความซื่อตรงต่อมิตรสหาย
นายซองอ๊ วนเปนผู้ที่ซื่อตรงต่อมิตร์ จริ งๆ กิจการใดจะเปนส่วนตัวของเพื่อนฝูงหรื อบริ ษัทหรื อการ
สาธารณประโยชน์ ถ้ าได้ มีผ้ มู าออกปากขอความช่วยเหลือแล้ ว ไม่ปรากฏว่าขัดใครเลย เปนช่วย
จนถึงสาเร็ จเสมอ โดยเหตุนี ้จึงได้ รับความชมเชยจากมิตรสหายทังหลายว่
้
า สละเวลางานของตนเพื่อ
ประโยชน์ผ้ อู ื่น ดังนี ้จึงเปนที่รักใคร่นบั ถือของเพื่อนฝูงหนักหนา…นิสสัยของนายซองอ๊ วนแม้ จะได้ รับ
ตาแหน่งอันสูงสุดในการงาน ก็ไม่มีถือตัว ถือยศถืออย่างบาเพ็ญตนได้ เสมอต้ นเสมอปลาย สมาคม
กับชนทุกชัน้ ไม่เหยียดย่าบุคคลหรื อเพื่อนฝูงที่ตกต่า มีข้อที่ควรชมเชยอย่างเอกก็คือ รู้ จักถนอม
ความสามัคคีในระหว่างพรรคพวกกับสามารถที่จะผูกน ้าใจศัตรูมากลายเปนมิตร์ ได้ สนิทโดยทาลาย
ความพยาบาทนันเสี
้ ย …3

1

พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระดารงราชานุภาพ. (2462). เล่มเดิ ม. หน้ า 2-3.
ลัทธิ ธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 16 ตานานภาษี อากรบางอย่างกับคาอธิบายของพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
กรมพระดารงราช่านุภาพ. (2468). เล่มเดิ ม. หน้ า ฆ.
3
รวมใจความพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในการเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมโรงเรี ยน
จีนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 กับคาแปลเปนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ. (2471). เล่มเดิ ม. หน้ า 6.
2
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จากข้ อความข้ างต้ นที่ปรากฏในประวัติผ้ ตู าย เห็นได้ วา่ เป็ นการนาเสนอภาพลักษณ์ด้านดี
ของผู้ตายในแง่มุมต่างๆ ทังเป็
้ นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ย์และแผ่นดิน เป็ นที่โปรด
ปรานของพระมหากษัตริ ย์ เจ้ านาย เป็ นข้ าราชการสยาม มีความเป็ นไทยมากกว่าเป็ นจีน เป็ น
บุคคลที่มีน ้าใจ ขยัน มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ รวมทังยั
้ งทาประโยชน์ในด้ านต่าง ๆ ให้ แก่สงั คม
(ดูต ารางที่ 1 ประกอบ) การน าเสนอภาพลัก ษณ์ ทัง้ 6 ประการเหล่ า นี เ้ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการ
นิยามอัตลักษณ์ที่ตนเองเป็ นผู้กาหนดขึ ้นมา ผู้วิจยั เห็นว่าการที่นกั ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนได้ หยิบยก
คุณ สมบัติเหล่านี ้ออกมาต้ องมีความสอดคล้ องกับสถานการณ์ ทางการเมืองและสังคมที่เกิดขึน้
ในช่วงทศวรรษ 2450-ทศวรรษ 2470 โดยสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมจะสอดคล้ องอย่างไร
กับการสร้ างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนจะกล่าวต่อไป

52
ตาราง 1 อัตลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนจากตัวอย่างหนังสืองานศพ
ในช่วงทศวรรษ 2450 -ทศวรรษ 2470
อัตลักษณ์
บุคคลที่มีความ
จงรักภักดีตอ่
พระมหากษัตริ ย์และ
แผ่นดิน
ผู้ที่เป็ นที่โปรดปราน
ของกษัตริย์ เจ้ านาย
ขุนนาง
ข้ าราชการของสยาม
มีความเป็ นไทย
มากกว่าความเป็ นจีน
บุคคลที่ทาประโยชน์
ด้ านต่าง ๆ ให้ กบั
สังคม
ผู้มีน ้าใจ มีความขยัน
ความรับผิดชอบต่อ
หน้ าที่

ทศวรรษ 2450

ทศวรรษ 2460

ทศวรรษ 2470

4. ปั จจัยเบือ้ งหลังการสร้ างอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจเชือ้ สายจีนในหนังสืองาน
ศพนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนในช่ วงทศวรรษ 2450 – ทศวรรษ 2470
ในหัวข้ อนี ้ผู้วิจยั จะอธิบายให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการนาเสนออัตลักษณ์ ของนัก
ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏในหนังสืองานศพกับบริ บททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในช่วง
ทศวรรษ 2450-ทศวรรษ 2470 โดยผู้วิ จัย เห็ น ว่า อัต ลัก ษณ์ ข องนัก ธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น ที่ ถูก
น าเสนอในหนังสื อ งานศพนัน้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งอย่า งเป็ นเหตุเป็ นผลสอดคล้ อ งกับ บริ บ ททาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในช่วงทศวรรษ 2450-ทศวรรษ 2470 อย่างไรก็ตามการอธิบายถึง
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ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนกับบริ บททางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ในช่วงเวลานี ้เป็ นการตีความของผู้วิจยั ไม่ใช่การนาข้ อมูลจากหนังสืองานศพมาแสดงให้ เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัง้ 2 สิ่งได้ โดยตรง
เนื่ องด้ วยการศึกษาวิเคราะห์หนังสืองานศพนัน้ มี ข้อที่ ต้องพิจ ารณาดังที่ อนรรฆ พิทักษ์
ธานิน ได้ ชี ้ว่าข้ อเท็จจริง เช่น ประวัตผิ ้ ตู ายที่ปรากฏในหนังสืองานศพเป็ น “ข้ อเท็จจริง” (fact) ที่ยงั
ไม่มีการให้ ความหมาย คุณค่าใด ๆ มีลกั ษณะเป็ นการเล่าข้ อเท็จจริ งที่ผ้ เู ขียนเลือกนามาเสนอแก่
ผู้อ่านโดยผู้อ่านเป็ นผู้ตีความหรื อให้ ความหมายแก่เรื่ องของผู้ตายที่ปรากฏในหนังสืองานศพ 1 จาก
ข้ อที่ต้องพิจารณานี ้จะเห็นได้ วา่ หนังสืองานศพอาจไม่ได้ บอกข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องทุกอย่าง ผู้อา่ น
จะต้ องตีความหนังสืองานศพด้ วยตนเอง ในบทนี ้ผู้วิจยั จึงตีความการนาเสนออัตลักษณ์ ของนัก
ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏในหนังสืองานศพโดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ว่าการนาเสนออัต
ลักษณ์ ของนักธุรกิ จไทยเชือ้ สายจี นที่ พ บในหนังสื องานศพนัน้ มี ความสอดคล้ องกับบริ บททาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใดในช่วงทศวรรษ 2450-ทศวรรษ 2470
4.1 นโยบายชาตินิยมและการทาให้ คนจีนและคนไทยเชือ้ สายจีนเป็ น “คนอื่น” ใน
สมัยรัชกาลที่ 6
ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ มีการขยายตัวของกลุ่มคนที่ต้องการเข้ ามามีส่วนร่ วมในการแก้ ไข
ปั ญ หาต่างๆ ของประเทศ เนื่องจากความรู้ และระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ที่แพร่หลายในวง
กว้ างขึ ้นทาให้ ประชาชนเริ่มมีความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ ้น2 ส่งผลให้ รัชกาลที่ 6 ต้ องเร่งนิยาม
ความหมายของชาติไทยและความเป็ นไทยหรื อนโยบายชาตินิยมของพระองค์ โดยสาระสาคัญ
ของนโยบายชาตินิยมของรัชกาลที่ 6 คือ เน้ นความสาคัญสูงสุดของพระมหากษัตริ ย์ตอ่ “ชาติไทย”
และเน้ น “พุทธศาสนา” ว่าเป็ น “ศาสนาประจาชาติไทย” เพื่อให้ แนวคิดทางพุทธศาสนาทาให้ คน
จงรักภักดีตอ่ ชาติและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนช่วยในการจัดระเบียบและควบคุมสังคมด้ วย3

1

อนรรฆ พิทกั ษ์ ธานิน. (2550,มกราคม-มิถนุ ายน). เล่มเดิ ม. หน้ า 147.
สรุปจาก สายชล สัตยานุรักษ์ . (2557). 10 ปั ญญาชนสยาม เล่ม1 ปั ญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญา
สิ ทธิ ราชย์. หน้ า 146; อัจฉราพร กมุทพิสมัย. (2525). อุดมการชาติ นิยมของผูน้ าไทย. หน้ า 25.
3
สายชล สัตยานุรักษ์ . (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 165.
2
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ในการดาเนินนโยบายชาตินิยมของรัชกาลที่ 6 ทรงอธิบายว่าผู้ที่เรี ยกตนเองเป็ น “คนไทย”
ได้ ต้องประพฤติตนให้ เหมื อนคนไทยคื อ มีความจงรักภักดีต่อชาติและแผ่นดินไทย 1 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริย์ถือเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ เนื่องจากกษัตริ ย์คือชาติ2
ในการปลูกฝั งสานึกเรื่ องชาติไทยหรื อการทาให้ ราษฎรชาวไทยมีความรู้ สึกชาตินิยมนัน้
รัชกาลที่ 6 ทรงใช้ วิธีปลูกฝั งให้ คนไทยรับรู้ถึงการมีอยูข่ อง “คนอื่น” ที่ไม่ใช่คนไทยขึ ้นมา เพื่อให้ คน
ไทยตระหนักถึงการมีอยู่ของคนที่ต่างจากตนและภัยที่จะมาจาก “คนอื่น” เพื่อให้ คนไทยมีความ
สามัคคี ร่วมมื อกัน ปกป้องการคุก คามของ “คนอื่ น ” โดยในการนี พ้ ระองค์ ทรงเลื อกให้ คนจี น มี
สถานะเป็ น “คนอื่น ” แม้ ว่าในสมัยนัน้ จะมี คนต่างชาติอีกหลากหลายชาติหรื อชาติมหาอานาจ
ตะวันตกที่คกุ คามต่อความมัน่ คงของประเทศก็ตาม 3 โดยรัชกาลที่ 6 ทรงใช้ บทพระราชนิพนธ์ บท
ละครและพระบรมราโชวาท เช่น ปลุกใจเสือป่ าและเทศนาเสือป่ า พระร่วง ขอมดาดิน หัวใจนักรบ
ความมีชยั ฉวยอานาจ กุศโลบาย กลแตก การจลาจลในรัสเซีย เมืองไทยจงตื่นเถิด โคลนติดล้ อ
ฯลฯ เป็ นสื่ อ ในการถ่ ายทอดแนวพระราชด าริ ช าติ นิ ย มของพระองค์ ไ ปสู่ก ลุ่ม ข้ า ราชการและ
ปั ญญาชน ซึง่ เป็ นเป้าหมายหลักของการถ่ายทอดแนวพระราชดาริ 4
สาเหตุที่พระองค์เลือกชาวจีนขึ ้นมาเป็ น “คนอื่น” เพราะว่า ในขณะที่ชาวจีนเป็ นกลุ่มที่ มี
บทบาทสาคัญและผูกขาดเศรษฐกิจของประเทศ แต่ชาวจีนในไทยไม่ยอมเปลี่ยนมาเป็ นไทย 5 ใน
พระราชดาริของรัชกาลที่ 6 แล้ วคนไทยกับคนจีนในสยามไม่ได้ เป็ นชุมชนเดียวกัน การมีอตั ลักษณ์
หรื อตัวตนทางชาติพนั ธุ์ที่ผสมผสานความเป็ นจีนกับความเป็ นไทยเข้ าด้ วยกันเป็ น “จีนสยาม” หรื อ
“ไทยจีน ” นัน้ เป็ นสิ่ งที่ เป็ นไปไม่ได้ 6 นอกจากนี ช้ าวจีนยังมี การเคลื่ อนไหวทางการเมื องซึ่งเป็ น
อันตรายต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เช่น เหตุการณ์ประท้ วงหยุดงานของคนจีนเป็ นเวลา 3 วัน
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เนื่ องด้ วยรัฐบาลได้ กาหนดให้ คนจีนต้ องภาษี รายหัวประจ าปี แทนการเสี ยภาษี ผูกปี ้ทุกสามปี
ดังนันจึ
้ งมีการเดินแจกใบปลิวเป็ นภาษาจีนทัว่ กรุงเทพฯ เพื่อเรี ยกร้ องให้ มีการหยุดงาน ร้ านค้ าของ
คนจีนพากันปิ ดหมด ทาให้ วิสาหกิจและการบริการที่เป็ นของชาวจีนทังหมดปิ
้
ดกิจการเป็ นเวลา 3 วัน
ข้ าวและอาหารกลายเป็ นของหายากและมีราคาแพง การขนส่งและธุรกิจเป็ นอัมพาต
เหตุการณ์ในครัง้ นี ้ส่งผลให้ คนไทยเห็นว่าตนต้ องพึงพาคนจีนในเรื่ องการค้ าและธุรกิจเป็ น
อย่างมาก นอกจากนี ย้ ัง ทาให้ เห็ น ว่า การที่ ช าวจี น อยู่ในสยามก็ เพื่ อกอบโกยเงิ น ไม่ต้ องการ
จ่ายเงินช่วยเหลือประเทศตามที่สมควรจะต้ องจ่าย 1 หรื อจะกรณีการเดินทางเข้ ามาสยามของ ซุน
ยัดเซ็น ผู้นาขบวนการชาตินิยมจีนที่เดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ เมื่อพ.ศ. 2451 เพื่อเรี่ ยไรเงินเอาไป
รณรงค์ล้มจักรพรรดิจีนและก่อตังรั
้ ฐชาติจีนขึน้ โดยคนจีนในเมืองไทยสนับสนุนซุนยัดเซ็นอย่าง
เต็มที่ ขณะเดียวกันพรรคก๊ กมินตัง๋ ของซุนยัดเซ็นก็ให้ การสนับสนุนหนังสือพิมพ์จีนที่กรุ งเทพฯ โดย
หนังสื อพิ ม พ์ จีน ในสยามจะพิม พ์ งานเขี ยนที่ สนับสนุนความคิดชาตินิ ยมและการปฏิ วัติ ทาให้
รัฐบาลไทยเป็ นกังวลว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมจีนและการเผยแพร่ แนวคิดระบอบ
สาธารณรัฐและการปฏิวตั จิ ะชักนาให้ คนไทยสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามด้ วย2
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ชาวจีนในไทยเพิ่มจานวนมากขึน้
สังคมไทยก็กลืนกลายให้ พวกจีนใหม่เหล่านี ้เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมได้ ยากขึ ้น เนื่องจากในสมัยนี ้
เริ่ มมีหญิ งจีนอพยพเข้ ามามากขึ ้น การศึกษาในโรงเรี ยนจีนก็แพร่หลาย เป็ นต้ น ทาให้ รัชกาลที่ 7
ทรงวิตกเกี่ยวกับปั ญหาชาวจีน3 ถึงพระองค์จะทรงวิตกกับเกี่ยวกับชาวจีนมากเพียงใด แต่พระองค์
ทรงเลื อ กใช้ วิธี การประนี ประนอมกับ ชาวจี น และไม่แสดงการวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ในด้ านลบอย่าง
เปิ ดเผยดังที่รัชกาลที่ 6 ทรงกระทา4
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กล่าวได้ ว่าการนาเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจเชื ้อสายจีนที่ ปรากฏในหนังสืองานศพช่วง
ทศวรรษ 2450-ทศวรรษ 2470 เป็ นความพยายามสร้ างและนาเสนออัตลักษณ์ ของนักธุรกิจเชือ้
สายจีนว่าไม่ใช่ “คนอื่น” และมีคุณสมบัติของ “ความเป็ นไทย” ตามพระราชดาริ ของรัชกาลที่ 6
จากข้ อเท็จจริงที่ว่าในช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ เกิดเหตุการณ์การหยุดงานครัง้ ใหญ่ของชาว
จีนในไทยเพื่อต่อต้ านการที่รัฐบาลสยามจะเก็บภาษี จากพ่อค้ าชาวจีนเพิ่มขึ ้น เมื่อรัชกาลที่ 6 ขึ ้น
ครองราชย์ ในปี 2454 พวกหัวหน้ า ชุม ชนชาวจี น พยายามอย่างเต็ม ที่ ในการลบความทรงจ า
เกี่ยวกับการนัดหยุดงานครัง้ ใหญ่ของชาวจีนในไทยที่เพิ่งเกิดขึ ้นไม่นาน ดังนันพวกหั
้
วหน้ าชุมชน
ชาวจี นจึงน าของขวัญ ราคาสูงขึน้ น้ อมเกล้ าฯถวายรัช กาลที่ 6 รวมทัง้ พวกหัวหน้ าชุม ชนจี นจึง
ขอร้ องราชสานักให้ ขบวนแห่เสด็จเลียบพระนครได้ ผ่านเข้ าไปในย่านคนจีนซึ่งได้ มีการทาพิธีแสดง
ความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ 6 ในคากราบบังคมทูลต่อพระเจ้ าอยู่หัวโดยชุม ชนชาวจี นได้ มีการ
กล่าวว่าลูกหลานชาวจีนในไทยจานวนมากได้ กลายเป็ นคนไทยแล้ ว 1 ข้ อเท็จจริงนี ้แสดงให้ เห็นว่ามี
ความเป็ นไปได้ ที่นักธุรกิ จไทยเชือ้ สายจีนจะนาเสนออัตลักษณ์ ของตนเองในหนังสืองานศพใน
ลักษณะที่สอดคล้ องกับนโยบายชาตินิยมของรัชกาลที่ 6 ในทานองเดียวกับที่พวกหัวหน้ าชุมชน
ชาวจีนในไทยเคยแสดงออกถึงตัวตนของชาวจีนในไทยที่ได้ กลายเป็ นคนไทยไปแล้ ว
สาเหตุของการนาเสนออัตลักษณ์ที่ไม่ใช่ “คนอื่น” ของนักธุรกิจเชื ้อสายจีน สามารถเข้ าใจ
ได้ เมื่อพิจารณาจากภูมิหลังของนักธุรกิจชาวจีนหรื อมีเชื ้อสายจีนในสังคมสยามช่วงทศวรรษ 2450
ถึงทศวรรษ 2470 จากงานศึกษาของพรรณี บัวเล็ก และของศุภรัตน์ เลิศพาณิชยกุล ที่อธิบายว่า
นักธุรกิจหรื อนายทุนไทยตังแต่
้ สมัยต้ นรัตนโกสินทร์ เรื่ อยยาวมาจนถึงต้ นทศวรรษ 2480 ในส่วนที่
เป็ นนักธุรกิจชาวจีนและ “ลูกจีน” ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชนชันสู
้ งของสยามไม่ว่าจะ
เป็ นสร้ างความสัมพันธ์ ในระบบอุปถัมภ์ การสร้ างความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติโดยการแต่งงาน
หรื อโดยการเข้ ารับราชการ ทาให้ สามารถสะสมทุนและประกอบธุรกิจจนร่ ารวยได้ 2 ฉะนัน้ เมื่ อ
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นโยบายชาตินิยมของรัชกาลที่ 6 มีผลให้ ต้องเลือกระหว่างการธารงรักษาตัวตนทางวัฒนธรรมตาม
ชาติพนั ธุ์จีนเอาไว้ หรื อการแสดงออกถึงคุณสมบัติ “ความเป็ นไทย” จึงเป็ นดังที่ เกษี ยร เตชะพีระ
ได้ อธิบายว่า “เจ๊ ก” หรื อ “ลูกจีน” รุ่นแรก ๆ ในเมืองไทยเลือกทิ ้งตัวตนทางวัฒนธรรมตามชาติพนั ธุ์
จีน ไม่ให้ ตนถูกผลักไปเป็ น “คนอื่น” เพื่อรักษาฐานะทางเศรษฐกิจเอาไว้ สาหรับ “ลูกจีน” ที่มีความ
ตื่นตัวทางการเมืองและต้ องการมีตาแหน่งทางการเมืองก็จะปรับตัวต่อรองกับรัฐไทยด้ วยการแปลง
ตัวเป็ น “ไทย” ด้ วยการเปลี่ยนชื่อแซ่เป็ นนามสกุลไทย เรี ยนหนังสือไทย หาข้ าราชการเป็ นนาย
อุปถัมภ์ทางการเมือง ถ้ าจาเป็ นลูกจีนผู้นนก็
ั ้ จะหาทางเข้ าไปเป็ นข้ าราชการ1
ลักษณะดังกล่าวนี แ้ สดงให้ เห็น ว่าอัตลักษณ์ ของนักธุ รกิ จ เชื อ้ สายจี น ที่ ถูกน าเสนอใน
หนังสืองานศพไม่ได้ เป็ นสิ่งที่ผกู ติดกับชาติพนั ธุ์ของตัวบุคคลผู้นนแต่
ั ้ สามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์แวดล้ อม สอดคล้ องกับที่ ฟรี ดริ ค บาร์ ธ (Fredrik Barth) นักมานุษยวิทยาชาวนอร์ เวย์
ได้ อธิ บ ายว่ า คนเราสามารถเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางชาติ พั น ธุ์ ที่ เป็ นมาแต่ เกิ ด ได้ ตาม
สถานการณ์ที่เป็ นอยู2่
ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ อัตลักษณ์ของนักธุรกิจเชื ้อสายจีนที่ปรากฏในหนังสืองาน
ศพในช่วงทศวรรษ 2450 –ทศวรรษ 2470 มีลกั ษณะของการปฏิเสธและกดข่มอัตลักษณ์ที่ไม่เป็ น ที่
ยอมรับของสังคมเอาไว้ ดังเห็นได้ จากการที่เนื ้อหาของหนังสืองานศพมีการนาเสนอภาพลักษณ์ว่า
นักธุรกิจเชื ้อสายจีนมีความเป็ นไทยมากกว่าความเป็ นจีน การนาเสนอภาพลักษณ์ เช่นนี ้แสดงให้
เห็นว่ามีการปฏิเสธและกดข่มอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์จีนเอาไว้ ผู้วิจยั เห็นว่าเราอาจทาความเข้ าใจ
ประเด็นนี ไ้ ด้ เมื่ อพิจ ารณาจากแง่มุม การอธิ บายของชาร์ ล เลเมิ ร์ต (Charles Lemert) นักสังคม
วิทยาชาวอเมริ กัน ที่ชี ้ว่าผู้ที่ถูกกดดันให้ เป็ น “คนอื่น” ด้ วยอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์หรื ออัตลักษณ์
ทางสังคมจะมีความรู้ สึกที่แหลมคมว่า อัตลักษณ์ เป็ นเรื่ องของความสัมพัน ธ์ เชิงอานาจ เขาหรื อ
เธอจะปฏิเสธและกดข่มอัตลักษณ์ด้านที่ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคมแล้ วนิยามอัตลักษณ์ของตนเอง

1

เกษียร เตชะพีระ. (2537 ข). แลลอดลายมังกร รวมข้อเขี ยนว่าด้วยความเป็ นจี นในสยาม. หน้ า 118.
ปรี ช า คุ วิ น ทร์ พัน ธุ์ . (2550, มกราคม). ชาติ พัน ธุ์ ศาสนา และชาติ นิ ย ม. ใน สุร ชาติ บ ารุ ง สุข
(บรรณาธิการ). จุลสารความมัน่ คงศึกษา ฉบับที ่ 15 ชาติ พนั ธุ์ชาติ นิยม Ethnonationalism. หน้ า 7.
2
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ขึ ้นใหม่โดยเก็บกด หลงลืม และปฏิเสธ ความแตกต่างที่ทาให้ ตนถูกมองว่าเป็ น “คนอื่น” เพื่อใช้ อตั
ลักษณ์ที่นิยามขึ ้นใหม่นี ้ในการต่อรองกับสังคมในวงกว้ างให้ ตนพ้ นจากการเป็ น “คนอื่น”1
4.2 การตื่นตัวของการเขียนประวัตศิ าสตร์ สามัญชน
งานศึกษาของอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ได้ เปิ ดประเด็นที่น่าสนใจไว้ ว่า ความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของสยามสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ ทาให้ ชนชันสู
้ งเกิดสานึกถึงศักยภาพของ
มนุษย์ในการทาให้ สงั คมก้ าวหน้ าขึ ้น อันส่งผลให้ ชนชันสู
้ งเปลี่ยนแปลงความคิดทางเวลามาเป็ น
ความคิดที่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องศักยภาพของมนุษย์ในการทาให้ สงั คมก้ าวหน้ าขึ ้นในช่วงเวลาที่
เขายังมี ชี วิตอยู่ น ามาสู่การเขี ยนชี วประวัติหรื อประวัติส ายตระกูลของตนเพื่ อแสดงให้ เห็นถึ ง
ความสามารถและความส าเร็ จ ของบรรพบุรุษ ในการสร้ างสรรค์ สิ่ งที่ ดี ขึน้ ต่อมาเมื่ อสยามท า
สนธิสญ
ั ญาการค้ าเสรี กบั อังกฤษในพ.ศ. 2398 ได้ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ในวงกว้ างขึ ้น โดยเกิดกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเฉพาะใหม่ ๆ ที่ต้องอาศัยทักษะความสามารถใน
การประกอบอาชีพและสร้ างฐานะ ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องขวนขวายที่จะพัฒนาศักยภาพของตน
ในด้ านต่าง ๆ จึงเกิดสานึกที่ว่าตนเองเป็ นมนุษย์ เ ช่นเดียวกับมนุษย์ คนอื่ น ๆ ที่สามารถพัฒ นา
ศักยภาพของตนเองได้ และตนเองสามารถสร้ างสรรค์ความก้ าวหน้ าขึน้ ได้ จึงมี การเขียนงานที่
แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นมาและความสามารถของวงศ์ตระกูลของผู้ประกอบการทางธุรกิจ2
งานเขียนประเภทประวัติผ้ ูเสี ยชี วิต เป็ นงานเขียนประเภทหนึ่งที่ เกิดขึน้ และเป็ นที่นิยม
ภายใต้ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ กล่าวมา โดยงานเขียนประวัติผ้ ทู ี่เสียชีวิต
เป็ นงานเขียนที่เกิดขึน้ พืน้ ฐานความคิดที่เห็นว่าชีวิตมนุษย์เป็ นสิ่งที่มีคุณค่า มีความหมายที่น่า
จดจาแม้ ว่าร่างกายจะสูญสลายไปแล้ ว หากเขาเป็ นส่วนหนึ่ง ในการผลักดันให้ ประวัติศาสตร์ ของ
บ้ านเมืองก้ าวไปข้ างหน้ า3
ผู้วิจยั เห็นว่าการตื่นตัวของการเขียนประวัตศิ าสตร์ ของสามัญชนที่แสดงให้ เห็นว่าชีวิตของ
คนทัว่ ไปเป็ นชีวิตที่มีคณ
ุ ค่าในฐานะส่วนหนึ่งที่ทาให้ บ้านเมืองก้ าวหน้ าขึ ้น ดังที่ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
1

อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล. (2561). อัตลักษณ์ Identity การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิ ด. หน้ า 82-83.
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2532). ประวัติศาสตร์ สามัญชนก่อนพ.ศ. 2475. ใน. ชาคริ ต ชุ่มวัฒนะ
และอุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์ (บรรณาธิการ). สายธารแห่งความคิ ด. หน้ า 155-165.
3
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2532). เล่มเดิ ม. หน้ า 168-169.
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ได้ วิเคราะห์ไว้ นี ้อาจเป็ นปั จจัยอีกประการหนึ่งของการนาเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจเชื ้อสายจีน
ในหนังสืองานศพช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2470 โดยพิจารณาจากการที่เนื ้อหาของหนังสือ
งานศพของนัก ธุ รกิ จ เชื อ้ สายจี น ในช่ว งเวลานี ม้ ี ส่ ว นประวัติ ผ้ ูต ายที่ เขี ย นถึ ง ความดี ง ามและ
คุณประโยชน์ที่ผ้ ูตายในฐานะสามัญชน (พิจารณาจากชาติกาเนิดของผู้ตาย) ได้ ทาให้ บ้ านเมือง
ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่
4.3 ความแพร่ หลายของประเพณีการทาหนังสือแจกในงานศพมาสู่สามัญชน
ตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงรัชกาลที่ 7 ประเพณีการพิมพ์หนังสืองานศพแจกในงานศพได้
เป็ นที่แพร่หลายในในหมู่ขนุ นาง ทังขุ
้ นนางชาวไทยและเชื ้อสายต่างชาติ โดยสมเด็จฯกรมพระยา
ดารงราชานุภาพ ทรงเป็ นบุคคลสาคัญที่ทาให้ การพิมพ์หนังสืองานศพแพร่หลายมากขึ ้น เนื่องจาก
ทรงทอดพระเนตรเห็นหนังสือไทย ทังตั
้ วพิมพ์และตัวเขียนที่สะสมอยู่ในหอพระสมุดมีอยู่มากมาย
หลายเรื่ อง ซึ่งควรตีพิมพ์เผยแผ่เป็ นวิทยาทานแก่ผ้ สู นใจหาความรู้ แต่หนังสือเหล่านี ้ส่วนใหญ่ยงั
ไม่ได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้ างด้ วยหอพระสมุดไม่มีกาลังทรัพย์เพียงพอ สมเด็จฯกรมพระยาดารง
ราชานุภ าพซึ่ง ขณะนัน้ ดารงตาแหน่งนายกหอพระสมุด จึงทรงริ เริ่ ม และชักชวนผู้มี จิ ตศรัท ธา
ตีพิมพ์หนังสือต่าง ๆ ในหอพระสมุดสาหรับแจกเนื่องในงานศพ 1 โดยหนังสือหอพระสมุดที่มีผ้ ขู อ
ต้ นฉบับไปตีพิมพ์ พระองค์ทรงกาหนดไว้ ว่าเมื่อตีพิมพ์เสร็ จแล้ ว ต้ องเอาหนังสือนันมาให้
้
หอพระ
สมุดเป็ นทานองค่าภาคหลวงร้ อยละ 20 เล่ม2
กล่าวได้ ว่าสมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงเป็ นผู้ที่ทาให้ การพิมพ์ห นังสือแจกใน
งานศพได้ รับความแพร่หลายจากชนชันน
้ ามาสู่ชนชันอื
้ ่น ๆ มากขึ ้น เนื่องจากพระองค์ทรงเป็ นธุระ
จัดการทุกอย่างให้ ไม่ว่าจะเป็ นการเลือกเรื่ องที่จะมาพิมพ์ บางรายถึงกับลงมือเขียนประวัติผ้ ตู าย
ให้ ด้วย เจ้ าภาพไม่ต้องลาบากในส่วนนี ้เลย ถึงแม้ ว่าสมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภาพจะเป็ นผู้
ที่นาหนังสือจากหอพระสมุดวชิรญาณมาพิมพ์เผยแพร่ ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั แต่หนังสือที่ถูกเผยแพร่นนั ้

1

เสฐี ยรโกเศศ. (2547). ฟื ้ นความหลัง เล่ม 4. หน้ า 168-169.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 172.
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ทรงคัดเลือกเฉพาะที่เห็นว่าควรเผยแพร่ได้ เท่านันโดยพระองค์
้
ทรงเป็ นผู้ตดั ต่อและเซนเซอร์ หนังสือ
ที่ตีพิมพ์ขึ ้นในสมัยพระองค์1
สรุปท้ ายบท
บทนีศ้ ึกษาเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างหนังสืองานศพกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของนัก
ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2470 จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและ
เนื อ้ หาของหนัง สื องานศพของนัก ธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี นในช่วงเวลานี พ้ บว่า หนังสื องานศพได้
จัดรูปแบบและนาเสนอเนื ้อหาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนว่าเป็ นผู้ที่มีความ
จงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริย์ของสยามและมีความเป็ นไทยมากกว่าความเป็ นจีน ผ่านเนื ้อหาส่วน
ที่เป็ นประวัติผ้ ูตาย เพื่ อให้ ผ้ ูอ่านหนังสืองานศพมี ความทรงจาที่ ดีเกี่ ยวกับผู้ตายและรู้ จักตัวตน
หรื ออัตลักษณ์ของผู้ตายในลักษณะนัน้
ทังนี
้ ้การนาเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนผู้ลว่ งลับโดยนาเสนอภาพลักษณ์ที่
ดีนีม้ ีการปิ ดทับอัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์จีนของผู้ตายไว้ ด้วย เนื่องจากการสร้ างและนาเสนออัต
ลักษณ์ของนักธุรกิจเชื ้อสายจีนที่ปรากฏในหนังสืองานศพ มีปัจจัยที่จากความพยายามที่จะต่อรอง
กับสังคมในวงกว้ างไม่ให้ พวกตนถูกผลักออกไปเป็ น “คนอื่น” ตามนโยบายชาตินิยมของรัชกาลที่ 6
ซึ่งมีการนิยามว่าคนจีนและคนเชื ้อสายจีนที่ไม่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ย์และชาติไทย
ถือเป็ น “คนอื่น" ไม่ใช่ราษฎรของสยาม นอกจากนี ้อัตลักษณ์บางอย่างที่มีการนาเสนอในหนัง สือ
งานศพของนัก ธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น ในช่ว งทศวรรษ 2450 -ปลายทศวรรษ 2460 เช่น การท า
ประโยชน์ให้ สังคมไทย อาจมีปัจจัยเสริ มมาจากกระแสความตื่นตัวของการเขียนประวัติศาสตร์
สามัญ ชนที่ อธิ บายว่า สามัญ ชนเป็ นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ บ้านเมื องเจริ ญ ก้ าวหน้ า ทาให้
หนังสืองานศพที่มีเนื ้อหาเล่าถึงประวัตขิ องผู้ตายได้ หยิบยกเอาอัตลักษณ์ด้านการทาคุณประโยชน์
แก่ชาติบ้านเมืองมานาเสนอ
เมื่อนาข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏในหนังสืองาน
ศพมาตีความโดยใช้ แนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ ของผู้คนใน
1

คณะทางานประวัติการพิมพ์ในประเทศไทย. (2549). สยามพิ มพการ: ประวัติศาสตร์ การพิมพ์ใน
ประเทศไทย. หน้ า 354.
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สังคมเป็ นแนวทางพิจารณา ผู้วิจยั เห็นว่า การสร้ างและนาเสนออัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้
สายจีนที่ ปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนในช่วงทศวรรษ 2450 -ทศวรรษ
2470 มี ส่ วนที่ ส อดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ทางสัง คมวิ ท ยาและมานุษ ยวิ ท ยาที่ ชี ว้ ่า คนเราสามารถ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ที่เป็ นมาแต่เกิดได้ ตามสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ และผู้ที่ถูก
กดดันให้ เป็ น “คนอื่น” ด้ วยอัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์จะปฏิเสธและกดข่มอัตลักษณ์ ที่ทาให้ ตนถูก
มองว่าเป็ น “คนอื่น” เพื่อที่จะได้ ดาเนินชีวิตในสังคมที่ผลักตนเองออกไปเป็ น “คนอื่น” ได้ ตอ่ ไป

บทที่ 3
หนังสืองานศพกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีน
ในช่ วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510
ในบทที่ 2 ได้ อ ธิ บ ายให้ เห็ น ว่า หนัง สื อ งานศพของนัก ธุ ร กิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น ในช่ ว ง
ทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2470 มี ส่วนในการสร้ างอัตลักษณ์ ของผู้ตายรวมทัง้ อัตลักษณ์ ของ
ลูกหลานที่ยงั มีชีวิตอยู่ โดยการสร้ างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงเวลาดังกล่าวมี
ความเกี่ยวข้ องกับบริ บทสาคัญในช่วงเวลานันได้
้ แก่ 1. นโยบายชาตินิยมในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่มี
การทาให้ คนจีนและคนไทยเชื อ้ สายจีนเป็ น “คนอื่น” 2. การตื่นตัวของการเขียนประวัติศาสตร์
สามัญชนที่เป็ นผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยภายหลังการทาสนธิสญ
ั ญาการค้ า
เสรี กบั อังกฤษในพ.ศ. 2398 ทาให้ พ่อค้ านักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จในอาชีพเกิดความตระหนัก
ถึงศักยภาพของตนเอง จึงมีการเขี ยนประวัติความเป็ นมาและความสามารถของตระกูลพ่อค้ านัก
ธุรกิจที่สามารถสร้ างตัวจนร่ ารวย 3. ความแพร่หลายของประเพณีการทาหนังสือแจกในงานศพซึ่ง
แพร่หลายจากชนชันสู
้ งมาสูส่ ามัญชน
สาหรับบทนี ้ผู้วิจยั จะได้ ศกึ ษาวิเคราะห์หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วง
ทศวรรษ 2480 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487)
ดาเนินนโยบายชาตินิยมที่กีดกันชาวจีน จนถึงทศวรรษ 2510 ซึ่งรัฐบาลไทยดาเนินนโยบายการ
ต่อต้ านคอมมิวนิสต์และความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-จีน เป็ นไปในทางลบเนื่องจากจีนปกครองใน
ระบอบคอมมิวนิสต์ ขณะเดียวกันก็เป็ นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอันเป็ นผลจากการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งดาเนินการมาตังแต่
้ ทศวรรษ 2500
แล้ ว โดยผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2510 อย่างหนึ่งที่เกิดขึ ้น
ในช่วงเวลานี ้คือ การเกิดขึ ้นและการขึ ้นมามีบทบาททางเศรษฐกิจของชนชันกลางเชื
้
้อสายจีน

1. รู ปแบบและเนือ้ หาของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนในช่ วง
ทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510
1.1 รู ปแบบของหนังสืองานศพกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีน
ช่ วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510
เมื่อผู้วิจยั สารวจหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ
2510 พบว่าหนัง สื องานศพของนักธุรกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี นช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 มี
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องค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ประวัติผ้ ูตาย คาไว้ อาลัยและเรื่ องที่นามาพิมพ์ โดยเรื่ องที่นามาพิมพ์ใน
หนังสื องานศพนัน้ ทางเจ้ าภาพเป็ นผู้เลื อกเอง ต่างจากหนัง สื อ งานศพในช่วงทศวรรษ 2450 ทศวรรษ 2470 ที่เจ้ าภาพงานศพจะขอให้ สานักหอสมุดวชิรญาณเป็ นผู้คดั เลือกและเขียนประวัติ
ผู้ตายให้ ดงั ที่ได้ กล่าวแล้ วในบทที่ 2 หากแต่ผ้ ูวิจัยเห็นว่าหนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480 ทศวรรษ 2510 ยังคงมีส่วนในการสร้ างอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนเช่นเดียวกับช่วง
ทศวรรษ 2450-ทศวรรษ 2470 โดยจะได้ วิเคราะห์จากเนื ้อหาของหนังสืองานศพ
1.2 เนือ้ หาของหนังสืองานศพกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของผู้ตาย
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ได้ อธิบายเนื ้อหาของหนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480-2510 ว่า
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เกิดการขยายตัวของชนชันกลาง
้
เนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการขยายตัวของระบบข้ าราชการ โดยการขยายตัวของชนชัน้ กลางได้ ท าให้ เกิ ดการพิ ม พ์
หนังสื องานศพเพิ่ ม ขึน้ โดยในช่วงนี ไ้ ด้ ปรากฏว่ามี การเขี ยนคาไว้ อาลัยจากบุคคลในเครื อข่าย
ความสาเร็ จในชีวิตของผู้ตายเกิดขึ ้น ทาให้ หนังสืองานศพมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ ประวัติผ้ ตู าย
คาไว้ อาลัยและเรื่ องที่นามาพิมพ์ เนื่องจากเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของ
ระบบราชการ ท าให้ หนั ง สื อ งานศพข้ าราชการเน้ นความส าเร็ จ ในการท างานราชการและ
ความส าเร็ จ ในการไต่ เ ต้ า เป็ นข้ าราชการระดับ สู ง ส่ ว นหนัง สื อ งานศพของนัก ธุ ร กิ จ จะเน้ น
ความสาเร็ จของผู้ตายในด้ านการทาธุรกิจ โดยมีการเชื่อมโยงความสาเร็ จทางธุรกิจของผู้ตายเข้ า
กับ ระบบเกี ยรติยศของสัง คมไทย และการได้ รับ การยอมรั บจากระบบราชการ เช่น การได้ รับ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ส่วนถ้ าผู้ตายเป็ นคนธรรมดา การเขียนประวัติผ้ ตู ายจะเน้ นความเป็ นคนดี
ของผู้ตาย เรื่ องที่นามาพิมพ์ จะเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับพุทธศาสนา พิธีกรรม ประเพณี ต่างๆ รวมทัง้
ความรู้ทางการแพทย์1
1.3 เนือ้ หาของหนังสืองานศพกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีน
ช่ วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510
เนื ้อหาของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510
จะพิม พ์ เรื่ องราวเกี่ ยวกับด้ านประวัติศาสตร์ โบราณคดี พงศวดาร พุทธศาสนา พิธี กรรม และ
ความรู้ ทางการแพทย์เหมือนกับหนังสืองานศพในช่วงเวลาเดียวกัน โดยผู้จดั พิมพ์จะเป็ นผู้เลือก

1

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2556). ความหมายของตัวตน : พัฒนาการหนังสือแจกในงานศพ. ใน ฉัตร
ทิพย์ นาถสุภา และฉลอง สุนทราวาณิชย์ (บรรณาธิการ). ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา รวม
บทความไทยศึกษาเพือ่ ระลึกถึงศาสตราจารย์ อิ ฌิอิ โยเนะโอะ. หน้ า 204-211.
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เรื่ องที่จะมาพิมพ์และเขียนประวัติผ้ ตู ายเอง เรื่ องที่นามาพิมพ์นนทางเจ้
ั้
าภาพจะเลือกเรื่ องที่ทาให้
ผู้อา่ นได้ รับประโยชน์ เรื่ องที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ตายและสามารถระลึกถึงผู้ตายได้
ดังที่หนังสืองานศพของนายเซียวฮุดเส็ง สีบญ
ุ เรื อง ผู้ตายเป็ นเจ้ าของหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ
ชื่อ “ฮัว่ เซียมซินโป่ ” ออกเป็ นภาษาจีนและ “จีนโนสยามวารศัพท์” ออกเป็ นภาษาไทย1 โดยหนังสือ
งานศพพิมพ์ขึ ้นเมื่อพ.ศ. 2482 นันทางเจ้
้
าภาพผู้จดั พิมพ์หนังสือได้ ระบุวา่
ในการฌาปนกิจศพท่านเซียวฮุดเสง สีบญ
ุ เรื อง ในคราวนี ้ข้ าพเจ้ า(วิลาส โอสถานนท์ ลูกเขยของ
นายเซียวฮุดเส็ง-ผู้วิจยั )ปรารถนาจะจัดพิมพ์หนังสือสักเรื่ องหนึ่ง...เห็นว่าสมควรจะพิมพ์เรื่ อง “การฝึ ก
นิ ส สัย เด็ ก ” ซึ่ ง บุต รี ข องท่ า นได้ แ สดงทางวิ ท ยุก ระจายเสี ย งไว้ ห ลายครั ง้ และเรื่ อ งนี ก้ ็ เป็ นเรื่ อ งที่
เหมาะสมแก่ความต้ องการของมหาชนในเวลานี ้ คงเป็ นประโยชน์สาหรับผู้ซึ่ งจะขวนขวายในวิธีการที่
จะรักษาและอบรมนิสสัยเด็กได้ บ้างไม่มากก็น้อย อีกประการหนึง่ การพิมพ์เรื่ อง “การฝึ กนิสสัยเด็ก” นี ้
...ยังเป็ นเรื่ องที่ภริ ยาของข้ าพเจ้ าจะได้ มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีตอ่ บิดาด้ วยน ้าพักน ้าแรงของ
ตนอีกด้ วย...2

1

จี. วิลเลียม สกินเนอร์ . (2548). สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัตศิ าสตร์ เชิงวิเคราะห์. หน้ า 159.
อมร โอสถานนท์. (2482). การฝึ กนิสสัยเด็ก. ใน บุตร-ธิ ดา พิ มพ์อทุ ิ ศในงานฌาปนกิ จศพนายเซี ยวฮุด
เสง สีบญ
ุ เรื อง ณ เมรุ วัดแก้วแจ่มฟ้ า วันที ่ 10 กันยายน พ.ศ. 2482. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
2
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ภาพประกอบ 10 รูปนายเซียวฮุดเสง สีบญ
ุ เรื องที่ปรากฏในหนังสืองานศพ
ที่ ม า: อมร โอสถานนท์ . (2482). การฝึ กนิ ส สัย เด็ ก . ใน บุต ร-ธิ ด า พิ ม พ์ อุทิ ศ ในงาน
ฌาปนกิ จศพนายเซี ยวฮุดเสง สีบญ
ุ เรื อง ณ เมรุ วัดแก้วแจ่มฟ้ า วันที ่ 10 กันยายน พ.ศ. 2482
การกล่าวในลักษณะเดียวกันนีย้ ังพบในหนังสืองานศพของนายอึง้ ยุกหลง ล่าซา ผู้ตาย
เป็ นเจ้ าของบริ ษัทก้ วงโกหลง จากัด ทาการค้ าไม้ สัมทานป่ าไม้ การค้ าน ้าตาล กระสอบป่ าน การ
ประกันภัย โดยเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฟุกออนประกันภัยจากัด นอกจากนี ้ยังมีบริ ษัทกวางเก๊ าะ
หลง จ ากัด ท าการค้ าข้ าว และร่ วมกับ พ่ อค้ า คนอื่ น ๆ ตัง้ ภัต ตาคารห้ อ ยเที ย นเหลา(หยาดฟ้ า
ภั ต ตาคาร) และตั ง้ ธนาคารก้ วงโกหลง เป็ นต้ น 1 หนั ง สื อ งานศพพิ ม พ์ ขึ น้ เมื่ อ พ.ศ. 2482
เช่นเดียวกัน โดยระบุวา่
ภรรยาและบุตรนายอึ ้งยุกหลง ล่าซา มาปรารพกับข้ าพเจ้ า(นายพนานุจร-ผู้วิจยั )และพวกว่า ใน
การทาการฌาปนกิจศพนายอึ ้งยุกหลง ล่าซา อยากได้ หนังสือที่เกี่ยวกับการป่ าไม้ พิมพ์แจกสัก 1 เล่ม
เพื่อเป็ นที่ระลึก เพราะตระกูลนี ้ได้ ก่อร่างสร้ างตัวมาโดยยึดถือการทาป่ าไม้ เป็ นรากฐาน ขอให้ ข้าพเจ้ า
กับพวกช่วยแนะนาหนังสือที่จะพิมพ์แจกนันด้
้ วย...2
1

ดูเพิ่มเติมธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. (2544). ตานานชี วิตเจ้าสัว 55 ตระกูลดัง ภาค 2. หน้ า 26-33.
เทียม คมกฤส. (2482). ป่ าไม้ ในประเทศไทย. ใน ที่ระลึกในการฌาปนกิจศพนายอึ ้งยุกหลง ลา่ ซา ณ
วัดทองธรรมชาติ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2482. หน้ า ข.
2
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ภาพประกอบ 11 หน้ าปกหนังสืองานศพและรูปนายอึ ้งยุกหลง ล่าซาที่ปรากฏในหนังสือ
พิมพ์ พ.ศ. 2482
ที่มา : https://www.academia.edu/37731015 ค้ นเมื่อ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มาในทศวรรรษ 2490 หนังสืองานศพก็ยงั คงยึดหลักการเลือกหนังสือที่จะแจกในงานศพ
ว่าควรเป็ นหนังสือที่เกี่ยวข้ องกับผู้ตายและให้ ประโยชน์ต่อผู้อ่าน ดังที่หนังสืองานศพของนายโชติ
ล่าซา ผู้ตายเป็ นเจ้ าของบริ ษัทล็อกซเลย์ ไรซ์(กรุงเทพฯ) ดาเนินการค้ าข้ าว การเช่าเรื อและธุรกิจ
ประกันภัย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ผู้ตายยังเป็ นผู้ก่อตังธนาคารกสิ
้
กรไทย จากัด1 โดยหนังสืองานศพ
พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2491 ระบุวา่
นางน้ อม ล่าซา ภรรยานายโชติ ล่าซา เล่าว่า เมื่อต้ นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2491 กองกระจาย
เสี ย งกรมโฆษณาการได้ อั ญ เชิ ญ พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด เรื่ อ ง “บ่ ว งมาร” มาแสดงทาง
วิทยุกระจายเสียงแต่แสดงยังไม่จบในคืนนัน้ นายโชติได้ ฟังและสนใจใคร่จะทราบเรื่ องต่อไป จึงให้ หา
หนังสือเรื่ องนี ้มาอ่าน ครัน้ อ่านแล้ วมีความพอใจมาก เห็นว่าเป็ นเรื่ องมีคติแฝงอยู่ทั ง้ สานวนโวหารก็
เข้ าใจง่าย เหมาะแก่สามัญชนทัว่ ไป และเรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องสุดท้ ายที่นายโชติได้ ฟังได้ อา่ นก่อนถึงแก่กรรม

1

ดูเพิ่มเติมธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 33-38.
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ประกอบกับตัวนายโชติเองก็เป็ นผู้มีนิสสัยชอบดูละครประเภทที่มีคติสอนใจอย่างบทพระราชนิพนธ์ นี ้
ด้ วย...1

ภาพประกอบ 12 รูปปกในหนังสืองานศพและรูปนายโชติ ล่าซา ที่ปรากฏในหนังสืองานศพ
พิมพ์ พ.ศ. 2491
ที่ม า: พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่หัว. (2491). บ่วงมาร. ใน ที่ ระลึกใน งาน
ฌาปนกิ จศพนายโชติ ล่าซา ณ วัดมกุฏกษัตริ ยาราม วันที ่ 4 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2491.
เช่นเดียวกับที่พบว่าหนังสืองานศพที่จดั พิมพ์ในทศวรรษ 2500 ก็มีการระบุถึงเหตุผลของ
การเลือกหนังสือมาพิมพ์เป็ นหนังสืองานศพโดยเลือกเรื่ องที่มีความเกี่ยวข้ องกับอาชีพของผู้ตาย
และเป็ นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน คล้ ายกับหนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480 เห็นได้ จาก
หนังสืองานศพของนายสหัท มหาคุณ ผู้ตายเป็ นเจ้ าของบริ ษัทเลี่ยงไถ่ จากัด โดยประกอบกิจการ
รับ เหมาก่อสร้ าง บริ ษั ท สุรามหาคุณ จ ากัด จ าหน่ายสุรา และยัง ร่ วมกับ พ่ อค้ าคนอื่ น ๆ จัด ตัง้

1

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั . (2491). บ่วงมาร. ใน ที่ระลึกในงานฌาปนกิ จศพนายโชติ
ล่าซา ณ วัดมกุฏกษัตริ ยาราม วันที ่ 4 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2491. หน้ า ก-ข.
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ธนาคารชื่อว่า สหธนาคารกรุ งเทพ จ ากัด เป็ นต้ น 1 โดยหนังสื องานศพพิม พ์ เมื่ อพ.ศ. 2504 ได้
กล่าวว่า
ในการพระราชทานเพลิงศพนายสหัท มหาคุณ...ทายาทมี ความประสงค์ จะจัดพิ มพ์ หนังสือเพื่ อ
แจกจ่ายเป็ นอนุสรณ์แก่ผ้ ลู ว่ งลับ ข้ าพเจ้ า(นายศุภสิทธิ์ มหาคุณ ลูกชายของนายสหัท- ผู้วิจยั )เห็นว่า คุณ
พ่อได้ ดารงตาแหน่งเป็ นนายกสมาคมพาณิชย์จีนแห่งประเทศไทยติดต่อกันมาถึง 14 ปี ถ้ าจะได้ จดั พิมพ์
หนังสือที่เกี่ยวข้ องกับพ่อค้ าโดยตรงแล้ วก็จะเป็ นประโยชน์แก่พ่อค้ าและผู้มีธุระกิจเกี่ยวข้ องไม่มากก็น้อย
ข้ าพเจ้ า...ขอจัดพิมพ์หนังสือคาชี ้แจงเกี่ยวกับอานาจหน้ าที่ของกระทรวงเศรษฐการ วิธีการจดทะเบียน
พาณิชย์ การจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วนและบริ ษัทจากัด การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าตลอดจนการขอ
อนุญาตนาเข้ าและส่งสินค้ าออก รวมทังตั
้ วอย่างเกี่ยวกับคาขอและแบบพิมพ์ตา่ งๆ ด้ วย…2

ภาพประกอบ 13 หน้ าปกหนังสืองานศพและรูปนายสหัท มหาคุณที่ปรากฏในหนังสืองานศพ
พิมพ์ พ.ศ. 2504
ที่มา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item ค้ นเมื่อ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

1

กระทรวงเศรษฐการ. (2504). เรื่ อ งของกระทรวงเศรษฐการ ใน สหัท มหาคุณ อนุส รณ์ การ
พระราชทานเพลิ งศพนายสหัท มหาคุณ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิ รินทราวาส วันพุธที ่ 22 พฤศจิ กายน 2504. ไม่
ปรากฏเลขหน้ า.
2
กระทรวงเศรษฐการ. (2504). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ขณะที่หนังสืองานศพที่พิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2510 มีการระบุเหตุผลของการเลือกหนังสือ
ที่นามาจัดพิมพ์วา่ มีที่มาจากความชอบของผู้วายชนม์ ดังที่หนังสืองานศพของนายเตียง จิราธิวฒ
ั น์
ผู้ต ายเป็ นเจ้ า ของร้ านเข่ง เส่ง หลี จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ทุก อย่า ง ต่อ มากิ จ การได้ พัฒ นากลายเป็ น
ห้ างสรรพสินค้ าชื่อว่า “เซ็นทรัล” ทาการจาหน่ายสินค้ านานาชนิด 1 โดยหนังสืองานศพพิมพ์เมื่อ
พ.ศ. 2512 ได้ กล่าวว่า
คุณพ่อเป็ นผู้ที่ชอบอ่านเรื่ อง “สามก๊ ก” และชอบผู้ที่มีนิสสัยซื่อสัต ย์อย่าง “ขงเบ้ ง” เป็ นอย่างยิ่ง
เพราะเหตุนี ้ลูกๆ จึงร่ วมใจกันจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี ้ขึ ้น เพื่อเป็ นที่ระลึกแก่คณ
ุ พ่อ คือ “สามก๊ ก” ตอน
เล่าปี เชิญขงเบ้ งเข้ ารับราชการ เพราะเห็นว่าขงเบ้ งเป็ นคนซื่อสัตย์...(คาไว้ อาลัยจากลูก) 2

ภาพประกอบ 14 หน้ าปกหนังสืองานศพและรูปนายเตียง จิราธิวฒ
ั น์ในหนังสืองานศพ
พิมพ์ พ.ศ. 2512
ที่มา: เจ้ าพระยาพระคลัง(หน). (2512). สามก๊ ก ฉบับเจ้ าพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่
32-38. ใน อนุสรณ์ ในงานบรรจุศพนายเตี ยงและนางหวาน จิ ราธิ วฒ
ั น์ ณ สุสานตาบลสุรศักดิ์
อ. ศรี ราชา จ. ชลบุรี วันที ่ 25 มกราคม พ.ศ. 2512.

1

เจ้ าพระยาพระคลัง(หน). (2512). สามก๊ ก ฉบับเจ้ าพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่ 32-38. ใน อนุสรณ์
ในงานบรรจุศ พนายเตี ย งและนางหวาน จิ ราธิ วฒ
ั น์ ณ สุสานตาบลสุรศัก ดิ์ อ. ศรี ราชา จ. ชลบุรี วันที ่ 25
มกราคม พ.ศ. 2512. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
2
เจ้ าพระยาพระคลัง(หน). (2512). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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จากข้ อเท็จจริ งที่กล่าวมาจะเห็นได้ วา่ การเลือกเรื่ องที่ นามาพิมพ์ในหนังสืองานศพนัน้ ทาง
เจ้ าภาพจะเลื อกเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับ ผู้ตายในทางใดทางหนึ่ง เช่น ภูมิ หลัง ของครอบครัวผู้ตาย
อาชี พ ของผู้ต าย เรื่ องที่ ผ้ ูต ายชอบ ซึ่งเรื่ องเหล่านี ผ้ ้ ูวิจัยเห็ นว่ามี ส่วนส าคัญ ในการนาเสนออัต
ลักษณ์หรื อตัวตนของผู้ตายและครอบครัวของผู้ต ายให้ ผ้ อู ่านหนังสืองานศพได้ ร้ ูจกั ขณะเดียวกัน
เรื่ องที่เลือกมาพิมพ์เป็ นหนังสืองานศพนี ้ผู้อา่ นก็จะได้ ร้ ูเรื่ องที่มีประโยชน์ด้วย
สาหรับการวิเคราะห์เกี่ยวกับการนาเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในเนื ้อหาของหนังสืองานศพ
ส่วนของประวัติผ้ ตู าย ที่จะกล่าวต่อไป ผู้วิจยั เห็นว่ าการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนัก
ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนควรจาแนกออกเป็ น 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2490 และ
ช่วงทศวรรษ 2500 -ทศวรรษ 2510 เนื่องจากการนาเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่
ปรากฏในหนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2490 เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ขณะที่
การนาเสนออัตลักษณ์ ของนักธุรกิ จไทยเชื อ้ สายจี นที่ ปรากฏในหนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ
2500-ทศวรรษ 2510 ก็มีลกั ษณะเดียวกัน

2. อัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนที่ปรากฏในเนือ้ หาของหนังสืองานศพ
ช่ วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490
2.1 บุคคลที่ช่วยเหลืองานรัฐบาลไทย
อัตลักษณ์ ด้านนีป้ รากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีน เช่น หนังสือ
งานศพของนายเซียวฮุดเส็ง สีบญ
ุ เรื อง พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2482 ในส่วนคาไว้ อาลัยของนายพลตรี พระ
ยาพหลพลพยุหเสนา ได้ กล่าวถึงนายเซียวฮุดเส็งว่า ขณะที่เซียวฮุดเส็งไปทาธุรกิจที่ประเทศจีน
เขาได้ ชี ้แจงให้ ข้อมูลแก่ทางการจีนว่าชาวจีนในไทยไม่ได้ ถูกกี ดกันใด ๆ และให้ ความช่วยเหลือ
ข้ าหลวงพาณิชย์ของไทยขณะไปปฏิบตั หิ น้ าที่ที่เกาะฮ่องกง
เมื่อคราวหนึง่ ท่านยังอยูใ่ นประเทศจีน พวกจีนบางพวกในเมืองไทยเกิดเข้ าใจผิดกันขึ ้น หาว่าเรา
ไม่ชอบพอคนจีนมีการปฏิบตั ิคล้ ายจะเป็ นปรปั กษ์ ต่อจีนและกีดกันคนจีน เมื่อท่านได้ ทราบว่าเรื่ องนี ้
ไม่เป็ นความจริ ง ท่านก็ได้ ช่วยเหลือปั ดเป่ าในทางการเมืองจีนให้ เข้ าใจถูกเสียใหม่ นอกจากนันเมื
้ ่อ
รัฐบาลไทยได้ สง่ ข้ าหลวงพาณิชย์ คือ นายวิลาศ โอสถานนท์ ไปประจาที่ฮ่องกง ท่านก็ได้ ช่วยเหลือ
ให้ ความสะดวกต่างๆ ช่วยมีหนังสือไปถึงคนนันคนนี
้
้ให้ ให้ ความสะดวกแก่ข้าหลวงพาณิชย์ของเรา
ในสิง่ เหล่านี ้เป็ นเครื่ องแสดงให้ เห็นชัดว่าถึงท่านไปรับกิจการทางประเทศจีนก็ดี ท่านก็ยงั ได้ ช่วยเหลือ
รัฐบาลไทยเราโดยปริ ยาย และช่วยเหลือลูกหลานของท่านด้ วย...1
1

อมร โอสถานนท์. (2482). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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เช่นเดียวกับที่พบว่า หนังสืองานศพของนายอึง้ ยุกหลง ล่าซา ซึ่งพิมพ์ในปี เดียวกันนี ้ ใน
เนื ้อหาส่วนประวัติผ้ ูตายเขียนขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่า นายอึ ้งยุกหลงช่วยเหลืองาน
ราชการอยู่เสมอ อาทิ เป็ นหัวหน้ าจัดการเรี่ ยรายทรัพย์บารุ งการสาธารณกุศล เป็ นกรรมการออก
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ส่วนการช่วยเหลือราชการของบ้ านเมืองก็มิได้ ละเว้ น เมื่อมีโอกาสคราวใด นายอึ ้งยุกหลง ลา่ ซาก็
มีสว่ นร่วมด้ วยเสมอ เช่น เป็ นหัวหน้ าจัดการเรี่ ยรายทรัพย์บารุงการสาธารณกุศล และช่วยส่วนราชการ
ต่างๆ เนื่องๆ เมื่อทางราชการจัดให้ มีการออกสลากกินแบ่ง นายอึ ้งยุกหลง ก็ได้ ถกู เชิญให้ เป็ นกรรมการ
ออกสลาก...1

ทังนี
้ ้การนาเสนออัตลักษณ์ด้านนี ้ยังสืบต่อมาจนถึงทศวรรษ 2490 เห็นได้ จากหนังสืองาน
ศพของนายโชติ ล่าซา พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2491 นันเนื
้ ้อหาส่วนประวัติผ้ ตู ายซึ่งเขียนขึ ้นโดยบุคคลใน
ครอบครัวได้ กล่าวว่า นายโชติช่วยเหลืองานราชการ เช่น เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมกรองค์การ
จัดซื ้อข้ าวสารบริจาคให้ สหประชาชาติ เป็ นกรรมการกองการรางวัลในงานฉลองรัฐธรรมนูญหลายครัง้
นายโชติ ล่าซา ก็ได้ มีสว่ นร่ วมด้ วยเสมอมาอาทิเช่น ได้ รับแต่งตังจากทางราชการให้
้
เป็ นที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการองค์การจัดซื ้อข้ าวสารบริ จาคให้ สหประชาชาติ เป็ นกรรมการกองการรางวัลในงาน
ฉลองรัฐธรรมนูญหลายคราว...2

ในหนัง สื องานศพของนายตัน ซิ วเม้ ง หวั่ง หลี ผู้ต ายเป็ นเจ้ าของบริ ษั ท หวั่ง หลี จ ากัด
ทากิจการค้ าขายและกิจการโรงสี บริษัทเดินเรื อไชน่า สยามสตีมชิ ป จากัด ทาการเดินเรื อระหว่าง
กรุ งเทพฯ ฮ่องกงและซัวเถา ธนาคารหวั่งหลี จั่น ทาการแลกเปลี่ ยนเงินตราและธุรกิจ โพยก๊ วน
นอกจากนีย้ งั มีบริ ษัทหล่วงหลี ประกันภัย จากัด เป็ นต้ น 3พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2497 นันในเนื
้
้อหาส่วน
ประวัติผ้ ูตายเขียนขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวในลักษณะเดียวกันกับหนังสืองานศพของ
นายโชติ ล่าซา ดังที่เนื ้อหาส่วนประวัติผ้ ตู ายในหนังสืองานศพของนายตันชิวเม้ งได้ กล่าวว่านาย

1

เทียม คมกฤส. (2482). เล่มเดิ ม. หน้ า จ.
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั . (2491). เล่มเดิ ม. หน้ า 4.
3
ดูเพิ่มเติมธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 262-275.
2
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ตันชิวเม้ งได้ ช่วยงานพระยาพหลพลพยุหเสนา ในขณะดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี อยู่หลายเรื่ อง
เช่น เป็ นหัวหน้ ากองการรางวัลในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ออกเงินซื ้อปื นกลให้ ทหาร
เมื่อสมัยพระยาพหลพลยุหเสนาเป็ นนายกรัฐมนตรี หากมีปัญหาเกี่ยวกับจีนเมื่อใด ท่านก็เชิญ
นายตันซิวเม้ งไปหารื อที่วงั ปารุ สกวันเสมอ ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ นายตันซิวเม้ งได้ รับแต่งตังเป็
้ น
กรรมการในหน้ าที่หวั หน้ ากองรางวัลเป็ นเวลา 3 ปี ในระหว่างนันนายตั
้
นซิวเม้ งได้ ช่วยเรี่ ยไรเงินซื ้อถ้ วย
รางวัลและของชาร่วยเป็ นจานวนมาก เงินที่เหลือจากจ่ายของรางวัลแล้ วได้ มอบให้ ทางการจ่ายในทาง
สาธารณกุศลบ้ าง ซื ้อปื นกลช่วยทหารบ้ าง รวมทังสิ
้ ้น นายตันซิวเม้ งได้ ช่วยราชการหาเงินซื ้อปื นกล
1
มากกว่า 30 กระบอก…

2.2 บุคคลที่ช่วยเหลืองานรั ฐบาลจีน
อัตลักษณ์ ด้านนีป้ รากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนที่พิมพ์ในช่วง
ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 เช่น หนังสืองานศพของนายเซียวฮุดเส็ง สีบุญเรื อง พิมพ์เมื่ อ
พ.ศ. 2482 ในส่ ว นค าไว้ อ าลัย ของนายพลตรี หลวงพิ บู ล สงคราม ได้ ก ล่ า วว่า ผู้ต ายเป็ นผู้ ที่
ช่วยเหลืองานของรัฐบาลจีน
ในตอนหลังเมื่อเลิกทางการประพันธ์ แล้ ว ท่านเซียวฮุดเสงได้ เข้ ารับงานทางการเมืองโดยการ
ขอร้ องของประมุขแห่งรัฐบาลจี น ถึงต้ องจากเมื องไทยไปด ารงตาแหน่งรัฐมนตรี บ ริ ห ารรั ฐการใน
ประเทศจีนหลายครัง้ ...2

ส่วนหนังสืองานศพของนายตันซิวเม้ ง หวัง่ หลี พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2497 ในเนื ้อหาส่วนประวัติ
ผู้ตายเขียนขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัวมีการกล่าวถึงผู้ตายว่า ได้ ช่วยเหลืองานของรัฐบาลจีน โดย
ระบุว่า นายตันชิ วเม้ งได้ รับการแต่งตัง้ จากรัฐ บาลจี น (คณะชาติ) ให้ เป็ นข้ าหลวงพาณิ ช ย์ จี น
ประจาประเทศไทยเป็ นคนแรก ต่อมาภายหลังนายตันซิวเม้ งได้ รับเลือกเป็ นสมาชิกแห่งรัฐสภา
และได้ เดินทางไปร่วมประชุม ณ กรุงจุงกิง

1

ขบวนการเสริ มสร้ างศีลธรรมเอ็ม.อาร์ .เอ. (2497). ใน นายสหัท มหาคุณ นายกันธร วิสทุ ธิผล นาย
เอก วี สกุ ล พิ ม พ์ ป็ นธรรมบรรณาการ ในการบรรจุศ พนายตัน ซิ ว เม้ ง หวั่งหลี ณ วัด ทองธรรมชาติ วัน ที่ 6
พฤษภาคม พ.ศ. 2497. หน้ า จ.
2
อมร โอสถานนท์. (2482). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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เมื่ อ พ.ศ. 2477 รั ฐบาลจี น (คณะชาติ )ได้ มี ค วามจ านงที่ จะส่งเสริ ม ทางสัม พัน ธไมตรี แ ละการ
พาณิชย์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยให้ แน่นแฟ้ นยิ่งขึ ้น จึงได้ แต่งตังนายตั
้
นซิวเม้ งเป็ นข้ าหลวง
พาณิชย์จีนประจาประเทศไทยเป็ นคนแรก นายตันซิวเม้ งปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเอาใจใส่เป็ นที่พอใจ
รัฐบาลจีนมาก ครัน้ เมื่อถึงคราวเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร นายตันซิวเม้ งได้ รับเลือกเป็ นสมาชิก
แห่งรัฐสภาและได้ เดินทางไปร่วมประชุม ณ กรุงจุงกิงเป็ นเวลาหลายเดือน...1

ภาพประกอบ 15 หน้ าปกหนังสืองานศพนายตันซิวเม้ ง หวัง่ หลี พิมพ์ พ.ศ. 2497
ที่มา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item/ ค้ นเมื่อ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
2.3 บุคคลที่รักประเทศชาติและพระมหากษัตริย์
อัต ลัก ษณ์ ด้ านนี ป้ รากฏในหนังสื อ งานศพของนัก ธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น ที่ พิ ม พ์ ในช่ว ง
ทศวรรษ 2480 เช่น หนังสืองานศพของนายเซียวฮุดเส็ง สีบุญเรื อง โดยในส่วนคาไว้ อาลัยของ
นายพลตรี หลวงพิ บูล สงคราม ได้ ก ล่าวว่าผู้ตายมี ความรัก ประเทศชาติและพระมหากษั ต ริ ย์
พยายามสร้ างประโยชน์ให้ ประเทศไทยจนถึงยามบันปลายชี
้
วิต
ข้ าพเจ้ าสังเกตเห็นว่าท่านรักประเทศไทยมากที่สดุ และพยายามสร้ างประโยชน์ให้ แก่ประเทศไทย
โดยนานาประการแม้ กระทัง่ ในปั จฉิมวัย ซึง่ ท่านรู้ ตวั ดีว่าสังขารจะไม่ยอมให้ ทนทานต่อไปได้ อีกนานปี

1

ขบวนการเสริ มสร้ างศีลธรรมเอ็ม.อาร์ .เอ. (2497). เล่มเดิ ม. หน้ า ฉ.
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ท่านก็ปฏิเสธคาเชิญครัง้ สุดท้ ายของประมุขแห่งรัฐบาลจีน เพื่อขอวายชนม์ฝากผีไว้ ในเมืองไทยจนถึง
วันมรณกรรม ท่านก็สิ ้นชีพ ทิ ้งชื่ออันหอมชื่นไว้ ในเมืองไทย...1

2.4 บุคคลที่มีนา้ ใจ ความขยัน อุตสาหะ
ดังที่ หนังสืองานศพของนายเซียวฮุดเส็ง สีบุญเรื อง พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2482 ในส่วนประวัติ
ผู้ตายที่เขียนขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัว ได้ กล่าวว่า นายเซียวฮุดเส็งมีความพยายามพากเพียรหา
ความรู้ โดยตนเองทัง้ ภาษาจีนและไทย จนและอาศัยเป็ นผู้ที่มี ความรักหนังสืออยู่แล้ ว ความมุ่ง
หมายอันนี ้ก็คอ่ ยสาเร็ จเข้ าโดยลาดับ เพราะฉะนันต่
้ อมาจากการที่หยุดงานโรงสีแล้ ว ในไม่ช้าก็คิด
ตังหนั
้ งสือพิมพ์ขึ ้นสองฉบับ
เมื่อบิดามารดาได้ ลว่ งลับไปแล้ ว ก็หยุดเลิกทาโรงสี นิสสัยใจคอนายเซียวฮุดเสงหมกมุน่ อยูแ่ ต่การ
เรี ยนไม่ค่อยเอาใจใส่ในการค้ าขาย และทังทราบดี
้
ว่าความรู้ ของตัวเองในทางอักษรศาสตร์ เวลานัน้
บกพร่ องอยู่ จึงพยายามพากเพียรหาความรู้โดยตนเองทังภาษาจี
้
นและไทย และอาศัยเป้นผู้ที่มีความ
รักหนังสืออยู่แล้ ว ความมุ่งหมายอันนี ้ก็คอ่ ยสาเร็ จเข้ าโดยลาดับ เพราะฉะนันต่
้ อมาจากการที่หยุดงาน
โรงสีแล้ ว ในไม่ช้าก็คิดตังหนั
้ งสือพิมพ์ขึ ้นสองฉบับ ฉบับหนึ่งเป็ นภาษาไทยให้ ชื่อว่า “จีนโนสยามวาร
ศัพท์” อีกฉบับหนึง่ เป็ นภาษาจีนให้ ชื่อว่า “ฮัว่ เซียมซีนป่ อ”2

ขณะที่หนังสืองานศพของนายอึ ้งยุกหลง ล่าซาพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2482 เช่นเดียวกัน ในเนื ้อหา
ส่วนประวัติผ้ ูตายที่เขียนขึ ้นบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่านายอึ ้งยุกหลง ล่าซามีอธั ยาศัยสุภาพ
เรี ย บร้ อย มี ใจโอบอ้ อ มอารี เอื อ้ เฟื ้อ เผื่ อ แผ่แ ก่ ห มู่ค ณะและบุค คลทั่วไป ประพฤติ ต นเป็ นคน
กว้ างขวางอยู่ในศีลธรรม จึงได้ รับการยกย่องจากพ่อค้ าเป็ นอย่างดี ได้ เป็ นนายกกรรมการสมาคม
พาณิชย์แห่งประเทศไทยและนายกกรรมการสมาคมจีนแคะ
นายอึ ้งยุกหลง ล่าซามีอธั ยาศัยสุภาพเรี ยบร้ อย มีใจโอบอ้ อมอารี เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่แก่หมู่คณะและ
บุคคลทัว่ ไป ประพฤติตนเป็ นคนกว้ างขวางอยู่ในศีลธรรม จึงได้ รับการยกย่องจากพ่อค้ าเป็ นอย่างดี
เป็ นนายกกรรมการสมาคมพาณิชย์แห่งประเทศไทย และเป็ นนายกกรรมการสมาคมจีนแคะ...3

1

อมร โอสถานนท์. (2482). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
แหล่งเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
3
เทียม คมกฤส. (2482). เล่มเดิ ม. หน้ า จ.
2

75
2.5 บุคคลที่ช่วยเหลือการกุศล
อัตลักษณ์ด้านนี ้ปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ
2490 เช่น หนังสืองานศพของนายโชติ ล่าซา โดยเนือ้ หาส่วนประวัติผ้ ตู ายเขียนขึ ้นโดยบุคคลใน
ครอบครัวได้ กล่าวว่า ผู้ตายได้ ช่วยเหลือการกุศลหลายอย่าง อาทิ บริ จาคเงินตังทุ
้ น “อึ ้งยุกหลงล่า
ซา” ให้ แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็ นสมาชิกสภากาชาดไทย เป็ นกรรมการกลางสมาคมปราบ
วัณ โรค เป็ นนายกกรรมการและกรรมการอานวยการโรงพยาบาลจีนเที ยนฮัว้ อุยอีม้ ูลนิธิ นายก
กรรมการและกรรมการอานวยการโรงพยาบาลจีนแคะมูลนิธิ
ในด้ านการกุศลสาธารณประโยชน์ที่ควรนามากล่าวในที่นี ้ ได้ แก่ การบริ จาคเงินตังทุ
้ น “อึ ้งยุกหลงลา่
ซา” ให้ แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็ นสมาชิกสภากาชาดไทย เป็ นกรรมการกลางสมาคมปราบวัณ
โรค เป็ นนายกกรรมการและกรรมการอานวยการโรงพยาบาลจีนเทียนฮัว้ อุยอี ้มูลนิธิ นายกกรรมการ
และกรรมการอานวยการโรงพยาบาลจีนแคะมูลนิธิ...1

2.6 บุคคลที่สร้ างสัมพันธ์ อันดีระหว่ างไทย-จีน
ในหนัง สื อ งานศพของนัก ธุ ร กิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น ที่ พิ ม พ์ ในช่ ว งทศวรรษ 2480 มี ก าร
นาเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในฐานะบุคคลผู้สร้ างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทย-จีน เช่น หนังสืองาน
ศพของนายเซียวฮุดเส็ง สีบุญเรื อง พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2482 ในส่วนคาไว้ อาลัยของหลวงประดิษฐมนู
ธรรม ได้ กล่าวว่านายเซียวฮุดเส็งเป็ นผู้ที่สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทย-จีน ช่วยชี ้แจงให้ ชาว
จีนเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมายประมวลรัษฎากรที่รัฐบาลไทยทาขึ ้นใหม่ จากที่ ชาวจีนพากันเข้ าใจผิด
ว่า ชาวจีนไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากภาษีอากรที่รัฐบาลไทยได้ ปรับปรุงขึ ้นใหม่
เมื่อข้ าพเจ้ ามีเรื่ องที่เกี่ยวกับชาวจีน ก็ได้ ขอให้ นายเซียวฮุดเสงช่วยเหลือ เช่น เมื่อได้ มีประมวล
รัษฎากรขึ ้นใหม่ในประเทศไทย ชาวจี นได้ พากันเข้ าใจผิดเพราะ มีผ้ ปู ลุกปั่ นยุยงว่า ภาษี อากรที่ได้
ปรับปรุงขึ ้นใหม่นนั ้ มุง่ ที่จะทาความไม่เป็ นธรรมให้ แก่ชาวจีน ซึง่ ความจริ งในเรื่ องนี ้ย่อมเป็ นที่ทราบกัน
อยู่ทั่วไปแล้ วว่า การปรั บปรุ งภาษี อากรนัน้ ก็ เพื่ อที่จะให้ เป็ นไปโดยให้ เป็ นธรรมแก่สงั คม หาได้ มุ่ง
เฉพาะเจาะจงต่อชนชาติใดชนชาติหนึ่งไม่ นายเซียวฮุดเสงก็ ได้ ช่วยเหลือชี แ้ จงให้ แก่ชาวจี นทราบ
ความจริ ง นับว่าเป็ นชิ ้นสุดท้ ายที่นายเซียวฮุดเสงทาความเข้ าใจระวางประเทศไทยและชนชาวจีน ...2

1

เทียม คมกฤส. (2482). เล่มเดิ ม. หน้ า จ.
2
อมร โอสถานนท์. (2482). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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2.7 พุทธศาสนิกชน
การนาเสนออัตลักษณ์ ด้านนีพ้ บในหนังสื องานศพของนักธุ รกิ จไทยเชือ้ สายจี นที่พิ ม พ์
ในช่วงทศวรรษ 2480 เช่น หนังสืองานศพของนายอึ ้งยุกหลง ล่าซาพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2482 ในเนื ้อหา
ส่วนประวัติผ้ ตู ายที่เขียนขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่า นายอึ ้งยุกหลง มีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา หมัน่ ทาบุญและตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์เป็ นประจา
นายอึ ้งยุกหลง ลา่ ซา เลือ่ มใสและมัน่ คงในพระพุทธศาสนา ทาบุญและตักบาตร์ แด่พระภิกษุสงฆ์
เป็ นนิตย์1

2.8 บุคคลที่ทาความดี ได้ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อัตลักษณ์ด้านนี ้พบในหนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนที่พิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2490
เช่น หนังสืองานศพของนายตันซิวเม้ ง หวัง่ หลี พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2497 ในเนือ้ หาส่วนประวัติผ้ ตู ายที่
เขี ย นขึ น้ โดยบุ ค ลในครอบครั ว ได้ กล่ า วว่ า ในพ.ศ. 2487 นายตัน ซิ ว เม้ งได้ รั บ พระราชทาน
เครื่ องราชอิสสริ ยาภรณ์ ตริ ตาภรณ์ มงกุฎไทยเป็ นเกียรติยศ เนื่องจากประกอบความดีความชอบ
หลายอย่าง
เนื่ อ งด้ วยเหตุ นี ป้ ระกอบกับ ความดี ค วามชอบอื่ น ๆ เมื่ อ พ.ศ. 2487 นายตัน ซิ ว เม้ งจึ ง ได้ รั บ
พระราชทานเครื่ องราชอิสสริ ยาภรณ์ตริ ตาภรณ์มงกุฎไทยเป็ นเกียรติยศ2

1

เทียม คมกฤส. (2482). เล่มเดิ ม. หน้ า ง.
2
ขบวนการเสริ มสร้ างศีลธรรมเอ็ม.อาร์ .เอ. (2497). เล่มเดิ ม. หน้ า จ.
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ภาพประกอบ 16 รูปนายตันซิวเม้ ง หวัง่ หลี ที่ปรากฏในหนังสืองานศพ
ทีม่ า : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item/ ค้นเมือ่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

3. อัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนที่ปรากฏในเนือ้ หาของหนังสืองานศพ
ช่ วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2510
3.1 บุคคลที่ช่วยเหลืองานรัฐบาลไทย
การกล่าวถึงผู้ตายในฐานะบุคคลที่ชว่ ยงานของรัฐบาลไทยยังคงปรากฏในหนังสืองานศพ
ที่พิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2500 ดังเห็นได้ จากหนังสืองานศพนายสหัท มหาคุณ พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2504
ในเนื ้อหาส่วนประวัติผ้ ตู ายซึ่งเขียนขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวถึงผู้ตายว่าเป็ นผู้ที่ชว่ ยเหลื อ
งานของรัฐบาลไทย เช่น เช่าโรงงานสุราบางยี่ขนั ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาดาเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลในช่วงปลายปี 2502 ที่ต้องการส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมให้ แพร่หลายโดยให้
เอกชนเช่าโรงงานอุตสาหกรรมของรัฐไปดาเนินการ นอกจากนี ้นายสหัทยังปรับปรุงกิจการด้ านการ
ผลิตและจาหน่ายสุราของโรงงานสุราบางยี่ขนั ส่งผลให้ รัฐบาลมีรายได้ จากค่าเช่าและค่าภาษีอากร
จากการจาหน่ายสุราของบริษัทฯ เพิ่มขึ ้นเป็ นเงินกว่า 100 ล้ านบาท
ในปลายปี 2502 ทางราชการมีนโยบายจะส่งเสริ มกิจการอุตสาหกรรมให้ แพร่หลายและมีนโยบาย
จะมอบโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ของรัฐซึง่ เอกชนอาจจัดทาได้ ดีให้ เอกชนรับไปจัดทา นายสหัท มหาคุณ
จึงได้ ขอเช่าโรงงานสุราบางยี่ขนั ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาดาเนินการต่อไปตามนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งทางราชการก็ได้ กรุ ณาอนุมตั ิ นายสหัท มหาคุณจึงได้ ดาเนินการจัดตังบริ
้ ษัทสุรามหาคุณ
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จากัดขึ ้น เพื่อดาเนินกิจการเกี่ยวกับโรงงานสุราบางยี่ขนั โดยเฉพาะ ปรากฏว่านับแต่บริ ษัทสุรามหา
คุณ จากัด ซึ่งมีนายสหัท มหาคุณ เป็ นประธานกรรมการ…บริ ษัทฯได้ ทาการปรับปรุ งทังในด้
้ านการ
ผลิตและการจาหน่ายให้ ดียิ่งขึ ้น ทาให้ การผลิตและการจาหน่ายสุราของโรงงานได้ ทวีเพิ่มขึ ้นอย่าง
มากมาย ยังผลให้ รัฐบาลมีรายได้ จากค่าเช่าและค่าภาษีอากรจากการจาหน่ายสุราของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น
ปี หนึง่ เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 100 กว่าล้ านบาท…1

ภาพประกอบ 17 นายสหัท มหาคุณ นาคณะพ่อค้ าเข้ าเยี่ยมคานับ
หัวหน้ าคณะปฏิวตั ิ (จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์)
ที่มา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item ค้ นเมื่อ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
เช่นเดียวกับที่ หนังสืองานศพของนายวูตุงปั๊ ก ล่าซา ผู้ตายเป็ นเจ้ าของห้ างวูตุงปั๊ ก เป็ น
ตัวแทนจาหน่ายสินค้ าเหล็ก “ตราตา” จากประเทศเยอรมนี นอกจากนีย้ งั บริ ษัทตุงซิน จากัด ทา
การค้ าข้ าว บริ ษัทตุงหน่า จากัด ทาการค้ าไม้ และบริ ษัทตุงเสี่ยม จากัด ทาการค้ ายางพารา เป็ น
ต้ น2 หนังสืองานศพพิมพ์ขึ ้นเมื่อพ.ศ. 2505 นันในเนื
้
้อหาส่วนประวัติผ้ ตู ายเขียนขึ ้นโดยบุคคลใน

1

กระทรวงเศรษฐการ. (2504). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
นายแพทย์บลู ศักดิ์ วัฒนผาสุก. (2505). หัวใจวายชนิดเฉียบพลัน ใน วูตงุ ปั๊ก ล่าซา อนุสรณ์ . ไม่
ปรากฏเลขหน้ า.
2
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ครอบครัวได้ กล่าวว่า นายวูตุงปั๊ กได้ ช่วยเหลื อรัฐ บาลไทยโดยเป็ นกรรมการกองจัดหาเงินของ
สภากาชาดไทย กรรมการจัดหาเงินสร้ างสถานีอนามัยห้ วยขวาง กรรมการจัดหาเงินสมทบทุน
อานันทมหิดล และเป็ นกรรมการจัดหาเงินช่วยการกุศลอื่น
นายวูตุงปั๊ ก ได้ เป็ นกรรมการกองจัดหาเงินของสภากาชาดไทย กรรมการจัดหาเงินสร้ างสถานี
อนามัยห้ วยขวาง กรรมการจัดหาเงินสมทบทุนอานันทมหิดล และเป็ นกรรมการจัดหาเงินช่วยการกุศล
อื่นๆ อีกมาก ได้ ช่วยเหลือร่ วมมือในกิ จการของรั ฐบาลจนได้ รับความยกย่องเป็ นผู้นาคนหนึ่งของ
ท้ องถิ่นอาเภอสัมพันธวงศ์ ในด้ านการพัฒนาการนครหลวง...1

ภาพประกอบ 18 หน้ าปกหนังสืองานศพและรูปนายวูตงุ ปั๊ ก ล่าซา ในหนังสืองานศพ
พิมพ์ พ.ศ. 2505
ที่มา : นายแพทย์บูลศักดิ์ วัฒนผาสุก. (2505). หัวใจวายชนิดเฉี ยบพลัน ใน วูตุงปั๊ ก ล่ า
ซา อนุสรณ์ .
รวมถึงหนังสืองานศพของนายมา บูลกุล ผู้ตายเป็ นเจ้ าของบริษัทโรงสีไฟจินเส็ง จากัด ทา
การค้ าข้ าว ได้ ขยายกิจการค้ าข้ าวไปยังตลาดต่างประเทศ โดยจัดตังห้
้ างจินเส็งฮงขึ ้นที่ฮอ่ งกง และ
ห้ างล่งเส็งขึ ้นที่สิงคโปร์ และยังได้ ตงบริ
ั ้ ษัทโหงวอก จากัด ทาการเดินเรื อรับส่งสินค้ าทางทะเลด้ วย
1

นายแพทย์บลู ศักดิ์ วัฒนผาสุก. (2505). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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นอกจากนี ้ยังมีกิจการธนาคารและกิจการประกันภัยด้ วย 1 โดยหนังสืองานศพพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2507
ในเนื อ้ หาส่วนประวัติผ้ ูตายซึ่งเขียนขึน้ โดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่าผู้ ตายเป็ นผู้ที่ช่วยงาน
รัฐบาลไทย โดยในปี 2481 ได้ รับเชิญจากรัฐบาลให้ ร่วมงานในบริษัทข้ าวไทย ซึ่งจัดตังโดยรั
้
ฐบาลไทย
และนายมาได้ ถ่ายทอดความรู้ในการทาการค้ าให้ แก่รัฐบาลเพื่อใช้ ในการบริหารบริษัทข้ าวไทย
ในปี พ.ศ.2474 กิจการค้ าข้ าวของประเทศไทยกับตลาดต่างประเทศเริ่ มเสื่อมโทรมลงเป็ นลาดับ
เพราะในยุคนันกิ
้ จการค้ าข้ าวของประเทศไทยอยู่ภายใต้ อิทธิพลของชาวต่างด้ าวโดยสิ ้นเชิง …ดังนัน้
ในปี พ.ศ.2481 รัฐบาลจึงได้ ตกลงใจจัดจัง้ บริ ษัทข้ าวไทย จากัด …นายมา บูลกุล เป็ นบุคคลแรกที่
รัฐบาลได้ เชิญเข้ ามาร่ วมในการดาเนินงานบริ ษัทข้ าวไทย จากัด โดยถ่ายเทความรู้ ทางเทคนิคและ
ทางการค้ าให้ อย่างไม่ปิดบังและได้ ให้ บริ ษัทเช่าใช้ โรงสีของตนในกรุ งเทพฯ เป็ นแห่งแรก เพื่อทาการ
รับซื ้อและสีข้าวส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศด้ วย2

ภาพประกอบ 19 หน้ าปกหนังสืองานศพและรูปนายมา บูลกุลที่ปรากฏในหนังสืองานศพ
พิมพ์ พ.ศ. 2507
ที่มา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item ค้ นเมื่อ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

1

เสถียร โพธินนั ทะ. (2507). เมธีตะวันออก ใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิ งศพนายมา บูลกุล ณ
วัดมกุฏกษัตริ ยาราม วันที ่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2507. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
2
แหล่งเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ภาพประกอบ 20 นายมา บูลกุลกับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ที่มา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item ค้ นเมื่อ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
หนังสืองานศพของนายจุลินทร์ ล่าซา ผู้ตายเป็ นเจ้ าของบริ ษัทคลังแม่น ้า จากัด ทาการรับ
จานาสินค้ า และรับทาหน้ าที่กัมประโดให้ แก่ธนาคาร เป็ นต้ น 1พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2509 นันในเนื
้
้อหา
ส่วนประวัติผ้ ตู ายเขียนขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่านายจุลินทร์ เคยได้ รับแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งผู้จดั การใหญ่บริ ษัทไทยนิยมพาณิชย์ จากัด หนึ่งในบริ ษัทรับส่งสินค้ าของคนไทยที่ใหญ่
ที่สดุ บริ ษัทหนึ่งในช่วงปี 2481 โดยนายจุลินทร์ ได้ ใช้ ความสามารถดาเนินงานจนกิจการของบริ ษัท
เจริ ญขึ ้นเป็ นลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลในขณะนันที
้ ่ต้องการฝึ กฝนให้ คนไทยรู้จกั
ทาการค้ าขาย
ในปี พ.ศ. 2482 นายจุลินทร์ ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งผู้จัดการใหญ่บริ ษัทไทยนิยมพาณิ ชย์
จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทของคนไทยที่ใหญ่ที่สดุ บริ ษัทหนึ่งในสมัยนัน้ มีกิจการส่วนใหญ่เกี่ยวกับการรับส่ง
สินค้ าเข้ าและส่งสินค้ าออก นายจุลินทร์ ได้ ใช้ ความสามารถดาเนินงานจนกิจการของบริ ษัทเจริ ญขึ น้
เป็ นลาดับ ได้ มีการเปิ ดแผนกต่างๆ และรับพนักงานเพิ่มขึ ้นอีกอย่างมากมาย อันเป็ นการสอดคล้ องกับ

1

ดูเพิ่มเติมธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 34-40.
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นโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้ องการจะฝึ กฝนให้ คนไทยรู้ จักทาการค้ าขายและในด้ านนี ้ก็ ได้ รับผลอย่าง
เต็มที่1

ภาพประกอบ 21 หน้ าปกหนังสืองานศพและรูปนายจุลินทร์ ล่าซาที่ปรากฏในหนังสืองานศพ
พิมพ์พ.ศ. 2509
ที่มา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item/ ค้ นเมื่อ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
3.2 บุคคลที่ช่วยเหลืองานรัฐบาลจีน
อัตลักษณ์ด้านนี ้ปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนที่พิมพ์ในช่วง
ทศวรรษ 2500 เช่น หนัง สื องานศพของนายโกศล ฮุน ตระกูล ผู้ตายเจ้ าของห้ างฮุน ซุ ยโห ท า
น ้าอัดลม(น ้ามะเน็ดโซดา) โรงน ้าแข็ง ห้ องเย็น ห้ างขายยาและผสมยาเนชัน่ แนล (ห้ างขายยาฮุน
ซุยโห) นอกจากนี ้ยังร่วมกับพ่อค้ าคนอื่นๆ ตังบริ
้ ษัทเรื อเมล์จีนสยามทุนจากัดและบริ ษัทบางกอก
ซิตี ้แบงค์ เป็ นต้ น2 โดยหนังสืองานศพพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2502 นันพบว่
้
าเนื ้อหาส่วนประวัติผ้ ตู าย
1

สวนะ ศุภวรรณกิจ. (2509). เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ไทย ใน พิ มพ์ เป็ นอนุสรณ์ ในงานพระราชทาน
เพลิ งศพนายจุลินทร์ ล่ าซา ณ เมรุหน้าพลับพลาอิ ศริ ยาภรณ์ วัดเทพศิ รินทราวาส วันที ่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2509. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
2
พุทธทาส อินทปั ญโญ. (2502). ข้ อควรทราบเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ใน อนุสรณ์
นายโกศล ฮุนตระกูล บรรณาการที ่ระลึกในพิ ธีฝังศพนายโกศล ฮุนตระกูล ณ สุสานฮุนตระกูล ถนนสีลม. ไม่
ปรากฏเลขหน้ า.
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เขียนขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่าผู้ตายได้ ช่วยเหลืองานของรัฐบาลจีน โดยนายโกศล
เคยเป็ นที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการดูแ ลกิ จ การชาวจี น โพ้ น ทะเลแห่ ง สภาบริ ห าร และเป็ น
กรรมการในคณะกรรมการกลางของพรรคก๊ กหมิ่นตัง๋
นายโกศลฯ ได้ รับแต่งตัง้ ให้ เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการดูแลกิจการชาวจีนโพ้ นทะเลแห่ง
สภาบริ หาร และเป็ นกรรมการในคณะกรรมการกลางของพรรคก๊ กหมิ่นตัง๋ ทังนี
้ ้ก็เพราะเมื่อดร. ซุน
ยัดเซ็น ลี ้ภัยการเมืองเข้ ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2450 นายโกศลฯ ได้ มีโอกาสต้ อนรับและได้
สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของพรรคตังแต่
้ พรรคก๊ กมิ่นตัง๋ ยังไม่ได้ ครองอานาจ ซึง่ จัดว่าเป็ นสมาชิกอาวุโส
คนหนึง่ ของพรรคจึงเป็ นที่นบั ถือของผู้บริ หารประเทศจีนตลอดมา และได้ รับเชิญให้ ไปประชุมและเยี่ยม
เกาะไต้ หวันหลายครัง้ จนเป็ นที่ร้ ูจกั ของบุคคลสาคัญๆ ในคณะรัฐบาลสาธารณรัฐจีนเป็ นอย่างดี...1

ภาพประกอบ 22 หน้ าปกหนังสืองานศพและรูปนายโกศล ฮุนตระกูล พิมพ์ พ.ศ. 2502
ที่มา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item ค้ นเมื่อ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

1

พุทธทาส อินทปั ญโญ. (2502). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ภาพประกอบ 23 ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คกับนายโกศล ฮุนตระกูล ในงานฉลองอายุครบ 64 ปี
ของประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
ที่ม า : พุทธทาส อินทปั ญ โญ. (2502). ข้ อควรทราบเกี่ ยวกับหลักพระพุทธศาสนานิกาย
ต่าง ๆ ใน อนุสรณ์ นายโกศล ฮุนตระกูล บรรณาการที ่ระลึกในพิ ธีฝังศพนายโกศล ฮุนตระกูล ณ
สุสานฮุนตระกูล ถนนสี ลม.
เช่นเดียวกับที่พบว่าหนังสืองานศพของนายวูตุงปั๊ ก ล่าซา พิมพ์ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2505 ใน
เนื ้อหาส่วนประวัตผิ ้ ตู ายเขียนขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่า นายวูตงุ ปั๊ กได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ น
ที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการกิ จ การโพ้ นทะเลของสภาบริ ห ารรั ฐ กิ จ แห่ ง สาธารณรั ฐ จี น เป็ น
กรรมการสหพันธ์ชาวจีนโพ้ นทะเล และเป็ นกรรมการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ชาวจีนโพ้ นทะเล
นายวูตงุ ปั๊ ก ได้ รับการยกย่องจากรัฐบาลสาธารณะรัฐจีนในฐานะชาวจีนโพ้ นทะเลที่มีหน้ ามีตาคน
หนึ่ง ได้ รับ แต่งตัง้ ให้ เป็ นที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการกิ จ การโพ้ น ทะเลของสภาบริ ห ารรั ฐ กิ จแห่ ง
สาธารณรัฐจีน เป็ นกรรมการสหพันธ์ ชาวจีนโพ้ นทะเล และเป็ นกรรมการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
ชาวจีนโพ้ นทะเล ทังได้
้ รับเชิญไปดูงานด้ านเศรษฐกิจและการศึกษาในไต้ หวันหลายครัง้ 1

1

นายแพทย์บลู ศักดิ์ วัฒนผาสุก. (2505). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ภาพประกอบ 24 นายวูตงุ ปั๊ ก ล่าซาเข้ าพบประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ที่กรุงไทเป
ที่มา : นายแพทย์บลู ศักดิ์ วัฒนผาสุก. (2505). หัวใจวายชนิดเฉี ยบพลัน ใน วูตงุ ปั๊ ก
ล่าซา อนุสรณ์ .
3.3 บุคคลที่รักประเทศชาติและพระมหากษัตริย์
อัตลักษณ์ด้านนี ้ยังคงปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่พิมพ์ในช่วง
ทศวรรษ 2510 เช่น หนังสืองานศพของนายเตียง จิราธิวฒ
ั น์พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2512 นันเนื
้ ้อหาส่วน
ประวัติผ้ ูต ายเขี ย นขึน้ โดยบุคคลในครอบครั ว ได้ ก ล่าวว่า นายเตี ยงมี ใจรัก ประเทศไทย เลื อ ก
ประเทศไทยเป็ นเรื อนตายถึงขนาดพาภรรยาที่อยู่ประเทศจีนมาอยู่ที่ประเทศไทย เนื่องจากนาย
เตียงเห็นว่าประเทศไทยเป็ นที่ที่อยูเ่ ย็นเป็ นสุข
นายเตียงก็พาภรรยากลับมาเมืองไทยอีก เพราะเขามีความตังใจอยู
้
่แล้ วว่าเมืองไทยจะต้ องเป็ น
เรื อนตายของเขาในอนาคต ความตังใจอั
้ นนี ้มีมาแต่แรกแล้ ว โดยเขาเริ่ มฝั งใจรักประเทศไทยและชาติ
ไทยที่มีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุขมาตังแต่
้ เขาเข้ ามายังประเทศไทยในครัง้ ก่อน...1

หรื อ ที่ ห นัง สื อ งานศพของนายอื อ้ จื อ เหลี ย ง ผู้ ตายเป็ นเจ้ า ของบริ ษั ท อื อ้ ง่ ว นกี่ จ ากัด
จาหน่ายสีย้อมผ้ าตราสิงโต ตัวแทนจาหน่ายสีย้อมผ้ าตรานางละครคูแ่ ละสตางค์คู่ บริ ษัทอื ้อเต็กกี่
จากัด จาหน่ายสินค้ าอุปโภคและเครื่ องสาอางชนิดต่าง ๆ บริ ษัทพาราวินเซอร์ จากัด จาหน่ายปุ๋ย
ยาฆ่าแมลง เคมีภณ
ั ฑ์ ฯลฯ นอกจากนี ้ยังมีกิจการธนาคารศรี นครและบริ ษัทศรี นครประกันภัย เป็ น
1

เจ้ าพระยาพระคลัง(หน). (2512). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ต้ น1 พิมพ์ เมื่อพ.ศ. 2519 ในส่วนคาไว้ อาลัยโดยหลวงถวิลเศรษฐพณิ ชยการ ได้ กล่าวว่า นาย
อื ้อจือเหลียงได้ ทาประโยชน์ให้ ส่วนรวมมากมายมายจนได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
โดยนายอื ้อจือเหลียงมีความจงรักภักดี ปลาบปลื ม้ ทุกครัง้ ที่ได้ มีโอกาสเข้ าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั หรื อสมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ
ทุกครัง้ ที่ท่านเจ้ าสัว(นายอื ้อจือเหลียง-ผู้อ้าง)ทาประโยชน์ส่วนรวมได้ ผลดีก็ชื่นบานพูดคุยด้ วย
ความสบายอกสบายใจ และที่สงั เกตได้ ง่ายที่สดุ นัน้ เมื่อท่านเจ้ าสัวได้ เฝ้ าทูละอองธุลีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั หรื อสมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ ความอิ่มเอิบก็ปรากฏในใบหน้ าว่ามีความ
ปลื ้มปิ ติอย่างยิ่ง และถ้ าครัง้ ใดได้ ทรงมีพระราชปฏิสนั ถารด้ วยแล้ ว เมื่อกลับบ้ านก็เล่าให้ ลกู หลาน
ญาติ มิ ต รฟั งด้ วยความภาคภู มิ ใ จ หลายครั ง้ หลายหนมิ ร้ ู ลื ม เมื่ อ ได้ รั บ พระราชทานเครื่ ง ราช
อิสริ ยาภรณ์ ท่านเจ้ าสัวก็เทิดขึ ้นเหนือศีรษะและประดิษฐานไว้ ในที่สงู อันควรแก่ความเคารพเสมอ... 2

ภาพประกอบ 25 หน้ าปกหนังสืองานศพและรูปนายอื ้อจือเหลียง พิมพ์ พ.ศ. 2519
ที่มา: อนุสรณ์นายอื ้อจือเหลียง. (2519).

1

ดูเพิ่มเติม ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 400-417.
2
อนุสรณ์นายอื ้อจือเหลียง. (2519). ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ภาพประกอบ 26 นายอื ้อจือเหลียงทูลเกล้ าถวายเงินแด่สมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 3 รอบ
ที่มา: อนุสรณ์นายอื ้อจือเหลียง. (2519).
3.4 บุคคลที่ช่วยเหลือการกุศล
อัตลักษณ์ด้านนี ้ปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ
2500 เช่น หนังสืองานศพของนายโกศล ฮุนตระกูล ในเนื ้อหาส่วนประวัติผ้ ตู ายเขียนขึ ้นโดยบุคคล
ในครอบครัวได้ กล่าวว่า นายโกศลมี ความรู้ ด้านการผสมยาและได้ ผสมยาประเภทสมุนไพรขึน้
หลายขนาน แจกจ่ายแก่ผ้ ทู ี่ร้ ูจกั และผู้ที่เจ็บไข้ ได้ ป่วยโดยไม่ได้ คิดมูลค่า
นายโกศลฯ เคยประกอบกิจการผสมยามา จึงมีความสนใจและมีความรู้ ในเรื่ องตัวยาต่างๆ ใน
ระยะที่มิได้ ประกอบกิจการค้ าใดแล้ วก็ยงั มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ โดย
นาตาหรับจีนมาเปรี ยบเทียบกับตาราวิทยาศาสตร์ และได้ ผสมยาประเภทสมุนไพรขึน้ หลายขนาน
แจกจ่ายแก่ผ้ ทู ี่ร้ ูจกั และผู้ที่เจ็บไข้ ได้ ป่วยโดยไม่ได้ คิดมูลค่า…1

1

พุทธทาส อินทปั ญโญ. (2502). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ขณะที่ หนังสื องานศพของนายวูตุงปั๊ ก ล่ าซ า นัน้ เนื อ้ หาส่วนประวัติผ้ ูตายเขี ยนขึน้ โดย
บุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่า ผู้ตายเป็ นผู้ที่ช่วยเหลือการกุศลโดยบริ จาคเงิน 4 แสนบาทที่ได้ จาก
การจัดพิมพ์จาหน่ายหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ตนได้ พบเห็นในประเทศสหรัฐอเมริ กา ให้ แก่
โรงพยาบาลจีนแคะมูลนิธิทงสิ
ั ้ ้น
เมื่อกลับจากการดูงานในสหรัฐอเมริ กาแล้ ว นายวูตุงปั๊ ก ได้ เขียนหนังสือเกี่ยวกับกิจการที่ได้ ไป
เห็นมาในสหรัฐอเมริ กา จัดพิมพ์ขึ ้นเป็ นจานวนหนึง่ หมืน่ เล่ม จาหน่ายได้ เงินสีแ่ สนกว่าบาท เงินจานวน
นี ้ได้ อทุ ิศให้ แก่โรงพยาบาลจีนแคะมูลนิธิทงสิ
ั ้ ้น...1

เช่นเดียวกับที่หนังสืองานศพของนายจุลินทร์ ล่าซา พิมพ์ เมื่ อพ.ศ. 2509ในเนือ้ หาส่วน
ประวัติผ้ ูตายเขียนขึน้ โดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่า นายจุลินทร์ อุทิศแรงกาย ปั ญ ญาและ
ทรัพย์สิน เพื่อสาธารณกุศลต่าง ๆ เช่น ดารงตาแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า
หลายวาระ ดารงตาแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของโรงพยาบาลเทียนฟ้าตังแต่
้ พ.ศ. 2505 จนถึงแก่
อนิจกรรม ดารงตาแหน่งประธานกรรมการฝ่ ายการเงินและกองรางวัลงานกาชาดต่อเนื่องกันหลาย
สมัย ได้ หาเงินสมทบในกิจการของสภากาชาดเป็ นจานวนมาก ดารงตาแหน่งกรรมการอานายการ
ผลประโยชน์ของมูลนิธิไกซิวตึ ้ง ก่อสร้ างตึกผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลประสาท พญาไท บริ จาคเงิน
100,000 บาท ตังเป็
้ นทุนให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า บริ จาคเงินจานวน 50,000 บาท เป็ น
เงินกองทุนโรงพยาบาลจีนแคะ สร้ างห้ องผ่าตัดโรงพยาบาลสมเด็จเจ้ าพระยา สมทบทุนสร้ าง
โรงเรี ยนสภาการค้ า สมทบทุนสร้ างตึกอานวยการสถานเสาวภา
นายจุลินทร์ เป็ นผู้ที่มีความเมตตาประจาใจมองเห็นความจาเป็ นและความทุกข์ยากของเพื่อน
มนุษย์ที่อยู่ในฐานะลาบาก มีความคิดที่จะบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วมให้ มากที่สดุ มีความสานึกใน
ความรับผิดชอบที่บคุ คลพึงมีตอ่ สังคมอย่างจริ งจัง ตลอดชีวิตได้ อทุ ิศทังแรงกาย
้
ปั ญญาและทรั พย์สิน
เพื่อสาธารณกุศลต่าง ๆ ดังจะเห็นได้ ดงั ต่อไปนี ้
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้ าพ.ศ. 2492,2495,2503 และได้ ดารง
ตาแหน่งประธานกิ ต ติม ศักดิ์ ของโรงพยาบาลเที ยนฟ้ าตัง้ แต่พ.ศ. 2505 จนถึ งแก่ อนิจ กรรม ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการฝ่ ายการเงินและกองรางวัลงานกาชาดต่อเนื่องกันอยู่หลายสมัย ได้ หาเงิน
เช้ าสมทบในกิจการของสภากาชาดเป็ นจานวนมาก ดารงตาแหน่งกรรมการอานายการผลประโยชน์
ของมูลนิธิไกซิวตึ ้ง ริ เริ่ มและดารงตาแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์งานสโมสรสันนิบาตของชาวจีน

1

นายแพทย์บลู ศักดิ์ วัฒนผาสุก. (2505). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ในประเทศไทย หารายได้ โดยเสด็จพระราชกุศลเป็ นจานวนเงิน 1,300,000 บาท บริ จาคเงินจานวน
250,000 บาท ก่อสร้ างตึกผู้สงู อายุที่โรงพยาบาลประสาท พญาไท บริ จาคเงิน 100,000 บาท ตังเป็
้ น
ทุนให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า บริ จาคเงินจานวน 50,000 บาท เป็ นเงินกองทุนโรงพยาบาลจีน
แคะ บริ จาคเงิ นจานวน 150,000 บาท ให้ แก่โรงเรี ยนมังกุจิน้ เตอะ เพื่ อการศึกษา บริ จาคเงินโดย
ร่วมกับนายโชติ ลา่ ซา ซื ้อที่ดินตรอกจันทร์ จานวน 8 ไร่ มอบให้ สมาคมจีนแคะเพื่อทาเป็ นสุสานจีนแคะ
บริ จาคเงินซื ้อปอดเหล็กสาหรับรักษาโรคโปลิโอและหีบเย็นเก็บศพ ให้ แก่โรงพยาบาลตารวจ สร้ าง
โรงเรี ยนจุลินทร์ -สงวน อุทิศ ที่วดั กระจับพินิจ อาเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี สร้ างเรื อนพักคนไข้ และเรื อน
พักญาติ คนไข้ ที่โรงพยาบาลศรี ราชา จังหวัดชลบุรี สร้ างห้ องผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จเจ้ าพระยา
สมทบทุนสร้ างโรงเรี ยนสภาการค้ า สมทบทุนสร้ างตึกอานวยการสถานเสาวภา...1

ภาพประกอบ 27 นายจุลิทร์ ล่าซา ในพิธีมอบตึกผู้สงู อายุแก่โรงพยาบาลประสาทพญาไทย
เมื่อวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พ.ศ. 2507
ที่มา : http://203.154.33.231/tu_dc/frontend/Info/item/ ค้ นเมื่อ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
การนาเสนออัตลักษณ์ บุคคลที่ช่วยเหลือการกุศล ยังปรากฏต่อมาในช่วงทศวรรษ 2510
ดังเห็นได้ จากหนังสืองานศพของนายเตียง จิราธิวฒ
ั น์ พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2512ในเนื ้อหาส่วนประวัติ
ผู้ตายเขียนขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่า นายเตียงได้ บริ จาคเงินบารุงการกุศลสาธารณะ
ให้ แก่โรงพยาบาล โรงเรี ยน มูลนิธิ หลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลตารวจ โรงพยาบาลเทียนหัว โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลตงฮัว้ โรงพยาบาลจีน

1

สวนะ ศุภวรรณกิจ. (2509). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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แคะ สภากาชาดไทย โรงเรี ยนอัสสัม ชัญ โรงเรี ยนมาแตร์ เดอี สมาคมปราบวัณ โรคฯ มูลนิธิ ปอ
เต็งตึง้ มูล นิธิตีเกี๊ ยก มูล นิธิส่งเสริ ม ศีลธรรมสงเคราะห์ สมาคมไหหลาแห่งประเทศไทย สุสาน
ไหหล า นอกจากนี ย้ ัง ได้ ม อบหนั ง สื อ ภาษาอัง กฤษให้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและกระทรวง
สาธารณสุข นาไปแจกจ่ายให้ กบั หอสมุดต่าง ๆ และโรงพยาบาลต่าง ๆ ทัว่ ประเทศเป็ นประจาทุกปี
นายเตียงมีความพอใจต่อการบริ จาคเงินบารงการกุศลสาธารณะ จึงได้ บริ จาคเงินบารุงความพึง
พอใจของเขาได้ แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลตารวจ โรงพยาบาล
เที ยนหัว โรงพยาบาลหัวเฉี ย ว โรงพยาบาลตงฮัว้ โรงพยาบาลจี น แคะ สภากาชาดไทย โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ โรงเรี ยนมาแตร์ เดอี โรงเรี ยนยุหงินกงสวย สมาคมปราบวัณโรคฯ มูลนิธิปอเต็งตึ ้ง มูลนิธิตี
เกี๊ยก มูลนิธิสง่ เสริ มศีลธรรมสงเคราะห์ สมาคมไหหลาแห่งประเทศไทย สุสานไหหลา นอกจากนี ้ยังได้
มอบหนังสือภาษาอังกฤษต่อกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อให้ ทงสองกระทรวงนี
ั้
้
นาไปแจกจ่ายให้ กับ หอสมุดต่างๆ และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศเป็ นประจาทุก ปี ทัง้ นี ก้ ็ เพื่ อ
ต้ องการให้ นกั ศึกษา คนไข้ และประชาชนที่เกี่ยวข้ องกับสถาบันนันๆ
้ ได้ รับความรู้กว้ างขวางยิ่งขึ ้น…1

ภาพประกอบ 28 นายเตียง จิราธิวฒ
ั น์ เข้ าเฝ้าทูลเกล้ าฯ ถวายเงินบารุง ศิริราชพยาบาล
ที่มา: เจ้ าพระยาพระคลัง(หน). (2512). สามก๊ ก ฉบับเจ้ าพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่
32-38. ใน อนุสรณ์ ในงานบรรจุศพนายเตี ยงและนางหวาน จิ ราธิ วฒ
ั น์ ณ สุสานตาบลสุรศักดิ์ อ.
ศรี ราชา จ. ชลบุรี วันที ่ 25 มกราคม พ.ศ. 2512.
1

เจ้ าพระยาพระคลัง(หน). (2512). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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หรื อที่ หนังสื องานศพของนายอือ้ จื อเหลี ยง พิ ม พ์ เมื่ อ พ.ศ. 2519 ในเนื อ้ หาส่วนประวัติ
ผู้ตายที่เขียนขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่า หลังจากประสบความสาเร็จทางการค้ าแล้ วนาย
อื ้อจือเหลียงมุ่งประกอบกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เช่น ก่อตังโรงพยาบาลประสานมิ
้
ตรที่
สะพานเหลือง สร้ างสถานพักฟื น้ ผู้ป่วยที่จงั หวัดสมุทรปราการ แล้ วอุทิศแก่สภากาชาดไทย ก่อตัง้
“มูลนิธิอื ้อจือเหลียง” เพื่อให้ ความช่วยเหลือในด้ านการศึกษาและการกุศลต่าง ๆ
คุณอื ้อจือเหลียงถือสุภาษิ ตที่วา่ “สิง่ ที่ได้ รับมาจากสังคมก็ต้องคืนให้ แก่สงั คม” ฉะนันเมื
้ ่อประสบ
ความสาเร็ จในด้ านการค้ าแล้ ว คุณอื ้อจือเหลียงจึงมุ่งประกอบกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมมาก
ยิ่ ง ขึ น้ จนอาจกล่า วได้ ว่า ทุ่ม เททุก สิ่ ง ทุก อย่ า งเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ สัง คมในปี พ.ศ. 2492 ได้ ก่ อ ตัง้
โรงพยาบาลประสานมิตรที่สะพานเหลือง อันเป็ นโรงพยาบาลโรคปอด ทังนี
้ ้เนื่องจากเห็นว่ามีคนจน
จานวนมากที่เป็ นโรคนี ้ และขาดที่รักษาพยาบาลได้ สร้ างสถานพักฟื น้ ที่จงั หวัดสมุทรปราการ แล้ วอุทิศ
แก่สภากาชาดไทยคือ “สวางคนิวาส” ในปั จจุบนั นอกจากนี ้แล้ วยังได้ สร้ างสวนสาธารณะข้ างเคียง
สวางคนิวาส อันประกอบด้ วยบ้ านพักฟื น้ สวนดอกไม้ สระว่ายน ้า พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า หอประชุมและ
ศูนย์สขุ ภาพ เพื่อประโยชน์ของบุคคลทัว่ ไป ในพ.ศ. 2513 ได้ ก่อตัง้ “มูลนิธิอื ้อจือเหลียง” จุดประสงค์ก็
เพื่ อ ให้ ค วามช่ วยเหลื อ ในด้ านการศึ ก ษาและการกุศ ลต่า งๆ ตลอดจนการสร้ างห้ อ งสมุด สาหรั บ
ประชาชน การตังสถานดู
้
แลเด็กกาพร้ า เป็ นต้ น อันก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สงั คมนานับประการ…1

1

อนุสรณ์นายอื ้อจือเหลียง. (2519). ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ภาพประกอบ 29 โรงพยาบาลประสานมิตรและสถานพักฟื น้ สวางคนิวาส บางปู
สร้ างโดยนายอื ้อจือเหลียง
ที่มา: อนุสรณ์นายอื ้อจือเหลียง. (2519).
3.5 บุคคลที่สร้ างสัมพันธ์ อันดีระหว่ างไทย-จีน
หนัง สื องานศพของนัก ธุ รกิ จ ชาวไทยเชื อ้ สายจี น ในช่วงทศวรรษ 2500 ได้ น าเสนออัต
ลักษณ์ ของผู้ตายในด้ านนี ้ ดังปรากฏว่า หนังสืองานศพของนายโกศล ฮุนตระกูล พิมพ์เมื่อพ.ศ.
2502 ในส่วนจากคาอวยพรในงานวันเกิดนายโกศลฯ และงานสมโภชวันสุวรรณสมรสของนายควง
อภัยวงศ์ ได้ กล่าวว่าผู้ตายมี บทบาทในการสร้ างความสัม พันธ์ อันดีระหว่างไทยกับจี น โดยใน
ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นายโกศล ได้ ช่วยเหลื อกิ จการทางฝ่ ายพ่อค้ า ประชาชนจีน เชื่อม
สัม พัน ธไมตรี และจิ ตใจชนชาวจี น -ไทยให้ เป็ นมิ ตรที่ ดีต่อกัน ทัง้ ยังวิ่งเต้ นช่ วยเหลื อหาเงินช่วย
ผู้ประสบภัยทางอากาศ และกิจการอื่น ๆ ของบ้ านเมืองอย่างสม่าเสมอ
ในระหว่า งสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 นี ค้ ุณ โกศลฯ ก็ ได้ เป็ นธุ ระช่ ว ยเหลื อ กิ จ การทางฝ่ ายพ่ อ ค้ า
ประชาชนจีน ให้ มีความสามัคคีกลมเกลียวกันในยามยากนี ้เป็ นอย่างดียิ่ง กับทังวิ
้ ่งเต้ นช่วยเหลือหาเงิน
ช่วยผู้ประสบภัยทางอากาศ และกิจการอื่นๆ ของบ้ านเมืองซึ่งสมควรได้ รับความยกย่องยิ่งผู้หนึ่ง งาน
เช่นนี ้ยังปรากฏเรื่ อยๆ มาทังในทางการเชื
้
่อมสัมพันธไมตรี และจิตใจชนชาวจีน-ไทยให้ เป็ นมิตรที่ดีต่อกัน
คุณโกศลฯ ได้ พยายามทาอยูเ่ สมอๆ ไม่ขาดจนถึงทุกวันนี ้ จึงสมควรได้ รับการสรรเสริ ญเป็ นอย่างมาก...1

1

พุทธทาส อินทปั ญโญ. (2502). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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เช่น เดีย วกับ ที่ ห นัง สื อ งานศพนายสหัท มหาคุณ พิ ม พ์ เมื่ อพ.ศ. 2504 ในเนื อ้ หาส่ว น
ประวัติผ้ ตู ายเขียนขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่านายสหัท มหาคุณ เป็ นผู้ที่กระชับสัมพันธ์
ระหว่างพี่น้องชาวไทยและชาวจีนให้ สนิทสนมแน่นแฟ้นดียิ่งขึ ้น และเป็ นสื่อกลางที่ช่วยขจัดปั ดเป่ า
ความเข้ าใจผิดต่าง ๆ ให้ หมดทัง้ สิน้ ทาให้ พี่ น้องชาวจีนได้ ร้ ู สึกสานึกในหน้ าที่ และพระคุณ ของ
ประเทศไทยที่ตนได้ เข้ ามาอาศัยบุญบารมีและพึง่ พระบรมโพธิสมภารเพื่อประกอบธุรกิจการค้ าหา
เลี ้ยงชีพด้ วยความสงบสุข
นายสหัท มหาคุณ เป็ นประดุจจักรกลสาคัญที่กระชับเกลียวสัมพันธ์ ระหว่างพี่น้องชาวไทยและ
ชาวจันให้ สนิทสนมแน่นแฟ้ นดียิ่งขึ ้น และเป็ นสื่อกลางที่ช่วยขจัดปั ดเป่ าความเข้ าใจผิดต่างๆ ให้ หมด
ทังสิ
้ ้น ทาให้ พี่น้องชาวจีนได้ ร้ ูสึกสานึกในหน้ าที่และพระคุณของประเทศไทยที่ตนได้ เข้ ามาอาศัยบุญ
บารมีและพึง่ พระบรมโพธิสมภารเพื่อประกอบธุรกิจการค้ าหาเลี ้ยงชีพด้ วยความสงบสุขในทัศนะที่ถกู ต้ อง
ทาให้ พี่น้องชาวจีนมีความเข้ าใจในรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยดียิ่งขึ ้น ก่อให้ เกิดสัมพันธไมตรี
อันดีระหว่างกัน นับว่านายสหัท มหาคุณได้ บาเพ็ญตนเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการมิใช่น้อย...1

3.6 บุคคลที่ทาความดี ได้ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การนาเสนออัตลักษณ์ด้านนี ้พบในหนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนในช่วง
ทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2510 ดังที่หนังสืองานศพของนายสหัท มหาคุณ พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2504
ในเนื อ้ หาส่ ว นประวัติ ผ้ ู ตายที่ เ ขี ย นขึ น้ โดยบุ ค คลในครอบครั ว ได้ กล่ า วว่ า นายสหั ท ได้ รั บ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ หลายครัง้ โดยในปี 2493 ได้ รับชัน้ ตริ ตาภรณ์ มงกุฎไทย ต่อมาในปี 2499
ได้ รับชันตริ
้ ตาภรณ์ ช้างเผือก ในปี 2501 ได้ รับชันทวี
้ ติยาภรณ์ มงกุฎไทย และในปี 2502 ได้ รับชัน้
ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก
19 มิ ถุนายน 2493 ได้ รับตริ ต าภรณ์ มงกุฎไทย 5 ธัน วาคม 2499 ได้ รับ ตริ ตาภรณ์ ช้างเผื อก 5
ธันวาคม 2501 ได้ รับทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2502 ได้ รับทวีติยาภรณ์ช้างเผือก...2

1

กระทรวงเศรษฐการ. (2504). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
2
แหล่งเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ภาพประกอบ 30ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ โดย
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาไทยเป็ นผู้มอบ แก่นายสหัท มหาคุณ
ที่ ม า: กระทรวงเศรษฐการ. (2504). เรื่ องของกระทรวงเศรษฐการ ใน สหัท มหาคุณ
อนุสรณ์ การพระราชทานเพลิ งศพนายสหัท มหาคุณ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิ รินทราวาส วันพุธที ่
22 พฤศจิ กายน 2504.
หนังสืองานศพของนายวูตงุ ปั๊ ก ล่าซา พิมพ์ พ.ศ. 2505 โดยเนื ้อหาส่วนประวัติผ้ ตู ายเขียน
ขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัวที่กล่าวว่านายวูตงุ ปั๊ ก ได้ รับพระราชทานเครื่ องราชย์อิสริ ยาภรณ์ ตริ ตา
ภรณ์ ม งกุฎ ไทย เป็ นเครื่ อ งเชิ ด ชูเกี ย รติย ศและคุณ ความดี เนื่ อ งจากเป็ นผู้มี ค วามประพฤติ ดี
ปฏิบตั ิงานอยู่ในศีลธรรมและระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็ นผู้ให้ ความร่วมมือช่วยเหลือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพ มีนิสยั โอบอ้ อมอารี ประกอบอาชีพด้ วยความ
สุจริต ได้ สละทรัพย์และแรงงานช่วยเหลือราชการและสาธารณะประโยชน์
เมื่อพ.ศ. 2502 นายวูตงุ ปั๊ ก ได้ รับพระราชทานเครื่ องราชย์อิสริ ยาภรณ์ตริ ตาภรณ์ มงกุฎไทย เป็ น
เครื่ องเชิดชูเกียรติยศและคุณความดี มีความในบันทึกความดีความชอบของนายวูตุงปั๊ กว่า “เป็ นผู้มี
ความประพฤติดี ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นศีลธรรมและวัฒนธรรม มีทรัพย์สมบัติเป็ นหลักฐานมัน่ คง ปฏิบตั ิตน
อยู่ในระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็ นผู้ให้ ความร่ วมมือช่วยเหลือสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการลดค่าครองชีพ มีนิสยั โอบอ้ อมอารี มีปฏิปทาในการดาเนินชีวิต โดยอาศัยกลักธรรม

95
ประกอบอาชีพด้ วยความสุจริ ต ได้ สละทรัพย์และแรงงานช่วยเหลือราชการและสาธารณะประโยชน์อยู่
อย่างมาก จนบังเกิดผลดีแก่ราชการและสาธารณะ...1

ภาพประกอบ 31 เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ที่นายวูตงุ ปั๊ ก ล่าซา ได้ รับพระราชทาน ด้ านบนคือ ตริ ตา
ภรณ์มงกุฎไทย ด้ านล่างคือ จัตรุ ถาภรณ์ช้างเผือก
ที่มา : นายแพทย์บูลศักดิ์ วัฒนผาสุก. (2505). หัวใจวายชนิดเฉี ยบพลัน ใน วูตุงปั๊ ก ล่ าซา
อนุสรณ์ .
เช่นเดียวกับที่หนังสืองานศพของนายเตียง จิราธิวฒ
ั น์ พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2512 ในเนื ้อหาส่วน
ประวัติผ้ ูตายเขี ย นขึน้ โดยคนในครอบครั วก็ มี การกล่าวว่าผู้ตายได้ ท าความดี บาเพ็ ญ ตนเพื่ อ
สาธารณประโยชน์จนได้ รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ให้ เป็ นนิมิตหมายแห่งคุณค่าของความดีเป็ นศรี
แก่วงศ์ตระกูล
อันสืบเนืองมาจากการบาเพ็ญกรณีกิจเพื่อสาธารณะกุศล ประกอบด้ วยเป็ นบุคคลที่ควรได้ รับการ
ยกย่ อ งสรรเสริ ญ และในวงสัง คมทัง้ หลายก็ ต ระหนัก ในความมี กุ ศ ลจิ ต ของเขาอยู่แ ล้ วนั่น เอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั องค์ประมุขแห่งชาติไทยจึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม

1

นายแพทย์บลู ศักดิ์ วัฒนผาสุก. (2505). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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พระราชทานเหรี ยญปั ทมาภรณ์ มงกุฎไทย และเหรี ยญปั ทมาภรณ์ ช้างเผือก ให้ เป็ นนิมิตหมายแห่ง
คุณค่าของความดีเป็ นศรี แก่วงศ์ตระกูล…1

หรื อหนังสืองานศพของนายอื ้อจือเหลียง พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2519 ในเนื ้อหาส่วนประวัติผ้ ตู าย
ที่ เ ขี ย นขึ น้ โดยบุ ค คลในครอบครั ว ได้ ก ล่ า วว่ า นายอื อ้ จื อ เหลี ย งท าคุณ งามความดี จึ ง ได้ รั บ
พ ระราชท าน เครื่ องราชอิ ส ริ ย าภ รณ์ ตติ ย จุ ล จอมเกล้ าวิ เ ศษ ท วี ติ ย าภ รณ์ ช้ างเผื อ ก
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ด้ วยคุณงามความดีของคุณอื ้อจือเหลียง จึงได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์และเหรี ยญ
ตราดังต่อไปนี ้ ตติยจุลจอมเกล้ าวิเศษ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทยเมื่อพ.ศ. 2510 2

ภาพประกอบ 32 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์
แด่นายอื ้อจือเหลียง
ที่มา: อนุสรณ์นายอื ้อจือเหลียง. (2519).

1

เจ้ าพระยาพระคลัง(หน). (2512). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
2
อนุสรณ์นายอื ้อจือเหลียง. (2519). ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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3.7 พุทธศาสนิกชน
การนาเสนออัตลักษณ์ ด้านนี พ้ บในหนังสื องานศพของนักธุรกิ จไทยเชื อ้ สายจีนในช่วง
ทศวรรษ 2500 ดังที่หนังสืองานศพของนายโกศล ฮุนตระกูล พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2502 ในเนือ้ หาส่วน
ประวัติ ผ้ ู ตายที่ เ ขี ย นขึ น้ โดยบุ ค คลในครอบครั ว ได้ กล่ า วว่ า นายโกศล มี ค วามเชื่ อ มั่ น ใน
พระพุทธศาสนา ปฏิ บัติตนตามคาสั่งสอนขององค์พ ระสัม มาสัม พุทธเจ้ าอย่างเคร่ งครัด ใฝ่ ใจ
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา และในบันปลายของชี
้
วิตได้ บวชพระดังที่ได้ ตงใจไว้
ั้
นายโกศลฯ มีความเชื่อมัน่ ในพระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่ตลอดชีวิต และได้ ปฏิบตั ิตนตามคาสัง่
สอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าโดยเคร่งครัด การรักษาศีล 5 นันนั
้ บเป็ นกิจวัตรประจา นายโกศลฯ
รักษาศีล 5 อย่างเสมอต้ นเสมอปลาย ในข้ อที่ระบุวา่ การฆ่าสัตว์เป็ นบาปนันนายโกศลฯ
้
ไม่ยอมผิดศีล
เลย…นายโกศลฯ สนใจในหนังสือธรรมะอย่างยิ่ง พยายามเสาะหามาอ่านและเมื่ออ่านแล้ วก็ปฏิบตั ิตาม
มรสุมชีวิตของนายโกศลฯ แต่ละครัง้ ใหญ่หลวงนัก แต่นายโกศลฯ ก็พยายามต่อสู้ด้วยจิตใจสงบตลอด
มาเพราะนายโกศลฯ ยึดมัน่ ในธรรมะเข้ าใจลึกซึ ้งถึงแก่นของพระธรรม…นายโกศลฯ ได้ มีโอกาสบวชสม
ตามความตัง้ ใจในตอนท้ ายที่สุดของชีวิต ณ วัดใหม่ทองเสน,,,นายโกศลฯ มีความรู้ ดีเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา เนื่องจากการใฝ่ ใจศึกษาและค้ นคว้ าอยูเ่ สมอ และนอกจากจะศึกษาจากหนังสือภาษาไทยแล้ ว
นายโกศลฯ ยังสัง่ หนังสือพุทธศาสตร์ ที่เขียนโดยชนต่างชาติมาศึกษาเปรี ยบเทียบอีกด้ วย...1

1

พุทธทาส อินทปั ญโญ. (2502). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ภาพประกอบ 33 นายโกศล ฮุนตระกูล ขณะบวชเป็ นพระภิกษุ
ที่มา : พุทธทาส อินทปั ญโญ. (2502). ข้ อควรทราบเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนานิกาย
ต่าง ๆ ใน อนุสรณ์ นายโกศล ฮุนตระกูล บรรณาการที ่ระลึ กในพิ ธีฝังศพนายโกศล ฮุนตระกูล ณ
สุสานฮุนตระกูล ถนนสี ลม.
หรื อในหนังสืองานศพของนายวูตงุ ปั๊ ก ล่าซา พิมพ์ พ.ศ. 2505 เนื ้อหาส่วนประวัติผ้ ตู ายที่
เขียนขึ ้นโดยคนในครอบครัวได้ กล่าวว่า
นายวูตงุ ปั๊ ก เป็ นพุทธศาสนิกชนโดยกาเนิด มีศรัทธาเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างยิ่ง หมัน่
ทาบุญกุศลเป็ นประจา ได้ สละทรัพย์ทาการบูรณะวัดวาอาราม ศาลเจ้ า โรงเจ หลายแห่ง1

3.8 บุคคลที่มีนา้ ใจ ขยัน อุตสาหะ
การนาเสนออัตลักษณ์ ด้านนี พ้ บในหนังสื องานศพของนักธุรกิ จไทยเชื อ้ สายจีนในช่วง
ทศวรรษ 2500 ดังที่หนังสืองานศพนายสหัท มหาคุณ พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2504 ในเนื ้อหาส่วนประวัติ
ผู้ตายที่เขียนขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่าผู้ตายเป็ นผู้ที่มีความขยัน อุตสาหะ และมีน ้าใจ
โอบอ้ อมอารี ให้ ความช่วยเหลือผู้ที่ทกุ ข์ร้อนโดยไม่เลือกชันวรรณะ
้
1

นายแพทย์บลู ศักดิ์ วัฒนผาสุก. (2505). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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นายสหัท มหาคุณเป็ นผู้มีน ้าใจ โอบอ้ อมอารี และมีความเมตตากรุณาเป็ นทุนอยูแ่ ล้ ว ดัง นันหาก
้
มีบคุ คลใดได้ รับความทุกข์ยากเดือดร้ อนไม่วา่ จะเป็ นพี่น้องชาวไทยหรื อชาวจีน นายสหัท มหาคุณ เป็ น
1
ต้ องหาทางบาบัดปั ดเป่ าและให้ ความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเสมอโดยไม่เลือกชันวรรณะ
้

เช่นเดียวกับที่หนังสืองานศพของนายจุลินทร์ ล่าซา พิมพ์ พ.ศ. 2509 ในส่วนคาไว้ อาลัย
จากสุดสงวน ธรรมบุตร ได้ กล่าวถึงผู้ตายว่า มีความอุตสาหะในการงาน แม้ ว่าเป็ นต้ อหินที่ตาจน
มองไม่เห็น แต่ก็ยงั มาทางานที่ธนาคารกสิกรไทยไม่เคยขาด ทัง้ ที่นายจุลินทร์ ขณะนันจะมี
้
ฐานะ
ร่ ารวยแล้ วก็ตาม เนื่องจากเขาเห็นว่าถึงแม้ ตาจะมองไม่เห็นแต่สมองยังใช้ การได้ ร่ างกายก็ยัง
แข็งแรง ฉะนันควรใช้
้
สมองให้ เป็ นประโยชน์ การอยูเ่ ฉย ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
นาย(นายจุลินทร์ ล่าซา-ผู้วิจัย)มีโรคประจาตัวคือ โรคเบาหวาน ซึ่งเป็ นมานานแล้ ว ต่อมาในปี
2501 ได้ เกิดเป็ นต้ อหินที่ตา ได้ เดินทางไปต่างประเทศเพื่อทาการผ่าตัด แต่ยงั ทาไม่ได้ ผลที่สดุ ได้ ทา
การผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช 2 ครัง้ ในระยะแรกๆ ก็ยงั พอมองเห็นได้ ต่อมาค่อยๆ เสื่อมลงจนใน
ที่สุดมองไม่เห็น ถึงกระนัน้ นายก็มิได้ ย่อท้ อต่อการงาน ยังคงมานั่งปฏิบัติงานที่ธนาคารกสิกรไทย
จากัด ทุก วัน มิ ได้ ข าด ยังคงสั่งงานได้ ต ามปกติ และมี ค วามจ าอย่างดี มี สมองไวคิ ด อะไรได้ อ ย่า ง
รวดเร็ ว…มีบางคนมักจะพูดว่า “มีเงินอย่างนายแล้ ว จะมานัง่ ทางานอยูท่ าไม ตาก็มองไม่เห็น” แต่นาย
มิได้ คิดเช่นนัน้ นายคิดเสมอว่าถึงแม้ ตาจะมองไม่เห็นแต่สมองยังใช้ การได้ ร่ างกายก็ยงั แข็งแรง ฉะนัน้
ควรใช้ สองให้ เป็ นประโยชน์ ถ้ าอยู่เฉยๆ ไม่ทาอะไรก็ เหมือนกับคนเกี ยจคร้ าน ไม่เป็ นประโยชน์ ต่อ
สังคม เพราะเหตุนี ้แหละนายจึงมาทางานทุกวัน...2

จากเนื ้อหาหนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ
2510 ที่ได้ หยิบยกมาจะเห็นได้ ว่าเป็ นการนาเสนออัตลักษณ์ ของผู้ตายในแง่มุมต่าง ๆ ในฐานะ
ของ 1.บุค คลที่ ช่ ว ยเหลื อ งานรั ฐ บาลไทย 2. บุค คลที่ ช่ วยเหลื อ งานรั ฐ บาลจี น 3. บุค คลที่ รั ก
ประเทศชาติและพระมหากษั ต ริ ย์ 4. บุคคลที่ ช่วยเหลื อ การกุศ ล 5. บุคคลที่ ท าความดี ได้ รับ
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ 6. บุคคลที่สร้ างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทย-จีน 7. เป็ นพุทธศาสนิกชน 8. ผู้ที่
มีนา้ ใจ ขยัน อุตสาหะ (ดูตารางประกอบ) ผู้วิจัยเห็นว่าการที่นกั ธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนได้ หยิบยก
คุณ สมบัติเหล่านี ้ออกมาต้ องมีความสอดคล้ องกับสถานการณ์ ทางการเมืองและสังคมที่เกิดขึน้

1

กระทรวงเศรษฐการ. (2504). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
2
สวนะ ศุภวรรณกิจ. (2509). เล่มเดิ ม. หน้ า 7-8.
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ในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 โดยสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมจะมีความสอดคล้ อง
อย่างไรกับการสร้ างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนดังจะได้ กล่าวต่อไป
ตาราง 2 อัตลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนจากตัวอย่างหนังสืองานศพ
ในช่วงทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 2510
อัตลักษณ์
บุคคลที่ชว่ ยเหลืองาน
รัฐบาลไทย
บุคคลที่ชว่ ยเหลืองาน
รัฐบาลจีน
บุคคลที่รัก
ประเทศชาติและ
พระมหากษัตริ ย์
บุคคลที่มีน ้าใจ ขยัน
อุตสาหะ
บุคคลที่ชว่ ยเหลือการ
กุศล
บุคคลที่สร้ างสัมพันธ์
อันดีระหว่างไทย-จีน
พุทธศาสนิกชน
บุคคลที่ทาความดี
ได้ รับ
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์

ทศวรรษ 2480

ทศวรรษ 2490

ทศวรรษ 2500

ทศวรรษ 2510
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4. ปั จจัยเบือ้ งหลังการสร้ างอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนที่ปรากฏใน

หนังสืองานศพในช่ วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510
4.1 นโยบายชาตินิยมในสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม และการทาให้ ชาวจีนในไทย
เป็ น “คนอื่น”
เมื่ อจอมพลป. พิ บูล สงครามขึน้ มาเป็ นนายกรัฐ มนตรี (พ.ศ. 2481-2487) ได้ ด าเนิ น
นโยบายการสร้ างชาติ ในลักษณะของลัทธิชาตินิยม ลัทธิทหาร และเศรษฐกิจลัทธิชาตินิยม 1 มีการ
ต่อต้ านชาวจีนเนื่องจากมองว่าชาวจีนได้ ส่งเงินจานวนมหาศาลกลับประเทศจีนและการเติบโตของ
ลัทธิชาตินิยมจีนในประเทศไทยเป็ นภัยต่อประเทศไทย ดังนันรั
้ ฐบาลสมัยจอมพลป. พิบลู สงคราม
จึงออกมาตรการต่อต้ านชาวจีนเป็ นกฎหมายหลายฉบับ รวมทังมี
้ การใช้ นโยบายเศรษฐกิจแบบ
ชาตินิยมที่กีดกันการเติบโตของธุรกิจของชาวจีน เช่น ก่อตังรั
้ ฐวิสาหกิจเพื่อแข่งขันกับชาวจีนใน
การค้ าข้ าว การควบคุมไม่ให้ บคุ คลที่ไม่ใช่คนไทยประกอบอาชีพที่รัฐบาลสงวนไว้ สาหรับคนไทย มี
การออกพระราชบัญ ญั ติภ าษี รายได้ ที่ เพิ่ ม การเก็ บ ภาษี จ ากชนชัน้ พ่ อค้ าที่ ไ ม่ใช่พ ลเมื อ งไทย
ตลอดจนการกีดกันควบคุมวัฒนธรรมของชาวจีน เช่น ควบคุมการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนของ
ชาวจีนในไทยให้ สอนภาษาจีนได้ เพียง 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ การปิ ดหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในไทยจน
เหลือเพียงฉบับเดียว2
นอกจากจะใช้ การกีดกันด้ วยกฎหมายและนโยบายทางเศรษฐกิจแล้ วในช่วงพ.ศ. 24812487 ที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี นนั ้ รัฐบาลยังใช้ นโยบายการสร้ างชาติทาง
วัฒ นธรรมเพื่ อสร้ างชาติไทยและความเป็ นไทยด้ านต่าง ๆ ทัง้ ด้ านจิตใจ ด้ านระเบียบประเพณี
ด้ านศิลปกรรม ด้ านวรรณกรรม ผ่านประกาศรัฐนิยม 12 ฉบับและสภาวัฒนธรรมซึง่ เป็ นหน่วยงาน
ของรัฐ3 โดยการสร้ างความเป็ นไทยตามนโยบายสร้ างชาติทางวัฒ นธรรมสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี ในช่วงค่อนทศวรรษ 2480 นี ้ใช้ เชื ้อชาติและวัฒนธรรมเป็ นตัวชี ้วัดว่า
คนใดเป็ นคนไทย มี ความเป็ นไทย คนใดไม่ใช่คนไทย ไม่มี ความเป็ นไทย 4 ทัง้ นี บ้ ุคคลที่มี ส่วน
สาคัญในการสนับสนุนนโยบายสร้ างชาติทางวัฒนธรรมได้ แก่ หลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งเป็ นผู้บกุ เบิก

1

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2559). ประวัติศาสตร์ การเมืองไทยสยามพ.ศ. 2475-2500. หน้ า 180.
2
เดวิด เค. วัยอาจ. (2557). ประวัติศาสตร์ ไทยฉบับสังเขป. หน้ า 348-349.
3
แถมสุข นุ่มนนท์. (2519, มิถุนายน-กันยายน). “เมืองไทยยุคเชื่อผู้นา”. วารสารธรรมศาสตร์ 6(1).
หน้ า 120-147.
4
ยุกติ มุกดาวิจิตร. (2537, กันยายน-ธันวาคม). “การเมืองเรื่ องวัฒนธรรมในสังคมไทย พ.ศ. 25012537”. วารสารธรรมศาสตร์ 20(3). หน้ า 27.
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ความรู้สกึ ชาตินิยมมาตังแต่
้ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ผ่านผลงานประเภทบทละครและ
บทเพลงที่ปลุกใจ เน้ นความรักประเทศชาติและเผ่าพันธุ์อนั ยิ่งใหญ่ของคนไทย เช่น เลือดสุพรรณ
เจ้ าหญิงแสนหวี น่านเจ้ า พ่อขุนผาเมือง โดยเนื ้อเรื่ องของบทละครจะเป็ นนิยายอิงประวัติศาสตร์
เรื่ องราวของวีรบุรุษ วีรสตรี ของชาติไทยที่ต่อสู้เพื่อเอกราชและเผ่าพันธุ์ไทย 1 ทังยั
้ งมีหน่วยงานรัฐ
คือ กรมศิลปากร สนับสนุนด้ วยการจัดการแสดงละครจากบทประพันธ์ของหลวงวิจิตรวาทการ2
ประเด็นสาคัญที่ผ้ วู ิจยั ขอกล่าวถึงคือ การสร้ างชาติทางวัฒนธรรมในสมัยรัฐบาลจอมพล
ป. พิบูลสงคราม ช่วงแรก (พ.ศ. 2481-2487) มีผลให้ ชาวจีนในไทยถูกผลักให้ เป็ น “คนอื่น” (the
other) ดังที่งานศึกษาของสายชล สัตยานุรักษ์ ได้ อธิบายว่า การสร้ างชาติไทยและความเป็ นไทย
โดยหลวงวิจิตรวาทการได้ แบ่งแยกคนในสังคมออกเป็ น “พวกเรา” ซึ่งหมายถึงคนไทยที่มีเชื ้อชาติ
และวัฒนธรรมตรงตามที่รัฐกาหนด และ “พวกเขา” หรื อ “คนอื่น” ซึ่งแบ่งย่อยได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ
“คนอื่น” ที่ชาติไทยควรเอาเป็ นแบบอย่างในการสร้ างชาติได้ แก่ ชาวญี่ปนุ่ และ “คนอื่น” ที่เป็ นศัตรู
ทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติไทยได้ แก่ ชาวจีนในประเทศไทย โดยรัฐบาลจะต้ องเปลี่ยนคน
พวกนี ้ให้ เป็ นมิตรของคนไทยเสียก่อนแล้ วค่อยเปลี่ยนให้ กลายเป็ นไทย3
ทังนี
้ ง้ านศึกษาจานวนหนึ่งได้ ชี ้ให้ เห็นว่าชาวจีนในไทยและชาวไทยเชือ้ สายจีนมีวิธีการ
รับมือกับนโยบายชาตินิยมของรัฐไทยในช่วงทศวรรษ 2480 ที่ผลักดันให้ ชาวจี นในไทยและคนไทย
เชื ้อสายจีนกลายเป็ น “คนอื่น” ในหลายรูปแบบ ดังที่ เกษี ยร เตชะพีระ ได้ ยก 2 กรณีศึกษาได้ แก่
กรณี ของโค้ วตงหมง ซึ่งเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และเติบโตเข้ าสู่วยั
ทางานในยุคที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี และดาเนินนโยบายชาตินิยม สั่งปิ ด
โรงเรี ยนจีนทัว่ ประเทศในปี พ.ศ. 2482-2483 ทาให้ โค้ วตงหมงซึง่ ประกอบอาชีพเป็ นครูสอนหนังสือ
อยู่ที่โรงเรี ยนหวงหุน โรงเรี ยนจีนชัน้ นาแห่งหนึ่ง ต้ องยุติอาชีพสอนหนังสือ ดังนัน้ โค้ วตงหมงจึง
ปรับตัวรับมือโดยสมัครเข้ าเรี ยนที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง จากนัน้ ได้ เข้ ารับ
ราชการที่ กระทรวงพาณิ ช ย์ และเปลี่ ยนชื่ อ เป็ นไทยว่า “ประสิ ทธิ์ กาญจนวัฒ น์ ” หลังเรี ยนจบ
ประสิ ทธิ์ ก็ลาออกจากราชการมาตัง้ ส านักงานทนายความร่ วมกับเพื่ อน ๆ ที่ เรี ยนธรรมศาสตร์
1

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2559). ประวัติศาสตร์ การเมื องไทยสยามพ.ศ. 2475-2500. หน้ า 212-213.
2
ดู ประอรรัตน์ บูรณมาตร์ . (2528). หลวงวิ จิตรวาทการกับบทละครประวัติศาสตร์ ; ภัทรวดี ภูชฎา
ภิรมย์ . (2549). วัฒ นธรรมความบันเทิ งในชาติ ไทย การเปลี ่ยนแปลงของวัฒ นธรรมความบันเทิ งในสังคม
กรุงเทพฯ พ.ศ. 2491-2500. หน้ า 56-57.
3
สายชล สัตยานุรักษ์ . (2545). ความเปลี ่ยนแปลงในการสร้างชาติ ไทยและความเป็ นไทยโดยหลวง
วิ จิตรวาทการ. หน้ า 165-174.
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ด้ วยกัน หลังจากนันระยะหนึ
้
่ง ประสิทธิ์ได้ ลงทุนทาธุรกิจหนังสือพิมพ์ร่วมกับเพื่อนบางคน จนนาย
ประสิทธิ์ตงตั
ั ้ วได้ และเป็ นที่ร้ ู จกั ในวงกว้ างและได้ ลงสมัครรับเลือกตังเป็
้ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กระทั่งได้ รับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราในเดือนกุม ภาพันธ์ พ.ศ.
24951
ส่วนอีกกรณี ที่ เกษี ยร เตชะพีระ ยกมาเป็ นตัวอย่างได้ แก่กรณี ของ จูโซ่วลิม้ ซึ่งเติบโตใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และถูกเจ้ าหน้ าที่ตารวจจับกุมตัวเนื่องจากเขา (จูโซ่ว
ลิ ม้ ) และพรรคพวกชาวจี น อี ก 20 กว่ า คนได้ เคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง โดยพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยู่ หัว และเจ้ า ฟ้ าบริ พั ต รสุ ขุ ม พั น ธ์ กรมพระนครสวรรค์ ว รพิ นิ ต เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ทรงเห็ น พ้ องต้ อ งกั น ให้ เนรเทศจู โซ่ ว ลิ ม้ ออกจากสยามเนื่ อ งจากเป็ น
คอมมิวนิสต์ แต่ด้วยเหตุที่จโู ซ่วลิ ้มถือสัญชาติไทย เมื่อคดีถึงศาลอาญาจึงตัดสินคดีให้ ขงั จูโซ่วลิ ้ม
ที่เรื อนจาบางขวางเป็ นเวลา 15 ปี และปรับเงิน 5,000 บาท ไม่ได้ เนรเทศออกนอกประเทศตาม
พระราชดาริ ของพระมหากษัตริ ย์และพระดาริ ของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ขณะที่ถกู คุมขังอยู่
ในเรื อนจา จูโซ่วลิ ้มได้ ร้ ูจกั กับพวกนักโทษการเมือง “กบฏบวรเดช” จึงขอให้ ขนุ นางผู้ใหญ่ฝ่ายกบฎ
บวรเดชตังชื
้ ่อสกุลภาษาไทยให้ ดังนันจู
้ โซ่วลิ ้มจึง ได้ ชื่อ-สกุลไทยว่า “โต จุฑารักษ์ ” เมื่อพ้ นโทษแล้ ว
จูโซ่วลิม้ หรื อโต จุฑารักษ์ ได้ เดินทางไปประเทศจีนเพื่ อเข้ าร่ วมการปฏิวัติที่นาโดย เหมา เจ๋อตุง
จากนันจู
้ โซ่วลิ ้มได้ เดินทางกลับมาไทย แล้ วเขียนและพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์และ
การปฏิ วัติเป็ นภาษาไทยออกมาเผยแพร่ ต่อมา จูโซ่วลิ ม้ หรื อโต จุฑ ารักษ์ ได้ เข้ าร่ วมกับพรรค
คอมมิวนิสต์ไทยและเป็ นโฆษกคนแรกของพรรค2
กรณีศกึ ษาที่เกษี ยร เตชะพีระ ยกมานี่แสดงให้ เห็นถึงวิธีการที่คนไทยเชื ้อสายจีนใช้ รับมือ
กับนโยบายชาตินิยมของรัฐไทย โดยกรณี ของ จูโซ่วลิม้ แสดงให้ เห็นว่ามีชาวไทยเชื ้อสายจีนที่
แม้ ว่าจะถื อสัญ ชาติไทยแต่ถูกชนชัน้ นาสยามมองว่าเป็ น “คนอื่ น” เนื่องจากมี อุดมการณ์ ทาง
การเมืองที่ไม่พึงประสงค์และถูกจับกุมตัวด้ วยข้ อหาทางการเมือง ขณะเดียวกันคนไทยเชื ้อสาย
จีนผู้ถกู มองว่าเป็ น “คนอื่น” ด้ วยอุดมการณ์ทางการเมืองได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นไทย แต่ยงั คงยึดมัน่ ใน
อุดมการณ์ทางการเมืองที่ตนเห็นด้ วย ไม่ได้ เปลี่ยนมาต่อต้ านลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างที่รัฐบาลไทย
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และรัฐบาลยุคการปกครองแบบประชาธิปไตยถือเป็ นแนวทางหลัก
(จะได้ อธิบายเรื่ องนี ้ต่อไปข้ างหน้ า) ส่วนกรณี ของโค้ วตงหมง ชี ้ให้ เห็นว่า มี ชาวไทยเชื ้อสายจีนที่
รับ มื อ กับ นโยบายชาตินิ ยมโดยรั ฐ ไทยในช่วงทศวรรษ 2480 โดยปรับ ตัวให้ เป็ นไทยด้ วยการ
1

เกษี ยร เตชะพีระ. (2537 ก). เล่มเดิ ม. หน้ า 22-25.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 25-31.
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เปลี่ยนชื่อสกุลเป็ นชื่อสกุลไทย ศึกษาในระดับที่สงู ขึ ้นแล้ วเข้ ารับราชการ สะสมทุนจนสามารถตัง้
เนื ้อตังตั
้ วและเข้ าสูว่ งการการเมืองไทยได้
ในงานศึกษาของ เพ็ญ พิสุทธิ์ อินทรภิรมย์ ได้ ชีใ้ ห้ เห็นถึงการปรับตัวของชาวจีนในไทย
และคนไทยเชื ้อสายจีน เพื่อรับมือกับนโยบายชาตินิยมสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม โดย
เพ็ญพิสุทธิ์ ได้ ยกข้ อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ มาชี ้ให้ เห็นว่า มี พ่อค้ านักธุรกิจเชื ้อสายจีนหลาย
คนที่ปรับตัวรับมือนโยบายนโยบายชาตินิยมของรัฐบาลด้ วยการแสดงออกถึงการเป็ นคนไทยของ
ตนเอง เช่น กรณี ของนายม้ าเลียบคุน (ต่อมาเปลี่ยนชื่อ -สกุล เป็ น นายมา บูลกุล) เจ้ าของธุรกิจ
ค้ า ข้ า วและธุ ร กิ จ เดิ น เรื อ ซึ่ ง ขอแปลงสัญ ชาติ เป็ นไทยโดยขอให้ จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม
นายกรัฐมนตรี ตงนามสกุ
ั้
ลให้ หรื อกรณี ของนายเจียร วานิช ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง
สถานที่ราชการต่าง ๆ และธุรกิจเรื อขนส่งสินค้ าและผู้โดยสารระหว่าง พังงา-ภูเก็ต-กันตัง-ปี นัง
โดยนายเจียรได้ เปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อ “เอียบกิมเจี ้ยน” มาเป็ นชื่อไทยว่า “เจียร” และใช้ นามสกุล
ไทยว่า “วาณิช”1 หรื อกรณีของนายตันชิวเม้ ง หวัง่ หลี เจ้ าของธุรกิจค้ าข้ าว ธนาคาร ธุรกิจเดินเรื อ
กลไฟ ซึ่งแสดงออกให้ เห็นถึงการเป็ น “ชาวจีนใจไทย” ด้ วยการให้ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
รัฐบาลไทยเป็ นอย่างดี2
ตลอดจนกรณีของนายเตียลัง่ ชิ ้ง (ต่อมาเปลี่ยนชื่อ -สกุลเป็ น นายสหัท มหาคุณ) เจ้ าของ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง นายเหียกวงเอี่ยม เจ้ าของธุรกิจโรงสีข้าว นายอื ้อจือเหลียง เจ้ าของธุรกิจ
จาหน่ายสีย้อมผ้ า ธุรกิจโรงพิมพ์ ธุรกิจโรงเลื่อย ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าพวกตนต้ องการช่วยเหลือ
กิจการของรัฐไทยด้ วยการบริจาคเงินเพื่อซื ้อปื นกลให้ รัฐบาล3
จากกรณีศกึ ษาที่งานของเกษี ยร เตชะพีระ และงานของเพ็ญพิสทุ ธิ์ อินทรภิรมย์ กล่าวถึง
ช่วยให้ ผ้ ูวิจัย พิ จ ารณาตี ความเนื อ้ หาหนัง สื องานศพของนักธุ รกิ จ ชาวไทยเชื อ้ สายจี น ที่ มี การ
แสดงอัตลักษณ์ ของผู้ตายว่าเป็ นการนาเสนออัต ลัก ษณ์ เพื่ อ รับ มื อกับ นโยบายชาตินิ ยมของ
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูสงคราม ในช่วงทศวรรษ 2480 ที่มีการกีดกันให้ คนจีนในไทยและคนไทย
เชื ้อสายจีนเป็ น “คนอื่น” ที่เป็ นศัตรู ทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติไทย ดังนัน้ ในการจัดทา
หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีน ทางผู้จดั ทาจึงนาเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในด้ านที่
แสดงให้ เห็นว่าผู้ตายไม่ใช่ “คนอื่น” ที่เป็ นศัตรูของชาติไทย หากแต่มีความเป็ นไทย ดังเห็นได้ จาก
การที่หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนมีการนาเสนออัตลักษณ์ ของผู้ตายว่าเป็ นผู้ที่
เพ็ญพิสทุ ธิ์ อินทรภิรมย์. (2549). รัฐไทยกับคนจีน (พ.ศ. 2475-2487). หน้ า 392-396.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 404.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 410.
1
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ช่ ว ยเหลื อ งานรั ฐ บาลไทย รั ก ประเทศชาติ แ ละพระมหากษั ต ริ ย์ ท าความความดี จ นได้ รั บ
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ ชอบช่วยเหลืองานกุศลต่าง ๆ เป็ นพุทธศาสนิกชน
นโยบายชาตินิยมที่กีดกันให้ คนจีนในไทยและคนไทยเชื ้อสายจีนมีสถานะเป็ น “คนอื่น”
ยัง ด ารงอยู่ต่อ มาจนถึ ง ทศวรรษ 2490 แม้ ว่าจอมพล ป. พิ บูล สงคราม จะพ้ น จากต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี ในพ.ศ. 2487 เมื่อรัฐบาลเสนอพระราชกาหนดนครบาลเพชรบูรณ์ และพระราช
กาหนดพุทธบุรีมณฑล แต่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่รับร่างกฎหมายทัง้ 2 ฉบับ จอมพล ป. พิบลู
สงคราม จึง ลาออกจากต าแหน่ง ผู้น าประเทศ แต่จ อมพล ป. พิ บูล สงคราม ได้ กลับ มาด ารง
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี อีกครัง้ หนึ่งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2491 โดยได้ รับการสนับสนุนจากคณะ
รัฐประหารภายใต้ การนาของจอมพลผิน ชุณหะวัณ การดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ครัง้ ที่ 2
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นี ก้ ิ นระยะเวลา 9 ปี 5 เดือน ( 8 เมษายน 2491 – 16 กันยายน
2500) ในการดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 นี ้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังคงนานโยบาย
การสร้ างชาติทางวัฒนธรรมมาใช้ เห็นได้ จากการก่อตังกระทรวงวั
้
ฒนธรรมเมื่อพ.ศ. 2495 เพื่อทา
หน้ าที่ด้านการสืบทอดอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมเดิมและการปรับปรุงวัฒนธรรม รวมทังด
้ าเนินนโยบาย
ทางวัฒ นธรรมที่สนับสนุนการบริ หารประเทศของรัฐบาล เพียงแต่การสร้ างชาติทางวัฒ นธรรม
ของรั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บูล สงคราม ในช่ว งพ.ศ. 2491-2500 ไม่มี ก ารออกรัฐ นิ ย มอย่างใน
ช่วงแรกที่จอมพล ป. พิบลู สงคราม ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี 1
ในการดาเนิ น นโยบายชาตินิย มทางวัฒ นธรรมของรั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บูล สงคราม
ระหว่ า งพ.ศ. 2491-2500 มี ก ารแบ่ ง แยกคนในสัง คมออกเป็ น “พวกเขา-พวกเรา” โดยให้
ความหมายว่าคนจีนในไทยเป็ น “คนอื่น” หรื อ “พวกเขา” ดังปรากฏว่าหลวงวิจิตรวาทการซึง่ ดารง
ต าแหน่ ง ส าคัญ ในช่ ว งเวลานี ห้ ลายต าแหน่ ง (แต่ ต่ า งกรรมต่ า งวาระกั น ) เช่ น รั ก ษาการผู้
ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2493-2434) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
(พ.ศ. 2494) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเศรษฐการ (พ.ศ. 2495) เอกอัครราชทูตประจาประเทศ
อินเดีย (พ.ศ. 2495) อัครราชทูตประจากรุงเบอร์ น ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (พ.ศ. 2496) ฯลฯ ได้
เขียนบทความเรื่ อง “อนาคตของชาติ” ขึ ้นในพ.ศ. 2491 โดยเน้ นความเป็ น “คนอื่น” ของชาวจีนที่
จะกลืนกินชาติไทยทางการเมืองและทางเศรษฐกิจจนหมดในเวลาไม่นาน ซึ่ง ทัศนะเช่นนี ้จะมีอยู่
สืบมาตลอดทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 25002
1

เพ็ญนภา หมอนสะอาด. (2550). ภาพลักษณ์ของชาวจี นในเมื องไทยทีป่ รากฏในนวนิยายไทย พ.ศ.
2512-2533. หน้ า 20-21.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 21; สายชล สัตยานุรักษ์ . (2545). เล่มเดิ ม. หน้ า 173.
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ด้ วยเหตุนี ้จึงเข้ าใจได้ ว่าสาเหตุที่ทาให้ เนื ้อหาหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่
พิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2490 ทางผู้จดั ได้ นาเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในด้ านที่แสดงให้ เห็นว่าผู้ตาย
ไม่ใช่ “คนอื่น” ที่เป็ นศัตรูของชาติไทย แต่เป็ นผู้ที่พยายามช่วยเหลืองานรัฐบาลไทย เป็ นผู้ที่เชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน เป็ นผู้ที่ช่วยเหลืองานกุศล เพื่อใช้ อตั ลักษณ์เหล่านี ้ในการต่อรอง
รับมือกับนโยบายชาตินิยมของรัฐบาล เช่นเดียวกับที่ปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทย
เชื ้อสายจีนที่พิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2480
4.2 กระแสชาตินิยมจีนในหมู่ชาวจีนโพ้ นทะเล
อัตลักษณ์ ด้ านหนึ่ง ของนักธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี นที่ พ บในหนังสื อ งานศพที่ พิ ม พ์ ในช่วง
ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2500 คือ เป็ นผู้ที่ช่วยงานรัฐบาลจีน ซึ่งการนาเสนออัตลักษณ์เช่นนี ้ดู
จะขัดแย้ งกับการนาเสนออัตลักษณ์ด้านที่ว่านักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนผู้ล่วงลับท่านนัน้ ๆ ช่วยงาน
รัฐบาลไทย หากแต่ผ้ วู ิจยั มีข้อเสนอว่าการทาความเข้ าใจอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีน
ควรพิจารณาจากประเด็นที่ เกษี ยร เตชะพีระ นักรัฐศาสตร์ ชาวไทยเชื ้อสายจีนได้ ชี ้ว่า การศึกษา
ชาวไทยเชือ้ สายจีนต้ องมองจากมุมมองว่าคนไทยเชื ้อสายจีนมีการติดต่อคบหาและแลกเปลี่ยน
ผสมผสานทางวัฒ นธรรมกับ คนไทยและชนชาติ อื่ น บนแผ่ น ดิ น ไทย ขณะเดี ย วกั น ก็ เรี ย นรู้
วัฒนธรรมจีนจากพ่อแม่ที่เป็ นชาวจีนอพยพหรื อชาวจีนโพ้ นทะเล ดังนันคนเชื
้
้อสายจีนในไทยจึงมี
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมจีนและ
วัฒนธรรมของชนชาติอื่น ๆ บนแผ่นดินไทย กลายเป็ น “จีนสยาม” ที่ไม่ใช่ไทยแท้ และไม่ใช่จีนแท้
แต่มีอตั ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรมที่เลื่อนไหลไปมา ไม่ได้ แน่นอนตายตัว1
ทังยั
้ งพบว่านักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนที่เกิดและเติบโตในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ
2470 จานวนหนึง่ ได้ นิยามตนเองว่าเป็ น “จีนสยาม” คือเป็ นสมาชิกของสังคมไทยและสังคมจีน ใน
แง่ที่ว่าตนเกิดหรื อมีถิ่นฐานในสยาม ใช้ ภาษาไทย ขณะเดียวกันก็มีเชื ้อสายจีน เช่น กรณีของเซียว
ฮุดเสง สีบุญ เรื อง2 นายเล็ก โกเมศ นายเจือ เพ็ญ ภาคกุล นายฉ่อยก๊ กเหลียง (หรื อนายไกรลาส
ฉ่อยตระกูล)3

1

เกษี ยร เตชะพีระ. (2537 ข). แลลอดลายมังกร รวมข้อเขี ยนว่าด้วยความเป็ นจี นในสยาม. หน้ า 39-56.
เพ็ญพิสทุ ธิ์ อินทรภิรมย์. (2544). บทบาทและการเคลื ่อนไหวทางการเมื องของเซี ยวฮุดเสง พ.ศ.
2450-2474. บทที่ 6.
3
นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์. (2542). “พลังของแนวคิดชาติ-ชาตินิยมกับการเมืองไทยในสมัยแรกเริ่ มของ
รัฐประชาชาติ”. รัฐศาสตร์ สาร 21(3). หน้ า 18-26.
2
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ประเด็นสาคัญที่ผ้ วู ิจยั ขอกล่าวในที่นี ้คือ ในช่วงกลางทศวรรษ 2440 ลัทธิชาตินิยมจีนที่ม่งุ
ล้ มการปกครองของราชวงศ์ชิง เปลี่ยนการปกครองเป็ นระบอบสาธารณรัฐ เพื่อฟื น้ ฟูจีนให้ กลับมา
รุ่งเรื อง ได้ เข้ ามาเผยแพร่ในหมู่ช าวจีนโพ้ นทะเลในสยามโดย ดร.ซุนยัดเซ็น ผู้นาสมาคมซิงจงฮุ่ย
หรื อ สมาคมจรรโลงประเทศจี น (ต่อมาได้ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ นสมาคมถงเหมิ น ฮุ่ย ) เป็ นผู้น าเข้ ามา
เผยแพร่ เมื่อเขาเดินทางเข้ ามาชักชวนให้ ชาวจีนโพ้ นทะเลในสยามเข้ าร่ วมการปฏิวตั ิหรื อให้ การ
สนับสนุนการปฏิวตั ิโค่นล้ มราชวงศ์ชิงถึง 4 ครัง้ ในช่วงพ.ศ. 2446-2451 และมีชาวจีนโพ้ นทะเลใน
สยามที่เป็ นกรรมกรและพ่อค้ านักธุรกิจให้ การสนับสนุนการปฏิวตั ิของดร.ซุนยัดเซ็นอย่างเต็มกาลัง
ไม่วา่ จะด้ านกาลังคนหรื อกาลังทรัพย์1
ในส่วนของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนหรื อ นักธุรกิจ “จีนสยาม” คนสาคัญหลายคนได้ มีส่วน
ในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวปฏิวตั ิจีนของดร.ซุนยัดเซ็น ดังปรากฏว่าประมาณช่วงต้ นทศวรรษ
2450 นายเซียวฮุดเส็ง สี บุญ เรื อง ได้ เป็ นหัวหน้ าสมาคมถงเหมินฮุ่ยประจาสยาม ต่อมาในช่วง
ปลายทศวรรษ 2460 เซียวฮุดเส็งได้ เป็ นหัวหน้ าสาขาใหญ่ของพรรคก๊ กมินตัง๋ (สมาคมถงเหมินฮุ่ย
เดิม) ในสยามที่มีฐานะเทียบเท่ากับสาขาระดับมณฑลในจีน 2 การสนับสนุนพรรคก๊ กมินตัง๋ ยังคง
ดาเนินสืบมาแม้ ว่าดร.ซุนยัดเซ็นจะถึงแก่อนิจกรรมในพ.ศ. 2468 ดังพบว่าในพ.ศ. 2482 นายตันชิ
วเม้ ง หวั่งหลี ได้ ให้ ค วามช่วยเหลื อรัฐ บาลจี น พรรคก๊ กมิ น ตั๋งที่ มี เจี ยงไคเช็ คเป็ นผู้น า ต่อ สู้ กับ
กองทัพ ญี่ ปนที
ุ่ ่เข้ ารุ กรานจีน โดยนายตันชิวเม้ งได้ เป็ นหนึ่งในคณะกรรมการขายพันธบัตรของ
รัฐบาลจีนและหาเงินให้ กบั รัฐบาลเจียงไคเช็คได้ ถึง 1 ล้ านเหรี ยญจีน หรื อกรณีของนายสหัท มหา
คุณ ซึ่งมีบทบาทในการรับบริ จาคเงินของชาวจีนในไทยเพื่อส่งกลับไปสนับสนุนรัฐบาลเจียงไคเช็ค
เมื่อพ.ศ. 24843
จากการที่นกั ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนรับอิทธิพลของกระแสชาตินิยมจีนที่แพร่หลายในหมูช่ าว
จีนโพ้ นทะเลและร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ ้นในประเทศจีนด้ วยนัก
ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนมีสานึกว่าตนมีเชื ้อสายจีนอยู่ในตัว จึงเข้ าใจได้ ว่ านี่คือที่มาของอัตลักษณ์ ผ้ ู
ช่วยเหลือรัฐบาลจีนที่ปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2480
ถึงทศวรรษ 2490
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4.3 นโยบายการต่ อต้ านคอมมิวนิสต์ ของรัฐบาลและความสัมพันธ์ ระหว่ างไทย-จีน
ในช่ วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510
ลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็ นลัทธิทางการเมืองที่ม่งุ สร้ างสังคมที่มีความเท่าเทียมกันทางสังคม
ขจัดการกดขี่ขดู รี ดเอารัดเอาเปรี ยบกัน ด้ วยการปฏิวตั ิโดยชนชันล่
้ างที่ถูกกดขี่ขูดรี ดมาโดยตลอด
แล้ วยกเลิกระบบกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคลอันเป็ นที่มาของความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ ตัง้
ระบบกรรมสิ ทธิ์ ส่วนรวมที่ ส มาชิ กของสังคมใช้ ประโยชน์ ร่วมกันอย่างเท่าเที ยมกันภายใต้ การ
ควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์ขึ ้นมาแทนระบบทุนนิยมที่สนับสนุนเรื่ องกรรมสิทธิ์ ส่วนบุคคลและ
การกดขี่ ขูด รี ด ทางเศรษฐกิ จ 1 ได้ เข้ ามาเผยแพร่ ในไทยตัง้ แต่ช่วงปลายทศวรรษ 2460 แต่ใน
ระยะแรกจากัดวงอยู่เฉพาะในกลุ่ม ชาวจีนโพ้ นทะเล คนเชื ้อสายจีน และชาวเวียดนามทังที
้ ่อพยพ
เข้ ามาและที่เกิดในประเทศไทย 2 ต่อมาในพ.ศ. 2473 ได้ มีการก่อตังพรรคคอมมิ
้
วนิสต์สยามขึน้
โดยชาวเวียดนามและชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสยาม ด้ านการดาเนินงานของพรรคคอมมิวนิสต์สยาม
พบว่า ในช่วงพ.ศ. 2473-2479 แกนนาของพรรคเป็ นชาวเวียดนาม 3 โดยมี ชาวจีนในสยามเป็ น
สมาชิกระดับปฏิบตั กิ ารของพรรค4
นับตังแต่
้ ลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ ามาเผยแพร่ ในช่วงปลายทศวรรษ 2460 จนมีการตังพรรค
้
คอมมิวนิสต์สยามขึ ้นในทศวรรษ 2470 ผู้ปกครองสยามมองว่าผู้ที่ยดึ ถือลัทธิคอมมิวนิสต์เป็ น “คน
อื่ น ” ที่ เป็ นศัต รู ข องชาติ ไ ทยมาโดยตลอด ดัง พบว่า ในสมัย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้ า
เจ้ าอยู่หัว (พ.ศ. 2453-2468) หลังจากเกิ ดเหตุการณ์ ปฏิ วัติรัสเซียโดยกลุ่ม บอลเชวิกที่โค่นล้ ม
ระบอบกษัตริ ย์และตังระบอบการปกครองแบบสั
้
งคมนิยมคอมมิวนิสต์ขึ ้นมาเมื่อพ.ศ. 2460 ทาให้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัวและเจ้ านายสยามอธิบายว่า พวกบอลเชวิกหรื อพวกที่
ยึดถือลัทธิคอมมิวนิสต์เป็ นพวกที่ ใช้ ความรุนแรงในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ล้ มล้ างสถาบัน
กษั ต ริ ย์ และน าพาประเทศไปสู่ค วามเสื่ อ ม ซึ่งภาพลักษณ์ ที่ เกิ ด จากพระบรมราชาธิ บ ายของ
พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละค าอธิ บ ายของชนชัน้ น าสยามเช่น นี จ้ ะถูก สานต่อ โดยพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (พ.ศ. 2468-2477) ซึ่งในช่วงกลางรัชสมัยของพระองค์ รัฐบาลได้ ทาการ
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ปราบปรามพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ ส ยามอย่า งจริ ง จัง จนพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ ไ ม่ ส ามารถขยายการ
ดาเนินงานได้ มากนัก คงเหลือเฉพาะการเคลื่อนไหวในเมืองใหญ่ ๆ เท่านัน้ 1
แม้ ว่าจะเกิดการปฏิวตั ิ 24 มิถุนายน 2475 ทาให้ ระบอบการปกครองของสยามเปลี่ยน
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์เป็ นระบอบประชาธิ ปไตย แต่การสร้ างภาพลักษณ์ ให้ ผ้ ูที่มี
ความคิดทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต์ มีสถานะเป็ น “คนอื่น” ที่เป็ นศัตรูของชาติยงั คงดารงอยู่
เห็นได้ จากการที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงวิจารณ์ เค้ าโครงเศรษฐกิจที่นายปรี ดี
พนมยงค์ แกนนาของคณะราษฎรเขียนขึ ้นว่า มีแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์และรัฐบาลพระยามโน
ปกรณ์นิติธาดาได้ ออกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทาอันเป็ นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2476 เพี่อใช้
กับ นายปรี ดี พนมยงค์ เป็ นการเฉพาะ ทาให้ นายปรี ดีต้องลี ภ้ ัยไปพ านักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส 2
ขณะเดียวกันรัฐบาลภายใต้ การนาของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาและจอมพล ป. พิ บูล
สงคราม ซึง่ เป็ นสมาชิกคณะราษฎรก็ยงั ดาเนินนโยบายต่อต้ านคอมมิวนิสต์ตอ่ ไป3
จากการดาเนินโยบายต่อต้ านคอมมิ วนิสต์อย่างต่อเนื่ องของรัฐ บาลสยามทาให้ พ รรค
คอมมิ วนิส ต์ส ยามหมดสภาพความเป็ นพรรคการเมื องในทางปฏิ บัติ ต้ องรอจนถึงพ.ศ. 2485
เยาวชนลูกจีนจานวนหนึ่งจึงร่ วมกันก่อตังพรรคคอมมิ
้
วนิสต์ไทยขึ ้นมาดาเนินงานทางการเมือง
อย่างเปิ ดเผยแทนพรรคคอมมิวนิสต์สยามที่มีมาก่อน4 โดยก่อนหน้ าที่จะตังพรรคคอมมิ
้
วนิสต์ไทย
ขึ ้นอย่างเป็ นทางการ ได้ มีการก่อตังองค์
้ กรชื่อ “องค์กรต่อต้ านกองทัพญี่ ปน”
ุ่ เพื่อต่อต้ านกองทัพ
ญี่ ปุ่ นในไทยช่วงสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 และองค์ ก รนี ไ้ ด้ มี ส่ วนร่ ว มกับ ขบวนการเสรี ไ ทย ท าให้
สามารถดึงคนไทยจานวนหนึ่งเข้ าร่ วมกับองค์กรต่อต้ านกองทัพญี่ ปนซึ
ุ่ ่งจะพัฒ นามาเป็ นพรรค
คอมมิวนิสต์ไทยภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุติ5
ในทัศนะของรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม ซึ่งบริ หารประเทศอยูใ่ นช่วงเวลาที่กลุ่มชาว
จีนในไทยก่อตังพรรคคอมมิ
้
วนิสต์ไทยขึน้ นันลั
้ ทธิ คอมมิวนิสต์เป็ นภัยร้ ายต่ อประเทศ โดยผู้วิจัย
พิจารณาจากงานศึกษาของตรี ศลิ ป์ บุญขจร ที่ได้ ศกึ ษานวนิยายที่เขียนขึ ้นในสมัยรัฐนิยมหรื อสมัย
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ที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ช่วงแรก เช่น นวนิยายเรื่ อง “พัทยา” ของ
ดาวหาง ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพสังคมไทยในช่วงเวลานันว่
้ ามีความหวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์ มี
การใช้ ค าว่ า “คอมมิ ว นิ ส ต์ ” กั บ ศัต รู ท างการเมื อ งของผู้ มี อ านาจ 1 จากจุ ด นี ผ้ ้ ู วิ จัย เห็ น ว่ า
ภาพลักษณ์ของผู้ที่มีความคิดทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต์ในทัศนะของรัฐบาลไทยสมัยจอมพล
ป. พิบูลสงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี ช่วงแรกนัน้ ผู้ที่มีความคิดทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต์มี
ฐานะเป็ นศัตรู ของชาติหรื อเป็ น “คนอื่น ” ไม่ต่างจากทัศนะต่อผู้ที่มีความคิดทางการเมืองแบบ
คอมมิวนิสต์ของรัฐบาลสมัยพระยามโนปกรณ์นิตธิ าดา เท่าไรนัก
หลังจากจอมพล ป. พิบลู สงคราม ลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2487 การ
ต่อต้ านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลไทยจะลดความเข้ มข้ นลงโดยในเดือนพฤศจิกายน 2489 รัฐบาล
ของพล.ร.ต.ถวัลย์ ธารงนาวาสวัสดิ์ ได้ ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทาอันเป็ น
คอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2476 ประกอบกับรัฐบาลได้ ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2489 ซึ่งให้ สิทธิเสรี ภาพแก่บุคคลอย่างมาก ทาให้ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ออกมาทา
กิ จ กรรมทางการเมื อ งได้ อ ย่ า งเปิ ดเผย มี ส มาชิ ก พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตัง้ ให้ เป็ น
ผู้แทนราษฎรและเข้ าไปทางานในรัฐ สภา มี หนังสื อและสิ่งพิม พ์ ของพรรคคอมมิ วนิสต์ออกมา
แพร่หลายมากขึ ้นโดยหนังสือและสิ่งพิมพ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ ถือโอกาสโฆษณาชักชวนคน
ไทยให้ สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ลทั ธิคอมมิวนิสต์ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ใน
วงกว้ าง2
อย่างไรก็ตามหลังจากจอมพลผิน ชุณหะวัณ ทาการรัฐประหารล้ มรัฐบาลของพล.ร.ต.
ถวัลย์ ธารงนาวาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 มี การยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ.
2489 แล้ วใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชัว่ คราว พ.ศ. 2490 หลังจากนันไม่
้ นานนัก
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ กลับมาดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี อีกครัง้ พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทยกลับ มาเป็ นสิ่ ง ผิ ด กฎหมายและรั ฐ บาลได้ ใช้ น โยบายกวาดล้ างและจับ กุม พวก
คอมมิวนิสต์อย่างจริงจังอีกครัง้ 3
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รัฐบาล (พ.ศ. 2500-2523). หน้ า 30-31.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 31-32.
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เกือบตลอดทศวรรษ 2490 ที่จอมพล ป. พิบลู สงคราม เป็ นผู้นาประเทศช่วงที่ 2 รัฐบาลได้
สร้ างภาพลักษณ์ ของคอมมิ วนิส ต์ในฐานะภัยจากภายนอกที่ คุกคามเอกราชของประเทศไทย
รวมทังสร้
้ างภาพลักษณ์ ให้ กลุ่มคนที่รัฐบาลไม่พึงประสงค์ว่าเป็ น “คอมมิวนิสต์” ซึ่งเป็ นศัตรู ของ
ชาติ1 จากการที่รัฐบาลไทยช่วงทศวรรษ 2490 ใช้ นโยบายต่อต้ านคอมมิวนิสต์อย่างจริงจัง มองว่า
คอมมิวนิสต์เป็ นภัยคุกคามเอกราชของประเทศไทย ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศที่ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ เห็นได้ จากการที่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มอง
สาธารณรัฐ ประชาชนจี น ซึ่ง เปลี่ ย นมาปกครองด้ วยระบอบคอมมิ ว นิ ส ต์ ในพ.ศ. 2492 อย่า ง
หวาดระแวงว่าจีนจะเผยแพร่ลทั ธิคอมมิวนิสต์เข้ ามาในไทย รัฐบาลไทยจึงดาเนินนโยบายเป็ นมิตร
กับ สหรั ฐ อเมริ ก าและเลื อ กอยู่ ฝ่ ายโลกเสรี เพื่ อ ต่ อ ต้ า นการขยายตัว ของลัท ธิ ค อมมิ วนิ ส ต์
โดยเฉพาะจากสาธาณรัฐประชาชนจีน2
การต่อ ต้ า นพรรคคอมมิ วนิ ส ต์ อย่างจริ ง จัง ของรัฐ บาลไทยยัง คงสื บ เนื่ อ งต่อ มาจนถึ ง
ทศวรรษ 2510 โดยในช่ ว งครึ่ ง แรกของทศวรรษ 2500 ซึ่ ง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ เป็ น
นายกรั ฐ มนตรี ( 9 กุ ม ภาพั น ธ์ 2502-8 ธั น วาคม 2506) รั ฐ บาลใช้ ม าตรการรุ น แรงในการ
ปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์ มีการประหารชีวิตผู้ที่ถูกจับกุมตัวด้ วยข้ อหาคอมมิวนิสต์ไปหลาย
ราย3 รวมทัง้ ตัง้ คณะทางานที่ทาหน้ าที่ด้านการปราบปรามคอมมิวนิสต์ ได้ แก่ คณะกรรมการ
ประสานการปฏิบตั ิ (กปปบ.) และตังหน่
้ วยงานที่ทางานด้ านการปราบปรามคอมมิวนิสต์เป็ นการ
เฉพาะคือ กองอานาวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.กลาง)4
ต่อมาในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (9 ธันวาคม 2506-14 ตุลาคม 2516) การ
ต่อ ต้ านคอมมิ วนิ ส ต์ จ ะยิ่ งเข้ ม ข้ น ขึน้ อี กเนื่ องจากนับ ตัง้ แต่พ .ศ. 2504 พรรคคอมมิ วนิ ส ต์แ ห่ง
ประเทศไทยได้ เปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานมาใช้ แนวทางการปฏิวัติแบบสงครามชนบทล้ อม
เมืองตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีการใช้ กองกาลังติดอาวุธเข้ าปะทะกับเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐบาลไทย โดยการเคลื่อนไหวของกองกาลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะขยายตัวขึน้
เรื่ อย ๆ นับจากปี 2508 เป็ นต้ นมา 5 รัฐบาลจึงได้ ตงกองบั
ั้
ญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ขึ ้นมา
1

ตามไท ดิลกวิทยรัตน์. (2544). เล่มเดิม. หน้ า 61-76.
2
จุลชีพ ชินวรรโณ. (2553). 35 ปี ความสัมพันธ์ ทางการทูตไทย-จี น พ.ศ. 2518-2553: อดี ต ปั จจุบนั
อนาคต. หน้ า 30.
3
บัณฑิต จันทร์ โรจนกิจ. (2560). การเมื องไทยร่ วมสมัย. หน้ า 104.
4
บัญชา สุมา. (2528). เล่มเดิ ม. หน้ า 100-101.
5
แหล่งเดิ ม. หน้ า 42-50; สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. (2544). ประวัติศาสตร์ ทีเ่ พิ่ งสร้าง. หน้ า 90-95.
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รวมทังมี
้ การตังคณะกรรมการป
้
้ องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ขึ ้นในทุกจังหวัด ตลอดจนมีการ
แก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันการกระทาอันเป็ นคอมมิวนิสต์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2512 โดยการ
ปะทะกันระหว่างเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายรัฐกับฝ่ ายคอมมิวนิสต์ยงั คงมีมาอย่ างต่อเนื่องแม้ วา่ จอมพลถนอม
จะพ้ นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ไปในปี 2516 แล้ วก็ตาม โดยเฉพาะในช่วงพ.ศ. 2518-2519 ซึ่ง
การปะทะกัน ของทัง้ 2 ฝ่ ายมี ความรุ น แรงและมี ผ้ ูเสี ยชี วิตจ านวนไม่น้อยจากการปราบปราม
คอมมิวนิสต์โดยรัฐบาลและการเคลื่อนไหวปฏิวตั ขิ องพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย1
ภายใต้ บริ บทการต่อต้ านคอมมิวนิสต์ในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2510 มีการสร้ าง
ภาพลักษณ์ ของคอมมิวนิสต์ให้ เป็ นสิ่งชั่วร้ าย ดังพบว่าในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็ นผู้นา
ประเทศมีการนาเสนอภาพลักษณ์ ของคอมมิวนิสต์ว่าเป็ นศัตรู ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
รวมทังท
้ าลายคุณค่าหรื อวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 2 ทัศนะดังกล่าวนี ้ยังปรากฏในช่วงทศวรรษ
2510 เห็ น ได้ จ ากข้ อ เท็ จ จริ งที่ ว่าในช่วงพ.ศ. 2517-2519 มี ก ารโฆษณาชวนเชื่ อว่าขบวนการ
นักศึกษาที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมมาตังแต่
้ เหตุกาณ์ 14 ตุลาคม 2516
นัน้ เป็ นคอมมิ วนิสต์ ผู้นานักศึกษาเป็ นชาวญวนรับเงินต่างประเทศ และขบวนการนักศึกษามี
เป้าหมายที่จะทาลายสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ เพื่อเปลี่ยนการปกครองเป็ นระบอบ
คอมมิวนิสต์ อันนามาสู่การปลุกระดมลูกเสือชาวบ้ าน นักเรี ยนอาชีวะ เจ้ าหน้ าที่รัฐ ออกมาปิ ด
ล้ อมและสังหารหมู่นักศึกษาที่มาชุมนุมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขับไล่จอมพลถนอม
กิตติขจร ที่กลับมาประเทศไทยอีกครัง้ เกิดเป็ นเหตุกาณณ์ นองเลือดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 25193
จากข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของฝ่ ายคอมมิวนิสต์ในไทยนับตังแต่
้ ปลายทศวรรษ
2460 จนถึงทศวรรษ 2510 ที่กล่าวมาจะเห็นได้ วา่ ชาวจีนมีส่วนเกี่ยวข้ องกับพรรคคอมมิวนิสต์ใน
ไทยมาโดยตลอด ดัง นัน้ เมื่ อ รัฐ บาลไทยมองว่าคอมมิ วนิ ส ต์ เป็ น “คนอื่ น ” ที่ เป็ นศัต รู ข องชาติ
ภาพลักษณ์ ของชาวจีนและคนเชื ้อสายจีนในไทยจึงมีด้านที่มองว่าชาวจีนและคนเชื ้อสายจีนใน
ไทยที่มีความคิดทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต์เป็ นภัยต่อสยาม/ไทย ดังที่งานศึกษาของเอื ้อมพร
ศรสุวรรณ ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าชนชันน
้ าสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (พ.ศ. 24681

แหล่งเดิ ม. หน้ า 106-119.
ตามไท ดิลกวิทยรัตน์. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 105-106.
3
สุธาชัย ยิ ้มประเสริ ฐ. (2544). “บทที่ 2 เหตุการณ์ 6 ตุลา เกิดขึ ้นได้ อย่างไร”. ใน ใจ อึง๊ ภากรณ์, สุธา
ชัย ยิ ม้ ประเสริ ฐ และคณะ. อาชญากรรมรัฐ ในวิ ก ฤตการเปลี ่ย นแปลง. หน้ า 93-122; ธงชัย วิ นิ จ จะกูล .
(2558). 6 ตุลา ลืมไม่ได้ จาไม่ลง ว่าด้วย 6 ตุลา 2519. บทที่ 3.
2
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2477) มองว่าชาวจีนจานวนมากที่มีอยู่ในประเทศจะเป็ นสื่อนาลัทธิคอมมิวนิสต์จากต่างแดนเข้ า
มาเผยแพร่ในสยาม1 หรื องานศึกษาของตามไท ดิลกวิทยรัตน์ ได้ อธิบายว่าในช่วงทศวรรษ 2490
ที่ จอมพล ป. พิ บูล สงคราม ดารงตาแหน่งนายกรัฐ มนตรี ช่วงที่ 2 มี การจับ กุม ชาวจี นในข้ อหา
คอมมิวนิสต์เป็ นจานวนมากเนื่องจากจอมพล ป. พิบลู สงคราม มองว่าชนกลุ่มน้ อยชาวจีนในไทย
เป็ นภัยคุกคามต่อประเทศ ด้ วยชาวจีนในไทยจานวนไม่น้อยนับถือและให้ การสนับสนุนเหมาเจ๋อ
ตุง ผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์จีน2
เช่น เดี ย วกับ ที่ ง านศึก ษาของเพ็ ญ นภา หมอนสอาด ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่า นวนิ ย ายไทยในช่ว ง
ทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2520 มีการนาเสนอภาพลักษณ์ ของชาวจีนในไทยและชาวไทยเชือ้
สายจีนว่าเป็ น “คอมมิวนิสต์” โดยที่ภาพลักษณ์นี ้ค่อนข้ างชัดเจนในช่วงทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ
2500 พอถึ ง ทศวรรษ 2510 ภาพลัก ษณ์ ด้ า นนี ใ้ นนวนิ ย ายยัง มี อ ยู่แ ละในทศวรรษต่อ มาคื อ
ทศวรรษ 2520 ภาพลักษณ์ “คอมมิวนิสต์” ในนวนิยายได้ เจือจางลงไปมากแล้ ว3
จากข้ อเท็จจริงที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้จึงเข้ าใจได้ วา่ การที่หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อ
สายจีนที่พิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510 ได้ นาเสนออัตลักษณ์ ของผู้ตายในด้ านที่
แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ ตายเป็ นบุ ค คลที่ ช่ ว ยเหลื อ งานรั ฐ บาลไทย มี ค วามรั ก ประเทศชาติ แ ละ
พระมหากษัตริ ย์ ช่วยเหลือการกุศล เป็ นพุทธศาสนิกชน ทาความดี ได้ รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
เพื่อใช้ อตั ลักษณ์เหล่านี ้ในการต่อรองรับมือกับนโยบายต่อต้ านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลไทยที่สร้ าง
ภาพลักษณ์ให้ คนจีนและคนเชื ้อสายจีนในไทยเป็ น “คนอื่น” ที่เป็ นศัตรูของชาติ
4.4 การเกิดขึน้ ของชนชัน้ กลางและการเติบโตของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
คาว่า “ชนชันกลาง”
้
ซึ่งแปลมาจากคาว่า middle class ในภาษาอังกฤษ เป็ นคาที่ได้ ยิน
กัน ในสัง คมสยาม/ไทยมาอย่ า งน้ อ ยตัง้ แต่ช่ ว งปลายสมัย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้ า อยู่ หัว และต้ น สมัย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้ า อยู่ หัว โดย ธเนศ วงศ์ ย านนาวา
นักวิชาการด้ านรัฐศาสตร์ สนั นิษฐานว่าแนวคิดเรื่ อง “ชนชันกลาง”
้
ที่ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวและต้ นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เป็ นแนวคิ ดที่
นาเข้ ามาจากต่างประเทศ แต่ไม่มีความชัดเจนว่า “ชนชันกลาง”
้
ที่พดู หรื อเขียนในสังคมสยามสมัย
1

เอื ้อมพร ศรสุวรรณ. (2548). “การรับรู้เรื ่องชาวจี นของชนชัน้ นาทางการเมื องไทย พ.ศ. 2438-2475”.
หน้ า 213-216.
2
ตามไท ดิลกวิทยรัตน์. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 66-69.
3
เพ็ญนภา หมอนสอาด. (2550). เล่มเดิ ม. หน้ า 43-44, 124-131.
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นันหมายถึ
้
งคนพวกไหนกันแน่ จะหมายถึงพ่อค้ า ผู้ประกอบการธุรกิจ นายทุน หรื อเจ้ านายระดับ
ล่าง1 ความไม่ชัดเจนของคาว่า “ชนชัน้ กลาง” เป็ นสิ่งที่พบแม้ แต่ในโลกตะวันตกซึ่งเป็ นที่มาของ
การใช้ คาว่า middle class โดยคาร์ ล มาร์ กซ์ (Karl Marx) นักปราชญ์ชาวเยอรมันได้ อธิบายถึงการ
แบ่งชนชันของคนในสั
้
งคมจากปั จจัยการผลิต (เงินทุน ที่ดนิ เครื่ องจักร) ที่อยูใ่ นครอบครอง ทาให้ มี
การแบ่งคนออกเป็ น 1) ชนชันนายทุ
้
น คือกลุ่มคนที่ถือครองปั จจัยการผลิต 2) ชนชันแรงงาน
้
คือ
กลุ่มคนที่ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของปั จจัยการผลิตและต้ องขายแรงงานของตนเพื่ อแลกกับรายได้ ในการ
3
เลี ้ยงชีพ2 3) ชนชันกลาง
้
คือกลุ่มคนซึ่งอยู่ระหว่างชนชันนายทุ
้
นกับชนชันแรงงาน
้
ขณะที่ แมกซ์
เวเบอร์ (Max Weber) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันได้ เสนอแนวคิดเรื่ องการแบ่งช่วงชันทางสั
้
งคม
(social stratification) ของคนในสังคมโดยพิจารณาจากรูปแบบวิถีชีวิต ระดับการศึกษา รสนิยม
ของพวกเขาใช้ เป็ นตัวแบ่งช่วงชันสู
้ ง-ต่าของคนแทนที่จะใช้ เรื่ องเศรษฐกิจเป็ นตัวแบ่ง4
ในปริญญานิพนธ์นี ้ผู้วิจยั ใช้ คาว่า “ชนชันกลาง”
้
ตามคาอธิบายของนคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์
นั ก วิ ช าการด้ านรั ฐ ศาสตร์ ที่ ชี ว้ ่ า ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว และ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ เกิดชนชันกลางคื
้
อ กลุ่มคนที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการค้ า
ในระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา ประกอบอาชีพอิสระ มุง่ ประกอบการอุตสาหกรรมหรื อลงทุนเพื่อให้
สังคมเศรษฐกิจมีการผลิตแบบใหม่ ๆ เกิดขึ ้น 5 โดยในแง่ความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ แล้ วชนชัน้
กลางในสยามเกิดขึน้ จากความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ ของประเทศสยามภายหลังการท า
สนธิ สัญ ญาการค้ าเสรี กับอังกฤษในพ.ศ. 2398 ทาให้ ในสังคมไทยเกิ ดอาชีพ เฉพาะใหม่ ๆ ขึน้
มากมาย โดยเฉพาะอาชีพค้ าขายและอาชีพบริ การต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ ้นในกรุงเทพฯและเริ่มขยายตัวไป
ตามเมืองแถบที่ราบลุ่มภาคกลางและตามหัวเมืองที่เป็ นศูนย์ขนถ่ายสินค้ า 6 กลุ่มคนที่ประกอบ
อาชีพเฉพาะทางหรื ออาชีพอิสระนี ้ก็คือ กลุ่มชนชันกลาง
้
อาจสรุปได้ ว่าชนชันกลาง
้
คือ กลุ่มคนที่
1

ธเนศ วงศ์ยานนาวา. (2550). วัฏจักรของทฤษฎีและประวัติศาสตร์ ของชนชัน้ กลาง: จากปฏิวัติ
ฝรั่งเศสสูพ่ ฤษภาทมิฬ/ 19 กันยายน”. ใน นลินี ตันธุวนิตย์ (บรรณาธิ การ). ศึ กษา รู้จกั วิ พากษ์ คนชัน้ กลาง.
หน้ า 9-10.
2
ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ . (2538). แนวคิดว่าด้ วยชนชันกลางในสั
้
งคมไทย. หน้ า 8-9.
3
ปรี ชา เปี่ ยมพงศ์สานต์. (2548). “ทฤษฎีชนชันกลาง”.
้
ใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ (บรรณาธิการ). คน
ชัน้ กลางไทยในกระแสทุนนิ ยม. หน้ า 121-122.
4
สุภางค์ จันทวนิช. (2551). ทฤษฎีสงั คมวิ ทยา. หน้ า 56-57.
5
นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์. (2553). การปฏิ วตั ิ สยาม พ.ศ. 2475. หน้ า 122.
6
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2532). ประวัติศาสตร์ สามัญชนก่อนพ.ศ. 2475. ใน ชาคริต ชุ่มวัฒนะและ
อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์ (บรรณาธิการ). สายธารแห่งความคิ ด. หน้ า 160.
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เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการค้ าในระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา ประกอบอาชีพอิสระ และมุ่งประกอบการ
อุตสาหกรรมหรื อลงทุนเพื่อให้ สงั คมเศรษฐกิจ มีการผลิตแบบใหม่ ๆ1
ในบรรดาชนชันกลางที
้
่เกิดขึ ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสยามภายหลังการทา
สนธิสญ
ั ญาการค้ าเสรี กบั ชาติตะวันตกชาติตา่ ง ๆ ในช่วงพ.ศ. 2398-2405 อาทิ สนธิสญ
ั ญาเบาว์
ริ งที่สยามทากับอังกฤษ (พ.ศ. 2398) สนธิสญ
ั ญาเดอมองติญีที่สยามทากับฝรั่งเศส (พ.ศ.2399)
สนธิสญ
ั ญาแฮร์ ริสที่สยามทากับสหรัฐอเมริ กา (พ.ศ. 2399) รวมทังสนธิ
้ สญ
ั ญาที่ทากับเดนมาร์ ก
(พ.ศ. 2401) สนธิสญ
ั ญาที่ทากับโปรตุเกส (พ.ศ. 2402) สนธิสญ
ั ญาที่ทากับเนเธอร์ แลนด์ (พ.ศ.
2403) และสนธิสัญญาที่ทากับปรัสเซีย (พ.ศ. 2405) 2 ซึ่งส่งผลให้ เศรษฐกิจของสยามผูกเข้ ากับ
ระบบทุนนิยมโลกและเปลี่ยนมาเป็ นการผลิตเพื่อขายตามระบบทุนนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ซึ่ งการผลิตและส่งออกข้ าวของสยามขยายตัวขึ ้น
อย่างมาก 3 ชนชัน้ กลางกลุ่ม แรก ๆ ที่ ประกอบอาชี พ อิสระและกลายเป็ นชนชัน้ กลางของสยาม
ได้ แก่ คนจีนและลูกครึ่งจีน4
ทังนี
้ ้พบว่าชนชันกลางกลุ
้
ม่ นี ้มีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจสยามนับตังแต่
้
สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น สืบเนื่ องมากระทัง่ หลังสยามทาสนธิสญ
ั ญาการค้ าเสรี กับชาติตะวันตก
ในช่วงปลายทศวรรษ 2390 จนถึงทศวรรษ 2470 คนจีนและคนไทยเชื ้อสายจีนก็ยงั คงมีบทบาท
สาคัญในระบบเศรษฐกิจไทย อาทิ เป็ นเจ้ าภาษี นายอากร ผู้ประกอบการค้ า นายทุนนายหน้ า 5 โดย
ที่ ช นชัน้ กลางชาวจี น และเชื อ้ สายจี น ในสยามมี ก ารรวมกลุ่ม กัน เป็ นสมาคมธุ ร กิ จ เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ ของกลุ่ม นักธุรกิ จ จี นและเชื อ้ สายจี นมาตัง้ แต่ทศวรรษ 2440 แล้ ว การต่อรองกับ
รัฐบาลสยามของสมาคมธุรกิจของชาวจีนจะยิ่งแสดงออกอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษ 2450 ถึง
ปลายทศวรรษ 2460 ซึ่งรัฐบาลสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า เจ้ าอยู่หวั ใช้ นโยบาย
ชาตินิยมที่กีดกันชาวจีนและชาวไทยเชือ้ สายจีน 6 รวมทัง้ ในช่วงเกื อบตลอดทศวรรษ 2480 ซึ่ง

1

นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์. (2553). การปฏิ วตั ิ สยาม พ.ศ. 2475. หน้ า 122.
2
ดู ปิ ยนาถ บุนนาค และคณะ. (2556). 9 แผ่นดิ นของการปฏิ รูประบบราชการ. หน้ า 87.
3
ดู ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ. (2519). การผลิ ตและการค้าข้าวในภาคกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2411-2475). บทที่ 1, บทที่ 6-7.
4
นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์. (2560). ความคิ ด ความรู้ และอานาจการเมื องในการปฏิ วตั ิ สยาม 2475.
หน้ า 112.
5
ดู บทที่ 2 ของปริ ญญานิพนธ์นี ้
6
ปรารถนา โกเมน. (2533). สมาคมชาวจี นในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2440-2488. บทที่ 2-6.
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รัฐบาลไทยสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม (พ.ศ. 2481-2487) ดาเนินนโยบายชาตินิยมที่กีดกันชา
วจีนในไทยและชาวไทยเชื ้อสายจีนเช่นเดียวกัน1
น่าสนใจที่ว่าชนชันกลางซึ
้
่ง เป็ นชาวจีนและชาวไทยเชือ้ สายจีนมีการนาเสนออัตลักษณ์
ของตนเองให้ เข้ ากับสถานการณ์ภายในสยามหรื อไทย ดังที่นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกต
ว่า ชนชันกลางรุ
้
่นแรก ๆ ของสยามได้ ปรับตัวเข้ ากับเจ้ านายและข้ าราชการของสยามในทุก ๆ ทาง
มากกว่าจะยึดติดกับขนมธรรมเนียมทางเชือ้ ชาติของบรรพบุรุษของตน เช่น ในช่วงพ.ศ. 24422444 เมื่อมีผ้ ูนาการปฏิวตั ิจากประเทศจีนเดินทางเข้ ามาในสยามเพื่อระดมเงินทุนและปลุกเร้ า
สานึกชาตินิยมจีนในหมู่ชาวจีนโพ้ นทะเลในสยาม คนชันกลางเชื
้
้อสายจีนในสยามส่วนใหญ่กลับ
พอใจที่จะเรี ยกตนเองว่า “จีนสยาม”2 การที่พวกพ่อค้ าชาวจีนและลูกครึ่งจีน ซึง่ เป็ นชนชันกลางรุ
้
่น
แรก ๆ ของไทยเลือกแสดงออกถึงอัตลักษณ์ หรื อตัวตนว่าตนเป็ น “จีนสยาม” สอดรับกับบริ บทที่
พวกเขาอยูอ่ าศัยและทามาหากินอยูใ่ นสยาม ไม่ได้ อยูอ่ าศัยหรื อทามาหากินอยูใ่ นประเทศจีน
เช่นเดียวกับที่ เพ็ญพิสทุ ธิ์ ทองมี ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าในช่วงพ.ศ. 2475-2487 นายทุนชาวจีนใน
ไทยพยายามแสดงว่าตนเองมีความปรารถนาดีต่อรัฐไทยและต้ องการที่จะเป็ นชาวไทยมากกว่าที่
จะแสดงออกถึงลักษณะของชาวจีนที่มีความจงรักภักดีต่อเมืองจีน เนื่องจากรัฐไทยในช่วงเวลา
ดังกล่าวใช้ นโยบายทางการเมืองที่เข้ มงวดกับชาวจีน3
แม้ ว่าชนชันกลางที
้
่เป็ นชาวจีนและลูกครึ่งจีนจะพยายามปรับตัวให้ เข้ ากับกระแสชาตินิยม
ที่ กี ด กั น ชาวจี น แต่ ใ นช่ ว งค่ อ นทศวรรษ 2480 ที่ จ อมพล ป. พิ บู ล สงคราม ด ารงต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี ช่วงแรก รัฐบาลใช้ นโยบายเพิ่มบทบาทของรัฐในการจัดการเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ
นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจเพื่อให้ คนไทยมีบทบาททางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ ธุรกิจของชนชัน้
กลางที่เป็ นชาวจีนและคนไทยเชือ้ สายจีนถูกจากัดการเติบโต ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่สามารถ
ควบคุมระบบเศรษฐกิจได้ อย่างทัว่ ถึง เกิดการทุจริ ตในกิจการของรัฐโดยเฉพาะกิจการค้ า ดังนัน้
เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม กลับมาดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี อีกครัง้ ในช่วงพ.ศ. 2491-2500
รัฐบาลจึงปรับนโยบายทางเศรษฐกิจโดยส่งเสริ มให้ เอกชนเข้ ามามีบทบาททางเศรษฐกิจ มีการ
ส่งเสริ ม การลงทุนของเอกชน ซึ่งการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศโดยสนับสนุนการเติบโตของ
1

พรรณี บัวเล็ก. (2541). “สยาม” ในกระแสธารแห่งการเปลี ่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ ไทยตัง้ แต่สมัย
รัชกาลที ่ 5. หน้ า 160-204.
2
นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์. (2560). เล่มเดิ ม. หน้ า 112.
3
เพ็ญพิสทุ ธิ์ ทองมี. (2552). การปรับตัวของ “นายทุนชาวจี น” ภายใต้นโยบาย “เศรษฐกิ จชาติ นิยม
ไทย” (พ.ศ. 2475-2487). หน้ า 240-298.
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เอกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศจะมีความชัดเจนยิ่งขึ ้นภายหลังการปฏิวตั ิของจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ ในพ.ศ. 25001
เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก้ าวขึ ้นมามีอานาจทางการเมื องได้ มีการจัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติขึ ้นโดยอาศัยแนวทางจากรายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลกที่รัฐบาล
จอมพล ป. พิ บูล สงคราม เชิ ญ เข้ า มาส ารวจเศรษฐกิ จ ของไทยเมื่ อ พ.ศ. 2499 เป็ นพื น้ ฐาน 2
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1(พ.ศ.2504-2509) และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2 ฉบับต่อมาคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514)
ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2515-2519) ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ต่อเนื่องมาถึงสมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรม
ศักดิ์ (พ.ศ.2516-2518) รัฐ บาลม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (14 มี นาคม 2518-20 กันยายน 2519)
รัฐบาลม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช (20 เมษายน-6 ตุลาคม 2519) มุ่งเน้ นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยสร้ าง
โครงสร้ างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน ไฟฟ้า โทรศัพท์ ท่าเรื อ รวมทัง้ ส่งเสริ มธุรกิจเอกชนใน
การเพิ่มผลผลิตด้ านอุตสาหกรรม เพื่อให้ เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ ว3
การใช้ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติมี ผลต่อชนชัน้ กลางอย่างมากดังที่ นิ ธิ
เอียวศรี วงศ์ นักวิชาการด้ านประวัตศิ าสตร์ ได้ กล่าวไว้ วา่ คนชันกลางเป็
้
นนายธนาคาร เจ้ าของธุรกิจ
ส่งออก นายทุน ข้ ามชาติ ซึ่ง ไม่ได้ เป็ น “เบีย้ ล่าง” ของข้ าราชการอย่างเด็ดขาด แต่อาจร่ วมมื อ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กบั กลุ่มผู้ปกครองนันเกิ
้ ดขึ ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4
ทังนี
้ ้ในบรรดาชนชันกลางที
้
่ตงตั
ั ้ วและเติบโตขึ ้นจากการใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กลุ่มนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนเป็ นหนึ่งในกลุม่ ที่สมารถตังตั
้ วและเติบโตขึ ้นในช่วงทศวรรษ 2500 ถึง
ทศวรรษ 25105 ตัวอย่างของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่เติบโตมาจากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในช่วงเวลานี ้ เช่น ตระกูลหวั่งหลี ซึ่งมีพื น้ ฐานมาจากการทาธุรกิจธนาคาร โดย
ในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2510 ตระกูลหวัง่ หลีได้ ขยายมาทาธุรกิจค้ ามันสาปะหลังซึ่งเป็ น
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เรื องวิทย์ ลิม่ ปนาท. (2537). บทบาทของรัฐในระบบทุนนิ ยมไทย (พ.ศ. 2475-2500). บทที่ 3-5.
2
ธนาคารทหารไทย จากัด. (2536). สามทศวรรษแห่งการพัฒนาประเทศ. หน้ า 13-17.
3
ปรี ชา เปี่ ยมพงศ์สานต์ และคณะ. (2543). วิ ถีใหม่แห่งการพัฒนา: วิ ธีวิทยาศึกษาสังคมไทย. หน้ า
97-99.
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นิธิ เอียวศรี วงศ์. (2536). “วัฒนธรรมของคนชันกลางไทย”.
้
ใน สังศิต พิริยะรังสรรค์ และผาสุก พงษ์
ไพจิตร (บรรณาธิการ). ชนชัน้ กลางบนกระแสประชาธิ ปไตยไทย. หน้ า 51.
5
คริ ส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ ไพจิตร. (2557). เล่มเดิ ม. หน้ า 235.
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หนึง่ ในพืชเศรษฐกิจที่สาคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1 ตระกูลโชควัฒนา ที่เริ่ ม
จากธุ รกิ จ น าเข้ าสิ น ค้ า ญี่ ปุ่ น ต่อ มาได้ ชัก ชวนกลุ่ม ไลอ้ อ นของญี่ ปุ่ นให้ ร่ว มผลิ ต ยาสี ฟั นและ
ผงซักฟอก จนสามารถต่อยอดเพิ่ม จานวนสินค้ าบริ โภคที่ผลิตในเครื อสหพัฒ น์ ของตระกูลโชค
วัฒนาจนกลายเป็ นธุรกิจใหญ่ด้านนี ้ ตระกูลเจียรวนนท์ ที่เริ่ มต้ นจากธุรกิจนาเข้ าเมล็ดพันธุ์ผัก
ต่อมาขยายธุรกิจลงทุนสร้ างโรงงานทาอาหารสัตว์ โดยใช้ วัตถุดิบในประเทศ แล้ วขยายสู่ธุรกิ จ
เลี ้ยงไก่แบบครบวงจร กลายเป็ นบริ ษัทเจริ ญโภคภัณฑ์หรื อซีพี (CP) บริ ษัทแปรรู ปสินค้ าเกษตร
รายใหญ่ที่สดุ ในไทย2
ประเด็นสาคัญ ที่ผ้ ูวิจัยอยากจะกล่าวคือ ความสาเร็ จในการสร้ างเนือ้ สร้ างตัวจนเติบโต
ทางธุรกิจของชนชันกลางเชื
้
้อสายจีนเป็ นหนึ่งในสิ่งที่มีการนาเสนอสู่คนทัว่ ไปผ่านสื่อบางประเภท
ดังที่วิทยานิพนธ์ ของเพ็ญ นภา หมอนสอาด ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าในนวนิยายที่เขียนและเผยแพร่ ในช่วง
ทศวรรษ 2510 ถึงต้ นทศวรรษ 2530 มีการนาเสนอภาพลักษณ์ ของ “คนจีนในไทย” ด้ านที่เป็ นผู้
ประสบความสาเร็จทางธุรกิจเนื่องด้ วยมีความขยัน อดทน ประหยัด มีความซื่อสัตย์ ให้ ผ้ อู ่านได้ รับ
รู้3 ดังนันจึ
้ งเป็ นไปได้ มากที่ชนชันกลางที
้
่เป็ นชาวไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ
2510 จะนาเสนออัตลักษณ์ ของตนเองในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จในการ
สร้ างเนื อ้ สร้ างตัว ขยายธุรกิ จ ด้ วยคุณ สมบัติห ลายประการ ทัง้ นี พ้ ิ จ ารณาได้ จ ากที่ ป รากฏใน
หนังสื อ งานศพของนักธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี นในช่วงทศวรรษ 2480 ถึง ทศวรรษ 2510 ว่ามี การ
นาเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายว่าเป็ นผู้มีน ้าใจ มีความขยันอุตสาหะ ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่ดีของชนชัน้
กลางในการทาธุรกิจของตนเอง
สรุปท้ ายบท
หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 ในด้ าน
รูปแบบหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงเวลานี ้ไม่ตา่ งจากหนังสืองานศพในช่วง
ทศวรรษ 2460-ทศวรรษ 2470 คือประกอบด้ วย ประวัติผ้ ตู าย คาไว้ อาลัยและเรื่ องที่นามาพิมพ์
แต่ที่ตา่ งกันคือหนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 นี ้ทางเจ้ าภาพงานศพเป็ นผู้
เลือกเรื่ องที่จะพิมพ์ด้วยตนเองเอง สาหรับเนื ้อหาหนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีน
ในช่วงทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 2510 มีการนาเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนหลาย
1
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ด้ านด้ วยกัน (ดูต ารางที่ 2 ประกอบ) โดยหนังสื องานศพของนัก ธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น ในช่วง
ทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2490 จะนาเสนออัตลักษณ์ ด้านที่ว่าผู้ตายเป็ นผู้ที่พยายามช่วยเหลือ
งานรัฐบาลไทย เป็ นผู้ที่เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับจีน เป็ นผู้ที่ช่วยเหลืองานกุศล เป็ น
พุทธศาสนิกชน มีความรักประเทศชาติและพระมหากษัตริ ย์ของไทย เพื่อใช้ อตั ลักษณ์เหล่านี ้ใน
การต่อรองรับมื อกับ นโยบายชาตินิย มในสมัย จอมพลป. พิ บูลสงคราม และนโยบายต่อต้ าน
คอมมิ ว นิ ส ต์ ข องรั ฐ บาลไทยในช่ ว งทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 2490 ซึ่ ง เป็ นโยบายที่ ส ร้ าง
ภาพลัก ษณ์ ให้ ค นจี น และคนเชื อ้ สายจี น ในไทยเป็ น “คนอื่ น ” ที่ เป็ นศัต รู ข องชาติ ไทย แต่ใน
ขณะเดียวกันอีกด้ านหนึ่งหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่พิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2480
ถึงทศวรรษ 2490 ก็นาเสนออัตลักษณ์ ของผู้ตายในด้ านที่ว่าผู้ตายเป็ นผู้ที่ช่วยเหลือรัฐบาลจีน
โดยอัตลักษณ์ด้านนี ้มีที่มาจากการที่นกั ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงเวลานี ้รับอิทธิพลของกระแส
ชาตินิยมจี นที่แพร่ หลายในหมู่ช าวจีนโพ้ นทะเลและร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของการเคลื่ อนไหวทาง
การเมืองที่เกิดขึ ้นในประเทศจีนด้ วยมีสานึกว่าตนมีเชื ้อสายจีนอยูใ่ นตัว
ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2500 -ทศวรรษ 2510 หนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสาย
จีนในส่วนเนื ้อหามีการนาเสนออัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนหลายด้ านด้ วยกัน โดยอัต
ลักษณ์ ส่วนใหญ่เป็ นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ
2480-ทศวรรษ 2490 เช่น การนาเสนออัตลักษณ์ ของผู้ตายในด้ านที่แสดงให้ เห็นว่าผู้ตายเป็ น
บุคคลที่ชว่ ยเหลืองานรัฐบาลไทย มีความรักประเทศชาติและพระมหากษัตริ ย์ ช่วยเหลือการกุศล
เป็ นพุทธศาสนิกชน ทาความดี ได้ รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ แต่มีอตั ลักษณ์บางด้ านที่ไม่ปรากฏ
ในช่วงทศวรรษ 2510 เช่น เป็ นผู้ที่ชว่ ยงานรัฐบาลจีน เป็ นผู้ที่สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทยจีน โดยการนาเสนออัตลักษณ์ ของผู้ตายในหนังสืองานศพช่วงทศวรรษ 2500 -ทศวรรษ 2510
เพื่อใช้ อตั ลักษณ์เหล่านี ้ในการต่อรองรับมือกับนโยบายต่อต้ านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลไทยที่สร้ าง
ภาพลักษณ์ให้ คนจีนและคนเชื ้อสายจีนในไทยเป็ น “คนอื่น” ที่เป็ นศัตรูของชาติ ซึง่ เข้ มข้ นมากขึ ้น
กว่าช่วงก่อนหน้ า ในแง่นี ้จึงเข้ าใจได้ วา่ การหายไปการนาเสนออัตลักษณ์บางด้ านในช่วงทศวรรษ
2510 เนื่องจากสถานการณ์การต่อสู้ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่หนักหน่วงมาก
ขึ ้นนับตังแต่
้ ช่วงปลายทศวรรษ 2500 ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้ แนวทางการปฏิวตั ิ
ด้ วยอาวุธตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ขณะที่การนาเสนออัตลักษณ์ที่ว่าผู้ตายมีน ้าใจ ความขยัน อุตสาหะ นันมี
้ ความสอดคล้ อง
กับบริ บททางเศรษฐกิจของไทยตลอดช่วงทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 2510 ซึ่งนักธุรกิจชาวจีนและ
คนเชื อ้ สายจี นประสบความส าเร็ จ ในการสร้ างฐานะทางเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ
2500-ทศวรรษ 2510 ซึ่งมีการใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทาให้ ชนชันกลางที
้
่เป็ น
พ่อค้ านักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนเติบโตและเป็ นแรงผลักดันธุรกิจของประเทศไทยให้ ก้าวไป

บทที่ 4
หนังสืองานศพกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีน
ในช่ วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540
ในบทที่ 3 ได้ อธิบายให้ เห็นว่า หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ
2480 – ทศวรรษ 2510 มีสว่ นในการสร้ างอัตลักษณ์ของผู้ตายรวมทังอั
้ ตลักษณ์ของลูกหลานที่ยงั มี
ชีวิตอยู่ โดยการสร้ างอัตลักษณ์ ของนักธุ รกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงเวลาดังกล่าวมีความเกี่ยวข้ อง
กับบริ บทสาคัญในช่วงเวลานันได้
้ แก่ 1.นโยบายชาตินิยมในสมัยจอมพลป. พิบลู สงครามและการ
ทาให้ ช าวจี นในไทยเป็ น “คนอื่ น ” 2.กระแสชาตินิยมจี นในหมู่ช าวจี นโพ้ นทะเล 3.นโยบายการ
ต่อต้ านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลและความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-จีน ในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ
2510 4.การเกิดขึ ้นของชนชันกลางและการเติ
้
บโตของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนภายใต้ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สาหรับบทนี ้ ผู้วิจยั จะศึกษาวิเคราะห์หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนในช่วง
ทศวรรษ 2520 ถึงทศวรรษ 2540 ซึ่งเป็ นช่วงที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมขึ ้นหลายประการและในส่วนของการนาเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏ
ในหนังสืองานศพเองก็มีส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากในช่วงทศวรรณ 2480-ทศวรรษ 2510 ดังจะได้
กล่าวโดยละเอียดต่อไป
1. รู ปแบบและเนือ้ หาของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนในช่ วง
ทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540
1.1 รู ปแบบของหนังสืองานศพกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีน
ในช่ วงทศวรรษ 2520 – ทศวรรษ 2540
เมื่อผู้วิจยั สารวจหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนช่วงทศวรรษ 2520 - ทศวรรษ
2540 พบว่าหนังสืองานศพของนักธุ รกิ จไทยเชื อ้ สายจีนช่วงทศวรรษ 2520 – ทศวรรษ 2540 มี
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ประวัติผ้ ูตาย คาไว้ อาลัยและเรื่ องที่นามาพิม พ์ โดยเรื่ องที่นามาพิม พ์
ในช่วงทศวรรษ 2520- ทศวรรษ 2540 ทางเจ้ าภาพจะเป็ นผู้เลือกเรื่ องที่นามาพิมพ์เองเช่นเดียวกับ
หนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480- ทศวรรษ 2510 ผู้วิจยั เห็นว่าหนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ
2520- ทศวรรษ 2540 ยังคงมีส่วนในการสร้ างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนเช่นเดียวกับ
ช่วงทศวรรษ 2480- ทศวรรษ 2510 โดยจะได้ วิเคราะห์จากเนื ้อหาของหนังสืองานศพ
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1.2 เนือ้ หาของหนังสืองานศพกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของผู้ตาย
อรรถจัก ร์ สัต ยานุ รัก ษ์ ได้ อ ธิ บ ายเนื อ้ หาของหนัง สื อ งานศพในช่ว งทศวรรษ 2520 –
ปั จจุบนั (ทศวรรษ 2550) ว่า ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลา 30 ปี
ก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของผู้คนในโครงสร้ าง
สังคมเกิ ดขึน้ อย่างสลับซับซ้ อน ส่งผลให้ ความสัม พันธ์ ทางสังคมเปลี่ ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นได้ แก่ การขยายตัวของรัฐผ่านระบบราชการและการขยายตัว
ของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่
การขยายตัว ของรั ฐ และระบบราชการท าให้ ค วามส าเร็ จ ในระบบราชการกลายเป็ น
เป้ าหมายของผู้ค นในวงกว้ า ง การขยายตัว ของรั ฐ และระบบราชการได้ ส ร้ างการเมื อ งแบบ
“ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ที่เป็ นการประสานกันระหว่างการสร้ างอานาจในระบบราชการกับอานาจ
ทางการเมือง และสร้ างความชอบธรรมให้ แก่พระราชอานาจของสถาบันพระมหากษัตริ ย์ให้ สงู ขึ ้น
ทาให้ ระบบเกียรติยศที่ผ้ คู นใฝ่ ฝั นและปรารถนาจะได้ รับคือ การเข้ าสู่ระบบเกียรติยศที่มาจากการ
พระราชทานของสถาบันพระมหากษั ตริ ย์ม ากยิ่งขึน้ นอกจากนี ก้ ารขยายตัวของรัฐ และระบบ
ราชการทาให้ เกิดการขยายตัวของการใช้ ระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ ้นการสามารถ
สร้ างและอยู่ ใ นเครื อ ข่ า ยทางสัง คมที่ ก ว้ า งขวางและมี อ านาจก็ จ ะเป็ นหลัก ประกั น ส าหรั บ
ความก้ าวหน้ าในชีวิตการทางานและมีโอกาสมากขึ ้นที่จะบรรลุถึงความสาเร็ จในระบบเกียรติยศ
ของสังคมไทย ส่วนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ทาให้ ผ้ คู นจานวนมากเข้ าไปสัมพันธ์
กันในเครื อข่ายทางสังคมของผู้มีอานาจมากขึน้ กลุ่มทุนขนาดใหญ่ ล้วนแต่ประสบความสาเร็ จ
อย่างสูง โดยความสาเร็ จในการทาธุรกิจถูกทาให้ รับรู้ ว่าขึน้ อยู่กับความสามารถของบุคคลและ
ความสัมพันธ์กบั เครื อข่ายทางสังคมของผู้มีอานาจ1
สาหรับส่วนประกอบของหนังสืองานศพจะมี 3 ส่วน คือ ประวัตผิ ้ ตู าย คาไว้ อาลัยและเรื่ อง
ที่นามาพิมพ์ โดยในหนังสืองานศพของข้ าราชการและนักธุรกิจระดับกลางถึงระดับสูงจะนารู ป
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์มาพิมพ์ไว้ ในหน้ าแรก ๆ ของหนังสือ และในยุคนี ้จะให้ ความสาคัญกับคาไว้
อาลัยจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเครื อข่ายและในสังคมมากขึ ้น การเรี ยงลาดับคาไว้ อาลัยโดยมากจะให้
พื น้ ที่ แก่ข้าราชการระดับ สูง ก่อนเครื อญาติ การจัดวางเนื อ้ หาในลักษณะนี แ้ สดงให้ เห็นถึงการ
ยอมรับว่าระบบเครื อข่ายมีส่วนสาคัญในการผลักดันให้ ชีวิตของปั จเจกชนประสบความสาเร็ จ โดย
1

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2556). ความหมายของตัวตน : พัฒนาการหนังสือแจกในงานศพ. ใน ฉัตร
ทิพย์ นาถสุภา และฉลอง สุนทราวาณิชย์ (บรรณาธิการ). ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา รวม
บทความไทยศึกษาเพือ่ ระลึกถึงศาสตราจารย์ อิ ฌิอิ โยเนะโอะ. หน้ า 212.
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การเขียนคาไว้ อาลัยจะเขียนในลักษณะยกย่องผู้ตายว่าเป็ นผู้ที่ม่งุ มัน่ ในการปฏิบตั ิและการยกย่อง
คุ ณ งามความดี /การเป็ นคนดี ข องผู้ ตาย ส่ ว นเรื่ อ งที่ น ามาพิ ม พ์ นั น้ จะเป็ นเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ
พระพุท ธศาสนา การปฏิ บัติธรรม ความรู้ ทางการแพทย์ ความรู้ ทางจิตวิทยาและเรื่ องเกี่ ยวกับ
กฎหมาย เป็ นต้ น อาจกล่าวได้ ว่า การท าหนัง สื อ แจกงานศพในยุค นี เ้ ป็ นการแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความสาเร็ จของผู้ตาย โดยส่วนคาไว้ อาลัยผู้ตายเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงประวัติการทางานของ
ผู้ตายและเครื อข่ายความสัมพันธ์ของผู้ตายกับผู้มีอานาจทางการเมืองหรื อทางเศรษฐกิจ รวมทัง้
ประกาศให้ สงั คมได้ ร้ ูว่าเครื อญาติ ลูกหลานของผู้ตายเป็ นคนที่มีสถานภาพทางอานาจสูงเพราะมี
เส้ นสายในกลุม่ คนที่เป็ นเครื อข่ายของผู้ตายด้ วย1
1.3 เนือ้ หาของหนังสืองานศพกับการสร้ างอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีน
ในช่ วงทศวรรษ 2520 – ทศวรรษ 2540
เนื อ้ หาของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนในช่วงทศวรรษ 2520- ทศวรรษ
2540 แบ่งได้ เป็ น 2 ช่วงเวลาโดยหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2520
จะพิมพ์เรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี พงศาวดาร พุทธศาสนา การแพทย์ เหมือนกับ
หนังสืองานศพทัว่ ไปที่ผลิตขึ ้นในช่วงเวลาเดียวกัน แต่พอเข้ าทศวรรษ 2530- ทศวรรษ 2540 เรื่ องที่
นามาพิมพ์จะเป็ นเรื่ องประวัติความเป็ นมาของตระกูลผู้ตาย พัฒนาการของธุรกิจที่ ผ้ ตู ายสร้ างมา
ปรัชญาการทาธุรกิจที่ผ้ ตู ายใช้ ในการดาเนินชีวิตและการทาธุรกิจ โดยผู้จดั พิมพ์จะเป็ นผู้เลือกเรื่ อง
ที่จะมาพิม พ์ เอง ขณะเดียวกันก็อาจจะเลือกพิม พ์ เรื่ องที่ผ้ ูจัดพิมพ์ เห็นว่าผู้อ่านได้ รับประโยชน์
สามารถนามาปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน และช่วยให้ ผ้ อู ่านระลึก ถึงผู้ตายได้ สาหรับการเขียนประวัติ
ผู้ต ายนัน้ ทางเจ้ าภาพจะมี คณะผู้เรี ย บเรี ย งประวัติของผู้ต ายจากการบอกเล่าเรื่ อ งโดยคนใน
ครอบครัว
ดังเห็นได้ จากหนังสืองานศพของนายตันซิวติ่ง หวัง่ หลี เจ้ าของบริ ษัท หล่วงหลีประกันภัย
ซึ่งรับภาระบริ หารธุรกิจต่าง ๆ ของครอบครัวต่อจากตันซิวเม้ ง พี่ชายผู้ล่วงลับ เช่น บริ ษัทหวัง่ หลี
จากัดที่ทากิจการค้ าขายและโรงสีข้าว ธนาคารหวัง่ หลีจั่น ทาธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา 2 หนังสือ
งานศพเล่มนี ้พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2528 โดยทางเจ้ าภาพผู้จดั พิมพ์หนังสือได้ ระบุวา่
ในงานพระราชทานเพลิงศพนายตันซิวติ่ง หวัง่ หลี ครัง้ นี ้ คุณวรวีร์ หวัง่ หลีและคุณวุฒิชยั หวัง่ หลี
ผู้เป็ นบุตร ได้ ปรารถกับข้ าพเจ้ า(พระสุธรรมธีรคุณ-ผู้วิจยั )ว่า ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อครัง้ นี ้

1

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 214-217.
2
ดูเพิ่มเติมใน ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. (2544). ตานานชี วิตเจ้าสัว 55 ตระกูลดัง ภาค 2. หน้ า 262-275.
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มีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือที่เป็ นสาระประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อแจกเป็ นอนุสรณ์ ใน
งาน ได้ มอบให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผ้ พิจารณาจัดหา ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเห็นว่า หนังสือมุนีนาถทีปนี ซึ่งมี
เนื ้อความเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้ า 28 พระองค์ ซึง่ ท่านเจ้ าพระคุณพระเทพมุนี(วิลาส ญาณวโร
ป.ธ.ฯ) รองเจ้ าคณะภาค 1 เจ้ าอาวาสวัดดอนยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ได้ รจนาไว้ เป็ นหนังสือที่มี
สารประโยชน์มาก ควรแก่การที่จะนามาเผยแพร่ และเป็ นหนังสือที่พทุ ธศาสนิกชนควรจะได้ อา่ น..1

ภาพประกอบ 34 หน้ าปกหนังสืองานศพและรูปนายตันซิวติง่ หวัง่ หลี พิมพ์ พ.ศ. 2528
ที่มา: พระเทพมุนี(วิลาศ ญาณวโร. (2528). ใน อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิ งศพนายตัน
ซิ วติ่ ง หวัง่ หลี ณ เมรุวดั เทพศิ รินทราวาส วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิ กายน 2528.
ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2530-ทศวรรษ 2540 เรื่ องที่นามาพิมพ์ จะมีลักษณะที่ต่างไปจาก
ทศวรรษ 2520 โดยหนังสืองานศพของนักธุรกิจ ไทยเชือ้ สายจีนที่ พิม พ์ ในช่วงทศวรรษ 2530 ถึง
ทศวรรษ 2540 จะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับครอบครัว ตัวผู้ตาย และธุรกิจในครอบครัวมากขึ ้น ดังจะเห็น
ได้ จากหนังสืองานศพของนายเทียม โชควัฒนา เจ้ าของบริษัทสหพัฒนพิบลู จากัด จาหน่ายสินค้ า
อุปโภคและบริโภค2 โดยหนังสืองานศพพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2534 ได้ กล่าวว่า
เพื่อเป็ นอนุสรณ์ แด่ท่านประธาน เรื่ องราวอันเกี่ ยวกับประวัติการดาเนินการค้ า ประสบการณ์
ตลอดจนหลัก ปรั ช ญาในชี วิ ต และการท างานของท่านที่ ได้ เล่าถ่ ายทอดไว้ นัน้ จึงถูก รวบรวมและ

1

พระเทพมุนี(วิลาศ ญาณวโร). (2528). ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิ งศพนายตันซิ วติ่ ง หวัง่ หลี ณ
เมรุวดั เทพศิ รินทราวาส วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิ กายน 2528. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
2
ดูเพิ่มเติมใน ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. (2537). 55 ตระกูลดัง ภาค 1. หน้ า 120-129.
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กลัน่ กรองไว้ ในหนังสืออนุสรณ์ เล่มนี ้แล้ ว ด้ วยเจตจานงที่จะให้ เป็ นประโยชน์และแง่คิดในการปฏิบั ติ
ตนแก่ชนรุ่นหลังสืบต่อไป สมดังเจตนารมณ์ของท่านประธาน...1

ภาพประกอบ 35 หน้ าปกหนังสืองานศพนายเทียม โชควัฒนา พิมพ์ พ.ศ. 2534
ที่มา: ปรัชญาเพื่อการทางานและชีวิต . (2534). ใน อนุสรณ์ งานพระราชทานดิ นฝั งศพ
นายเทียม โชควัฒนา วันพุธที ่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2534 ณ สุสานมังกรทอง จังหวัดชลบุรี.
การกล่าวในลักษณะเดียวกันนี ้ยังพบในหนังสืองานศพของนายสุวิทย์ หวัง่ หลี เจ้ าของ
ธุรกิจหลายอย่าง เช่น ธนาคารนครธน บริ ษัท สาธรธานีจากัด (ธุรกิจพัฒนาที่ดิ น) ฯลฯ2 หนังสือ
งานศพพิมพ์ของเขาพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2537 ได้ กล่าวว่า
จุดมุ่งหมายสาคัญของการนาเสนอเรื่ องราวใน ดุจนาวากลางมหาสมุทร ก็เพื่อให้ ญาติ มิตรและ
ผู้ใดก็ตามที่หยิบหนังสือนี ้ขึน้ มาอ่าน ได้ เห็นภาพสะท้ อนของการต่อสู้ ความรัก ความสาเร็ จ ความ
ผิดหวัง ความทุกข์ ความสุขและความแปรเปลี่ยน ที่มีอยู่ในชีวิตทุกชีวิต...เราหวังว่าเนื ้อหาและภาพที่

1

ปรัชญาเพื่อการทางานและชีวติ . (2534). ใน อนุสรณ์งานพระราชทานดิ นฝั งศพนายเทียม โชค
วัฒนา วันพุธที ่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2534 ณ สุสานมังกรทอง จังหวัดชลบุรี. หน้ า 51.
2
ดูเพิ่มเติมใน ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 275-276.
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ตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี ้ จะสามารถให้ ความเพลิดเพลิน ความรู้ รวมทังก
้ าลังใจในการต่อสู้กบั อุปสรรค
1
ต่าง ๆ...

ภาพประกอบ 36 หน้ าปกหนังสืองานศพและรูปนายสุวิทย์ หวัง่ หลี พิมพ์พ.ศ. 2537
ที่ ม า: คุณ หญิ ง จ านงศรี รั ต นิ น . (2537). ดุ จ นาวากลางมหาสมุ ท ร ใน ที ่ ร ะลึ ก งาน
พระราชทานเพลิ งศพนายสุวิทย์ หวัง่ หลี ณ วัดเทพศิ รินทราวาส วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2537.
จากข้ อเท็ จจริ งที่ กล่าวมาจะเห็ นได้ ว่าการเลื อกเรื่ องที่ นามาพิ ม พ์ ในหนังสื องานศพนัน้
ในช่วงทศวรรษ 2520 ทางเจ้ าภาพจะเลือกที่เกี่ยวข้ องกับผู้ตายในทางใดทางหนึง่ เช่น เรื่ องที่ผ้ ตู าย
ชอบหรื อเรื่ องที่ทางเจ้ าภาพเห็นว่ามีประโยชน์ ควรจะนามาพิม พ์ เผยแพร่ ต่อมาในช่วงทศวรรษ
2530- ทศวรรษ 2540 ทางเจ้ าภาพจะพิมพ์เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับประวัตคิ วามเป็ นมาของตระกูลผู้ตาย
ปรัชญา คติการดาเนินชีวิตและธุรกิจของผู้ตาย รวมทังเรื
้ ่ องพัฒนาการธุรกิจของผู้ตาย ทังนี
้ ้ผู้วิจยั
เห็นว่าการเลือกพิมพ์เรื่ องเหล่านี ้มีส่วนสาคัญต่อการนาเสนออัตลักษณ์ หรื อตัวตนของผู้ตายและ
ครอบครัวของผู้ตาย ให้ ผ้ อู า่ นหนังสืองานศพได้ ร้ ูจกั

1

คุณหญิงจานงศรี รัตนิน. (2537). ดุจนาวากลางมหาสมุทร ใน ทีร่ ะลึกงานพระราชทานเพลิ งศพนาย
สุวิทย์ หวัง่ หลี ณ วัดเทพศิ รินทราวาส วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2537. หน้ า 3.
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2. อัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนที่ปรากฏในเนือ้ หาของหนังสืองานศพ

ช่ วงทศวรรษ 2520 ถึงทศวรรษ 2540
2.1 นักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ
อัตลักษณ์ด้านนี ้ปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิ จไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2530ทศวรรษ 2540 เช่น หนังสืองานศพของนายเทียม โชควัฒ นา พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2534 ในส่วนเนือ้ หา
ประวัติของผู้ตายซึ่งเรี ยบเรี ยงขึ ้นจากคาบอกเล่าของบุคคลในครอบครัวนันคณะผู
้
้ จดั ทาหนังสือได้
กล่าวว่า ผู้ตายเป็ นบุคคลที่ได้ สร้ างสรรค์วงการตลาด เป็ นแบบอย่างให้ กบั นักการตลาดรุ่นหลังได้
จดจาเพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพ การตลาดให้ ประสบความสาเร็ จ อีกทัง้ ผู้ตายยังได้
ก่อตังสวนอุ
้
ตสาหกรรมเครื อสหพัฒนาฯ ขึ ้นมาทาให้ เกิดความเจริญขึ ้นในท้ องถิ่น จากทัง้ 2 เหตุผล
ที่กล่าวมาได้ ทาให้ ผ้ ตู ายได้ รับรางวัล
นายเทียม โชควัฒนา ได้ รับรางวัลเกียรติคณ
ุ นักการตลาดไทย ปี 2531 และรางวัลนักอุตสาหกรรม
1
ไทยดีเด่น ปี 2532...

ภาพประกอบ 37 นายเทียม โชควัฒนา รับรางวัลนักอุตสาหกรรมไทย ปี 2532
ที่มา: ปรัชญาเพื่อการทางานและชีวิต . (2534). ใน อนุสรณ์ งานพระราชทานดิ นฝั งศพ
นายเทียม โชควัฒนา วันพุธที ่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2534 ณ สุสานมังกรทอง จังหวัดชลบุรี. หน้ า 26.

1

ปรัชญาเพื่อการทางานและชีวติ . (2534). เล่มเดิ ม. หน้ า 24-27.
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หนังสืองานศพของนายบัญชา ล่าซา เจ้ าของกิจการธนาคารกสิกรไทย 1 พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2535
ในส่วนเนื ้อหาประวัตขิ องผู้ตายซึง่ เรี ยบเรี ยงขึ ้นจากคาบอกเล่าของบุคคลในครอบครัวนันทางคณะ
้
ผู้จดั ทาหนังสือได้ นาเสนอเรื่ องราวความสาเร็จของนายบัญชาที่ได้ รับรางวัลทางธุรกิจมากมาย
ปี 2527 วารสารการเงินธนาคารและนิตยสารดอกเบี ้ย พร้ อมกันยกย่องให้ นายบัญชา เป็ นนาย
ธนาคารแห่ ง ปี ในปี 2527…ปี 2528และ 2529 นิ ต ยสารดอกเบี ย้ ยกย่ อ งให้ ธ นาคารกสิ ก รไทยเป็ น
“ธนาคารแห่งปี ” สองปี ซ้ อน...ปี 2530 วารสารการเงินการธนาคาร ให้ ธนาคารกสิกรไทยเป็ น “ธนาคารที่
มี ภาพพจน์ และบทบาทการจัด องค์ ก ารดี ที่ สุด ”… ปี 2532 วารสารการเงิ น ธนาคาร ยกย่องให้ เป็ น
ธนาคารที่มีผลงานด้ านวิชาการและการประชาสัมพันธ์ ดีเด่น ปี 2534 World Executive’s Digest ร่ วมกับ
The Asian Institute of Management เลือกธนาคารกสิกรไทยให้ รับรางวัล Technology Management Award
เป็ นบริ ษัทดีเด่นด้ านการจัดการเทคโนโลยี ปี 2535 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คัดเลือกนาย
บัญชาขึ ้นทาเนียบเกียรติคณ
ุ นักการตลาดไทยเป็ น “ยอดนักการตลาดแห่งปี ”...2

ภาพประกอบ 38 หน้ าปกหนังสืองานศพและรูปนายบัญชา ล่าซา พิมพ์พ.ศ. 2535
ที่ม า: บัญ ชา ล่ าซา ประวัติและผลงาน. (2535). ใน ที ่ระลึ กเนื ่องในงานพระราชทาน
เพลิ งศพนายบัญชา ล่าซา ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิ ศริ ยาภรณ์ วันเสาร์ ที่ 22 สิ งหาคม 2535.

1

ดูเพิ่มเติมธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 40-42.
บัญชา ลา่ ซา ประวัติและผลงาน. (2535). ใน ทีร่ ะลึกเนือ่ งในงานพระราชทานเพลิ งศพนายบัญชา
ล่าซา ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิ ศริ ยาภรณ์ วันเสาร์ ที่ 22 สิ งหาคม 2535. หน้ า 131-132.
2
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ภาพประกอบ 39 นายบัญชา ล่าซา เข้ ารับโล่ “นายธนาคารแห่งปี ” จากฯพณฯ รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลัง ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์
ที่ม า: บัญ ชา ล่ าซา ประวัติและผลงาน. (2535). ใน ที ่ระลึ กเนื ่องในงานพระราชทาน
เพลิ งศพนายบัญชา ล่ าซา ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิ ศริ ยาภรณ์ วันเสาร์ ที่ 22 สิ งหาคม 2535.
หน้ า 131.
หนัง สื อ งานศพของนายสุมิ ต ร เลิ ศ สุมิ ต รกุล เจ้ าของศรี ไทยซุ ป เปอร์ แ วร์ ผลิ ต ของใช้ ใน
ครัวเรื อนต่างๆ จากพลาสติก ภายใต้ ตราสัญลักษณ์รูปนกเพนกวิน รวมถึงธุรกิจผลิตชิ ้นส่วนต่าง ๆ
ของอุตสาหกรรม เช่น ชิน้ ส่วนตู้เย็น พัดลม โทรทัศน์ วิทยุ 1 ในหนังสื องานศพซึ่งพิมพ์ เมื่ อพ.ศ.
2549 เนื ้อหาในส่วนประวัติผ้ ตู ายเขียนขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่านายสุมิตรได้ รับรางวัล
ทางธุรกิจทังจากประเทศไทยและต่
้
างประเทศ
ปี พุทธศักราช 2523 นายสุมิตร เลิศสุมิตรกุลได้ รับรางวัลในฐานะเป็ นโรงงานผู้ผลิตสินค้ าดีเด่น
ของสมาคมนิยมไทย...ปี พุทธศักราช 2524 ได้ รับรางวัลผู้สง่ ออกสินค้ าเมลามีนดีเด่นภาคพื ้นเอเชีย จาก
ประเทศสเปน ปี พุทธศักราช 2525 ได้ รับรางวัลผู้สง่ ออกสินค้ าเมลามีนดีเด่นภาคพื ้นยุโรป จากประเทศ
อังกฤษ ปี พุทธศักราช 2528 ได้ รับการคัดเลือกเป็ น นักธุรกิจตัวอย่าง และเข้ ารับรางวัลสาเภาทอง จาก
สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย...ปี พุทธศักราช 2547 ได้ รับคัดเลือกเป็ นนักธุรกิจสร้ างชาติ
จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...2
1

ดูเพิ่มเติมธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 78-93.
พลาสติกกับชีวิต. (2549). ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่ อ ม เสด็ จ พระราชดาเนิ น ในการพระราชทานเพลิ งศพ ดร. สุมิ ต ร เลิ ศ สุมิ ต รกุล ประธาน
กรรมการบริ ษัท ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จากัด (มหาชน) ณ เมรุวดั เทพศิ รินทราวาส 10 มี นาคม 2549. หน้ า 46-48.
2
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ภาพประกอบ 40 หน้ าปกหนังสืองานศพและรูปนายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล พิมพ์ พ.ศ. 2549
ที่มา: พลาสติกกับชีวิต. (2549). ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดาเนิ นในการพระราชทานเพลิ งศพ ดร. สุมิตร
เลิ ศสุมิตรกุล ประธานกรรมการบริ ษัท ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จากัด (มหาชน) ณ เมรุวดั เทพศิ รินทรา
วาส 10 มี นาคม 2549.

ภาพประกอบ 41 นายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล รับรางวัลนักธุรกิจตัวอย่างปี 2528 (รางวัลสาเภาทอง)
จากสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ที่มา: พลาสติกกับชีวิต. (2549). ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดาเนิ นในการพระราชทานเพลิ งศพ ดร.สุมิตร
เลิ ศสุมิตรกุล ประธานกรรมการบริ ษัท ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จากัด (มหาชน) ณ เมรุวดั เทพศิ รินทรา
วาส 10 มี นาคม 2549. หน้ า 46.
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2.2 บุคคลผู้มีคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ
อัตลักษณ์ด้านนี ้ปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2520ทศวรรษ 2540 เช่น หนังสืองานศพของนายสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์ เจ้ าของบริ ษัทโอสถสภา(เต๊ ก
เฮงหยู)จากัด จาหน่ายยาไทย ยากฤษณะกลัน่ ตรากิเลน และยาสามัญประจาบ้ าน เช่น ยาหอม
ชนะลม ยาระบาย ยาธาตุ 4 ยาแก้ ไอ ยาอมโบตัน ยาทัมใจ 1 ในหนังสืองานศพซึ่งพิมพ์เมื่อพ.ศ.
2529 นันในส่
้ วนประวัตผิ ้ ตู ายซึง่ เรี ยบเรี ยงโดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวถึงคาบอกเล่าของผู้ตายว่า
หลักการค้ าของจีนก็ไม่มีอะไรคือ ขยันขันแข็ง มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต อันนี ้เราก็ใช้ อยู่ อันนี ้สาคัญ
ความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์ อย่าไปคิดเอาเปรี ยบเขา พูดคาไหนคานัน้ เมื่อพูดไปแล้ ว ขาดทุนเรา
ก็ยอมเสีย เราต้ องถืออย่างนัน้ หลุดปากไปคาไหนขาดทุนตังร้้ อยก็ต้องยอม...2

ภาพประกอบ 42 หน้ าปกหนังสืองานศพและรูปนายสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์ พิมพ์ พ.ศ. 2529
ที่มา: พิริยะ ไกรฤกษ์ ; และคนอื่นๆ. (2529). ศิ ลปวัตถุ ใน อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิ ง
ศพนายสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์.
หนังสืองานศพของนายเทียม โชควัฒ นา พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2534 นัน้ ในส่วนคาไว้ อาลัยจาก
ลูก ๆ ได้ กล่าวถึงนายเทียมว่าเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรมในการประกอบธุรกิจ
1

ดูเพิ่มเติมธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 418-430.
พิริยะ ไกรฤกษ์ ; และคนอื่นๆ. (2529). ศิ ลปวัตถุ ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิ งศพนายสวัสดิ์
โอสถานุเคราะห์. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
2
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คุณพ่อก็บอกลูกๆ ทุกคนว่า แนวความคิดในการทางานและดาเนินชีวิตของคุณพ่อสรุ ปได้ 5 ข้ อ
คือ 1. ขยัน อดทน 2. สร้ างความเชื่อถือ(สร้ าง Credit) 3. คบคนดี 4. ไม่สร้ างศัตรู 5. ไม่เอาเปรี ยบคนอื่น...1

หนังสืองานศพของนายบัญชา ล่าซา พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2535 ในเนื ้อหาประวัติของผู้ตายซึ่ง
เรี ยบเรี ยงขึ ้นจากคาบอกเล่าของบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่านายบัญชาเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรมในการ
ประกอบอาชีพ
ผม(นายบัญชา-ผู้วิจยั )ว่าความสาเร็ จในการทางาน ถ้ าดูในวงกว้ างๆ แล้ ว ก็ด้วยการรู้ จกั สมาคม
กับคนดี และเทคนิคที่พอจะแจกแจงได้ ก็คือว่า 1. ต้ องซื่อสัตย์มีความจริ งใจ 2. ขยันหมัน่ เพียร 3. รอบรู้
ในงาน และมีความละเอียดถี่ถ้วน (มี Planning ในการทางาน) 4. มีความประพฤติดี 5. มีระเบียบวินยั
6. ไม่คิดอิจฉาริ ษยากัน..2

หนังสืองานศพของนายถาวร พระประภา เจ้ าของบริ ษัท สยามกลการ ผลิตและจาหน่าย
รถยนต์นิสสัน3 ซึ่งพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2544 นันเนื
้ ้อหาในส่วนประวัติผ้ ตู ายซึ่งผู้ตายเขียนขึ ้นเองประกอบ
กับส่วนที่คณะผู้จดั ทาหนังสือได้ เรี ยบเรี ยงขึน้ จากคาบอกเล่าของบุคคลในครอบครัว มีการกล่าวถึง
ผู้ตายว่าเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรมในการทาธุรกิจ
ท่าน(นายถาวร-ผู้วิจยั )จึงกาหนดหลักเกณฑ์การเป็ นนักบริ หารที่ดีไว้ ด้วย ดังนี ้ 1. ต้ องมองการณ์
ไกล มีจิตใจกว้ างขวาง อย่าใจแคบหรื อหูเบา ไม่ใส่ใจเรื่ องเล็กๆ น้ อยๆ และต้ องหมั่ นสารวจตัวเอง 2.
ต้ องไม่นาความสัมพันธ์ ระหว่างครอบครัวเข้ ามาเกี่ยวข้ องในการบริ หาร โดยให้ ถือว่าพี่น้องนันเป็
้ น
เพียงหุ้นส่วนและในการทางานให้ ทางานในระดับสติปัญญาและความสามารถของแต่ละคน 3. ต้ อง
รู้ จักสร้ างบารมี ความหมายของบารมีในทัศนะ ดร.ถาวร คือการทาความดี ไม่ใช่ เป็ นการใช้ เงินซือ้
เพราะท่านเห็นว่าบารมีที่เกิดจากความดีนนั ้ จะทาให้ คนยอมรับและสามารถทาการใหญ่ ได้ 4. การ
แก้ ไขความขัดแย้ งต้ องกระทาด้ วยใจเป็ นธรรมและใจกว้ าง ให้ อภัยและหันหน้ าเจรจากัน ไม่เก็บความ
ไว้ ในใจที่จะทาให้ เกิดการกินใจ จนมองหน้ ากันไม่ได้ การแก้ ปัญหานันเป็
้ นสิ่งที่พึงกระทา และต้ องใช้
การค้ นหาสาเหตุด้วยการใช้ เวลาและมีความจริ งใจต่อกัน 5. ต้ องไม่ลืมตัว ในการที่สามารถพัฒนา

1

ปรัชญาเพื่อการทางานและชีวติ . (2534). เล่มเดิ ม. หน้ า 44-45.
บัญชา ลา่ ซา ประวัติและผลงาน. (2535). เล่มเดิ ม. หน้ า 98.
3
ดูเพิ่มเติมใน ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. (2537). เล่มเดิ ม. หน้ า 242-253.
2
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กิจการที่ได้ รับมอบหมายให้ ประสบความสาเร็ จและมีกาไรนันต้
้ องคานึงว่าเป็ นกิจกรรมร่วมกัน อย่าคิด
1
ว่าเป็ นความสามารถของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว..

ภาพประกอบ 43 หน้ าปกหนังสืองานศพและรูปนายถาวร พรประภา พิมพ์ พ.ศ. 2544
ที่มา: เส้ นทางชีวิต ดร. ถาวร พรประภา จากนายวาณิชย์ส่นู กั ธุรกิจอุตสาหกรรม. (2544).
ใน อนุสรณ์ งานพระราชทานดิ นและเครื ่ องขมาในพิ ธีบรรจุศพดร.ถาวร พรประภา ณ ศาลากตัญญู
สวนพฤกษชาติ ถาวร-อุษาธานี ตาบลโป่ ง อาเภอบางละมุง(พัทยา) จังหวัดชลบุรี วันอาทิ ตย์ที่ 14
ตุลาคม พ.ศ. 2544.
2.3 นักธุรกิจที่มองการณ์ ไกล/ความคิดริเริ่มที่ดี
อัต ลักษณ์ ด้ านนี ป้ รากฏในหนังสื อ งานศพของนักธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น ในช่วงทศวรรษ 2520ทศวรรษ 2540 เช่น หนังสืองานศพของนายตันซิวติ่ง หวัง่ หลี พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2528 โดยเนือ้ หาใน
ส่วนประวัตผิ ้ ตู ายเขียนขึ ้นโดยบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่า
งานธุรกิจหลักของบริ ษัท หวัง่ หลี คือการค้ าข้ าวนัน้ ได้ ขยายตัวออกไปอย่างกว้ างขวาง โรงสีได้
ผลิตทัง้ ข้ าวสารและข้ าวนึ่ง ส่งไปขายต่างประเทศมากมาย ในระยะนัน้ เศรษฐกิจของประเทศไทย
เติบโตอย่างรวดเร็ ว นายตันซิวติ่งมองเห็นว่าจะต้ องมีผ้ ตู ้ องการสถานที่ไว้ เป็ นสานักงานมากขึ ้นจึงได้

1

เส้ นทางชีวิต ดร. ถาวร พรประภา จากนายวาณิชย์สนู่ กั ธุรกิจอุตสาหกรรม. (2544). ใน อนุสรณ์งาน
พระราชทานดิ นและเครื ่องขมาในพิ ธีบรรจุศพดร.ถาวร พรประภา ณ ศาลากตัญญู สวนพฤกษชาติ ถาวร-อุษา
ธานี ตาบลโป่ ง อาเภอบางละมุง(พัทยา) จังหวัดชลบุรี วันอาทิ ตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2544. หน้ า 231.
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สร้ างอาคารหวัง่ หลีขึ ้น 10 ชัน้ ที่ถนนสุริวงศ์ โดยธนาคารแห่งอเมริ กาเป็ นผู้เช่ารายแรก หลังจากนัน้
อาคารพาณิชย์ตา่ ง ๆ จึงสร้ างตามขึ ้นอีกมากมาย...1

หนังสืองานศพของนายชิน โสภณพนิช เจ้ าของธนาคารกรุงเทพ 2 ซึ่งพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2531
ในส่วนของประวัติผ้ ตู ายซึ่งคณะผู้จดั ทาหนังสือเรี ยบเรี ยงขึ ้นจากคาบอกเล่าของบุคคลในครอบครัว
เพื่อนร่วมงาน และจากนิตยสารที่ผ้ ตู ายเคยให้ สมั ภาษณ์ ได้ กล่าวถึงคุณสมบัติด้านนี ้ของนายชินไว้ ว่า
เมื่อคิดจะขยายสาขาของธนาคารออกไปตังที
้ ่สงิ ค์โปร์ แทนที่เขาจะเลือกตังในท
้ าเลที่เป็ นย่านทีท่ า
การของธุรกิจธนาคารเหมือนกับสาขาของธนาคารอื่นๆ เขากลับไปเลือกย่าน South Bridge Road ซึ่ง
สมัย 30 ปี ก่อนยังไม่มีใครรู้จกั ย่านนี ้เท่าไรนัก เหตุผลเบื ้องหลังของการเลือกก็เพราะว่า ถ้ าตังสาขาใน
้
ย่านนี ้จะสามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ สะดวกสบายกว่า เพราะย่าน South Bridge Road คล้ ายๆ กับสาเพ็ง
ของไทย คือเป็ นย่านการค้ าของคนจีนแต้ จิ๋วส่วนใหญ่ และพ่อค้ าเหล่านีโ้ ดยมากได้ ติดต่อทาธุรกิ จ
การค้ ากับเมืองไทยอยู่แล้ ว เมื่อธนาคารกรุ งเทพไปเปิ ดสาขาให้ บริ การถึงหน้ าบ้ านมีหรื อลูกค้ าจะหนี
หายไปไหน...3

1

พระเทพมุนี(วิลาศ ญาณวโร). (2528). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
2
ดูเพิ่มเติมธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 244-258.
3
สาธิ ต อุทยั ศรี , บรรณาธิ การ. (2531). ชิน โสภณพนิช ใน โอกาสเสด็ จพระราชดาเนิ นพระราชทาน
เพลิ งศพนายชิ น โสภณพนิ ช ประธานกิ ตติ มศักดิ์ อดี ตประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ธนาคาร
กรุงเทพ จากัด ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิ ศริ ยาภรณ์ วัดเทพศิ รินทราวาส กรุงเทพมหานคร 9 เมษายน 2531.
หน้ า 169.
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ภาพประกอบ 44 นายชิน โสภณพนิช
ที่ ม า: สาธิ ต อุทัยศรี , บรรณาธิ การ. (2531). ชิ น โสภณพนิ ช ใน โอกาสเสด็ จ พระราช
ดาเนิ นพระราชทานเพลิ งศพนายชิ น โสภณพนิ ช ประธานกิ ตติ มศักดิ์ อดี ตประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิ ศริ ยาภรณ์ วัดเทพศิ ริ
นทราวาส กรุงเทพมหานคร 9 เมษายน 2531.
หนังสืองานศพของนายเทียม โชควัฒ นา พิมพ์เมื่ อพ.ศ. 2534 ในส่วนเนือ้ หาประวัติของ
ผู้ตายซึง่ คณะผู้จดั ทาหนังสือเรี ยบเรี ยงขึ ้นจากคาบอกเล่าของบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่า
เวลานันท่
้ านจึงได้ เสนอแนวความคิดใหม่ให้ กบั ผู้ใหญ่ในครอบครัวว่า การคอยให้ ลกู ค้ าประจามา
ซื ้อของที่ร้านนัน้ ทาให้ ขายของได้ ในปริ มาณจากัด ทาไมเราไม่ลองเป็ นฝ่ ายออกไปหาลูกค้ าเองบ้ าง ซึ่ง
ในตอนแรกผู้ใหญ่ ต่างก็ไม่ใคร่ จะเห็นด้ วยนัก แต่ด้วยแรงสนับสนุนจากพี่ชาย ซึ่งขณะนันเป็
้ นหลงจู๊
ประจาร้ าน จึงถือโอกาสที่ท่านประธานได้ เป็ นผู้เปิ ดหน้ าแรกของประวัติศาสตร์ เซลแมนขึ ้น ด้ วยการขี่
จักรยานออกรับออเดอร์ สินค้ าด้ วยตนเอง ทาให้ ยอดการขายร้ านเปี ยวฮะเจริ ญรุ่ งเรื องขึ ้นมาอย่างน่า
พึงพอใจ...1

หนังสืองานศพของนายอรรถพร ลีนุตพงษ์ เจ้ าของบริ ษัทยนตรกิจ จากัด ผู้นาเข้ าและจัด
จ าหน่ า ยรถยุ โ รปชั น้ ดี 10 ยี่ ห้ อ คื อ Audi Bentley Citroen KIA Peugeot Rolls-Royce SEAT

1

ปรัชญาเพื่อการทางานและชีวติ . (2534). เล่มเดิ ม. หน้ า 57.
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Skoda Volkswagen1 ในหนังสือเล่มนี ้ซึ่งพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2544 โดยเนื ้อหาในส่วนของประวัติผ้ ตู าย
เรี ยบเรี ยงโดยจิรนันท์ พิตรปรี ชา นักเขียนรางวัลซีไรท์ จากคาบอกเล่าของคนในครอบครัวได้ กล่าว
ว่าผู้ตายเป็ นนักธุรกิจที่มองการณ์ไกล/ความคิดริเริ่มที่ดี
หลังสงครามโลกยุติ ประเทศไทยเริ่ มฟื น้ ฟูเศรษฐกิจ พัฒนาการค้ าการคมนาคม โดยเฉพาะใน
กรุงเทพฯ ซึง่ มีถนนมากมายและการเติบโตขยายตัวของเมืองทาให้ บริ การรถราง เรื อเมล์ ไม่เพียงพอแก่
ความต้ องการ แต่การซื ้อรถยนต์สกั คันก็ยงั เป็ นเรื่ องที่ต้อ งใช้ เงินมหาศาลเมื่อเทียบกับรายได้ ของคน
ทัว่ ไป การมีรถยนต์สว่ นตัวจึงจากัดอยู่ในแวดวงชนชันสู
้ งเท่านัน้ คุณพ่อคิดได้ ว่า ถ้ าหารถยนต์เก่ามา
ปรับปรุ งหรื อประกอบใหม่ ก็จะสามารถขายในราคาที่ต่ากว่ารถยนต์ใหม่ และจะเป็ นการเปิ ดตลาดใน
กลุม่ ชนชันกลางที
้
่อยากมีรถยนต์ขบั แต่ยังไม่มีเงินพอที่จะหาซื ้อรถยนต์ใหม่ การคลุกคลีอยูก่ บั ชิ ้นส่วน
อะไหล่รถยนต์ทาให้ คณ
ุ พ่อมัน่ ใจว่าจะเปิ ดอูซ่ อ่ มและประกอบรถยนต์ได้ ...2

ภาพประกอบ 45 หน้ าปกหนังสืองานศพและรูปนายอรรถพร ลีนตุ พงษ์ พิมพ์ พ.ศ. 2544
ที่ม า: ห้ าทศวรรษยนตรกิ จ . (2544). ใน อนุสรณ์ เนื ่องในพิ ธีพ ระราชทานเพลิ งศพคุณ
อรรถพร ลี นุตพงษ์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิ ศริ ยาภรณ์ วัดเทพศิ รินทราวาส วันอังคารที ่ 22
พฤษภาคม 2544.

1

ห้ าทศวรรษยนตรกิจ. (2544). ใน อนุสรณ์เนือ่ งในพิ ธีพระราชทานเพลิ งศพคุณอรรถพร ลีนตุ พงษ์ ณ
เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิ ศริ ยาภรณ์ วัดเทพศิ รินทราวาส วันอังคารที ่ 22 พฤษภาคม 2544. หน้ า 242.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 117.
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2.4 นักธุรกิจที่สามารถผ่ านพ้ นปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
อัตลักษณ์ด้านนี ้จะปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2540
เช่น หนังสืองานศพของนายอรรถพร ลีนุตพงษ์ พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2544 โดยเนื ้อหาในส่วนของประวัติ
ผู้ตายเรี ยบเรี ยงโดยจิรนันท์ พิตรปรี ชา นักเขี ยนรางวัลซีไรท์จากคาบอกเล่าของคนในครอบครัว ได้
กล่าวว่านายอรรถพรมี วิธีการบริ หารงานที่ สามารถท าให้ บริ ษั ทไม่ต้องล้ ม ละลายได้ จ ากวิกฤต
เศรษฐกิจปี 2540
ปี พ.ศ. 2540 ขณะที่เกิดวิกฤต ยนตรกิจเป็ นหนี ้แบงก์กรุงเทพฯ อยู่ 6 พันกว่าล้ าน คุณเลิศลักษณ์
บุญนิพทั ธ์ (ลีนตุ พงษ์ ) ซึง่ เป็ นลูกสาวบอกคุณพ่อว่า เราไม่มีเงินก็ไปขอผ่อนผันไว้ ก่อน ยังไม่ต้องจ่ายก็
ได้ แต่คณ
ุ พ่อก็ยงั กังวลมากเรื่ องเครติด ท่านบอกว่า ยังไงก็ต้องรี บให้ รีบตังหน้
้ าตังตาท
้ างานใช้ หนี ้ให้
เสร็ จๆ ไป อย่างเบี ้ยวหนี ้เป็ นอันขาดและอย่าให้ เป็ นหนี ้ยืดเยื ้อเรื อ้ รัง เงินเหลือ จากใช้ หนี ้ถึงค่อยคิดเป็ น
กาไรของเรา...ในห้ วงวิกฤต ยุทธศาสตร์ “ทางหนีทีไล่” (ทางหนีทีไล่ คนสนิทของท่านสรุ ปว่า เสี่ยทา
ธุรกิจแบบรอบคอบ คิดแล้ วคิดอีกก่อนตัดสินใจ จะก้ าวไปข้ างหน้ าก็เตรี ยมทางถอยไว้ เสมอ ไม่ทาอะไร
ใหญ่เกินกาลัง ไม่ท่มุ ลงทุนจนหมดตัว ไม่ก่อหนี ้สินมากมาย เสี่ยบอกว่า คนที่ไม่เตรี ยมถอยไว้ บ้าง ถึง
เวลาต้ องถอย ก้ าวเดียวก็อาจล้ มซวนแซ แต่เสี่ยเตรี ยมไว้ แล้ ว ถอยหลัง 3 ก้ าว เบรกอยู่พอดี ไม่ตก
คลอง ประคองตัวเองได้ แถมยังไม่ต้องปลดพนักงานอีก)” ของคุณพ่อได้ ผลเกินคาด เราไม่ต้องลอยแพ
พนักงานให้ เศร้ าใจ ไม่ต้องหนีหนี ้ หรื อถูกยึดกิจการจนครอบครัวล่มสลาย...1

2.5 บุคคลที่รักชาติ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
อัตลักษณ์ด้านนี ้ปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2520ทศวรรษ 2540 เช่น หนังสืองานศพของนายตันซิวติง่ หวัง่ หลี ดังที่ในคาไว้ อาลัยของ นายอัมพร บุล
ภักดิ์ ประธานคณะกรรมการหอการค้ าไทย-จีน ได้ กล่าวว่า
เจ้ าสัวตันซิวติ่ง เป็ นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง เป็ นที่ร้ ู จักกันทัว่ ไปทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศ ได้
บาเพ็ญ ประโยชน์ แก่สาธารณะเอกชน ได้ ให้ ความร่ วมมือแก่ทางราชการด้ วยดีเสมอมา มีความรัก
ประเทศไทยเหมือนบ้ านเกิด และได้ ให้ การรับใช้ ประเทศชาติในทุกวิถีทางเท่าที่จะทาได้ ...2

หนังสืองานศพของนายบัญชา ล่าซา พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2535 นันในส่
้ วนของประวัติผ้ ตู ายซึ่ง
คณะผู้จดั ทาหนังสือเรี ยบเรี ยงขึ ้นจากคาบอกเล่าของบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวว่า
1

ห้ าทศวรรษยนตรกิจ. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 139-141.
2
พระเทพมุนี(วิลาศ ญาณวโร). (2528). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ความรักชาติและจงรักภักดีในเบื ้องพระยุคลบาทนัน้ เป็ นประจักษ์ ดีวา่ มีอยูเ่ ต็มเปี่ ยมในจิตใจของ
นายบัญ ชา นายบัญ ชา ได้ จัด ให้ มี พิ ธี เชิ ญ ธงชาติ ขึน้ สู่ยอดเสาธงหน้ าอาคารสานัก งานใหญ่ ข อง
ธนาคารในตอนเช้ า และเชิญลงจากยอดเสาธงในเวลาเย็นทุ กวัน ครัง้ หนึ่งนายบัญชาเคยนัง่ รถผ่าน
โรงเรี ยนเทศบาลแห่งหนึ่ง และเห็นธงชาติของโรงเรี ยนนันเก่
้ าขาด นายบัญชาได้ สง่ การให้ สาขาที่อยู่
ใกล้ เคียงซื ้อธงชาติไปเปลี่ยนให้ ...อันใดที่จะกระทาสนองเบื ้องพระยุคลบาทได้ นายบัญชา ได้ ปฏิบตั ิ
มาตลอดชีวิตด้ วยความจงรักภักดี ธนาคารกสิกรไทยเป็ นธนาคารหนึ่งที่ได้ รับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาติ ให้ จดั พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ ออกเผยแพร่ตามวาระโอกาสต่างๆ และ
อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จดั พิมพ์เป็ นปฏิทิน...บริ เวณลาน
กว้ างหน้ าอาคารของธนาคารสานักงานใหญ่ นายบัญ ชาถือเป็ นประเพณี อนั ยิ่งใหญ่ ที่จะจัดให้ เป็ น
สถานที่ ต กแต่ ง ไฟประดับ อย่ า งเต็ ม ที่ ในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ าอยู่หัว และสมเด็ จพระนางเจ้ าพระบรมราชิ นี นาถ ซึ่งนายบัญ ชา เอาใจใส่ตัง้ แต่ก ารออกแบบ
ตลอดจนตรวจตราการตกแต่งอย่างพิถีพิถนั เพื่อให้ สมพระเกียรติ...1

หนังสืองานศพของนายสุมิ ตร เลิศสุมิ ตรกุล พิมพ์ เมื่ อพ.ศ. 2549 ในคาไว้ อาลัยของดร.
สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ กล่าวถึงผู้ตายว่า
ดร. สุมิ ตรเป็ นผู้ใจบุญ สุน ทาน มี ค วามใจกว้ าง เอื อ้ เฟื ้อ เกื อ้ กูลต่อผู้อื่น ได้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์
ช่วยเหลือสังคมเสมอมา นอกจากนัน้ เป็ นผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์เป็ นอย่างยิ่ง โดย
เข้ าร่ วมสนับ สนุน โครงการอัน เนื่อ งมาจากพระราชดาริ ไม่ว่าจะเป็ นโครงการในประเท ศหรื อนอก
ประเทศ เช่น โครงการโรงเรี ยนต ารวจตระเวนชายแดนที่ ได้ จัด ตัง้ ขึน้ ตามพระราชดาริ ของสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ สนับสนุนการดาเนินงานโครงการโรงเรี ยนเด็กกาพร้ า
หลัก 67 ซึง่ เป็ นโครงการพระราชทานให้ แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไม่วา่ กิ จกรรม
อะไรจะเสนอตัวเข้ ามาสนับสนุนอย่างเต็มอกเต็มใจตลอดเวลา...2

2.6 บุคคลที่ช่วยเหลือการกุศล
อัตลักษณ์ด้านนี ้ปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2520ทศวรรษ 2540 เช่น หนังสืองานศพของนายสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์ พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2529 ในคาไว้
อาลั ย ของศาสตร์ จารย์ ประภาศน์ อวยชั ย ประธานกรรมการ ป.ป.ป. นายกสมาคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรามคาแหง ฯลฯ ได้ กล่าวถึงผู้ตายว่า
1

บัญชา ลา่ ซา ประวัติและผลงาน. (2535). เล่มเดิ ม. หน้ า 163.
2
พลาสติกกับชีวิต. (2549). เล่มเดิ ม. หน้ า 151.
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ท่าน(นายสวัสดิ์-ผู้วิจยั )บริ จาคเงินสร้ างวัด สร้ างโบสถ์วิหาร สร้ างศาลาการเปรี ยญ สร้ างโรงเรี ยน
สร้ างโรงพยาบาล และบริ จาคทรัพย์อนั มหาศาลให้ แก่การสาธารณกุศล ทังเป็
้ นผู้ที่มีน ้าใจเมตตากรุณา
ต่อเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือเกื ้อกูลคนยากจน คนที่ตกทุกข์ได้ ยากและผู้ที่มีปัญหาเดือดร้ อนไม่สามารถ
ช่วยตนเองได้ ...1

หนังสื องานศพของนายชิน โสภณพนิช พิม พ์เมื่อพ.ศ. 2531ในส่วนของประวัติผ้ ูตายซึ่ง
คณะผู้จดั ทาหนังสือเรี ยบเรี ยงขึ ้นจากคาบอกเล่าของบุคคลในครอบครัวเพื่อนร่ วมงาน และจาก
นิตยสารที่ผ้ ตู ายเคยให้ สมั ภาษณ์ ได้ กล่าวถึงผู้ตายว่า
นายชินได้ ก่อตังมู
้ ลนิธิโสภณพนิชและมูลนิธิธนาคารกรุ งเทพขึ ้นในปี 2518 และ 2519 ตามลาดับ
ทัง้ 2 มูลนิธินี ้ซึ่งมีทนุ ประเดิมสาหรับการดาเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมตามนโยบายของนายชิน
จานวน 5 ล้ านบาท และ 20 ล้ านบาท ตามลาดับ ก็ได้ เข้ ามาเป็ นกาลังสาคัญในการประกอบสาธารณ
กุศล ตลอดจนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพอย่างกว้ างขวางยิ่งขึ ้น เป็ นต้ น ว่า
การจัดพิมพ์หนังสือทาเนียบผู้สอบประโยคบาลีได้ ซึง่ นับเป็ นหลักฐานทางทะเบียนของคณะสงฆ์อย่าง
ดี การจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อเป็ นการโดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ปี ละ 10,000 -15,000 เล่ ม ส าหรั บ ถวายแต่ พ ระเถระที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานเลือ่ นและแต่งตังสมณศั
้
กดิ์ใหม่..2

หนังสืองานศพของนายเทียม โชควัฒ นา พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2534 ในเนือ้ หาส่วนประวัติของ
ผู้ตายซึง่ คณะผู้จดั ทาหนังสือเรี ยบเรี ยงขึ ้นจากคาบอกเล่าของบุคคลในครอบครัวได้ กล่าวถึงผู้ตายว่า
บริ จาคสมทบทุนสร้ างห้ องสมุด “เฉลิมราชกุมารี ” จ.อุบลราชธานี มอบผลิตภัณฑ์มาม่าให้ ฯพณฯ
ชาติชาย ชุณหวัณ นายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เมื่อต้ นปี 2531 บริ จาคเงินให้
มูลนิธิธนาคารกรุ งเทพ เพื่ อใช้ ในการแพทย์ สาธารณสุขและการศึกษา มอบเงิ นบริ จาคเพื่อจัดหา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ร่วมบริ จาคเงินสมทบทุนมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา
ในงานคอนเสิร์ต การกุศ ลแบบเบิ ร์ ด -เบิ ร์ด มอบห้ อ งประชุ ม ดร.เที ย ม โชควัฒ นาให้ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย..3

1

พิริยะ ไกรฤกษ์ ; และคนอื่นๆ. (2529). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
สาธิต อุทยั ศรี , บรรณาธิการ. (2531). เล่มเดิ ม. หน้ า 177.
3
ปรัชญาเพื่อการทางานและชีวติ . (2534). เล่มเดิ ม. หน้ า 197-198.
2
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ภาพประกอบ 46 นายเทียม โชควัฒนา มอบเงินบริจาคเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ที่มา: ปรัชญาเพื่อการทางานและชีวิต . (2534). ใน อนุสรณ์ งานพระราชทานดิ นฝั งศพ
นายเทียม โชควัฒนา วันพุธที ่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2534 ณ สุสานมังกรทอง จังหวัดชลบุรี. หน้ า 198.
หนังสืองานศพของนายอรรถพร ลีนตุ พงษ์ ซึ่งพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2544 โดยเนื ้อหาในส่วนของ
ประวัติผ้ ูต ายเรี ยบเรี ยงโดยจิ รนัน ท์ พิ ตรปรี ช า นักเขี ยนรางวัลซี ไรท์ จากค าบอกเล่าของคนใน
ครอบครัวได้ กล่าวว่า
กิจกรรมด้ านสังคมและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ที่คณ
ุ พ่อได้ กระทามาชั่วชีวิต ถ้ าจะระบุ
เป็ นรายการก็คงยืดยาวเกินไปสาหรับการตีพิมพ์ ณ ที่นี ้ จึงขอสรุ ปแต่เพียงสันๆ
้ ดังนี ้ ด้ านการแพทย์
และสาธารณสุข สร้ างอาคารโรงพยาบาล สมทบทุนมูลนิธิทางการแพทย์ ด้ านการศึกษา สร้ างโรงเรี ยน
มอบทุนการศึกษาให้ แก่นกั เรี ยน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนวิทยากรและการฝึ กอบรม
ทางเทคนิคแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ สนับสนุน ห้ องสมุดและพิพิธภัณฑ์กองบังคับการตารวจจราจร
ด้ านศาสนา สร้ างพระอุโบสถ ศาลาการเปรี ยญ ฌาปนสถาน ศาลาปฏิบตั ิธรรม กุฏิ ฯลฯ ด้ านสังคม
สิ่งแวดล้ อ มและศิ ล ปวัฒ นธรรม ให้ ทุน และสนับ สนุน โครงการต่า งๆ อาทิ โครงการโลกสีเขี ย ว...
สนับสนุนรณรงค์โครงการสัปดาห์ป้องกันอุบตั ิภยั แห่งชาติ...1

1

ห้ าทศวรรษยนตรกิจ. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 147.
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ภาพประกอบ 47 นายอรรถพร ลีนตุ พงษ์กบั การช่วยเหลือการกุศลต่าง ๆ
ที่ม า: ห้ าทศวรรษยนตรกิ จ . (2544). ใน อนุสรณ์ เนื ่องในพิ ธีพ ระราชทานเพลิ งศพคุณ
อรรถพร ลี นุตพงษ์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิ ศริ ยาภรณ์ วัดเทพศิ รินทราวาส วันอังคารที ่ 22
พฤษภาคม 2544. หน้ า 148.
หนังสืองานศพของนายถาวร พรประภา พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2544 เนื ้อหาในส่วนประวัติผ้ ตู าย
ซึง่ ส่วนหนึ่งเขียนขึ ้นโดยตัวผู้ตายเองและอีกส่วนหนึง่ นันคณะผู
้
้ จดั ทาหนังสือได้ เรี ยบเรี ยงขึ ้นจากคา
บอกเล่าของบุคคลในครอบครัว โดยมีการกล่าวถึงผู้ตายว่า
ดร.ถาวร ยังส่งเสริ มการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้ วย เมื่อพ.ศ. 2537 ท่านบริ จาคเงิน
จานวน 11,500,000 บาท ให้ กับผู้บริ หารโรงเรี ยนสาธิ ตมัธยมสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ ก่อสร้ าง “อาคารอุษา พรประภา” สาหรับเยาวชนไว้ เป็ นสถานศึกษาและ
ฝึ กฝนทักษะความรู้ เพื่อเป็ นกาลังคนที่ มีคุณ ภาพของชาติ ในอนาคต ตามปณิ ธานที่ ท่านมุ่ง มั่น ไว้
ตลอดเวลาของการดาเนินชีวิต..1

1

248-249.

เส้ นทางชีวิต ดร. ถาวร พรประภา จากนายวาณิชย์สนู่ กั ธุรกิจอุตสาหกรรม. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า
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ภาพประกอบ 48 พิธีเปิ ดอาคารโรงเรี ยนสาธิตมัธยมสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ที่นายถาวร พรประภาได้ บริจาคเงินเพื่อใช้ ก่อสร้ างอาคารอุษา พรประภา
ที่มา: เส้ นทางชีวิต ดร. ถาวร พรประภา จากนายวาณิชย์ส่นู กั ธุรกิจอุตสาหกรรม. (2544).
ใน อนุสรณ์ งานพระราชทานดิ นและเครื ่ องขมาในพิ ธีบรรจุศพดร.ถาวร พรประภา ณ ศาลากตัญญู
สวนพฤกษชาติ ถาวร-อุษาธานี ตาบลโป่ ง อาเภอบางละมุง(พัทยา) จังหวัดชลบุรี วันอาทิ ตย์ที่ 14
ตุลาคม พ.ศ. 2544. หน้ า 248.
หนังสื องานศพของนายสุมิ ตร เลิศสุมิ ตรกุล พิ ม พ์ เมื่อพ.ศ. 2549 ในคาไว้ อาลัยของพล
ตารวจเอกโกวิท วัฒนะ ผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ ได้ กล่าวถึงผู้ตายว่า
กลางปี 2537 คุณสุมิตร พร้ อมคณะได้ ติดต่อขอเดินทางไปเยี่ยมโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดน
ในพื ้นที่ภาคเหนือ ผมได้ นาไปเยี่ยมโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนบ้ านแม่ลอง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ คุณสุมิตร ได้ พบเห็นสภาพที่แท้ จริ งของโรงเรี ยน ที่ตงอยู
ั ้ ่ในป่ าเขาห่างไกลความเจริ ญ การ
คมนาคมไม่สะดวกและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร บิดามารดาของเด็กนักเรี ยนส่วนใหญ่เป็ นชาวเขา มีฐานะ
ความเป็ นอยู่ยากจน เด็กนักเรี ยนจึงมีสภาพน่าสงสาร และโรงเรี ยนขาดแคลนกองทุนในการจัดการ
ต่างๆ คุณสุมิตร มีความประทับใจ เมื่อทราบว่าโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนอยูใ่ นพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี จึ งขอปวารณาตัวให้ ก ารสนับ สนุน โรงเรี ย นตารวจตระเวน
ชายแดนเพื่ อทดแทนบุญ คุณ ของแผ่น ดิ น ในวัน นัน้ คุณ สุมิ ต ร ได้ บ ริ จ าคเงิ น กองทุน ให้ กับ ร้ านค้ า
โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนบ้ านแม่ลอง จานวน 10,000 บาท และโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดน
อื่ น ๆ อี ก ทุก โรงเรี ย นทั่ว ประเทศ โรงเรี ย นละ 10,000 บาท ต่ อ มาได้ ทูลเกล้ า ฯ ถวายเงิ น แด่ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ สมทบทุน ในการก่อสร้ างโรงเรี ยนต ารวจตระเวน
ชายแดน โรงอาหาร และบ้ านพักครูในพื ้นที่กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 1-4 นอกจากนัน้
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ยังบริ จาคถ้ วยชามภาชนะเก็บข้ าวสาร น ้าตาล โต๊ ะ และเก้ าอี ้นักเรี ยน ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทศรี
ไทยซุปเบอร์ แวร์ ให้ กบั ทุกโรงเรี ยนที่ขาดแคลน..1

ภาพประกอบ 49 นายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล ทูลเกล้ าฯ ถวายภาชนะเมลามีนให้ กบั โรงเรี ยนตารวจ
ตระเวนชายแดนทัว่ ประเทศ
ที่มา: พลาสติกกับชีวิต. (2549). ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดาเนิ นในการพระราชทานเพลิ งศพ ดร.สุ
มิ ตร เลิ ศสุมิตรกุล ประธานกรรมการบริ ษัท ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จากัด (มหาชน) ณ เมรุวดั เทพศิ ริ
นทราวาส 10 มี นาคม 2549. หน้ า 16.
2.7 บุคคลที่ทาความดีได้ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อัตลักษณ์ด้านนี ้ปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2520ทศวรรษ 1540 เช่น หนังสื องานศพของนายสวัส ดิ์ โอสถานุเคราห์ พิ ม พ์ เมื่ อพ.ศ. 2529 ในส่วน
ประวัตผิ ้ ตู ายซึ่งบุคคลในครอบครัวเรี ยบเรี ยงขึ ้นจากคาบอกเล่าของผู้ตายได้ กล่าวว่าจากการสร้ าง
สมคุณงามความดีตลอดมา ทาให้ นายสวัสดิ์ได้ รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ จากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั ดังนี ้
1

พลาสติกกับชีวิต. (2549). เล่มเดิ ม. หน้ า 158.
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วันที่ 5 ธันวาคม 2503 ตติยจุลจอมเกล้ าวิเศษ(ต.จ.ว.) วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2506 เบญจมา
ภรณ์ ช้างเผือก(บ.ช.) วันที่ 5 ธันวาคม 2507 ตริ ตราภรณ์ มงกุฎไทย(ต.ม.) วันที่ 5 ธันวาคม 2511 ตริ
ตราภรณ์ช้างเผือก(ต.ช.) วันที่ 5 ธันวาคม 2515 ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย(ท.ม.) วันที่ 5 ธันวาคม 2521
ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.) วันที่ 2 ธันวาคม 2522 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) วันที่ 5 พฤษภาคม
2524 ทุติยจุลจอมเกล้ า(ท.จ.) วันที่ 5 ธันวาคม 2526 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)1

ภาพประกอบ 50 นายสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์ ได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ที่มา: พิริยะ ไกรฤกษ์ ; และคนอื่นๆ. (2529). ศิ ลปวัตถุ ใน อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิ ง
ศพนายสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์.
หนังสืองานศพของนายชิน โสภณพนิช พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2531ในส่วนของประวัติผ้ ูตายซึ่ง
คณะผู้จดั ทาหนังสือเรี ยบเรี ยงขึ ้นจากคาบอกเล่าของบุคคลในครอบครัวเพื่อนร่ วมงาน และจาก
นิตยสารที่ผ้ ตู ายเคยให้ สมั ภาษณ์ ได้ กล่าวว่า
ผลแห่งการมุ่งมัน่ ทางานเพื่อสร้ างสรรค์สถาบันธนาคารพาณิ ชย์ ไทยให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า
สามารถเข้ าไปมีบทบาทเสริ มสร้ างความเจริ ญรุ่งเรื องให้ แก่ระบบเศรษฐกิจไทย และความตังใจมั
้ น่ ใน
อันที่จะบาเพ็ญประโยชน์ด้านสาธารณกุศลตอบแทนแก่สงั คมและประเทศชาติ ทาให้ นายชิน ได้ รับ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ดงั นี ้คือ ตริ

1

พิริยะ ไกรฤกษ์ ; และคนอื่นๆ. (2529). เล่มเดิ ม. ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ตาภรณ์ ช้างเผือก(ต.ช.) ทวิติยาภรณ์ มงกุฎไทย(ท.ม.) ทวิติยาภรณ์ ช้างเผือก(ท.ช.) ประถมาภรณ์
ช้ างเผือก(ป.ช.)…1

ภาพประกอบ 51นายชิน โสภณพนิช ได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ที่ ม า: สาธิ ต อุทัยศรี , บรรณาธิ การ. (2531). ชิ น โสภณพนิ ช ใน โอกาสเสด็ จ พระราช
ดาเนิ นพระราชทานเพลิ งศพนายชิ น โสภณพนิ ช ประธานกิ ตติ มศักดิ์ อดี ตประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิ ศริ ยาภรณ์ วัดเทพศิ ริ
นทราวาส กรุงเทพมหานคร 9 เมษายน 2531. หน้ า 242.
หนังสืองานศพของนายเทียม โชควัฒนา พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2534 ในส่วนประวัตผิ ้ ตู ายซึง่ คณะ
ผู้จัด ท าหนัง สื อ เรี ย บเรี ย งจากค าบอกเล่ า ของบุ ค คลในครอบครั ว ได้ ก ล่ า วถึ ง ผู้ต ายว่ า ได้ รั บ
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ทงจากประเทศไทยและต่
ั้
างประเทศ
พ.ศ. 2506 เบญจมาภรณ์ มงกุฎไทย พ.ศ. 2521 จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย พ.ศ. 2522 จัตุรถาภรณ์
ช้ างเผือก พ.ศ. 2524 ตริ ตาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2525 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย...2
นายเทียม โชควัฒ นา เป็ นบุคคลที่ได้ ใช้ ความพยายามในอันที่จะพัฒ นาแลกเปลี่ยนทางด้ าน
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและญี่ปนมาเป็
ุ่
นระยะเวลานานหลายปี นับว่า
1

สาธิต อุทยั ศรี , บรรณาธิการ. (2531). เล่มเดิ ม. หน้ า 243.
2
ปรัชญาเพื่อการทางานและชีวติ . (2534). เล่มเดิ ม. หน้ า 15-19.
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เป็ นการกระทาอันน่ายกย่อง นอกจากนี ้ท่านยังได้ ให้ การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในอันที่จะจรรดลงไว้ ซึ่ง
ความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างประเทศทังสองอี
้
กด้ วย ท่านจึงเป็ นผู้สมควรอย่างยิ่งที่จะได้ รับการพิจารณา
ให้ ได้ รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตริ ตาภรณ์รัตนมิ่งมงคลและสมควรอย่างยิ่งที่จะกล่าวว่า นายเทียม โชค
วัฒนา เป็ นมิตรอันมีคา่ สาหรับชาวญี่ปนุ่ เนื่องจากในปี โชวะที่ 60 ซึ่งเป็ นปี ครอบรอบวันคล้ ายวันเกิดปี
ที่ 70 ของท่าน จึงถือเป็ นเกี ยรติอย่างสูงที่การได้ รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ตริ ตาภรณ์ รัตนมิ่งมงคลจาก
รัฐบาลญี่ปนจะเป็
ุ่
นการประสาทพรอันมีคา่ แก่นายเทียม โชควัฒนา...1

ภาพประกอบ 52 นายเทียม โชควัฒนารับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จากรัฐบาลญี่ปนุ่
ที่มา: ปรัชญาเพื่อการทางานและชีวิต. (2534). ใน อนุสรณ์ งานพระราชทานดิ นฝั งศพนาย
เทียม โชควัฒนา วันพุธที ่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2534 ณ สุสานมังกรทอง จังหวัดชลบุรี. หน้ า 21.
หนังสืองานศพของนายอรรถพร ลีนตุ พงษ์ ซึ่งพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2544 โดยเนื ้อหาในส่วนของ
ประวัติผ้ ูต ายเรี ย บเรี ยงโดยจิ รนัน ท์ พิ ตรปรี ช า นัก เขี ย นรางวัล ซี ไรท์ จ ากค าบอกเล่าของคนใน
ครอบครั ว ได้ กล่ า วว่ า นายอรรถพร ได้ รั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ในประเทศไทยและจาก
ต่างประเทศถือได้ ว่าเป็ นเกียรติของครอบครัว เป็ นรางวัลของชีวิต และเป็ นกาลังใจให้ ผ้ ตู ายตังใจ
้
ทดแทนบุญคุณของแผ่นดินต่อไป
ในชั่วชี วิตของคุณ พ่อ(นายอรรถพร-ผู้วิจัย) สิ่งที่คุณ พ่อปลื ้มปิ ติภาคภูมิใจเป็ นที่สุดก็ คือการมี
โอกาสได้ เข้ าเฝ้ าพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ หลายครัง้ แต่ละครัง้ พระองค์ทา่ นมีพระราชปฏิสนั ถาร

1

ปรัชญาเพื่อการทางานและชีวติ . (2534). เล่มเดิ ม. หน้ า 21.
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ด้ วยเป็ นเวลานานอย่ า งไม่ ถื อ พระองค์ คุ ณ พ่ อ ได้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
ประถมาภรณ์ มงกุฎไทย เป็ นสัญ ลักษณ์ แห่งเกี ยรติประวัติของครอบครัวลีนุตพงษ์ ในปี พ.ศ. 2522
รางวัลแห่งชีวิตนี ้เป็ นมงคลชีวิต มิ่งขวัญและกาลังใจ และคุณพ่อไม่เคยหยุดยังความตั
้
งใจที
้ ่จะทดแทน
บุญคุณแผ่นดินตอบแทนสังคมในทุกวิธีทาง...1
นับแต่ปีพ.ศ. 2515 ที่ยนตรกิจเป็ นตัวแทนจาหน่ายรถยนต์เปอโยต์จากประเทศฝรั่งเศส ในนาม
บริ ษัทยูโรเปี ยน เอ็นเตอร์ ไพรส์ คุณพ่อ(นายอรรถพร-ผู้วิจยั )ใช้ เวลาไม่นานก็สามารถทาให้ รถยนต์เปอ
โยต์อยูใ่ นใจของคนไทยได้ ถึง 35,000 คัน ทาให้ คคู่ ้ าเช่นฝรั่งเศสถึงกับยกย่องและรัฐบาลฝรั่งเศสได้ มอบ
เครื่ อ งราชอิ สริ ย าภรณ์ ชุด ตระกูล “เชอวาริ เยร์ เดอ ลา ลีย องซ์ ดอนเนอร์ ( Chevalier de la L’gion d’
Honneur)” ซึ่ง ถื อเป็ นเกี ย รติ ประวัติ กับ คุณ พ่อและครอบครั วลีนุต พงษ์ เป็ นอย่า งยิ่ ง ...นับเป็ นเกี ย รติ
ประวัติของคนไทยคนหนึง่ ที่ได้ สร้ างชื่อเสียงให้ กบั ประเทศชาติ...2

หนังสืองานศพของนายถาวร พรประภา ซึ่งพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2544 นันเนื
้ ้อหาในส่วนประวัติ
ผู้ตายที่เขียนขึ ้นโดยตัวผู้ตายเองและส่วนที่คณะผู้จดั ทาหนังสือได้ เรี ยบเรี ยงขึ ้นจากคาบอกเล่าของ
บุคคลในครอบครัว มีการกล่าถึงผู้ตายว่าเป็ นบุคคลที่ช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์ตา่ ง ๆ
ทาให้ ได้ รับเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ทงในประเทศไทยและต่
ั้
างประเทศ
จากการที่ข้าพเจ้ า(นายถาวร-ผู้วิจยั ) ได้ กระทาบุญกุศล บริ จาคเงินเป็ นสาธารณประโยชน์ และ
ช่ว ยเหลือ งานราชการและสังคมอยู่ต ลอดมานัน้ ข้ าพเจ้ า ได้ รับ พระมหากรุ ณ าธิ คุณ โปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ข้าพเจ้ าได้ เฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาท หลายครัง้ หลายหน ซึ่งนา
ความปลาบปลื ม้ ปี ติ ยิ น ดี เ ป็ นอย่ า งยิ่ ง แก่ ข้ าพเจ้ าและครอบครั ว ข้ าพเจ้ าได้ รั บ พระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตามลาดับคือ 5 ธันวาคม 2502 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2504 เบญจ
มาภรณ์ ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2505 จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2507 จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก 5
ธันวาคม 2508 ตริ ตาภรณ์ มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2510 ตริ ตาภรณ์ ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2513 ทวิติยา
ภรณ์ มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2517 ทวิติยาภรณ์ ช้างเผือก 5 พฤษภาคม 2519 ตติยจุลจอมเกล้ าวิเศษ 5
ธันวาคม 2520 ประถมาภรณ์ มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2522 ประถมาภรณ์ ช้างเผือก 15 สิงหาคม 2527
เหรี ยญรัตนาภรณ์ ชันที
้ ่ 3 (รัชกาลปั จจุบนั ) 5 พฤษภาคม 2531 ทุติยจุลจอมเกล้ า...3

1

ห้ าทศวรรษยนตรกิจ. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 151.
แหล่งเดิ ม. หน้ า 151.
3
เส้ นทางชีวิต ดร. ถาวร พรประภา จากนายวาณิชย์สนู่ กั ธุรกิจอุตสาหกรรม. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า
153-154 และ 86.
2
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อาทิตย์อทุ ยั ชัน้ 2 16 พฤศจิกายน 2525 จากประเทศญี่ปนุ่ (THE SECOND CLASS OF THE ORDER
OF THE RISING SUN) 15 พฤษภาคม 2529 เหรี ยญเกียรติคณ
ุ ของ KYUNG HEE UNIVERSITY สาธารณรัฐ
เกาหลี 29 กรกฎาคม 2535 เกียรติบตั รกระทรวงการค้ าต่างประเทศและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปน...
ุ่ 1

ภาพประกอบ 53 นายถาวร พรประภา ได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ที่มา: เส้ นทางชีวิต ดร. ถาวร พรประภา จากนายวาณิชย์ส่นู กั ธุรกิจอุตสาหกรรม. (2544).
ใน อนุสรณ์ งานพระราชทานดิ นและเครื ่ องขมาในพิ ธีบรรจุศพดร.ถาวร พรประภา ณ ศาลากตัญญู
สวนพฤกษชาติ ถาวร-อุษาธานี ตาบลโป่ ง อาเภอบางละมุง(พัทยา) จังหวัดชลบุรี วันอาทิ ตย์ที่ 14
ตุลาคม พ.ศ. 2544. หน้ า 88.
จากเนื ้อหาในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2520 – ทศวรรษ
2540 ที่ได้ หยิบยกมาจะเห็นได้ ว่าเป็ นการนาเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในแง่มมุ ต่างๆ ในฐานะของ
1.นักธุ รกิ จที่ ประสบความสาเร็ จ 2.บุคคลผู้มี คุณ ธรรมในการประกอบธุรกิจ 3.นักธุรกิจที่ ม อง
การณ์ ไกล/ความคิดริ เริ่ มที่ ดี 4.นักธุรกิจที่สามารถผ่านพ้ นปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 5.บุคคลที่ มี
ความรักชาติและจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ 6.บุคคลที่ชว่ ยเหลือการกุศล 7.บุคคลที่ทา
ความดีได้ รับเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ (ดูตารางที่ 3 ประกอบ) ผู้วิจยั เห็นว่าการที่นกั ธุรกิจไทยเชื ้อสาย
1

เส้ นทางชีวิต ดร. ถาวร พรประภา จากนายวาณิชย์สนู่ กั ธุรกิจอุตสาหกรรม. (2544). เล่มเดิ ม. หน้ า 86.
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จีนได้ หยิบยกคุณ สมบัติเหล่านีอ้ อกมาต้ องมีความสอดคล้ องกับสถานการณ์ ทางการเมื องและ
สังคมที่เกิดขึ ้นในช่วงทศวรรษ 2520- ทศวรรษ 2540 โดยสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมจะมี
ความสอดคล้ องอย่างไรกับการสร้ างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนจะได้ กล่าวต่อไป
ตาราง 3 อัตลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนจากตัวอย่างหนังสืองานศพ
ในช่วงทศวรรษ 2520 -ทศวรรษ 2540
อัตลักษณ์
นักธุรกิจที่ประสบ
ความสาเร็จ
บุคคลผู้มีคณ
ุ ธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ
นักธุรกิจที่มองการณ์ไกล/
ความคิดริเริ่มที่ดี
นักธุรกิจที่สามารถผ่านพ้ น
ปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ

ทศวรรษ 2520

ทศวรรษ 2530

ทศวรรษ 2540

บุคคลที่รักชาติ จงรักภักดีตอ่
สถาบันพระมหากษัตริย์
บุคคลที่ชว่ ยเหลือการกุศล
บุคคลที่ทาความดีได้ รับ
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์
3. ปั จจัยเบือ้ งหลังการสร้ างอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนที่ปรากฏใน

หนังสืองานศพในช่ วงทศวรรษ 2520- ทศวรรษ 2540
3.1 การเปิ ดความสัมพันธ์ ทางการทูตกับสาธารณรั ฐประชาชนจีน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ สถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2518 จุลชีพ ชินวรรโณ ได้ อธิบายว่า เป็ นเหตุการณ์ ที่สาคัญยิ่งเหตุการณ์ หนึ่งใน
การดาเนินนโยบายต่างประเทศของไทย เพราะเป็ นจุดเปลี่ยนที่ทาให้ จีนกับไทยซึ่งเคยเป็ นปฏิปักษ์

149
ต่อกันหันมาเป็ นมิตรกัน เป็ นการยุตกิ ารเป็ นศัตรูและความไม่เข้ าใจต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มี
มาตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2492 เมื่อจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นคอมมิวนิสต์ ส่วนจีนก็มองการสถาปนา
ความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการกับไทยว่าเป็ นความสาเร็ จทางการทูต หลังจากที่มีความพยายาม
มาตังแต่
้ ได้ พบกันในการประชุมที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย1
ภายหลังจากเปิ ดความสัมพันธ์ทางการทูตแล้ วไทยและจีนได้ มีการลงนามในความตกลง
เพื่อส่งเสริ มและคุ้มครองการลงทุน รวมทัง้ ได้ ทาความตกลงร่ วมกันที่จะไม่เก็บภาษี ซ ้าซ้ อนในปี
พ.ศ. 2530 ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการลงทุน โดยการลงทุนของนักธุรกิจไทยในจีนเริ่ มต้ นด้ วย
การเข้ าไปลงทุนของกลุ่ม เครื อเจริ ญ โภคภัณ ฑ์ (ซี พี) หลังจากที่จีนได้ ประกาศเปิ ดเศรษฐกิจของ
ประเทศเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2521 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ได้ เข้ าไปลงทุน
ในจีน โดยการเข้ าไปลงทุนในจีนนี ้ทางบริษัทเจี่ยไต๋(ฮ่องกง) ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อซีพีได้ ร่วมทุนกับ
บริ ษัทคอนติเนนตัลเกรน (Continental Grain) ของสหรัฐอเมริ กา ซึ่งเป็ นพันธมิตรกับบริ ษัทเจียไต๋
ไปทาธุรกิจด้ านโรงงานอาหารสัตว์ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ ้น ในจีน หลังจากนันในเวลาต่
้
อมา
บริ ษัทเจี่ยไต๋ (ฮ่องกง) ได้ ขยายการลงทุนด้ านอาหารสัตว์และฟาร์ มเลี ้ยงไก่ในมณฑลอื่นๆ ของจีน
ขณะที่ธนาคารกรุงเทพซึ่งไปลงทุนเปิ ดสาขาของธนาคารขึ ้นที่ฮ่องกงตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2493 แล้ ว เมื่อ
เห็นว่าไทยและจีนเปิ ดความสัมพันธ์ทางการทูตกัน ดังนันธนาคารกรุ
้
งเทพจึงเข้ าไปเปิ ดสาขาในจีน
เพิ่ม ขึน้ อี ก โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2529 ธนาคารกรุ งเทพได้ เปิ ดส านักงานผู้แทนที่ ปักกิ่ ง
ต่อมาได้ เปิ ดสาขาซัว เถาในเดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2535 ตามด้ วยเปิ ดสาขาเซี่ ยงไฮ้ ในเดื อ น
ธันวาคมพ.ศ. 2538 และเปิ ดสาขาเซี่ยเหมิ นในพ.ศ. 2541 จากนัน้ ในปี พ.ศ. 2548 ได้ มี การปรับ
ฐานะของสานักงานผู้แทนที่ปักกิ่งเป็ นสาขา2
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ ้นเมื่อพระบรมวงศานุว งศ์ของไทย
ได้ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้ สมั พันธ์ไมตรี ระหว่างไทยและจีนใกล้ ชิดกันอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จเยือนประเทศจีน
เป็ นพระองค์แรกๆ ทังยั
้ งทรงพระนิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับจีน เช่น ย่าแดนมังกร มุ่ง ไกลในรอยทราย
คืนถิ่นจีนใหญ่ ซึง่ เป็ นหนังสือที่ให้ ความรู้และข้ อมูลเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจีน3
จากการเปิ ดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนอย่างเป็ นทางการ การที่พระบรมวงศานุวงศ์
ทรงศึกษาเกี่ยวกับประเทศจีน และการที่นกั ธุรกิจประสบความสาเร็ จในการทาธุรกิจที่จีน ทาให้ นัก
1

จุลชีพ ชินวรรโณ. (2553). 35 ปี ความสัมพันธ์ ทางการทูตไทย-จี น พ.ศ. 2518-2553. หน้ า 68.
แหล่งเดิ ม. หน้ า 138-140.
3
ดูเพิ่มเติมใน จุลชีพ ชินวรรโณ. (2553). เล่มเดิ ม. หน้ า 108-114.
2
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ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนแสดงอัตลักษณ์ความเป็ นจีนของตนออกมา ดังจะเห็นได้ ว่ามีการนาเสนออัต
ลักษณ์ ความเป็ นจีนของตนไว้ ในหนังสืองานศพ เช่น หนังสือเรื่ อง “ดุจนาวากลางมหาสมุทร” ซึ่ง
เป็ นหนังสืองานศพของนายสุวิทย์ หวัง่ หลี โดยหนังสือเล่มนี ้เป็ นการบอกเล่าเรื่ องราว ความเป็ นมา
ของบรรพบุรุษที่เป็ นคนจีน หรื อในหนังสืองานศพนายบัญชา ล่าซา ซึ่งมีการบอกเล่าเรื่ องของท่าน
อึง่ เมียวหงวน ต้ นตระกูลล่าซา
3.2 วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540
ผาสุก พงษ์ ไพจิ ตรและคริ ส เบเคอร์ ได้ อธิ บ ายว่า วิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 เกิ ดจากเมื่ อ
ปลายทศวรรษ 2530 ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ถึ ง จุ ด อิ่ ม ตัว ตลาดแรงงานตึ ง ตัว ขึ น้
สาธารณู ป โภคไม่เพี ยงพอกับ ความต้ องการ การพัฒ นากาลังคนและการพัฒ นาสู่การผลิตใช้
เทคโนโลยีสงู มีขีดจากัด ประเทศเพื่อนบ้ านเลียนแบบการผลิตเพื่อการส่งออก ทาให้ เศรษฐกิจไทยมี
คูแ่ ข่งเพิ่มขึ ้น ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับขาดดุล มากขึ ้น และองค์กรต่างประเทศยังสนับสนุนการเปิ ด
เสรี ทางการเงิน เพื่อให้ เศรษฐกิจมีความมัน่ คง ซึง่ การเปิ ดเสรี ทางการเงินของไทยเกิดขึ ้นพร้ อมๆ กับ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสภาพคล่องล้ นเกินในตลาดประเทศพัฒนาแล้ ว ทาให้ เงินลงทุนไหลเข้ า
สู่ต ลาดรุ่ ง ของเอเชี ย มากมายเกิ น กว่าที่ จ ะรั บ ได้ ปริ ม าณเงิ น ลงทุน ที่ ล้ น เกิ น ส่ง ผลกระทบกับ
เศรษฐกิจไทย ในระยะสันท
้ าให้ เกิดเศรษฐกิจภายในเฟื่ องฟู แต่เนื่องจากเงินเข้ ามาเป็ นจานวนมาก
ในขณะที่การลงทุนอิ่มตัวแล้ ว ผลคือ มีการลงทุนล้ นเกินในภาคอสังหาริ มทรัพย์ ภาคการผลิตเพื่อ
ทดแทนการน าเข้ าและในตลาดใหม่ๆ เช่น ธุ ร กิ จ การเงิน ธุ รกิ จ สื่ อมวลชน ภาวการณ์ ดังกล่าว
นาไปสูเ่ ศรษฐกิจฟองสบูใ่ นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ สินทรัพย์อื่น ๆ1
วิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้ นกั ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนจานวนมากตกอยูใ่ นภาวะล้ มละลาย เช่น
ตระกูลหวัง่ หลีต้องขายธนาคารนครธน เมื่อไม่สามารถขายได้ รัฐ บาลไทยเข้ ายึดและขายให้ กบั แส
ตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ตระกูล เตชะไพบูลย์ต้องยอมให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยึดธนาคารศรี นคร
ตระกูลพรประภาต้ องขายหุ้นของพวกเขาให้ กบั หุ้นส่วนต่างชาติ เป็ นต้ น2
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ต่อธุรกิจต่าง ๆ ทาให้ แวดวงธุรกิจสนใจศึกษาเรี ยนรู้
วิธีการและประสบการณ์ของนักธุรกิจที่พาธุรกิจของตนผ่านพ้ นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ ดงั ปรากฏว่า
นักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนจานวนหนึ่งได้ บอกเล่าประสบการณ์ และหลักการบริ หารที่ตนใช้ ในการ
ทางานจนผ่านพ้ นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ เห็นได้ จากหนังสือ “CEO โลกตะวันออก” ของก่อ
ศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์ ผู้บริ หารธุรกิจค้ าปลีก 7-eleven ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ซึง่ ได้ ถ่ายทอดมุมมอง
1

ผาสุก พงษ์ ไพจิตร และ คริ ส เบเคอร์ . (2546). เศรษฐกิ จการเมื องไทยสมัยกรุงเทพฯ. หน้ า 221.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 216.

151
และประสบการณ์ของตนในการบริ หารงานผ่านหนังสือชุด “CEO โลกตะวันออก” จานวน 3 เล่มที่
มีการตีพิมพ์หลายครัง้ ตังแต่
้ พ.ศ. 2545 เป็ นต้ นมา1 หรื อหนังสือ “ตาดูดาว เท้ าติดดิน” ของทักษิ ณ
ชินวัตร เจ้ าของธุรกิจโทรคมนาคม ชินคอร์ ปเปอเรชัน่ ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 25422
การปรากฏขึ ้นของหนังสือเชิงแง่คิดในการทาธุรกิจและหนังสือเชิงชีวประวัติของนักธุรกิจที่
สามารถน าพาธุ ร กิ จ ของตนผ่ า นปั ญหาวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ พ.ศ. 2540 มาได้ แสดงให้ เห็ น ว่ า
ความสาเร็ จทางธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเป็ นสิ่งที่ได้ รับความสนใจจากคนทั่วไปอยู่ไม่น้อย
ประกอบกับการที่หนังสืองานศพมีคณ
ุ ลักษณะสาคัญประการหนึ่งดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วหลายที่ใน
ปริญญานิพนธ์เล่มนี ้ว่า หนังสืองานศพเป็ นหนังสือที่ทาขึ ้นเพื่อให้ ผ้ อู า่ นเกิดความทรงจาที่ดีเกี่ยวกับ
ผู้ตาย ดังนันจึ
้ งเป็ นไปได้ มากที่การนาเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในฐานะนักธุรกิจ
ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ดัง ที่ พ บในหนัง สื อ งานศพของนัก ธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น ซึ่ง พิ ม พ์ ในช่ว ง
ทศวรรษ 2540 จะมีที่มาจากความต้ องการของสมาชิกในครอบครัวของผู้ตายหรื อเครื อข่ายมิตร
สหายของผู้ตายที่จะนาเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในด้ านของผู้ประสบความสาเร็ จในการทาธุรกิจ
เพื่อให้ ผ้ อู า่ นหนังสืองานศพจดจาผู้ตายในลักษณะดังกล่าว
3.3 กระแสความสนใจศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของคนจีนและคนเชือ้ สายจีนใน
ไทย
งานศึกษาของเพ็ญนภา หมอนสอาด และงานศึกษาของทักษ์ เฉลิมเตียรณ ได้ อธิบายว่า
ในช่วงทศวรรษ 2520 -ทศวรรษ 2540 ได้ เกิดกระแสความสนใจเรื่ องมรดกทางวัฒ นธรรมของคน
จีนและคนเชื ้อสายจีนในไทย โดยเพ็ญนภาชีว้ ่าในช่วงทศวรรษ 2520 -กลางทศวรรษ 2530 ได้ มี
การผลิตงานเขียนเกี่ยวกับชีวิตของชาวจีนในประเทศจีนและคนเชื ้อสายจีนในไทยออกมาเผยแพร่
อย่างกว้ างขวาง เช่น พระนิพนธ์ เรื่ อง “ย่าแดนมังกร” ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุม ารี (พิ ม พ์ เมื่ อพ.ศ. 2524) งานเขี ยนเรื่ อง “ไปเยี่ ยมอาม่าที่ เมื องจี น ” ของไมตรี ลิม ปิ ชาติ
(พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2526) งานเขียนเรื่ อง “ร้ อยแซ่พันธุ์มังกร” ของสุขสันต์ วิเวกเมธากร และทีมงาน
สานักพิมพ์ผ้ ูจดั การ (พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2535) งานเขียนเรื่ อง “ความรู้ เรื่ องจีนจากผู้เฒ่า ” ของจิตรา

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์. (2553). CEO โลกตะวันออกฉบับเข้มข้น.; การสรุปสาระของหนังสือเล่มนี ้
ผู้วิจยั ใช้ หนังสือฉบับพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2553 ซึง่ เป็ นการรวมเนื ้อหาจาก CEO โลกตะวันออกทัง้ 3 เล่มเข้ าด้ วยกัน
เป็ นเล่มเดียว.
2
วัลยา (เรี ยบเรี ยง). ทักษิ ณ: ตาดูดาว เท้าติ ดดิ น.
1
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ก่ อ นัน ทเกี ย รติ (พิ ม พ์ เมื่ อ พ.ศ. 2536) โดยที่ ง านเขี ย นชิ น้ หลัง สุ ด นี น้ าเสนอเรื่ อ งความรู้ ทาง
วัฒนธรรมและคุณธรรมที่ชาวจีนได้ ปฏิบตั สิ ืบต่อกันมาไว้ อย่างชัดเจน1
ส่วนงานศึกษาของทักษ์ ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าในช่วงทศวรรษ 2530 ได้ มีการผลิตวรรณกรรมที่ให้
ภาพชีวิตของชาวจีนที่อพยพเข้ ามาทามาหากินในไทยจนสามารถก่อร่างสร้ างตัวขึ ้นมาเป็ นเจ้ าของ
ธุรกิ จขนาดใหญ่ คือนวนิยายเรื่ อง “ลอดลายมักร” ของประภัสสร เสวิกุล (พิม พ์ เมื่ อพ.ศ. 2433)
โดยนวนิยายเรื่ องนี ้ได้ รับความนิยมอย่างมากจนถูกนาไปสร้ างเป็ นละครโทรทัศน์ซึ่งเข้ าถึงผู้ชมใน
วงกว้ างได้ ม ากกว่าผู้อ่านนวนิยาย จุดเด่นของนวนิย ายเรื่ อง “ลอดลายมังกร” คื อมี ก ารเล่าถึ ง
ประวัติชีวิตของเถ้ าแก่ชาวจีนอพยพเจ้ าของธุรกิ จในไทยได้ อย่างสมจริงและมีการหยิบยกคุณธรรม
ความดีแบบจีนที่ชาวจีนอพยพรุ่นพ่อแม่ได้ อบรมสัง่ สอนลูกหลาน เช่น ความซื่อสัตย์ ความมัธยัสถ์
ความขยัน ความเพียร มานาเสนอให้ คนไทยเชื ้อสายจีนที่ลืมคุณธรรมความดีแบบจีนเหล่านี ้ไปแล้ ว
ได้ หวนราลึกขึน้ มา 2 นอกจากนี ใ้ นช่วงปลายทศวรรษ 2530 -กลางทศวรรษ 2540 ได้ มี การผลิต
หนังสือประเภทคูม่ ือการทาธุรกิจของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนชื่อดังออกมาเผยแพร่เพื่อตอบสนอง
ต่อความสนใจของคนทั่วไปที่อยากรู้ เรื่ องประวัติความเป็ นมาของนักธุรกิจเชือ้ สายจี นที่ประสบ
ความสาเร็จทางธุรกิจและวิธีการทาธุรกิจที่นกั ธุรกิจเหล่านันใช้
้ ในการบริหารงาน3
กระแสความสนใจศึกษาเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของคนจีนอพยพและคนไทยเชื ้อสาย
จีนที่ปรากฏในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 น่าจะเป็ นปั จจัยอีกประการหนึ่งที่เกี่ ยวข้ องกับ
การนาเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏในหนังสืองานศพ ดั งเห็นได้ จากการที่
หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่พิมพ์เผยแพร่ในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 มี
การนาเสนออัตลักษณ์ ของผู้ตายว่าเป็ นบุค คลผู้มี คุณ ธรรมในการประกอบธุ รกิ จ เป็ นบุค คลที่
ช่วยเหลือการกุศล ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ตีความความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่
พบในหนังสืองานศพกับกระแสความสนใจศึกษาเกี่ ยวกับมรดกทางวัฒ นธรรมของคนจีนอพยพ
และคนไทยเชื ้อสายจีนที่แพร่หลายในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 โดยอิงกับคาอธิบายของ
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ที่ ชีว้ ่าหนังสื องานศพที่ ผลิตขึน้ นับตังแต่
้ ทศวรรษ 2520 เป็ นต้ นมามี การ
นาเสนอเรื่ องราวที่ให้ ภาพคุณงามความดีที่ผ้ ตู ายได้ ทาไว้ ในขณะที่ยงั มีชีวิตอยู่ เช่น มีความซื่อตรง
ต่อมิตร มีความขยันหมั่นเพียร มีความรักความเอาใจใส่ครอบครัว สั่งสอนให้ ลูกหลานเป็ นคนดี
1

เพ็ญนภา หมอนสอาด. (2550). ภาพลักษณ์ของชาวจี นในไทยทีป่ รากฏในนวนิ ยายไทย พ.ศ. 25122533. หน้ า 90.
2
ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. (2558). อ่านจนแตก: วรรณกรรม ความทันสมัยและความเป็ นไทย. หน้ า 224-228.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 230-235.
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ฯลฯ ส่งผลให้ บุคคลผู้นนขณะมี
ั้
ชีวิตอยู่ได้ ประสบสิ่งดี ๆ โดยการนาเสนอเรื่ องราวเหล่านี ้ก็เพื่อให้
ผู้อา่ นหนังสืองานศพเกิดความทรงจาที่ดีเกี่ยวกับผู้ตายและสร้ างความหมายในการใช้ ชีวิตให้ ผ้ อู า่ น
หนังสืองานศพได้ เห็นคุณลักษณะที่ดีในการดารงชีวิต1 ประกอบกับการตีความอัตลักษณ์ทางสังคม
ของบุค คลทัง้ ในระดับ ปั จ เจกบุค คลและในระดับ กลุ่ม ทางสัง คมที่ เกิ ดขึน้ ในวิถีชี วิต ยุคทุน นิย ม
บริ โภคหรื อยุคโลกาภิ วตั น์ โดยนักวิชาการด้ านมานุษยวิทยาที่ชีว้ ่าในยุคทุนนิยมบริ โภคหรื อยุค
โลกาภิวัตน์ ผู้คนจะนิยามอัตลักษณ์ ของตนเองเข้ ากับระบบคุณค่าอะไรบางอย่างในสังคม เช่น
คุณค่าทางศาสนา ความเป็ นชาติพนั ธุ์ หลักการทางสิ่งแวดล้ อมนิยม ฯลฯ2
3.4 กระแสความคิดเรื่อง “คนจีนภายใต้ พระบรมโพธิสมภาร” และ “ลูกจีนรั กชาติ”
งานศึกษาของสิ ทธิ เทพ เอกสิทธิ พ งษ์ ได้ กล่าวว่าในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2530
เศรษฐกิ จ ไทยได้ เปลี่ ย นจากการส่ ง ออกสิ น ค้ าด้ านเกษตรกรรมมาเป็ นการส่ ง ออกสิ น ค้ า
อุตสาหกรรม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของญี่ปนในช่
ุ่
วงปลายทศวรรษ 2520
ที่ย้ายฐานการลงทุนมาในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยเฉพาะในไทย 3 ทาให้ เศรษฐกิจของไทย
ในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2530 มีการขยายตัวอย่างมากและมี ชาวไทยเชือ้ สายจีนจานวน
มากสามารถขยับขึน้ มาเป็ นนายทุนระดับชนชัน้ กลางขึน้ ไป รวมกับสถานการณ์ การเมืองโลกที่
สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่ มเปิ ดตัวสู่โลกภายนอกและก้ าวขึ ้นสู่สถานะมหาอานาจ อีกทังสถาบั
้
น
พระมหากษัตริย์ของไทยเริ่ มแสดงการยอมรับความเป็ นจีนอย่างเปิ ดเผย มีพระบรมวงศานุวงศ์ของ
ไทยเสด็จเยือนประเทศจีน หลายครัง้ ดังนันนั
้ กธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนจึงพยายามนิยามตัวตนใหม่
เป็ นนายทุนชนชัน้ กลางผู้มี วัฒ นธรรม ขณะที่ รัฐ และสังคมไทยได้ เปิ ดพื น้ ที่ ให้ “ความเป็ นจี น ”
“วัฒ นธรรมจี น ” เป็ นสัญ ลักษณ์ ท างวัฒ นธรรมของไทยได้ โดยอยู่ภ ายใต้ กรอบแห่ง วัฒ นธรรม
แห่งชาติที่ทางการไทยยอมรับ ทัง้ หมดนีน้ ามาสู่การที่ ชนชัน้ กลางเชือ้ สายจีนและสื่อมวลชนได้
ร่วมกันเผยแพร่ความคิดเรื่ อง “ชาวจีนเสื่อผืนหมอนใบภายใต้ พระบรมโพธิสมภาร” ผ่านภาพยนตร์
ละครโทรทัศน์ นวนิยาย สารคดี ที่แสดงให้ เห็นถึงการเข้ ามาก่อร่างสร้ างตัวของชาวจีนอพยพซึง่ เข้ า

1

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 212-216.
อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล. (2561). อัตลักษณ์: การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิ ด. หน้ า 104-106.
3
ดู อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2548). Japanization. หน้ า 50-53; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกาญจนี
ละอองศรี (บรรณาธิการ). (2560). อาเซี ยน: สยาม-ไทย ญี ่ปนุ่ จี น และอิ นเดีย. หน้ า 11-49.
2
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มาอาศัยพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย โดยที่ชาวจีนผู้พงึ่ พิงพระบรมโพธิสมภารเป็ น
ผู้ที่ทาประโยชน์ให้ ประเทศไทยและมีความจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริย์ไทย1
ส่วนงานศึกษาของ วีระ หวังสัจจะโชค ได้ อธิบายถึงกระแสทางสังคมของชาวไทยเชื ้อสาย
จีนในช่วงทศวรรษ 2540 ว่าในช่วงเวลานี ้ได้ เกิดกระแสการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองของ
กลุ่ม ชนชัน้ กลางไทยเชื อ้ สายจีนที่ รวมตัวกันอกมาต่อต้ านและขับไล่รัฐบาลของนายกรัฐ มนตรี
ทักษิ ณ ชินวัตร โดยชนชันกลางกลุ
้
่มนีเ้ รี ยกตัวเองว่าขบวนการ “ลูกจีนรักชาติ” และให้ เหตุผลใน
การเคลื่ อนไหวขับ ไล่รัฐ บาลทักษิ ณ ชิ นวัตร ว่าพวกตนออกมาเคลื่ อนไหวเพื่ อปกป้องชาติและ
พระมหากษัตริ ย์จากนักการเมื องที่ ขายชาติให้ นายทุนต่างประเทศ ใช้ นโยบายประชานิยมที่ จะ
นาพาประเทศไปสู่ความเสียหายครัง้ ใหญ่ทางเศรษฐกิจ รวมทังอาจจะ
้
“ล้ มเจ้ า” ดังนันพวกตนจึ
้
ง
ต้ องการให้ มีการเปลี่ยนรัฐ บาลโดยขอนายกรัฐมนตรี พ ระราชทานจากพระมหากษัตริ ย์ม าแทน
ทักษิ ณ ชินวัตร ทัง้ นีก้ ารเคลื่อนไหวของขบวนการลูกจีนรักชาตินี ้เป็ นหนึ่งในปั จจัยที่นามาสู่การ
รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ถูกยึดอานาจโดยคณะทหาร2
จากข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับกระแสความคิดเรื่ อง “คนจีนภายใต้ พระบรมโพธิสมภาร” และ “ลูก
จีนรักชาติ” ที่แพร่หลายในหมู่ชนชันกลางชาวไทยเชื
้
้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540
ตามที่ได้ กล่าวมา ผู้วิจยั ตีความว่ากระแสความคิดเช่นนี ้มีความสัมพันธ์กบั อัตลักษณ์ของนักธุรกิจ
ไทยเชื อ้ สายจี นที่ พ บในหนัง สื องานศพซึ่ง ผลิตขึน้ ในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 โดยอัต
ลัก ษณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ องคื อ การกล่ า วถึ ง นัก ธุ ร กิ จ ผู้ ล่ ว งลับ ในด้ า นที่ ว่ า ผู้ ตายเป็ นบุ ค คลที่ รั ก ชาติ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และอัตลักษณ์ ด้านที่ว่าผู้ตายเป็ นบุคคลที่ทาความดีได้ รับ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ โดยข้ อหลังนี ้ผู้วิจยั ตีความโดยอิงกับคาอธิบายของอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
เกี่ยวกับหนังสืองานศพที่ผลิตและแจกนับตังแต่
้ ทศวรรษ 2520 เป็ นต้ นมาว่า หนังสืองานศพของนัก
ธุ ร กิ จ ระดับ กลางและระดับ สู ง ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ จะมี ก ารน ารู ป
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์มาพิมพ์ไว้ ในหน้ าแรก ๆ ของหนังสือเพื่อแสดงให้ ผ้ อู ่านเห็นว่าผู้ตายสามารถ
เข้ าไปอยู่ ใ นระบบเกี ย รติ ย ศของทางราชการได้ 3 และค าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ความเป็ นมาและ
1

สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ . (2558). “ “ลูกจีนรักชาติ” : สานึกประวัติศาสตร์ และนิยามประชาธิ ปไตย”.
วารสารมนุษยศาสตร์ สาร 16 (2). หน้ า 136-144.
2
วีระ หวังสัจจะโชค. (2554). “ลูกจีนรักชาติ ? : กระบวนการสร้ างชาตินิยมใหม่ด้วยพลังทางเศรษฐกิจ
ก า รเมื อ ง แ ล ะ ค ว า ม รู้ ”.ใน Proceedings of National Political Science and Public Administration
Congress 12th. หน้ า 107-130.
3
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2556). เล่มเดิ ม. หน้ า 214.
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ความหมายของเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ที่สร้ างขึ ้นในสมัยการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ว่า
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์เป็ นสิ่งที่พระมหากษัตริ ย์ทรงให้ สร้ างขึ ้นเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการ แสดง
ให้ เห็นว่าข้ าราชการผู้นนได้
ั ้ รับพระราชทานเกียรติยศจากพระมหากษัตริย์ 1 หากตีความบนฐานคิด
นี ก้ ารที่ นักธุรกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี นนาเสนออัตลักษณ์ ของตนว่าเป็ นบุคคลที่ รักชาติ จงรักภัก ดีต่อ
สถาบั น พ ระมหากษั ตริ ย์ และอั ต ลั ก ษณ์ ด้ านที่ ว่ า ผู้ ตายเป็ นบุ ค คลที่ ท าความดี ไ ด้ รั บ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ นนั ้ อัตลักษณ์ ทงั ้ 2 ด้ านนีส้ อดคล้ องกับการแพร่หลายของกระแสความคิด
เรื่ อง “คนจีนภายใต้ พระบรมโพธิสมภาร” และ “ลูกจีนรักชาติ” ในหมู่นกั ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วง
ทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 ที่มีการนาเสนอและแสดงออกว่าตนทาประโยชน์ให้ ประเทศไทย
และมีความจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริย์ของไทย
สรุปท้ ายบท
หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 ในด้ าน
รูปแบบหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงเวลานี ้ไม่ตา่ งจากหนังสืองานศพในช่วง
ทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 คือประกอบด้ วย ประวัติผ้ ูตาย คาไว้ อาลัยและเรื่ องที่นามาพิม พ์
โดยทางเจ้ าภาพงานศพเป็ นผู้เลือกเรื่ องที่จะพิมพ์ด้วยตนเองเอง สาหรับเนื ้อหาหนังสืองานศพของ
นักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2520 -ทศวรรษ 2540 นันหนั
้ งสืองานศพของนักธุรกิจ
ไทยเชื อ้ สายจี น ในช่ ว งทศวรรษ 2520 จะพิ ม พ์ เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ประวัติ ศ าสตร์ โบราณคดี
พงศาวดาร พุทธศาสนา การแพทย์ เหมือนกับหนังสืองานศพทัว่ ไปที่ผลิตขึ ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
แต่พ อเข้ าทศวรรษ 2530- ทศวรรษ 2540 เรื่ องที่นามาพิมพ์จะเป็ นเรื่ องประวัติความเป็ นมาของ
ตระกูลผู้ตาย พัฒ นาการของธุรกิจที่ผ้ ตู ายสร้ างมา ปรัชญาการทาธุรกิจที่ผ้ ูตายใช้ ในการดาเนิน
ชีวิตและการทาธุรกิจ ขณะเดียวกันก็อาจจะเลือกพิมพ์เรื่ องที่ผ้ จู ดั พิมพ์เห็นว่าผู้อ่านได้ รับประโยชน์
สามารถนามาปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน และช่วยให้ ผ้ ูอ่านระลึกถึงผู้ตายได้ โดยการเขียนประวัติ
ผู้ต ายนัน้ ทางเจ้ าภาพจะมี คณะผู้เรี ย บเรี ย งประวัติของผู้ต ายจากการบอกเล่าเรื่ อ งโดยคนใน
ครอบครัว
เนือ้ หาของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนในช่วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ
2540 มี ก ารน าเสนออัต ลัก ษณ์ ข องนัก ธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น หลายด้ า นด้ ว ยกัน (ดูต ารางที่ 3
ประกอบ) โดยหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2520 จะนาเสนออัต
1

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2553). ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิ จและการเมื องไทย ตาราเรี ยนวิ ชา 004470
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิ จไทย. หน้ า 70-71.
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ลักษณ์ด้านที่วา่ ผู้ตายเป็ นบุคคลผู้มีคณ
ุ ธรรมในการประกอบธุรกิจ เป็ นนักธุรกิจที่มองการณ์ไกล/
มี ค วามคิดริ เริ่ ม ที่ ดี เป็ นบุคคลที่ รักชาติ จงรัก ภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ นบุคคลที่
ช่วยเหลือการกุศล เป็ นบุคคลที่ทาความดีได้ รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ การนาเสนออัตลักษณ์
เหล่านี ้มีความเกี่ยวข้ องกับบริ บททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทยในช่วงทศวรรษ 2520 ที่
ประเทศไทยได้ สถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับสาธารณประชาชนจีนอีกครัง้ หลังจากจีน
เปลี่ยนการปกครองเป็ นระบอบคอมมิวนิสต์ และมีนกั ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ประสบความสาเร็ จ
ในการทาธุรกิจที่จีน ทาให้ นักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนแสดงอัตลักษณ์ ความเป็ นจีนของตนออกมา
ประกอบกั บ ในช่ ว งทศวรรษ 2520 ได้ เกิ ด กระแสความสนใจความสนใจศึ ก ษามรดกทาง
วัฒนธรรมของคนจีนและคนเชื ้อสายจีนในไทยขึ ้นในสังคมไทย รวมถึงในหมู่ชาวไทยเชื ้อสายจีน
ได้ เกิดการแพร่หลายของกระแสความคิดเรื่ อง “คนจีนภายใต้ พระบรมโพธิสมภาร”
ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2530 -ทศวรรษ 2540 หนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสาย
จีนในส่วนเนื ้อหามีการนาเสนออัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนหลายด้ านด้ วยกัน โดยอัต
ลักษณ์ ส่วนหนึ่งเป็ นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนในช่วงทศวรรษ
2520 แต่ที่เพิ่มขึ ้นมาคือในช่วงทศวรรษ 2530-ทศวรรษ 2540 ได้ มีการนาเสนออัตลักษณ์ ด้านที่
เป็ นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จ เพิ่มขึ ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ 2540 ได้ มีการ
นาเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในด้ านที่เป็ นนักธุรกิจที่สามารถผ่านพ้ นปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจมาได้
โดยการนาเสนออัตลักษณ์ ของผู้ตายในหนังสืองานศพช่วงทศวรรษ 2530 -ทศวรรษ 2540 ส่วน
หนึ่งเกิดขึ ้นในบริ บทที่สืบเนื่องมาจากกระแสเศรษฐกิจและสังคมในช่วงทศวรรษ 2520 เช่น การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 2530 ที่มีนกั ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนจานวนมากสามารถขยับ
ขยายธุรกิจของตนได้ จึงน่าจะเป็ นมูลเหตุให้ ในหนังสืองานศพของนักธุร กิจไทยเชื ้อสายจีนที่ผลิต
ขึ ้นในช่วงทศวรรษ 2530 จะนาเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในด้ านที่เป็ นนักธุรกิจผู้มีความสามารถ
ในการบริ หารจนสามารถขยับขยายธุ รกิ จของตนให้ เติบโตได้ เพื่ อให้ ผ้ ูอ่านหนังสื องานศพเกิ ด
ความทรงจาที่ดีเกี่ยวกับผู้ตาย
ขณะที่ในทศวรรษ 2540 ได้ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ นกั ธุรกิจไทยจานวนมากต้ อง
ล้ มละลาย ทาให้ แวดวงธุรกิจและคนทั่วไปสนใจศึกษาเรี ยนรู้ วิธีการและประสบการณ์ ของนัก
ธุรกิจที่ พาธุรกิ จของตนผ่านพ้ นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ ม ากที่การนาเสนออัต
ลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในฐานะนักธุรกิจที่ ประสบความสาเร็ จสามารถผ่านพ้ นวิกฤต
เศรษฐกิจมาได้ จะมีที่มาจากความต้ องการของสมาชิกในครอบครัวของผู้ตายหรื อเครื อข่ายมิตร
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สหายของผู้ตายที่จะนาเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในด้ านของผู้ประสบความสาเร็จในการทาธุรกิจ
เพื่อให้ ผ้ อู า่ นหนังสืองานศพจดจาผู้ตายในลักษณะดังกล่าว
นอกจากนี ้การนาเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ชี ้ว่าผู้ตายเป็ นบุคคลที่รัก
ชาติ จงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ และเป็ นบุคคลที่ทาความดีได้ รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
คงมี ความเกี่ ยวข้ องกับบริ บททางสังคมและการเมื องของไทยในช่วงทศวรรษ 2530-ทศวรรษ
2540 ที่กระแสความคิดเรื่ อง “คนจีนภายใต้ พระบรมโพธิสมภาร”ยังคงเป็ นที่แพร่หลายในหมู่คน
ไทยเชื ้อสายจีน และได้ แตกหน่อออกมาเป็ นกระแสความคิดเรื่ อง “ลูกจีนรักชาติ” ในหมู่คนไทย
เชื ้อสายจีนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมเพื่อขับไล่รัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร ซึ่งกลุ่ม
ชาวไทยเชื อ้ สายจี น ที่ อ อกมาเคลื่ อ นไหวมองว่าเป็ นรั ฐ บาลที่ ส ร้ างปั ญ หาให้ แ ก่ ช าติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

บทที่ 5
บทสรุ ป
การศึกษา “อัตลักษณ์ ” ของนักธุรกิ จ ไทยเชือ้ สายจีน ที่ ปรากฏในหนังสื องานศพ ช่วง
ทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2540 มุ่งศึกษา “อัตลักษณ์ ” ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏอยู่
ในหนังสืองานศพในช่วงระหว่างทศวรรษ 2450-2540 และปั จจัยที่มีผลต่อการสร้ าง “อัตลักษณ์ ”
ของนักธุรกิ จไทยเชือ้ สายจีนที่ปรากฏอยู่ในหนังสืองานศพในช่วงระหว่างทศวรรษ 2450-2540
เพื่อเข้ าใจถึงการนาเสนอ “อัตลักษณ์ ” ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏอยู่ในหนังสื องานศพ
ในช่วงระหว่างทศวรรษ 2450-2540 และเหตุปัจจัยที่เป็ นที่มาของการสร้ าง “อัตลักษณ์ ” ของนัก
ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสืองานศพในช่วงเวลาดังกล่าว
จากการศึ ก ษาพบว่ า หนั ง สื อ งานศพของนั ก ธุ ร กิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น มี ก ารสร้ างและ
นาเสนออัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนโดยสัมพันธ์ ไปกับบริ บททางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมในแต่ละช่วงเวลา ทังนี
้ ้สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ช่วงเวลากล่าวคือ
1. ช่ วงทศวรรษ 2450 -ทศวรรษ 2470 จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและเนื ้อหา
ของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงเวลานี ้พบว่า หนังสืองานศพได้ จดั รูปแบบ
และนาเสนอเนื ้อหาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนว่าเป็ นผู้ที่มีความจงรักภักดีตอ่
พระมหากษัตริย์ของสยามและมีความเป็ นไทยมากกว่าความเป็ นจีน ผ่านเนื ้อหาส่วนที่เป็ นประวัติ
ผู้ตาย เพื่อให้ ผ้ อู ่านหนังสืองานศพมีความทรงจาที่ดีเกี่ยวกับผู้ตายและรู้ จกั ตัวตนหรื ออัตลักษณ์
ของผู้ตายในลักษณะนัน้
ทังนี
้ ้การนาเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนผู้ลว่ งลับโดยนาเสนอภาพลักษณ์ที่
ดีนีม้ ีการปิ ดทับ อัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์จีนของผู้ตายไว้ ด้วย เนื่องจากการสร้ างและนาเสนออัต
ลักษณ์ของนักธุรกิจเชื ้อสายจีนที่ปรากฏในหนังสืองานศพ มีปัจจัยที่จากความพยายามที่จะต่อรอง
กับสังคมในวงกว้ างไม่ให้ พวกตนถูกผลักออกไปเป็ น “คนอื่น” ตามนโยบายชาตินิยมของรัชกาลที่ 6
ซึ่งมีการนิยามว่าคนจีนและคนเชื ้อสายจีนที่ไม่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ย์และชาติไทย
ถือเป็ น “คนอื่น" ไม่ใช่ราษฎรของสยาม นอกจากนี ้อัตลักษณ์บางอย่างที่มีการนาเสนอในหนังสือ
งานศพของนัก ธุ รกิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น ในช่ว งทศวรรษ 2450 -ปลายทศวรรษ 2460 เช่น การท า
ประโยชน์ให้ สังคมไทย อาจมีปัจจัยเสริ มมาจากกระแสความตื่นตัวของการเขียนประวัติศาสตร์
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สามัญ ชนที่ อธิ บายว่า สามัญ ชนเป็ นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ บ้านเมื องเจริ ญ ก้ าวหน้ า ทาให้
หนังสืองานศพที่มีเนื ้อหาเล่าถึงประวัตขิ องผู้ตายได้ หยิบยกเอาอัตลักษณ์ด้านการทาคุณประโยชน์
แก่ชาติบ้านเมืองมานาเสนอ
เมื่อนาข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏในหนังสืองาน
ศพในช่ ว งทศวรรษ 2450-ทศวรรษ 2470 มาตี ค วามโดยใช้ แนวคิ ด ทางสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ ของผู้คนในสังคมเป็ นแนวทางพิจารณา ผู้วิจยั เห็นว่า การ
สร้ างและนาเสนออัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจ
ไทยเชื อ้ สายจี นในช่วงทศวรรษ 2450 -ทศวรรษ 2470 มี ส่วนที่ สอดคล้ องกับ แนวคิดทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาที่ชี ้ว่า คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ที่เป็ นมาแต่เกิด
ได้ ตามสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ และผู้ที่ถกู กดดันให้ เป็ น “คนอื่น” ด้ วยอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์จะ
ปฏิเสธและกดข่มอัตลักษณ์ ที่ทาให้ ตนถูกมองว่าเป็ น “คนอื่น” เพื่อที่จะได้ ดาเนินชีวิตในสังคมที่
ผลักตนเองออกไปเป็ น “คนอื่น” ได้ ตอ่ ไป
2. ช่ วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 หนังสืองานศพของนักธุรกิ จไทยเชื ้อสายจีน
ในช่วงเวลานี ้ ด้ านรู ปแบบหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงเวลานี ้ไม่ต่างจาก
หนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2450-ทศวรรษ 2470 คือประกอบด้ วย ประวัติผ้ ตู าย คาไว้ อาลัย
และเรื่ องที่นามาพิมพ์ แต่ที่ตา่ งกันคือหนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 นี ้ทาง
เจ้ าภาพงานศพเป็ นผู้เลือกเรื่ องที่จะพิมพ์ด้วยตนเอง โดยเนื ้อหาหนังสืองานศพของนักธุรกิจชาว
ไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 2490 จะนาเสนออัตลักษณ์ด้านที่วา่ ผู้ตายเป็ นผู้ที่
พยายามช่วยเหลืองานรัฐบาลไทย เป็ นผู้ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจี น เป็ นผู้ที่ช่วยเหลือ
งานกุศล เป็ นพุทธศาสนิกชน มีความรักประเทศชาติและพระมหากษัตริ ย์ของไทย เพื่ อใช้ อัต
ลักษณ์ เหล่านี ใ้ นการต่อรองรับมื อกับนโยบายชาตินิยมในสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม และ
นโยบายต่อต้ านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลไทยในช่วงทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 2490 ซึ่งเป็ นโยบาย
ที่สร้ างภาพลักษณ์ให้ คนจีนและคนเชื ้อสายจีนในไทยเป็ น “คนอื่น” ที่เป็ นศัตรูของชาติไทย แต่ใน
ขณะเดียวกันอีกด้ านหนึ่งหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่พิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2480
ถึงทศวรรษ 2490 ก็นาเสนออัตลักษณ์ ของผู้ตายในด้ านที่ว่าผู้ตายเป็ นผู้ที่ช่วยเหลือรั ฐบาลจีน
โดยอัตลักษณ์ด้านนี ้มีที่มาจากการที่นกั ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงเวลานี ้รับอิทธิพลของกระแส
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ชาตินิยมจี นที่แพร่ หลายในหมู่ช าวจีนโพ้ นทะเลและร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของการเคลื่ อนไหวทาง
การเมืองที่เกิดขึ ้นในประเทศจีนด้ วยมีสานึกว่าตนมีเชื ้อสายจีนอยูใ่ นตัว
ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2500 -ทศวรรษ 2510 หนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสาย
จีนในส่วนเนื ้อหามีการนาเสนออัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนหลายด้ านด้ วยกัน โดยอัต
ลักษณ์ ส่วนใหญ่เป็ นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ
2480-ทศวรรษ 2490 เช่น การนาเสนออัตลักษณ์ ของผู้ตายในด้ านที่ แสดงให้ เห็นว่าผู้ตายเป็ น
บุคคลที่ชว่ ยเหลืองานรัฐบาลไทย มีความรักประเทศชาติและพระมหากษัตริ ย์ ช่วยเหลือการกุศล
เป็ นพุทธศาสนิกชน ทาความดี ได้ รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ แต่มีอตั ลักษณ์บางด้ านที่ไม่ปรากฏ
ขึน้ เช่น เป็ นผู้ที่ ช่วยงานรัฐ บาลจี น เป็ นผู้ที่ สร้ างความสัม พันธ์ อัน ดี ระหว่างไทย-จี น โดยการ
นาเสนออัตลักษณ์ ของผู้ตายในหนังสื องานศพช่วงทศวรรษ 2500 -ทศวรรษ 2510 เพื่ อ ใช้ อัต
ลัก ษณ์ เหล่ า นี ใ้ นการต่ อ รองรั บ มื อ กั บ นโยบายต่อ ต้ า นคอมมิ ว นิ ส ต์ ข องรั ฐ บาลไทยที่ ส ร้ าง
ภาพลักษณ์ให้ คนจีนและคนเชื ้อสายจีนในไทยเป็ น “คนอื่น” ที่เป็ นศัตรูของชาติ ซึง่ เข้ มข้ นมากขึ ้น
กว่าช่วงก่อนหน้ า ในแง่นี ้จึงเข้ าใจได้ วา่ การหายไปการนาเสนออัตลักษณ์บางด้ านในช่วงทศวรรษ
2510 เนื่องจากสถานการณ์การต่อสู้ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่หนักหน่วงมาก
ขึ ้นนับตังแต่
้ ช่วงปลายทศวรรษ 2500 ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้ แนวทางการปฏิวตั ิ
ด้ วยอาวุธตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ขณะที่ ก ารน าเสนออัต ลั ก ษณ์ ที่ ว่ า ผู้ ตายมี น า้ ใจ ความขยัน อุ ต สาหะ นั น้ มี ค วาม
สอดคล้ องกับบริ บททางเศรษฐกิจของไทยตลอดช่วงทศวรรษ 2480 -ทศวรรษ 2510 ซึ่งนักธุรกิจ
ชาวจีนและคนเชื ้อสายจีนประสบความสาเร็ จในการสร้ างฐานะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วง
ทศวรรษ 2500-ทศวรรษ 2510 ซึ่งมี การใช้ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทาให้ ชนชัน้
กลางที่เป็ นพ่อค้ านักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนเติบโตและเป็ นแรงผลักดันธุรกิจของประเทศไทยให้
ก้ าวไป
3. ช่ วงทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนใน
ช่วงเวลานี ้ ด้ านรู ปแบบหนังสื องานศพของนั กธุรกิ จไทยเชือ้ สายจี นไม่ต่างจากหนังสืองานศพ
ในช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2510 คือประกอบด้ วย ประวัติผ้ ตู าย คาไว้ อาลัยและเรื่ องที่นามา
พิมพ์ โดยทางเจ้ าภาพงานศพเป็ นผู้เลือกเรื่ องที่จะพิมพ์ด้วยตนเอง สาหรับเนื ้อหาหนังสืองานศพ
ของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนในช่วงทศวรรษ 2520 -ทศวรรษ 2540 นันหนั
้ งสืองานศพของนัก
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ธุรกิ จ ไทยเชื อ้ สายจีนในช่วงทศวรรษ 2520 จะพิม พ์ เรื่ องราวเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี
พงศาวดาร พุทธศาสนา การแพทย์ เหมือนกับหนังสืองานศพทัว่ ไปที่ผลิตขึ ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
แต่พ อเข้ าทศวรรษ 2530- ทศวรรษ 2540 เรื่ องที่นามาพิมพ์จะเป็ นเรื่ องประวัติความเป็ นมาของ
ตระกูลผู้ตาย พัฒ นาการของธุรกิจที่ผ้ ตู ายสร้ างมา ปรัชญาการทาธุรกิจที่ผ้ ูตายใช้ ในการดาเนิน
ชีวิตและการทาธุรกิจ ขณะเดียวกันก็อาจจะเลือกพิมพ์เรื่ องที่ผ้ จู ดั พิมพ์เห็นว่าผู้อ่านได้ รับประโยชน์
สามารถนามาปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน และช่วยให้ ผ้ ูอ่านระลึกถึงผู้ตายได้ โดยการเขียนประวัติ
ผู้ต ายนัน้ ทางเจ้ าภาพจะมี คณะผู้เรี ย บเรี ย งประวัติของผู้ต ายจากการบอกเล่าเรื่ อ งโดยคนใน
ครอบครัว
จากการศึกษาวิเคราะห์ เนื อ้ หาของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนในช่วง
ทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2540 พบว่ามีการนาเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในด้ าน
ที่ว่าผู้ตายเป็ นบุคคลผู้มีคณ
ุ ธรรมในการประกอบธุรกิจ เป็ นนักธุรกิจที่มองการณ์ไกล/มีความคิด
ริ เริ่ มที่ดี เป็ นบุคคลที่รักชาติ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์ เป็ นบุคคลที่ช่วยเหลือการ
กุศล เป็ นบุคคลที่ ทาความดีได้ รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ โดยการนาเสนออัตลักษณ์ เหล่านี ม้ ี
ความเกี่ยวข้ องกับบริ บททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทยในช่วงทศวรรษ 2520 ที่ประเทศ
ไทยได้ สถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกครัง้ หลังจากจีนเปลี่ยน
การปกครองเป็ นระบอบคอมมิวนิส ต์ และมีนกั ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ประสบความสาเร็ จในการ
ท าธุ ร กิ จ ที่ จี น ท าให้ นัก ธุ ร กิ จ ไทยเชื อ้ สายจี น แสดงอัต ลัก ษณ์ ค วามเป็ นจี น ของตนออกมา
ประกอบกับในช่วงทศวรรษ 2520 ได้ เกิดกระแสความสนใจศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของคนจีน
และคนเชื ้อสายจีนในไทยขึ ้นในสังคมไทย รวมถึงในหมู่ ชาวไทยเชื ้อสายจีนได้ เกิดการแพร่หลาย
ของกระแสความคิดเรื่ อง “คนจีนภายใต้ พระบรมโพธิสมภาร”
ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2530 -ทศวรรษ 2540 หนังสืองานศพของนักธุรกิจชาวไทยเชื ้อสาย
จีนในส่วนเนื ้อหามีการนาเสนออัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนหลายด้ านด้ วยกัน โดยอัต
ลักษณ์ ส่วนหนึ่งเป็ นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนในช่วงทศวรรษ
2520 แต่ที่เพิ่มขึ ้นมาคือในช่วงทศวรรษ 2530-ทศวรรษ 2540 ได้ มีการนาเสนออัตลักษณ์ ด้านที่
เป็ นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จ เพิ่มขึ ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ 2540 ได้ มีการ
นาเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในด้ านที่เป็ นนักธุรกิจที่สามารถผ่านพ้ นปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจมาได้
โดยการนาเสนออัตลักษณ์ ของผู้ตายในหนังสืองานศพช่วงทศวรรษ 2530 -ทศวรรษ 2540 ส่วน
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หนึ่งเกิดขึ ้นในบริ บทที่สืบเนื่องมาจากกระแสเศรษฐกิจและสังคมในช่วงทศวรรษ 2520 เช่น การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 2530 ที่มีนกั ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนจานวนมากสามารถขยับ
ขยายธุรกิจของตนได้ จึงน่าจะเป็ นมูลเหตุให้ ในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ผลิต
ขึ ้นในช่วงทศวรรษ 2530 จะนาเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในด้ านที่เป็ นนักธุรกิจผู้มีความสามารถ
ในการบริ หารจนสามารถขยับขยายธุ รกิ จของตนให้ เติบโตได้ เพื่ อให้ ผ้ ูอ่านหนังสื องานศพเกิ ด
ความทรงจาที่ดีเกี่ยวกับผู้ตาย
ขณะที่ในทศวรรษ 2540 ได้ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ นกั ธุรกิจไทยจานวนมากต้ อง
ล้ มละลาย ทาให้ แวดวงธุรกิจและคนทั่วไปสนใจศึกษาเรี ยนรู้ วิธีการและประสบการณ์ ของนัก
ธุรกิ จที่ พาธุรกิ จของตนผ่านพ้ นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ ม ากที่การนาเสนออัต
ลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในฐานะนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จสามารถผ่านพ้ นวิกฤต
เศรษฐกิจมาได้ จะมีที่มาจากความต้ องการของสมาชิกในครอบครัวของผู้ตายหรื อเครื อข่ายมิตร
สหายของผู้ตายที่จะนาเสนออัตลักษณ์ของผู้ตายในด้ านของผู้ประสบความสาเร็จในการทาธุรกิจ
เพื่อให้ ผ้ อู า่ นหนังสืองานศพจดจาผู้ตายในลักษณะดังกล่าว
นอกจากนี ้การนาเสนออัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ชี ้ว่าผู้ตายเป็ นบุคคลที่รัก
ชาติ จงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ และเป็ นบุคคลที่ทาความดีได้ รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
คงมี ความเกี่ ยวข้ องกับบริ บททางสังคมและการเมื องของไทยในช่วงทศวรรษ 2530-ทศวรรษ
2540 ที่กระแสความคิดเรื่ อง “คนจีนภายใต้ พระบรมโพธิสมภาร”ยังคงเป็ นที่แพร่หลายในหมู่คน
ไทยเชื ้อสายจีน และได้ แตกหน่อออกมาเป็ นกระแสความคิดเรื่ อ ง “ลูกจีนรักชาติ” ในหมู่คนไทย
เชื ้อสายจีนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมเพื่อขับไล่รัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร ซึ่งกลุ่ม
ชาวไทยเชื อ้ สายจี น ที่ อ อกมาเคลื่ อ นไหวมองว่าเป็ นรั ฐ บาลที่ ส ร้ างปั ญ หาให้ แ ก่ ช าติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
ข้ อจากัดของงานวิจัยนี อ้ ยู่ที่ว่าการศึกษา “อัตลักษณ์ ” ของนักธุรกิ จไทยเชือ้ สายจีนที่
ปรากฏในหนังสืองานศพที่ผลิตขึ ้นในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2540 ผู้วิจยั ได้ เลือกหยิบเอา
หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่เป็ นที่ร้ ูจกั มาเป็ นตัวอย่างในการศึกษา คาอธิบายที่ ได้
จากการศึกษานี ้จึงมีขอบเขตที่จากัดมาก ๆ จึงเป็ นที่น่าสนใจที่จะมีการศึกษา “อัตลักษณ์” ของนัก
ธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในหนังสืองานศพโดยขยายของเขตการศึกษาในแง่ของเวลาให้ กว้ างขึ ้น เช่น
ศึกษาวิเคราะห์จากหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่ผลิตขึ ้นหลังทศวรรษ 2540 หรื อ
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ศึกษา “อัตลักษณ์ ” ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนในหนังสืองานศพที่ผลิตขึ ้นในช่วงทศวรรษ 2450
ถึงทศวรรษ 2540 โดยใช้ ข้อมูลจากหนังสืองานศพของคนเชื ้อสายจีนกลุ่มอื่น ตัวอย่างอื่น ๆ ซึ่งจะ
เสริมความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการสร้ างและนาเสนอ “อัตลักษณ์” ของคนไทยเชื ้อสายจีนได้ มากขึ ้น
อีก 2 ประเด็นที่นา่ สนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมคือ การศึกษา “อัตลักษณ์” ของนักธุรกิจไทย
เชื ้อสายจีนที่เป็ นเพศหญิ ง เนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับ “เพศสภาพ” (gender) เป็ นประเด็นหนึ่งที่
เป็ นที่สนใจในแวดวงวิชาการด้ านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ทังนี
้ ้จากการสืบค้ นหนังสืองาน
ศพของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีน ผู้วิจยั พบว่าจากประวัติของนักธุรกิจ มีผ้ หู ญิงจานวนหนึ่งได้ เป็ นผู้
สืบทอดธุรกิจของครอบครัว หากมีการศึกษาอัตลักษณ์ ของนักธุรกิจเพศหญิ งที่ปรากฏในหนังสือ
งานศพเพื่ อ ท าความเข้ าใจว่าในหนัง สื อ งานศพมี ก ารน าเสนออัต ลักษณ์ ของนัก ธุ รกิ จ หญิ งไว้
อย่างไรและการนาเสนออัตลักษณ์หรื อตัวตนดังกล่าวเกิดขึ ้นในบริ บททางประวัติศาสตร์ อย่างไร
ส่วนอีกประเด็นหนึง่ ที่นา่ สนใจไม่แพ้ กนั คือ ศึกษาวิเคราะห์อตั ลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อ
สายจีนโดยเปรี ยบเทียบระหว่างอัตลักษณ์ที่ถกู นาเสนอในหนังสืองานศพฉบับ พิมพ์เป็ นภาษาไทย
กับฉบับพิมพ์ เป็ นภาษาจีนเพื่ อศึกษาว่า การนาเสนออัตลักษณ์ ของนักธุรกิ จไทยเชือ้ สายจีนใน
หนังสืองานศพฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาจีนมีความแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
โดยวิเคราะห์ถึงความแตกต่างกันระหว่างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื ้อสายจีนที่มี การนาเสนอใน
หนังสืองานศพฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาจีนว่าเกิดขึ ้นในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
อย่างไร
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