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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจและอุดมคติทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนภายใต้ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2488-2540 ผ่านการพิจารณาลักษณะ
การดาเนินธุรกิจ กิจกรรมด้านการกุศล ตลอดจนแนวคิดและคุณค่าต่างๆ ที่ผู้ประกอบการไทยเชื้อ
สายจี น ยึ ด ถือ เป็ น แนวทางในการดาเนิน ธุ รกิ จ โดยเลื อ กผู้ น าหอการค้ า จีน ได้ แก่ น ายมา บูล กุ ล
นายสหั ท มหาคุ ณ นายชิ น โสภณพนิ ช นายสมาน โอภาสวงศ์ และนายเกี ย รติ วั ธ นเวคิ น เป็ น
กรณีศึกษา เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ถือเป็นชนชั้นนาทางเศรษฐกิจของไทยที่มีบทบาทส าคัญทั้งต่อ
วงการเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดมา
ผลการศึ ก ษาพบว่ า แนวทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และอุ ด มคติ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น มี พื้น ฐานที่ว างอยู่ บ นหลั ก ความสั ม พั นธ์ แ ละการบริห ารงานแบบ
ครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามเมื่อเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการเมืองเปลี่ยนแปลงไป การ
ดาเนิน ธุรกิจของคนเหล่านี้ จึงมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ในช่ว ง พ.ศ. 2488–ทศวรรษ 2520
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีแนวทางการดาเนินธุรกิจที่โดดเด่น 3 แนวทางคือ การดาเนินธุรกิจ
ร่วมกับรัฐ การดาเนินธุรกิจภายใต้การเข้าสมาคมธุรกิจ และการดาเนินธุรกิจที่อาศัยการขยายฐาน
พันธมิตรทางธุรกิจโดยการร่วมทุน ส่วนในทศวรรษ 2520 เมื่อเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ภาครัฐมีบทบาทต่อภาคธุรกิจลดน้อยลงไป แนวทางการดาเนินธุรกิจร่วมกับรัฐจึงค่อยๆ ลดบทบาทลง
ในขณะที่แนวทางการดาเนินธุรกิจภายใต้ความร่วมมือในรูปสมาคมธุรกิจ และการขยายธุรกิจจากการ
ร่วมทุนมีความสาคัญเพิ่มขึ้น

Ref. code: 25595606030111HJL

(2)

ส่วนในด้านอุดมคติทางธุรกิจ การศึกษาพบว่าอุดมคติทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจีนเน้นความสาคัญด้านการตอบแทนสังคมและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเป็นสาคัญ
โดยถือว่าการช่วยเหลือสังคมเป็นหน้าที่ทางวัฒนธรรมของผู้ที่ประสบความสาเร็จทางธุรกิจ อย่างไรก็ดี
ขอบข่ายของกิจกรรมทางสังคมของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน
ออกไป โดยมีปัจจัย ของความเปลี่ ยนแปลงคือปัญหาการเมืองระหว่างประเทศและมาตรฐานของ
วัฒนธรรมแห่งชาติที่แตกต่างกัน ในช่วง พ.ศ. 2488–ทศวรรษ 2520 ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
เน้นการให้ความช่วยเหลือชาวจีนด้วยกันเองเป็นพิเศษ เนื่องจากต้องการจรรโลงคุณค่าของพ่อค้าที่ดี
ตามความเชื่อของวัฒนธรรมจีนเอาไว้ และในขณะเดียวกันก็มีการสงเคราะห์ผู้คนในสังคมไทยและ
ดาเนิ น กิจ กรรมที่ส อดคล้องกับ วัฒนธรรมของชาติไทยหลายประการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็น
ผู้ประกอบการที่ดีและไม่เป็นอันตรายต่อชาติไทย ถัดมาในช่วงหลั งทศวรรษ 2520 เมื่อเงื่อนไข
การเมืองระหว่างประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง การเป็นจีนไม่ได้เป็นอันตรายต่อชาติไทยอีกต่อไป
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจึงดาเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมจีนและการจรรโลงคุณค่าของ
ความเป็นจีนมากขึ้น ควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรมสาคัญตามอุดมคติของชาติไทยนั่นคือการกตัญญู
ต่อชาติ การส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
คาสาคัญ: ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน, ชนชั้นนาทางเศรษฐกิจ, อุดมคติทางธุรกิจ, ความสัมพันธ์,
กิจกรรมทางสังคม
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ABSTRACT

This thesis aims to study the transformation of business conduct and
ideal of Thai-Chinese entrepreneurs between 1945-1997. It examines characteristics
of business conduct, charities, ideas and values that influenced their business ethos.
Prominent figures in the Thai-Chinese Chamber of Commerce, including Ma Bulakul,
Sahat Mahaguna, Chin Sophonpanich, Smarn Ophaswongse, and Kiat Vattanavekin, are
selected as case study because of their status as economic elites, which played an
important role in spheres of economy, politics, and culture among both Thai and
Thai-Chinese.
The research finds that business conduct and ideal of Thai-Chinese
entrepreneurs are mainly based on personal connections and family business
models. Their business conduct, however, has transformed under changing economic
and political circumstances. From 1945 to the 1980s, there were three major types of
businesses: securing contracts from the government, conducting private ventures
with a trade association membership, and making alliance with other entrepreneurs
via private joint ventures. Since 1980s, the changing landscape of Thai economy and
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the declining roles of public sector diminished the significant of government
contracts, while trade associations and joint ventures became increasingly important.
Focusing on business ideal, this research shows that Thai-Chinese
entrepreneurs business ideal has emphasized social responsibility and aid to the
poor, because it is an obligation for successful businessmen to do so in their culture.
However, the scope of social responsibility could be varied by different
circumstances such as international politics and the national cultural standard.
From 1945 to the 1980s Thai-Chinese entrepreneurs put an emphasis on providing
aid to fellow Thai-Chinese because of their commitment to philanthropy in Chinese
culture. Meanwhile, other people in the society also benefited from activities of ThaiChinese entrepreneurs. In fact, Thai-Chinese entrepreneurs portrayed themselves as
good businessmen and patriots in order to conform to Thai national culture. Since
1980s, under changing international political circumstance when being a Chinese is
no longer considered a threat, the Thai-Chinese entrepreneurs expand more activities
to promote and show their commitment to Chinese culture, as well as core values in
accordance with Thai national ideology, i.e. gratitude to the Nation, devotion to
Buddhism, and loyalty to the monarchy.
Keywords: Thai-Chinese entrepreneurs, economic elite, Business Ideal,
Relationship, Social Activities
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นงานวิชาการเรื่องยาวชิ้นแรกในชีวิตของผู้เขียนที่ใช้เวลาการผลิต
มาเป็ น เวลากว่ า 3 ปี อย่ างไรก็ ดี นอกเหนือ จากการทุ่ม เทเวลาเพื่อ การค้น คว้า รวบรวมข้อ มู ล
วิเคราะห์ข้อมูลและรวบยอดความคิดของผู้เขียนเองแล้ว ส่วนร่วมของความสาเร็จ ในงานเขียนชิ้นนี้ยัง
เกิดมาจากแรงผลักดันและการสนับสนุนของบุคคลหลายท่าน
บุคคลสาคัญที่ต้องกล่าวถึงไว้ในลาดับแรกคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร หมวกพิมาย
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาผู้ ชี้แ นะประเด็น การศึ กษา แนวทางการวิเ คราะห์ ตลอดจนข้อ คิด เห็ น อั นเป็ น
ประโยชน์ต่อการเขียนวิทยานิ พนธ์ และคาแนะนาอีกมากมายทั้งในทางวิชาการและการดาเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพ
ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งอาจารย์ ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ ก็มีส่วนช่วยอย่าง
มากต่อการชี้แนะทางวิชาการ ช่วยเปิดมุมมองแนวคิดใหม่ของผู้เขียนให้กว้างขึ้น แนะนางานสัมมนา
และการประชุม ต่างๆ ที่สร้ างโอกาสต่อการสร้างพื้นที่ทางวิชาการให้แก่ผู้เขียนรวมถึงยังให้ความ
ช่วยเหลือและเป็นแรงสนับสนุนด้านกาลังใจเสมอมา
นอกจากนี้ยังมีกรรมการสอบอีกสองท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ให้คาแนะนาที่ดี ช่วยตั้งคาถามที่ผู้เขียนมองไม่เห็น
และให้คาวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานชิ้นนี้ รวมถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณสายชล สัต
ยานุรักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ สินธุประมา อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ให้คาแนะนา
ประจากลุ่มการวิจัยของสกว.ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะตลอดจนตั้งข้อสังเกตหลายประการที่เป็นประโยชน์
ต่อการนามาต่อยอดและการแสวงหาลู่ทางปรับปรุงผลงานชิ้นนี้ให้ดียิ่งขึ้น
นอกเหนือจากอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ และอาจารย์ประจากลุ่ มการวิจัยฯ ยังมี
อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านที่มีส่วนสาคัญต่องานเขียนชิ้นนี้ อาทิ อ.อรรถจักร สัตยานุรักษ์
และอ.วรศักดิ์ มหัทธโนบลที่ได้คาแนะนาด้านแหล่งข้อมูลและประเด็นการศึกษาเพิ่มเติม อ.อเนก
นาวิกมูล และอ.ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ผู้ให้โอกาสผู้เขียนเข้าสืบค้นเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการวิจัย ตลอดจนผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่สละเวลาเล่าถึงเรื่องราวชีวิตและการทางานในอดีต อาทิ
คุณชูเกียรติ โอภาสวงศ์ คุณกิจจา เวศย์ไกรศรี และคุณวิรัตน์ แสงทองคา
ผู้เขียนขอขอบคุณคณาจารย์ ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุกท่าน ที่ให้โอกาสผู้เขียนได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของภาควิชาประวัติศาสตร์ ให้ความรู้ทางวิชาการ
ให้ข้อแนะนาในการทางานในสายวิชาการในอนาคต ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม
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และโครงการต่ า งๆ ตลอดการเรี ย นการสอนและยั ง เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ การสร้ า งบรรยากาศอั น
สร้างสรรค์ตลอดระยะเวลาของการศึกษา
ผู้เขียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจาโครงการปริญญาโทภาควิชาประวัติศาสตร์ อาทิเช่น
พี่วงศ์เดือน (พี่น้อย) และ พี่ชนิตา (พี่ปุ้ม) ที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องขั้นตอนเอกสารต่างๆ
ขอขอบคุณพี่ยศไกร (พี่หนิง) รุ่นพี่ปริญญาโทประวัติศาสตร์รุ่น 55 ที่พยายามช่วยเหลือ
แนะนาเอกสารและคอยไต่ถามความก้าวหน้าของงานด้วยความเป็นห่วงเสมอมา ขอขอบคุณปรีดา
ภรณ์ (ส้ม) รุ่นน้องรุ่น 57 ที่ส่งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้อย่างสม่าเสมอ
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น 56 ที่น่ารักทั้ง 10 คนประกอบด้วย พรรณทิพย์ (เบลล์) เพื่อน
ร่วมกลุ่ม สกว. ผู้คอยให้กาลังใจในยามท้อแท้และพยายามให้ความช่วยเหลื อและคาแนะนาดีๆ ใน
ทุกๆ เรื่องอย่างเต็มกาลัง ขอขอบคุณ ปรณรรท์ (บาส) ที่เคยให้ความช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องการงาน
และการสรรหาของฝากจากภาคใต้มาเป็นกาลังใจในช่วงการเรียนวิชาพื้นฐาน ขอบขอบคุณ ภาสวร
(ลุ งบอล) เพื่อนผู้ มีน้าใจอารี ที่ให้ ความร่วมมือของกิจกรรมในทุกๆ ด้า นอย่างไม่เคยมีการปฏิเสธ
ขอขอบคุณ อาชญาสิทธิ์ (พี่โ อม) เพื่อนบุคลิ ก แปลกซึ่งให้ความร่วมมือที่ดีเสมอมา โดยเฉพาะยิ่ง
กิจกรรมใดๆ ที่อยู่ในพื้นที่รังสิต ขอขอบคุณ จิรพัฒน์ (ใหม่) เพื่อนผู้ให้เสียงหัวเราะและการร่วมมือที่ดี
สาหรับทุกๆ โครงการมาโดยตลอด ขอขอบคุณ ศุภเกี ยรติ (ป๋าแบงค์) ที่ให้การช่วยเหลือและช่วย
ตรวจสอบความหมายภาษาอั ง กฤษในงานบางชิ้ น ที่ ผู้ เ ขี ย นไม่ มั่ น ใจในการตี ค วามของตนเอง
ขอขอบคุณ ภาคิน (คิน) ผู้ปราดเปรื่อง ที่คอยตั้งข้อสังเกต แนะนาประเด็นใหม่ๆ หนังสือใหม่ๆ และ
ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งบันเทิงดีๆ ที่ช่วยให้เ พื่อนๆ ผ่อนคลายความเครียดระหว่างการทาวิทยานิพนธ์
ขอขอบคุณ วรธิภา (เจ๊หลิน) และณัฐพงศ์ (เข้ม) เพื่อนสาวสองคนที่คอยสละเวลาและมอบความ
ช่ว ยเหลื อ ในทุก ๆ กิ จ กรรม ร่ ว มแบ่ ง ปั นความทุ ก ข์ เพิ่ม พู น ความสุ ข และความบัน เทิ ง ใจกั น มา
ตลอดเวลาสี่ ปี การศึกษา และขอขอบคุณ อารยา (ฮัน นี่) ที่ให้กาลังใจ เตือนสติ ปลอบใจ ให้การ
สนับสนุน รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกาลังตลอดการทาวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ผู้เขียนยังขอขอบคุณ อ.เพ็ญทิพย์ภา ดุลยจินดา อาจารย์ผู้สร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้เขียนสนใจเรื่องคนจีนและรักที่จะเรียนในสาขาวิช าประวัติศาสตร์ ขอขอบคุณพี่จิราพร วิชระ
โภชน์ (พี่เชอร์รี่) ที่ช่วยให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบการจัดหน้าและการผิดเพี้ยนของปัญหาต่างๆของ
รูปแบบการจัดหน้าอย่างเต็มกาลัง และขอขอบคุณ เพื่อนๆ อีกหลายคนที่ให้ความช่วยเหลือทั้งด้าน
คาปรึกษา ช่วยสอบทานภาษา ช่วยดูการตีความ รวมถึงรับฟังปัญหาชีวิตระหว่างการทางานตลอดมา
อาทิ ณิชยา (ป่าน) ณัฐพล (เป้) ปัญญ์ชวกรณ์ (เมย์) จริยา (ลูกปลา) สุขเพ็ญ (แพน) ณษภร (แนต)
กวินทิพย์ (แป้ง) เสียวเฉียะ อาไท่ ฯลฯ
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ส่วนหน่วยงาน ผู้เขียนขอขอบคุณสานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย (สกว.) ที่ให้ทุน
การวิจัยซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลหลักฐานที่กว้างขวางขึ้น และบุคลากรในหน่วยงาน
สกว.ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและให้คาปรึกษาที่ดีตลอดการทางาน ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทาให้ผู้เขียนมีกาลังใจในการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย และ
ผู้ เขีย นยั งขอขอบคุ ณเจ้ าหน้ าที่ส มาคมผู้ ส่ งออกข้าวไทยทุ กท่าน โดยเฉพาะพี่ตุ้มที่ ทาหน้ าที่ด้า น
ประสานการติดต่ออย่างดี รวมถึงสมาคมหอการค้าไทย-จีน สมาคมหอการค้าไทย และโดยเฉพาะ
สมาคมจีนแต้จิ๋วและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของสมาคมแต้จิ๋วทุกท่านที่อนุเคราะห์ให้ยืมเอกสารและเข้า ใช้
เอกสารของผู้เขียนเสมอมา
ท้ายที่สุดขอขอบคุณบุคคลสาคัญที่สุดสองคนของผู้เขียนคือ พ่อวิบูลย์และแม่ประภาศรี
ที่ให้ การสนั บ สนุ น ผู้ เขี ย นทั้งทางกาลั งใจ ก าลั งทรั พย์ และเป็นส่ ว นผลั ก ดันที่มีค วามหมายยิ่งต่ อ
พัฒนาการและความสาเร็จในทุกมิติและทุกย่างก้าวของชีวิต

วิภาวี สุวิมลวรรณ
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4.2.4 อุดมคติการดาเนินธุรกิจบนฐานของความสัมพันธ์:
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4.3 อุดมคติทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน:
ภาพสะท้อนการดารงสถานะผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ดีในสังคมไทย
และการจรรโลงคุณค่าพ่อค้าที่ดีในวัฒนธรรมจีน
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และจรรโลงคุณค่าพ่อค้าที่ดีในวัฒนธรรมจีน
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนถือเป็นประเด็นสาคัญสาหรับการศึกษา
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยซึ่งในระยะที่มาผ่านมาก็มีงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูก
ผลิ ต ออกมาอย่ างต่อเนื่ อง อย่ างไรก็ต ามค าอธิ บายส่ ว นใหญ่ ของการศึกษาเรื่ องนี้ มักจ ากัด อยู่ใ น
3 กรอบการอธิบายประการ ได้แก่ การสะสมทุนของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน ผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจีนกับบทบาทต่อการพัฒนาทุนนิยมไทย และปัจจัยของการก้าวสู่สถานะเป็ นชนชั้นนาทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งการอธิบายทั้ง 3 ประการยังไม่เพียงพอต่อการทาความเข้าใจผู้ประกอบการไทยเชื้อสาย
จีนได้อย่างลึกซึ้ง
กล่ า วคื อ ในกรอบการอธิ บ ายแรกที่ เ น้ น เรื่ อ งการสะสมทุ น จะมุ่ ง อภิ ป รายว่ า
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนได้เข้าครอบครองทุนในประเภทใดบ้าง กลุ่มทุนเหล่านั้นคือผู้ที่มาจาก
กลุ่มทุนทางธุรกิจอะไร ส่วนแบ่งของการครอบครองทุนในประเภทธุรกิจเหล่านั้นมีผู้ครอบครองทุน
กลุ่มอื่นอีกหรือไม่ และเงื่อนไขทางบริบททางเศรษฐกิจที่ต่างกันได้ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นและ
ลดลงของขนาดทุนที่คนเหล่านี้ได้ครอบครองอย่างไร ซึ่งการอธิบายในแนวทางนี้แม้จะช่วยให้เห็นการ
สะสมทุนเชิงพัฒนาการที่จะช่ว ยให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของการครอบครองปัจจัยทางเศรษฐกิจ ของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนตลอดจนช่วยให้เข้าใจวิวัฒนาการของการขยายอาณาจักรทางธุรกิจของ
คนเหล่ านี้ได้เป็ น อย่ างดี กระนั้ น ข้อจากัดของการอธิบายในกรอบการนาเสนอเช่นนี้ คือการไม่ได้
กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกลยุทธ์ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างความเข้มแข็งและรักษาอานาจนาทางธุรกิจ ตลอดจนขาดการอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในมิติ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับพลวัตทางเศรษฐกิจและการเมือง1
ส่วนกรอบการอธิบายแบบถัดมา กรอบการนาเสนอที่ว่าด้วยผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
กับบทบาทต่อการพัฒนาทุนนิยมไทยนั้น มักมุ่งพิจารณาผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในฐานะที่ถือว่า
1

อาทิเช่น Kevin Hewison, Bankers and Bureaucrats: Capital and the Role of
the State in Thailand (New Haven, Conn.: Yale University Southeast Asia studies,
1989). และ Akira Suehiro, Accumulation in Thailand, 1855-1985 (Bangkok:
Chulalongkorn University Social Research Institute, 1995).
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2
เป็นหน่ออ่อนของทุนนิยมในไทยว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด ภายใต้สถานการณ์ทางสังคมอย่างไร และคน
เหล่านั้นทาหน้าที่ของการเป็นกลไกผลักดันต่อพัฒนาการของทุนนิยมไทยให้ออกมาในทิศทางเช่นไร ซึ่ง
งานศึกษาชิ้นโดดเด่นที่ใช้กรอบการอธิบายเช่นนี้ได้แก่ งานเขียนเรื่องทุนนิยมขุนนางไทย ของ สังศิต
พิริยะรังสรรค์ ระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯ ยุคต้น ของ ญาดา ประภาพันธ์ และ ต้นกาเนิด
ของชนชั้นนายทุนในประเทศไทย ของ สิ ริลักษณ์ ศักดิ์เกรียงไกร ที่อธิปรายภาพรวมพั ฒนาการของ
เศรษฐกิจไทยผ่านการพิจารณากลุ่มชนชั้นนาทางเศรษฐกิจที่มีเชื้อสายจีนภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน
ส่วนกรอบการอธิบายสุดท้ายเป็นการพิจารณาองค์ประกอบของผู้ประกอบการไทยเชื้อ
สายจีนในแง่ที่ว่าคนเหล่านี้ก้าวขึ้นสู่การเป็นชนชั้นนาทางเศรษฐกิจได้จากปัจจัยอะไร ดาเนิ นธุรกิจใน
ลักษณะอย่างไร2 ตลอดจนพิจารณาปัจจัยร่วมจากบริบทแวดล้อมว่าเงื่อนไขภายนอกส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนอย่างไรบ้าง การอธิบายเช่นนี้กล่าวได้ว่าเป็นกรอบการอธิบายที่น่าสนใจ
ซึ่งมีงานที่โดดเด่นที่สุดได้แก่ Leadership and Power in the Chinese Community of
Thailand ของ วิลเลียม สกินเนอร์ (William Skinner) ผู้เสนอคาอธิบายเกี่ยวกับการกลืนกลายของ
คนจีนในประเทศไทยผ่านการวิเคราะห์จากปัจจัยผลักดันทางเศรษฐกิจและการเมือง อย่างไรก็ตาม
การอภิปรายในงานชิ้นนี้ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับ (1) เงื่อนไขและปัจจัยทางประวัติศาสตร์ที่
ส่งผลต่อการสร้างจินตกรรมที่ว่าด้วยเรื่องผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในอุดมคติ และ (2) ลักษณะ
การดาเนิ นธุร กิจ และอุดมคติทางธุรกิจของผู้ ประกอบการไทยเชื้อสายจีนภายใต้มุมมองและการ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง วั ฒ นธรรม ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง จะพยายามเติ ม เต็ ม ค า อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน ในประเด็นดัง กล่าวและสาหรับประเด็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ กับ
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนซึ่งได้ปรากฏคาอธิบายบางส่วนไว้ใน
งานของ วิลเลียม สกินเนอร์ แล้วนั้นในที่นี้จะยังคงนามากล่าวถึงอยู่ แต่ส่วนสาคัญก็คืองานชิ้นนี้จะ
เปิดพรมแดนการอภิปรายเกี่ยวกับการขับเน้นทางวัฒนธรรมที่นามาซึ่งการแสดงพฤติกรรมทางสังคม
ด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
นอกจากจุ ด มุ่งหมายข้า งต้น การศึ กษาครั้งนี้ยั งมุ่งนาข้อค้ นพบเฉพาะด้านจากงาน
วิชาการระยะก่อนหน้าที่กล่าวถึงการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ได้นาเสนอไว้
2

งานเขียนที่กล่าวถึงลักษณะการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่น่าสนใจ
อาทิเช่น สุธี ประศาสน์เศรษฐ, ภูมิหลังและความคิดทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกอบการไทย
(กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521). และ Akira Suehiro, Family
Business gone wrong? Ownership patterns and corporate performance in Thailand
(Tokyo: Asian Development Bank Institute, 2001).
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3
เป็นส่วนๆ มาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายรัฐกับผู้ประกอบการไทยเชื้อสาย
จีนที่นาไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมให้แก่พรมแดนการศึกษาที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
และผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
อนึ่ง การที่ผู้เขียนเลือกบุคคลซึ่งเป็นผู้นาหอการค้าจีนเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากสมาคมนี้
เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกลุ่มสาคัญตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 สมาคมและผู้นาของสมาคมดังกล่าวได้แสดงบทบาทสาคัญยิ่งทั้งต่อชุมชนชาวจีน
และสังคมไทย อาทิ ทาหน้าที่เป็นตัวแทนต่อรองกับรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือชาวจีนซึ่งถูกจับกุมจากการ
ไม่มีใบรับรองการอพยพ ระดมสรรหางบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาแก่โรงเรียนต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่ง
อาจกล่ าวได้ว่าคนเหล่านี้ ไม่ได้เป็ นเพียงตัวแทนของชนชั้นนาทางเศรษฐกิจของสั งคมไทยเท่านั้น
หากแต่ยังเป็นชนชั้นนาทางวัฒนธรรมสาหรับชาวจีนในสังคมไทยอีกด้วย
1.2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2.1 วรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอุดมคติทางธุรกิจ
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอุดมคติทางธุรกิจ เป็นประเด็นซึ่งได้รับความนิยมอย่ าง
แพร่หลายในสังคมตะวันตก นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เนื่องจากขณะนั้น “คุณภาพชีวิต” ของผู้คนเป็น
วาระแห่งยุคสมัยซึ่งได้รั บการหยิบยกขึ้นมากล่าวขวัญถึงอย่างแพร่หลาย ดังจะเห็นได้จาก โครงการ
นโยบาย รวมถึงการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ การป้องกัน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในที่ทางาน การให้ความคุ้มครองกับผู้บริโภค ฯลฯ ที่ได้รับการผลิตและจัดทา
ให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ความตื่นตัวต่อกรณีทั้งหลายเหล่านี้มีความสาคัญต่อธุรกิจในแง่ การวางกล
ยุทธ์และความจาเป็นต่อการตอบสนองความหวังของสังคม เพราะภายใต้การแข่งขันของโลกธุรกิจนั้น
ปัจจัยทั้ง 2 มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการก้าวขึ้นสู่การเป็น “ผู้ชนะในเกมส์ธุรกิจ”3
แม้ ธีโอ นิโคลัส (Theo Nicholas) จะตั้งข้อสังเกตว่าการศึกษาทางสังคมวิทยา
เกี่ยวกับเรื่อง “อุดมคติ” และเรื่อง “อุดมคติทางธุรกิจ”เป็นเรื่องยาก4 เนื่องจากการศึกษาในประเด็น
ดั ง กล่ า วมี ข้ อ จ ากั ด ส าคั ญ 2 ประการคื อ (1) การหาข้ อ มู ล พื้ น ฐานเพื่ อ น ามาบ่ ง ชี้ แ ละวิ เ คราะห์
3

Rogene A. Buchholz, Fundamental Concepts and Problems in Business Ethics
(New Jersy: Prentice Hall, 1989), 5-6.
4
Theo Nicholas, Ownership Control and Ideology; an enquiry into certain
aspects of modern business ideology, (London: George Allen & Unwin, 1969), 208.
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ข้อเท็จจริงมีอยู่จากัด และ (2) กรอบทฤษฎีและแนวคิดที่จะนามาใช้วิเคราะห์ยังไม่มีข้อสรุปที่เป็น
ที่สุด แต่อย่างไรก็ตามผลงานจานวนไม่น้อยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวได้ถูกผลิตออกมา ไม่ว่าจะเป็น
จากฝ่ า ยนั กจริ ย -ศาสตร์ นั กปรั ช ญา นัก เศรษฐศาสตร์ นัก รัฐ ศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่า งยิ่งนั ก
ประวัติศาสตร์ธุรกิจ ทั้งนีเ้ พื่อตอบสนองต่อความตระหนักถึงความสาคัญของ “ธุรกิจ” ที่มีต่อสังคม
ทั้งนี้ สิ่งที่น่าสนใจก็คือผลงานวิจัยที่ผลิตโดยนักประวัติศาสตร์ธุรกิจ นอกจากจะ
นาเสนอถึง “อุดมคติทางธุรกิจ” อันเป็นแนวทางหรือกลยุทธ์ของแต่ละกลุ่มธุรกิจซึ่งมีความแตกต่าง
กั น แล้ ว ขณะเดี ย วกั น ผลงานของนั ก วิ จั ย กลุ่ ม นี้ ยั ง ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ลักษณะเฉพาะและพัฒนาการของทั้งรูปแบบธุรกิจ และตัวผู้ประกอบการ ซึ่งแต่ละกรณีศึกษาก็จะมี
ความแตกต่างกันไปตามปัจจัยแวดล้อมอย่างเช่น เรื่องพื้นที่ เวลา เงื่อนไขทางสังคม และชาติพันธุ์อีก
ด้วย
จากการสารวจงานเขียนเกี่ยวกับเรื่อง “อุดมคติทางธุรกิจ” พบว่างานศึกษาใน
ประเด็นนี้ส่วนใหญ่5วางอยู่บนแนวทางการอธิบายภายใต้แนวคิดการจัดการนิยม6 (The Managerial
5

ภูชาน อะกัลกัตติ (Bhooshan Agalgatti) และ ซาวานี กฤษณะ (Savani Krishna)
จาแนกว่าแนวทางการอธิบายของงานศึกษาเรื่อง อุดมคติทางธุรกิจ แบ่งได้เป็น 2 แนวทางคือ (1) แนว
ทางการอธิบายของส านั กคลาสสิ ค ซึ่งงานเขียนในกลุ่มนี้มีประเด็นนาเสนอหลักอยู่ที่การเน้นย้าว่า
องค์กร ธุรกิจและองค์กรเอกชนควรเป็นกลไกหลั กในระบบตลาดโดยการบริหารจัดการและวงกลยุทธ์
ด้วยตนเอง และรัฐบาลจะต้องลดขนาดตนเองลงและจากัดบทบาทในการแทรกแซงกลไกตลาด และ (2)
แนวทางการอธิบายภายใต้แนวคิดการจัดการนิยม ซึ่งมุ่งเน้นบทบาทหน้าที่ของธุรกิจที่มีต่อสังคม ส่วน
จูเลียน ไซม่อน (Julian Simon) อธิบายว่าแนวทางการศึกษาของงานศึกษาเรื่อง อุดมคติทางธุรกิจ
จาแนกได้เป็น 4 แนวทางคือ (1) แนวทางการอธิบายของสานักคลาสสิค (The classical business
ideology) (2) แนวทางการอธิบายภายใต้แนวคิดการจัดการนิยม (The Managerial Business
Ideology) (3) แนวทางการอธิบายภายใต้ภายใต้แนวคิดจริยศาสตร์ (Ethical Ideology Orientation)
และ (4) แนวทางการอธิ บายภายใต้กรอบคิดทางกฎหมาย (Legal Framework Ideology)
(Bhooshan Agalgatti and Savani Krishna, Business Ethics (India: Rachana Enterprise,
2007): 16-17. และ Julian Simon, “Business Ideology, Business Ethics and Business
Behavior: A Review of the Issues and a prod to research,” Business and Society 7, 2
(1967): 21.
6
แนวคิดการจัดการนิยม หรือ Managerialism เป็นแนวคิดด้านการจัดการซึ่ง ถูกนาไปใช้
อธิบายใน 2 แง่มุมหลักๆ คือ (1) แง่การบริหารจัดการทางการเมืองซึ่งเน้นความสาคัญของ 2 ประเด็น
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Business Ideology) อาทิเช่น (1) งานของ ไบรอน เค มาแชล (Byron K. Marshall) ซึ่งศึกษาปัจจัย
ของการเปลี่ยนแปลงอุดมคติทางธุรกิจของนักธุรกิจญี่ปุ่นในระยะก่อนสงครามโลกครั้งที่ 27 (2) งานของ
ธีโอ นิโคลัส ซึ่งศึกษาความสัมพั นธ์ของนโยบายทุนนิยมเสรี กลยุทธ์เพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของ
บริษัท และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในพื้นที่ตอนเหนือของลอนดอน 8 และ (3) งาน
ของ โจเซฟ เบนส์แมน (Joseph Bensman) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมองค์กร และความจาเป็น
ของจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรโฆษณากับอุดมคติขององค์กรไม่แสวงหากาไร9 เป็นต้น โดยงานเขียน
เหล่านี้มีประเด็นนาเสนอสาคัญคือ การอธิบายว่าธุรกิจมีพันธะหน้าที่ต่อลูกค้า พนักงาน และสังคมทั้ง
มวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งต้องแสวงหาความชอบธรรมในอานาจทางเศรษฐกิจของตน
ผ่านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การแสดงตนเป็นพลเมืองที่ดี หรือการแสดงตนเป็นรัฐบุรุษ
(Statesman) มิใช่เป็นองค์กรเอกชนผู้เห็ นแก่ตัว 10 ซึ่งผู้ เขียนเห็ นว่าแนวทางการอธิบายเช่นนี้ เป็น
วิธีการศึกษาที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะช่วยตอบคาถามว่าพฤติกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจีนเป็นท่าทีที่ประกอบสร้างมาจากอุดมคติทางธุรกิจอย่างไรแล้ว ขณะเดียวกันผู้เขียนยังมุ่งหวัง
คือ (1.1) ทักษะการบริหารจัดการเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากกว่าการกาหนดนโยบาย และ (1.2)
โครงสร้างของหน่วยราชการควรปรับขนาดให้เล็กลงและขึ้นกับหน่วยงานอิสระเพื่อเพิ่มความคล่องตัว
ด้านการบริหารของหน่วยงาน (ชาญพงศ์ รุ่งทอง, “การประเมินผลการนาระบบการบริหารการเงิน
การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ ม าใช้ ใ นเขตความ รั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งานคลั ง เขต 5
กรมบัญชีกลาง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่, 2551, 5-6)
และ (2) แง่บริหารจัดการทางเศรษฐกิจซึ่งเน้นเรื่องวิธีการจัดการและเทคนิคการบริหารงานทางธุรกิจ
ให้สัมฤทธิ์ผล (Theo Nicholas, Ownership Control and Ideology; an enquiry into certain
aspects of modern business ideology (London: George Allen & Unwin, 1969), 19.
7
Byron K. Marshall, Capitalism and Nationalism in Prewar Japan: The
Ideology of the Business Elite, 1968-1941 (Stanford University Press, 1967).
8
Theo Nicholas, Ownership Control and Ideology; an enquiry into certain
aspects of modern business ideology (London: George Allen & Unwin, 1969).
9
Joseph Bensman, Dollars and sense: ideology, ethnics, and the meaning of
work in profit and nonprofit organizations (New York: Schocken Books, 1983).
10
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Bhooshan Agalgatti and Savani Krishna, Business Ethics
และ Simon, Julian L., “Business Ideology, Business Ethics and Business Behavior: A
Review of the Issues and a prod to research,”.
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ว่าแนวทางการอธิบายรูปแบบดังกล่าวยังสามารถช่วยให้ภาพเกี่ยวกับผู้ประกอบการในอุดมคติ ใน
จินตนาการ หรือความคาดหวังของสังคมไทยได้อีกด้วย
1.2.2 วรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่ อ งสมาคมการค้า และหอการค้า จีน ใน
ประเทศไทย
จากการสารวจผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสมาคมการค้าและหอการค้าจีน
ในประเทศไทย ทั้งเอกสารภาษาไทยและเอกสารภาษาอังกฤษพบว่า แนวทางการศึกษาของประเด็น
ดังกล่ าวสามารถแบ่ งได้ เป็ น 3 แนวทางคือ (1) แนวทางการศึกษาว่า ด้ว ยสมาคมการค้าจี นและ
หอการค้าจีนกับกรณี “ชุมชนจีน” ในประเทศไทย (2) แนวทางการศึกษาว่าด้วยสมาคมการค้าจีน
และหอการค้าจีนในมุมมองแบบลัทธิมาร์กซ์ และ (3) แนวทางการศึกษาว่าด้วยสมาคมการค้าจีนและ
หอการค้าจีนกับ “นายทุน” ในโครงสร้างทุนนิยมของระบบเศรษฐกิจไทย
(1) แนวทางการศึกษาว่าด้วยสมาคมการค้าจีนและหอการค้าจีนกับกรณี “ชุมชน
จีน” ในประเทศไทย
หนังสือเรื่อง Chinese Society in Thailand: An analytical History และ
Leadership and Power in the Chinese Community of Thailand นับเป็นหมุดหมายสาคัญ
ของการศึกษาประเด็นเรื่อง สมาคมการค้าจีนและสมาคมหอการค้าจีนในประเทศไทย เนื่องจากงาน
เขียนดังกล่าวได้นาเสนอถึงกรณีเรื่องสถานะของ “ชุมชนจีน” อันส่งผลให้เกิดแนวทางการอธิบายต่อ
กรณีเรื่องสมาคมการค้าจีนและสมาคมหอการค้าจีนใน 2 ประเด็นสาคัญดังนี้
1. ประเด็นเรื่องลักษณะโครงสร้างของสังคมจีนในประเทศไทย
จากการที่วิลเลียม สกินเนอร์ อธิบายว่า เนื่องจากจานวนของผู้อพยพชาวจีนมี
สัดส่วนไม่สมดุลกัน11 สมาคมการค้าของคนจีนตลอดมาจึงมักเป็นองค์กรเพื่อมุ่งแสวงหาและตอบสนอง
ต่อความจาเป็นเรื่องการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแบบเฉพาะกลุ่มภาษาพูดหรือกลุ่มท้องถิ่น
เดียวกัน ซึ่งยังผลให้โครงสร้างสังคมจีนในประเทศไทยระยะก่อนการเกิดองค์กรตัวแทนชาวจีนทั้งมวล
เป็นโครงสร้างสังคมแบบแนวตั้ง และการเปิดประเด็นอธิบายดังกล่าวนี้ ส่งผลให้งานเขียนในระยะ
11

เมื่อคานวณจากคนจีนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ชาวแต้จิ๋วจัดเป็นกลุ่มภาษาพูดที่มี
จานวนมากที่สุดคิดเป็น 56% รองลงมาคือกลุ่มจีนแคะ 16% ไหหลา 12% กวางตุ้ง 7% ฮกเกี้ยน 7%
และกลุ่มภาษาพูดอื่น ๆ อีก 2% (ข้อมูลจาก วิลเลียม จี สกินเนอร์ , สังคมจีนในประเทศไทย:
ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ , แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และ คณะ (กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 215.
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ต่อมาอย่างเช่นงานของ พลกูล อังกินันท์ วิเคราะห์ต่อกรณีการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งสโมสรการค้า
กงสุลจีน และการประท้วงต่อต้านรัฐบาลไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ว่า เหตุการณ์ทั้งสามนอกจากจะ
ชี้ให้ เห็ นถึงผลสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแผ่ นดินจีนและเป็นการตอบสนองต่อ
นโยบายของรั ฐ ไทยที่ มีต่อ “ชาวต่างชาติ ” ซึ่ งเปลี่ ยนไปภายใต้แ รงขั บดัน ของชาติ ตะวั นตกแล้ ว
ขณะเดียวกันยังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมจีนไปพร้อมกันด้วย12
2. ประเด็นเรื่องการกลืนกลายของชาวจีนในประเทศไทย จากการที่ วิลเลียม
สกินเนอร์เสนอว่า การก่อตั้งสมาคมหอการค้าจีน (Chinese Chamber of Commerce) ในพ.ศ.
2453 เป็นเหตุให้ “ชุมชนจีน” เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง เพราะองค์กรดังกล่าวก่อให้เกิดสถาบันและผู้นา
ชาวจีนซึ่งทาหน้าที่เป็นตัวแทนชาวจีนทั้งมวลในประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งย่อมเป็นอุปสรรคต่อการ
เสื่อมคลาย “ความเป็นจีน” ไม่มากก็น้อย งานวิชาการที่มุ่งศึกษาและหาคาตอบเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง
“สมาคมจีนในสังคมไทยกับอุปสรรคต่อการกลืนกลาย” ในระยะต่อมาจึงมีการอภิปรายถกเถียงกันซึ่งอาจ
จาแนกเป็นสองกลุ่มดังนี้ (1) งานเขียนกลุ่มแรก อาทิ งานของ ริชาร์ด เจ คอฟลิน (Richard J. Coughlin)
เรื่อง Double Identity: The Chinese in modern Thailand งานของแสวง รัตนมงคลมาศ เรื่อง
อนาคตของสมาคมชาวจีนในประเทศไทย และงานของ เกียรติศักดิ์ มั่นศรี เรื่อง สังคมของชาวจีนใน
ประเทศไทย ได้เสนอในทิศทางเดียวกันว่า กิจกรรมภายในของสมาคมจีน อย่างเช่น การเรี่ยไรเงินเพื่อ
ผลประโยชน์และช่วยเหลือเฉพาะหมู่ชาวจีน การสร้างหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิก
ฯลฯ ส่งผลให้ความสามารถในการดารงอยู่ของอัตลักษณ์ความเป็นจีนของกลุ่มคนจีนในสังคมไทย
เป็นไปอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น และย่อมทาให้ การกลืนกลายระหว่างชาวจีนกับชาวไทยก็จะเกิดขึ้นได้ช้า
ลง และ (2) งานเขียนกลุ่มที่สอง ตัวอย่างเช่น งานเขียนของ ชัน กว่อก บัน และทง ชี คง (Chan
Kwok Bun และ Tong Chee Kiong) เรื่อง Rethinking Assimilation and Ethnicity: The
Chinese in Thailand และ งานเขียนของพรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล เรื่อง พัฒนาการบทบาทของ
สมาคมชาวจีนในกรุงเทพที่มีต่อคนไทยเชื้อสายจีน (พ.ศ. 2485-2535) ที่ได้นาเสนอสอดคล้องกันว่า
แม้ส มาคมจีน จะมีบทบาทสังคมและวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ดีห ลังจากที่รัฐบาลไทยยุคจอมพลป.
พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487 และ พ.ศ. 2491-2500) ได้ออกระเบียบควบคุมสมาคมจีนแล้ว
ความสามารถในการธารงอัตลักษณ์ของคนจีน รวมถึงอานาจชี้นาทางวัฒนธรรมของสมาคมจีนถูก
จ ากัด ให้ล ดลง อีก ทั้ง กลุ ่ม ผู ้น าสมาคมจี น แม้ว ่า จะมีเ ชื้อ ชาติจีน แต่โ ดยส่ว นมากคนเหล่า นี้ก็ถ ือ
สัญชาติไทย และยิ่งไปกว่านั้นกรณีของสมาคมหอการค้าจีนยิ่งไม่อาจเป็นอุปสรรคต่อการกลืนกลาย
12

พลกูล อังกินันท์, บทบาทชาวจีนในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, (นครหลวงฯ: ประจักษ์การพิมพ์, 2515), 46-47.
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ของชาวจีนได้ด้วยเหตุผลที่ว่าสมาคมดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่หลักเรื่องการสืบทอดวัฒนธรรมความเป็น
จีน หากแต่เป็นองค์กรรวมของนักธุรกิจระดับสูงชาวจีนผู้ซึ่งยึดมั่นต่อหลักการเรื่องผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจสาคัญเหนือสิ่งอื่นใด
(2) แนวทางการศึกษาว่าด้วยสมาคมการค้าจีนและหอการค้าจีนในมุมมองลัทธิ
มาร์กซ์
จากการสารวจสภาพธุรกิจในกรุงเทพฯ ของ วิลเลียม สกินเนอร์ซึ่งพบว่า (1) ผู้ที่
ครอบงาและมีบทบาทหลักทางเศรษฐกิจของไทยเป็นคนจีน และ (2) ผู้นานักธุรกิจจีนระดับสูง เหล่านี้
สามารถรักษาสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านการรวมตัวกันเป็นสมาคม และส่งผลให้เกิดกลุ่ม
ผลประโยชน์แบบรวมศูนย์ขึ้นอันเป็นเหตุให้เกิดข้อถกเถียง ใน 2 ประเด็นสาคัญคือ (1) ประเด็นเรื่อง
สมาคมการค้ าจี น กับ การสร้ างภาวะกระจุกตัว ทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกันกับงานเขียนของแสวง
รัตนมงคลมาศ ซึ่งเสนอว่า การรวมตัวกันเป็นสมาคมการค้าของชาวจีนเอื้อต่อการสร้างระบบพวก
พ้อง13 งานเขียนของณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ เสนอว่า สมาคมการค้าของชาวจีนเป็นปัจจัยริเริ่มของ
ภาวะการเกิดขึ้นของชนชั้นนายทุนข้าราชการในสังคมไทย เนื่องจากการรวมตัวกันในรูปแบบสมาคม
ของชาวจีนไม่เพียงสร้างการรวมศูนย์ระหว่างกลุ่มนายทุนจีนเท่านั้น หากแต่ยังเป็นสถาบันที่ช่วยเสริม
หนุนการสร้างเครือข่ายและเส้นสายกับกลุ่มการเมืองและข้าราชการอีกด้วย 14 และ (2) ประเด็นเรื่อง
ชนชั้นและผลประโยชน์ของชนชั้น สืบเนื่องจากปัญหาเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจที่กระจุกอยู่ในมือคน
จีน ประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และความเหลื่อมล้าทางชนชั้นจึงถูกหยิบ
ยกขึ้นมาอภิปรายต่อยอดดังนี้
(2.1) ปั ญ หาเรื่ อ งความไม่ เ ป็ น ธรรมทางสั ง คม
งานเขี ย นของณรงค์
เพ็ชรประเสริฐเสนอว่าจากกรณีเรื่องการสร้างเครือข่ายผลประโยชน์เชิงพวกพ้อง ทั้งในแวดวงของ
กลุ่มนักธุรกิจชาวจีนด้วยกันเองและแวดวงความสัมพันธ์ของกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนกับกลุ่มข้าราชการ
นามาซึ่งผลเสียทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงภาพใหญ่ที่ก่อให้เกิดภาวะการไม่กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ
อย่างเท่าเทียม และในเชิงภาพย่อที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและชนชั้น
แรงงาน ซึ่งอาจแก้ไขได้โดยรัฐจะต้องเข้ามาทาหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทย
ทุกคน
13

แสวง รัตนมงคลมาศ, “อนาคตของสมาคมจีนในประเทศไทย,” ใน ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ (ผู้
รวบรวม), ชาวจีนในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2517), 240-247.
14
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, “สมาคมการค้าและหอการค้าในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518), 51-52.
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(2.2) ปัญหาเรื่องจิตสานึกทางชนชั้น งานเขียนของจเด็จ อินสว่างและปรารถนา
โกเมน นาเสนอตรงกันว่า ปัญหาหลักของกลุ่มชาวจีนในสังคมไทย นอกเหนือจากกรณีเรื่องการครอง
สถานะเป็นชนกลุ่มน้อยผู้มีพลังมากที่สุดในแง่ของอิทธิพลทางเศรษฐกิจแล้ว ปัญหาสาคัญที่สุดของคน
เหล่ า นี้ คื อ คนเหล่ า นี้ ไ ม่ มี จิ ต ส านึ ก ของชนชั้ น กลางและไม่ มี พ ลั ง ในการช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นระบอบ
ประชาธิปไตย15
(3) แนวทางการศึกษาว่าด้วยสมาคมการค้าจีนและหอการค้าจีนกับ “นายทุน”
ในโครงสร้างทุนนิยมของระบบเศรษฐกิจไทย
นอกเหนือจากงานเขียนชิ้นคลาสสิคของ วิลเลียม สกินเนอร์ (1957) ซึ่งนาเสนอ
เรื่องอานาจทางเศรษฐกิจไทยกับภาวะผูกขาดเนื่องจากการประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มผู้นาจีนกับ
ชนชั้นสูง งานเขียนของ สุเอฮิโระ อากิระ (Suehiro akira) (1989) อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2539)
มนทิรา เตชะมโนดม (2539) พรรณี บัวเล็ก (2541) และพรรณี บัวเล็ก (2545) ได้ตั้งข้อถกเถียง
เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มพลังทางธุรกิจในยุ คทุนนิยม กล่าวคือ ในขณะที่ งานเขียนของ สุเอฮิโระ อากิระ
(1989) มนทิรา เตชะมโนดม (2539) พรรณี บัวเล็ก (2541) และ พรรณี บัวเล็ก (2545) พยายามตั้ง
ข้อสรุปว่า การเติบโตของทุนไทยภายใต้การรวมกลุ่มของตัวละครสาคัญทางเศรษฐกิจ และการสร้าง
เครือข่ายร่วมระหว่างกลุ่มนายทุนเอกชน (จีน) กับกลุ่มข้าราชการและศักดินาไทย รวมถึงกลุ่มนายทุน
ต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากนโยบายทุนนิยมโดยรัฐได้ถูกนามาใช้กับประเทศไทย การกระจุก
ตัวของกลุ่มพ่อค้า ผู้ประกอบการ และนายทุนชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงจรการค้าข้าว มีความ
เหนียวแน่นและเกิดการสกัดกั้นการเติบโตของทุนกลุ่มใหม่อย่างเข้มข้นขึ้น อันนามาซึ่งการเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาระบบทุนนิยมเสรี
แต่ทว่า งานเขียนเรื่อง มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านการเคลื่อนไหวของ
สมาคมธุรกิจ ของ อเนก เหล่าธรรมทัศน์กลับนาเสนอและวิเคราะห์ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ
อเนก พยายามเสนอว่า กลุ่มสมาคมธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย เป็นกลุ่มพลังอานาจใหม่จาก
ภาคธุร กิจที่ส่ งอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภ าค
แตกต่างจากยุคสมัยก่อนหน้าซึ่งการกาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตจากกลุ่ม
ข้าราชการ ดังนั้น แม้ในทางแม้นโยบายแบบลายลักษณ์อักษรของรัฐจะเป็นอานาจกระทาของ
ฝ่ายรัฐบาล แต่กระนั้นก็ดีการเกิดขึ้นของกลุ่มพลังเอกชน รวมถึงการตั้งขึ้นของคณะกรรมการร่วม
จเด็ จ อิ น สว่ า ง, “กลุ่ ม อิ ท ธิ พ ลและกลุ่ ม ผลประโยชน์ ช าวจี น กั บ การพั ฒ นาระบอบ
ประชาธิปไตยในเมืองไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีชนชั้นกลางสัญชาติจีนบางกลุ่มกับการมีส่ วนร่วมในทาง
การเมือง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518).
15
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ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ. นั้น คือตัวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจไทยได้หลุดพ้น
จากระบอบอามาตยาธิปไตยและเข้าสู่ยุคแห่งเศรษฐกิจที่มีพลังขับเคลื่อนโดยกลุ่มธุรกิจเอกชนแล้ว16
จากการสารวจผลงานทางวิชาการเรื่องสมาคมการค้าและสมาคมหอการค้าจีนใน
ระยะก่อนหน้าจะเห็นได้ว่า แนวทางการอธิบายทั้ง 3 แนวทางหลีกหนีไม่พ้นจากมิติการศึกษาที่วางไว้
โดย วิลเลียม สกินเนอร์ ซึง่ แม้ว่าในแง่หนึ่ง ข้อถกเถียงจะถูกต่อยอดออกมาในหลายต่อหลายประเด็น
ดังที่อภิปรายไว้ในข้างต้น แต่กระนั้น ผู้เขียนยังไม่พบการนาแนวทางการอธิบายเกี่ยวกับอุดมคติทาง
ธุรกิจมาใช้พิจารณากลุ่มผู้นาหอการค้าจีนแต่อย่างใด ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องการมุมมองและแนวทางการ
อธิบายที่น่าสนใจดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยความมุ่งหวังว่าผลการศึกษาจะสามารถช่วยเพิ่ม
ความกระจ่างชัดให้แก่ประเด็นศึกษาเรื่องผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนและช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยในยุคร่วมสมัยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
1.3 ขอบเขตและวิธีการศึกษา
ในวิทยานิ พนธ์ฉ บั บ นี้ ผู้ เขียนจะใช้วิธีการพรรณาและวิเคราะห์ (Descriptive and
Analytical) เป็นวิธีการบรรยายให้ทราบถึงลาดับความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
รวมถึง แนวทางการดาเนิ น ธุร กิ จ และอุ ดมคติ ทางธุร กิจของผู้ ประกอบการไทยเชื้อส ายจีน ในช่ว ง
ระหว่าง พ.ศ. 2488-2540 โดยอาศัยแนวทางการศึกษาแบบประวัติศาสตร์ธุรกิจ (Business History)
ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประกอบการที่มีผลเกี่ยวข้องต่อการ
ขยายตัวขององค์กร แนวทางการบริหารงานที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการ แนวทางพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนลักษณะเฉพาะและแนวคิดการดาเนินธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 17
เข้ า ช่ ว ยเหลื อ การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล และเอกสารทางประวั ติ ศาสตร์ที่ ไ ด้ จากการค้ น คว้ า และน ามา
วิเคราะห์สังเคราะห์อภิปรายอย่างเป็นเหตุเป็นผล
สาหรับหลักฐานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์
จากเอกสารของทางราชการ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
อเนก เหล่าธรรมทัศน์, มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านการเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกิจ,
แปลโดย สายทิพย์ สุคติพันธ์ (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2539), 13.
17
Geoffrey Jones and Jonathan Zeitlin, “Introduction of Business History,” In
The Oxford Handbook of Business History, Geoffrey Jones and Jonathan Zeitlin Eds.,
(England: Oxford University Press, 2007): 1-2.
16
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พระราชบัญญัติ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและประเด็นวิจัย นอกจากนั้นวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้จะสืบค้นข้อมูลจากเอกสารลายลักษณ์อักษรทั้ งที่ตีพิมพ์แล้วและยังไม่ได้ตีพิมพ์ที่เขียนโดยหรือ
มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในกลุ่มกรณีศึกษา เช่น หนังสืองานศพ
หนังสืออนุสรณ์ หนังสือครบรอบ วารสารของสมาคม รวมถึงคาสัมภาษณ์ของบุคคลลกลุ่มที่จะศึกษา
ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารชนิดต่างๆ โดยถือเป็นหลักฐานชั้นต้นสาคัญที่จะนามาซึ่งคาอธิบายเกี่ยวกับ
อุดมคติทางธุรกิจของบุคคลเหล่านี้ รวมถึงจะอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มบุคคลกรณีศึกษาเท่าที่เข้าถึงได้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางแนวคิดที่ไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารเพิ่มเติม
1.4 โครงสร้างวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาอุดมคติทางธุรกิจและการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีนผ่านกลุ่มผู้นาหอการค้าจีน ภายใต้บริบทเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2488-2540 โดยจาแนกการ
นาเสนอออกเป็น 5 บท
บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาของการปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์
สมมติฐาน ตลอดจนวิธีดาเนินการวิจัย
บทที่ 2 กล่ าวถึงที่มาของลั กษณะการดาเนินธุรกิจและอุดมคติการดาเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน โดยพิจารณาผ่าน คุณค่า ค่านิยม และวัฒนธรรมเกี่ยวกับการค้าและ
การดาเนินธุรกิจของชาวจีน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางเชื่อมโยงให้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดาเนินธุรกิจ
การบริห ารจัดการธุรกิจ ตลอดจนอุดมคติทางธุรกิจของผู้ ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในช่วงหลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงพ.ศ. 2540 ซึ่งจะกล่าวถึงในบทถัดไปได้ดียิ่งขึ้น โดยการนาเสนอจะจาแนก
เป็น 3 ประเด็นหลักคือ (1) ค่านิยมเรื่องสถานะชนชั้นพ่อค้าในสังคมจีน (2) คาสอนของขงจื่อเรื่อง
หลักพึงปฏิบัติของพ่อค้า และ (3) สมาคมลับ ในฐานะสมาคมพื้นฐานแห่งการดาเนินธุรกิจพ่อค้าและ
ผู้ประกอบการชาวจีนในยุคก่อนการพัฒนาสู่สมาคมการค้า
บทที่ 3 เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ การดาเนินธุรกิจ แนวทางการบริหารจั ดการธุรกิจ
ตลอดจนกิ จ กรรมทางสั ง คมและกิ จ กรรมการกุ ศ ลที่ ก ระท าโดยผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น
กรณีศึกษาจานวน 5 คน ประกอบด้วย นายสหัท มหาคุณ นายมา บูลกุล นายสมาน โอภาสวงศ์
นายชิน โสภณพนิ ช และนายเกีย รติ วัธ นเวคิน ซึ่งถือเป็น ผู้ ประกอบการไทยเชื้อสายจีน ที่มีแนว
ทางการดาเนิ น ธุร กิจ ที่น่ าสนใจและเป็น ตัว แทนของชนชั้นนาทางเศรษฐกิจไทย ภายใต้ช่ว งเวลา
ระหว่าง พ.ศ. 2488 ถึงทศวรรษ 2520 ทั้งนี้ เพื่อชี้ให้เห็นว่าท่ามกลางเงื่อนไขของการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจซึ่งมีอานาจรัฐเป็นผู้ควบคุมกลไกหลัก นอกจากจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
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ดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนหลากหลายด้านแล้ว ขณะเดียวกันคนเหล่านี้ยังต้องมี
การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ตลอดจนมีการดาเนินกิจกรรมทางสังคมต่างๆ และขับเน้นอุดมคติทางธุรกิจ
ออกมาเพื่อเป็นการสะท้อนตอบต่อแบบแผนทางวัฒนธรรมของรัฐอีกด้วย
บทที่ 4 เป็ น การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ และกิ จ กรรมทางสั ง คมของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนภายใต้ช่วงเวลาระหว่างทศวรรษ 2520-2540 ซึ่งมีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากระยะก่อนหน้า ในช่วงหลังทศวรรษ 2520 ภาคธุรกิจ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด กลุ่มผู้ประกอบการกลายเป็นความหวังของชาติทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีฐานะเป็นชนชั้นนาทางเศรษฐกิจของไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนแนว
ทางการดาเนินธุรกิจให้มีศักยภาพพร้อมต่อการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ละทิ้งภาระหน้าที่ด้านการ
ตอบแทนสังคม ทั้งนี้เพื่อให้การกระทาดังกล่าวช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรธุรกิจไปพร้อมๆ
กับการควบคุมพลังศรัทธาจากผู้คนในสังคม
บทที่ 5 เป็นการไล่เรียงและสรุปประเด็นสาคัญของวิทยานิพนธ์ รวมถึงตั้งข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมสาหรับการศึกษาต่อยอดในประเด็นเกี่ยวกับอุดมคติทางธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนต่อไป
1.5 วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ศึ กษาการเปลี่ ย นแปลงการด าเนิ นธุ ร กิจ ของผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อสายจี น
ระหว่าง พ.ศ. 2488-2540
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อุดมคติทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน ระหว่าง
พ.ศ. 2488-2540
1.6 สมมติฐานเบื้องต้น
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินธุรกิจและอุดมคติ
ทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน เกิดจากปัจจัย 2 ประการควบคู่กันคือ (1) คุณค่าและ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจและการสร้างความชอบธรรมในการประกอบอาชีพด้านการค้ าของ
ชาวจีน และ (2) สภาพการณ์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละบริบทเวลา
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เข้าใจรูปแบบและแนวทางการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
2. เข้ า ใจและเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของภาพลั ก ษณ์ ผู้ ป ระกอบการที่ มี คุ ณ ธรรมของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
3. รู้และเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริบททางประวัติศาสตร์กับผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนภายใต้ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
4. เพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยร่วมสมัยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
1.8 นิยามศัพท์
เนื่องจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งกล่าวถึงอุดมคติทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสาย
จี น เป็ น ส าคั ญ ดั ง นั้ น ก่ อ นจะเข้ า สู่ ก ารอภิ ป รายเนื้ อ หา ล าดั บ แรกควรท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ความหมายของคาว่า อุดมคติทางธุรกิจ ในบริบทของการศึกษานี้ก่อน
จากการประมวลความหมายของคาว่า “อุดมคติทางธุรกิจ ” ดังปรากฏในงานวิชาการ
ระยะก่อนหน้าพบว่า คานิยามและทิศทางการอธิบายความหมายของงานแต่ละชิ้นมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามบริบทการศึกษา กล่าวคือ ในขณะที่ ไบรอน เค มาร์แชลซึ่งศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของชน
ชั้นธุรกิจในญี่ปุ่นในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 อธิบายว่า อุดมคติทางธุรกิจ เป็นแนวคิดของบรรดา
ชนชั้นธุรกิจซึ่งผลิตและแสดงออกมาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อระบบทุนนิยมเอกชน และเป็นหลักการ
ทางธุรกิจที่ได้รับอิทธิพลมาจากคุณค่าของสังคมในอดีตสมัยซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการ
ได้ตามบริบทของการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม18 ทว่า ธีโอ นิโคลัสกลับอธิบายความหมายของอุดมคติ
ทางธุรกิจ แตกต่างออกไปว่า คติดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอานาจซึ่งนักธุรกิจสร้างขึ้นจากการกาหนด
รูปแบบ และการคัดเลือกตัวตนบางประการ เพื่อมุ่งใช้เป็นภาพแทนของตน19
นอกจากสองความหมายข้างต้ น ในงานเขียนเรื่อง The business ideology of
Benjamin Franklin and Japanese values of the 18th century ของ คิสิชิ วาตานาเบ้ (Kishichi
18

Byron K. Marshall, Capitalism and Nationalism in Prewar Japan: The
Ideology of the Business Elite, 1968-1941, (Stanford University Press, 1967), 4-5.
19
Theo Nicholas, Ownership Control and Ideology; an enquiry into certain
aspects of modern business ideology, (London: George Allen & Unwin, 1969), 208.
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Watanabe) ยังมีคานิยามเกี่ยวกับความหมายของคาว่า อุดมคติทางธุรกิจ ในอีกลักษณะหนึ่งว่า
หมายถึงปัจจัยสาคัญต่อกระบวนการทาให้เป็ นอุตสาหกรรม (ในบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกา)
เนื่องจาก คติดังกล่าวนอกจากจะสามารถช่วยกาหนดแนวคิดหรือความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
ซึ่ ง เป็ น กุ ญ แจส าคั ญ ของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในยุ ค อุ ต สาหกรรมแล้ ว คติ นี้ ยั ง มี ส่ ว นช่ ว ยต่ อ การ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่เป้าหมายได้อีกด้วย20
จากการประมวลนิยามของคาว่า อุดมคติทางธุรกิจ ของงานวิชาการระยะก่อนหน้าจะ
เห็นได้ว่าคาดังกล่าวได้รับการนิยามและให้ความหมายด้วยข้อความและการอธิบายที่แตกต่างกัน
ออกไป ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่กระจ่างชัดมากขึ้น ผู้เขียนจะแยกอธิบายความหมายของคาว่า อุดมคติ
และ คาว่า ธุรกิจ ออกจากกัน จากนั้นจึงอภิปรายความหมายของคาว่า อุดมคติทางธุรกิจ (ซึ่งผู้เขียน
จะนามาใช้ในบริบทการศึกษาครั้งนี้) ในลาดับถัดมา
เดิมทีคาว่า อุดมคติ มักถูกใช้ในความหมายเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง “สังคม” และเป็นคาซึ่ง
นิยมนามาใช้ในกลุ่มนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการทูต ในแง่นี้คาว่า อุดมคติ ได้รับการอธิบายว่า
เป็นหลักการซึ่งไม่อาจทาความเข้าใจโดยแยกขาดจากบริบททางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์เชิงอานาจ
และความสั มพันธ์ต่าง ๆ ในสั งคมได้ 21 ซึ่งสอดคล้ องกับการอธิบายของ มิชิโอะ โมริชิมะ (Michio
Morishima) ที่เสนอว่า อุดมคติ หมายถึงระบบของความเชื่อซึ่งทาหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนในสังคมเข้าไว้
ด้วยกัน22อย่างไรก็ดี เมื่อขอบเขตการศึกษาของสาขาสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์เกิดการขยายตัว
ขึ้น คาว่า อุดมคติ จึงถูกนามาอธิบายในแง่มุมและขอบเขตที่หลากหลายมากขึ้นตามไป ทั้งนี้หนังสือ
เรื่อง Ideology: An Introduction ของ เทอรี อีกัลตัน (Terry Eagleton) ได้รวบรวมความหมายของ
คาว่า อุดมคติ ที่ปรากฏในการอธิบายของนักวิชาการตะวันตกไว้ดังนี้
(1) ผลิตกรรมการสร้างความหมาย, สัญลักษณ์ และคุณค่าในสังคม
(2) เนื้อหาอันเป็นลักษณะเฉพาะของแนวคิดในกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่งหรือ ชนชั้นใดชน
ชั้นหนึ่ง
20

Kishichi Watanabe, "The business ideology of Benjamin Franklin and
Japanese values of the 18th century," Business and Economic History (1988): 79.
21
Michael H. Hunt, “Ideology”, The Journal of American History, 77, no.1
(June, 1990): 110.
22
Michio Morishima, “Ideology and economic activity," Discussion paper JS142,
London: Suntory and Toyata International Centres for Economics and Related
Disciplines D, London School of Economics and Political Science (1986): 1.
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(3) แนวคิดซึ่งช่วยสร้างความชอบธรรมในการครองอานาจทางการเมือง
(4) รูปแบบความคิดซึ่งมีที่มาจากการกระตุ้นจากความต้องการของสังคม
(5) การเชื่อมโยงกันระหว่างวาทกรรมและอานาจ
(6) รูปแบบแนวทางการปฏิบัติที่เป็นผลมาจากความเชื่อ
(7) อุปาทานของผู้คนในสังคมที่มีต่อโลกในความคิดของพวกเขา
(8) ความคลุมเครือระหว่างการอธิบายในทางภาษาศาสตร์กับโลกแห่งความเป็นจริง23
นอกเหนือจากการนิยามข้างต้น ในกลุ่มของนักวิชาการภาษาไทยก็ได้ให้ความหมายของ
คาว่า อุดมคติ เอาไว้ด้วยเช่นกัน อาทิ (1) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ.2542 อธิบาย
ว่า อุดมคติ หมายถึง จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริงทางใดทาง
หนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเจ้าหมายแห่งชีวิตตน 24 (2) พจน์ กริชไกรวรรณ และคณะ อธิบายว่า อุดมคติ
หมายถึง หลักการที่ยึดมั่นอยู่ในใจ เป็นหลักปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต อุดมคติเป็น
เรื่องเดียวกับชีวิตไม่ได้เป็นสิ่งแปลกยากที่ตั้งไว้บนแท่นบูชาหรือสิ่งฝันเฟื่องไร้สาระ และอุดมคติยังเป็น
เรื่องเฉพาะของบุคคล25 และ (3) พันตารวจเอกวณิชย์ วัลลา อธิบายว่า อุดมคติ หมายถึง มาตรฐาน
ความดี ความงาม ที่มนุษย์ถือเป็นเป้าหมายปฏิบัติ26
จากความหมายทั้งหมดข้างต้น กล่าวได้ว่า อุดมคติ จึงย่อมมีความหมายถึง หลักการหรือ
คุณค่าอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งถูกนามาใช้เป็นแนวปฏิบัติเนื่องจากมนุษย์เห็นว่าเป็นความดี เป็นเป้าหมาย
และสะท้อนตอบต่อความต้องการของสังคม
ถัดมาในส่วนของความหมายของคาว่า ธุรกิจ ก็มีผู้ให้คานิยามไว้อย่างหลากหลายเช่นกัน
อาทิ (1) หนังสือคู่มือคาศัพท์ธุรกิจ (Handbook of Business terms) เสนอว่า ธุรกิจ หมายถึง
กิจ กรรม กิจ การ หรือการค้าขาย ใด ๆ ซึ่งกระทาไปเพื่อจุดมุ่งหมายที่เป็นผลกาไรจากการให้ /

23

Terry Eagleton, Ideology: an introduction ( London: Verso, 1991), 1-2.
24
ราชบั ณ ฑิต ยสถาน, พจนานุ กรมฉบับ ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุง เทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับบลิเคชั่น, 2546), 1 และ 381.
25
พจน์ กริชไกรวรรณและคณะ, วิกฤติกระแสโลกาภิวัตน์: บทวิเคราะห์และสารวจแม่แบบ
การพัฒนา (กรุงเทพ: มูลนิธิเด็ก, 2552), 5-6.
26
วณิชย์ วัลลา, “ตารวจในอุดมคติตามแนวพุทธศาสน์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555), 54.
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อานวยให้ซึ่งสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า 27 (2) แอนเดรีย สคัลซ์ (Andrea Schulz) อธิบายว่า ธุรกิจ
หมายถึง องค์กรใด ๆ ซึ่งมีจุดประสงค์สร้างผลกาไร ไม่ว่าจะเป็นบริษัทส่วนตัวของชาวจีนซึ่งมีขนาด
เล็ก รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่ระดับชาติ บริษัทข้ามชาติ หรือแม้แต่กิจการร่วมการค้า ก็เข้าข่ายว่า
เป็นธุรกิจด้วย 28 (3) พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542 นิยามว่า ธุรกิจ หมายถึง การงาน
ประจาเกี่ยวกับอาชีพค้าขายหรือกิจการอื่นที่สาคัญและไม่ใช่ราชการ (4) สุภาพร พิศาลบุตร อธิบาย
ว่า ธุรกิจ หมายถึง กระบวนการที่ผู้ประกอบการเริ่มต้นตั้งแต่การผลิต การจาหน่ายสินค้า หรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมโดยมุ่งหวังผลกาไร 29 และ (5) นรภัทร สถานสถิตย์
น าเสนอว่า ธุร กิจ หมายถึง บุ คคลหรือ องค์กรที่พยายามสร้างกาไร โดยการจัดหาผลิ ตภัณฑ์ซึ่ง
สามารถสร้ างความพึง พอใจให้ ลู กค้ าได้ เนื่ องจากผลิ ต ภัณ ฑ์นั้ น สามารถตอบสนองความจ าเป็ น
พื้นฐานและความต้องการของลูกค้า30
เช่นนี้จึงอาจสรุปได้ว่า ธุรกิจ มีความหมายถึง กิจกรรมหรือการใด ๆ ที่กระทาไปโดย
บุคคลหรื อองค์กร ด้วยมีจุดประสงค์เพื่อผลกาไร จากการมอบให้ หรือตอบสนองให้ซึ่งสินค้า การ
บริการ หรือการกระทาอื่นใดแก่ผู้อื่น
จากนิยามทั้งหมดดังกล่าวไปข้างต้นคาว่า อุดมคติทางธุรกิจ ในบริบทการศึกษาครั้งนี้จึง
มีความหมายถึง แนวคิด หลักการหรือคุณค่าอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งถูกนามาใช้เป็นแนวปฏิบัติในทาง
ธุรกิจหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งผลกาไรหรือผลประกอบการ เนื่องจากแนวคิด
หลักการ หรือคุณค่าเหล่านั้นเป็นคุณค่าที่สังคมเห็นว่าเป็นความดี เป็นเป้าหมาย หรือเป็นการสะท้อน
ตอบต่อความต้องการของสังคม

27

Jay N. Nisberg, The Random House Handbook of Business Terms, (New
York: Random House, 1988), 42 อ้างถึงใน Andrea Suhulz, Chinese Business Culture,
(Diplom.de, 2006), 9.
28
Ibid., 9.
29
สุภาพร พิศาลบุตร, จริยธรรมทางธุรกิจ, (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ, 2548), 39.
30
นรภัทร สถานสถิตย์, ธุรกิจและรูปแบบการดาเนินงานทางธุรกิจ (เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจเบื้องต้น คณะธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2556), 1.
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บทที่ 2
ที่มาของอุดมคติทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน:
ค่านิยมและวัฒนธรรมจีนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและธุรกิจ
งานเขียนด้านประวัติศาสตร์ธุรกิจจานวนไม่น้อยที่ถูกผลิตขึ้นในยุคหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ทาการค้าซึ่งเป็นชาวจีนเสนอว่า การทาความเข้าใจพ่อค้าชาวจีน วิธีการ
ทาการค้าของพ่อค้าชาวจีน ตลอดจนอุดมคติทางธุรกิจของพ่อค้าชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนผู้ที่
ไม่ได้อาศัยและประกอบการงานในมาตุภูมิของตนเอง จาเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบอย่างน้อยสอง
ประเด็นควบคู่กัน ประเด็นแรกเป็นประเด็นคลาสสิคที่กลุ่มงานเขียนด้านวัฒนธรรมจีนศึกษานิยมใช้
อธิบายแนวคิดและพฤติกรรมของพ่อค้าชาวจีนนั่นคือคุณค่า ค่านิยม หลักปรัชญาชีวิต และวัฒนธรรม
ของจีนที่เป็นรากฐานทางความคิดความเชื่อของชาวจีนทั้งหลายมาแต่ช้านาน และประเด็นถัดมาซึ่ง
เพิ่งเป็นประเด็นที่นิยมนาขึ้นมาอธิบายในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สองและมีความสาคัญไม่น้อยไป
กว่าองค์ประกอบส่วนแรกคือบริบทแวดล้อมของถิ่นที่พานักและถิ่นประกอบธุรกิจการค้าของคนจีน
นอกมาตุ ภู มิ ว่ า พรมแดนที่ อ าศั ย มี ส ถานการณ์ อ ย่ า งไร มี วั ฒ นธรรมแบบไหน มี ก ฎเกณฑ์ เ ช่ น ไร
ตลอดจนสภาพแวดล้อมส่งผลให้ชาวจีนเหล่านี้ต้องมีการปรับตัวและปรับพฤติกรรมที่แสดงออกมาต่อ
สถานการณ์ต่างๆ อย่างไร1
องค์ประกอบการศึกษาพ่อค้าชาวจีนสองประเด็นข้างต้นนับเป็นประเด็นที่น่าสนใจและ
เป็นสองประเด็นสาคัญที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะนามาใช้อธิบาย อย่างไรก็ตาม ก่อนจะก้าวเข้าสู่ประเด็น
ที่ว่าด้วยอุดมคติทางธุรกิจและวิถีการทาธุรกิจที่เปลี่ยนไปของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน ภายใต้
ช่วงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง พ.ศ. 2540 ในบทนี้จาเป็นต้องอธิบายถึงค่านิยมและวัฒนธรรม
ทางด้านการค้าและธุรกิจของชาวจีนก่อน เนื่องจาก คนจีนเป็นชนชาติหนึ่งที่โดดเด่นเรื่องการรักษา
ค่านิยมและวัฒนธรรมของชาติตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น แม้แต่คนจีนหรือบรรดาพ่อค้าชาวจีนที่
เดินทางออกมาทามาค้าขายนอกแผ่นดินเกิด คนจีนเหล่านี้ก็ยังมักสร้างชุมชนคนจีน หรือเครือข่าย
การค้าระหว่างคนจีนด้วยกันเองอยู่เสมอภายใต้ประโยชน์เรื่องการพึ่งพาอาศัยและความคุ้นชินทาง
ภาษา-วัฒนธรรม เนื้อความบทนี้จึงมุ่งกล่าวถึงคุณค่าและวัฒนธรรมความเชื่อของชาวจีน ในกรณีที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าและการทาธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางเชื่อมโยงให้เข้าใจพฤติกรรมทางธุรกิจและ
1

Hong Liu, “Paradigm Shift in Overseas Chinese Entrepreneurship?:
Preliminary Observations and Critiques,” (Preliminary observations and critiques’,
Working Paper of Centre for Chinese Studies, University of Manchester, 2006): 3.
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อุดมคติทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนอันเป็นประเด็นที่จะกล่าวถึงต่อไปข้างหน้าได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยจะจาแนกการอภิปรายดังต่อไปนี้
(1) ค่านิยมเรื่องสถานะของชนชั้นพ่อค้าในสังคมจีน
(2) คาสอนของขงจือ่ เรื่องหลักพึงปฏิบัติของพ่อค้า
(2.1) ระบบครอบครัว: ระบบพื้นฐานการดาเนินธุรกิจและการค้าของชาวจีน
(2.2) ระบบพวกพ้อง: ระบบพื้นฐานการดาเนินธุรกิจและการค้าของชาวจีน
(3) สมาคมลับ: สมาคมพื้นฐานของพ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนยุคก่อนสมัยใหม่
2.1 ค่านิยมเรื่องสถานะชนชั้นพ่อค้าในสังคมจีน
สังคมจีนยุคดั้งเดิมมีการจัดลาดับชนชั้นและประเมินคุณค่าของผู้คนในแต่ละชนชั้น
ออกเป็นหลายระดับสูง-ต่าแตกต่างกัน งานวิจัยเรื่อง Confucianism and Chinese families:
Values and practices in education ชี้ให้เห็นว่า การจาแนกชนชั้นของสังคมจีนยุคอดีตมีความ
เกี่ยวข้องกับค่านิยมเรื่องการให้ความสาคัญกับการศึกษา 2และความสาเร็จของบุคคลที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ยศถาบารมีหรือจานวนของทรัพย์สินเงินทอง หากแต่เป็นสถานะทางสังคม ทักษะทางอาชีพ และ
คุณค่าต่อสังคม3
ในสังคมจีนยุคดั้งเดิมชนชั้นทางสังคมมีการจาแนกออกเป็น 4 ชนชั้นไล่เรียงระดับสูง-ต่า
ตามกลุ่มอาชีพได้แก่ (1) ชนชั้นปัญญาชน (2) ชนชั้นชาวนา (3) ชนชั้นแรงงาน และ (4) ชนชั้นพ่อค้า
สาหรับชนชั้นปัญญาชนกลุ่มชนชั้นที่แม้จะมีจานวนน้อยมากที่สุดคือไม่เกินร้อยละ 2 ของประชากร
จีน4แต่กลับถูกจัดว่าเป็นชนชั้นที่อยู่ในระดับสูงที่สุด เนื่องจากค่านิยมของชาวจีนยุคขณะนั้น5ชนชั้น
2

Grace Hui-Chen Huang and Mary Gove, "Confucianism and Chinese families:
Values and practices in education," International Journal of Humanities and Social
Science 2 no. 3 (2012): 10.
3
Catherine C.H. Chiu and He Cai, “Social Status of Occupations in
Guangzhou,” In Economic and Social Development in South China (Edward Elgar
Publishing, 1996): 229.
4
ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์, “ลักษณะสังคมจีนยุคเก่า,” ใน รวมบทความอารยธรรมตะวันออก,
พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529): 194.
5
ค่านิยมของชาวจีนในสมัยดั้งเดิม ส่วนใหญ่มักมีส่วนสัมพันธ์กับคาสอนของขงจื่อ อย่างไรก็ดี
จาเป็นต้องกล่าวด้วยว่าในเหตุที่ค่านิยมเรื่องการยกย่องชนชั้นปัญญาชนได้รับการยอมรับในสังคมจีน
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ปัญญาชนถูกประเมินค่าว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่เป็นคุณต่อสังคมนั่นคือไม่เพียงทาหน้าที่ช่วยสร้างสรรค์
สังคมและประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้แก่ผู้คนในสังคมเท่านั้น หากแต่ยังรับบทบาทเป็น “ผู้ใหญ่”
หรือเป็น “สุภาพบุรุษ”6 ของสังคมจีนด้วย
นอกเหนือไปจากเหตุผลเรื่องการประเมินค่า เหตุผลประการถัดมาที่ทาให้ปัญญาชน
ได้รับการจัดลาดับสูงสุดคือ เหตุผลเรื่องสถานะทางสังคม การเป็นชนชั้นปัญญาชนหรือขุนนางจะทา
ให้คนผู้นั้นได้รับสิทธิพิเศษจากสถานะที่ได้ครอบครองอย่างเช่นการลดเว้นหรือลดหย่อนการจ่ายภาษี
ต่อรัฐ รวมถึงได้รับการยกเว้นจากการถูกเกณฑ์แรงงาน ซึ่งสถานะอภิสิทธ์เหล่านี้ไม่ได้ได้มาโดยง่าย
หากแต่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก 7และเมื่อได้ครองสถานะชั้นสูง ผู้ที่เป็นปัญญาชนหรือขุนนางก็จะมี
ภาระหน้าที่ต่อสังคมมากขึ้นตามไป กล่าวคือชนชั้นปัญญาชนจะต้องใช้ความรู้ความสามารถตลอดจน
ถึงพละกาลังทางสติปัญญาเพื่อนามาใช้สาหรับการพัฒนาและจรรโลงสังคม
ลาดับถัดมาชนชั้นชาวนา ผู้คนในกลุ่มอาชีพนี้ถือเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับการประเมิน
คุณค่าไว้ในชนชั้นที่สองรองจากเพียงชนชั้นปัญญาชนเท่านั้น การจัดชนชั้นชาวนาเอาไว้ในสถานะที่สูง
รองจากบรรดาปราชญ์บัณฑิตและปัญญาชน เนื่องจากในอดีตระบบการผลิตหลักของสังคมจีนเป็น
ระบบเกษตร การค้าและธุรกิจเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ ที่ไม่เกิดการกระจายตัว
แพร่ ห ลายเหมื อ นในสั ง คมปั จ จุ บั น 8การเป็ น ชาวนาหรื อ เกษตรกรจึ ง ถู ก จั ด เป็ น กลุ่ ม ชนชั้ น ที่ มี
คุณประโยชน์ต่อสังคมจี น อย่ างกว้างขวาง9 เพราะคนเหล่ านี้ เป็น ทั้ง ชนชั้นผู้ผ ลิ ตอาหารเลี้ ยงปาก
เนื่องจากในยุคดั้งเดิมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือในสมัยราชวงศ์โจวนั้ น ชนชั้นขุนนางและปัญญาชนเป็น
กลุ่มคนสาคัญที่กุมอานาจการบริหารสังคมจีนเอาไว้ ดังนั้นการเกิดขึ้นของค่านิยมที่ยกย่องชนชั้น
ดังกล่าวจึงเป็นคุณแก่ชนชั้นนาเหล่านี้ (อย่างน้อยที่สุดก็ในแง่ของความชอบธรรม)
6
ขงจื่อให้ความสาคัญมากต่อการขัดเกลาผู้คนในสังคมให้เป็นผู้มีคุณธรรม ซึ่งกระบวนการขัด
เกลาผู้คนในทัศนะของขงจื่อ นั้นอาจกระทาได้โดยการศึกษาและการปลูกฝังจริยธรรมเพื่อให้ผู้คน
กลายเป็นสุภาพบุรุษผู้มีจิตวิญญาณสูงหรือที่ในภาษาจีนเรียกว่าจวินจึ (君子)
7
Li Qing, “Occupational Structure of Contemporary Mainland China,” The
Journal of East and West Studies 23, no.2 (November, 1994): 37.
8
Ibid, 37-38.
9
อย่างไรก็ตามค่านิยมเรื่องการยกย่องชาวนานี้เป็นเพียงค่านิยมในทางนามธรรมเท่านั้น
เพราะสาหรับทางปฏิบัติชนชั้นชาวนาค่อนข้างมีคุณภาพชีวิตในระดับต่า ต้องทางานหนัก และมีวิถี
ชีวิตที่พึ่งพิงอยู่แต่กับสถานการณ์ของฝนฟ้า ตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับสถานะของบรรดาชนชั้นอภิสิทธิ์
ของสังคมจีน ดังนั้นในเวลาที่สังคมจีนต้องการการเปลี่ยนแปลง กลุ่มนักเคลื่อนไหวจึงเน้นไปที่พลัง
จากชาวนาเนื่องจากชนชั้นนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคมเท่าที่ควรนั่นเอง
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ท้องแก่ผู้คนในสังคม เป็นทั้งผู้จ่ายภาษีแก่รัฐเพื่อนามาบารุงพัฒนาส่วนต่างๆ ของสังคม และยังเป็น
กลุ่มคนที่เป็นกาลังสาคัญด้านการทหารจากการเป็นชนชั้นผู้ถูกเกณฑ์ทหารอีกด้วย10
ชนชั้นลาดับ ที่สามคือชนชั้นแรงงาน ความหมายของชนชั้นแรงงานในที่นี้หมายถึงผู้
ประกอบอาชีพแรงงานซึ่งมีทักษะทางฝีมือ อย่างเช่น ช่างก่ออิฐ ช่างก่อสร้าง ช่างตัดเสื้อ ช่างแกะสลัก
ช่างปั้น ฯลฯ ไม่ได้หมายความถึงกลุ่มแรงงานในความหมายแบบสมัยใหม่ซึ่งมักหมายถึงผู้ที่ทางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม11การประกอบอาชีพในประเภทดังกล่าวนี้ถูกจัดไว้ในชนชั้นลาดับที่ 3 ของสังคม
จีน เนื่องจาก ในสังคมจีนยุคเก่า งานฝีมือถือเป็นงานสาคัญที่สร้างรายได้ให้แก่รัฐและการประดิษฐ์
งานฝีมือก็เป็นการแสดงถึงความสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมจีนออกมาผ่านผลงานชิ้นต่าง ๆ และใน
ขณะเดียวกันชนชั้นแรงงานยังถือเป็นชนชั้นสาคัญที่ทาหน้าที่ ผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนเครื่อง
อานวยความสะดวกต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพและการดารงชีวิตของผู้คนใน
สังคม12
ส่วนลาดับสุดท้ายซึ่งถูกจัดว่าเป็นชนชั้นล่างสุดและทาประโยชน์ให้แก่สังคมน้อยที่สุดตาม
การประเมินค่าของสังคมจีนยุคดั้งเดิมคือชนชั้นพ่อค้า สังคมดั้งเดิมของจีนถือว่าชนชั้นพ่อค้า นอกจาก
จะไม่ทาหน้าที่ร่วมสร้างสรรค์หรือทาประโยชน์ให้แก่สังคมแล้ว มิหนาซ้าพ่อค้ายังแสวงหากาไรและ
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมจากการได้กาไรส่วนต่างทางการค้าอีกด้ วย13บรรดาผู้
ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าถูกมองว่าความมั่งมี ทรัพย์สินเงินทอง ตลอดจนผลกาไรที่คนเหล่านี้หามาได้
นั้นล้วนแล้วแต่เป็นผลกาไรที่แสวงหามาจากการเอาเปรียบสังคม อาชีพที่ดีควรมีการสร้างสรรค์สังคม
และมีการตอบแทนคืนสู่สังคมมากกว่าที่จะถูกถ่ายเทให้กลายเป็นทรัพย์ประโยชน์ส่วนตนอย่างไม่
สมเหตุสมผลดังเช่นอาชีพพ่อค้า
พฤติกรรมการได้ประโยชน์จากส่วนต่างของราคาอันเป็นวิสัยหลักของอาชีพพ่อค้า ถือเป็น
สิ่งที่ได้รับการดูถูกดูแคลนอย่างมากสาหรับสังคมจีน เหตุผลสาคัญมาจากการที่ ขงจื่อ ปราชญ์ผู้มี
อิทธิพลต่อวัฒนธรรมจีนอย่างกว้างขวางได้วางบรรทัดฐานเปรียบเทียบระหว่าง “คนผู้มีจิตวิญญาณ
10

ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์, “ลักษณะสังคมจีนยุคเก่า,” ใน รวมบทความอารยธรรมตะวันออก,
พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529): 195.
11
Li Qing, “Occupational Structure of Contemporary Mainland China,” The
Journal of East and West Studies 23, no.2 (November, 1994): 37
12
ลิขิต ธีรเวคิน, “พ่อค้าและสังคม,” สยามรัฐ, 13 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.dhiravegin.com/detail.php?item_id=001276 (สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2559).
13
ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์, “ลักษณะสังคมจีนยุคเก่า,” ใน รวมบทความอารยธรรมตะวันออก,
พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529): 196.
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สูง” (The Superior man) กับ “คนผู้มีจิตวิญญาณต่า” (The Mean man) เอาไว้ว่า “คนผู้มีจิต
วิญญาณสูงย่อมแสวงหาความชอบธรรม หากแต่คนผู้มีจิตวิญญาณต่าย่อมแสวงหาผลประโยชน์ ”14
และ “คนผู้มีจิตวิญญาณสูงย่อมสานึกถึงคุณธรรม หากแต่คนผู้มีจิตวิญญาณต่าย่อมสานึกถึงความสุข
สบายส่ ว นตน”15ภายใต้ทัศนะเช่น นี้ ชาวจีนที่ ประกอบอาชีพพ่อค้าจึงถูกเทียบเคียงคุณค่าด้านจิต
วิญญาณไปในทางลบและถูกประเมินค่าว่าเป็น ผู้ ครองอาชีพที่บกพร่องทางคุณธรรม ไม่ส ร้าง
คุณประโยชน์แก่สังคม เอาเปรียบสังคม และเบียดเบียนสังคม
จากทัศนะและมุมมองที่มีต่อกลุ่มพ่อค้าข้างต้น การประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าสาหรับ
สังคมจีน จึงมิใช่อาชีพที่ต้องเผชิญกับภาระของการดารงชีวิตเพียงแค่ด้านปัญหาต่างๆ จากการ
ประกอบอาชีพหรือด้านการจ่ายภาษีแก่รัฐเท่านั้น หากแต่คนเหล่านี้ยังมีภาระทางวัฒนธรรมอีกด้วย
นั่นคือ การแสดงความรับผิดชอบ (ทางมโนธรรม) ของตนเอง และการแสดงภาพลักษณ์ต่อสังคมในแง่
ของการเป็นพ่อค้าที่ดี พ่อค้าที่มีคุณธรรม พ่อค้าที่ช่วยเหลือสังคม
การแสดงความรับผิดชอบ (ทางมโนธรรม) ของตนเองและการแสดงภาพลักษณ์ “ที่ดี”
ของกลุ่มพ่อค้าต่อสังคมถือเป็นพฤติกรรมที่มีความหมายสาหรับพ่อค้า เนื่องจากพ่อค้าถูกจัดไว้เป็นชน
ชั้นล่าง สถานะทางสังคมอยู่ในระดับต่า ทรัพย์ศฤงคารที่แสวงหามาได้มีหน้าที่ เพียงการสร้างความกิน
ดีอยู่ดี เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง และสร้างความสุขสบายทางรูปธรรมเท่านั้น ทว่าในทางสถานะทางสังคม
การยอมรับจากสังคม รวมถึงการประเมินคุณค่าในทางนามธรรมกลับปรากฏในทางตรงกันข้าม ผู้ที่
ประกอบอาชีพพ่อค้าซึ่งขาดหลักประกันทางความชอบธรรมจึง จาเป็นต้องพยายามแสวงหาคุณธรรม
และอุ ดมคติ ในกลุ่ ม อาชีพ ของตนเองเพื่อ นาคุณ ธรรมและคุณ ความดี นี้ม าเป็น เครื่ องแสดงตนถึ ง
ความชอบธรรมทั้งในฐานะของการเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคม16
ทั้งนี้ คุณธรรมสาคัญที่พ่อค้าชาวจีนส่วนใหญ่ได้มีการนามายึดถือ ปฏิบัติก็คือ คุณธรรม
และหลักปฏิบัติอันมีที่มาจากคาสอนของ ขงจื่อ นักปรัชญาผู้มีอิทธิพลกว้างขวางต่อการวางรากฐาน
แนวคิดและวัฒนธรรมแก่สังคมจีน

14

Li Fu Chen, The Confucian Way, Revised /edition (Routledge, 2013), 138.
15
Ibid,.
16
Richard John Lufrano, Honorable Merchants: Commerce and SelfCultivation in Late Imperial China (University of Hawaii Press, 1997), 2-3.
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2.2 คาสอนของขงจื่อเรื่องหลักพึงปฏิบัติของพ่อค้า
ขงจื่ อ ถือเป็ นนักปรัช ญาที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมจีนกว้างขวางมากที่สุ ดคนหนึ่ง
สาระสาคัญของคาสอน ขงจื่อ เกี่ยวข้องกับแนวทางการสร้างรากฐานทางจิตวิญญาณอันประกอบด้วย
ด้านจริ ย ธรรม ด้านการศึกษา และด้านการปกครอง ภายใต้จุด ประสงค์เพื่ อสร้างจรรยาและจิ ต
วิญญาณของผู้คนให้มุ่งหมายร่วมพัฒนาสังคมอันเป็นแหล่งรวมวิถีชีวิตของมนุษย์17
ในตาราของขงจื่ อไม่ได้ปรากฏคาสอนในเรื่องราวที่ว่าด้ว ยหลั กคิดและหลั กปฏิบัติ
สาหรับผู้ประกอบอาชีพทางธุรกิจหรือค้าขายเอาไว้โดยเฉพาะ เนื่องจากในอดีตสังคมจีนได้จาแนกชน
ชั้นของผู้คนตามการประกอบอาชีพออกเป็น 4 ชนชั้น และพ่อค้าถูกจัดลาดับเอาไว้ต่าที่สุด ชนชั้น
พ่อค้าถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถทางธุรกิจและผลกาไรอันรุ่งโรจน์
จากการค้าขายของบรรดาพ่อค้าในสังคมจีนที่ขวนขวายหามาได้ มีประโยชน์เพียงช่วยให้คุณภาพชีวิต
ของตนและวงศ์วานมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเท่านั้น หากแต่ไม่มีส่วนร่วมต่อการสร้างความเจริญให้แก่
สังคม18
อย่างไรก็ดี ตาราของขงจื่อก็ได้อภิปรายถึงคุณธรรมและแนวปฏิบัติสาหรับการจรรโลง
สังคมของผู้คนทั่วไปเอาไว้ในหลายลักษณะ ซึ่งบรรดาพ่อค้าชาวจีนทั้งหลายสามารถหยิบยกเอา
คุณธรรมเหล่ านี้ มาปรับ ใช้เพื่อให้ตนและวงศ์ว านสามารถบรรลุ ถึงสถานะทางสั งคมที่สู งขึ้นไปได้
ยกตัวอย่างเช่น เรื่องการยึดถือคุณธรรม ดังปรากฏในข้อความบางช่วงบางตอนของตาราสนทนาซึ่ง
ขงจื่อ ได้ตอบแก่ เจ้อกง ความว่า
“เจ้อกง ถาม: “ยากไร้อย่างปราศจากการสอพลอ และมั่งมีอย่างไม่โอหัง” จาก
ข้อความนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?”
ขงจื่อ ตอบ: “สิ่งนั้นแหละที่พึงปฏิบัติ แต่จะดียิ่งกว่าถ้าหาก “ยากไร้แต่
ยังคงสาราญสุขในวิถีของตน และมั่งมีแต่ยังคงตระหนักถึงคุณธรรม”19
17

อนุพันธ์ สุทธยากร, “การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ในคาสอนของขงจื๊อ,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551),
46.
18
Kit-Chun Joanna Lam, “Confucian Business Ethics and Economy,” Journal
of Business Ethics 43, no.1/2 (March, 2003): 154.
19
การถอดความนี้เทียบเคียงจากข้อความฉบับภาษาอังกฤษ ใน Analects book 1,
Number 15 อ้างถึงใน Kit-Chun Joanna Lam, “Confucian Business Ethics and Economy,”
Journal of Business Ethics 43, no.1/2 (March, 2003): 154. และข้อความในฉบับภาษาไทย
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จากข้อความสนทนาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ขงจื่อ ได้ให้คาสอนสาหรับกรณีของผู้ที่มีความ
มั่งมีว่าควรต้องยึดถือหลักคุณธรรมเอาไว้ ซึ่งคุณธรรมตามความหมายข้างต้น ได้รับการตีความใน
ระยะต่อมาว่าหมายถึงคุณธรรมของการจรรโลงสังคมที่สาคัญ 2 ประการนั่นคือ คุณธรรมเหรินหรือ
คุณธรรมด้านการช่วยเหลือสังคม และคุณธรรมอี้หรือคุณธรรมด้า นความถูกต้อง20 โดยการตีความ
ดังกล่าวนี้เกิดจากสถานการณ์ในช่วงทศวรรษที่ 19 เมื่อสังคมจีนได้มีวิวัฒนาการเข้าสู่ยุคสมัยที่การค้า
เจริญเติบโต และกลุ่มชนชั้นพ่อค้าเริ่มมีบทบาทต่อสถานะทางเศรษฐกิจของจีนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ใน
ขณะเดียวกัน ชาติจี นก็กาลั งประสบปัญหาความระส่ าระสายทางการเมืองและกลุ่ มชนชั้นขุนนาง
ปัญญาชนก็อยู่ในช่วงของการแก่งแย่งอานาจทางการเมือง ดังนั้น ชนชั้นพ่อค้าในฐานะที่เป็นผู้มั่งมีของ
สังคมจึงได้รับความคาดหวังจากสังคมจีนและนามาซึ่งสร้างความหมายใหม่ให้แก่ชนชั้นพ่อค้าเพื่อให้
ชนชั้ น พ่ อ ค้ า สามารถช่ ว ยเหลื อ และจรรโลงชาติ แ ละสั ง คมจี น ได้ โ ดย การยึ ด ถื อ หลั ก คุ ณ ธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมเรื่องความถูกต้องและการช่วยเหลือสังคม21
คุณธรรมเรื่องความถูกต้องและการช่วยเหลือสังคมของชนชั้นพ่อค้าได้ถูกเชื่อมโยงเข้า
กับคุณธรรมเรื่องความกตัญญูซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานของสังคมจีน บรรดาชนชั้น นาของชาติจีนและ
สื่อต่างๆ มีการเน้นย้าว่าชนชั้นพ่อค้าสามารถแสดงออกถึงความกตัญญูต่อประเทศชาติและการกตัญญู
ต่อสังคมจีนได้โดยอาจกระทาผ่านการบริจาค การสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ผู้ร่วม
สังคม ที่บ่งชี้ได้ถึงการเป็นผู้ให้ที่มีมนุษยธรรมได้
สาเหตุที่คุณธรรมเรื่องความถูกต้องและคุณธรรมเรื่องการตอบแทนสังคม เป็นคุณธรรมที่
มีความสาคัญยิ่งต่อการสร้างบูรณภาพแก่สังคมจีน เนื่องจาก ขงจื่อ เชื่อมั่นว่า
“สถาบันทางสังคมมีความหมายอย่างยิ่งทั้งต่อความมั่นคงและ
ปลอดภัยของปัจเจกชน เนื่องจาก สถาบันนี้จะช่วยให้ปัจเจกชนไม่ต้อง
โดดเดี่ยวจากการถูกเบียดขับทางสังคม อย่างไรก็ตาม ปัจเจกชนมีหน้าที่
ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ เพราะปัจเจกชน

และภาษาจีนจาก ขงจื๊อ, คัมภีร์หลุนอวี่, แปลโดย อมร ทองสุก, พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปทุมธานี: ชุณวัตร,
2553), 122.
20
Kit-Chun Joanna Lam, “Confucian Business Ethics and Economy,” Journal
of Business Ethics 43, no.1/2 (March, 2003): 153.
21
Ibid., 155-159.
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ไม่สามารถดารงชีวิตและพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ถ้าหาก
ปราศจากการอุปถัมภ์ของสังคม”22
ภายใต้ทัศนะคติข้างต้น ขงจื่อ และสังคมชาวจีน จึงให้ความสาคัญอย่างมากกับ การ
จรรโลงคุณค่าต่างๆ ของสังคมเอาไว้ โดยเริ่มต้นจากการรักษาคุณค่าของความสัมพันธ์ทางสังคมทั้ง 5
ประการ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา
ความสัมพันธ์ระหว่างมิตรกับมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง และความสัมพันธ์ระหว่างพลเมือง
กับผู้ปกครอง23 ซึ่งในแต่ละความสัมพันธ์ล้วนมีภาระหน้าที่ระหว่างกัน ขงจื่อเชื่อมั่นว่าถ้าหากมนุษย์
สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างบริบูรณ์ ผู้ให้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ผู้รับรู้จักความ
กตัญญู ต่างฝ่ายต่างเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนไม่ละเมิดความสัมพันธ์ทั้ง 5 นี้ ทั้งในภาพเล็กใน
ระดับปัจเจก ภาพใหญ่ขึ้นมาในระดับสังคม และขยายมาถึงภาพใหญ่อย่างในระดับประเทศชาติก็จะ
เกิดความสงบสุข เกิดชุมชนที่มีมนุษยธรรมอันงดงาม ซึ่งความสงบสุขของสังคมที่มีคุณธรรมเป็นเครื่อง
กากับนี้ก็คือจุดหมายปลายทางอันพึงปรารถนาของสังคมในอุดมคติของขงจื่อ24
ทั้งนี้ เมื่อคุณค่าเรื่องการจรรโลงสังคมและการสร้างบูรณภาพทางสังคมแห่งอุดมคติของ
ขงจือ่ มีความหมายเริ่มต้นมาจากความสัมพันธ์ในครอบครัวและขยายกว้างขวางออกไปสู่การจรรโลง
ความสัมพันธ์ในระดับสั งคมและประเทศชาติภายใต้ภาวะต่างตอบแทนระหว่างกันในทุกๆ ระดับ
ดังนั้น เมื่อแนวคิดดังกล่าวถูกจัดวางในโครงสร้างของการดาเนินการต่างๆ ในสังคม รวมถึงการดาเนิน
ธุรกิจ พ่อค้าและผู้ประกอบกิจการชาวจีนส่วนใหญ่จึงพยายามจรรโลงคุณค่าของการกตัญญูต่อสังคม
โดยการตอบแทนคืนสู่สั งคมในลักษณะต่างๆ โดยถือว่าภาระหน้าที่เหล่านั้นเป็นการรักษาคุณธรรม
22

ข้อความนี้เป็นการอธิบายประเด็นเรื่องความสาคัญของสังคมในทัศนะของขงจื๊อที่ถูก
ตีความผ่านงานเขียนของ เฉิน โจเซฟ และเฉิน จิงปัน (Joseph Chen and Jingban Chen)
ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินจีน ซึ่งแม้ผู้วิจัยจะไม่อาจชี้ว่าการตีความครั้งนี้
ถูกต้องกับทัศนะของขงจื๊อหรือไม่ กระนั้นข้อเสนอที่ว่าด้วย ความสาคัญของสถาบันทางสังคม สาหรับ
ขงจื๊อนั้นเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงและผลิตซ้าอยู่เสมอในงานเขียนที่ว่าด้วยปรัชญาขงจื๊อ (Joseph
Chen and Jingban Chen, Confucius as a teacher: Philosophy of Confucius with
Special Reference to Its Educational Implications (Foreign Languages Press, 1994),
75.)
23
มาลินี คัมภีรญาณนนท์, “ขงจื่อกับผลงานศิลปะที่หลากหลายมุมมอง,” วารสารดารง
วิชาการ: รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 8, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2552): 37-39.
24
สุวรรณา สถาอานันท์, จริยศาสตร์ต่างตอบแทนในปรัชญาขงจื่อ (กรุงเทพฯ: ชวนอ่าน,
2557), 3.
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25
ทางสังคมและเป็นวิถีทางแห่งการดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องที่จะสามารถสร้างภาวะสังคมบูรณภาพที่มี
ความสงบสุขได้
2.2.1 ระบบครอบครัว: ระบบพื้นฐานการดาเนินธุรกิจและการค้าของคนจีน
นอกเหนือจากภาระหน้าที่ทางคุณธรรมด้านการตอบแทนสังคมและการกตัญญู
ต่อสังคมซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พึงกระทาแล้ว พ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนยังมีลักษณะการดาเนิน
กิจการอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของการวางรากฐานเรื่องคุณค่าของสัมพันธภาพภาย
ในทางสังคมภายใต้อิทธิพลของขงจื่อ นั่นคือลักษณะการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้ระบบครอบครัว
ระบบการดาเนินธุรกิจครอบครัวถือเป็นระบบพื้นฐานของการดาเนินธุรกิจและ
การค้าของชาวจีนมาแต่ช้านาน บทความเรื่อง The Effect of Confucian values on succession
in family business ชี้ให้เห็นว่า ระบบการดาเนินธุรกิจแบบครอบครั วของชาวจีนเป็นภาพแทนของ
อุดมการณ์ด้านการจรรโลงสัมพันธภาพภายใต้หน่วยของสังคมพื้นฐานอย่างแยกไม่ออก ในพื้นฐาน
ของความสัมพันธ์แบบครอบครัว บิดามารดาได้รับภาระหน้าที่ด้านการเป็นผู้ให้และรับผิดชอบต่อบุตร
ทั้งในแง่ของการดูแลช่วงเยาว์วัยและการให้คาแนะนาอบรมสั่งสอนตลอดชีวิต ส่วนบุตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุตรชาย มีหน้าที่นอบน้อม เชื่อฟังคาสั่งสอน และให้การดูแลคืนกลับไปในยามบิดามารดาแก่
ชรา ตลอดจนถึงการเป็นผู้นาพิธีบูชาบรรพบุรุษในยามที่บิดามารดาจากไป เพื่อเป็นเครื่องแสดงถึง
ความกตัญญูต่อบิดามารดาซึ่งเป็นผู้ให้ในขั้นพื้นฐานนั่นคื อการเป็นผู้ให้ที่มาของชีวิต และการให้การ
เลี้ยงดู ดูแลมาตลอดชีวิต25
เหยียน จุน และ ริชต์ โซเรนซัน (Jun Yan and Ritch Sorenson) ผู้เขียน
บทความเรื่องข้างต้นให้การอธิบายว่า เมื่อนาคุณค่าสัมพันธภาพภายใต้หน่วยของสังคมพื้นฐานมา
พิจารณาในแง่ของการดาเนินกิจการ ความต่อเนื่องทางสังคมที่มีพื้นฐานมาจากครอบครัวและการ
ควบคุมอานาจทางเพศ เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การเป็นสมาชิกและทรัพย์สมบัติมีการถ่ายทอดลงมา
ตามลาดับชั้นในครอบครัว บิดาในฐานะของการเป็นหัวหน้าครอบครัวถือได้ว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
และเป็นหัวหน้าของกิจการทั้งหมด ทุกคนในครอบครัวมีฐานะเป็นเจ้าของร่วมกันของกิจการ แต่
อานาจการตัดสินใจใดๆ ของการบริหารจัดการ การดาเนินงาน และทรัพย์สินของกิจการรวมศูนย์อยู่ที่
บิดาเพียงคนเดียว ทายาทลาดับถัดมาที่มีสิทธิ์อานาจในการตัดสินใจจะถูกส่งต่อมายังบุตรชายคนโต
เมื่อบิดาถอนอานาจการบริหารของตนเองออกจากกิจการหรือเสียชีวิต การสืบทอดอานาจการบริหาร
จัดการลงมาสู่บุตรชายคนโต เนื่องจากบุตรชายคนโตถือเป็นผู้มีภาระหน้าที่ต่อครอบครัวต่อจากบิดา
25

Jun Yan and Ritch Sorenson, “The Effect of Confucian values on succession
in family business,” Family Business Review 19 no.3 (2006): 236-238.
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26
และเป็นผู้ให้การอุปการะและเมตตาแก่สมาชิกผู้ที่มีอาวุโสต่ากว่าภายใต้เงื่อนไขของสัมพันธ์ภาพทาง
สังคมในระดับพี่กับน้องตามที่วางหลักไว้โดยขงจื่อ26
ระบบการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ แบบครอบครั ว ของชาวจี น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น การ
บริหารงานในแนวดิ่งหรือลักษณะการควบคุมแบบบนลงล่าง (Top-Down) การดาเนินกิจการจะถูก
ควบคุมไว้โดยหัวหน้ากิจการซึ่งก็คือบิดาผู้มีอานาจสูงสุดในครอบครัว การจัดสรรตาแหน่งงานต่างๆ มี
ความเกี่ยวข้องกับลาดับชั้นของคนในตระกูล สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะได้รับภาระหน้าที่ดูแล
รายละเอียดของกิจการในส่วนที่แตกต่างกันออกไปโดยไม่มีอัตราเงินเดือนแน่นอน ค่าใช้จ่ายและ
รายรับของกิจการทั้งหมดถูกรวบรวมเป็นสมบัติของกองกลางและเป็นรายได้รวมของครอบครัว บิดา
จะมีหน้าที่จัดสรรปันส่วนรายรับเหล่านี้ให้แก่ผู้ร่วมดาเนินกิจการและสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวตาม
ความเหมาะสม และในช่ ว งเทศกาลส าคั ญ ของชาวจี น เช่ น ตรุ ษ จี น บิ ด าจะให้ เ งิ น แก่ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวทุกคนในรูปของการแต๊ะเอีย เพื่อเป็นของขวัญจากเงินกองกลางของกิจการหรือกงสีและ
เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนนาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งจะมีจานวนมากน้อยแตกต่างกันออกไปตาม
สถานภาพและผลงานของการดูแลจัดการส่วนของงานในแต่ละปีที่ผ่านไป27
การสืบทอดธุรกิจและการดาเนินธุรกิจในลักษณะครอบครัวนี้เป็นลักษณะร่วม
ของการดาเนินธุรกิจของพ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนทั้ งที่อาศัยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ และพ่อค้า
และผู้ประกอบการชาวจีนทั่วโลก28 งานวิจัยของ ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์ ชี้ให้เห็นว่า การสืบทอดธุรกิจ
และการดาเนินธุรกิจของชาวจีนในประเทศไทยก็มีการรักษาระบบส่งผ่านการดาเนินกิจการผ่านทาง
บุตรชายเช่นเดียวกับที่พ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนในแผ่นดินใหญ่ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีต บุตรชาย
คนโตจะมีความใกล้ชิดกับบิดาและมีบทบาทหน้าที่ต่อการรับผิดชอบช่วยเหลือของกิจการครอบครัว
มากกว่าสมาชิกคนอื่น ในช่วงวัยที่บุตรชายคนโตยังเด็ก บิดาซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นผู้ มี
สิทธิ์ขาดในการตัดสินใจของกิจการจะฝึกหัดให้บุตรชายคนโตเรียนรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อวางรากฐานให้
ดาเนิ น กิจ การแทนบิ ดาต่อไปในอนาคต บางครอบครัว มีการส่ งบุตรชายของตนไปศึกษาในวิช าที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการค้าขายโดยเฉพาะ และบางครอบครัวที่มีทุนทรัพย์ไม่มากนักก็มีการส่ ง
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Ibid., 238.
ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์, “พัฒนาการการดาเนินธุรกิจและการธารงเอกลักษณ์ธุรกิจแบบจีน:
กรณีศึกษาสองตระกูล,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), 13-14.
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มินนามิ ยาซูฟูมิ, คนจีนสร้างตัวอย่างไรในสายตาคนญี่ปุ่น, บรรณาธิการโดย วรรณะ วิมล,
แปลโดย ม.อึ๊งอรุณ (นามแฝง), พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: หยินหยาง, 2532), 86.
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27
บุตรชายไปเรียนรู้การทาบัญชีและหัดวิชาธุรกิจต่างๆ จากเครือญาติหรือพันธมิตรทางการค้าเพื่อนา
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้เพื่อบริหารกิจการของครอบครัวต่อไป29
อย่างไรก็ตาม ในยุคที่เศรษฐกิจเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว การดาเนินธุรกิจภายใต้ระบบครอบครัว ได้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็ นวิธีการบริห ารจัดการที่
เหมาะสมกับธุรกิจที่มีขนาดเล็ก และอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปสู่การดาเนินธุรกิจสมัยใหม่
งานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ธุรกิจหลายชิ้นได้พยายามหาคาอธิบายเกี่ยวกับการคลี่คลายของระบบการ
บริหารและการดาเนินงานแบบครอบครัวภายใต้การขยายตัวทางเศรษฐกิจและพบว่า ธุรกิจครอบครัว
จีนที่เกิดการเสื่อมคลายของระบบการดาเนินส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของความ
เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ หากแต่การเสื่อมคลายของระบบธุรกิจครอบครัวมักเกิดจากปัจจัย
ภายในด้านความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัวและการสูญเสียอานาจนาทางการบริหารหลังการ
เปลี่ยนผ่านผู้รับหน้าที่ดาเนินกิจการต่อจากบิดา30
ภายหลั งอานาจที่เข้มแข็งและเหนี่ยวนาอานาจในครอบครัว และการบริห าร
จัดการกิจ การไว้ที่บิ ดาคลี่คลายลงไป ภาวะผู้นาของครอบครัว และกิจการคนใหม่ที่รับหน้าที่โ ดย
บุตรชายคนโตหรือทายาทรุ่ นต่อมาถือว่าเป็นปัญหาส าคัญที่สุ ดของระบบธุรกิจครอบครัว ชาวจีน
กิจการครอบครัวในรุ่นที่ 2 หรือ 3 มักเกิดการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินธุรกิจมาอยู่ในลักษณะ
ของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างพี่น้อง อานาจและสิทธิ์ขาดซึ่งอยู่ที่ผู้นาเพียงคนเดียวเริ่มลดบทบาทลงไป
อานาจการตัดสิ น ใจเริ่ มมีการกระจายสู่ สมาชิกคนอื่นๆ มากขึ้น และเริ่มมีการรับทรัพยากรบุคล
ภายนอกเข้ามาร่วมบริหารงานด้วยภายใต้จุดประสงค์เพื่อให้กิจการสามารถพัฒนาได้มากขึ้น และใน
บางกรณีก็มีการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้สาหรับการดาเนินงาน แต่กิจการครอบครัวของ
ชาวจีนที่ดาเนินต่อมาโดยส่วนใหญ่ แม้การบริหารงานรูปแบบครอบครัวจะคลี่คลายลงไปและผู้นา
กิจการจะไม่ได้มีอานาจครอบคลุมเช่นเดียวกับยุคบุกเบิกกิจการที่นาโดยบิดา กระนั้นธุรกิจครอบครัว
จีนก็ยังนิยมดาเนินการบริหารโดยอาศัยกิจการชื่อเดิม และมีกลุ่มสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงเช่นเดียวกับในยุคการบุกเบิกกิจการ31
29
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ทั้งนี้ เงื่อนไขสาคัญของการจรรโลงสมาชิกภาพในครอบครัวไว้ในฐานะของผู้ร่วม
กิจการท่ามกลางการเกิดภาวการณ์คลี่คลายของระบบการบริหารจัดการธุรกิจแบบครอบครัวก็คือ
วัฒนธรรมความเชื่อของชาวจีนเกี่ยวกับการจรรโลงคุณค่าเรื่องสัมพันธภาพในสังคมที่มาจากพื้ นฐาน
ของครอบครัว และความเชื่อที่ว่าการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างสมาชิกครอบครัวมีความมั่นคงมาก
ที่สุด การร่วมมือบริหารกิจการกับกลุ่มในตระกูลเดียวกัน ย่อมนามาซึ่งความร่วมมือมากกว่าความ
ร่วมมือที่มาจากหมู่คณะใด หากเกิดวิกฤตการณ์ที่ต้องร่วมแก้ไข ก็จะไม่ใช่เพียงปัญหาวิกฤติการณ์ทาง
ธุรกิจ แต่เป็นวิกฤติการณ์ร่วมของสมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วย
2.2.2 ระบบพวกพ้อง: ระบบพื้นฐานการดาเนินธุรกิจและการค้าของคนจีน
นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจภายใต้ระบบครอบครัวแล้ว ระบบพื้นฐานของ
การดาเนินธุรกิจและการค้าของคนจีนยังเกี่ยวข้องกับระบบพวกพ้อง ซึ่งเป็นอิทธิพลมาจากรากฐาน
แนวคิ ด ของ ขงจื่ อ ที่ ว่ า ด้ ว ยการสร้ า งสั ม พั น ธภาพภายในโครงสร้ า งใหญ่ ข องสั ง คม ในระดั บ ที่
กว้างขวางไปกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัว นั่นคือการสร้างสัมพันธภาพระดับสังคมและประเทศชาติ
ภายใต้ขอบเขตของความสัมพันธ์ในระดับกว้างขวางอย่างความสัมพันธ์ทางสังคม
และประเทศชาตินั้น ผู้คนในสังคมมีความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งสามารถจาแนกย่อยออกเป็น 2 ระดับ
คือ ระดับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรกับมิตร และระดับความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับผู้ปกครอง
ขงจื่อ ถือว่ามิตรที่ดีมีหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือจุนเจือและมีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันเพื่อ
จรรโลงบูรณภาพและช่วยสร้างชุมชนที่มีมนุษยธรรมอันงดงามให้แก่มวลมนุษย์ พลเมืองที่ดีมีหน้าที่
ต้องอ่อนน้อม เชื่อฟัง และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ส่วนผู้ปกครองที่ดีมีหน้าที่ต้องให้ความ
เมตตา ดูแลพลเมือง และจัดระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เกิดสันติสุข32
จากภาระหน้าที่ทางสังคมระหว่างสมาชิกระดับ 2 ระดับ ดังที่อธิบายข้างต้นจะ
เห็นได้ว่า คุณค่าพื้นฐานของความสัมพันธ์ในสังคมตามโครงสร้างทางความสัมพันธ์ที่จาแนกโดย ขงจื่อ
นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่วางอยู่บนการพึ่งพาอาศัยระหว่างกันบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจในการ
รักษาหน้าที่ของสมาชิกอีกฝ่ายและการรักษาภาระหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์
เงื่อนไขของการรักษาภาระหน้าที่ของตนเองและความไว้เนื้อเชื่อใจในการรักษา
หน้าที่ของสมาชิกผู้ร่วมสังคมถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสร้างสังคมที่มนุษยธรรมได้สาเร็จ เพราะ
การที่มนุษย์สามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และจุนเจือต่อเพื่อนมนุษย์ได้ ย่อมหมายถึงมนุษย์สามารถแผ่ขยาย
วิถีแห่งมนุษยธรรมไปสู่ผู้อื่นได้เฉกเช่นเดียวกันกับที่เอื้อเฟื้อต่อตนเองและเอื้อเฟื้อต่อครอบครัวของ
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ตนเองได้ การปฏิบัติเช่นนี้ ย่ อมหมายความว่ามนุษย์จะสามารถขจั ดความเห็นแก่ตัว ออกไป และ
จรรโลงไว้ซึ่งคุณธรรมแห่งการรวมหมู่ได้อย่างบริบูรณ์
ขงจื่อ ถือว่าคุณธรรมกากับการปฏิบัติที่เรียบง่ายที่สุดของการดาเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมก็คือ คุณธรรมซู่ หรือคุณธรรมการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 33 การอยู่ร่วมสังคมระหว่างสมาชิก
จานวนมาก ศักยภาพของการดาเนินชีวิตภายใต้แนวทางแห่งมนุษยธรรมเป็นเรื่องสาคัญที่สุด การ
ปฏิบัติตนต่อสมาชิกของสังคมจึงเป็นประเด็นที่รับการเน้นย้ามากในบันทึกคาสนทนาของ หลุนอี่ว์
อาทิเช่น ข้อความบางช่วงบางตอนในบทสนทนาระหว่างขงจื่อกับจื่อกงที่ว่า
“จื่อกง ถาม ‘มีคาคาเดียวไหม สามารถเป็นหลัก
ปฏิบัติไปได้ตลอดชีวิต’
ขงจื่ อ ตอบ ‘คื อ ซู่ มิ ใ ช่ ห รื อ ? สิ่ ง ใดที่ ต นไม่
ปรารถนา สิ่งนั้นก็อย่าทากับผู้อื่น’”34
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ขงจื่อ เน้นย้าถึงความสาคัญของการเห็นใจซึ่ง
กันและกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ และให้คุณค่าต่อการปฏิบัติต่อผู้อื่นเสมือ นสิ่งที่ตนเองต้องการว่าเป็น
คุณค่าพื้นฐานของจรรโลงความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนั้น เมื่อนาแนวทางอันพึงปฏิบัติในฐานะของ
มนุษย์ผู้มีคุณธรรมมาพิจารณาในมิติทางธุรกิจ การดาเนินธุรกิจของชาวจีนจึงมักมีลักษณะการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ที่ อ าศั ย การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น และการพึ่ ง พาอาศั ย กั น ตามแนวทางจรรโลงคุ ณ ค่ า แห่ ง
สัมพันธภาพทางสังคมของ ขงจื่อ ด้วย
นอกเหนือจากข้อความสนทนาข้างต้น ในบันทึกหลุนอี่ว์ ยังมีข้อความสนทนา
อีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับระบบการดาเนินธุรกิจแบบพวกพ้องของชาวจีนนั่นคือข้อความ
ตอบบทสนทนาของเจ้อกง จาก ขงจื่อ ที่ว่า
“เมื่อผู้มีมนุษยธรรมปรารถนาจะตั้งหลั กได้มั่นคง
ย่ อ มต้ อ งช่ ว ยเหลื อ ให้ ผู้ อื่ น ตั้ ง หลั ก มั่ น คงได้ ด้ ว ย เมื่ อ ผู้ มี ม นุ ษ ยธรรม
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ปรารถนาที่จะประสบความสาเร็จ ก็ย่อมต้องช่วยเหลือให้ผู้อื่นประสบ
ความสาเร็จได้ด้วย”35
จากข้ อความข้ างต้น จะเห็ น ได้ ว่า ขงจื่ อ ได้ เน้ นย้ าถึง คุณ ธรรมด้า นการสร้ า ง
ศักยภาพให้แก่สังคมโดยการสร้างความสาเร็จในแบบรวมหมู่ สังคมในอุดมคติตามทัศนะของ ขงจื่อ
เป็นสังคมที่แต่ละองค์ประกอบของสังคม ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน มวลมนุษย์ทุกคน
องค์กรทุกองค์กร กิจการทุกกิจการ ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบแห่งเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงและ
สัมพันธ์กันเอาไว้อย่างแนบแน่ น การแข่งขันขันช่วงชิงระหว่างกันไม่ส ามารถสร้างสังคมที่มีความ
บริบูรณ์ได้ เพราะโครงสร้างสังคมไม่อาจจรรโลงไว้เพียงการดารงอยู่หรือความสาเร็จของปัจเจก 36 การ
สร้างสังคมที่มีความบริบูรณ์ องค์ประกอบของสังคมต้องพึ่งพาอาศัยกันและช่วยเหลือกัน การจุนเจือ
ช่วยเหลือระหว่างกันย่อมนามาซึ่งการสร้างศักยภาพทั้งแก่ตนเองและผู้ร่วมสังคม และการจรรโลง
ความสาเร็จร่วมกันก็ย่อมถือเป็นความสาเร็จของสังคมในภาพรวมด้วย
ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น พ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนจึงมีแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจและการบริหารจัดการในลักษณะของพวกพ้อง เนื่องจาก คุณธรรมและวิถีปฏิบัติแห่งชีวิตที่หล่อ
หลอมแนวคิดของผู้คนในสังคมจีนเป็นคุณธรรมที่ว่าด้วยความสาคัญของการจรรโลงบูรณภาพของ
สังคมและการรวมหมู่ ความสาเร็จทางการค้าของพ่อค้าจีนทั้งหลาย จึงไม่ได้มีจุดหมายที่แคบเพียงใน
ระดับปัจเจกหรือความสาเร็จทางธุรกิจเพียงแค่กิจการของตนเองหรือเครือญาติเท่านั้น หากแต่อุดม
คติของการประสบความส าเร็ จ ทางธุรกิจของพ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีน มีความหมายกว้าง
ครอบคลุมไปถึงความสาเร็จทางการค้าและธุรกิจต่างๆ ของพวกพ้องและสังคมในภาพรวมด้วย37
ทั้งนี้ เพื่อให้ การอธิบายความหมายเกี่ยวกับระบบพวกพ้อง และแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจแบบพวกพ้องของพ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนมีความละเอียดมากขึ้นและจะช่วย
สร้างพื้นฐานสาหรับการทาความเข้าใจแนวทางการดาเนินธุรกิจแบบพวกพ้องของผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจีนได้อย่างชัดเจนในบทถัดไป ในที่นี้ จะยกตัวอย่าง คุณค่าทางการดาเนินธุรกิจและการค้า 3
ประการซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญของมรรคปฏิบัติทางการค้าที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวจีนนั่นคือ
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หลักความสัมพันธ์หรือหลักกวานซี หลักความเชื่อถือหรือหลักซิ่นย่ง และหลักการมีหน้ามีตาทางสังคม
หรือหลักเมี่ยนจึ
สาหรั บหลัก คุณค่า กวานซี หรือหลักความสั มพันธ์นั้น ความหมายตาม
พจนานุกรมทั่วไปให้ความหมายของคาว่า กวานซี ว่า หมายถึง ความสัมพันธ์ หรือ การเกี่ยวข้องกัน38
ซึ่งองค์ประกอบของคาดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากการสมาสคาสองคาระหว่าง คาว่า กวาน กับคาว่า ซี เข้า
ด้วยกัน โดยตามรากศัพท์ กวาน มีความหมายถึง ประตู หรือ ด่าน ส่วน ซี หมายถึง ความสัมพันธ์
ความเกี่ยวข้อง หรือกลุ่ม/พวก ดังนั้น กวานซี จึงมีความหมายที่ลึกซึ้งคือ ช่องทางหรือประตูที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์/ความเกี่ยวเนื่องกัน
สาหรับความหมายในทางปฏิบัติ คาว่า กวานซี มักมีนัยถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลหรือความสัมพันธ์ในทุกมิติของชีวิตของชาวจีนตั้งแต่ความสัมพันธ์ในระดับของกลุ่มเครือญาติ
กลุ่มเพื่อน กลุ่มการเมือง ไปจนถึงกลุ่มทางธุรกิจ39โดยแนวความคิดในการสร้างกวานซี หรือการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ ทางธุรกิจของพ่อค้าหรือผู้ประกอบการชาวจีนนั้นไม่ได้เหมือนกันกับการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบที่เรียกว่า คอนเนคชั่น (Connections) ของตะวันตก เพราะฐานที่มาใน
ความหมายของกวานซี่นั้นเกี่ยวพันกับมูลเหตุอย่างน้อย 2 ประการ40
ประการแรกคือ เหตุผลทางประวัติศาสตร์เรื่องกฎระเบียบและกฎหมายของจีนที่
ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับพ่อค้าหรือผู้ประกอบการได้เหมือนอย่างกฎระเบียบ
หรือกฎหมายของตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ระหว่างบุคคลจึงเป็นปัจจัยสาคัญ ต่อการ
ประกอบธุรกิจการค้าของพ่อค้าหรือผู้ประกอบการชาวจีน
เหตุผลประการที่สองคือ การสร้างความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลใน แวดวงความสัมพันธ์ นั้นไม่ได้มีความสาคัญอยู่แค่กับตัวบุคคลเพียงคนเดียว หากแต่
มีความสาคัญระดับกว้างขวางมาก กล่าวคือ ถ้าหากว่ามีใครคนหนึ่ง เอาเปรียบ หรือ ปฏิบัติธุรกิจ
อย่ างมิจ ฉากับ บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง ในกลุ่ ม เครือข่ ายความสั มพัน ธ์ ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสี ยงที่
เสียหายจะกระจายไปในทั้ง แวดวงความสัมพันธ์ซึ่งบุคคลผู้มีการเอาเปรียบกันมีความสัมพันธ์อยู่ อีก
38

เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ, พจนานุกรมจีนไทย ฉบับใหม่(ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) ,พิมพ์ครั้งที่
24, (กรุงเทพฯ: บริษัทรวมสาส์นจากัด, 2553), 372-373.
39
Don Y. Lee and Philip L. Dawers, “Guanxi, Trust, and Long-Term Orientation
in Chinese Business Markets,” Journal of International Marketing. 13(2), (2005): 29.
40
Anthony Goh and Matthew Sullivan, “The Most Misunderstood Business
Concept in China,” http://www.businessinsider.com/the-most-misunderstood-businessconcept-in-china-2011-2 (สืบค้นเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2557).
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ทั้งความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่สูญเสียไปนี้ยังส่งผลต่อการลดความน่าเชื่อถือของบุคคลในเครือข่าย
ความสัมพันธ์ในระดับภาพรวมอีกด้วย ดังนั้น นัยสาคัญของเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจสาหรับ
พ่อค้าหรือผู้ประกอบการชาวจีน ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่วางอยู่บนหลักของความไว้เนื้อเชื่อใจ
และชื่ อเสี ย งทางสั งคม ซึ่ง ข้ อ บั งคั บ ทางกฎหมายไม่ส ามารถที่ จ ะเข้ า มาจั ด การรายละเอีย ดของ
ความสัมพันธ์ในระดับที่ลึกซึ้งขนาดนี้ได้
คุณค่าทางการค้าที่สาคัญของชาวจีนประการถัดมาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลัก
ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นก็คือ หลักซิ่นย่ง หรือความน่าเชื่อถือ คาว่า ซิ่นย่ง ตามรากศัพท์ใน
ภาษาจีนนั้น ประกอบด้วยคาว่า ซิ่น ที่หมายถึง เชื่อ หรือ เชื่อถือ และคาว่า ย่ง ที่มีความหมายว่า ใช้
จาเป็น หรือมีประโยชน์ เมื่อนามาประกอบกันความหมายของ ซิ่นย่ง จึงหมายถึงการใช้ประโยชน์จาก
ความเชื่อถือหรือความไว้วางใจ41
คุณค่า ของ ความไว้ว างใจ มีความสัมพันธ์กับการทาธุรกิจของชาวจีนอย่างมี
นัยสาคัญ เนื่องจาก ความไว้วางใจ จัดได้ว่าเป็นทุนทางธุรกิจขั้นพื้นฐานที่จ ะนาไปสู่การตัดสินใจที่จะ
ทาธุร กิจร่ ว มกั น ต่อไปในระยะยาว การทาการค้าหรือลงทุนทาธุรกิจร่วมกันส าหรับพ่อค้าและ
ผู้ ป ระกอบการชาวจี น ถื อ ว่ า ความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจระหว่ า งกั น เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ที่ สุ ด ไม่ ว่ า จะเป็ น
ความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน ล้วนแต่ต้องมีจุดเริ่มต้นมาจากความไว้เนื้อเชื่อ
ใจทั้งสิ้น42
นอกเหนือจากคุณค่าเรื่อง ความไว้วางใจ คุณค่าทางการค้าสาคัญอีกประการ
หนึ่ ง ส าหรั บ พ่ อ ค้ า และผู้ ป ระกอบการชาวจี น ก็ คื อ หลั ก เมี่ ย นจึ หรื อ การมี ห น้ า มี ต าทางสั ง คม
ความหมายโดยพื้นฐานตามพจนานุกรมของคาว่า เมี่ยนจึ นั้นหมายความว่า “หน้า” กระนั้น เมี่ยนจึ
ในความหมายเชิงวัฒนธรรมของสังคมจีนมีความซับซ้อนและสามารถขยายความไปได้ถึง ศักดิ์ศรี
ชื่อเสียงทางสังคม รวมถึงการมีหน้ามีตาทางสังคมด้วย และในมิติทางการค้า การมีหน้ามีตาทางสังคม
ถือเป็น คุณค่าส าคัญสาหรับบรรดาพ่อค้าในสั งคมจีน เพราะถ้าหากธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจใดมี
ภาพลักษณ์ด้านลบจะย่อมส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าและพวกพ้อง และเมื่อพ่อค้าผู้นั้นไม่ได้รับ
ความเชื่อมั่นจากคู่ค้าและพวกพ้อง การก้าวเข้าสู่แวดวงแห่งเครือข่ายความสัมพันธ์อันจะนามาซึ่งการ
ช่วยเหลือจุนเจือและการร่วมทุนการค้าระหว่างกันก็จะเป็นไปได้ยากขึ้น
41

Chan, Alvin M., “The Chinese concepts of Guanxi, Mianzi, Renqing and Bao:
Their interrelationships and implications for international business,” Australian and
New Zealand Marketing Academy Conference, Brisbane Queensland 2006): 5.
42
Kiong Tong Chee and Yong Pit Kee "Guanxi bases, xinyong and Chinese
business networks," British Journal of Sociology (1998): 85.
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ดังที่ได้อภิปรายข้างต้นจะเห็นได้ว่า แนวทางการดาเนินธุรกิจและการค้าของพ่อค้าและ
ผู้ประกอบการชาวจีน มุ่งเน้นความสาคัญของระบบพวกพ้อง และแนวทางการดาเนินธุรกิจภายใต้การ
พึ่งพาอาศัยกันเป็นสาคัญ เนื่องจากคนเหล่านี้มีมุมมองต่อสังคมในเชิงบูร ณภาพที่องค์ประกอบต่างๆ
ของสังคมล้วนแต่เป็นส่วนประกอบและส่วนเติมเต็มของโครงสร้างบูรณภาพแห่งสังคมมวลมนุษย์
ด้วยกันทั้งสิ้ น ดังนั้น พ่อค้าและผู้ ประกอบการชาวจีน จึงนิยมให้ การช่วยเหลือจุนเจือระหว่างกัน
มากกว่าการแข่งขันซึ่งกันและกัน โดยการช่วยเหลือระหว่างกันของพ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีน
ส่วนใหญ่นั้นมักดาเนินการในรูปของสมาคม
2.3 สมาคมลับ: สมาคมพื้นฐานของพ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนยุคก่อนสมัยใหม่
พ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านสมาคมมา
นานแล้ว เงื่อนไขสาคัญของการช่วยเหลือกันในรูปของสมาคมเกิดจาก สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศ
จีนเป็นประเทศที่มีความกว้างใหญ่ สภาพปัญหาทั้งสภาวะทางธรรมชาติและเงื่อนไขแวดล้อมของ
สังคมก็ล้วนแต่มีความแตกต่างกันออกไป และในขณะเดียวกันการดาเนินกิจการค้าขายต่างๆ ก็ไม่ได้
รับการสนับสนุนหรือปกป้องจากรัฐเนื่องจากอาชีพพ่อค้ าอยู่ในสถานะต่าที่สุดของสังคมจีน ดังนั้น
พ่อค้าและผู้ ป ระกอบการชาวจี น จึ งต้องมี การรวมตัว กัน เป็นสมาคมขึ้ นมาเพื่อให้ ค วามช่ว ยเหลื อ
ระหว่างกัน ในด้านการประกอบอาชีพ การช่วยเหลื อสงเคราะห์ กันในยามเกิดปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ตลอดจนการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างพลังต่อต้านการกดขี่ข่มเหงจากข้าราชการและขุนนาง
ท้องถิ่นด้วย43
สาหรับพ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนโพ้นทะเลถือว่า การรวมตัวกันเป็นสมาคมเป็น
ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ ความรุ่ ง เรื อ งในอาชี พ การค้ า มากยิ่ ง กว่ า ในแผ่ น ดิ น จี น เนื่ อ งจากเมื่ อ พ่ อ ค้ า และ
ผู้ประกอบการชาวจีนได้อพยพออกมาทามาหากินในแผ่นดิ นใหม่ เงื่อนไขและปัญหาของการดาเนิน
กิจการก็จะเพิ่มขึ้นตามไปนานัปการ การมีสังกัดสมาคมในแผ่นดินใหม่ของชาวจีนโพ้นทะเลมีความ
หมายถึงการสร้างหลักประกันของความมั่นคงทางจิตใจ และการสร้างโอกาสของการประกอบอาชีพ
การงานที่ดีกว่าการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยตนเองในลักษณะของปัจเจก44
43

Hosea Ballou Morse, The Guilds of China (Taipei: Chieng-Wen Publishing
Company, 1966): 20-21.
44
เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์, “แรงงานรับจ้างชาวจีนในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2425-2492,”
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ คณะอั ก ษร ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546), 84-85.
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สาหรับกรณีของพ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนในประเทศไทย ข้อมูลพบว่า พ่อค้า
และผู้ประกอบการชาวจีนในประเทศไทยได้มีการรวมตัวกันในรูปของสมาคมมาแต่อดีต 45 การรวมตัว
เป็นสมาคมพ่อค้าชาวจีนส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของการรวมตัวกันระหว่างชาวจีนผู้มีภาษาพูดเดียวกัน
หรื อเป็ นผู้ มีท้องถิ่น เดีย วกัน มากที่สุด บทบาทหน้าที่ส าคัญของสมาคมพ่อค้าในสั งคมไทยคือการ
ช่วยเหลือพวกพ้องชาวจีนด้านการหางานทาและการหาถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ลักษณะสาคัญของ
สมาคมพ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนในสังคมไทยส่ว นใหญ่แต่ไหนแต่ไรมาจึงมักมีลักษณะเป็น
สมาคมที่เน้นการจรรโลงโครงสร้างของการอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก และเน้นการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์กับชนชั้นนาของภาครัฐไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของ
การประกอบธุรกิจการค้า46
ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนในประเทศไทยนิยม
รวมตัวกันเป็นสมาคมในลักษณะของกงสีหรือองค์กรการบริหารต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความ
ช่วยเหลื อระหว่างพ่อค้าชาวจี นรุ่นเก่าที่อพยพเข้ามาก่อนกับชาวจีนรุ่นใหม่ซึ่งเพิ่งอพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยด้านต่างๆ อาทิเช่น
ในด้านการค้า สมาคมในลักษณะกงสี จะทาหน้าที่เป็นองค์กรสาคัญสาหรับการแสวงหา
โอกาสการทางานของชาวจีนอพยพใหม่และเป็นปัจจัยของการควบคุมกาลังคนและสร้างอิทธิพลทาง
ธุรกิจการค้าของพ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีน47
45

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยุคใกล้ที่สุดพบว่าประเด็นเกี่ยวกับสมาคมพ่อค้าชาวจีน
ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารทางการของสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
อย่างไรก็ตาม จากการเทียบเคียงกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่น
ประเทศมาเลเซียพบว่า กลุ่มสมาคมพ่อค้าชาวจีนในมาเลเซียได้มีการติดต่อกับกลุ่มสมาคมพ่อค้าชาว
จีนในประเทศไทยมาตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2353 ซึ่งเป็นช่วงเวลาในรัชสมัยของรัชกาลที่ 2 ดังนั้น จึงอาจ
อนุมานได้ว่าการก่อตัวของสมาคมการค้าของชาวจีนอาจเกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 2 หรือก่อนหน้า
นั้น (ศุภ รัตน์ เลิ ศพาณิชย์ กุล, “สมาคมลับอั้งยี่ในประเทศไทย พ.ศ. 2367-2453,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), 35.)
46
วรศักดิ์ มหัทธโนบล, “การรวมกลุ่มของจีนสยาม,” ศิลปวัฒนธรรม 8 ฉ.14 (กุมภาพันธ์
2540): 105-106.
47
Jean Baffie, “The Ang-yi or Chinese Secret Societies of Thailand,
Understanding a Total Social Phenomenon,” In Investigating the Grey Areas of the
Chinese Communities in Southeast Asia, ed. Arnaud Leveau (Bangkok: Research
Institute on Contemporary Southeast Asia, 2007): 14-15.
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35
ส่วนในทางสังคม สมาคมลักษณะดังกล่าวจะทาหน้าที่เป็นองค์กรสวัสดิการทางสังคม
สาหรับชาวจี นโดยทั่วไป ผ่านการให้ ความสะดวกและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งการดาเนิน
กิจกรรมทางศาสนา การเป็นองค์กรศูนย์รวมของกิจกรรมสันทนาการ ตลอดจนเป็นองค์กรกลางของ
การส่งเงินโพยก๊วนกลับไปยังแผ่นดินจีน ให้แก่บรรดาชาวจีนตั้งแต่ในระดับของพ่อค้าใหญ่จนถึงใน
ระดับกรรมกร48
สมาคมลักษณะกงสีนี้ ในอดี ตมีชื่อเรียกว่า สมาคมตั่วเฮีย หรือระบบตั่วเฮีย คาเรียก
เช่นนี้มีที่มาจากการจัดลาดับของสมาคมซึ่งมีการลดลดหลั่นกันไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่ง
ตาแหน่งสาคัญของสมาคมประกอบด้วย ตาแหน่ง “ตั่วเฮีย” ตาแหน่ง “ยี่เฮีย” ตาแหน่ง “ซาเฮีย”
และตาแหน่ง “ซิงแซ” ตาแหน่ง “ตั่วเฮีย” นั้นถือเป็นตาแหน่งที่สูงสุดของสมาคม มีตาแหน่งเป็น
หัวหน้าสมาคมและทาหน้าที่ควบคุมกิจการต่างๆ ทั้งหมด ส่วนตาแหน่ง “ยี่เฮีย” มีอานาจในกิจการ
ต่างๆ รองลงมาจาก “ตั่วเฮีย” ทาหน้าที่ดูแลกิจการสาขาและรับปฏิบัติงานตามที่ได้รับจาก “ตั่วเฮีย”
ส่วนตาแหน่ง “ซาเฮีย” ก็จะเป็นตาแหน่งที่ลดหลั่นลงมาจากตาแหน่ง “ยี่เฮีย” ทาหน้าที่ปฏิบัติงาน
และรับผิดชอบงานทุกด้านที่ “ยี่เฮีย”มอบหมาย ส่วน “ซิงแซ” ทาหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและ
ให้คาแนะนาในด้านต่างๆ ให้แก่สมาชิกทุกระดับ รวมถึง “ตั่วเฮีย” “ยี่เฮีย” และ “ซาเฮีย” ด้วย 49
ในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 เมื่อสถานะและบทบาทของ สมาคมตั่วเฮีย เริ่มขยายตัวมากขึ้น
และสมาคมเหล่านี้เริ่มมีการดาเนินกิจกรรมท้าทายต่อรัฐอย่างแพร่หลายผ่านการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
อาทิเช่น การต่อสู้แย่งชิงกันระหว่างสมาคมตั่วเฮียเพื่อแย่งชิงแรงงานอพยพใหม่ภายใต้ช่วงเวลาที่
เศรษฐกิจไทยกาลังเติบโต และการก่อเหตุจลาจลระหว่างสมาคมตั่วเฮียที่ต่อสู้กันกลางที่สาธารณะ
ต่างๆ เพื่อแย่งชิงการครอบครองอานาจนาในกิจการที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูง ดังนั้น สมาคม
ตั่วเฮีย ซึ่งดาเนินการโดยพ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนรายใหญ่ที่ควบคุมกาลังแรงงานอพยพจาก
จีนเอาไว้ จึงกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายภายใต้อานาจของพระราชบัญญัติอั้งยี่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440)
และสมาคมเหล่านี้ก็กลายเป็นสมาคมที่มีชื่อเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสังคมไทยว่า สมาคมลับอั้งยี่
แทนสมาคมตั่วเฮีย50
ภายหลั งจากที่ส มาคมลั บอั้งยี่กลายเป็นการกระทาที่ ผิ ดกฎหมาย บทบาทและการ
ดาเนินงานของสมาคมลับอั้งยี่ในสังคมไทยก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทางสังคม
48

Ibid,: 15-20.
ศุ ภ รั ต น์ เลิ ศ พาณิ ช ย์ กุ ล , “สมาคมลั บ อั้ ง ยี่ ใ นประเทศไทย พ.ศ. 2367-2453,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), 59.)
50
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร, “เส้นทางชีวิตผู้นาจีนสยาม,” ใน ลูกจีนหลานมอญในกรุงสยาม
(กรุงเทพฯ: สารคดี, 2547): 32.
49
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ส่วนใหญ่ซึ่งเคยดาเนินการเพื่อสร้างสันทนาการแก่ชาวจีนเริ่มลดน้อยลง องค์กรและสมาคมเหล่านี้เริ่ม
ปรับรูปแบบและลักษณะการดาเนินงานให้เป็นที่ยอมรับทางกฎหมาย กิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลให้ไม่เป็นที่
ยอมรับจากสังคมและทางการไทยค่อยๆ มีการยกเลิกไปตามลาดับ ผู้นาสมาคมลับอั้งยี่ส่วนใหญ่จาก
เดิ มที่ มัก มีบุ ค ลิ ก ภาพในลั ก ษณะนั กเลงและเน้ น การขยายอ านาจทางเศรษฐกิจ ผ่ า นการควบคุ ม
กาลังคน ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้นาสมาคมที่เน้นการสร้างบารมีทางการค้าและการควบคุมพลัง
ศรัทธาจากสังคมผ่านการดาเนินกิจกรรมการกุศล51
ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบทบาทต่างๆ ข้างต้นของสมาคมลับอั้งยี่ยังเกิดควบคู่และ
สัมพันธ์กันกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของสังคมจีนในประเทศไทยด้วย งานวิจัยของพรรณี บัว
เล็ก ชี้ให้เห็นว่า ในช่วงทศวรรษ 2440-2450 เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสมาคมของชาวจีนเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปและสถานการณ์การเมืองในจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีความขัดแย้งรุนแรงขึ้นมา บรรดา
ชาวจีนในสังคมไทยซึ่งผละแผ่นดินออกมาแสวงหาความก้าวหน้าทางอาชีพจึงหวนกลับมามีความรู้สึก
ผูกพันกับแผ่นดินจีนและเกิดกระแสแพร่หลายของชาตินิยมจีนในสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆ การที่ผู้นา
จากชาติจีนได้เข้ามาติดต่อและกระตุ้นสานึกความเป็นจีนให้เผยแพร่ออกไปในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเล
ผ่านการดาเนินงานของผู้นาสมาคมทาให้การจรรโลงโครงสร้างของสมาคมในลักษณะของกลุ่มอั้งยี่ซึ่ง
เดิ ม มั ก มี ก ารจ าแนกสมาชิ ก ตามข้ อ แตกต่ า งทางภาษาพู ด หรื อ ข้ อ แตกต่ า งของท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ เ ริ่ ม
ปรับเปลี่ยนรูปไปเป็นการรวมกลุ่มสังคมชาวจีนในระดับแนวนอน52
สมาคมการค้าต่างๆ ของชาวจีน เริ่มมีการรวมกลุ่มกันในระดับที่กว้างขวางออกไปโดย
ไม่มุ่งเน้นการรวมกลุ่มในของการมีลักษณะร่วมทางภาษาพูดเดียวกันหรือท้องถิ่นเดียวกันดังเช่นอดีต
สมาคมการค้าส่วนใหญ่เริ่มกลายมาเป็นสมาคมที่สนับสนุนอุดมการณ์ทางการเมืองในแผ่นดินจีนควบคู่
กับการสนับ สนุนช่วยเหลือบรรดาชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพออกมาใหม่จากการหลีกหนีปัญหาภัย
การเมืองในแผ่นดินจีน
บรรดาสมาคมการค้าขนาดใหญ่ของสังคมไทยนิยมให้การสนับสนุนแก่กลุ่มอานาจนา
ในแผ่นดินจีนมากกว่ากลุ่มการเมืองอื่น และการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอานาจในแผ่นดินจีนก็มักนามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนกลุ่มการเมืองของผู้นาสมาคมการค้าชาวจีนขนาดใหญ่ในสังคมไทยอยู่
เสมอ การปรับเปลี่ยนท่าทีสนับสนุนการเมืองของบรรดาผู้นาสมาคมการค้าต่างๆ แสดงถึงการไม่มี
อุดมการณ์ทางการเมืองที่แท้จริง แต่ความมุ่งหมายสาคัญของการสนับสนุนกลุ่มอานาจการเมืองในจีน

51

พรรณี บัวเล็ก, “เส้นทางชีวิตผู้นาจีนสยาม,” ใน ลูกจีนหลานมอญในกรุงสยาม (กรุงเทพฯ:
สารคดี, 2547): 63.
52
เรื่องเดียวกัน, 44.
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เป็นความมุ่งหมายของการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดของพ่อค้าและผู้ประกอบการชาว
จีนโพ้นทะเลผ่านการบริจาคและเงินช่วยเหลือต่างๆ เท่านั้น
บรรดาพ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนส่วนใหญ่ซึ่งมีสานึกคงค้างอยู่ในจิตใจจากการละ
ทิ้งบรรพบุรุษและแผ่นดินเกิดต้องการบริจาคเงินและให้ความช่วยเหลือทุกทางกลับไปยังแผ่นดินจีน
เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและฟื้นฟูท้องถิ่นดั้งเดิมของตน แต่ทว่า การบริจาคและเงินจานวนมากจาก
พ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนส่งกลับไปยังประเทศจีนกลับส่งผลให้พ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีน
ทั้งหลายตกอยู่ในภาวะกดดันมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลไทยไม่ต้องการให้ชาวจีนส่งเงินกลับไปยังประเทศ
จีนโดยถือว่าเคลื่อนย้ายเงินทุนออกจากแผ่นดินไทยเป็นการทรยศต่อประเทศชาติที่ให้โอกาสทามาหา
กิน แต่ในขณะเดียวกันพ่อค้าชาวจีนโพ้นทะเลทั้งหลายก็ต้องการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดิน
เกิดซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สุดของชาวจีนมาแต่ดั้งเดิม
ท่ามกลางเงื่อนไขและปัจจัยข้างต้นส่งผลให้สมาคมการค้าของชาวจีนในสังคมไทยเริ่ม
ปรับเปลี่ยนบทบาทไปอย่างต่อเนื่อง แนวทางการดาเนินกิจการของสมาคมการค้าที่มีจุดเริ่มต้นจาก
สมาคมลั บ เริ่ มเปลี่ ย นแปลงไปเป็ น สมาคมการค้ าเพื่ อรั กษาการอยู่ร อดของสมาคมตามระเบี ย บ
ข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐบาล สมาคมต่างๆ เริ่มมีการสงเคราะห์ช่วยเหลือชาวจีนทั้งในประเทศ
และชาวจีนในสังคมไทยภายใต้สานึกของความเป็นเชื้อชาติเดียวกันโดยไม่จาแนกกลุ่มภาษาพูดหรือ
ท้องถิ่นอาศัยดังที่เคยเป็นมาในอดีต กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ส่งผลดีให้ผู้คนในสังคมไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ชาวพุทธได้เห็นถึงการจรรโลงคุณธรรมเรื่องความเมตตาของพ่อค้าชาวจีน
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์กร บุคลิกของผู้นาสมาคมการค้าและสมาคมจีน
ขนาดใหญ่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เมื่อการแสวงหาบารมีทางธุรกิจและบารมีสังคมจาก
การควบคุมกาลังคนกลายเป็นเรื่องล้าสมัยและถูกต้องห้ามทางกฎหมาย ผู้นาของสมาคมการค้าและ
สมาคมจีนขนาดใหญ่ก็เริ่มหันมาแสวงหาบารมีทางธุ รกิจและบารมีทางวัฒนธรรมจากการขับเน้น
คุณธรรมต่างๆ ออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณ ธรรมเรื่องความกตัญญู การเปลี่ ยนแปลงบุคลิ ก สู่
ลั ก ษณะใหม่ ข องผู้ น าสมาคมชาวจี น เกิ ด จากความต้ อ งการการยอมรั บ ทางสั ง คม งานกิ จ กรรม
สาธารณะกุศลล้วนเป็นกิจกรรมที่ผู้นาสมาคมจีนมีความคุ้นชินมาแต่เดิ ม แต่ท่ามกลางสถานการณ์
เปลี่ยนผ่านกิจกรรมการกุศลเป็นกิจกรรมสาคัญที่ช่วยรักษาอานาจนาและสร้างการยอมรับจากสังคม
มากกว่าช่วงเวลาใดๆ ที่เคยผ่านมา 53 ซึ่งแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงบุคลิกของผู้นาสมาคมจีนใน
ลักษณะเช่นนี้จะถูกขับเน้นให้มีความสาคัญมากขึ้นมากยิ่งขึ้นในช่ว งที่สังคมไทยและสังคมโลกตกอยู่
ภายใต้สถานการณ์สงครามเย็นในช่วงระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
53

พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร, “เส้นทางชีวิตผู้นาจีนสยาม,” ใน ลูกจีนหลานมอญในกรุงสยาม
(กรุงเทพฯ: สารคดี, 2547): 33.
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2.4 บทสรุป
จากที่ได้อภิปรายข้างต้นจะเห็นได้ว่า พ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนถูกหล่อหลอมไว้
ด้วยคุณค่าและค่านิยมหลากหลายประการ ซึ่งคุณค่าและค่านิยมต่างๆ เหล่านี้เป็นมูลเหตุ สาคัญที่ทา
ให้พ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนทั้งที่อาศัยในแผ่นดินใหญ่ รวมถึงพ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีน
โพ้นทะเลในแผ่นดินไทยมีแนวทางการดาเนินธุรกิจและอุดมคติทางธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
1. คุณค่าเรื่องสถานะของชนชั้นพ่อค้าในสังคมคมจีน : พ่อค้าและผู้ประกอบอาชีพด้าน
การค้าขายในสังคมจีนถูกให้คุณค่าว่าเป็นชนชั้นซึ่งมีสถานะทางสังคมลาดับล่างสุด เนื่องจากอาชีพ
การค้า ถือ ว่า เป็ น อาชีพ ที่ไ ม่ทาประโยชน์แก่ สั ง คมตามทัศ นะของขงจื่อ ดั งนั้ น บรรดาพ่อ ค้า และ
ผู้ประกอบการชาวจีนจึงพยายามแสวงหาคุณค่าและสร้างการยอมรับให้แก่อาชีพของตนเองโดยการ
หยิบยกคุณธรรมบางประการของขงจื่อ อาทิเช่น คุณธรรมเรื่องความถูกต้องและคุณธรรมการตอบ
แทนสังคมมาปรับใช้โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คุณธรรมเหล่านั้นช่วยยกระดับบารมีทางอาชีพและสร้าง
การยอมรับจากสังคม
2. คุณค่าการจรรโลงโครงสร้างของสังคมจีนภายใต้เงื่อนไขของการสร้างสัมพันธภาพ
ภายในสังคมระดับต่างๆ: ในสังคมจีนคุณค่าเรื่องความสัมพันธ์ภายในสังคมเป็นคุณธรรมสาหรับการ
จรรโลงบูรณภาพทางสังคมมาแต่ดั้งเดิม ทุกองค์ประกอบทางสังคมล้วนแต่มีเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ซึ่ง
กันอย่างแยกไม่ออก ความสัมพันธ์ทางครอบครัวถือเป็นความสัมพันธ์ขั้นพื้ นฐานที่สุดและในระดับที่
กว้างขวางออกมาจะเป็นความสัมพันธ์ในระดับสังคมและประเทศชาติ อุดมการณ์สัมพันธภาพทาง
สังคมถือเป็นอุดมคติแห่งชีวิตพื้นฐานของชาวจีนทุกมิติ สาหรับมิติทางธุรกิจแนวทางการดาเนินธุรกิจ
การค้าของพ่อค้าและผู้ประการชาวจีนปรากฏออกมาในลักษณะภาพแทนของอุดมการณ์การจรรโลง
สัมพันธภาพแห่งความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสัมพันธ์ของพวกพ้อง ภายใต้ความมุ่งหมาย
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสร้างบูรณภาพให้แก่สังคม
3. คุณค่าการสร้างบารมีทางธุรกิจและบารมีทางสังคมในฐานะผู้นาสมาคมจีน : บรรดา
พ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนนิยมรวมตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางการค้ามาแต่อดีต
ปัจจัยผลักดันเกิดจากเหตุผลทางวัฒนธรรมของชาวจีนที่นิยมรวมตัวเป็นสมาคมเพื่อช่วยเหลือมิตรร่วม
สังคมระหว่างกันเองและปัจจัยแวดล้อมของบริบทการค้าต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป สาหรับสมาคม
การค้าชาวจีนในสังคมไทยยุคก่อนสมัยใหม่ สมาคมลับถือเป็นแกนกลางของกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ชาวจีนในทุกมิติของชีวิต พ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนนิยมรวมตัวกันในรูปของสมาคมลับอั้งยี่
อย่างแพร่หลาย สมาคมเหล่านี้นอกจากจะทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจระหว่างพ่อค้าและ
ผู้ประกอบการแล้ ว ยังสามารถสร้างบารมีและอิทธิพลทางสังคมจากการควบคุมกาลังคนและกาลัง
แรงงานเอาไว้มากได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษ 2440-2450 เมื่อเงื่อนไขทางสถานการณ์
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การเมืองในจีนเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ความแตกแยกรุนแรงระหว่างกลุ่มการเมือง
ต่างๆ นามาซึ่งการอ่ อนแอของชาติจีนอย่างขีดสุด อุดมการณ์ชาตินิยมจีนโพ้นทะเลจึงถูกปลุกขึ้นมา
พ่อค้าและผู้ประกอบการชาวจีนในสังคมไทยทั้งหลายเริ่มตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อ
มาตุภูมิมากขึ้นและมีการส่งเงินและปัจจัยการช่วยเหลือต่างๆ กลับไปยังประเทศจีนเพื่อแสดงถึงความ
กตัญญูต่อแผ่นดินเกิดและบรรพบุรุษ แต่ทว่าการส่งเงินกลับบ้านเกิดที่เกิดขึ้นได้นามาซึ่งการเกิดความ
ขัดแย้งกับรัฐบาลไทยซึ่งต่อต้านการเคลื่อนย้ายเงินทุนทางเศรษฐกิจของชาติออกไปยังแผ่นดินจีน
เงื่อนไขต่างๆ กดดันให้บทบาทของสมาคมการค้าชาวจีนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป และนามาซึ่งแนวโน้มของ
การสร้ า งมาตรฐานใหม่ ข องบทบาทสมาคมการค้ า จี น และบุ ค ลิ ก ของผู้ น าสมาคมจี น ท่ า มกลาง
สังคมไทยและสังคมโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลง
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บทที่ 3
แนวทางการดาเนิน ธุ รกิ จและอุด มคติ ท างธุ ร กิจของผู้ ประกอบการไทยเชื้ อ สายจี น
สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงทศวรรษ 2520
หลังการจบลงของสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2488 ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
ต้องเผชิญกับ ปั ญหาหลากหลายด้าน ทั้งการถูกเฝ้ าระวังจากภาครัฐ ด้ว ยเหตุผ ลเรื่องการต่อต้า น
คอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง การถูกบีบคั้นด้านธุรกิจจากนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม ตลอดจนการถูก
ควบคุมด้านอัตลักษณ์และการแสดงออกทางวัฒนธรรมจากนโยบายจัดระเบียบสังคมโดยรัฐบาล
เงื่อนไขเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจ อุดมคติการดาเนินธุรกิจ และพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมในแง่ มุมต่างๆ เพื่อเป็น
การรักษาสถานภาพและอานาจนาทางเศรษฐกิจไทยในสมัยสงครามเย็น
การศึกษาบทนี้จาแนกขอบเขตการนาเสนอออกเป็น 3 หัวข้อหลัก หัวข้อแรกกล่าวถึง
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองระหว่าง พ.ศ. 2488 ถึงทศวรรษ 2520 โดยถือว่าเงื่อนไขของบริบท
และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเงื่อนไขสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนินธุรกิจและอุดม
คติทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน ส่วนในหัวข้อถัดมาจะเป็นการกล่าวถึงผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อ
สายจีนกรณีศึกษาซึ่งประกอบด้วยนายมา บูลกุล นายสหัท มหาคุณ นายชิน โสภณพนิช นายสมาน
โอภาสวงศ์ และนายเกียรติ วัธนเวคิน และจากนั้นในหัวข้อสุดท้ายจะกล่าวถึงผลกระทบจากบริบท
ทางสังคมและการเมืองที่มีต่ออุดมคติทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
3.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงทศวรรษ 2520
ก่อนจะเข้าสู่การอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนินธุรกิจและอุดมคติ
ทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน ในส่วนแรกจาเป็นต้องกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของ
บริ บ ทเศรษฐกิ จ และเงื่อ นไขทางสั งคมต่า งๆ ซึ่ ง ถือเป็ นปฐมบทส าคัญ ต่ อ การทาความเข้า ใจการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนินธุรกิจและอุดมคติการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
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3.1.1 สภาพเศรษฐกิจไทยสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงทศวรรษ 2520
สาหรับบริบททางเศรษฐกิจของสังคมไทยในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จาก
การศึกษาพบว่าหลังการจบสิ้นลงของสงครามโลกครั้งที่ 2 สังคมและเศรษฐกิจไทยแตกต่างไปจากระยะ
ก่อนหน้าอย่างมาก เนื่องจากในช่วงหลังสงคราม เศรษฐกิจไทยได้ค่อยๆ เติบโตขึ้นจากเงื่อนไขแวดล้อม
ของสถานการณ์สงครามเย็นและนโยบายของรัฐบาลที่เป็นปัจจัยผลักดันให้กลุ่มชนชั้นนาทางเศรษฐกิจ
ไทยอย่างกลุ่มผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีโอกาสเติบโตขึ้นตามไป
ในช่วงสงครามเย็น เศรษฐกิจไทยได้รับการกระตุ้นการเติบโตหลายด้านทั้งด้านเงิน
อุดหนุนที่ได้จากการช่วยเหลือผ่านข้อตกลง สนธิสัญญา ตลอดจนศูนย์ความช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งรัฐบาล
ไทยกระทาร่วมกับรัฐบาลและกองทัพสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันภัยคอมมิวนิสต์ โดยเงินช่วยเหลือที่ ไทย
ได้รับจากสหรัฐอเมริกาตามสนธิสัญญาและหน่วยงานความช่วยเหลือระหว่างช่วงสงครามเย็น ชาญวิทย์
เกษตรศิริ ได้ประมาณการเอาไว้ว่า สาหรับด้านเศรษฐกิจ ไทย ได้รับความช่วยเหลือเศรษฐกิจ ความ
ช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริการวมเป็นเงิน 650 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ (พิจารณาจาก พ.ศ. 2493-2520)
ส่วนในด้านการทหาร ไทย ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงิน 935 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐฯ (พิจารณาจากระหว่าง พ.ศ. 2494-2514)1 ซึ่งเงินช่วยเหลือเหล่านี้ส่งผลให้รัฐบาลไทยมีเงิน
หมุนเวียนที่สามารถนามาใช้ดาเนินนโยบายเพื่อการพัฒนาต่างๆ ให้เศรษฐกิจไทยมีความพร้อมต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่ใหญ่โตมากขึ้น
นอกจากความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาในรูปของเงินสนับสนุน เศรษฐกิจไทย
ยังได้รับการกระตุ้นภาวะเติบโตจากการที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพชั่วคราวในหลายพื้นที่ของ
ประเทศที่ทาให้เกิดการจ้างงานและการกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจหลากหลายประเภททั้งกิจการ
บริการ กิจการสถานบันเทิง กิจการธนาคาร ตลอดจนกิจการค้าปลีก2
กล่ าวเฉพาะกรณีการขยายตัวของกิ จการค้าปลี ก จากข้อมู ลของการรายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยพบว่า ในช่ วงปลายพุทธทศวรรษ 2490 การเปิดกิจการร้านค้า
ปลีกรายใหม่ได้มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในพ.ศ. 2489 มีจานวนร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนต่อสานัก
กลางทะเบียนพาณิชย์จานวน 44,872 ร้าน ส่วนในปีถัดมาจานวนของร้านค้าได้เพิ่มเป็น 50,344 ร้าน
ใน พ.ศ. 2491 เพิ่มเป็น 54,970 ร้าน ในพ.ศ. 2492 เพิ่มเป็น 59,172 ร้าน และในพ.ศ. 2493 มีร้านค้า
1

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ.2475-2500 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551), 22.
2
ธานี สุขเกษม, “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห์
แนวนโยบายต่างประเทศของไทยที่มีต่อจีนพ.ศ. 2492-2515,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525), 294.
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ที่เข้าขึ้นทะเบียนต่อสานักกลางทะเบียนพาณิชย์เป็นจานวน 63,481 ร้าน3 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกิจการค้า
เหล่านี้ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจภายในเริ่มขยับขยายและมีรากฐานที่พร้อมสาหรับการพัฒนาให้เติบโต
ต่อไป
นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้น การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะนี้ยังได้รับการ
กระตุ้นจากสถานการณ์ของสงครามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของบริบทรอบข้างอย่างเช่น สงครามเกาหลี
(พ.ศ. 2493-2497) สงครามกลางเมืองในลาว (พ.ศ. 2496-2518) และสงครามเวียดนาม (พ.ศ. 24982518) ซึ่งทาให้ความต้องการสินค้าชนิดต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทยุทธปัจจัย อย่างยางพารา ข้าว
และดีบุกมีเพิ่มสูงขึ้น และยังผลต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการด้านการส่งออกเกี่ยวกับสินค้าชนิดดังกล่าว
ได้รับประโยชน์จากการส่งออกของสินค้าชนิดดังกล่าวเหล่านี้ด้วย4
ภายใต้ ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว ดั ง ที่ ไ ด้ อ ภิ ป รายข้ า งต้ น
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนถือเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสาคัญต่อกิจกรรมต่างๆ ของภาคธุรกิจ คน
เหล่านี้ได้ขยายการลงทุนออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยก
รรม การบริการ และภาคการเงิน กลุ่มทุนจีนขนาดใหญ่หลายกลุ่มได้ผนึกกาลังด้วยกันผ่านการร่วมทุน
และขยายการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มทุนจีนบางกลุ่มมีการร่วมทุนกับกลุ่มทุนจากต่างชาติ
อย่างเช่นญี่ปุ่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา และในขณะที่กลุ่มทุนจีนบางกลุ่มก็เข้าร่วมดาเนินกิจการกับ
บริษัทรัฐวิสาหกิจของภาครัฐ
นับตั้งแต่ช่วงต้นพุทธทศวรรษ 2490 เป็นอย่างน้อย กลุ่มทุนเชื้อสายจีนได้ค่อยๆ
ขยายบทบาททางธุรกิจและขยับระดับกลายเป็นกลุ่มอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยอาศัย
การสร้างเครือข่ายกับผู้มีอานาจทางการเมืองทั้งฝ่ายทหารและข้าราชการระดับสูงเนื่องจากขณะนั้น
รัฐบาลใช้นโยบายชาตินิยมที่เน้นความสาคัญของเชื้อชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการไทยเชื้อ
สายจีนจึงต้องเผชิญกับเงื่อนไขและข้อจากัดต่างๆ ที่มีผลต่อการควบคุมโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างไรก็ดี จากข้อมูลในงานวิจัยของอภิชาต สถิตนิรามัยชี้ให้เห็นว่าในทางปฏิบัตินโยบายชาตินิยมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลประสบความล้มเหลวเพราะผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนสามารถแสวงหาช่อง

3

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กค (2) สร.0201.22.1 เรื่อง การเศรษฐกิจ สภาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ (พ.ศ.2491-2495).
4
ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “จาก “ทุนนิยมโดยรัฐ” สู่ “รัฐทุนนิยม” ความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม กับการเมืองไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2,” มนุษยศาสตร์สาร 13, 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2555): 10.
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ทางการอยู่รอดได้โดยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางธุรกิจให้แก่ชนชั้นนาทางการเมืองที่ขาดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อแลกกับโอกาสและอภิสิทธิ์ทางธุรกิจ5
ดังนั้นบรรดาบริษัทรั ฐวิสาหกิจต่างๆ ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดหมายเริ่มต้นให้
เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อคนไทยจึงกลายเป็นฐานกิจการเพื่อการแสวงประโยชน์ร่วมกันระหว่างกลุ่มชนชั้น
นาทางการเมืองที่นาโดยบุคคลฝ่ายรัฐบาลและทหารกับชนชั้นนาทางเศรษฐกิจที่นาโดยผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีน
ความสัมพันธ์ที่มีชนชั้นนาทางการเมืองส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
บางกลุ่มกลายเป็นนายทุนผูกขาดระดับชาติในอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ ได้อย่างเหนียวแน่นและมั่นคง 6
ขณะเดี ย วกั น ชนชั้ น น าทางการเมื อ งที่ ส ร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ปั น สรรส่ ว นแบ่ ง ทางเศรษฐกิ จ กั บ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนก็ได้รับผลประโยชน์จากส่วนแบ่งทางธุรกิจของคนเหล่านี้
จากจุดเริ่มต้นของการแสวงหาเครือข่ายความสัมพันธ์กับชนชั้นนาทางการเมือง
เพื่อเป็นร่มอุปถัมภ์ของความอยู่รอดทางธุรกิจ เมื่อมาถึงสมัยที่รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ดารง
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี บทบาทและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของบรรดากลุ่มทุนเชื้อสายจีนเหล่านี้ก็เติบโต
และขยายความเข้มแข็งมากขึ้นไปอีก เนื่องจากสมัยของจอมพลสฤษดิ์ ภาคเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัว
อย่างกว้างขวางมากจากเงินอุดหนุนจานวนมหาศาลที่ได้รับจากสหรัฐอเมริกา 7และรัฐบาลเองก็มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจจากระบบทุนนิยมที่นาโดยรัฐมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
5

อภิชาต สถิตนิรามัย, รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากกาเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึง
วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 (นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, 2556), 32-33.
6
สังศิต พิริยะรังสรรค์, ทุนนิยมขุนนางไทย (พ.ศ.2475-2503) (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), 180.
7
ในช่วงหลังทศวรรษ 2500 ถึงช่วงทศวรรษ 2520 เป็นอย่างน้อย จานวนของเงินทุ นและ
ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาที่มีต่อไทยปรากฏมากกว่าช่วงก่อนหน้า เนื่องจากระยะนี้พื้นที่อินโด
จีนเกิดความรุนแรงของภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์อยู่บ่อยครั้ง สหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยจึงมีการ
จัดทาสัญญา ข้อตกลง และแถลงการณ์เพื่อการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ภัยคอมมิว นิสต์อีกหลาย
ฉบับ ซึ่งสัญญาเผลักดันเงินทุนช่วยเหลือต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้นามาซึ่งเงินช่วยเหลือจานวนมหาศาลแก่
ไทยทั้งด้านการทหาร ด้านเทคนิคและด้านเศรษฐกิจ (Porphant Ouyyanont, “The Vietnam War
and Touism in Bangkok’s Development, 1960-70,” Southeast Asian Studies 39, No.2
(September, 2001): 159. และ ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ,
แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์และคณะ, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์, 2552), 297-308.)
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เสรีที่มุ่งเน้นการเติบโตของภาคเอกชนในระดับภาพรวม ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนซึ่งกาลังขยับ
ขยายและแสวงหาความก้าวหน้าทางธุรกิจตามการขยายขนาดของเศรษฐกิจจึงได้รับประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายและสามารถขยายบทบาทและอาณาจักรการลงทุนได้มากยิ่งขึ้น โดยช่วงเวลานี้
ธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมักหันไปลงทุนเป็นพิเศษก็คือ ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม8
ในสมัยของรั ฐบาลจอมพลสฤษดิ์ กลุ่ มธุรกิจที่ลงทุนด้านอุตสาหกรรมเกิดการ
เติบโตเป็นพิเศษ เนื่องจากรัฐบาลวางนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการสนับสนุนความเติบโตของ
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ผลักดันการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมผ่านการออก
กฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อเกื้อหนุนการเกิดขึ้นของผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใหม่และผลักดัน
การเติบโตของผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายเดิม อาทิเช่น ในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 33 ซึ่งมีใจความ
สาคัญว่า (1) รัฐบาลจะส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมของบุคคลหรือนิติบุคคล โดยไม่มีข้อยกเว้นว่าผู้
เป็นเจ้าของจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็สามารถขอเข้ารับการลงทะเบียนและรับรองจากรัฐบาลเพื่อ
รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ได้ (2) รั ฐ บาลจะให้ ก ารประกั น ว่ า จะไม่ มี ก ารตั้ ง โรงงาน
อุตสาหกรรมใหม่ขึ้นเพื่อแข่งขันกับเอกชนและจะไม่เกิดการโอนกิจการอุตสาหกรรมของเอกชนมาเป็น
ของรัฐ (3) รัฐบาลผ่อนผันให้งดอากรนาเข้าสาหรับเครื่องจักร ส่ว นประกอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจการอุตสาหกรรม เมื่ออยู่ในช่วงริเริ่มกิจการอุตสาหกรรมหรือกาลังขยายงานขนาดใหญ่ และ (4)
รัฐบาลอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถนาเงินออกนอกประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศได้ ถ้าหาก
เงินนั้นเป็นทุนหรือผลกาไรจากเงินลงทุนจากต่างประเทศ และ (5) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะ
ได้รับการคุ้มครองงดหรือลดการเก็บภาษีศุลกากรขาออกสาหรั บผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกนอกประเทศ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด9
จากรายละเอียดของประกาศข้างต้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลจอมพลสฤษดิ์มุ่งเน้น
ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการจัดตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมผ่านการให้สิทธิประโยชน์หลายด้าน การงดเว้นภาษีแก่อุปกรณ์ตั้งต้นของการตั้ง
โรงงาน การรับประกันถึงความมั่นคงปลอดภัยในการดาเนินกิจการว่ารัฐจะไม่เข้าแทรกแซง ตลอดจน
8

จากการศึกษาของ ตะวัน วรรณรัตน์ พบว่าในยุคของการพัฒนากลุ่มทุนภายในของไทยได้มี
การลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเริ่มต้นจากการทาโรงงานขนาดเล็กหรือ
ขนาดกลาง และใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิมและมีแนวทางการจัดการบริหารแบบครอบครั ว
(ตะวัน วรรณรัตน์, “รูปแบบและพัฒนาการของการควบคุมแรงงานโดยฝ่ายทุนในประเทศไทย,”
(วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 5)
9
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 33, ข้อที่ 1-6 , ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 75 ตอนที่ 103 ก
ฉบับพิเศษ (5 ธันวาคม 2501): 1-5.
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การอนุญาตเคลื่อนย้ายเงินตราต่างๆ ที่เป็นทุนหรือผลประกอบการเพื่ออานวยความสะดวกต่อการ
ลงทุนข้ามชาติ ซึ่งมาตรการเหล่านี้นอกจากจะเป็นการสร้างเงื่อนไขแก่เศรษฐกิจไทยให้มีบรรยากาศ
เอื้ อ หนุ น ต่ อ การลงทุ น ด้ า นกิ จ การอุ ต สาหกรรมและส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ ภาคธุ ร กิ จ ที่ ล งทุ น ด้ า น
อุตสาหกรรมทั้งที่เป็นทุนภายในประเทศและนอกประเทศแล้ว นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เกิดขึ้นยังส่งผลสืบเนื่องให้เศรษฐกิจภาคการส่งออกเกิดการเติบโตควบคู่สอดคล้องไปกับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมไปพร้อมกันด้วย
จากข้อมูลที่บันทึกไว้ในรายงานการค้าระหว่างประเทศพบว่า การส่งออกและ
รายได้จากการส่งออกของประเทศไทยมีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากช่วงต้นทศวรรษ 2500
เป็นต้นมาเนื่องจากจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทาให้กาลั งการผลิตของสินค้ามีเพิ่มสูงขึ้น ผนวกกับ
แนวนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของรัฐบาลก็มีส่วนช่วยต่อการกระตุ้นการเติบโตของภาค
ธุรกิจส่งออกผ่านกฎหมายและความช่วยเหลือด้านต่างๆ อย่างเช่นด้านวิชาการ ด้านการฝึกอบรม
ด้านการเงิน ด้านการแสวงหาตลาดฯลฯ 10 ดังนั้นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าส่งออกรายใหญ่บางส่วนที่มีกาลัง
ทรัพย์การลงทุนสูงทั้งที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการกิจการด้านสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างกลุ่มโอภาสวงศ์
และกลุ่มบูลกุล กลุ่มผู้ประกอบการกิจการด้านสินค้าอุตสาหกรรมอย่างอย่างกลุ่มมหาคุณและกลุ่ม
วัธนเวคิน รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการด้า นการเงินที่ขยายการลงทุนเข้าไปในอุตสาหกรรมและหัตถ
อุตสาหกรรมมากมายอย่างกลุ่มโสภณพนิช จึงได้รับประโยชน์ มีผลกาไร สามารถสะสมทุนและเกิด
การขยับขยายธุรกิจกันอย่างมากในช่วงเวลานี้
ตารางที่ 3.1
มูลค่ารวมการส่งออกและดัชนีรายได้จากการส่งออกของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2500-2520
พ.ศ.
มูลค่ารวมการส่งออก
2500
351,410.30
2501
294,986.40
2502
345,829.10
2503
397,611.20

10

นิ ศ านาถ สุ คนธปฏิภ าค, “การส่ งเสริ มการส่ ง ออกและเสถียรภาพในรายได้สิ นค้ า
อุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), 17-18.
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
มูลค่ารวมการส่งออกและดัชนีรายได้จากการส่งออกของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2500-2520
พ.ศ.
มูลค่ารวมการส่งออก
2504
461,424.20
2505
443,247.10
2506
452,012.50
2507
575,057.40
2508
605,850.50
2509
669,920.70
2510
681,784.20
2511
653,920.40
2512
703,670.80
2513
710,259.90
2514
830,875.00
2515
1,081,313.00
2516
1,566,054.00
2517
2,488,798.00
2518
2,195,333.00
2519
2,978,259.00
2520
3,490,130.00
รวบรวมข้อมูลจาก Yearbook of International Trade Statistic 1960, 1962, 1966, 1973
ดังที่ได้อภิปรายข้างต้น กล่าวโดยสรุปได้ว่านับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่
สองเป็นต้นมา เศรษฐกิจไทยได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยผลักดัน
คือสถานการณ์ของสงครามเย็นและการวางนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ในช่ว งก่อนทศวรรษ 2500 เศรษฐกิจ ไทยเกิดการขยับขยายมากขึ้นจากเงิ น
ช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา การเข้ามาตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกา และการส่งออกสินค้ามูลฐานของ
สงคราม รั ฐ บาลน ารายรั บ ที่ ไ ด้ม าพั ฒ นาภาคเศรษฐกิ จ ของไทยโดยมุ่ งเน้ น ความส าคั ญของการ
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สนั บสนุน ผู้ป ระกอบการเชื้อชาติไทยเป็นหลักและตั้งตนขึ้นเป็นกลจักรทางเศรษฐกิจไทยโดยเข้า
ดาเนินกิจการธุรกิจสาคัญต่างๆ ผ่านการจัดตั้งบริษัทรัฐวิสาหกิจภายใต้ความหวังว่าจะสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจไทยให้เจริญรุ่ งเรืองขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าสมัยรัฐบาลราชสานัก แต่ทว่าบน
วิถีทางของการสร้างความรุ่งเรืองที่นาโดยรัฐบาลคณะราษฎรกลับสร้างให้ระบบเศรษฐกิจไทยเกิดกลุ่ม
ครอบง าทางเศรษฐกิ จ ขึ้ น มา นั่ น คื อ บรรดาผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้
สอดคล้องกับเงื่อนไขของเศรษฐกิจไทยและสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับชนชั้นนาทาง
การเมืองได้ เครือข่ายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนามาซึ่งการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มอานาจ
นาสองกลุ่ม ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในฐานะชนชั้นทางเศรษฐกิจได้รับการคุ้มครองและอภิสิทธ์
ทางธุรกิจ ส่วนบุคคลในรัฐบาลและข้าราชการชั้น สูงในฐานะชนชั้นนาทางการเมืองได้ฐานอานาจทาง
เศรษฐกิจและผลประโยชน์จากเงินปันผลและส่วนแบ่งต่างๆ ที่มาจากผลประกอบการทางธุรกิจ
เงื่ อ นไขของความสั ม พั น ธ์ ข้ า งต้ น ยั ง คงเป็ น ปั จ จั ย ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนเรื่อยมาจวบจนกระทั่งถึงสมัยหลัง พ.ศ. 2500 ซึ่งมีสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิ จ ไทยเปลี่ ย นไปในบรรยากาศที่ ดี ขึ้น และเอื้อ ต่ อการลงทุน มากขึ้น จากการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลมาเป็นระบบทุนนิยมเสรีที่ไม่ได้มุ่งเน้นการแบ่งแยกสิทธิพิเศษทาง
เชื้อ ชาติ แต่ อย่ างไรก็ต าม การมีค วามสั มพั นธ์ กับชนชั้ นน าในภาครัฐ ย่อ มส่ งเสริ มให้ กิ จการของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีลู่ทางการขยับขยายธุรกิจที่สูงกว่า ดังนั้นบรรดาเจ้าของกิจการราย
ใหญ่หลายแห่งจึงยังคงอาศัยโอกาสจากเครือข่ายกับความสัมพันธ์ชนชั้นนาทางการเมืองเพื่อใช้ในการ
ขยับขยายธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจด้านอื่นๆ ซึ่งกล่าวขยายความอย่างละเอียด
ในหัวข้อถัดไป
3.1.2 สภาพสังคมไทยสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงทศวรรษ 2520
สาหรับการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมไทย จากการศึกษาพบว่าเงื่อนไขสาคัญที่นา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงเวลานี้เกิดจากปัจจัยอย่างน้อย 2 ประการที่เกี่ยวเนื่องกั นนั่นคือ
ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศกับผลกระทบต่อไทย และนโยบายควบคุมสังคมและการจัดระเบียบ
ทางวัฒนธรรมของรัฐบาล
ในด้านของการเมืองระหว่างประเทศ จากข้อมูลพบว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่
2เงื่อนไขความสัมพันธ์ทางการเมืองและการต่างประเทศของโลกตกอยู่ภายใต้บริบทสงครามเย็นซึ่งเป็น
สถานการณ์ของความขัดแย้งแข่งขันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และกาลังอาวุธ ระหว่าง
ฝ่ายโลกเสรีที่นาโดยสหรัฐอเมริกาและฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ที่นาโดยสหภาพโซเวียต มหาอานาจทั้ง 2
ฝ่าย พยายามเข้ามาแทรกแซงการเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก จนนาไปสู่วิกฤตการณ์การต่อสู้ ที่
รุนแรง ประเทศไทยภายใต้การน าของรัฐบาลได้เลือกให้ การสนับสนุนสหรัฐอเมริกาและให้ ความ
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ร่วมมือกับฝ่ายสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันคอมมิวนิสต์อย่างเต็มที่ เนื่องจากผู้นาของรัฐบาลไทยในช่วง
หลังสงครามเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารที่ต้องการพันธมิตรทางอานาจ11
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในจีน รัฐบาลไทยปฏิเสธความชอบธรรม
ของฝ่ายจีนแผ่นดินใหญ่และให้การรับรองจีนไต้หวัน ภายใต้เหตุผลว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น
อันตรายต่อสันติภาพ เอกราช และอธิปไตยของประเทศในอินโดจีนและประเทศไทย การเผยแพร่ลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกล้วนแล้วแต่มีสาธารณประชาชนจีนเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง12
ดังนั้นสาหรับการป้องกันความมั่นคงทางการเมืองในประเทศ รัฐบาลไทยจึงมี
มาตรการเฝ้าระวังและสอดส่องชาวจีนในประเทศไทยเป็นพิเศษด้วย กล่าวคือรัฐบาลได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสอดส่องความเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ ขึ้นมาและออกกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดว่าการ
กระทาใดๆ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดาเนินกิจกรรมของฝ่ายคอมมิวนิสต์ รวมถึงการติดต่อกับฝ่าย
สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นถือเป็นภัยและทาลายความมั่นคงของรัฐ13
ความเคลือบแคลงของรัฐบาลไทยที่มีต่อคนจีนถูกตอกย้าให้เป็นปัญหารุนแรง
ยิ่งขึ้น เมื่อทางการตรวจสอบพบว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีแนวโน้มก่อการอันตรายต่อความ
มั่นคงของประเทศโดยส่วนใหญ่มักมีสมาชิกเป็นคนจีน อาทิเช่น ขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่มคณะเยาวชนประชาธิปไตยแนวใหม่ กลุ่มขบวนการตงเพ้ง ฯลฯ 14 ดังนั้นรัฐบาลจึงมี
การกาหนดระเบียบและออกนโยบายเพื่อควบคุมสังคมผ่านแบบแผนต่างๆ รวมถึงมีการออกมาตรการ
ป้องกันการแทรกซึมของขบวนการคอมมิวนิสต์ 15 โดยมุ่งเน้นการระแวดระวังไปที่การเคลื่อนไหวของ
ชาวจีน กลุ่มสมาคมชาวจีน กลุ่มทัศนาจรของหนุ่มสาวคนจีนโดยเฉพาะ รวมถึงมีการตรวจสอบอย่าง
11

จุฬาพร เอื้อรักสกุล, “สงครามเย็น,” ศูนย์ข้อมูลสถาบันพระปกเกล้า,
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%
A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
(สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560).
12
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.23/30 เรื่อง ประมวลปัญหาการรับรองจีนแดง
(พฤศจิกายน –ธันวาคม 2500).
13
สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์, “ความสัมพันธ์ไทย-จีน ยุคหลังสงครามเย็น,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541), 27.
14
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.23/4 เรื่อง คณะเยาวชนประชาธิปไตยแนวใหม่ใน
ประเทศไทย (16-24 กุมภาพันธ์ 2497).
15
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.23/2 เรื่อง เบ็ดเสร็จการจัดการป้องกันระงับการ
แทรกซึมของคอมมูนิสต์ (1 มกราคม 2497-2505).
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เข้มข้นเกี่ย วกับเอกสารที่ใช้สาหรับสอนในโรงเรียนจีน สั่งปิดโรงเรียนจีน และสอดส่องการแสดง
มหรสพ การจั ด ฉายภาพยนตร์ จี น ในที่ ส าธารณะ ตลอดจนถึ งจับ กุมชาวจีนผู้ ต้อ งสงสั ย ว่ามี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการกระทาอันเป็นคอมมิวนิสต์16

ภาพที่ 3.1 กลุ่มขบวนท่องเที่ยวคณะเยาวชนตงเพ้งและการฝึกใช้อาวุธป้องกันตัว
เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2497 , หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.23/4
เรื่อง คณะเยาวชนประชาธิปไตยแนวใหม่ในประเทศไทย (16-24 กุมภาพันธ์ 2497).
ในพ.ศ. 2497 ซึ่งเป็นช่วงสมัยอานาจนายกรัฐมนตรีของจอมพลป.พิบูลสงคราม
ช่วงที่สอง หนังสือพิมพ์จีนได้ถูกสั่งปิดไปทั้งสิ้น 37 ฉบับรวมถึงหนังสือพิมพ์จีนเล่มทรงอิทธิพลทั้ง 4
ฉบับประกอบด้วยหนังสือพิมพ์กงหอป่อ หนังสือพิมพ์ตงง้วนป่อ หนังสือพิมพ์สากล และหนังสือพิมพ์
ซิงเสียนเยอะเป้า ภายใต้ข้อหาว่านาเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจีนคอมมิวนิ สต์และมีข้อมูลโน้ม
น้าวให้ประชาชนกลายเป็นคอมมิวนิสต์ 17 และในข้อหาคล้ายคลึงกัน ภาพยนตร์จากจีนอีก 11 เรื่อง
ได้แก่ เรื่องชิวองอี้เซียนจี้ (ชิวอ๋องพบเทวดา) เรื่องตุนหวงเปี๋ยอว่า (ไม่ปรากฏชื่อไทย) เรื่องเจิ้งเจียน
สุนอั้น(ผู้ตรวจราชการ) เรื่องคันโข่วเตอชิงวา (กบขี้โม้) เรื่องเสินปี้ (พู่กันวิเศษ) เรื่องจินยี่เตอจงกว๋อ
(ประเทศจีนวันนี้) เรื่องเหลียนชานโปกับจูอิงไถ่ (ไม่ปรากฏชื่อไทย) ซึ่งแสดงที่โรงหนังเทียนกัวเทียน
เรื่องหัวเฉียวหุยกู่ อ่อกวนกงจี้ลู่เพี่ยน (การทัศนาจรประเทศจีนของชาวจีนโพ้นทะเล) เรื่องหัวเฉียว
เตอกูเ่ ซียง (บ้านเกิดเมืองนอนของชาวจีนโพ้นทะเล) ซึ่งแสดงที่โรงหนังบรอดเวย์ เรื่องผิงหยวนอิ๋วจิ๊ตุ้ย
(พลพรรคใต้ดิน ) ซึ่งแสดงที่โ รงหนั งศรีราชวงศ์ และเรื่องชิงเฮียงเน้ย (เปาบุ้นจิ้น) ซึ่งแสดงที่เวที
กลางแจ้งสวนลุมพินี ได้ถูกตรวจสอบและบางเรื่องได้ถูกห้ามฉายในที่สุดเพราะทางการตรวจพบว่า
16

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.23/26 เรื่อง ความเคลื่อนไหวของคอมมูนิสต์ใน
ประเทศไทย (13 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2500).
17
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.23/14 เรื่อง หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย (23
กรกฎาคม 2497).
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ภาพยนตร์มีเนื้อหาเป็นคุณต่อระบบคอมมิวนิสต์นั่นคือการแสดงเนื้อหาถึงความเข้มแข็งทางกฎหมาย
ของชาติคอมมิวนิสต์ ความเจริญของชาติคอมมิว นิสต์ ความสวยงามของพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ
คอมมิวนิสต์ ตลอดจนการโน้มน้าวให้ชาวจีนโพ้นทะเลสานึกถึงชาติจีนแผ่นดินแม่ซึ่ง ณ ขณะนั้นเป็น
ชาติคอมมิวนิสต์18
การปราบปรามการแพร่ ก ระจายของลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต์ นอกจากจะมี ก าร
ปราบปรามสื่อสิ่งพิมพ์และภาพยนตร์จีนดังที่กล่าวไปแล้ว รัฐบาลยังมีการป้องกันป้องกันคอมมิวนิสต์
โดยวิธีการทางวัฒนธรรมที่กระทาผ่านการออกนโยบายที่มีสาระเกี่ยวกับจัดระเบี ยบสังคม ควบคุม
ความคิดของผู้คนในสังคม และกาหนดขอบเขตความสามารถที่พึงกระทาและไม่พึงกระทาของผู้คนใน
สังคมขึ้นมา ภายใต้การกล่าวอ้างว่าการมีวัฒนธรรมที่ดีจะช่วยให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวในชาติ
และทาให้ชาติสามารถรอดพ้นและปลอดภัยจากภัยคุมคามต่างๆ และดาเนินไปสู่จุดหมายของการเป็น
อารยะได้19 โดยนโยบายทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจและควรนามากล่าวถึงในที่นี้เนื่องจากเป็นนโยบายที่
มีผ ลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงวิธีคิดและวิถีชีวิตของผู้คนในสั งคมไทย รวมถึงคนจีน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพก็คือนโยบายรัฐนิยม
นโยบายรัฐนิยมเป็นนโยบายที่ว่าด้วยข้อปฏิบัติทางวัฒนธรรมสาหรับประชาชน
และการขับเน้นอุดมการณ์ชาตินิยมให้เป็นอุดมการณ์แห่งชาติภายใต้ข้ออ้างเรื่องความเจริญก้าวหน้า
และความมั่น คงของชาติ โดยผลจากการบัง คับ ใช้ นโยบายดั งกล่ า วท าให้ รู ปแบบวั ฒ นธรรมของ
สังคมไทยกลายเป็นวัฒนธรรมที่มีรูปแบบเดียวนั่นคือวัฒนธรรมแห่ง ชาติ เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ออก
ระเบียบวัฒนธรรมรัฐนิยมเพียงเพื่อวางแนวทางอันควรปฏิบัติให้ประชาชนปฏิบัติตามเท่านั้น หากแต่
นโยบายฉบั บ นี้ ยั ง มี ส ภาพบั ง คั บ และมี ก ารกวดขั น ให้ ผู้ ค นปฏิ บั ติ ต ามโดยรั ฐ บาลได้ มี ก ารตั้ ง
คณะกรรมการเฉพาะขึ้นมาเพื่อสอดส่องวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมว่าประชาชนได้นาแนวนโยบาย
แห่งรัฐนิยมไปใช้หรือไม่ และหากตรวจสอบพบว่าวัฒนธรรมใดที่ประชาชนยึดถือเอาไว้และเป็นเหตุ
นามาซึ่งความเสื่อมหรือทาลายวัฒนธรรมแห่งประชาชาติไทยก็ให้เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการกาจัด
และแก้ไขโดยด่วนด้วย20

18

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.23/21 เรื่อง ภาพยนตร์จีนที่ฉายในโรงหนังบรอดเวย์
เทียนกัวเทียน และศรีเยาวราช (23 มีนาคม 2499 – 23 ธันวาคม 2500).
19
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (3) ศร.0201.55/42 เรื่อง เบ็ดตะเล็ดเรื่องวัฒนธรรม (15
พฤษภาคม 2486 -8 กันยายน 2493).
20
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.55/19 เรื่อง คณะกรรมการสอดส่องวัธนธัมของ
ประชาชนชาวไทย (8 สิงหาคม 2485).
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ดั ง นั้ น ภายใต้ ก ารใช้ น โยบายรั ฐ นิ ย ม ประชาชนในสั ง คมไทยทุ ก คน และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนซึ่งกาลังถูกเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากรัฐบาลในกรณีปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์จึง
ตกอยู่ ใ นสถานการณ์ ที่ ก ดดั น อย่ า งมากด้ า นการแสดงออกทางวั ฒ นธรรม เพราะเมื่ อ รั ฐ บาลมี
ข้ อ ก าหนดว่ า คนไทยที่ ดี ค วรเป็ น อย่ า งไร และพลเมื อ งที่ ดี ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชาติ ค วรยึ ด ถื อ
วัฒนธรรมอย่างไร ผู้ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างอย่างคนจีนจึงย่อมตกอยู่ในสภาวะกดดันเป็นพิเศษและ
ต้องรีบเร่งแสวงหาว่าจะปรับเปลี่ยนการแสดงออกทางวัฒนธรรมอย่างไรเพื่อให้ไม่เป็นที่เพ่งเล็งจาก
เจ้าหน้าที่รัฐด้วย21
ในช่วงหลังทศวรรษ 2500 เมื่อรัฐบาลชุดใหม่ที่นาโดยจอมพลสฤษดิ์ ก้าวขึ้นสู่
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี การกดดันทางวัฒนธรรมของรัฐบาลที่มีต่อผู้คนในสังคมไทย และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนจีนการขับเน้นให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากขณะนั้นสถานการณ์การคุกคามของค่าย
คอมมิวนิสต์ในอินโดจีนมีความเข้มข้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในพื้นที่เวียดนามและลาวซึ่งมี
พรมแดนใกล้เคียงกับประเทศไทย และในขณะเดียวกันความมั่นคงภายในของไทยก็ถูกคุกคามจากการ
ดาเนินนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้สนับสนุนกลุ่มขบวนการที่รัฐบาลไทยเชื่อมั่นว่าเป็น
กลุ่มอุดมการณ์คอมมิวนิสต์รวมถึงมีการให้ที่พักพิงแก่กลุ่มที่มีแนวคิดเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลไทยพานัก
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย22
ท่ามกลางภาวการณ์ข้างต้น ประเทศไทยในนามของรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ได้
ถือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นศัตรูต่อชาติไทยโดยชัดแจ้ง และประกาศยุติความสัมพันธ์กับจีนอย่าง
แข็งกร้าว พร้อมทั้งสั่งยกเลิ กความสัมพันธ์ทางการค้าสินค้าและผลผลิตทุกชนิดที่มีต้นกาเนิดมาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 53 เพื่อสั่งห้ามไม่ให้พ่อค้าประชาชนติดต่อ
ค้าขายกับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเด็ดขาด23 และนอกจากนี้รัฐบาลยังดาเนินการต่อสู้ทางจิตวิทยา
โดยใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการโจมตีสาธารณรัฐประชาชนจีนและโน้มน้าวให้ประชาชนไทยเกิด
ความเกลียดกลัวคอมมิวนิสต์อีกด้วย

21

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.0201.29/1 เรื่อง รัฐนิยม วัฒนธรรม ศีลธรรม (พ.ศ. 2478-

2498).
22

ธานี สุขเกษม, “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห์
แนวนโยบายของไทยที่มีต่อจีน พ.ศ. 2492-2515,” (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525), 305.
23
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 53, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 76 ตอนที่ 11 (17 มกราคม
2502): 3-4.

Ref. code: 25595606030111HJL

52
จากเงื่อนไขของสถานการณ์ดังกล่าว ชาวจีนในสังคมไทยจึงต้องแสดงออกต่อ
รัฐบาลไทยในแง่ของการปฏิเสธความเป็นจีน เพื่อการหลีกหนีจากภาวการณ์เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาล
และดาเนินรอยตามแนวนโยบายและการชักจูงของรัฐบาลในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการช่วย
พัฒนาชาติ24 หรือการช่วยจรรโลงความมั่นคงของชาติ25 ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงให้ผู้นาของชาติไทยและผู้คนใน
สังคมไทยได้เห็นว่า ชาวจีนไม่ได้เป็นอันตรายต่อรัฐไทยและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติไทย
3.2 แนวทางการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
ในส่วนก่อนหน้าเมื่อได้กล่าวถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยซึ่งถือเป็นปัจจัยนาการ
เปลี่ยนแปลงด้านการดาเนินธุรกิจและอุดมคติทางธุรกิจ ที่มีต่อผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนไปแล้ว
ในส่ ว นนี้ จ ะกล่ าวถึ งการเปลี่ ย นแปลงด้ านแรกนั่น คือการเปลี่ ยนแปลงด้ านการดาเนิ นธุร กิจ ของ
ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น โดยการน าเสนอจะอาศั ย การพิ จ ารณาจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน จานวน 5 คนได้แก่ (1) นายสหัท มหาคุณ (พ.ศ. 2438-2504) (2) นาย
มา บูลกุล (พ.ศ. 2440-2507) (3) นายสมาน โอภาสวงศ์ (พ.ศ. 2464-2559) (4) นายชิน โสภณพนิช
24

ในสมัยการดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลสฤษดิ์ การพัฒนาชาติได้ถูกขับเน้นให้
เป็นภาระหน้าที่สาคัญของประชาชน เนื่องจากรัฐบาลเน้นย้าว่าภาระหน้าที่ของรัฐบาลคือการพัฒนา
ซึ่งการพัฒนานั้นไม่อาจกระทาสาเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือจากข้าราชการและประชาชนชาว
ไทยทั้งหลาย รัฐบาลต้องการให้ประชาชนทุกคน ให้ความร่วมมือต่อการดาเนินการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาทุกระดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านกาลังกายหรือกาลังสนับสนุนนโยบาย
เพราะการได้รับความร่วมมือจากประชาชนนั้นย่อมจะช่วยให้นโยบายการพัฒนาสามารถดาเนินไปได้
อย่างรวดเร็ว และมีป ระสิทธิผลที่สุ ด (สานักทาเนียบนายกรัฐมนตรี, ประมวลสุนทรพจน์ของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2503, (พระนคร: สานักนายกรัฐมนตรี, 2504), 44-45.)
25
การจรรโลงความมั่นคงของชาติ ถือเป็นภาระหน้าที่สาคัญด้านหนึ่งที่รัฐบาลสมัยจอม
พลสฤษดิ์ เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตาม โดยรัฐบาลมีการปลูกฝังและกระตุ้นให้ประชาชนในชาติ
ทุกหมู่เหล่าสานึกว่าการเคารพต่อกฎหมาย การป้องกันประเทศ และการผดุงรักษาไว้ซึ่งระบอบการ
ปกครองของประเทศนั้นเป็นหน้าที่อันพึงกระทาของประชาชนทุกคน ประชาชนที่ดี ที่กตัญญูต่อชาติ
ย่อมต้องนึกถึงชาติเป็นสาคัญ หากถึงคราวที่ชาติมีภัยคนไทยที่ดีย่อมต้องสามารถเสียสละตนเอง เพื่อ
ป้ องกัน รั กษาไว้ ซึ่งประเทศชาติ พระศาสนา และราชบั ล ลั ง ก์ไ ด้ (“ประมวลสุ นทรพจน์ ของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ พ.ศ. 2502-2504,” หนัง สื อที่ระลึ กงานพระราชทานเพลิ งศพ ฯพณฯ จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ วัดเทพศิรินทราวาส 17 มีนาคม 2507, 228.)
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(พ.ศ. 2453-2531) และ (5) นายเกียรติ วัธนเวคิน (พ.ศ.2452-2556) เนื่องจากบุคคลดังกล่าวถือได้
ว่าเป็นชนชั้นนาทางเศรษฐกิจที่มีวิธีการดาเนินธุรกิจที่น่าสนใจและสามารถสะท้อนภาพลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี โดยการนาเสนอของ
หัวข้อนี้จะจาแนกการอภิปรายออกเป็น 2 ส่วนย่อย ส่วนแรกจะเริ่มต้นจากการอภิปรายข้อมูลพื้นฐาน
และพัฒนาการทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนทั้ง 5 กรณีเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความ
เหมือนและความต่างของจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงจรทางด้านธุรกิจการค้า ประเภทการค้าและธุรกิจ
หลักที่คนเหล่านี้เข้าไปลงทุน เพื่ออภิปรายในเบื้องต้นให้เข้าใจก่อนว่าผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนใน
กรณีศึกษานั้นมีพื้นฐานการดาเนินธุรกิจอย่างไร
หลั ง จากนั้ น ในส่ ว นที่ ส องจะน าเสนอการเปลี่ ย นแปลงก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนอย่างละเอียดภายใต้บริบทเวลาระหว่าง พ.ศ. 2488–ทศวรรษ 2520
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้ให้เห็นถึงภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจที่เกิดขึ้น ทั้งในด้าน
ของแนวทางการดาเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ประเภทธุรกิจที่เข้าไปลงทุ น กลยุทธ์การบริหารธุรกิจ
ตลอดจน วิเคราะห์ถึงอุดมคติการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
3.2.1 ข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาการการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสาย
จีนกรณีศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาการทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนถือเป็น
ข้อมูลสาคัญที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการดาเนินธุรกิจ การเข้าสู่สนามธุรกิจ และการเติบโตทาง
ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนแต่ละคน เนื่องจากข้อมูลจะช่วยแสดงที่มาที่ไปและกลไกการ
ดาเนินธุรกิจในระดับภาพรวมและช่วยปรับพื้นฐานความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนจะเข้าสู่ การบรรยาย
การดาเนินธุรกิจของคนเหล่านี้อย่างละเอียดต่อไป
3.2.1.1 ข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาการการดาเนินธุรกิจของนายสหัท
มหาคุณ (พ.ศ. 2438-2504)
นายสหัท มหาคุณ หรือ (เตียลั่งชิ้ง) เกิดวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2438
ในครอบครั วชาวจี น แต้จิ๋ว ที่ป ระกอบกิจการค้าไม้และอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่ในอาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม เมื่อจบการศึกษาขั้นต้น นายสหัท ได้เข้าช่วยกิจการของบิดาและค่อยๆ ต่อยอดความรู้ใน
ธุรกิจก่อสร้างจากกิจการที่บ้านจนสามารถจัดตั้งบริษัทก่อสร้างของตนเองชื่อ “บริษัทง่วนเลี่ยงไถ่
จากัด” ได้26 ต่อมาใน พ.ศ. 2484 “บริษัทง่วนเลี่ยงไถ่จากัด” ได้จดทะเบียนใหม่ในทุนจานวน 4 แสน
26

“สหัท มหาคุณอนุสรณ์,” 22 พฤศจิกายน 2504.
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บาท ภายใต้ชื่อว่า “บริษัทมหาคุณจากัด” โดยมีกรรมการชุดแรก 7 คน ประกอบด้วย (1) นายเสียวกี
แซ่เตีย (2) นายหุยจิง แซ่อึ้ง (3) นายสหัท มหาคุณ (4) นางหงไน้ มหาคุณ (5) นายเฉลียว มหาคุณ
(6) นางจาปา มหาคุณ และ (7) นางซุ่นจือ แซ่เตีย27 ซึ่งเป็นเครือญาติกันทั้งหมด
ในช่ว งเวลาของการดาเนินงานภายใต้ “บริษัทง่ว นเลี่ ยงไถ่จากัด ”
นายสหัท ได้วิ่งเต้นประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆ ของรัฐหลายครั้ง ซึ่งในที่สุด “บริษัทง่วนเลี่ยงไถ่
จากัด” ของ นายสหัท ก็กลายเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้า งที่ราชการไว้วางใจและมักได้รับงานก่อสร้าง
ของรัฐอยู่บ่อยครั้ง28
นอกเหนือจากกิจการก่อสร้าง นายสหัท ยังลงทุนร่วมกับพ่อค้าชาวจีน
ในกิจการด้านอื่น อย่างเช่นในด้านของธุรกิจการเงินและการประกันภัยนั้น นายสหัท ได้ร่วมทุนกับ (1)
นายชิน โสภณพนิช (2) นายเป็กกี่ แซ่ลิ้ม (3) นาย เปี๊ยะชิน แซ่ก้วย (4) นายชิดชิว แซ่ก้วย (5) นาย
ชุยเท้ง แซ่อั๊ง และ (6) นายชิวบู๊ แซ่จิว ภายใต้ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท เป็นส่วนของนาย
สหัท 1 ล้านบาท เพื่อก่อตั้ง “บริษัทเอเชียพาณิชย์จากัด ” ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 249029
และต่อมาในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2490 สหัท ยังได้ร่วมทุนกับ (1) นายซิกซิว แซ่ก๊วย (2) นายสงวน
บุญยรักษ์ (3) นายตันจินเก็ง (4) ตระกูลบูลกุล (5) ตระกูลล่าซา (6) นายลิ้มกาตง (7) นายเจียงงี่อา
(8) นายชุนคิ้ว แซ่โค้ว (9) นายเจี๊ยยู่ชอ (10) “ตระกูลหวั่งหลี” (11) หม่อมราชวงศ์บุญรับ อินทรทูต
(12) นายลีไกจือ (13) น.อ.พิศาล สุนาวินวิวัฒน์ และ (14) นายชิน โสภณพนิช ในนามของ “ตระกูล
มหาคุณ” เพื่อก่อตั้ง “บริษัทพระนครธนบุรีประกันภัยขึ้น” อีกกรณีหนึ่งด้วย30
จากความสาเร็จด้านการค้าและการลงทุนในหลายประเภท ประกอบ
กับเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับภาครัฐเนื่องจากเคยประมูลโครงการจากรัฐอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น
ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งตาแหน่งผู้นาสมาคมหอการค้าจีนว่างลงจากการที่ นายเหีย
กวงเอี่ยม ผู้นาคนก่อนได้ถูกลอบสังหารและสมาคมกาลังต้องการแสวงหาผู้นาที่มีความสัมพันธ์อันดี

27

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทมหาคุณ
จากัด”, 14 เมษายน 2484.
28
ประเก็บ คล่องตรวจโรค, สารคดีนิยายแห่งชีวิต 50 ปีของข้าพเจ้า (พระนคร: คุรุสภา,
2513), 272 อ้างถึงใน พรรณี บัวเล็ก, วิเคราะห์นายทุนธนาคารพาณิชย์ของไทย พ.ศ. 2475-2516.
พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ศยาม, 2543), 106.
29
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทเอเชียพาณิชย์จากัด,” 2-3.
30
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทพระนครธนบุรีประกันภัยจากัด,” 3-5.
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กับผู้คนในภาครัฐ 31 เพื่อสามารถทาการเจรจาและตกลงขอความร่วมมือจากรัฐภายใต้สถานการณ์
ขัดแย้งทางการเมืองได้ นายสหัท จึงได้รับการเสนอชื่อและรับเลือกให้เป็นนายกสมาคมหอการค้าจีน
ในสมัยวาระที่ 17
จากข้อมูล ข้างต้นจะเห็ นได้ว่า นายสหั ท มีจุดเริ่มต้นมาจากกิจการ
ก่อสร้างของบิดาและจากนั้นก็ต่อยอดความรู้ความชานาญในกิจการด้านนี้โดยร่วมกันกับสมาชิกใน
ครอบครัวและเครือญาติจัดตั้งบริษัทของตนเองขึ้นและเมื่อกิจการดังกล่าวเกิดการขยายตัว นายสหัท
ก็ได้นาเงินบางส่วนจัดสรรออกไปร่วมลงทุนกับพ่อค้าชาวจีนรายอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
ธนาคารและการประกันภัยด้วย ทั้งนี้ก็เนื่องจากกิจการสองประเภทดังกล่าวมีความสาคัญต่อการค้า
และธุรกิจทุกประเภทรวมถึงธุรกิจด้านการก่อสร้างที่จาเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นสาคัญ และนอกจากนี้
จากความสัมพันธ์อันดีกับภาครัฐประกอบกับเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากเอกชนดังนั้ นในระหว่าง
ช่วงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 นายสหัท จึงได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมหอการค้าจีนด้วย
3.2.1.2 ข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาการการดาเนินธุรกิจของนายมา บูลกุล
(พ.ศ. 2440-พ.ศ. 2507)
นายมา บูลกุล หรือ มาเลียบคุณ เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2440
ในครอบครั วกิ จการโรงสี ของมาถ่องเจ็งและจีเข่งซิน บิดามารดาชาวจีนกวางตุ้งที่เข้ามาอาศัยใน
ประเทศไทย ในวัยเด็ก นายมา ได้ถูกส่งไปศึกษาที่โรงเรียนเซนต์สตีเวนประเทศฮ่องกง หลังจากจบ
การศึกษาเมื่ออายุได้ 19 ปีก็เดินทางกลับมายังประเทศไทย (พ.ศ. 2459) และเข้าช่วยเหลือกิจการ
ของบิดาในกิจการที่มีชื่อว่า “ประกอบพาณิชกิจ ” จนบิดาเห็นถึงความสามารถที่จะดาเนินกิจการ
ต่อไปได้จึงตัดสินใจมอบกิจการให้ นายมา เป็นคนดูแลแทนก่อนที่จะเสียชีวิตลงใน พ.ศ. 246832
หลังจากที่นายมาถ่องเจ็งผู้เป็นบิดาได้เสียชีวิตลง นายมา ได้ใช้ความรู้
และประสบการณ์ที่ฝึกฝนมาจากบิดาดาเนินกิจการต่อโดยมีน้องชายร่วมมารดาและน้องชายต่าง
มารดาอีก 2 คนช่วยกันจัดการและขยายโรงสีต่อไปจน “ประกอบพาณิชยกิจ” กลายเป็นโรงสีที่ใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยนั้น และต่อมาใน พ.ศ. 2498 เมื่อรัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีเงิน

31

อัมพร เอี่ยมสุรีย์, เหียกวงเอี่ยม วีรชนจีนโพ้นทะเล, แปลโดย เสาวคนธ์ รัตนวิตราศิลป์
(กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2548), 114-115.
32
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายมา บูลกุล, ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม 6 พฤษภาคม
2507, ประวัตินายมา บูลกุล.
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ได้ให้แก่บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้ารับการจดทะเบียน33 ปีเดียวกัน“ประกอบพาณิชยกิจ” ก็
ได้เข้าติดต่อกับภาครัฐและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บริษัทโรงสีไฟจีนเส็งจากัด” ภายใต้ทุนจดทะเบียน
5 ล้านบาท โดยมีรายนามกรรมการชุดแรกเป็นบุคคลและเครือญาติในตระกูล “บูลกุล” ประกอบด้วย
(1) นายมา บูลกุล (2) นายมาส บูลกุล (3) นายพิชิต บูลกุล (4) นายกวองฮงกิว บูลกุล (5) นายศุภชัย
บูลกุล (6) นายมา เปงหลี และ (7) นางประทุม บูลกุล34
ตารางที่ 3.2
ปริมาณข้าวของเจ้าของโรงสีในช่วงพ.ศ. 2462
เจ้าของโรงสี
หลีเต็กออ
กอฮุยเจี๊ยะ
ตันลิบบ๊วย
โล้เตี๊ยกชวน
ม้าถังเจ็ง(บิดาของนายมา)
พระยาบริบูรณ์โกษากร
อื่นๆ
รวม

จานวนข้าวสาร
245,311
15,544
11,766
2,340
ไม่ปรากฏข้อมูล
ไม่ปรากฏข้อมูล
42,551
317,512

จานวนข้าวเปลือก
13,200
2,256
ไม่ปรากฏข้อมูล
ไม่ปรากฏข้อมูล
15,277
6,642
13,881
51,256

รวม
258,511
17,800
11,766
2,340
15,277
6,642
56,422
368,768

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กค.0301.1137/18 เรื่อง บันทึกโรงสีต่างๆขออนุญาตให้
จาหน่ายข้าวเก่าไปต่างประเทศ (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2462).
ในระหว่างการดาเนินงานกิจการโรงสี ปรากฏว่า นายมา เป็นพ่อค้าข้าว
ที่เป็นที่รู้จักในแวดวงกว้างขวางทั้งในภาคการค้าและในภาครัฐกล่าวคือ ในภาคการค้านั้น นายมา ได้
จัดการบริหารโดยร่วมมือกับพ่อค้าข้าวชาวจีนอีกหลายคนก่อตั้งบริษัทเดินเรือเพื่อรับส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศไทยกับต่างประเทศ ตลอดจนก่อตั้งธนาคารและกิจการประกันภัยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งหมุนเวียน
33

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 8)
พ.ศ.2498 (ยกเว้นภาษีเงินได้), มาตรา 3, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 72 ตอน 14ก (15 กุมภาพันธ์
2498), 271.
34
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฯ, “บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแนบท้ายรายงานการประชุมตั้งบริษัท
โรงสีไฟจีนเส็งจากัด,” 3-5.
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57
เงินทุนสาหรับกิจการค้าข้าวหลายแห่ง 35 อาทิเช่น บริษัทเดินเรือโหงวฮกจากัด และธนาคารจินเส็ง
จากัด36 และนอกจากนี้ยังได้รวมตัวกันกับพ่อค้าข้าวชาวจีนประกอบด้วย (1) ตันชิวเม้ง (หวั่งหลี) (2)
โลเตี๊ยกชวน (บูลสุข) (3) ตันติวซิ่น (หวั่งหลี) (4) อู๋ ผะเดิมชิ ต (5) นิ่มซิวหยู (6) ลูซิวเคย (7) จิวยังจิง
(8) โควยิ้มกัง (9) โค้วยุนซิว (10) หลีเบน (11) แต้ก๊กมิ้น ก่อตั้งสมาคมโรงสีไฟแห่งกรุงสยามขึ้นเมื่อ
พ.ศ.2468 โดยสมาคมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรกลางสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
พ่อค้าส่งออกข้าวไปต่างประเทศ37
จากความชื่อเสียงและความสาเร็จในแวดวงการค้าข้าวตลอดจนและ
อิทธิพลทางการค้าและเครือข่ายพันธมิตรที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆในหมู่พ่อค้าชาวจีนเนื่องจาก นายมา เข้า
ไปการร่วมทุนทาธุรกิจหลายชนิดและการดารงตาแหน่งเป็นประธานสมาคมโรงสีไฟแห่งกรุงสยามฯ
ดังนั้ น ใน พ.ศ. 2472 เมื่อ ตาแหน่ งนายกสมาคมหอการค้าจี นว่ างลงจากการหมดวาระของนาย
หวงซิวซิ่งใน พ.ศ. 2471 การเลือกนายกสมาคมวาระต่อมา มติที่ประชุมจึงเลือกให้ นายมา เข้ารับ
ตาแหน่งเป็นนายกสมาคมหอการค้าจีนคนต่อไปภายใต้ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2472-247538
ส่วนในระดับภาครัฐนั้น เนื่องจาก นายมา ได้ดารงตาแหน่งสาคัญของ
ชาวจีนหลายสมาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมโรงสีไฟกรุงเทพฯ และสมาคมหอการค้าจีน ดังนั้น มา
จึงต้องมีการติดต่อราชการกับบุคคลในระดับภาครัฐจนเกิดความสนิทสนมและในที่สุด นายมา ก็ได้รับ
โอกาสจากคณะกรรมการบริษัทข้าวไทยจากัด เลือกให้ไปเข้ารับตาแหน่งเป็นผู้จัดการบริษัท รวมถึงได้
การรับเลือกเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจการค้าข้าวในอีกหลายกรมกอง อาทิเช่น คณะกรรมการส่งเสริม
สินค้าออก คณะกรรมการตรวจข้าว (สังกัดสภาการค้า) กรรมการพิจารณาตลาดข้าว (กระทรวง
เศรษฐการ) ฯลฯ39

35

เรื่องเดียวกัน.
36
พรรณี บัวเล็ก, ลักษณะของนายทุนไทยในช่วงระหว่าง 2457-2482: บทเรียนจากความ
รุ่งโรจน์สู่โศกนาฎกรรม (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์พันธกิจ, 2545). 194-195.
37
กรมตารวจสันติบาล กองกากับการ 3 แผนก 4 (สมาคม), แฟ้มสมาคมพาณิชย์จีนแห่ง
ประเทศไทย อ้างถึงใน พรรณี บัวเล็ก, “บทบาทของสมาคมการค้าของชาวจีน (พ.ศ.2457-2482),”
ใน สยามในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง:ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2541), 172-173.
38
หนังสือครบรอบ 100 ปี หอการค้าไทยจีน, 54.
39
“อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายมา บูลกุล,” ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม 6
พฤษภาคม 2507, คาไว้อาลัยของพระประมณฑ์ปัญญา.
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58
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า นายมา มีจุดเริ่มต้นทางธุรกิจมาจากการ
เกิดในครอบครัวการค้าข้าว และหลังจากนั้นก็ดาเนินกิจการต่อจากบิดาโดยมีสมาชิกในครอบครัวเป็น
บุคลากรสาคัญในการช่วยกันบริหารจัดการ อย่างไรก็ดีเมื่อธุรกิจค้าข้าวเริ่มประสบความสาเร็จมากขึ้น
นายมา ก็ได้ขยายขอบเขตธุรกิจออกไปยังธุรกิจธนาคารและธุรกิจเดินเรือ ซึ่งถือเป็นกิจการที่มีส่วน
ช่วยต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและเอื้อความสะดวกแก่กิจการค้าข้าวของตนให้มี ประสิทธิภาพและ
ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งความสาเร็จจากการค้าตลอดจนชื่อเสียงที่กว้างขวางในหมู่พ่อค้าชาวจีนเหล่านี้
นอกจากจะทาให้ นายมา ได้รับเลือกเป็นผู้นาของสมาคมจีนหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคม
หอการค้าจีนซึ่งผู้นาของสมาคมต้องทาหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ชาวจีนทั้งมวลแล้ว นายมา ยัง
ได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้นาในสมาคมจีนที่มีกิจกรรมด้านการช่วยเหลือสังคม (คนจีนในประเทศ
ไทย) อย่างเช่นสมาคมกว่างเจ้า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลเทียนฟ้า ฯลฯ ด้วย 40
3.2.1.3 ข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาการการดาเนินธุรกิจของนายสมาน
โอภาสวงศ์ (พ.ศ. 2464-2559)
นายสมาน โอภาสวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2464 ในครอบครัว
ชาวจีนแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเผยอิง และระดับมัธยมศึกษา
จากโรงเรียนเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนติส 41 เส้นทางธุรกิจของนายสมานเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงอายุ 20 ต้นๆ จาก
การเป็นลูกจ้างคนหนึ่งในบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะ
ยางพาราที่มีชื่อว่า “บริษัทฮ่วยชวนจากัด ”และค่อยๆ สั่งสมประสบการณ์จากธุรกิจดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อ “เถ้าแก่” ของ “บริษัทฮ่วยชวนจากัด” ได้เสียชีวิตลงแต่ทว่าลูกหลานของเถ้า
แก่ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อจึงขายหุ้นในบริษัทให้แก่ นายสมาน มาดาเนินงาน42
ภายหลังจากการดาเนินกิจการใน “บริษัทฮ่วยชวนจากัด ” มาระยะหนึ่ง
นายสมาน ก็ปรับเปลี่ยนลู่ทางจากธุรกิจยางพาราและผันมาทาธุรกิจพืชผลชนิดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้าว โดยก่อตั้งเป็ น “บริ ษัทฮ่ว ยชวนค้าข้าวจากัด ” ขึ้น 43โดยการร่ว มทุนกับพ่อค้าข้าวชาวจีนที่มี
บทบาทอยู่ในขณะนั้นอีกหลายคนประกอบด้วย (1) นายเสริม คู่อรุณ (2) นายกาจาย เอี่ยมสุรีย์ (3)
นายสุรินทร์ โอภาสวงศ์ (4) นายสิงโต ปานอุไทย (5) นายคีเจียง แซ่แต้ และ (8) นายเค็งลิ้ม แซ่แต้
40

เรื่องเดียวกัน.
สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, “ข่าวในพระราชสานักประจาวันที่ 9 ตุลาคม 2559,”
เข้าถึงได้จากhttp://122.155.92.12/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID
=TNROY5910090010003 (สืบค้นเมื่อ 27 ธันวาคม 2559).
42
ชูเกียรติ โอภาสวงศ์, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน (5 มกราคม 2560).
43
เรื่องเดียวกัน.
41
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59
ภายใต้ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท 44 หลังจากจดทะเบียนบริษัทได้ระยะหนึ่ง นายสมาน ก็ค่อยๆ
ดาเนินการซื้อหุ้นขยายหุ้นจน “บริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวจากัด” เป็นบริษัทซึ่งดาเนินการและบริหารงาน
กันในครอบครัวและคนใกล้ชิดซึ่งมีกรรมการเพียง 6 คนประกอบด้วย (1) นายสมาน โอภาสวงศ์ (2)
นายชูชัย โอภาสวงศ์ (3) นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ (4) นางศิริวรรณ โอภาสวงศ์ (5) นางสาวศิริพรรณ
โอภาสวงศ์ และ (6) นายดารง สมบูรณ์ธนสาร45
เมื่อกิจการค้าข้าวภายใต้การดาเนินงานของ “บริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวจากัด”
มีผลประกอบการดี ต่อมา นายสมาน จึงเริ่มหันไปลงทุนในกิจการด้านอื่น อาทิเช่น (1) บริษัทไทยชินกง
อินดัสทรีจากัด ซึ่งเป็นกิจการด้านซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการรับประกันหนี้สิน และ
ให้บริการด้านงานพาณิชกรรมและการผลิตทุกชนิด46 (2) บริษัทอุตสาหกรรมจักรยานไทยจากัด ซึ่งเป็น
บริษัทนาเข้าและค้าขายรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อะไหล่และเครื่องอุปกรณ์ของรถทุกชนิด
ตลอดจนดาเนิ นการน าเข้าและส่งออกสินค้าทั่วไป 47 (3) บริษัทเมโทรโพลภูเก็ตจากัด ซึ่งเป็นบริษั ท
ก่อสร้างและจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์และจัดการกิจการโรงแรม ฯลฯ48
จากการมีอาณาจักรทางธุรกิจหลายประเภทประกอบกับมีพันธมิตรทาง
การค้าในหมู่พ่อค้าชาวจีนดังนั้น นายสมาน จึงได้รับเลือกให้เป็นผู้นาในสมาคมชาวจีนรวมถึงสมาคมด้าน
การค้าหลายแห่ง อาทิ สมาคมหอการค้าจีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย สมาคมยางพาราไทย และนอกจากนี้ยังปรากฏการทางานด้าน
การเมืองในตาแหน่ งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ตลอดจนเคยดารงตาแหน่ ง
วุฒิสมาชิกในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2539-2543 อีกด้วย

44

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
บริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวจากัด.”
45
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “เอกสารรับรองการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนบริษัทฮ่วย
ชวนค้าข้าวจากัด.”
46
กรมพัฒนาธุรกิจฯ, “รายละเอียดวัตถุประสงค์การก่อตั้งบริษัทไทยชินกงอินดัสทรีจากัด.”
47
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “เอกสารแนบท้ายหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเมโทรโพล
ภูเก็ตจากัด.”
48
“กุนซือการค้าเบื้องหลังความสาเร็จของ “เอทีเอ็ม” ดร.สมาน โอภาสวงศ์,” นิตยสารลีด
เดอร์ไทม์ (มีนาคม 2549), 46.
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3.2.1.4 ข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาการการดาเนินธุรกิจของนายชิน โสภณพนิช
(พ.ศ. 2453-2531)
นายชิน โสภณพนิช หรือ ตั้งเพียกชิ้ง เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.
2453 เป็นบุตรชายคนโตของนางสุ่น หญิงชาวไทยกับนายพัน(ยัน) แซ่ตั้ง ชายชาวจีนแต้จิ๋วที่เดิน
ทางเข้ามาแสวงหาโอกาสทางการค้าในประเทศไทย วัยเด็ก นายชิน ถูกส่งไปพักอาศัยอยู่กับย่าที่
ประเทศจี นและเข้ารับ การศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนจั๊กซิ้ง ส่ ว นระดับมัธ ยมศึกษาที่โ รงเรียน
หลัวโตว เมื่ออายุได้ประมาณ 15-16 ปี นายชินต้องออกจากโรงเรียนเนื่องจากประสบปัญหาทาง
การเงินและเริ่ มต้นการทางานในอาชีพรับจ้างเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
จากนั้นเมื่ออายุได้ 17 ปีก็เดินทางกลับมาประเทศไทยและเริ่มต้นทางานเป็นลูกจ้างถ่อเรือและแบก
หามสิ น ค้ าในบริ ษัท เรื อ รั บ ส่ งสิ น ค้า ระหว่า งกรุ งเทพฯ-อยุ ธ ยาแห่ ง หนึ่ งโดยการฝากงานของบิด า
อย่ างไรก็ตามนายชิน ทางานในบริ ษัทส่งสิ นค้าแห่งนี้ได้เพียง 2-3 เดือนก็ล าออกไปทางานบริษัท
ก่อสร้างแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า “บริษัทเอี๊ยะเส็งก่อสร้าง”49
ในการทางานที่ “บริษัทเอี๊ยะเส็งก่อสร้าง” นี้ นายชิน เริ่มต้นจากการเป็น
“พะจั๊ บ ” หรื อ คนงานที่ ท าหน้ า ที่ทุ ก อย่ างภายในร้ า น และภายในเวลาเพี ย ง 2- 3 ปี ต่ อจากนั้ น
เนื่องจากความขยันขันแข็งและทางานได้ดี เถ้าแก่ของ“บริษัทเอี๊ยะเส็งก่อสร้าง” จึงเลื่อนขั้นให้ นาย
ชิน เป็น เสมียนและเป็ นผู้จั ดการร้ านตามลาดับ ทว่าต่อมาบริษัทก่อสร้างแห่งนี้เกิดไฟไหม้ไม่อาจ
ประกอบกิจการต่อได้อีก นายชิน จึงเดินทางกลับไปประเทศจีนและได้พบกับ นายแต้เก็งฮุ้ง นักธุรกิจ
ประกันภัยคนหนึ่งที่ได้ชักชวนให้ นายชิน มาทางานด้วยกัน50 จากนั้น นายชิน จึงได้เดินทางกลับมายัง
ประเทศไทยและเข้าทางานใน “บริษัทเซียมเฮงล้ง” ซึ่งเป็นกิจการด้านการค้าเครื่องมือและอุปกรณ์
ก่อสร้าง ในตาแหน่งผู้จัดการบริษัทและมีหุ้นร่วมอยู่ด้วยจานวน 5 หุ้น จากทั้งหมด 150 หุ้น51
จากประสบการณ์ ใ นบริ ษั ท ก่ อ สร้ า งต่ า งๆ ในที่ สุ ด นายชิ น จึ ง หั น มา
ประกอบกิจ การของตนเอง โดยเช่าตึกในบริเวณโรงภาพยนตร์พัฒนาการและเปิดบริษัทขายวัส ดุ
ก่อสร้างชื่อ “บริษัทเอเชียจากัด” และจากนั้นในเวลาเพียงไม่กี่ปีต่อมาเมื่อสะสมทุนรอนได้มากขึ้นจึง
49

ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์, 25 เจ้าสัวนักธุรกิจ ผู้ร่วมสร้างตานานธุรกิจการค้าไทยสู่สากล
(กรุงเทพฯ: พิมพ์คา, 2537),123-124. และกมลลักษณ์ โตสกุล, ชิน โสภณพนิช 2453-2531 ใน
โอกาสเสด็จพระราชทานเพลิงศพนายชิน โสภณพนิช ณ วัดเทพศิรินทราวาส 9 เมษายน 2531
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป จากัด, 2530), 69-71.
50
เรื่องเดียวกัน.
51
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนของบริษัทเซียมเฮงล้ ง
จากัด.”
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ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจธนาคาร โดยร่วมทุนกับพ่อค้าชาวจีนและข้าราชการไทยหลายคนก่อตั้งธนาคาร
กรุงเทพจากัด ขึ้นในพ.ศ. 2487 ภายใต้ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท และมีกรรมการชุดแรก 11 คน
ประกอบด้วย (1) หม่อมหลวงรามราฆพ พึ่งบุญ (2) นายทองดี นลราชสุวัจน์ (3) นายเฉลียว ปทุมรส
(4) นายรอบรู้กิจ ลีลานุช (5) นายสวัสดิ์ โสตถิทัต (6) นายจิตตเสน ปัญจะ (7) นายถวิล มีสมกลิ่น (8)
นายบรรณกรโกวิท จักกะพาก (9) นายชิน โสภณพนิช (10) นายงี่ยัน แซ่เจีย และ (11) นายซุ่ยเท้ง
แซ่อั้ง 52
ระยะแรกของการทางานในธนาคารกรุงเทพจากัด นายชิน ยังไม่มีบทบาท
มากนัก แต่หลังจาก พ.ศ. 2488 เมื่อนายชินได้เข้ารับตาแหน่ง คอมประโดร์ ซึ่งทาหน้าที่ด้านหาเงิน
ฝากเข้าธนาคารและปล่อยกู้ระยะสั้น ก็เริ่มกลายเป็นนายธนาคารอย่างเต็มตัวและขยายบทบาทมาก
ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งใน พ.ศ. 2495 ก็ได้รั บความไว้วางใจจากกรรมการบริหารทั้งหมดเลือก นายชิน
โสภณพนิชให้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจากัด53
นอกเหนือจากธนาคารกรุงเทพฯ นายชิน ยังดาเนินธุรกิจธนาคารและ
ธุรกิจด้านอื่นอย่างเช่น ใน พ.ศ. 2488 นายชิน ได้รวมทุนกับพ่อค้า นายธนาคารชาวจีน ตลอดจน
ข้าราชการหลายคนเพื่อก่อตั้ง บริษัทมหกิจก่อสร้างขึ้น 54 จากนั้นในปีต่อมาก็ได้ร่วมทุนกับพ่อค้าชาว
จีนหลายคนก่อตั้ง “บริษัทกรุงเทพสุวรรณพาณิช ย์จากัด ” ขึ้นซึ่งดาเนินกิจการด้านการค้าทองคา
เพชร พลอย ให้กู้ยืมเงิน และรับดาเนินการแลกเปลี่ยนเงินรวมถึงจัดการโพยก๊วน 55 และนอกจากนี้ใน
พ.ศ. 2490 ก็ยังได้ร่วมทุนกับพ่อค้าชาวจีนอีก 6 คนก่อตั้งกิจการเกี่ยวกับค้าขายสินค้าทุกประเภทอาทิ
หนังสือ เครื่องเขียน กระดาษ เครื่องกีฬา เครื่องใช้และอุปกรณ์การศึกษา เหล็กและเครื่องก่อสร้าง
เครื่องกระป๋ อง อาหารกระป๋อง เครื่องยาจีน ยาไทย ยาสาเร็ จรูป ตลอดจนรับทาประกันภัยฯลฯ
ภายใต้ชื่อบริษัทว่า “บริษัทเอเชียพาณิชย์จากัด” ด้วย56
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า นายชิน เข้าสู่แวดวงธุรกิจโดยเริ่มต้นจาก
การทางานและเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง และจากนั้นก็สะสมทุนรอนและเริ่มผัน
ตัวเข้าสู่กิจการธนาคาร และเมื่อมีกาลังทรัพย์และมิตรสหายทางธุรกิจเพิ่มขึ้นก็ค่อยๆ ขยายแวดวง
ธุรกิจออกไปยังธุรกิจประเภทใกล้เคียงอย่างเช่น การประกันภัย การค้าทอง และยังมีการร่วมทุนใน
52

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “หนังสือคาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด ของบริษัทธนาคาร
กรุงเทพฯจากัด.”
53
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “คาขอจดทะเบียนกรรมการของบริษัทธนาคารกรุงเทพฯจากัด.”
54
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “รายงานการประชุมก่อตั้งบริษัทมหกิจก่อสร้าง,”
55
พรรณี บัวเล็ก, วิเคราะห์นายทุนธนาคารพาณิชย์ของไทย พ.ศ. 2475-2516, 101-102.
56
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเอเชียพาณิชย์จากัด,”
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กิจการธนาคารกับนายธนาคารรายอื่นๆ ด้วย ซึ่งพฤติกรรมการร่วมทุนทางธุรกิจเช่นนี้ถือเป็นปัจจัย
สาคัญทีท่ าให้บทบาทนายธนาคารของนายชิน มีความโดดเด่นและมีส่วนช่วยต่อการขยายอิทธิพลของ
ความรุ่งโรจน์ในกิจการการเงินและการธนาคารซึ่งจะนาไปอภิปรายในส่วนต่อไป
3.2.1.5 ข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาการการดาเนินธุรกิจของนายเกียรติ
วัธนเวคิน (พ.ศ. 2452-2556)
นายเกียรติ วัธนเวคิน หรือ คูเส้เกี้ยน เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.
2451 ในอาเภอฮงสุน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน บิดาประกอบอาชีพรับราชการอยู่ในประเทศจีน
แต่ภายหลังประสบปัญหาขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ที่มีระดับสูงกว่าประกอบกับปัญหาส่วนตัวด้านอื่นจึง
เกิดความเครียดจนล้มป่วยและเสียชีวิตลง57
ภายหลั งการจากไปของบิดา ครอบครัวของนายเกียรติ ประสบปัญหา
ด้านการเงินอย่างมากประกอบกับในประเทศจีนก็เกิดปัญหาโรคระบาดและภัยธรรมชาติ ดังนั้นพ.ศ.
2457 นางโล้วกิมเต็ก (มารดาของนายเกียรติ) จึงพาครอบครัวเดินทางมายังประเทศไทยและเปิด
กิจการร้านค้าขนาดเล็กแห่งหนึ่ งในจังหวัดฉะเชิงเทราและจากนั้นก็ค่อยๆ ขยับขยายและย้ายมาเปิด
ร้านของชาแห่งใหม่ในตาบลหนองจอกที่หัวเมืองมีนบุรีใกล้กับพระนคร ครอบครัวของนายเกียรติ
พึ่งพารายได้จ ากกิจ การร้ านช านี้ ได้จนกระทั่งนายเกียรติเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธ ยมศึกษา
ตอนต้นก็ออกมาช่วยงานด้านค้าขายและดูแลบัญชีให้กับกิจการที่บ้าน แต่ทว่าภายหลังร้านชาดังกล่าว
ประสบปัญหาค้าขายไม่ได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากการเดินทางเข้ามาของทหารญี่ปุ่น
นายเกียรติและครอบครัวจึงจาเป็นต้องหาลู่ทางในการประกอบอาชีพด้านอื่น58
ธุรกิจแรกที่นายเกียรติได้เข้าไปดาเนิ นกิจการหลังจากกิจการร้านชาของ
ครอบครัวประสบปัญหาก็คือ ธุรกิจร้านกาแฟในย่านสะพานเหลืองบริเวณหน้าโรงยาฝิ่นของเถ้าแก่
ชุนคี้ (นายชุณห์ จิระวิชิตชัย) และเมื่อดาเนินกิจการไปได้ระยะหนึ่งก็ได้รับคาชวนจากเถ้าแก่ชุ่นคี้ให้
มาช่วยทาบัญชีและจัดการบริหารให้แก่โรงฝิ่นของตน ซึ่ง นายเกียรติ ก็ได้สั่งสมประสบการณ์และ
อาศัยเครือข่ายความสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้จัดการโรงฝิ่นนี้จนในที่สุดก็ได้ริเริ่มบริษัทของ
ตนเองขึ้น โดยร่วมทุนกับเถ้าแก่ชุนคี้และนายจิวเม่งเกา (ลูกพี่ลูกน้องของเถ้าแก่ซุนคี้) ก่อตั้ง “บริษัท
เทเวศร์จากัด” ซึ่งดาเนินการด้านค้าขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้น และเมื่อกิจการดังกล่าว
ประสบความสาเร็จและมองเห็นหนทางการเติบโตในธุรกิจค้าเหล้า นายเกียรติ จึงดาเนินการต่อยอด
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และขยายกิจการด้านนี้ต่อไปอีกโดยเปิดโรงงานผลิตเหล้าและจัดตั้งบริษัทรับประมูลโรงงานสุราเป็น
ของตนเองอีกแห่งหนึ่งในนามของ “บริษัทชลาพรรณจากัด” ขึ้นใน พ.ศ. 249159
อย่างไรก็ดี เส้นทางการเติบโตในธุรกิจสุราของนายเกียรติไม่ได้ดาเนินอยู่
ในบริษัทชลาพรรณจากัดเท่านั้น เนื่องจากในระยะต่อมาเมื่อ นายเกียรติ วัธนเวคิน ได้กลายเป็น
ผู้กว้างขวางใน แวดวงการค้าสุราจากการประสบความสาเร็จในการผลิตและขายสุรายี่ห้อ “แม่น้า
สุพรรณ” และ “ม้าทอง” ในจังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้การผลิตจาก “ชลาพรรณ” แล้ว จึงได้รับการ
ชักชวนจากมิตรในแวดวงการค้าสุ ราให้ ร่ว มทุนกันจัดตั้ง “บริษัทสุ ราตะวันออกจากัด ” ใน พ.ศ.
249860 ขึ้นอีกแห่งหนึ่งโดยมีจุดหมายเพื่อให้บริษัทดังกล่าวผลิตและจาหน่ายสุราครอบคลุมพื้นที่ภาค
ตะวันออกทั้งหมด
นอกเหนือจากกิจการสุ ราและการก่อสร้าง นายเกียรติ ยังได้ลงทุนใน
กิจการด้านอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลั ง พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา นายเกียรติ ได้หันมาลงทุนใน
กิจการธนาคารหลายแห่ง อาทิเช่น บริษัทธนาคารไทยพัฒนาจากัด บริษัทธนาคารเกียรตินาดินทร์
จากัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคินจากัด รวมถึงยังมีการร่วมทุนกับนักธุรกิจกลุ่มอื่นเพื่อจัดตั้ง
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้างขนาดใหญ่ ในชื่อบริษัทว่า “บริษัทอัมรินทร์พลาซ่า
จากัด” ด้วย
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าจุดเริ่มทางธุรกิจของ นายเกียรติ ริเริ่มมา
จากการค้าขายและก็ผันตัวมาสู่ธุรกิจสุราและธุรกิจก่อสร้าง จนมีเงินทุนมากขึ้นก็ค่อยๆ หาลู่ทางขยาย
แวดวงออกไปลงทุน ยังธุร กิจ ด้านอื่นโดยการร่ว มทุนกับเครือญาติ คนใกล้ ชิด และมิตรสหาย จน
สุดท้ายจึงได้เข้าสู่ ธุรกิจธนาคาร การประกันภัย และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทาให้วงจรทางธุรกิจของ
เกียรติ วัธนเวคินครอบคลุมเกือบทุกด้านของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ
จากการพิ จ ารณาข้ อ มู ล พื้ น ฐานและพั ฒ นาการทางธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนทั้ง 5 กรณีข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในภาพรวมนั้นผู้ประกอบการไทยเชื้อ
สายจีนโดยส่วนใหญ่มักเริ่มต้นเข้าสู่แวดวงทางธุรกิจการค้าตั้งแต่อายุยังน้อยและธุรกิจที่คนเหล่านี้มัก
เข้าไปลงทุนในระยะแรกของเส้นทางแห่งแวดวงธุรกิจก็คือ ธุรกิจที่เป็นของครอบครัวมาแต่เดิมหรือ
เป็นธุรกิจที่ตนเองเคยได้เข้าไปทางานมาก่อ นในระยะแรกเริ่มของชีวิต จากนั้นเมื่อสามารถสะสมทุน
รอนได้ ม ากขึ้ น ก็ จ ะขยั บ ขยายออกมาเปิ ด กิ จ การเป็ น ของตนเองโดยเริ่ ม ต้ น จากกิ จ การที่ ต นมี
ประสบการณ์มาแต่เดิมก่อนแล้วจึงค่อยๆ สะสมประสบการณ์และขยายการลงทุนออกไปยังธุรกิจ
แขนงอื่น ซึ่งธุรกิจประเภทสาคัญที่ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมักเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมเมื่อมีทุนรอน
59
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มากเพียงพอก็คือ ธุรกิจธนาคารและการประกันภัย เนื่องจากธุรกิจสองประเภทดังกล่าวมีความสาคัญ
ทั้งในแง่ของการเป็นฐานเงินทุน การแลกเปลี่ยนเงินตรา และการแสวงหาความมั่นคงต่อการดาเนิน
ธุรกิจ
อย่ างไรก็ดี ส าหรับธุรกิจที่ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้อสายจีนเหล่านี้เป็นผู้
บุกเบิกด้วยตนเอง หรือเป็นกิจการที่บุกเบิกมาจากรุ่นบิดามารดาของตนหรือเป็นกิจการที่เริ่มต้นกัน
มาจากกลุ่มคนในครอบครัวหรือเครือญาติ ธุรกิจเหล่านี้แม้ว่าภายหลังจะมีการเติบโตหรือขยายขนาด
ธุร กิจ ออกไปหรื อมีการเพิ่มเติมของสมาชิกผู้ ร่ว มหุ้ น (Partners) ที่ทาให้ จานวนผู้ ดาเนินการและ
วางแผนกลยุทธ์มีจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ กระนั้นโครงสร้างการบริหารหลักก็มักยังคงเป็นอานาจการ
บริหารที่อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของบุคคลในกลุ่มตระกูลเป็นสาคัญ
เนื่องจากธรรมเนียมพื้นฐานของชาวจีนนั้นถือว่าครอบครัวเป็น พื้นฐาน
ของการดาเนินธุรกิจที่มั่นคงที่สุดเพราะการดาเนินการในครอบครัว นอกจากจะได้รับความร่วมมือที่
แน่นแฟ้นมากกว่าความร่วมมือใดๆ เพราะเป็นความร่วมมือจากสายเลือดเดียวกันแล้ว การสั่งการหรือ
การควบคุมงานยังสามารถกระทาได้โ ดยง่ายกว่าการควบคุมการบริหารในรูปแบบตะวันตกด้ว ย61
ดังนั้ น ภายใต้ขยายตัว ทางธุร กิจ ที่นามาซึ่งการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและการเพิ่มจานวน
บุคลากรเข้ามาของบริษัทที่มีการก่อตั้งกันในครอบครัวของผู้ประกอบการที่มีเชื้อสายจีนจึงมักไม่ค่อย
พบการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างหลักหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระดั บบริหารที่มีอานาจ
การตัดสินใจระดับสูงของกิจการมากนัก
3.2.2 แนวทางการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงทศวรรษ 2520
ล าดั บ ก่ อ นหน้ า เมื่ อ ได้ พิ จ ารณาข้ อ มู ล พื้ น ฐานและพั ฒ นาการทางธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนแต่ละในกรณีศึกษาซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมและเข้าใจถึงลักษณะร่วมบาง
ประการเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบุคคลเหล่านี้ไปแล้ว ในส่วนนี้จะเข้าสู่การพิจารณาและวิเคราะห์
อย่างละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจและอุดมคติการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
โดยการนาเสนอของหัวข้อนี้ จะจาแนกออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกจะเป็นกล่าวถึงแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจที่โดดเด่นที่สุดของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนภายใต้บริบทหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 –
ทศวรรษ 2520 นั่ น ก็คื อ แนวทางการดาเนิน ธุ รกิ จร่ ว มกั บ รัฐ และความสั ม พั นธ์ ที่ มีต่ อ ภาครัฐ กั บ
ผลประโยชน์ต่อการเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน ส่วนถัดมาจะเป็นการกล่าวถึง
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ความสาคัญของการเข้าสมาคมกับการดาเนินธุรกิจที่อาศัยความสัมพันธ์จากเครือข่ายสมาคมการค้า
สมาคมหอการค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในการช่วยเหลือกันและ
ส่งเสริมกันด้านการค้าและการลงทุนภายใต้ยุคสมัยที่ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนต้องเผชิญเงื่อนไข
ทางธุรกิจที่ทั้งถูกกดดันจากภาครัฐและยังต้องแข่งขันกับภาคธุรกิจจากต่างชาติที่กาลังขับเคลื่อนเข้า
มามีอิทธิพลในภาคเศรษฐกิจไทย ในส่วนที่สามจะกล่าวถึงแนวทางการดาเนินธุรกิจในลักษณะของ
ขยายการร่วมทุนและการสร้างพลังทางธุรกิจผ่านการลงทุนร่วมระหว่างพันธมิตรทางการค้ารวมถึง
นาเสนอเกี่ยวกับแนวทางแห่งการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีนที่เกิดขึ้นท่ามกลางการขยายตัวทางการค้าและธุรกิจ และในส่วนสุดท้ายจะเป็นสรุป
และวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรมบางประการและอุ ด มคติ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ป ระกอบการไทยเชื้อสายจี นที่ส่งผลต่อการเกิดลั กษณะร่ว มในแนวทางการดาเนินธุรกิจของคน
เหล่านี้
3.2.2.1 แนวทางการดาเนินธุรกิจร่วมกับรัฐ
สาหรับแนวทางการดาเนินธุรกิจร่วมกับรัฐ กล่าวได้ว่าแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจลักษณะนี้เป็นแนวทางการดาเนินธุรกิจที่โดดเด่นที่สุดของการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีน เนื่องจากเงื่อนไขของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจช่วงหลังสงคราม คนจีนต้องเผชิญกับ
ปัญหาการจากัดโอกาสทางเศรษฐกิจจากการที่รัฐบาลใช้นโยบายการบริหารเศรษฐกิจแบบชาตินิยม
และจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาโดยมุ่งหวังว่าบริษัทรัฐวิสาหกิจจะสามารถทาธุรกิจแข่งขันกับคนจีนและจะ
มีส่วนช่วยต่อการอานวยความสะดวกแก่ธุรกิจของเอกชนคนไทยได้62
ดังนั้น เพื่อลดปัญหาของข้อจากัดของการดาเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจีนจึงแสวงหาแนวทางผ่อนคลายเงื่อนไขข้อจากัดการดาเนินธุรกิจโดยการสร้างสายสัมพันธ์
อันดีกับอานาจรัฐและชนชั้นนาทางการเมือง พร้อมกับมีการแบ่งสรรประโยชน์ผ่านการดาเนินธุรกิจ
ร่วมกัน63 ในหลายลักษณะดังต่อไปนี้
ส าหรั บ ลั ก ษณะแรก ด้ า นการเข้ า ไปด าเนิ น กิ จ การรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน จากข้อมูลพบว่า ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีโอกาสเข้าไปดาเนิน
62

ป๋วย อึ๊งภากรณ์และสุภาพ ยศสุนทร, เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (พระนคร: ประมวลมิตร
จากัด, 2504), 308.
63
เนื่องจากการมีสัมพันธ์กับชนชั้นนาทางการเมืองถือสามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถนามาซึ่ง
อภิสิทธ์ทางธุรกิจและโอกาสการขยายธุรกิจมากกว่าที่กฎหมายชาตินิยมทางเศรษฐกิจได้จากัดไว้
ดังนั้นผู้ประกอบการเชื้อสายจีนที่ครอบครองทุนจานวนมากหลายกลุ่มจึงสานสัมพันธ์กับชนชั้นนาทาง
การเมืองและมีการดาเนินธุรกิจร่วมกันในหลายลักษณะ
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66
กิจการร่วมกับรัฐในกิจการรัฐวิสาหกิจหลายแห่งได้ เนื่องจากในขณะนั้น บริษัทรัฐวิสาหกิจที่รัฐตั้งขึ้น
ส่วนใหญ่กาลังประสบปัญหาขาดทุนเพราะบุคลากรในภาครัฐบาลยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
การค้ามากเพีย งพอที่จ ะบริ ห ารงานด้ านการพาณิช ย์ต่างๆ ได้ดี 64 ผู้ ประกอบการไทยเชื้อสายจี น
บางส่วนที่มีความน่าไว้วางใจจากการมีความสัมพันธ์อันดีกับภาครัฐมาโดยตลอด และมีประสบการณ์
ดาเนินธุรกิจที่น่าสนใจจึงได้การรับเชิญชวนให้เข้ามาช่วยเหลือด้านการบริหารงานให้แก่รัฐ65
ยกตัวอย่างเช่น กรณีของนายมา บูลกุล ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทยเชื้อสาย
จีนที่มีความสัมพันธ์กับภาครัฐและมีประวัติโดดเด่นด้านการค้าข้าวอย่างมากท่ามกลางเวลานั้น พบว่า
นายมา ได้รับการเสนอชื่อจากพระประมณฑ์ปัญญาให้เข้าไปดาเนินงานในกิจการของบริษัทข้าวไทย
จ ากัด ภายใต้เ หตุผ ลที่ ว่า นายมา บูล กุล เป็ น บุค คลผู้ มีค วามกว้ างขวางในวงการค้ าข้ า วมานาน 66
ประกอบกับประวัติส่วนตัวของนายมา ก็มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากเคยดารงตาแหน่งเป็นนายกสมาคม
โรงสีไฟในช่วง พ.ศ. 2468-2475 และดารงตาแหน่ง นายกสมาคมหอการค้าจีนในช่วงพ.ศ. 24722475 มาก่อนซึ่งย่อมทาให้นายมาเป็นที่ กว้างขวางในแวดวงการค้าและย่อมใช้ความรู้ความสามารถ
ตลอดจนความสัมพันธ์อันกว้างขวางนี้มาใช้ช่วยเหลือการดาเนินงานของบริษัทข้าวไทยจากัดได้ และ
ในที่สุดเมื่อที่ประชุมของบริษัทข้าวไทยจากัดของรัฐบาลมี มติอนุมัติ นายมา บูลกุล จึงเข้ารับตาแหน่ง
เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทข้าวไทยจากัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา
ตลอดการดาเนินงานในบริษัทข้าวไทยจากัด ปรากฏว่า นายมา บูลกุลได้
ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าข้าวของรัฐบาลหลายด้าน อาทิเช่น คราวหนึ่ง
ในช่วงที่ประเทศพันธมิตรเรียกร้องให้ไทยนาข้าวไปช่วยเหลือประเทศที่ข าดแคลน โดยวิธีให้เปล่า ซึ่ง
ณ ขณะนั้นไทยเองก็ไม่ได้มีข้าวคงคลังมากนัก นายมา ก็ได้เสนอให้บริษัทข้าวไทยจัดการประกวดราคา
ข้าว และให้บริษัทข้าวไทยเข้าร่วมประกวดด้วย โดยผลปรากฏว่าบริษัทข้าวไทยได้ชนะการประกวด

64

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2) สร.0201.51/22 เรื่อง พิจารณาเลิกบริษัทต่างๆที่อยู่ใน
ความควบคุมของรัฐ (27 พ.ย. 2488- 4 พ.ย. 2490).
65
ในช่วงเวลานั้นแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามกีดกันอานาจทางเศรษฐกิจของชาวจีน อย่างไรก็
ตามมาตรการกีดกันที่เกิดขึ้นเป็นมาตรการที่ดาเนินการสาหรับชาวจีนที่ไม่จงรักภักดีต่อชาติไทยและ
ไม่ได้มีจิตใจเป็นไทยเท่านั้น แต่สาหรับชาวจีนที่มีจิตใจเป็นไทย รัฐบาลเห็นว่าควรให้โอกาสเข้ามาร่วม
งานและช่วยดาเนินการด้านการค้าของชาติ (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2) สร.0201.57.1/2 เรื่อง
กระทรวงเศรษฐการเสนอโครงการตั้งโรงสีข้าว (15 มกราคม 2480).
66
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายมา บูลกุล, ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม 6 พฤษภาคม
2507, คาไว้อาลัยของพระประมณฑ์ปัญญา.
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67
เนื่องจากตั้งราคาต่าที่สุดจนทาให้รัฐบาลสามารถประหยัดค่า ใช้จ่ายของแผ่นดินได้เป็นจานวนมาก67
และอีกคราวหนึ่งในช่วงที่เกิดปัญหาข้าวขาดแคลน นายมาก็ยังสามารถเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยตั้ง
ฉางรับซื้อข้าวทั่วประเทศจนสามารถรวบรวมข้าวและข้าวเปลือกได้ตามจานวนที่ต้องการ68
นอกเหนือจากข้อเสนอแนะข้างต้นในการดาเนินงานกับบริษัทข้าวไทยยัง
ปรากฏว่านายมายังได้ทาการคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างเช่นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของการผลิตข้าว
โดยการปรับแก้เครื่องสีข้าวให้หักน้อยลงและมีต้นข้าวมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการผลิตข้าวไทย
อย่างมาก69

ภาพที่ 3.2 ภาพโฆษณาของบริษัทข้าวไทยจากัด
กรมสารสนเทศ กะซวงพานิช, พานิชสงเคราะห์ พุทธสักราช 2486 (ม.ป.ท.), ปกหลัง
จากการดาเนินการเหล่ านี้จะเห็ นได้ว่า นายมา เป็นผู้ มีบทบาทส าคัญ
อย่างแท้จริงต่อบริษัทข้าวไทยจากัด ทั้งในแง่ของการบริหารงาน การติดต่อจัดซื้อข้าว การคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อการผลิตข้าวตลอดจนและให้คาปรึกษาแก่รัฐบาลในการดาเนินกิจการเรื่องข้าวในด้าน
ต่างๆ ซึ่งด้านหนึ่งถือเป็นการดาเนินการทางธุรกิจภายใต้การดาเนินการร่วมกับรัฐบาลในของฐานะ
กรรมการคนหนึ่งในบริษัทฯ แต่อีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือการเข้าร่วมดาเนินธุรกิจของรัฐครั้ง
นี้ถือเป็นการดาเนินการที่นามาซึ่งการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทข้าวไทยจากัดกับ
67

เรื่องเดียวกัน, คาไว้อาลัยของหม่อมหลวงเดชสนิทวงศ์.
68
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.51/22 เรื่อง ให้พิจารณาเลิกบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในความ
ควบคุมของรัฐ (27 พฤศจิกายน 2488-2490).
69
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายมา บูลกุล, คาไว้อาลัยของนายควง อภัยวงศ์.
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68
ธุรกิจค้าข้าวทั้งที่เป็นของนายมาเองและยังก่อประโยชน์แก่เครือญาติของนายมาด้วย ยกตัวอย่างเช่น
ในการแต่งตั้งผู้จัดการบริษัทประจาสาขาต่างๆที่บริษัทข้าวไทยจากัดได้ขยายตัวออกไป นายมา ก็ได้
แต่งตั้งให้ ญาติพี่น้องของตนอาทิเช่น นายมาศ บูล กุล และนายพิชิต บูลกุลเข้าไปดาเนินการเป็น
ผู้จัดการประจาสาขา70
นอกจากนี้ เมื่อผลประกอบการของการบริ ษัทข้าวไทยจ ากัดสามารถ
ดาเนินการไปตามเป้าหมายกล่าวคือสามารถเพิ่มจานวนทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาท เป็น
1,500,000 บาทแล้ ว หลังจากนั้นบริษัทข้าวไทยจากัดก็ได้ขยายการดาเนินการโดยเปิดโรงสี เพื่อ
ดาเนินการสีข้าวเองเป็นจานวน 5 แห่ง ซึ่งจานวน 3 ใน 5 ของโรงสีที่เปิดขึ้นเพื่อดาเนินการร่วมกับ
บริษัทข้าวไทยนั่นก็คือ สาขาของโรงสีไฟจินเส็งจากัด ซึ่งเป็นของนายมา บูลกุล และยิ่งไปกว่ านั้น
ในช่วงปลายทศวรรษ 2490 เมื่อนายมามีความต้องการเปิดกิจการโรงสีเพิ่มเติมที่ต่างจังหวัดหลาย
กรณีอาทิเช่น ในจังหวัดเชียงใหม่ และขอนแก่น ความประสงค์ของนายมาก็ได้รับความสะดวกแก่การ
รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริษัทข้าวไทยจากัดซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและของนายมาอีกด้วย71
จากกรณีตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการดาเนินธุรกิจร่วมกับรัฐของนาย
มา นอกเหนื อจากจะเป็ นการเพิ่มประสบการณ์ของการดาเนินธุรกิจในระดับมหภาคอย่างกิจการ
รัฐวิสาหกิจของรัฐนั่นคือบริษัทข้าวไทยจากัดแล้ว การดาเนินธุรกิจกับรัฐดังกล่าวยังนามาซึ่งโอกาส
ของการแสวงหาผลประโยชน์และลู่ทางของการขยายธุรกิจได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วย
สาหรับการดาเนินธุรกิจร่วมกับรัฐลักษณะถัดมา นอกเหนือจากงานใน
บริษัทรัฐวิสาหกิจดังกล่าวไปแล้วก็คือ การดาเนินธุรกิจโดยบุคคลในภาครัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง จาก
การศึกษาของสุเอฮิโระ อากิระ (Suehiro Akira) พบว่าการดาเนินธุรกิจซึ่งบุคคลในภาครัฐเข้ามามี
ส่ว นเกี่ยวข้องนี้ โดยส่ วนใหญ่กลุ่มคนในภาครัฐ ที่เข้ามามีส่ ว นเกี่ยวข้องทางการเมืองมักเป็นฝ่ าย
ข้าราชการทหาร เนื่องจากขณะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้กาลังต้องการฐานที่มั่นทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นกาลัง
ต่อการส่งเสริมอิทธิพลทางการเมืองของตน และนามาสู่การเกิดขึ้นของเครือข่ายความสัมพันธ์ทาง
“ธุรกิจ-การเมือง” ที่เกิดขึ้นกว้างขวางในช่วงปลายทศวรรษ 2490-2520 ซึ่งสะท้อนถึงการแสวงหา
ประโยชน์ ร่ ว มระหว่ า งบุ ค คลซึ่ ง เป็ น ชนชั้ น น าในภาครั ฐ กั บ ชนชั้ น น าทางเศรษฐกิ จ ที่ น าโดย
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกับชน
ชั้นนาในภาครัฐนั้นสามารถจาแนกย่อยได้หลายลักษณะอย่างเช่น การเข้ายึดกิจการโดยข้าราชการ
ทหาร การเข้าไปมีส่วนร่วมด้านการบริหารระหว่างฝ่ายทหารและฝ่ายเอกชนในรูปแบบคณะกรรมการ
70

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, วิวัฒนาการทุนนิยมไทย (กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและกลุ่มเศรษฐศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523), 36-37.
71
“มา บูลกุล พ่อที่ลูกๆ ไม่ถอดแบบ,” นิตยสารผู้จัดการฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2529), 19.
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ร่วม การก่อตั้งกิจการวิสาหกิจที่ดาเนินการโดยทหารร่วมกับเอกชนฯลฯ72 ทั้งนี้สาหรับการดาเนินธุรกิจ
ซีง่ ข้าราชการฝ่ายทหารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้น งานเขียนของสังศิต พิริยะรังสรรค์ ได้รวบรวมข้อมูล
บริษัทซึ่งปรากฏรายชื่อของกลุ่มทหารเข้าเป็นกรรมการโดยแยกประเภทเอาไว้ดังนี้
ตารางที่ 3.3
ข้อมูลบริษัทและรัฐวิสาหกิจซึ่งทหารเข้าชื่อเป็นคณะกรรมการร่วม73
ภาคการเงิน
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคพาณิชยกรรม
1.ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด
1.ประมงไทยจากัด
1.พิทักษ์สามัคคีจากัด
2.ธนาคารกรุงเทพจากัด
2.ไทยเดินเรือทะเลจากัด 2.ค้าไม้ทหารสามัคคีจากัด
3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด
4.ธนาคารเกษตรจากัด
5.ไทยประสิทธิประกันภัยจากัด
6.เอเชียทรัสท์จากัด
7.ศรีอยุธยาประกันภัยจากัด
8.วิธสินประกันภัยจากัด
9.ประกันชีวิตศรีอยุธยาจากัด
10.ประกันชีวิตบูรพาจากัด

3.เดินเรือไทยจากัด
3.ศรีอยุธยาพานิชจากัด
4.ไทยทาจากัด
4.ค้าสัตว์ทหารสามัคคีจากัด
5.กระสอบไทยจากัด
5.ค้าต่างประเทศทหารสามัคคี
6.สามัคคีก่อสร้างจากัด 6.กรุงเทพฯสหการสุราจากัด
7.ป่านไทยจากัด
7.ค้าสัตว์เอ็กซ์สปอร์ตจากัด
8.กระสอบอิสาณจากัด
9.อุตสาหกรรมน้าตาลแห่งประเทศไทยจากัด
10.ปอไทยจากัด
11.ส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติจากัด
12.ส่งเสริมปอแห่งประเทศไทยจากัด
13.อาภรณ์ภัณฑ์พานิชจากัด
14.หินอ่อนจากัด
15.อุตสาหกรรมน้าตาลชลบุรี

รวบรวมข้ อ มู ล จาก สั ง ศิ ต พิ ริ ย ะรั ง สรรค์ , ทุ น นิ ย มขุ น นางไทย (พ.ศ. 2475-2503)
(กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), 404-418.
72

Akira Suehiro, Capital Accumulation in Thailand, 1855-1985 (Chiang Mai:
Silkworm Books, 1996), 140-150.
73
ทั้งนี้รายนามทหารที่ปรากฏเป็นคณะกรรมการร่วมในบริษัทข้างต้นเป็นทหารในกลุ่มซอย
ราชครู ซึ่งนาโดย ผิน ชุณหะวัณ และเผ่า ศรียานนท์
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจที่ข้าราชการฝ่ายทหารเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องด้วยนั้นครอบคลุมกิจการสาคัญของประเทศหลายหลากด้านทั้งภาคการเงิน การธนาคาร
ธุรกิจประกันภัย อุตสาหกรรม ตลอดจนการพาณิชยกรรม อย่างไรก็ดีสาหรับธุรกิจที่ภาครัฐเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องและนามาซึ่งการสร้างประโยชน์แก่การดาเนินธุรกิจที่น่าสนใจและควรแก่การนาเสนอใน
ที่นี้ก็คือธุรกิจภาคการธนาคารอย่างธนาคารกรุงเทพที่ดาเนินกิจการหลักโดย นายชิน โสภณพนิช
จากการศึกษาพบว่าการดาเนินกิจการของธนาคารกรุงเทพจากัดตั้งแต่ยุค
บุกเบิกถึงยุคขยายตัว การสานสัมพันธ์กับชนชั้นนาทางการเมืองและการดาเนินธุรกิจโดยรัฐเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องนั้นถือเป็นปัจจัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจมาโดยตลอด ในยุคบุกเบิก ธนาคารกรุงเทพ
จากัดได้สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มทหาร (กลุ่มซอยราชครู) จนทาให้กิจการของธนาคาร
กรุงเทพเกิดการเติบโตและสามารถเพิ่ มทุนจดทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง 74 โดยสาเหตุของการเพิ่มผล
ประกอบการและการขยายตัวของธนาคารกรุงเทพฯที่เกิดขึ้นอาจพิจารณาได้จากคาสนทนาระหว่าง
เจ้าพระยารามราฆพ เจ้ากระทรวงเศรษฐการ กับ นายชิน โสภณพนิชประธานกรรมการบริหารของ
ธนาคารกรุงเทพจากัดในระหว่างการประชุมผู้ถือ หุ้นวิสามัญครั้งที่ 5 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2496
ที่ว่า
“...ฐานะของธนาคารที่รัฐบาลถือหุ้นย่อมมีสิทธิดีกว่าธนาคารซึ่ง
ไม่มีรัฐบาลถือหุ้น เพราะองค์การมาฝากเงินได้ เวลานี้เราไม่มีเงินของ
องค์กรใดๆมาฝากเลย นอกจากนี้กระทรวงเศรษฐการมีความประสงค์ที่
จะให้เกิดความมั่นคงในทางเศรษฐกิจอีกด้วย เช่นในการส่งสินค้าออกอาทิ
ข้าว ธนาคารเป็นผู้ค้าประกันการชาระเงิน บางธนาคารทาเรื่องยุ่งยาก
เกิดขึ้น เราจึงต้องการใช้ธนาคารที่เราควบคุมอยู่โดยใกล้ชิด นี่ย่อมเป็น
ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย”
“...ธนาคารของเราเวลานี้ถึงจะเพิ่มทุ น 20 ล้านบาท งานธรรมดา
เราก็ทาได้ดีด้วย แต่ที่จะไปสู้ธนาคารต่างประเทศนั้นไม่สามารถจะทาได้
เช่นในระยะนี้ อ.จ.ส.ก็มาเปิดเครดิตกับเราเป็นเงินถึง 1,500,000 เหรียญ
ฮ่องกง และนอกจากนั้นทาง ร.ส.พ.ก็จะมาขอเปิดกับเราอีกเป็นจานวน
หลายแสนเหรียญอเมริกัน และหลายหมื่นปอนด์สเตอร์ริง ซึ่งธนาคารไทย
เรายังไม่สามารถจะทาได้ ขอให้ดูว่า งบดุลของเราในงวดที่จะถึงนี้ว่าเราได้
74

พรรณี บัวเล็ก, วิเคราะห์นายทุนธนาคารพาณิชย์ของไทย พ.ศ.2475-2516, พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ศยาม, 2543), 138.
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ทางานไปก้าวหน้าเพียงใด ถ้าเราจะสู้กับธนาคารต่างประเทศเราจะต้องมี
ทุนมาก ธนาคารฮ่องกงฯ ธนาคารชาร์เตอร์ฯ ธนาคารเมอร์แคนไทน์ฯ
พวกนี้ถ้าจะคิดเป็นเงินไทยแล้วเขามีทุนหลายร้อยล้านบาท หากว่าเรา
อยากจะให้ธนาคารไทยของเราสู้ได้แล้ว จะต้องมีเงินทุนมากและมีรัฐบาล
มาร่วมด้วย ผมอยากที่จะเห็นความเจริญของธนาคารไทยซึ่งมั่นคงและ
มีชื่อเสียงสู้กับธนาคารต่างประเทศได้ จึงเห็นสมควรที่จะได้ร่วมมือกับ
กระทรวงเศรษฐการ”75(เน้นโดยผู้เขียน)
จากข้อความสนทนาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการดาเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง
นายชินกับรัฐบาลนั้น อยู่ในลักษณะของการดาเนินการร่วมเพื่อผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นคือ ทาง
ฝ่ายรัฐ บาลจะได้รับ ประโยชน์ จ ากการประกันการชาระเงินในเวลาที่ต้องมีการส่ งสิ นค้าออกนอก
ประเทศ ซึ่งหากดาเนินการกับคลังของรัฐก็อาจต้องประสบปัญหาความล่าช้า มีขั้นตอนการดาเนินงาน
มาก หรือหากดาเนินงานกับโดยเปลี่ยนธนาคารไปก็จะทาให้การดาเนินงานไม่ต่อเนื่องและยุ่งยาก การ
ร่วมทุนกับธนาคารกรุงเทพจากัดจึงย่อมอานวยความสะดวกแก่การดาเนินงานได้ดีกว่า ส่วนทางฝ่าย
ของธนาคารกรุงเทพจากัด ก็จะได้รับเงินลงทุนจากรัฐบาลเป็นการตอบแทน
ส่วนในช่วงถัดมา ในยุคของการขยายตัวของธนาคารที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปลาย
ทศวรรษ 2490 พบว่าขณะนั้นเมื่อธนาคารกรุงเทพจากัดต้องการขยายสาขาออกไปลงทุนที่โตเกียว
ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติม จุดมุ่งหมายดังกล่าวก็สามารถบรรลุผลไปได้โดยง่ายด้ วยการให้ความช่วยเหลือ
และการเจรจาจากภาครั ฐ ที่น าโดย พลตรีศิริ สิ ริโ ยธิน 76อย่างไรก็ดีการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
กรุงเทพโดยอาศัยความสัมพันธ์กับรัฐนี้มาถึงจุดเปลี่ยนในช่วงหลังทศวรรษ 2500 เมื่อกลุ่มการเมืองที่
ครองอานาจรัฐเดิมอย่างกลุ่มซอยราชครูหมดบทบาทลง ธนาคารกรุง เทพจากัดซึ่งพึ่งพิงอานาจของ
กลุ่มซอยราชครูมาโดยตลอดจึงต้องรับผลกระทบตามไป นายชิน โสภณพนิช ต้องมีการลี้ภัยไปยัง
ประเทศฮ่องกงเพื่อหลีกหนีการคุกคามทางการเมืองจากฝ่ายอิทธิพลที่เข้ามามีอานาจใหม่ และมอบ
อานาจให้นายบุญชู โรจนเสถียร ดาเนินการบริหารงานกิจการของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยต่อ
แทน77
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กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์, รายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 5 ธนาคาร
กรุงเทพจากัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2496 อ้างถึงใน พรรณี บัวเล็ก, 2543, วิเคราะห์นายทุน
ธนาคารพาณิชย์ของไทย พ.ศ. 2475-2516, 139.
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พรรณี บัวเล็ก, วิเคราะห์นายทุนธนาคารพาณิชย์ของไทย พ.ศ.2475-2516, 142.
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สาธิต อุทัยศรี, 50 ปี บัวหลวง (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2537), 47.
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หลั ง การเปลี่ ย นผ่ า นทางการเมื อ งผ่ า นพ้ น ไปและสถานการณ์ ก าร
ผลัดเปลี่ยนอานาจทางการเมืองและการกวาดล้างกลุ่มตรงข้ามทางการเมืองคลี่คลายลง ผู้บริหารของ
ธนาคารกรุงเทพจากัดได้ปรับเปลี่ยนวิธีการพึ่งพิงอานาจรัฐแบบใหม่โดยไม่เน้นการอิงอานาจรัฐเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ดังเช่นอดีต และเปลี่ยนมาเป็นการอิงอานาจเพื่อรักษาประโยชน์และความมั่นคง
ทางธุรกิจเท่านั้น เนื่องจากฝ่ายบริหารของธนาคารกรุงเทพเห็นว่าการมีสายสัมพันธ์ทางการเมืองกับ
รัฐแม้จะเป็นปัจจัยการรักษาอานาจนาทางเศรษฐกิจที่ดี กระนั้นความใกล้ชิดที่มากเกินไปย่อ มอาจ
ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจในระยะยาวได้ ดังนั้นนับแต่ช่วงหลังทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา ธนาคาร
กรุงเทพจากัดยังคงมีการสานสัมพันธ์กับชนชั้นนาทางการเมืองและมีการเชิญผู้มีอานาจทางการเมือง
ต่างๆ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเพื่อค้าจุนความมั่นคงของกิจการอยู่ต่อไป หากแต่ไม่ไ ด้มุ่งแสวงหา
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความเติบโตจากรัฐดังเดิมอีก
ตารางที่ 3.4
การเปลี่ยนแปลงกรรมการของธนาคารกรุงเทพระหว่าง พ.ศ. 2487-2519 (เฉพาะบุคคลในแวดวงการเมือง)
รายชื่อกรรมการ
กลุ่มอานาจทาง วันที่เข้าเป็นกรรมการ
วันที่ออกจาก
ที่เป็นบุคคลในแวดวงการเมือง
การเมือง
กรรมการ
เจ้าพระยารามราฆพ
คณะราษฎร
6 ตุลาคม 2487
22 ตุลาคม 2510
ควง อภัยวงศ์
พรรคประชาธิปัตย์ 3 กุมภาพันธ์ 2488 9 กรกฎาคม 2496
พลตรีศิริ สิริโยธิน
ซอยราชครู
23 พฤษภาคม 2495 7 มีนาคม 2518
พลตรีประมาณ อดิเรกสาร
ซอยราชครู
23 พฤษภาคม 2495 16 มีนาคม 2518
พันตารวจตรีพันธ์ศักดิ์ วิเศษภักดี
ซอยราชครู
23 พฤษภาคม 2495 12 ตุลาคม 2500
พันเอกนายวรการบัญชา
ซอยราชครู
9 กรกฎาคม 2496 19 มีนาคม 2497
พลโทจิตติ นาวีเสถียร
สี่เสาเทเวศร์
12 ตุลาคม 2500 27 กันยายน 2506
พลโทประภาส จารุเสถียร
สี่เสาเทเวศร์
29 พฤศจิกายน 2500 25 กันยายน 2517
รวบรวมข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้ถือ
หุ้นของบริษัทธนาคารกรุงเทพจากัดระหว่าง พ.ศ. 2487-2519.
จากที่ได้อภิปรายข้างต้นจะเห็นได้ว่าการดาเนินธุรกิจโดยการให้ทหารและ
ข้าราชการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของธนาคารกรุงเทพนั้นได้นามาซึ่งความเติบโตทางธุรกิจทั้งในด้าน
การขยายทุ น การขยายฐานลู ก ค้ า ตลอดจนการขยายสาขาด้ ว ย ดั ง นั้ น แม้ ว่ า ในช่ ว งหลั ง การ
เปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งใน พ.ศ. 2500 จะน ามาซึ่ง ผลกระทบต่ อธนาคารกรุง เทพบ้า งนั่น คื อ
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ผู้บริหารของธนาคารต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้คุ้มครองทางการเมืองใหม่จากกลุ่มซอยราชครูมาเป็นกลุ่ม
สี่เสาเทเวศร์ และผู้บริหารกิจการอย่างนายชิน โสภณพนิช ต้องมีการอพยพลี้ภัยทางการเมืองไปยัง
ฮ่องกง อย่างไรก็ดี แนวทางการดาเนินธุรกิจของกิจการแห่งนี้ก็ยังคงไม่ละทิ้งการดาเนินธุรกิจโดยอิง
อิทธิพลจากอานาจรัฐ
นอกเหนือจากกรณีของการดาเนินธุรกิจร่วมกับรัฐโดยการพึ่งพิงอานาจ
ทางการเมืองและการดึงชนชั้นนาทางการเมืองที่อาจคุ้มครองและส่งเสริมความเติบโตทางธุรกิจแล้ว
การดาเนิน ธุร กิจ ร่ว มกับรั ฐของผู้ป ระกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ควรกล่ าวถึงอีกกรณีห นึ่งก็คือการ
ดาเนินธุรกิจร่วมกับรัฐจากการสัมปทาน ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอย่างการสัมปทานในธุรกิจสุราและธุรกิจ
ก่อสร้างของ นายสหัท มหาคุณ
สาหรับ การดาเนินธุรกิจสัมปทานกับรัฐ ในกิจการสุร า จากการศึก ษา
พบว่า นายสหัท ได้ดาเนินการเข้าขอสัมปทานสุราจากรัฐบาลผ่านบริษัทบริ ษัทสุรามหาคุณจากัด ซึ่ง
บริ ษั ท นี้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใน พ.ศ.2502 ภายใต้ ทุ น จดทะเบี ย น 35 ล้ า นบาทและมี ก รรมการชุ ด แรก
ประกอบด้วย (1) นายสหัท มหาคุณ (2) นายอุเทน เตชะไพบูลย์ (3) นายสุรพันธุ์ พิศาลบุตร (4) นาย
บัญชา ล่าซา (5) นายเถลิง เหล่าจินดา (6) นายกมล เอี่ยมสกุลรัตน์ (7) นายเชษฐ์ บูรพวงศ์ (8) นาย
พรชัย เตชะพงษ์วรชัย (9) นายชูศักดิ์ อัสสรัตน์ และ (10) นายสุเมธ เตชะไพบูลย์78
ในการร่วมทุนของโรงงานสุราดังกล่าว นายสหัท เป็นผู้ถือหุ้นจานวนมาก
ที่สุดนั่นคือ 13,750 หุ้น รองลงมาเป็นบุคคลในตระกูลเตชะไพบูลย์ 9,800 หุ้น อันดับสามเป็น บุคคล
ในตระกูลล่าซารวมกันเป็นจานวน 6,000 หุ้น และลาดับที่สี่เป็นของนายเถลิง เหล่าจินดา จานวน
3,200 หุ้น79
สาหรับจุดเริ่มต้นของการได้รับสัมปทานดังกล่าวเกิดจากความสนิทสนม
ส่ว นตัว ระหว่างนายสหั ท มหาคุณ กับหลายบุคคลในกลุ่ มสี่ เสาเทเวศร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ต่อกันในธุรกิจหลายกรณีตั้งแต่ในสมัยก่อนหน้า อย่างเช่นใน
บริษัทสหธนาคารจากัด (2492) 80 ดังนั้นภายหลังจากที่รัฐ บาลได้เปลี่ยนแปลงนโยบายให้เอกชน
สามารถเข้ามาเช่าสัมปทานกิจการของสรรพสามิตบางส่วนเพื่อนาไปดาเนินการโดยแข่งขันประมูล
เมื่อ พ.ศ. 2503 บริษัทสุรามหาคุณจากัด ซึ่งนาโดย นายสหัท มหาคุณ จึงได้รับโอกาสในการทา
สัมปทานในโรงงานสุราบางยี่ขัน ซึ่งเป็นโรงงานสุราที่แห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจาหน่ายสุรา
78

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “หนังสือบริคณห์สนธิบริษัทสุรามหาคุณจากัด,” 1.
79
เรื่องเดียวกัน.
80
เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, “วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจไทยโดยพิจารณาจากโครงสร้าง
ของระบบเศรษฐกิจ,”, 57-58.
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ปรุงพิเศษทั่วประเทศภายใต้ยี่ห้อแม่โขง และสามารถผลิตและจาหน่ายสุราขาวและสุราผสมในเขต
พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลประกอบด้วยพระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี โดย
ไม่ต้องเข้าประมูลแข่งขันกับผู้ยื่นซองรายอื่น โดยมีกาหนดระยะเวลาเช่าสัมปทานเป็นเวลา 10 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2503 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 251281
นอกเหนือจากการสัมปทานในโรงงานสุราบางยี่ขัน นายสหัท ยังได้รับ
ความไว้วางใจจากรัฐบาลให้ดาเนินการในธุรกิจการก่อสร้างถนนและสถานที่ราชการจากรัฐหลายแห่ง
ภายใต้นามของ บริษัทง่วนเลี่ยงไถ่จู่หังกงษี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทมหาคุณจากัด) ซึ่งเป็นธุรกิจ
ในตระกูลมหาคุณ ด้วย 82อาทิเช่น การก่อสร้างประตูน้าของกรมชลประทาน การก่อสร้างทางรถไฟ
สายอิสาน (บางช่วง) การก่อสร้างที่ทาการไปรษณีย์กลาง การก่อสร้างสถานีตารวจพลับพลาไชย การ
ก่อสร้างที่ทาการตารวจปทุมวัน ฯลฯ
ดังที่ได้อภิปรายข้ างต้น กล่ าวโดยสรุปได้ว่าจากเหตุผ ลด้านการจากั ด
โอกาสทางเศรษฐกิจของชาวจีน และเงื่อนไขของการเมืองไทยที่ชนชั้นนาทางการเมืองมีการแสวงหา
ประโยชน์และแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับชาวจีนโดยการให้ความคุ้มครองด้านธุรกิจเพื่อแลกกับการ
ได้รับ อภิสิทธ์ทางธุรกิจจากภาครัฐ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจึงนิยมมีการสานสัมพันธ์
กับ ผู้ มี อ านาจในภาครั ฐ และด าเนิ น ธุ ร กิจ ร่ ว มกั บรั ฐ ซึ่ งอาจจ าแนกได้ เป็ น หลายลั ก ษณะด้ ว ยกั น
ลักษณะเด่นๆ ก็คือการเข้าไปดาเนินกิจการบริษัทรัฐวิสาหกิจให้แก่ภาครัฐ การดาเนินธุรกิจโดยดึงผู้มี
อานาจรัฐเข้ามาเป็นกรรมการในกิจการของตน และการดาเนินธุรกิจโดยเข้าทากิจการสัมปทานจาก
ภาครัฐ
3.2.2.2 แนวทางการดาเนินธุรกิจภายใต้การเข้าสมาคมธุรกิจ
ลาดับก่อนหน้าเมื่อได้อภิปรายถึงแนวทางการดาเนินธุรกิจร่วมกับรัฐของ
ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น แล้ ว ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การกล่ า วถึ ง แนวทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจี นลักษณะถัดมานั่ นคือการดาเนินธุรกิจโดยพึ่งพิง ความช่วยเหลือจาก
พันธมิตรทางธุรกิจจากการเข้าสมาคม
สาหรับแนวทางการดาเนินธุรกิจโดยการอาศัยปัจจัยผลักดันจากการเข้า
สมาคมธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนนั้น สาเหตุสาคัญก็มาจากการที่รัฐบาลไทยมีนโยบาย
จากัดโอกาสทางธุรกิจของชาวจีนเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การที่รัฐบาลไทยมีนโยบายมุ่งจากัดอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจของชาวจีน ดังนั้นสาหรับผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่และ
81

นวลน้อย ตรีรัตน์, “เจ้าพ่อน้าเมา: ผูกขาดที่ไม่ผูกขาด,” ใน การต่อสู้ของทุนไทย การ
ปรับตัวและพลวัต บรรณาธิการโดยผาสุก พงษ์ไพจิตร (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 152.
82
“สหัท มหาคุณอนุสรณ์,” 22 พฤศจิกายน 2504.
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ต้องการจะสร้างความต่อเนื่องให้แก่กิจการ จึงแสวงหาแนวทางการดาเนินธุรกิจโดยเข้าร่วมกับสมาคม
และองค์กรการค้าต่างๆ โดยมุ่งหวังว่าสมาคมการค้ าและสมาคมธุรกิจนั้นจะสามารถช่วยปกป้อง
ผลประโยชน์ แ ละสร้ า งพลั ง ของการต่ อ สู้ ท างธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ ค นเหล่ า นี้ ไ ด้ โดยสมาคมส าคั ญ ที่
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนนิยมมีการเข้าเป็นสมาชิก เนื่องจากสมาคมแห่งนี้เป็นสมาคมสาคัญที่มี
อานาจต่อรองกับรัฐบาล และเป็นองค์กรกลางสาหรับการสร้ างพันธมิตรทางการค้าให้แก่ชาวจีนทั้งใน
ระดับภายในประเทศและภายนอกประเทศได้ดีก็คือ สมาคมหอการค้าจีน
จากข้อมูลพบว่า ในระยะก่อนสงครามโลกครั้งที่สองสมาคมหอการค้าจีน
เป็นสมาคมทางธุรกิจการค้าที่สูงสุดของพ่อค้าจีน เนื่องจากสมาคมแห่งนี้มีหน้าที่ ดาเนินการต่างๆ
อย่างน้อย 6 ประการคือ
(1) ดูแลและป้องกันผลประโยชน์ทางพาณิชยกรรมของคนจีนโดยทั่วไป
(2) รวบรวมข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะพาณิชย์จีน
(3) เพื่อใช้วิธีต่างๆ ตามประเพณีหรือนิติกรรมสาหรับระงับความมิชอบ
ให้ใช้ค่าเสียหาย ส่งเสริม และขยายประโยชน์ของจีน ชักจูงให้พาณิชย์จีนในประเทศไทยเข้าร่วมมือ
กันเกี่ยวกับการค้าขายทุกประเภทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
(4) เพื่อทาการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์แก่การพาณิชย์
ของคนจีนในประเทศไทย
(5) เพื่อรวบรวมวิธีปฏิบัติการที่จะทาให้การติดต่อค้าขายสะดวกยิ่งขึ้น
(6) เพื่อวินิจฉัยกรณีพิพาทระหว่างสมาชิก83
อย่ า งไรก็ ต าม ในช่ ว งระหว่ า งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ สถานการณ์
ทางการเมืองได้สร้างภัยคุกคามให้แก่ชาวจีนอย่างเข้มข้น สมาชิกระดับนาของสมาคมแห่งนี้จึงถูก
เพ่งเล็งเป็นพิเศษ ญี่ปุ่นในฐานะของการเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลไทยได้ยาตราทัพเข้ามาและเข้ายึดที่ทา
การของสมาคมหอการค้าจีน (ที่สาทร) เนื่องจากเกรงว่าสมาคมแห่งนี้จะซ่องสุมกาลังของชาวจีนที่เป็น
ฝ่ายศัตรูของญี่ปุ่น กรรมการของสมาคมหลายคนจึงถูกจับตัวไป กรรมการบางคนเป็นตัวแทนรัฐบาล
จีน กรรมการบางคนมีฐานะเป็นผู้คนในแวดวงระดับสูงทางเศรษฐกิจของไทย ผู้นาสมาคมหอการค้า
จีนหลายคนมีการหลบหนีไปอยู่ต่างจังหวัด ส่วนผู้นาบางคนอย่างเช่น นายสหัท มหาคุณ ได้พยายาม
ประนี ป ระนอมโดยการยิ น ยอมและช่ ว ยเหลื อ งานของญี่ ปุ่ น 84 อย่ า งไรก็ ต ามหลั ง สงครามจบลง
83

พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล, “บทบาทสมาคมชาวจีนในกรุงเทพที่มีต่อคนไทยเชื้อสายจีน
(พ.ศ.2485-2535),” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต คณะสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), 71
84
เรื่องเดียวกัน, 112-113.
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คณะกรรมการของสมาคมหอการค้าจีนได้ขอกรรมสิทธิ์ตึกที่ทาการคืนจากญี่ปุ่นและทาการซ่อมแซม
ตึกใหม่ใน พ.ศ. 2489 และจากนั้นใน พ.ศ. 2491 สมาคมหอการค้าจีนจึงได้เริ่มดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ผ่านการประสานความร่วมมือกับสมาคมชาวจีนแห่งอื่นเพื่อดาเนินการระดมทุนช่วยเหลือชาวจีนทั้ง
มวลเป็นอันดับแรก ส่วนการดาเนินกิจกรรมในด้านเกี่ยวกับการผลักดันความช่วยเหลือทางธุ รกิจต่าง
ๆ ในระยะหลังสงครามก็ยังคงมีแต่เพียงการจัดประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกเป็นวาระๆ เพื่อวาง
หลั ก การในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และเป็ น แหล่ ง เจรจากลางระหว่ า งรั ฐ บาลกั บ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนทั้งมวลเท่านั้น และการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือสังคมด้านอื่น
ยังคงชะลอตัวและเป็นการดาเนินการอย่างลับๆ เพราะรัฐบาลในช่วงก่อน พ.ศ. 2500 ไม่สนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของคนจีน85
ความส าคั ญ ของการเข้ า สมาคมธุ ร กิ จ ที่ มี ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกลับมามีบทบาทสาคัญอีกครั้งในช่วงปลายพุทธทศวรรษ 2500 เมื่ อ
รัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในเอกชนโดยไม่แยกเชื้อ
ชาติ รัฐบาลได้มีการผลักดันความเติบโตของสมาคมธุรกิจต่างๆ โดยจากข้อมูลพบว่า ใน พ.ศ. 2509
รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า เพื่อช่วยพัฒนาภาคธุรกิจ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้วาง
หลักเกณฑ์ให้สมาคมการค้ามีหน้าที่สาคัญ 8 ประการ ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ต่างๆ (2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก รวมถึงเจรจากับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันของ
สมาคมการค้า (3) ทาวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจประเภทต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและ
ข่าวสารการค้า (4) ส่งเสริมคุณภาพสินค้าที่ผลิตหรือจาหน่ายโดยสมาชิก (5) ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้
สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด (6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า (7) ทา
ความตกลงหรือวางระเบียบด้านการปฏิบัติต่างๆ ทางการค้าให้แก่สมาชิก และ (8)ประนีประนอมข้อ
พิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกหรือสมาชิกกับบุคคลภายนอก86
จากหน้าที่ของสมาคมการค้าตามที่รัฐบาลได้ให้ไว้ดังหลักเกณฑ์ข้างต้น
จะเห็นได้ว่าการเข้าสมาคมการค้ามีส่วนผลักดันต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่
ของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาที่การสื่อสารยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร รวมถึงการผนึก
85

สาหรับการทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเจรจาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลระหว่างรัฐกับ
สมาชิกผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนของสมาคมหอการค้าจีนในช่วงพ.ศ.2488-2500 ตามข้อมูลที่พบ
คือการที่สมาคมหอการค้าจีนเข้าไปเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าซึ่งเป็นองค์กรเกี่ ยวกับการกาหนด
และควบคุมราคาร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชน ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้แก่รัฐบาล
86
พระราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ. 2509, มาตรา 21, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 83 ตอนที่
38 (26 เมษายน 2509): 301.
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กาลังระหว่างสมาชิกทางธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อผดุงผลประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการประเภท
เดียวกัน ดังนั้นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนโดยส่วนใหญ่จึงมักนิยมเข้าสมาคมการค้าเพื่อแสวงหา
ประโยชน์และแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกด้วย อาทิเช่น นายเกียรติ วัธน
เวคิน เข้าเป็นสมาชิกและผู้นาของสมาคมการค้าและผู้ผลิตน้าตาลไทยและสมาคมการค้าอุตสาหกรรม
น้าตาล ส่วนนายสมาน โอภาสวงศ์ ก็ปรากฏข้อมูลว่าเข้าเป็นสมาชิกและผู้นาของสมาคมผู้ส่งออกข้าว
ไทย สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน สมาคมยางพาราไทยฯลฯ
นอกเหนือจากสมาคมการค้า สมาคมหอการค้าก็ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลให้กลับมามีบทบาทต่อภาคธุรกิจเช่นกัน กล่าวคือ ในปีเดียวกันกับที่มีการออกพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้ารัฐบาลก็มีการการออกพระราชบัญญัติหอการค้ามาพร้อมกันด้วย ซึ่งพระราชบัญญัติ
หอการค้านี้วางหลักเกณฑ์ให้หอการค้ามีหน้าที่ต่างๆ ประกอบด้วย
(1) ส่ งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ
โดยทั่วไป เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ ส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยว ออกใบรั บรองแหล่ งกาเนิดของสิ นค้า วางมาตรฐานแห่ งคุณภาพของสินค้า ตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าจัดตั้งและดาเนินการสถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการค้า เศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์สินค้า จัด
แสดงสินค้า และเป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า
(2) รับปรึกษาและให้ ข้อแนะนาแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจและช่วยอานวยความสะดวกต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจของสมาชิก
(3) ให้คาปรึกษาและเสนอข้อแนะนาแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
(4) ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้ากับรัฐบาล87
จากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทางเศรษฐกิจข้างต้น สมาคมหอการค้าต่างๆ
จึ ง กลั บ มามี บ ทบาทต่ อภาคธุ ร กิ จ ไทยอีก ครั้ง รวมถึ ง สมาคมหอการค้ า จีน ด้ว ย โดยเมื่ อวั น ที่ 15
กรกฎาคม พ.ศ. 2509 สมาคมหอการค้าจีนได้เข้าจดทะเบียนต่อกระทรวงเศรษฐการ (กระทรวง
พาณิชย์) เพื่อดาเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้แก่สมาชิกอย่างเป็น
รูปธรรม
สาหรั บ วัตถุประสงค์ของการดาเนินกิจกรรมของสมาคมหอการค้าจีน
ตามที่แจ้งไว้ในการการจดทะเบียนจัดตั้งปรากฏว่า สมาคมหอการค้าจีนมีวัตถุประสงค์เพื่อ88

87

พระราชบัญญัติหอการค้าพ.ศ. 2509, มาตรา 28, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 83 ตอนที่ 38
(26 เมษายน 2509): 330.
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(1) รักษาผลประโยชน์ในทางการค้าและอุตสาหกรรม
(2) ส่ ง เสริ ม เผยแพร่ และสงเคราะห์ ช าวจี น เกี่ ย วกั บ การค้ า และ
อุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ
(3) ประสานงานระหว่างพ่อค้าชาวจีนกับองค์การการค้าอื่น
(4) รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสถิติเกี่ยวกับการค้าอุตสาหกรรม
(5) วินิจฉัยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้าระหว่างชาวจีนด้วยกัน
(6) จัดตั้งโรงเรียนและสถานการศึกษา
(7) ช่ ว ยเหลื อ การกุ ศ ลสาธารณประโยชน์ แ ละปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆ ตาม
กฎหมายบัญญัติ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
จากรายละเอียดข้างต้นจะเห็นได้ว่าสมาคมหอการค้าจีนเป็นสมาคมที่มี
บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการดาเนินธุรกิจทุกทิศทาง ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร การรั กษาประโยชน์ทางธุรกิจ ประสานงานทางธุรกิจเชิงองค์กร ตลอดจนการสนับสนุน
กิจกรรมทางการค้าต่างๆ ภายในประเทศ ส่วนในต่างประเทศสมาคมหอการค้าจีนก็มีบทบาทสาคัญ
ต่อการทาหน้าที่เป็นองค์กรกลางสาหรับรับข้อมูลข่าวสารเมื่อบริษัทธุรกิจจากประเทศภายนอกเกิด
ความสนใจหรื อต้ องการติ ดต่ อการค้า กับ บริ ษัท หรื อตั ว แทนของธุ รกิ จใดๆ ก็ มัก ส่ ง จดหมายหรื อ
ข้อเสนอผ่านหอการค้าของประเทศตนเองมายังสมาคมหอการค้าไทยจีนเพื่อให้ สมาคมหอการค้าจีน
แนะนาบริษัทธุรกิจต่างๆ ภายในประเทศให้89 ดังนั้นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจานวนมาก 90จึง
นิยมเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมหอการค้าจีน รวมถึงผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในกรณีศึกษาทั้ง 5
กรณีได้แก่นายมา บูลกุล นายสหัท มหาคุณ นายชิน โสภณพนิช นายสมาน โอภาสวงศ์ และนาย
เกียรติ วัธนเวคินด้วย
3.2.2.3 แนวทางการขยายอาณาจักรธุรกิจจากการร่วมทุน
สาหรับแนวทางการดาเนินธุรกิจลักษณะสุดท้า ยของผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจีนที่ควรกล่าวถึงคือ การขยายอาณาจักรทางธุรกิจจากการร่วมทุน การขยายอาณาจักรทาง
88

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฯ (เอกสารสาเนาจากสานักงานทะเบียนหอการค้า), “คาขอ
อนุญาตจัดตั้งหอการค้าจีน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2509.”
89
พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล, “บทบาทสมาคมชาวจีนในกรุงเทพที่มีต่อคนไทยเชื้อสายจีน
(พ.ศ. 2485-2535),” 75.
90
จานวนกรรมการของสมาคมหอการค้าจีนเมื่อพ.ศ.2509 มีจานวนทั้งสิ้น 138 คน (ไม่
ปรากฏข้อมูลรายชื่อ) ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฯ (เอกสารสาเนาจากสานักงานทะเบียน
หอการค้า), คาขออนุญาตจัดตั้งหอการค้าจีน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2509.
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ธุรกิจจากการร่วมทุนของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนเป็นผลมาจากบรรยากาศทางเศรษฐกิจใน
ระยะหลังสงครามเกิดการขยายตัว ขนาดขององค์กรทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้ อสายจีนจึง
เกิดการเติบโตขึ้นตามไปจากการมีผลประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น และยังผลต่อเนื่องให้การดาเนิน
ธุรกิจของผู้ป ระกอบการไทยเชื้อสายจีนต้องปรับเปลี่ยนการดาเนินธุรกิจจากรูปแบบครอบครัว ที่
เหมาะกั บ การบริ ห ารงานในระดั บ องค์ ก รขนาดเล็ ก มาเป็ น การเปิ ด รั บ บุ ค ลากรและทรั พ ยา กร
บุคคลภายนอกเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของการบริหารงานทางธุรกิจที่พร้อมต่อการเติบโตสู่
การเป็นองค์กรทางธุรกิจขนาดใหญ่ และนอกจากนี้ก็ยังปรากฏการลงทุนร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจ
ต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากกิจการหลักที่ตนเองได้ลงทุนเอาไว้ด้วย91
อย่างไรก็ดี จาเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าพัฒนาการการดาเนินธุรกิจแบบร่วม
ทุนของไทยเชื้อสายจีนที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายถึงการละทิ้งการดาเนินธุรกิจแบบครอบครัวซึ่งเป็นลักษณะ
การดาเนินธุรกิจแบบพื้นฐานของคนจีน หากแต่การร่วมทุนที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างโอกาสต่อการขยาย
อาณาจักรทางธุรกิจและช่วยกระจายความเสี่ยงเพื่อต่อยอดผลกาไรออกไปลงทุนในกิจการร่วมซึ่งเป็น
มักเป็นธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับธุรกิจที่ทาอยู่เดิมหรืออาจมีแนวโน้มต่อการสนับสนุนการขยายตัวทาง
ธุรกิจของตนเองให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ส่วนการรับเอาบุคลากรภายนอกเข้ามาบริหารงานในกิจการที่ก่อ
ร่างสร้างมาจากครอบครั ว ก็ยั งมักพบว่ากลุ่มคนในครอบครัว ยังคงดารงตาแหน่งในระดับบนของ
โครงสร้างการบริหารต่อไปหากแต่มีการเปิดรับนวัตกรรมและพลังความคิดพลังความสามารถใหม่ๆ
เพิ่มเติมจากบุคลากรภายนอกไปพร้อมกันด้วย
ยกตัวอย่างเช่น การดาเนินกิจการของนายชิน โสภณพนิช ซึ่งประกอบ
ธุรกิจหลักอยู่ในด้านการธนาคารและขยายประเภทธุรกิจออกไปยังธุรกิจการค้า ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจ
ประกันภัย เงินทุนหลักทรัพย์ ฯลฯ นั้นก็มีโครงสร้างบุคลากรบริหารงานเกือบทั้งหมดเป็นบุคคลใน
ครอบครัวหรือเป็นเครือญาติกันเกือบทั้งสิ้น92 แต่อย่างไรก็ตาม การดาเนินธุรกิจของนายชิน ก็ไม่ได้ยึด
ติดอยู่กับการดาเนินธุรกิจในลักษณะของธุรกิจครอบครัวเพียงประการเดียวเท่านั้น เพราะเมื่อกิจการ
หลักนั่นคือธนาคารกรุงเทพจากัดดาเนินไปได้ประสบความสาเร็จและขยายตัวอย่างกว้างขวาง ดังนั้น
การดาเนินธุรกิจของนายชิน โสภณพนิชจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อ
การในดาเนินธุรกิจในรูปแบบขยายต่อไป
ทั้งนี้ ก่อนจะเข้าสู่การอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจแบบ
ร่วมทุน ในขั้นต้นจะขออธิบายถึงการขยายตัวของกิจการธนาคารกรุงเทพจากัด ซึ่งถือเป็นปฐมเหตุ
91

อรุณ ศิริจานุสรณ์, “การสืบทอดธุรกิจครอบครัว: กระบวนการแห่งการสร้างความสัมพันธ์

เพื่อการอยู่รอดและยั่งยืน,” สุทธิปริทัศน์ 25, ฉ. 77 (กันยายน-ธันวาคม, 2554): 113-114.
92

พิจารณาแผนภาพโครงสร้างของตระกูลโสภณพนิชเพิ่มเติมได้ใน ภาคผนวก ก
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พื้นฐานที่นามาซึ่งการขยายธุรกิจรูปแบบร่วมทุนต่อไปอี กอย่างกว้างขวางก่อน และจากนั้นจึงจะเข้าสู่
การอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนินธุรกิจในส่วนอื่นๆ ต่อไป
จากการพิจารณาการขยายกิจการของธนาคารกรุงเทพจากัด ซึ่งเป็นธุรกิจ
สาคัญของนายชิน โสภณพนิช พบว่า ธนาคารกรุงเทพจากัด ได้เกิดการขยายตัวมากขึ้นในทุกด้าน
อาทิ ในด้ า นของทุ น เมื่ อ พิ จ ารณาจากการปรั บ เปลี่ ย นเงิ น ทุ น ของธนาคารกรุ ง เทพจ ากั ด โดย
เปรียบเทียบจากช่ว งปลายทศวรรษ 2490 ซึ่งมีทุนของการดาเนินงานอยู่ที่ 50 ล้านบาท 93 พบว่า
ในช่วง 2 ทศวรรษต่อมาทุนการดาเนินงานของบริษัทธนาคารกรุงเทพจากัดได้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายทศวรรษ 2510 นั้นทุนของการดาเนินกิจการได้ขยายตัวโดย
เฉลี่ยสูงถึง 38 เปอร์เซ็นต่อปีซึ่งการขยายตัวนี้อาจเป็นผลมาจากความน่าเชื่อถือและความสามารถ
ด้านการระดมทุนของธนาคารที่เกิดจากการขยายสาขาออกไปหลายแห่งทั้งในและนอกประเทศ
ตารางที่ 3.5
การเพิ่มทุนของธนาคารกรุงเทพในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2500-2520
ปี
พ.ศ. 2507
พ.ศ. 2508
พ.ศ. 2511
พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2520

จานวนทุน
100 ล้านบาท
200 ล้านบาท
400 ล้านบาท
500 ล้านบาท
700 ล้านบาท
1,000 ล้านบาท
1,050 ล้านบาท
1,345 ล้านบาท
1,500 ล้านบาท

รวบรวมข้ อ มู ล จาก กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ , เอกสารการเปลี่ ย นแปลง
ทุนจดทะเบียนของบริษัทธนาคารกรุงเทพจากัดระหว่าง พ.ศ. 2500-2520.
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ , “รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 5 ของบริษัทธนาคารกรุงเทพ
จากัดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2496.”
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การขยายสาขาออกไปยั ง ที่ ต่ า งๆ นั้ น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น แนวทางการขยาย
กิ จ การที่ น่ า สนใจของธนาคารกรุ ง เทพด้ ว ยเช่ น กั น ส าหรั บ กรณี ข องการขยายสาขาในประเทศ
นายดารง กฤษณามระ กรรมการบริษัทธนาคารกรุงเทพจากัดได้อธิบายไว้ว่า
“เรื่ อ งสาขานี้ . ..ตั้ ง แต่ ท่ า นอดี ต กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ (ชิ น
โสภณพนิช) เข้ามาบริหารงาน ท่านมีความตื่นตัวอยู่เสมอ ท่านบอกว่า
ธนาคารจะเติบโตได้ต้องอยู่ที่กิ่งก้านสาขาและสมัยนั้นเราวัดกันที่เงินฝาก
เมื่อผลจากการเปิดสาขาทุกครั้งเงินฝากได้ขยายตัวมากขึ้น ท่านก็บอกว่า
มันถูกเป้ าแล้ ว ฉะนั้นเราจึงไม่ละโอกาสที่จะขยายสาขาออกไปให้ มาก
ที่สุดและความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือธนาคารจะเติบโตได้เราจะต้องช่วยให้
ชาวไร่ ช าวนาของเรามี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น หรื อ พู ด อี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ
เศรษฐกิจในชนบทจะต้องดีขึ้นด้วย..”94
ภายใต้ แ นวคิ ด ข้ า งต้ น การขยายสาขาในพื้ น ที่ ต่ า งๆ ในประเทศของ
ธนาคารกรุงเทพจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลพบว่าธนาคารกรุงเทพเริ่มมีการขยายสาขาไป
ยังต่างจังหวัดมาตั้งแต่ใน พ.ศ. 2493 โดยตั้งสาขาที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรก แต่การขยาย
สาขาในเขตเมืองใหญ่ยังคงไม่ปรากฏขึ้นจนกระทั่งพ.ศ. 2498 ส่วนการขยายสาขาใหญ่เกิดขึ้นในระยะ
หลัง พ.ศ. 2503 และเมื่อนับรวมจานวนการขยายสาขาต่างๆภายในประเทศนับตั้งแต่การก่ อตั้ง
ธนาคารมาจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2515 ปรากฏว่าธนาคารกรุงเทพมีการขยายสาขาจานวนทั้งหมด 118
สาขา95 และจากนั้นใน พ.ศ. 2519 ข้อมูลปรากฏว่าธนาคารกรุงเทพได้มีการขยายสาขาในประเทศ
เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้าอีก 58 สาขารวมเป็น 176 สาขา96
ส่วนสาขาในต่างประเทศ จากข้อมูลพบว่า ธนาคารกรุงเทพจากัดได้มีการ
ขยายสาขาออกไปยั ง ต่ า งประเทศเป็ น จ านวนมากเช่ น เดี ย วกั น โดยการขยายสาขาออกไปยั ง
ต่างประเทศอย่างกว้างขวางนี้เกิดจาก นายชิน ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทธนาคารกรุงเทพ
จากัดมีแนวคิดที่ว่า

94

ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์, ราชันย์แห่งผู้บริหารการเงิน-ธนาคาร ชิน โสภณพนิช (กรุงเทพฯ:
เอนิเมทกรุ๊ป, 2554), 126.
95
Kevin Hewison, Bankers and Bureaucrats Capital and role of the State in
Thailand (Yale University Southeast Asia Studies, 1989), 197-198.
96
ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์, ราชันย์แห่งผู้บริหารการเงิน-ธนาคาร ชิน โสภณพนิช (กรุงเทพฯ:
เอนิเมทกรุ๊ป, 2554), 124.
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“...เพราะตระหนักดีว่ายิ่งนับวันการค้าขายกั บต่างประเทศจะยิ่ง
มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้ประเทศมาก
ขึ้นถ้าจะอานวยความสะดวกแก่พ่อค้า โดยอาศัยธนาคารในต่างประเทศ
ทาธุระแทนให้ตลอดนอกจากจะทาให้รายได้ส่วนใหญ่ตกเป็นของธนาคาร
ในต่างประเทศแล้วยังทาให้พ่อค้าไทยมีฐานะเสียเปรียบเพราะไม่สันทัด
ลู่ทางการค้านอกประเทศ หากมีธนาคารไทยออกไปเปิดสาขา นักธุรกิจ
ไทยก็จะสามารถใช้บริการธนาคารไทยได้คล่องกว่า ในขณะเดียวกันนัก
ธุรกิจในต่างประเทศที่ประสงค์จะทาธุรกิจติดต่อกับพ่อค้าไทย ก็มาหา
ข้อมูลที่กรุงเทพได้สะดวกกว่า เพราะธนาคารของคนไทยย่อมรู้เรื่องและ
ใกล้ ชิ ด กั บ ตลาดที่ เ ขาต้ อ งการท าการค้ า ด้ ว ยมากที่ สุ ด เมื่ อ ธนาคาร
กรุงเทพสามารถให้ข้อมูล ธุรกิจได้กระจ่างและเปิดหนทางให้คู่ค้าทั้ง 2
ฝ่ายทาข้อตกลงกันได้สาเร็จก็ย่อมเป็นประโยชน์ให้การค้าต่างประเทศ
ของไทยขยายตัวกว้างขวางออกไปยิ่งขึ้น...”97
ภายใต้แนวคิดดังกล่าวธนาคารกรุงเทพจากัด จึงมีการขยายสาขาออกไป
ยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นตลอดช่วงทศวรรษ 2490-2520 ดังนี้98
สาขาที่ สถานที่ตั้งสาขา
เปิดเมื่อ
1
ฮ่องกง
24 มิถุนายน 2497
2
โตเกียว
10 ธันวาคม 2498
3
สิงคโปร์
30 มีนาคม 2500
4
ลอนดอน
24 มิถุนายน 2500
5
กัวลาลัมเปอร์
23 มกราคม 2502
6
เกาลูน (ฮ่องกง)
12 ตุลาคม 2503
7
เซ็นทรัลดิสตริก (ฮ่องกง)
1 กุมภาพันธ์ 2504
8
ไซ่ง่อน
29 กรกฎาคม 2504
97

ธนาคารกรุงเทพจากัด, กว่าจะถึง...วันนี้ธนาคารกรุงเทพจากัด (หนังสืออนุสรณ์ในโอกาส
เปิดอาคารสานักงานใหญ่ธ นาคารกรุงเทพจากัด 16 กุมภาพันธ์ 2524 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ ทรัพย์
ไพบูลย์, ราชันย์แห่งผู้บริหารการเงิน-ธนาคาร ชิน โสภณพนิช (กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 2554), 137.
98
ธนาคารกรุงเทพจากัด, กว่าจะถึง...วันนี้ธนาคารกรุงเทพจากัด อ้างถึงใน พรรณี บัวเล็ก,
วิเคราะห์นายทุนธนาคารพาณิชย์ของไทย พ.ศ. 2475-2516, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
ศยาม, 2543), 232-233.
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9
10
11
12
13
14
15
16

โชลอง
ไทเป
คอสเวย์เบย์ (ฮ่องกง)
โกต้า จาร์กาตาร์ (อินโดนีเซีย)
เก๋าองหล่าน ไซ่ง่อน
โอซาก้า
นิวยอร์ก
จาร์การ์ตา

3 กันยายน 2505
24 พฤษภาคม 2508
20 กุมภาพันธ์ 2510
24 มิถุนายน 2511
28 มีนาคม 2512
13 เมษายน 2513
6 ธันวาคม 2514
18 พฤศจิกายน 2515

ภายใต้การขยายตัวของกิจการธนาคารข้างต้น การดาเนินธุรกิจของนาย
ชิน โสภณพนิ ช จึ งมีการเปลี่ ย นแปลงหลายด้าน อาทิการเปิดรับบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อเป็นพัฒ นา
ศักยภาพด้านการบริหาร การพัฒนาโครงสร้างการบริหารภายใน ตลอดจนมีการดาเนินการในธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในบริษัทแห่งอื่นเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการขยายตัวทางธุรกิจด้วย
สาหรับกรณีการรับบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จากข้อมูลปรากฏว่า บริษัทธนาคารกรุงเทพจากัด ซึ่งเป็นกิจการหลักของ นายชิน ได้มีการนาผู้บริหาร
ที่มีฝีมือและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่าง นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ จากสานักงานกฎหมาย
และบัญชีและนายบุญชู โรจนเสถียรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีอิสระเข้ามาทาหน้าที่ด้าน
วางรากฐานและจัดการนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และมีการเชิญ ดร.จาง เค็ง ฮุย อดีต
ผู้จัดการธนาคารจากประเทศจีนเข้ามาทาหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ และมีการปรับเปลี่ยน
ระบบผู้บริหารธนาคารกรุงเทพทั้งโครงสร้างโดยเน้นเลือกจากบุคคลที่มีฝีมือและมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเข้ามามาทาหน้าที่แทนการคัดเลือกจากบุคคลใกล้ชิดหรือมิตรสหายตามระบบเดิม99
ส่ ว นในด้ า นการพั ฒ นาโครงสร้ า งการบริ ห ารภายใน บริ ษั ท ธนาคาร
กรุงเทพจากัดภายใต้การนาของ นายชิน ได้มีเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในทั้งในระดับบน
และระดับล่าง สาหรับระดับบนพบว่า นับตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 2500 บริษัทธนาคารกรุงเทพจากัด
ได้ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภายในทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ โดยการกระจาย
อานาจผู้บริหารออกจากส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน
ในระดับล่างธนาคารได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงานจากเดิมที่เคยจาแนกหน่วยงานออกเป็น กอง ซึ่งทา
หน้าที่คุมการบริหารหลายด้านใน กองเดียว มาเป็นการแจกแจงหน่วยงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ เพื่อให้
แต่ ล ะฝ่ า ยสามารถรองรั บ ประมาณงานและการขยายตั ว ของธนาคารได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี
99

สาธิต อุทัยศรี, 50 ปี บัวหลวง (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2537), 33.
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ประสิทธิภาพ100ร่วมไปกับการจัดตั้งฝ่ายพนักงานขึ้นใหม่ เพื่อให้ฝ่ายดังกล่าวทาหน้าที่ดูแลพนักงาน
โดยเฉพาะทั้งด้านการบริหารเงินเดือน สวัสดิการ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจากธนาคารมี
นโยบายให้ในทุกสาขาเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของการทากาไร ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของพนักงานจึง
ถือเป็นมาตรการสาคัญที่ต้องกระทาควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ธนาคารกรุงเทพจากัดจึง
จะสามารถเป็นผู้นาธนาคารในทุกด้านได้101
ส่วนในด้านการเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นๆ ข้อมูลปรากฏว่า นายชิน
ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทธนาคารกรุงเทพจากัด ได้มีการเข้าไปร่วมลงทุนกับกิจการ
หลายแห่ง ทั้งในกิจการก่อสร้างอย่างบริษัทมหกิจก่อสร้าง กิจการค้าปลีกอย่างบริษัทเอเชียพาณิชย์
และที่สาคัญก็คือ กิจการค้าข้าว และกิจการสิ่งทอ
สาหรับการผูกสัมพันธ์กับ กิจการค้าข้าวนั้นจากข้อมูลพบว่า นายชิน ไม่
เพีย งแต่เข้าไปร่ วมทุนในกิจการกับพ่อค้าข้าวและผู้ส่ งออกข้าวไทยเชื้อสายจีนหลายคนอย่างเช่น
นายสมาน โอภาสวงศ์ (บริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวจากัด) นายพร เลี่ยวไพรัตน์ (บริษัทฮั่งเอี๊ยะเส็งจากัด)
นายวิโรจน์ ภูธนะกิจ (บริษัทอันฟองเหลาไมฮงจากัด และบริษัทไทยตรงจากัด) นายประยงค์ วงศ์ศรี
เกษม (บริษัทป้วยเฮงล้งจากัดและบริษัทสยามค้าข้าวจากัด) นายกาจาย เอี่ยมสุรีย์ (บริษัทกมลกิจ
จากัด) ฯลฯ เท่านั้น หากแต่ยังมีการประสานผลประโยชน์และสร้างพลังทางธุรกิจโดยเข้าร่วมกับกลุ่ม
ทุนการค้าและส่งออกข้าวต่างๆ ที่เป็นผู้ประกอบการไทยเชื้ อสายจีนโดยการร่วมกันจัดตั้งกิจการค้า
ข้าวแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า บริษัทสัมฤทธิ์พาณิชย์จากัด ขึ้นใน พ.ศ. 2507 ซึ่งบริษัทดังกล่าวนี้ยังได้ปรากฏ
อีกด้วยว่ามีการร่วมทุนจากพ่อค้าและผู้ส่งออกข้าวจากประเทศอื่นในเอเชีย อาทิ นายหว่องซิวชิ่งจาก
ฮ่องกงและนายเทาชินแปจากสิงคโปร์102
ส่วนในด้านการผูกสัมพันธ์กับกลุ่มกิจการอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบว่า นาย
ชิน ได้เข้าไปร่วมทุนกับบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอหลายแห่งอย่างเช่น บริษัทไทยว๊าปนิตติ้งจากัด (พ.ศ.
2511) โดยร่วมทุนกับตระกูลโอรสานนท์ บริษัทไทยเมล่อนโปลีเอสเตอร์จากัด (พ.ศ. 2516) โดยร่วม

100

เรื่องเดียวกัน, 36-37.
101
สาหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากข้อมูลปรากฏว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้มีการจัด
หลักสูตรอบรมพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้จัดการสาขา และผู้ช่วยผู้จัดการสาขาซึ่งการจัด
อบรมนี้จัดขึ้นครั้งแรก พ.ศ. 2508 และตั้งเป็นแผนหลักสูตรใน พ.ศ. 2511 (สาธิต อุทัยศรี, 50 ปี บัว
หลวง, 37)
102
Akira Suehiro, Capital Accumulation in Thailand 1855-1985 (Chiang Mai:
Silkworm Books, 1996), 253-254.
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ทุนกับกลุ่มโพธิรัตนังกูร ฯลฯ 103 อย่างไรก็ดีสาหรับการร่วมทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่น่าสนใจก็คือ
การร่วมทุนในบริษัทลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จากัด (พ.ศ. 2503) และบริษัทโรงงานทอผ้าไทยโทเรเท็กซ์ไทล์
จากัด (พ.ศ.2512) เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นการร่วมทุนกันระหว่างสามฝ่ายนั่ นคือ ฝ่ายกลุ่มทุน
การเงิ น ที่ น าโดย นายชิ น โสภณพนิ ช ฝ่ า ยกลุ่ มทุ น การค้ า ข้ า วที่ น าโดยบริ ษั ท ส่ ง ออกข้ า วส าคั ญ
อย่ า งเช่ น บริ ษั ท ฮ่ ว ยชวนค้ า ข้ า วจ ากั ด และบริ ษั ท ฮั่ ง เอี๊ ย ะเส็ ง จ ากั ด และฝ่ า ยที่ ส ามคื อ นายทุ น
อุตสาหกรรมจากญี่ปุ่น104
จากการดาเนินการร่วมทุนทางธุรกิจของนายชิน โสภณพนิ ช ที่นาเสนอ
ข้า งต้น อาจกล่า วได้ว่า เป็น ผลมาจากการดาเนิน งานในธุรกิจ หลักนั่น คือ ธนาคารกรุง เทพจากัด
ประสบความสาเร็จ ดังนั้นนายชินจึงมีการขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ ่ม กิจ การด้า นการค้า ข้า วและกิจ การอุต สาหกรรมสิ ่ง ทอซึ่ง ถือ เป็น ธุร กิจ ปร ะเภทที่ก าลัง มี
แนวโน้มความก้าวหน้าสูง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจและนามาซึ่งการขยาย
อาณาจักรทางธุรกิจที่ทาให้ธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นกิจการหลักมีเงินหมุนเวียนขับเคลื่อนอันนามาซึ่ง
การสร้างพลังและความมั่นคงในธุรกิจหลักนั่นคือกิจการธนาคารได้เ พิ่มเติมด้วย
นอกเหนือจากกรณีของนายชิน โสภณพนิชแล้ว เมื่อพิจารณาการดาเนิน
ธุร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น รายอื่ นๆ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและกล่ า วได้ ว่ า เป็ น ชนชั้ น น าท าง
เศรษฐกิจ ในช่ว งเวลาเดียวกัน ก็พบว่า คนเหล่านี้มักมีการดาเนินธุรกิจแบบคงโครงสร้างบุคลากร
บริหารเป็นบุคคลในครอบครัวเอาไว้สาหรับธุรกิจที่ก่อตั้ง ริเริ่มมากับครอบครัว ร่วมไปกับการขยาย
การลงทุนออกไปยังธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนมีการเปิดรับบุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์เข้า
มาดาเนินการร่วมเช่นเดียวกัน
อาทิเช่นกรณีของนายเกียรติ วัธนเวคิน ที่ได้ขยายธุรกิจออกไปจากเดิมคือ
การประกอบกิจการสุราภายใต้ “บริษัทชลาพรรณจากัด” ซึ่งเป็นกิจการที่จัดตั้งกันภายในเครือญาติ
และหมู่มิตรสหายทางการค้า และต่อมาเมื่อกิจการดังกล่าวเกิดความเฟื่องฟูมากขึ้นจึงนามาซึ่งการ
ชักชวนผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนรายอื่นตลอดจนข้าราชการให้ขยายธุรกิจ การผลิตและค้าสุรา
ออกไปอีก โดยการจั ด ตั้ง “บริ ษัท สุ ร าตะวั นออกจากัด ” ขึ้น มาใน พ.ศ. 2498 เพื่อ ให้ บริ ษัท สุ ร า
ตะวันออกจากัดเข้าร่วมประมูลกิจการผลิตและจาหน่ายสุราในภาคตะวันออกทั้งหมด โดยบริษัทสุรา
ตะวั น ออกจ ากั ด นั้ น ก่ อ ตั้ ง ภายใต้ ทุ น จดทะเบี ย นสู ง ถึ ง 15 ล้ า นบาทและมี ก รรมการ ชุ ด แรก
ประกอบด้วย (1) นายเกียรติ วัธนเวคิน (2) นายยงศิลป์ เรืองศุข (3) นายวิชิต วัธนเวคิน (4) นาย

103
104

พรรณี บัวเล็ก, วิเคราะห์นายทุนธนาคารพาณิชย์ของไทย พ.ศ. 2475-2516, 250-251.
Akira Suehiro, Capital Accumulation in Thailand 1855-1985, 254.
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บัณฑิต พิชยาณิชย์ (5) นางจรรย์สมร วัธนเวคิน (6) นายสุพล วัธนเวคิน (7) นางโขมพัตร เรืองสุข (8)
คุณหญิงอาไพ สิริโยธิน และ (9) นางสาวนัฏิฐิกา วัธนเวคิน105
หลังจากที่ นายเกียรติ ได้ลงทุนในกิจการด้านการผลิตและจาหน่ายสุราใน
ระดับภูมิภาคภายใต้ “บริษัทสุราตะวันออกจากัด” จนประสบความสาเร็จอย่างกว้างขวางแล้ว นาย
เกีย รติได้มีการขยายการลงทุน ทุน ไปสู่กิจการด้านอื่นๆ ต่อไปอีกหลายด้านเพื่อต่อยอดและขยาย
อาณาจักรทางธุรกิจเพิ่มเติม อาทิเช่น ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตน้าตาล อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
และกิจการภาคการเงิน
สาหรับการขยายทุนในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตน้าตาล นายเกียรติ
ได้รวมตัวกับผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่มีความสนิทสนมกันลงทุนในกิจการน้าตาล 106 เพราะใน
กิจการหลั กนั่ นคื อการผลิ ตสุ ราจ าเป็ นต้ องใช้ กากน้าตาลหรื อโมลาสมาเป็นส่ วนประกอบและจาก
ประสบการณ์การผลิ ตสุ ราระยะที่ผ่ านมา “บริษัทชลาพรรณจากัด ” และ “บริษัทสุราตะวันออก
จากัด” ก็เคยประสบปัญหาขาดแคลนโมลาสอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นเมื่อรัฐบาลมีนโยบายผลักดันการลงทุน
ในกิจการประเภทอุตสาหกรรม นายเกียรติ จึงตัดสินใจลงทุนในกิจการน้าตาล โดยเข้าจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2502 และใช้ชื่อบริษัทว่า “บริษัทน้าตาลตะวันออกจากัด” โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้กิจการดังกล่าวเป็นแหล่งวัตถุดิบสาหรับส่งโมลาสเข้าโรงงานกลั่นสุราของตนได้อย่าง
ครบวงจร107
ส่วนในด้านการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พบว่า นายเกียรติ
ได้เข้าสู่กิจการนี้ในนามของ บริษัทสากลสถาปัตย์จากัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ภายใต้ทุนจดทะเบียนจานวน 5 ล้านบาทที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง
บุคคลในครอบครัวและมิตรสหายทางการค้าอีก 5 คนประกอบด้วย (1) นางจรรย์สมร วัธนเวคิน (2) นาย
วิชิต วัธนเวคิน (3) นายเติมศักดิ์ ตุลย์วัฒนจิต (4) นายยงค์ศิลป เรืองศุข (5) นายประสม สุขก้อน และ
(6) นางสาวพนิดา วัธนเวคิน108

105

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “เอกสารแนบท้ายหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทสุราตะวันออก
จากัด,” 5-6.
106
การลงทุนในกิจการน้าตาลนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมทุนกันระหว่างผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจีนที่ทาธุรกิจด้านสุราแล้ว ยังมีการเข้าร่วมเป็นกรรมการของบุคคลในรัฐบาลด้วย ซึ่งประเด็น
นี้ได้อธิบายไว้แล้วในส่วนก่อนหน้า
107
กฤษฎา ธรรมวิริยารักษ์, 1 ศตวรรษ เกียรติ วัธนเวคิน, 108-109.
108
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ , “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทสากลสถาปัตย์จากัด.”
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ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้ง บริษัทสากลสถาปัตย์จากัด บันทึกข้อมูลการ
ดาเนินงานชี้ให้เห็นว่ากิจการนี้ยังไม่ได้มีขยายงานหรือหรือผลงานที่โดดเด่นแต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจากการ
ก่อตั้งบริษัทในช่วงแรกเป็นการเปิดบริษัทเพื่อรองรับการค้าประกันการก่อสร้างให้แก่บริษัทก่อสร้างอีก
แห่ งหนึ่ งซึ่งได้ทาสั ญญาก่อสร้ างค่ายธนะรัชต์ไว้ กับองค์การให้เงินช่วยเหลื อจากสหรัฐอเมริกา หรือ
USOM เท่านั้น อย่างไรก็ตามภายหลังการทาสัญญาบริษัทก่อสร้างที่ บริษัทสากลสถาปัตย์จากัด ได้ค้า
ประกันไว้ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ตามข้อตกลง ดังนั้น บริษัทสากลสถาปัตย์จากัด ซึ่งเป็นผู้ค้า
ประกันการก่อสร้างไว้จึงเข้าดาเนินการก่อสร้างต่อแทน109
ในระหว่างการดาเนินการก่อสร้างปรากฏว่าแม้ นายเกียรติ จะไม่เคยมี
ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมาก่อน และการก่อสร้างค่ายทหารขนาดใหญ่ก็เป็นงานชิ้นแรกของบริษัท
สากลสถาปัตย์จากัด อย่างไรก็ดี นายเกียรติ ก็สามารถดาเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้สาเร็จล่วง
ได้ด้วยการอาศัยข้อมูลและการพึ่งพาอาศัยความสั มพันธ์จากพันธมิตรทางการค้าและธุรกิจที่เข้ามา
ช่วยเหลือ ซึ่งหลังจากการรับผิดชอบโครงการใหญ่อย่างการก่อสร้างค่ายธนะรัชต์เป็นผลสาเร็จ บริษัท
สากลสถาปัตย์จากัด ก็เติบโตและมีชื่อเสียงมากขึ้นจนได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้บริษัทสากล
สถาปัตย์ จากัด เป็นบริษัทที่ดาเนิ นการก่อสร้างถนนให้ แก่ภาครัฐอีกหลายโครงการตามมา อาทิเช่น
โครงการก่อสร้างถนนคาเขื่อนแก้ว-เลิงนกทา โครงการก่อสร้างถนนตะกั่วป่า-ทุ่งสง โครงการก่อสร้าง
ถนนแม่สอด-อุ้มผาง โครงการก่อสร้างถนนเชียงคา-ท่าวังผา โครงการก่อสร้างถนนวารินชาราบ โครงการ
สร้างเขื่อนต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงโครงการส่วนต่อขยายของถนนมิตรภาพในช่วง
โคราชถึงหนองคายซึ่งเป็นระยะทางถึง 360 กิโลเมตร ฯลฯ110

ภาพที่ 3.3 การลงนามสัญญาก่อสร้างค่ายธนะรัชต์
(ผู้นาบริษัทสากลสถาปัตย์) และเจ้าหน้าที่จากโครงการ United States Operation Mission
กฤษฎา ธรรมวิริยารักษ์, 1 ศตวรรษ เกียรติวัธนเวคิน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จากัด, 2552), 94.
109
110

กฤษฎา ธรรมวิริยารักษ์, 1 ศตวรรษ เกียรติ วัธนเวคิน, 102-106.
เรื่องเดียวกัน.
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จากการได้โอกาสดาเนินการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่จากรัฐหลายแห่ง
ดังนั้นในเวลาต่อมาบริษัทสากลสถาปัตย์จากัดจึงเกิดการขยายตัวและสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทเพิ่มจากเดิมเมื่อแรกตั้งใน จานวน 5,000,000 บาท มาเป็นจานวน 15,000,000 บาท ใน พ.ศ.
2506 และเพิ่มเป็นจานวน 30,000,000 บาทใน พ.ศ. 2515111
นอกเหนือจากการขยายกิจการในด้านอุต สาหกรรม นายเกียรติ ยังมีการ
ขยายการลงทุนในกิจการด้านการเงินด้วย โดยการลงทุนในภาคการเงินนั้น นายเกียรติ ไม่เพียงแต่เข้าไป
ร่วมทุนในบริษัทธนาคารกับผู้ประกอบการรายอื่นอย่างเช่น ธนาคารไทยพัฒนา และธนาคารแห่งกรุงศรี
อยุธยาเท่านั้น หากแต่ นายเกียรติ ยังมีการจัดตั้งกิจการด้านการเงินเป็นของตนเองขึ้นนั่นคือการจัดตั้ง
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาดินทร์จากัดขึ้นมาใน พ.ศ. 2514 ภายใต้ทุนจดทะเบียนจานวนสูงถึง
120 ล้านบาท และมีกรรมการแรกตั้งประกอบด้วยกลุ่มคนในครอบครัววัธนเวคินเป็นส่วนใหญ่ได้แก่
(1) นายเกียรติ วัธนเวคิน (2) นายสุพล วัธนเวคิน (3) นายวิเชียร เจียกเจิม (4) นายธนวัฒน์ เนียมทรัพย์
(5) นางจรรย์สมร วัธนเวคิน (6) นายอุดม วัธนเวคิน (7) นายคียิน แซ่วู (8) นายพงษ์ศักดิ์ วัธนเวคิน
(9) นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน (10) นางสาวนัฏฐิกา วัธนเวคิน และ (11) นายสุรพล กุลศิร112
ิ
จากการพิจารณาการดาเนินธุรกิจของ นายเกียรติ จะเห็นได้ว่าในระยะนี้ได้
มีการขยายการลงทุนออกไปกว้างขวางมากขึ้น ทั้งในด้านของกิจการด้านการเงินที่เกิดการเข้าร่วมลงทุน
ในกิจการเงินหลายแห่งและมีการจัดตั้งบริษัทการเงินของตนเองขึ้นมา และในด้านของอุตสาหกรรม นาย
เกียรติ ก็มีการขยายธุรกิจพื้นฐานออกไปสู่การทาอุตสาหกรรมน้าตาลที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตสุรา
ซึ่งเป็นกิจการเดิมของตนและมีการเปิดพื้นที่เข้าสู่ธุรกิจใหม่นั่นคืออุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งก็ประสบ
ความสาเร็จอย่างมากจากการเข้าดาเนินการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ให้แก่ภาครัฐ และยังผลให้
นายเกียรติ มองเห็นลู่ทางขยายการลงทุนเชื่อมต่อเกี่ยวกับการก่อสร้างออกไปอีกหลายแห่งอาทิเช่น
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด (2512) บริษัทรวมวรรธนะจากัด (2517) บริษัทบริษัทสากลทรัพยากร
จากัด (2518) ฯลฯ
นอกเหนือจากการขยายตัวทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนใน
ภาคการเงินอย่างนายชิน โสภณพนิชและภาคอุตสาหกรรมอย่าง นายเกียรติ วัธนเวคินแล้ว สาหรับ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ดาเนินธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างนายสมาน โอภาสวงศ์ และนายมา
บูลกุลก็มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินธุรกิจที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกัน
111

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ , “คาขอเปลี่ยนแปลงรายการเพิ่มทุนของบริษัทสากลสถาปัตย์

จากัด.”
112

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินา
ดินทร์จากัด.”
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สาหรับกรณีของ นายสมาน จากข้อมูลพบว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลได้
เปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการค้าข้าวโดยการยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการสารวจและห้าม
กักกันข้าวซึ่งเคยประกาศไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามและปรับเปลี่ยนการควบคุม
การค้าข้าวของภาคเอกชนมาเป็นการออกใบอนุญาตและจัดเก็บค่าพรีเมี่ยมข้าวแทน 113 นายสมาน จึง
เล็ ง เห็ น ถึ ง โอกาสของการลงทุ น ในสิ น ค้ า ประเภทข้ า วและเพิ่ ม การก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท แห่ ง ใหม่ จ าก
“บริษัทฮ่วยชวนจากัด ” ซึ่งดาเนินกิจการด้านยางพาราเป็นหลักและดาเนินการก่อตั้ง “บริษัทฮ่วย
ชวนค้าข้าวจากัด ” ขึ้นมาใน พ.ศ. 2504 โดยมีกรรมการแรกตั้งประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัว
ทั้งหมดคือ (1) นายสมาน โอภาสวงศ์ (2) นายเลี่ยงเต็ก แซ่แต้ (3) นายชิน โสภณพนิช (4) นายอุยเฮง
แซ่แต้ (5) นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ และ (6) นายอุยเคี้ยง แซ่แต้114
ในการดาเนินกิจการ “บริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวจากัด ” พบว่า บริษัทแห่งนี้
มุ่งเน้นดาเนินกิจการในภาคเกษตรอย่างครบวงจร กล่าวคือเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการ
ก่อตั้งบริษัทตามหนังสือบริคณห์สนธิที่ว่าบริษัทนี้ตั้งขึ้นเพื่อ
(1) ค้าสินค้าพื้นเมืองและพืชผลเกษตรกรรมทุกชนิด อาทิเช่น ข้าว ข้าวเปลือก ข้าวสาร
สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทาจากข้าว ข้าวโพด ปอ ถั่ว เป็นต้น
(2) ค้าสินค้าต่างประเทศ วัตถุดิบและผลิตอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้นว่าเครื่องอาหาร
เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เครื่องยาและเคมี เครื่องโลหะและเครื่องสาอาง
(3) ทาการสั่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเข้ามาจาหน่ายภายในประเทศและส่งสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ
(4) จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเช่นโรงสี โรงงานทาผลิ ตภัณฑ์จากข้าว โรงงานประดิษฐ์
สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค
(5) ทาการขนส่งสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้าและทางอากาศ
(6) ทาการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการทุกประเภท
(7) ทาการประมูลสินค้าผูกขาดต่างๆและประกอบการค้าอันเป็นสาธารณูปการ เช่นการ
ไฟฟ้า การเดินรถ และการเดินเรือประจาทางเป็นต้น
(8) รับเหมาทาการก่อสร้าง การโยธา การสถาปนิกและการช่างวิศวกรรมต่างๆ

113

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร, “บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการสารวจและห้ามกักกันข้าว, ชุดที่ 2 ปีที่ 1 ครั้งที่ 13, สมัย
สามัญทั่วไป, 2500: 1691-1692.
114
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวจากัด.”
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(9) ลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ในกิจการค้าต่างๆตามวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนจากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัด และ
(10) จัดซื้อและรับโอนที่ดิน อาคาร โรงเรือน เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัทเช่น ซื้อที่ดิน
เพื่อจัดตั้งเป็นสานักงานหรือตั้งโรงงานหรือเพื่อทาการเกษตรเป็นต้น แต่ไม่ใช่เป็นการ
การเพื่อค้ากาไรหรือกระทาทานองเครดิตฟองซิเอร์115
จะเห็ นได้ว่า บริษัทฮ่ว ยชวนค้าข้าวจากัด เป็นบริษัทที่ไม่เพียงแต่
มุ่งเน้นการดาเนินกิจการค้าข้าวอย่างครบวงจรเท่านั้น หากแต่ยังเป็นบริษัทที่มีการดาเนินกิจการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรเกือบทุกชนิดด้วย ซึ่งการแนวทางดาเนินกิจการเช่นนี้ถือเป็นการแสดงให้
เห็นถึงระดับความสามารถและลักษณะทางธุรกิจของบริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวจากัดซึ่งมีลักษณะเป็น
กิจการอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเป็นกิจการประเภทที่กาลังมีแนวโน้มของการเติบโตสูง เนื่องจาก
รัฐบาลขณะนั้นกาลังส่งเสริมการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าจากภาคเกษตรนั้นถือเป็นสินค้าออก
ที่ครองสัดส่วนการส่งออกอยู่ใน 10 ลาดับต้นของไทย116
นอกจากการดาเนินธุรกิจในบริษัทกิจการครอบครัวอย่างบริษัทฮ่วยชวน
ค้าข้าวจากัดแล้ว นายสมาน ก็ยังมีการร่วมทุนกับผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในกิจการค้าข้าวและ
พืชผลทางการเกษตรอื่นๆ อาทิ กลุ่มเอี่ยมสุรีย์ (กมลกิจกรุ๊ป) กลุ่มเศรษฐีวรรณ (ไทยฟ้า แอนด์ เศรษฐี
วรรณกรุ๊ป) กลุ่มเจียรวนนท์ (เครือเจริญโภคกัณฑ์) ฯลฯ ก่อตั้งบริษัทเกี่ยวกับกิจการด้านเกษตรและ
ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นมาอีกหลายแห่ง ยกตัวอย่างเช่น บริษัทโรงสีไทยพัฒนากิจจากัด (2505)
บริษัทแสนเจริญจากัด (2508) บริษัทค้ากระสอบสยามจากัด (2511) บริษัทค้ามันสาปะหลังจากัด
(2518) ฯลฯ117
นอกเหนือจากธุรกิจด้านการเกษตร ยังพบด้ว ยว่า นายสมานได้มีการ
ขยายดาเนินธุรกิจในด้านอื่นอย่างเช่นในภาคการขนส่ง และในภาคอุตสาหกรรมด้วย สาหรับภาคการ
ขนส่ง นายสมาน ได้มีการร่วมทุนกับนายทุนการเงินอย่างนายชิน โสภณพนิชและผู้ค้าข้าวทั้งชาวไทย
เชื้อสายจี นและชาวต่างชาติอีกหลายคนก่อตั้งบริษัทไทยเมอร์แซนไทล์มารีนจากัดขึ้นมาใน พ.ศ.
2510 เพื่อดาเนินกิจการด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล 118 ส่วนในด้านอุตสาหกรรม นายสมานได้เข้า
ร่ว มทุน ในกิจ การหลายแห่ งอาทิเช่น ใน พ.ศ. 2503 ได้เข้าร่วมทุนกับบรรดาผู้ ค้าข้าวอีก 4 คน
115

เรื่องเดียวกัน.
สาหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสัดส่วนของสินค้าส่งออกของไทยในช่วงทศวรรษ 2500-2520
สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ในภาคผนวก ข.
117
พิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้นตามเอกสารจดทะเบียนบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ
118
Akira Suehiro, Capital Accumulation in Thailand 1855-1985, 254.
116
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ประกอบด้วย (1) นายพร เลี่ยวไพรัตน์ (2) นายเสริม คู่อรุณ (3) นายกาจาย เอี่ยมสุรีย์ และ (4) นาย
เลี่ยงเต็ก แซ่แต้ ก่อตั้งบริษัทไทยเกรียงการทอจากัดขึ้นมา 119 เพื่อทาธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ที่กาลังเติบโตร่วมกัน ต่อมาใน พ.ศ. 2506 เมื่อพิจารณาเห็นว่าสังคมไทยกาลังนิยมการขับขี่จักรยาน
และตลาดของรถจักรยานกาลังโต นายสมาน จึงมีการเข้าร่วมทุนก่อตั้ง “บริษัทอุตสาหกรรมจักรยาน
ไทยจากัด” ขึ้นโดยรวมทุนกับกับมิตรสหายผู้ค้าข้าวอีก 7 คนได้แก่ (1) นายจุนหงี แซ่โซว (2) นาย
เสริม คู่อรุณ (3) นายจืองิ้ม แซ่เตีย (4) นายเจริญ ผลภิรม (5) นายประสพ สุพรรณวัฒนชัย (6) นายย่
งกวง แซ่เตีย และ (7) นายกาจาย เอี่ยมสุรีย์ 120 และจากนั้นเมื่อผลประกอบการจากอุตสาหกรรม
จักรยานเกิดการเติบ โต นายสมานจึงมีการยกระดับไปสู่ การลงทุนธุรกิจการนาเข้าและจาหน่าย
จักรยานยนต์ ตลอดจนอะไหล่อื่นๆ เพิ่มเติมต่อไปอีกใน พ.ศ. 2507121นั่นก็คือ “บริษัทสัมฤทธิ์พาณิชย์
จ ากัด ” ที่ ดาเนิ น กิจ การด้า นการน าเข้ าและส่ ง ออกเหล็ ก ซึ่ง เป็น การต่อ ยอดกิจ การเกี่ ยวข้ องกั บ
อุตสาหกรรมการผลิตจักรยานและชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ122
ส่วนในกรณีของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในภาคการเกษตรอีกคน
หนึ่ ง นั่ น คื อ นายมา บู ล กุ ล จากการศึ ก ษาพบว่ า การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของนายมา แม้ ว่ า จะมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงที่ น้ อ ยกว่ า ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น รายอื่ น อย่ า งไรก็ ดี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนรายนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจอยู่บ้างเช่นกัน โดยปัจจัย
สาคัญที่ทาให้การดาเนินธุรกิจของนายมา บูลกุลต้องเปลี่ยนแปลงไปก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การค้าข้าวในประเทศ ในช่วงก่อน พ.ศ. 2500 ผู้ค้าข้าวเอกชนในกรุงเทพโดยส่วนใหญ่มักประกอบ
กิจการในลักษณะของการเป็นผู้รับซื้อข้าวเปลื อกและผลิตผลต่างๆ มาจากต่างจังหวัด และนามาขัดสี
ปรุงแต่งเพื่อจาหน่ายต่อไปยังที่ต่างๆ 123 แต่ทว่าช่วงปลายทศวรรษ 2490 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง
ต้นทศวรรษ 2500 เมื่อพื้นที่กรุงเทพฯได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญมากขึ้น ค่าจ้างแรงงานตลอดจน
ค่าดาเนินการต่างๆ ในการทาโรงสีจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไป ดังนั้นเพื่อเป็นการคงระดับของทุนเบื้องต้นต่อ
การผลิตและการดาเนินการขั้นปฐม บรรดาพ่อค้าข้าวที่อยู่ในกรุงเทพ โดยส่วนใหญ่จึงนิยมยกเลิก

119
120

พรรณี บัวเล็ก, วิเคราะห์นายทุนธนาคารพาณิชย์ของไทย พ.ศ. 2475-2516, 293.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทอุตสาหกรรมจักรยานไทย

จากัด.”
121

ชูเกียรติ โอภาสวงศ์, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน (5 มกราคม 2560).
122
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทสัมฤทธิ์พาณิชย์จากัด.”
123
การดาเนินกิจการบริษัทโรงสีไฟจีนเส็งจากัดของ นายมา บูลกุลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้
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กิจการโรงสีของตนและหันมารับซื้อข้าวสารที่ส่งมาจากต่างจังหวัดหรือบางรายก็เปิดกิจการโรงสีต่อไป
ควบคู่ไปกับการรับซื้อข้าวสารสมทบมาจากต่างจังหวัด124
ตารางที่ 3.6
การเปลี่ยนแปลงปริมาณข้าวเปลือกที่ส่งเข้ามาในกรุงเทพ ระหว่าง พ.ศ. 2495-2504
(แสดงหน่วยเป็นเกวียน)
ปี
ปริมาณข้าวเปลือก
พ.ศ.2495
615,448
พ.ศ.2496
353,395
พ.ศ.2497
201,810
พ.ศ.2498
126,544
พ.ศ.2499
154,686
พ.ศ.2500
161,089
พ.ศ.2501
58,005
พ.ศ.2502
82,626
พ.ศ.2503
79,807
พ.ศ.2504
76,161
ธนาคารแห่งประเทศไทย, หนังสือรายงานเศรษฐกิจรายเดือน ฉบับที่ 2 (เมษายน 2502)
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการรับซื้อข้าวข้างต้น นายมา จึงได้
ปรับเปลี่ยนการดาเนินธุรกิจโดยเพิ่มพื้นที่จัดตั้งโรงสีของ บริษัทโรงสีไฟจีนเส็งจากัด ซึ่งจากเดิมอยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่มาเป็นการกระจายพื้นที่โรงสีออกไปยังต่างจังหวัดเพิ่มเติมนั่นคือบริเวณ
หลังสถานีรถไฟ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่แห่งหนึ่ง และบริเวณถนนโพธิกลาง อาเภอเมือ ง จังหวัด

124

อัมพร บูลภักดิ์, “การค้าข้าวในเอกชนกับการพัฒนาเกษตร,” (รายงานการประชุมทาง
วิชาการเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509), 627-628.
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นครราชสีมาอีกแห่งหนึ่ง125 อย่างไรก็ดี การพยายามปรับเปลี่ยนการการดาเนินงานแบบโรงสี โดยย้าย
ฐานการผลิตออกมาต่างจังหวัดไม่เพียงพอจะช่วยให้ผลประกอบกิจการค้าข้าวของบริษัทโรงสีไฟจีน
เส็งจากัดมีผลประกอบการดีดังเช่นในระยะก่อนหน้า ประกอบการแนวทางการดาเนินธุรกิ จของนาย
มาเองก็ไม่ เน้ น การขยายการลงทุน ในกิจการด้านอื่น เหมื อนอย่ างผู้ ประกอบการไทยเชื้อ สายจี น
กรณีศึกษาอื่นๆ ที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้าว่าขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจต่างๆ อย่างกว้างขวาง 126
ดังนั้นเมื่อเงินหมุนเวียนในกิจการมีไม่มากพอ ผลการดาเนินกิจการของบริษัทโรงสีไฟจีน เส็งจากัด จึง
ประสบผลขาดทุนมาโดยตลอด127 จวบจนกระทั่งใน พ.ศ. 2516 เมื่อนายศิริชัย บูลกุล บุตรชายคนเล็ก
ของ นายมา ได้เข้ามาดาเนินกิจการหลังการจากไปของบิดา การดาเนินกิจการของโรงสีไฟจีนเส็ง
จากัด จึงปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินธุรกิจจากการเป็นทั้งผู้รับซื้อข้าวเปลือก ดาเนินการขัดสี และ
จาหน่ายแบบครบวงจรในบริษัทฯมาเป็นการรับซื้อข้าว ขัดสีข้าวและโอนการดาเนินการจัดจาหน่าย
ทั้งหมดมาให้แก่ “บริษัทมาและบุญครองจากัด” ดาเนินการต่อแทน128

125

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ , “บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาขอจดทะเบียนเป็นบริษัท
จากัดของบริษัทโรงสีไฟจีนเส็งจากัด.”
126
จากการศึกษาพบว่า นายมา ขยายการลงทุนไปยังกิจการอื่นน้อยกว่าผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจีนกรณีศึกษาอีก 4 คน อย่ างไรก็ดีกิจการที่น่าสนใจและเป็นกิจการร่วมของผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีน ในกิจการค้าข้าวหลายคนซึ่งมีนายมาร่ว มเป็นกรรมการอยู่ด้ว ยก็คือกิจการบริษัท
เดินเรือ โหงวฮกเอเจนซี่จากัด ซึ่งมีกรรมการบริษัทแรกตั้งประกอบด้วย (1) นายยงกิตติ์ โสธิกุล (2)
นายเท้ง บูลสุข (3) นายทรง บูลสุข (4) นายศุภชัย บูลกุล (5) นายศิริชัย บูลกุล (6) นายเชี่ยวชาญ
เคี ย งศิ ริ (7) นายสุ เ มธ ตั น ธุ ว นิ ต ย์ และ (8) นายมา บู ล กุ ล ( กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ฯ,
“เอกสารแนบท้ายหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทโหงวฮกเอเยนซี่จากัด,” 2-3.)
127
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ , “บันทึกรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 บริษัทโรงสีไฟจีน
เส็งจากัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2507.”
128
สาหรับกรณีเกี่ยวกับการรับช่วงต่อของบริษัทโรงสีไฟจีนเส็งจากัดพบว่าในช่วงระหว่างที่
มา บูลกุลยังมีชีวิตอยู่ กรรมการผู้มีอานาจลงนามการดาเนินกิจการต่างๆในบริษัทประกอบด้วยมา บูล
กุล และศุภชัย บูลกุล ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของ มา กับ นางบุญครอง บูลกุล อย่างไรก็ดีภายหลังการ
จากไปของบิดา ข้อมูลปรากฏว่า ศุภชัย บูลกุล ยังคงดาเนินกิจการในบริษัทโรงสีไฟจีนเส็งจากัดต่อมา
แต่ผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด อีกทั้งศุภชัยเองก็มีความสนใจในธุรกิ จด้านอื่น ดังนั้นการ
ด าเนิ น กิ จ การเกี่ ย วกั บ ข้ า วและพื ช ผล ภายหลั ง ศิ ริ ชั ย บู ล กุ ล ซึ่ ง เป็ น บุ ต รชายคนเล็ ก จึ ง เข้ า มา
ดาเนินการแทน (สาหรับกรณีเกี่ยวกับ การรับช่วงต่อของบริษัทโรงสีไฟจีนเส็งจากัด สามารถศึกษา
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จากที่ ไ ด้ อ ภิ ป รายในข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในมีการเปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือการขยายการลงทุน
ออกไปยังกิจการต่างๆ ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานให้มีศักยภาพมากขึ้น อาทิ
เช่น กรณีของนายชิน โสภณพนิช ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในธุรกิจการเงินนั้นได้มีการ
ขยายความสัมพันธ์ผ่านการร่วมทุนกับต่างชาติและกลุ่มพ่อค้าส่งออกข้าวมากขึ้น เนื่องจากต้องการให้
การร่วมทุนเหล่านั้นเป็นพลังผลักดันการเติบโตและเป็นหลักประกันความมั่นคงทางธุรกิจให้แก่กิจการ
ของตนเอง ส่วน นายเกียรติ วัธนเวคิน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในภาคอุตสาหกรรมก็มี
การขยายธุรกิจ หลักออกไปให้มีความครบวงจรและครอบคลุมมากขึ้นควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจ
ออกไปในกิ จ การอุ ต สาหกรรมน้ าตาล อุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า ง และกิจ การด้ า นการเงิ น ส่ ว น
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในภาคการเกษตรอย่าง นายสมาน โอภาสวงศ์ ก็เริ่มมีการหันไปลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นผ่านการรวมตัวกับผู้ประกอบการทั้งในภาคธุรกิจการเงิน ผู้ประกอบการใน
ธุรกิจค้าข้าวด้วยกันเองและผู้ค้าข้าวจากต่างชาติ เพื่อเป็นการผนึกกาลังและความเข้มแข็งในการ
ขยายตัวทางธุรกิจเชิงพันธมิตร ส่วนกรณีสุดท้ายอย่าง นายมา บูลกุล ก็มีเปลี่ยนแปลงการดาเนิน
ธุรกิจจากเดิมที่เน้นการพึ่งพิงประโยชน์จากบริษัทข้าวไทยจากัดที่เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐและการเก็บ
ผลกาไรส่วนต่างจากการสีและค้าข้าวในกรุงเทพฯ มาเป็นการขยายฐานที่มั่นออกไปยังต่างจังหวัด ซึ่ง
เมื่อวิธีการดังกล่าวไม่ประสบความสาเร็จในรุ่นของทายาทจึงมีการปรับเปลี่ยนการดาเนินธุรกิจข้าวมา
เป็นเน้นการรับซื้อและจาหน่าย แทนการดาเนินกิจการด้านโรงสีเป็นหลัก
3.2.2.4 อุ ด มคติ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ บนฐานของความสั ม พั น ธ์ :ข้ อสั ง เกตบาง
ประการเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
จากการพิจารณาการดาเนินธุรกิจทั้ง 3 แนวทางของผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจีนอันประกอบด้วยแนวทางการดาเนินธุรกิจร่วมกับรัฐ แนวทางการดาเนินธุรกิจโดยการเข้า
สมาคม และแนวทางการดาเนินธุรกิจโดยการขยายทุน จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีแนว
ทางการดาเนินธุรกิจที่วางอยู่บนหลักคุณค่าเรื่องความสัมพันธ์เป็นสาคัญ ซึ่งคุณค่าของหลักการเรื่อง
การสัมพันธ์นี้ถือเป็นอุดมคติการดาเนินธุรกิจของชาวจีนมาตั้งแต่อดีต อย่างไรก็ตามความสาคัญของ
อุดมคติเรื่องความสัมพันธ์ได้รับการขับเน้นให้มีความหมายมากขึ้นสาหรับผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
ภายใต้ช่วงเวลาที่ศึกษา เนื่องจากในช่วงระหว่างทศวรรษ 2490-2520 ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
ต้องเผชิญกับเงื่อนไขของนโยบายเศรษฐกิจไทยที่มีข้อจากัดต่อการดาเนินธุรกิจและเงื่อนไขของกลุ่ม
อิทธิพลการเมืองที่มีการเล่นพรรคเล่นพวก ดังนั้นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจึงจาเป็นต้องดาเนิน
ข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ “มา บู ล กุล พ่อที่ลู กๆ ไม่ถอดแบบ,” นิตยสารผู้ จัดการฉบับพิเศษ (สิ งหาคม
2529): 142.)
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ธุรกิจโดยยึดหลักอุดมคติด้านการสร้างความสัมพันธ์ทั้งกับบุคคลในระดับภาครัฐและกับผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีนด้วยกันเองเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลต่างๆ ช่วยนามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจและ
อภิสิทธิ์แห่งการขยายอาณาจักรทางธุรกิจของตน
สาหรับกรณีการสร้างความสัมพันธ์ที่ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีต่อ
ภาครั ฐ จากการศึ กษาพบว่าผู้ ป ระกอบการไทยเชื้อสายจีนมักมี การสานสั มพั นธ์กั บชนชั้นนาทาง
การเมืองเพื่อแลกกับอภิสิทธิ์ทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของรัฐบาลจอมพลป.
พิบูลสงคราม ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนเน้นความสาคัญของอุดมคติการดาเนินธุรกิจเรื่องการสร้าง
ความสัมพันธ์เป็นพิเศษ เพราะในขณะนั้นรัฐบาลจากัดโอกาสทางเศรษฐกิจของคนจีน ผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจี นจึ งสร้ างความสั มพันธ์กับบุคคลในภาครั ฐเพื่ออิงอาศัยอิทธิพลทางการเมืองในการ
คุ้มครองการคุกคามจากนโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการแสวงหาอภิสิทธิ์ต่างๆ ในการ
ดาเนินธุรกิจจากชนชั้นนาทางการเมือง
ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของนายเกียรติ วัธนเวคินพบว่า ในพ.ศ. 2498 อัน
ช่วงเวลาที่รัฐบาลกาลังสนับสนุนกิจการรัฐวิสาหกิจและขณะเดียวกันกิจการบริษัทสุราตะวันออกของ
นายเกี ยรติก็ กาลั งอยู่ ในช่ วงบุ กเบิ ก นายเกียรติได้ อาศัยความสั มพันธ์กั บข้าราชการและทหารยศ
ระดับสูงหลายคนซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนายกรัฐมนตรีจอมพลป.พิบูลสงคราม อาทิ เช่น พลตรี
สิริ สิริโยธิน และ พลตรีกฤษณ์ สีวะรา โดยดึงคนเหล่านี้เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อเป็นกลไก
ควบคุมความมั่นคงและเป็นกลไกไปสู่ความสาเร็จทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิดที่ว่า
“...ธุรกิจทุกอย่าง คนที่จะประสบความสาเร็จได้ต้องมีผู้อุปถัมภ์
โดยเฉพาะในก้าวแรกๆ มันเป็นสิ่งสาคัญ ถ้าสมมติเราไม่มีผู้อุปถัมภ์ เราเอง
ก็จะคับแคบไม่รู้จักใคร การที่จะสังคมและกระทาอะไรให้สาเร็จสักอย่าง
มันต้องมีผู้สนับสนุน ไม่ใช่ว่าจะเฉพาะผู้อุปการะอย่างเดียวเท่านั้น มันต้อง
กระทาทั่วๆ ไปด้วย...”129
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า นายเกียรติ ให้ความสาคัญกับอุดมคติการ
ดาเนินธุรกิจด้านความสัมพันธ์อย่างมาก โดยเฉพาะในแง่ของความสัมพันธ์ที่มีกับภาครัฐ โดยถือว่า
เครื อ ข่ า ยของความสั ม พั น ธ์ จ ากรั ฐ และการมี ผู้ อุ ป ถั ม ภ์ นั้ น เป็ น ปั จ จั ย ขั้ น ปฐมส าหรั บ การก้ าวสู่
ความส าเร็จ ซึ่งปณิธานดังกล่ าวก็ถูกนามาใช้เป็นแนวทางการดาเนินธุรกิจของนายเกียรติเสมอมา
นับตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มจากจุดเริ่มต้นในกิจการสุราจวบจนถึงการต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นๆ อาทิเช่น
กิจการอุตสาหกรรมน้าตาลและกิจการอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วย
129

สู้ชีวิต...พลิกชะตา: เกียรติ วัธนเวคิน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจากัด,
2547), 268.
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ในช่วงของการดาเนิ นกิจการอุตสาหกรรมน้าตาล จากข้อมูลพบว่า นาย
เกียรติ ได้เชิญข้าราชการ ทหาร และตารวจซึ่งเป็นกลุ่มอานาจนาในภาครัฐเข้ามาดารงตาแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทอุตสาหกรรมน้าตาลตะวันออกจากัดอาทิเช่น พลตรีกฤษณ์ สีวะรา พลตรีศิริ สิริ
โยธิน และพลตารวจตรีฉัตร หนุนภักดี130 โดยมอบหุ้นลมให้แก่คนเหล่านี้พร้อมทั้งจัดสรรผลประโยชน์
บางประการให้เพื่อแลกกับความคุ้มครองและความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ
ส่ ว นในกิ จการอุ ตสาหกรรมการก่ อสร้ างพบว่ า นายเกี ย รติ ก็ ได้ อาศั ย
ความสัมพันธ์กับกลุ่มการเมืองสี่เสาเทเวศร์และทหารยศระดับสูงหลายคนอาทิเช่น จอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต์ และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ131 เพื่อเป็นกลไกของการขยายธุรกิจและสร้างอภิสิทธิ์ทางธุรกิจใน
การได้รับโอกาสการว่าจ้างเพื่อดาเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภคของรัฐหลายแห่งจนกลายเป็นบริษัท
ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดแห่งหนึ่งในทศวรรษ 2510-2520
ดังที่ได้อภิปรายข้างต้น จะเห็นได้ว่าการดาเนินธุรกิจของนายเกียรติ มีการ
เน้นความสาคัญของอุดมคติการดาเนินธุรกิจด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในภาครัฐอย่างมาก เนื่องจาก
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้นามาซึ่งโอกาสแห่งความก้าวหน้าทางธุรกิจ ดังนั้น แล้วแม้ว่าในช่วงหลังการ
ดารงตาแหน่ งนายกรั ฐมนตรี ของจอมพลสฤษดิ์ที่เงื่อนไขทางเศรษฐกิ จจะเกิดการเปลี่ ยนแปลงไป
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนรายนี้ก็ยังคงยืดถืออุดมคติการดาเนินธุรกิจที่วางอยู่บนฐาน
ของความสัมพันธ์ต่อไป
นอกเหนือจากกรณีของนายเกียรติ แนวทางการดาเนินธุรกิจที่อิงประโยชน์
จากอานาจของบุคคลในภาครัฐอันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอุดมคติการดาเนินธุรกิจด้านความสัมพันธ์
ยั งสามารถพิจ ารณาได้จากแนวทางการด าเนินธุรกิจของผู้ ประกอบการไทยเชื้อสายจีนรายอื่นอี ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการดาเนินธุรกิจของนายชิน โสภณพนิช
สาหรับกรณีการดาเนินธุรกิจของนายชิน โสภณพนิช ที่ดาเนินธุรกิจหลัก
อยู่ในบริษัทธนาคารกรุงเทพจากัดนั้นพบว่าแนวทางการดาเนินธุรกิจของกิจการนี้ก็มีพฤติการณ์ที่แสดง
ให้เห็นถึงความสาคัญของอุดมคติการดาเนินธุรกิจในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ชัดเจนมากเช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่จอมพลป.พิบูล สงครามเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 (พ.ศ.2491-2500) ทีม
บริหารของกิจการธนาคารกรุงเทพได้มีการผูกสัมพันธ์กับบุคคลในภาครัฐอย่างแนบแน่นภายใต้เหตุผล
ที่ว่า
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “บัญชีผู้ถือหุ้นบริษัทน้าตาลตะวันออกจากัด,” แจ้งเมื่อ 3
เมษายน 2502.
131
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “บัญชีผู้ถือหุ้นบริษัทสากลสถาปัตย์จากัด,” แจ้งเมื่อ 16
สิงหาคม 2499.
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“...การยอมเป็ น ธนาคารในอาณั ติ ข องรั ฐ บาลและการมี ส าย
สั มพั นธ์ กั บนั กการเมืองย่อมก่ อผลดีกั บธนาคารในแง่ ที่ไม่ เพียงช่ว ยให้
ธนาคารรอดพ้นจากภาวะวิกฤติการณ์จวนเจียนล้ มละลายเพราะได้ทุน
ก้อนใหญ่มาฟื้นฟูและปรับปรุงกิจการเท่านั้น หากแต่ยังส่ งผลให้ ลู กค้า
ประชาชนกลับมาไว้วางใจและใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพจากัดมากขึ้น
ด้วย...”132
กล่าวคือในช่วงที่ธนาคารกรุงเทพดาเนินกิจการร่วมกับกระทรวงเศรษฐ
การ การประกอบการของธนาคารกรุงเทพสามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและจานวนลูกค้าของ
ธนาคารก็ขยายฐานวงกว้างออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพ่อค้าข้าวและผู้ส่งออกพืชไร่ซึ่งได้รับการ
ชักชวนจากกระทรวงเศรษฐการให้มาใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพจากัด และนอกจากนี้เมื่อรัฐบาล
ดาเนินการด้านส่งออกข้าวในระดับรัฐ ธนาคารกรุงเทพจากัดก็ยังได้รับโอกาสจากกระทรวงเศรษฐการ
ให้ดาเนินงานด้านการติดต่อการค้าต่างประเทศและจัดการไฟแนนซ์ระดับชาติเพื่อค้าข้าวส่งออกแต่
เพียงผู้เดียวอีกด้วย133
จากบทบาทหน้ าที่ที่ ธ นาคารกรุ งเทพจ ากั ดได้ รั บจากภาครั ฐ ส่ งผลให้
ธนาคารกรุงเทพมีบทบาทนาในด้านการพาณิชย์ไทยและมีโอกาสเรียนรู้ระบบตลาดเงินตราข้ามชาติได้
นาหน้ากลุ่มการเงินอื่น ดังนั้นในระยะต่อมาเมื่อระบบการค้าระหว่างประเทศเริ่มมีความเติบโตมากขึ้น
ธนาคารกรุงเทพจากัดจึ งสามารถขยายตัวและปรับแนวทางการดาเนินธุรกิจในทิศทางก้าวหน้ าได้
รวดเร็วกว่ากิจการธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ที่บุกเบิกมาในยุคสมัยเดียวกัน134
จากที่ได้อภิปรายข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเติบโตของธนาคารกรุงเทพใน
ยุคบุกเบิก ปัจจัยสาคัญมาจากฐานของแนวทางการดาเนินธุรกิจภายใต้อุดมคติการดาเนินธุรกิจเรื่อง
ความสัมพันธ์ การที่นายชิน โสภณพนิช ได้อาศัยการสานสัมพันธ์กับภาครัฐโดยยอมเสียสิทธิ์บางส่วน
ของการดาเนินกิจการและยอมเสียหุ้นของธนาคารให้แก่กระทรวงเศรษฐการ นอกจากจะส่งผลดีด้าน
ความมั่นคงของธนาคารและความศรัทธาจากประชาชนในแง่ของการเป็นกิจการของรัฐบาลแล้ว ยัง
ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพมีรากฐานของการเติบโตต่อไปในระยะยาวด้วย ฉะนั้น ในยุคสมัยต่อมาแม้ว่า
ธนาคารกรุงเทพจะหลุดพ้นจากการเป็นธนาคารของรัฐ และมีช่องทางในการแสวงหาโอกาสการ
เติบโตทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์แล้ว ฝ่ายบริหารของ
132

จิรวัฒน์ รจนาวรรณ, ธนราชันย์อมตะ ชิน โสภณพนิช (กรุงเทพฯ: วรรณสาส์น, 2546),
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สาธิต อุทัยศรี, 50 ปี บัวหลวง (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2537), 32-33.
เรื่องเดียวกัน.
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ธนาคารกรุงเทพจึงยั งคงรักษาแนวทางการดาเนินธุรกิจที่เน้ นการสานสัมพันธ์กับอานาจรัฐ เอาไว้
ต่อไป135 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความสัมพันธ์กับภาครัฐเป็นกลไกที่ช่วยค้าจุน ความมั่นคงและช่วย
รักษาอานาจนาในธุรกิจการเงินของตนภายใต้ช่วงเวลาที่ธุรกิจเกิดการขยายตัว
ดังที่ได้อภิปรายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ หยิบ
ยกมานาเสนอมีการเน้นความสาคัญของอุดมคติการดาเนินธุรกิจด้านการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลใน
ภาครั ฐ อย่ า งมาก เนื่ อ งจากผลลั พ ธ์ ข องการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ อุ ด มคติ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ น้ น
ความสัมพันธ์ได้นามาซึ่งผลประโยชน์ของความก้าวหน้าทางธุรกิจ ดังนั้น ถึงแม้ว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปและภาคธุรกิจไทยจะมีความเสรีในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงนิยมรักษาอุดมคติการดาเนินธุรกิจ
ที่วางอยู่บนฐานของความสัมพันธ์เอาไว้ต่อไป เพราะสาหรับสังคมไทยไม่ว่ าจะเป็นสมัยที่นโยบายทาง
เศรษฐกิจจะมีข้อจากัดหรือเปิดกว้าง เงื่อนไขของการดาเนินธุรกิจและการแข่งขันทางธุรกิจภายใต้
ระบบทุนนิยมเสรีก็มักไม่อาจนามาซึ่งความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเทียบเทียมกับการมีสายสัมพันธ์ที่ดี
กับชนชั้นนาทางการเมือง
ส่วนแนวทางการดาเนินธุรกิจที่วางอยู่บนความสัมพันธ์อีกกรณีหนึ่งนั่นคือ
ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนด้วยกัน จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการเชื้อสายจีนมัก
มีการดาเนินธุรกิจโดยเน้นความสาคัญของเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการที่มีเชื้อสายจีนด้วยกันเอง เนื่องจากคนเหล่านี้มีฐานคิดที่
วางอยู่บนหลักของวัฒนธรรมจีนที่ว่าด้วยความสาคัญของพวกพ้อง ดังนั้นเมื่อแนวคิดเรื่องความสาคัญของ

135

ในช่วงหลัง พ.ศ. 2500 ธนาคารกรุงเทพจากัดได้เปลี่ยนมาสานสัมพันธ์กับภาครัฐในกลุ่ม
อานาจสี่เสาเทเวศร์ เนื่องจากกลุ่มการเมืองนี้ได้กลายมาเป็นผู้นาของรัฐบาลแทนกลุ่มการเมืองของจอม
พลป.พิบูลสงคราม นายชิน โสภณพนิชเป็นผู้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารกรุงเทพให้
เชิญจอมพลประภาส จารุ เสถียรซึ่งตนเองมีโอกาสได้รู้จักมาตั้งแต่สมัยยศพันเอกและเคยได้ให้การ
ช่วยเหลือกันในคราวที่ธนาคารเกิดเหตุข่าวลือเรื่องธนบัตรปลอมมาก่อน เมื่อที่ประชุมกรรมการมีความ
คิดเห็นทิศทางเดียวกันและมีมติเห็นควรเชิญจอมพลประภาสเข้าเป็นกรรมการ นายชิน โสภณพนิชจึง
ดาเนินการชักชวนจอมพลประภาส ทั้งการติดต่อผ่านคนสนิทของจอมพลประภาสอย่างนายอวบ อินทก
นก และการเข้าไปขอรับความคุ้มครองจากจอมพลประภาสด้วยตนเองหลายครั้ง จนในที่สุดจอมพล
ประภาสก็ตกลงต่อคาเชิญและดารงตาแหน่งกรรมการของธนาคารกรุงเทพจากัดนับตั้งแต่พ.ศ. 25002516 (“สัมภาษณ์จอมพลประภาส จารุเสถียร อดีตรองนายกรัฐมนตรี ‘14 ตุลาฯผมสั่งให้หยุด’,” มติ
ชนสุดสัปดาห์ (5 กรกฎาคม 2530): 14-15.)
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พวกพ้องถูกจัดวางในมิติทางธุรกิจ การดาเนินธุรกิจของชาวจีนจึงมักมีลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันและมีการเล่นพรรคเล่นพวกอยู่เสมอ
สาหรับตัวอย่างสาคัญที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการยึดถืออุดมคติการดาเนิน
ธุรกิจด้ านความสั มพั นธ์ และการช่วยเหลื อกั นของผู้ ประกอบการไทยเชื้อสายจีนได้ชั ดเจนก็คื อ การ
ช่วยเหลือทางธุรกิจระหว่างนายสหัท มหาคุณและนายเกียรติ วัธนเวคิน
จากการศึกษาพบว่า ในช่วงของการบุกเบิกกิจการน้าตาลของนายเกียรติ
วัธนเวคินนั้น นายสหัท มหาคุณซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของนายเกียรติได้เป็นผู้ช่วยเหลือและให้
ความสนับสนุนอย่างมาก กล่าวคือ ในช่วงแรกของการเปิดบริษัทอุตสาหกรรมน้าตาลตะวันออกจากัด
นายสหัท นอกเหนือจากจะทาหน้าที่ให้การช่วยเหลือด้านการติดต่อกับราชการและช่วยแนะนาแนว
การค้าต่างๆ ให้แก่นายเกียรติซึ่งถือว่ายังใหม่ในวงการอุตสาหกรรมแล้ว นายสหัท ยังเป็นผู้มีบทบาท
สาคัญด้านการแนะนาและประสานงานให้นายเกียรติ ได้รู้จักกับเอกอัคราชทูตของสาธารณรัฐจีน
ไต้ห วัน ซึ่ งเป็นบุ คคลส าคัญที่ช่วยให้ นายเกียรติมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ศึกษาการผลิ ต
น้าตาล มีแหล่งซื้อหาเครื่องจักรการผลิตน้าตาลที่กว้างขวาง ตลอดจนถึงได้รับการอนุเคราะห์จาก
ที ม งานของโรงงานผลิ ต น้ าตาลขนาดใหญ่ ใ นไต้ ห วั น เข้ า มาถ่ า ยทอดวิ ท ยการด้ า นการผลิ ต และ
เทคโนโลยีของเครื่ องมือต่างๆ แก่บริษัทน้าตาลตะวันออกจากัดของนายเกียรติด้วย 136 โดยปัจจัย
สาคัญที่ทาให้ นายสหัท เข้าช่วยเหลือการบุกเบิกธุรกิจน้าตาลของนายเกียรติทั้งๆ ที่ นายสหัทกับนาย
เกียรติก็ทาธุรกิจประเภทเดียวกันนั่นคือกิจการสุราและย่อมถือได้ว่าเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันด้วยนั้ น
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากการที่ผู้ประกอบการทั้งสองยึดถือความสาคัญของวัฒนธรรมการค้าจีนที่
เน้นว่าความสาเร็จทางการค้าและความเจริญทางธุรกิจย่อมไม่ใช่การดาเนินธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ
แต่ผู้เพียงผู้เดียว หากแต่ความสาเร็จทางธุรกิจที่แท้จริงย่อมหมายถึงความสาเร็จที่ เกิดขึ้นในระดับหมู่
พวกและความสาเร็จในระดับพวกพ้อง 137 ดังนั้นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่มีประสบการณ์ด้าน
กิจการอุตสาหกรรมมาก่อนและมีมิตรสหายกว้างขวางอย่างนายสหัท จึงให้การแนะนาและให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ แก่ น ายเกี ย รติ เ พื่ อ เป็ น การจรรโลงความส าคั ญ ของอุ ด มคติ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ น้ น
ความสัมพันธ์และความสาเร็จของพวกพ้องด้วยนั่นเอง
นอกเหนื อ จากกรณี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ บนฐานของความสั ม พั น ธ์ แ ละ
ความสาเร็จของพวกพ้องแล้ ว เมื่อพิจารณาการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนภายใต้
มุมมองการพิจารณาเกี่ยวกับอุดมคติการดาเนินธุรกิจด้านความสัมพั นธ์ยังสามารถพบแนวทางการดาเนิน
136

กฤษฎา ธรรมวิริยารักษ์, 1 ศตวรรษ เกียรติ วัธนเวคิน, 110-111.
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มินนามิ ยาซูฟูมิ, คนจีนสร้างตัวอย่างไรในสายตาคนญี่ปุ่น, บรรณาธิการโดย วรรณะ วิมล
,แปลโดย ม.อึ๊งอรุณ, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: หยินหยาง, 2532), 88-89.
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ธุรกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมจีนที่น่าสนใจและมีความเชื่อมโยงกับอุดมคติการดาเนิน
ธุรกิจด้านความสัมพันธ์อีกสองประการนั่นคือคุณค่าเรื่องความเชื่อถือและคุณค่าเรื่องการมีหน้ามีตาทาง
สังคม
สาหรับการทาความเข้าใจเกี่ยวกับ คุ ณค่าเรื่องความเชื่อถือและคุณค่าเรื่อง
การมีหน้ามีตาทางสังคมตามนัยของวัฒนธรรมการค้าของชาวจีนนั้น ควรกล่าวก่อนว่า โดยพื้นฐานแล้ว
คุณค่าทั้งสองประการนี้มีลักษณะเฉพาะที่มีนัยสาคัญและแตกต่างจากผู้ประกอบการเชื้อชาติอื่น กล่าวคือ
ความเชื่อถือและหน้ าตาทางธุ รกิจของผู้ ประกอบการเชื้อสายจี นไม่ได้เกิดขึ้นจากการประเมินผลกาไร
แนวโน้มของความสาเร็จทางธุรกิจแนวกลยุทธ์หรือปัจจัยการตลาดเช่นเดียวกับผู้ประกอบการเชื้อชาติอื่น
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งผู้ ประกอบการชาติ ตะวั นตก หากแต่ ความเชื่ อถื อและหน้ าตาทางธุ รกิ จส าหรั บ
ผู้ประกอบการเชื้อสายจีนเกิดและล่อหลอมขึ้นมาจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเป็นพื้นฐาน เพราะตาม
นัยของวัฒนธรรมจีนแล้วคุณค่าเรื่องความเชื่อถือและคุณค่าเรื่องการมีหน้ามีตาทางสังคมถือเป็นส่วนหนึ่ง
องค์ประกอบในรากฐานของความสัมพันธ์ตามคุณค่าในวัฒนธรรมจีนด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีเชื้อสาย
จีนจึงมักแสวงหาความเชื่อถือและหน้าตาทางสังคมจากการสร้างบารมีทางธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการ
จรรโลงคุณค่าของความสัมพันธ์ ความเชื่อถือ และยึดความสาคัญของหน้าตาทางสังคมนั่นเอง
สาหรับจุดเริ่มต้นของการสร้างความเชื่อถือ ผู้ประกอบการเชื้อสายจีนโดย
ส่วนใหญ่ รวมถึงผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนนิยมริเริ่มขึ้นจากการแสวงหาความสัมพันธ์โดยการเข้า
สมาคมการค้าหรือสมาคมธุรกิจต่างๆ เพื่อให้สมาคมเหล่านั้นเป็นแห่งที่ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ สร้าง
ความรู้จักมักคุ้น สร้างเครือข่ายพันธมิตร สร้างความเชื่อถือ ตลอดจนเครดิตและหน้าตาทางสังคมในระดับ
ที่ให้ความมั่นใจเพียงพอเพื่อจะร่วมลงทุนในธุรกิจกันต่อไป
ส าหรั บ กรณี ตั ว อย่ า งของผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น ที่ มี ก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์ และความสนิทสนม จนนาไปสู่การเกิดความเชื่อถือ และการร่วมลงทุนกันในระยะยาว
ต่อมาเป็นจานวนหลายธุรกิจที่น่าสนใจและควรหยิบ ยกนามาอภิปรายที่นี้ก็คือ กรณีความสัมพันธ์
ระหว่างนายชิน โสภณพนิช และนายสมาน โอภาสวงศ์ จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการไทยเชื้อ
สายจีนทั้งสองมีโอกาสได้ทาความรู้จักสนิทสนมกันมาจากการเป็นสมาชิกของสมาคมจีนแห่งเดียวกัน
นั่นคือสมาคมแต้จิ๋วและสมาคมหอการค้าจีน และยิ่งกว่ านั้นนายชิน โสภณพนิชก็ยังเคยเป็นหนึ่งในผู้
ร่วมหุ้นของบริษัทฮ่วยชวนจากัด 138 ซึ่งเป็นกิจการของเถ้าแก่เดิมของนายสมาน โอภาสวงศ์ อีกด้วย

138

บริษัทฮ่วยชวนจากัดก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2490 โดยมีกรรมการชุดแรกของบริษัทฮ่วยช่วน
จากัดประกอบด้วย (1) นายชิน โสภณพนิช (2) นายเจียะเซง แซ่เหีย (3) นายไคจิ้น แซ่เซียว (4) นาย
เซี่ยงแซ แซ่เอี่ยม (5) นายเจ๊กมิ้น แซ่ลี้ (6) นายโจ้วเฮี้ยง แซ่โซว (7) นายเยี๊ยกเอง แซ่เล้า (8) นาย
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ดังนั้นในระยะต่อมาเมื่อนายสมาน โอภาสวงศ์ สามารถสะสมทุนได้มากเพียงพอต่อการขยายและ
ก่อตั้งกิจการเป็นของตนเอง นั่นคือบริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวจากัด นายชิน โสภณพนิชจึงให้ความเชื่อถือ
และเข้าเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมทุนและร่วมเป็นกรรมการของบริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวจากัดในระยะแรก
ด้วย และหลังจากการร่วมทุนดังกล่าวผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนทั้งสองก็ยังมีการลงทุนร่วมกันใน
กิจการด้านอื่นอีกมากมาย อาทิเช่น ในกิจการด้านสิ่งทอ นายชิน และนายสมาน ได้ร่วมกันดาเนิน
กิจการด้านสิ่งทอด้วยกันหลายแห่ง ที่โดดเด่นที่สุดก็คือบริษัทไทยเกรียงการทอจากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วมทุนขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นสูงถึง 10 ล้านบาทและมี
สมาชิกกรรมการเป็นผู้ ประกอบการชาวจีนและผู้ประกอบการชาวจีนโพ้นทะเลอีกหลายคนอาทิเช่น
นายซุง คิม แซ่ เท้น (สั ญชาติ จี น ) นายจื องิ ม แซ่เ ตีย (สั ญชาติโ ปรตุเกส) และนายเป็ก คัง แซ่ เตี ย
(สัญชาติโปรตุเกส) ฯลฯ139
จากที่ได้อภิปรายกรณีความสัมพันธ์และการดาเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง
นายชิน โสภณพนิช และนายสมาน โอภาสวงศ์จะเห็นได้ว่า การร่วมดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้ง
สองมีจุดเริ่มมาจากความรู้จักสนิทสนมกันมาเป็นอย่างดีจากการเป็นสมาชิกสมาคมจีนแห่งเดียวกัน
และนายชินเองก็ยังความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับอดีตเถ้าแก่ของนายสมานมาตั้งแต่ที่นายสมานจะเข้ามา
ดาเนินธุรกิจการค้าข้าว ดังนั้นเมื่อนายสมานต้องการเริ่มดาเนินกิจการเป็นของตนเอง พื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ที่มีมาในอดีตระหว่างนายชินและนายสมานจึงนามาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและ
เป็นการสร้างช่องโอกาสให้เกิดการร่วมลงทุนในกิจการอีกมากมายในระยะต่อมา
นอกเหนือจากกรณีของความสัมพันธ์ทางการดาเนินธุรกิจระหว่างนายชิน
โสภณพนิชกับนายสมาน โอภาสวงศ์แล้ว เมื่อพิจารณาการดาเนินธุรกิจในบริษัทโรงสีไฟจีนเส็งจากัด
ของนายมา บูลกุลก็พบว่าผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกรณีนี้ก็มีแนวทางการดาเนินธุรกิจที่สะท้อน
ให้เห็นถึงอุดมคติทางธุรกิจด้านความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยเช่นเดียวกัน
กล่าวคือเมื่อพิจารณาจากการวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจโรงสีไฟ
จีนเส็งจากัดของนายมา บูลกุล ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือบริคนห์สนธิพบว่า ขอบข่ายการดาเนินงานของ
บริ ษัท โรงสี ไ ฟจี น เส็ ง จ ากัด นั้ น นอกเหนือ จากจะด าเนิ นกิ จการด้ านต่ างๆ ที่ ส าคัญ 15 ประการ
ประกอบด้วย
(1) ประกอบกิจการโรงสีข้าว
เสียวเนี้ย แซ่คู และ (9) นายเง็กลิ้ง แซ่โอ้ว (กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “หนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฮ่วยชวนจากัด.)
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “บัญชีผู้ถือหุ้นบริษัทไทยเกรียงการทอจากัด,” (เลขวันที่
เลือน).
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(2) ทาการค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวทุกชนิด
(3) ทาการส่งผลิตภัณฑ์ข้าว สินค้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ต่างๆจากประเทศไทยไป
จาหน่ายในต่างประเทศ และทาการสั่งสินค้าต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาจาหน่ายในประเทศ
(4) รับทาการเป็นผู้สั่งสินค้าเข้ามาในประเทศและเป็นผู้ส่งสินค้าออกไปนอกประเทศ
ตามความต้องการของผู้อื่น
(5) ประกอบกิจการเป็นโรงสีข้าวสาร
(6) ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
(7) ทาการขนส่งสินค้าและคนโดยสาร
(8) ทาการคลังสินค้า
(9) ค้าเครื่องเหล็ก เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์โรงสี และอุปกรณ์เครื่องจักร
เครื่องยนต์ทุกชนิด
(10) ค้ายานพาหนะ เครื่องอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด
(11) ค้าสินค้าสาเร็จรูปทุกชนิด
(12) รับเหมาทาการก่อสร้างและงานโยธา
(13) รับเป็นนายหน้าตัวแทนและตัวแทนค้าต่าง
(14) เช่า และให้เช่าทรั พย์สิ นทุกชนิด ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินเป็นเจ้าของทรัพย์สิ น
ทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และ
(15) ทาการทั้งหลายอื่นใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
บริษัทในข้ออื่นๆ แล้ว บริษัทแห่งนี้ยังมีนโยบายการดาเนินธุรกิจที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งนั่ นก็คือการให้
กู้ยืมเงิน และการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร โดยไม่พิจารณาถึงหลักทรัพย์ค้าประกันอีกด้วย 140 ซึ่ง
วัตถุป ระสงค์การดาเนิ น ธุร กิ จ ของบริษัท ในข้อ นี้ สามารถวิเคราะห์ ไ ด้ว่า เงื่อนไขการให้ กู้ ยืมเงิ น
ลักษณะดังกล่าวย่อมวางอยู่บนหลักการสาคัญ 2 ประการนั่นคือการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักพื้นฐาน
ของความไว้เนื้อเชื่อใจและการดาเนินธุรกิจภายใต้พื้นฐานของความสัมพันธ์ เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้ว
การให้กู้ยืมเงินและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้ยืมเงินที่ไม่ได้อยู่ในระบบการกู้ยืมของธนาคารนั้นผู้ให้กู้
ย่อมตกอยู่ในภาวะความเสี่ย งที่ไม่อาจหลี กเลี่ยงได้จากการไม่ได้รับเงินคืน หรือได้รับเงินคืนล่าช้า
ออกไป141 ดังนั้น การที่นายมาวางขอบข่ายธุรกิจการให้กู้ยืมเงินโดยไร้หลักประกันไว้ในวัตถุประสงค์

140

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทโรงสีไฟจีนเส็งจากัด”.
141
อาทร เจียมเด่นงาม, “ธุรกิจเงินกู้นอกระบบในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544), 20.
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บริษัทโรงสีไฟจีนเส็งจากัดเช่นนี้ จึงย่อมหมายความว่า นายมา ยึดหลัก อุดมคติการดาเนินธุรกิจที่เน้น
ในเรื่องของความสัมพันธ์และความเชื่อถืออันเป็นคุณธรรมสาคัญของผู้ประกอบการค้าชาวจีนนั่นเอง
จากที่ได้อภิปรายกรณีการร่วมทุนทางธุรกิจระหว่างนายชิน โสภณพนิช
และนายสมาน โอภาสวงศ์และกรณีการดาเนินธุรกิจในบริษัทโรงสีไฟจีนเส็งจากัดของนายมา บูลกุล
จะเห็นได้ว่าแนวทางการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนข้างต้นมีลักษณะร่วมกันคือ
การดาเนินธุรกิจที่วางอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นสาคัญ ซึ่งคุณสมบัติ
ทั้งสองประการนี้ถือเป็นพื้นฐานการดาเนินธุรกิจการค้าที่โดดเด่นของชาวจีน กล่าวคือผู้ประกอบการ
ค้าชาวจีนนั้นถือว่าความสัมพันธ์และเครดิตเป็นทุนทางธุรกิจที่สาคัญที่สุด ถ้าหากผู้ประกอบการใด
ปราศจากความสัมพันธ์หรือเครดิตทางการค้าแล้ว ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสาเร็จลงได้
การเริ่มต้นและเติบโตของกิจการไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กหรือใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีการพึ่งพาอาศัย
และต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการเชื้อสายจีนจึงให้ความสาคัญกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างพวกพ้องและการสร้างความเชื่อถือไว้ในลาดับแรกสุด
ลาดับก่อนหน้าเมื่อได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของคุณค่าด้านความเชื่อถือ
และอุดมคติการดาเนินธุรกิจที่เน้นความสาคัญของความสัมพันธ์ไปแล้ว ในส่วนนี้จะกล่าวถึงคุณค่าอีก
ประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายการค้า ความไว้เนื้อเชื่อใจทางการค้า และการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนนั่นก็คือ คุณค่าด้านการมีหน้ามีตาทางสังคม
ส าหรั บ ตั ว อย่ า งที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง แนวทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า น
ความสัมพันธ์และคุณค่าเรื่องการมีหน้ามีตาทางสังคมก็คือ กรณีการเข้าดาเนินกิจการในบริษัทตันเป็ง
ชุนจากัด ของนายเกียรติ วัธนเวคิน โดยจากข้อมูลปรากฏว่า ใน พ.ศ. 2503 เมื่อนายเกียรติ ได้เข้า
ร่วมทุนร่วมกับผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่คุ้ นเคยกันอาทิ นายคุณ คุณผลิน นายอดิศร โฆวินทะ
นายวิทย์ วิริยะประไพกิจ ฯลฯ เข้ารับซื้อกิจการของบริษัทธนาคารตันเป็งชุนจากัดซึ่งกาลังประสบ
ปัญหาขาดทุน 142 มาดาเนิ นการต่อแล้ว ภายใต้การดาเนินการโดยผู้บริห ารชุดใหม่ นอกจากจะมี
นโยบายเปลี่ยนชื่อกิจการจากธนาคารตันเป็งชุนจากัดมาเป็นธนาคารไทยพัฒนาจากัด นายเกียรติ ซึ่ง
142

ปัญหาขาดทุนของธนาคารตันเป็งชุนเกิดจากแนวทางการดาเนินกิจการของธนาคารมีการ
อนุญาตให้เบิกเงินเกินบัญชีทั้งแก่ผู้ฝากและกรรมการบางคนที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมกัน นอกจากนี้
ยังปรากฏด้วยว่ามีการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าบางคนโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน ดังนั้ นภายหลังเมื่อ
ธนาคารประสบปัญหาด้านการรับชาระไม่เป็นไปตามกาหนดในจานวนเงินสูงถึง 15 ล้านบาทจึงส่งผล
ให้ ห ลั กประกั น เงิ น ของธนาคารมี จานวนไม่เ พียงพอที่ จะด าเนินการต่ อไปได้ (วรวุฒิ จิร าสมบัติ ,
“ตันเปงชุนธนาคารพาณิชย์รุ่นแรกของไทย: การสารวจขั้นต้น,” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 43, ฉ.2
(2546): 219.
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ดารงตาแหน่งประธานบริหารยังมีแนวทางการดาเนินธุรกิจเพื่อเรียกความเชื่อถือของธนาคารโดยการ
ขยายสาขาออกไปยั งพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศและปรากฏคาสัมภาษณ์ของนายเกียรติเกี่ยวกับแนว
ทางการขยายกิจการครั้งนี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงอุดมคติการดาเนินธุรกิจที่น่าสนใจว่า
“...เมื่อ เปลี่ ย นชื่ อแล้ ว เราก็ มาพิจ ารณาแล้ ว ว่า เราไม่ มี ส าขา
สมัยก่อนไม่เหมือนธนาคารเดี๋ยวนี้ สมัยก่อนที่ความเชื่อถือธนาคารก็ยังไม่
ค่อยมีมากนั ก และผู้ ที่รู้จักใช้บริการธนาคารก็น้อยเต็มที ระหว่า งนั้ น
การค้าไม่ใช่เรื่องวิชาการ มันเป็นเรื่องหน้าตา เพราะฉะนั้น ผมเป็นคน
หนึ่งที่มีหน้าตาพอสมควร เพราะผมบอกว่าเหล้านี้ผมทา จังหวัดไหนๆก็
ต้องรู้ ชื่อ ไทยไม่ต้ องพูดถึง แต่ถ้าบอกว่า “คูเส้ เกี้ย น” แล้ ว คนจีนใน
ประเทศไทยจะไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เพราะฉะนั้นจะไปทาอะไรที่ไหนมันก็ง่าย
ก็มีคนที่จะใช้ว่างั้นเถอะ...เมื่อได้ (เข้ามาดาเนินกิจการที่นี่) แล้วประมาณ
ไม่ ถึ ง ปี ธนาคารชาติ ก าลั ง ออกกฎหมายจะไม่ ย อมให้ มี ก ารเปิ ด สาขา
ธนาคาร ระหว่างนั้นได้พิจารณาแล้วถ้าเราขืนไปรอกฎหมายออกมาก็คง
จะตั้งสาขาไม่ได้ ก็รู้แล้วว่าธนาคารนี้หนึ่งเล็ก สองขาดเงินทุนเยอะ และ
สามมันไม่มีการติดต่อข้างนอกพอควร ฉะนั้นจึงคิดว่าอย่างไรก็ตามจะต้อง
ตั้งสาขา ผมถือว่าเงินทองของผม ผมมีเครดิตที่รู้จักเพื่อนฝูงสามารถจะ
สนับสนุนให้ ก็เลยเป็นว่าภายใน 3 เดือน ผมตั้งสาขา 44 แห่ง รวมทั้ง
สานักงานใหญ่ก็เป็น 45 แห่ง”143 (เน้นโดยผู้เขียน)
จากคาสัมภาษณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าแนวคิดการดาเนินธุรกิจของ นาย
เกียรติ นอกเหนือจากสะท้อนถึงอุดมคติการดาเนินธุรกิจด้านความสัมพันธ์และความเชื่อถือซึ่งเป็น
พื้นฐานของการดาเนินธุรกิจดังที่ได้อภิปรายอย่างละเอียดไว้ในส่วนก่อนหน้าแล้ว ยังปรากฏอุดมคติ
การดาเนินธุรกิจเรื่องการมีหน้ามีตาทางสังคมด้วย
จากที่ได้นาเสนอข้างต้น จึงอาจโดยภาพรวมได้ว่าแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนสามารถสะท้อนถึงการยึดถืออุดมคติการดาเนินธุรกิจด้าน
ความสัมพันธ์อันเป็นพื้นฐานของการดาเนินธุรกิจของชาวจีน กล่าวคือผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
ได้อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจเป็นพลังผลักดันต่อการขยายอาณาจักรทางการค้า
และอาณาจักรธุรกิจของตนเองให้กว้างขวางและครบวงจรมากขึ้น โดยพื้นฐานสาคัญของการสร้าง
ความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอุดมคติการดาเนินธุรกิจที่
143

สู้ชีวิต...พลิกชะตา: เกียรติ วัธนเวคิน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจากัด,
2547), 276-277.
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สาคัญอีกสองประการนั่นคืออุดมคติการดาเนินธุรกิจด้านความเชื่อถือและอุดมคติการดาเนินธุรกิจ
ด้านการมีหน้ามีตาในสังคม
3.3 อุดมคติทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน:
ภาพสะท้อนการดารงสถานะผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ดีในสังคมไทย
และการจรรโลงคุณค่าพ่อค้าที่ดีในวัฒนธรรมจีน
ลาดับก่อนหน้าเมื่อได้ทาความเข้าใจผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในแง่มุมเกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจและอุดมคติการดาเนินธุรกิจซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขและปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ไทยไปแล้ว ในส่วนนี้จะเข้าสู่การทาความเข้าใจผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนอีกแง่มุ มหนึ่งนั่นคือด้าน
อุดมคติทางธุร กิจของผู้ป ระกอบการไทยเชื้อสายจีน โดยการพิจารณาจะอาศัยการวิเคราะห์จาก
กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมการกุศลต่างๆ ของผู้ประกอบการไทยเชื้อ
สายจีน ทั้งที่กระทาโดยปัจเจกและกระทาในนามของสมาคมหรือมูลนิธิต่างๆ ที่ผู้ประกอบการไทยเชื้อ
สายจีนกรณีศึกษาเข้าเป็นสมาชิก โดยมีจุดประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมการ
กุศลที่ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจี นกระทาไปนั้นนอกจากขับเคลื่อนมาจากปัจจัยด้านการจรรโลง
คุณค่าของการเป็นพ่อค้าที่ดีในวัฒนธรรมแบบจีน แล้ว การดาเนินกิจกรรมทางสังคมทั้งหลายยังเป็น
การแสดงให้เห็นถึงการแสดงตนเป็นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ดีตามกรอบของจินตกรรมที่ว่า
ด้วยประชาชนชาวไทยที่ดีในอุดมคติของรัฐอีกด้วย
สาหรับกิจกรรมทางสังคมด้านแรกของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ควรกล่าวถึงก่อน
ก็คือ กิจกรรมด้านการสงเคราะห์และช่วยเหลือชาวจีนในสังคมไทย
3.3.1 ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น กั บ การสงเคราะห์ แ ละช่ ว ยเหลื อ ชาวจี น :
กลไกการจรรโลงคุณค่าของพ่อค้าที่ดีในวัฒนธรรมจีน
จากการศึกษาพบว่าบรรดาผู้ประกอบการเชื้อสายจีนในประเทศไทยมีการรวมตัว
กันเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ชาวจีนด้วยกันเองมานานแล้ว เนื่องจากในพื้นฐานสานึกของผู้ประกอบการที่
มีเชื้อสายจีน การช่วยเหลือสังคมและการจรรโลงบูรณภาพของสังคมจีนถือเป็นภาระหน้าที่อันควร
ปฏิบัติเบื้องต้นที่สุดของการเป็นคนดีของสังคมตามคตินิยมของขงจื่อที่เน้นการจรรโลงคุณค่าของหน้าที่
และพั น ธะปฏิ บั ติ ต่ อ ครอบครั ว สั ง คม และบู ร ณภาพสั น ติ สุ ข ของชาวจี น ทั้ ง มวล ดั ง นั้ น เมื่ อ
ผู้ประกอบการเชื้อสายจีนเหล่านี้ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจึงมีการนาเอาคุณค่าเหล่านี้เข้ามาใช้
และจรรโลงคุณค่าดังกล่าวโดยการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวจีนที่ต้องการความช่วยเหลือและชาวจีน
ยากไร้ต่างๆ เพื่อจรรโลงคุณค่าของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีตามอุดมคติทางวัฒนธรรมของชาวจีน
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สาหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวจีนในสังคมไทยของผู้ประกอบการไทยเชื้อ
สายจีน จากการศึกษาพบว่า นอกจากจะมีการให้ความช่วยเหลือในระดับปัจเจกโดยการบริจาคเงิน
และการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านการค้า และอาชีพต่างๆ ให้แก่ชาวจีนด้วยกันเองแล้ว คนเหล่านี้
ยังมักมีการให้ความช่วยเหลือผ่านการกระทาของสมาคมชาวจีน และมูลนิธิชาวจีนต่างๆ อีกด้วย โดย
สมาคมและมูล นิ ธิช าวจี น ที่ส าคัญ และมีบ ทบาทด้ านการช่ว ยเหลื อ ชาวจีน อย่ างมากก็คือ สมาคม
หอการค้าจีนและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง144
สมาคมสองแห่งข้างต้น ถือเป็นสมาคมสาคัญที่มีการให้ความช่วยเหลือชาวจีน
อย่างเด่นชัดมาก สาเหตุสาคัญมาจากการที่ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้ดาเนิน กิจการของ
สมาคมและมูลนิธิดังกล่าวมีพื้นฐานความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเต๋าและคาสอนของขงจื่อที่
เน้นเรื่องคุณค่าการจรรโลงสังคมและการช่วยเหลือสังคม 145 ซึ่งสอดคล้องกันกับชาวจีน โดยทั่วไปที่มี
ค่านิยมเกี่ยวกับการยกย่องสรรเสริญผู้ประสบความสาเร็จที่รู้จักการช่วยเหลือสาธารณชนและมีใจบุญ
ใจกุศล146 ดังนั้นภายใต้การดาเนินงานของสมาคมทั้งสองจึงมักมีการจัดกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ชาวจีนในที่ต่างๆ ทั้งที่อาศัยในประเทศไทยและนอกประเทศที่ด้อยโอกาสกว่าอยู่เสมอ
ส าหรั บ กิ จ กรรมการช่ ว ยเหลื อ ชาวจี น ของผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น ใน
ประเทศไทยในช่ ว งหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ถึ ง ช่ ว งทศวรรษ 2520 จากการศึ ก ษาพบว่ า
ผู้ป ระกอบการไทยเชื้อสายจีน และสมาคมจีนที่ส าคัญได้มีการให้ ความช่ว ยเหลือชาวจีนในกรณีที่
เกี่ยวข้องกับใบประจาตัวต่างด้าวและใบอนุญาตต่างๆ หลายด้านด้วยกัน เนื่องจากในช่วงหลังสงคราม
รัฐบาลได้ดาเนินการกดดันและกวดขันเกี่ยวกับใบอนุญาตของชาวจีนอย่างเข้มงวด เพราะไม่ต้องการ
ให้จานวนของชาวจีนในประเทศไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นมา แต่ในขณะเดียวกัน เหตุการณ์ภายในประเทศ
จีนก็กาลังมีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลให้จานวนการอพยพของชาวจีนออกจาก
แผ่นดินใหญ่เพื่อหลีกหนีสงครามมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมากและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในดินแดนสาคัญ
144

จากการพิจารณาข้อมูลพบว่าผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกรณีศึกษาได้แก่นายสหัท
มหาคุณ นายสมาน โอภาสวงศ์ และนายเกียรติ วั ธนเวคิน เคยดารงตาแหน่งกรรมการของมูลนิธิป่อ
เต็กตึ๊งหลายสมัย ส่วนนายชิน โสภณพนิชแม้ว่าจะไม่ได้มีชื่อปรากฏในรายนามกรรมการแต่กระนั้น
นายชิน โสภณพนิชก็ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสาคัญต่อสสมาคมนี้ในฐานะผู้อุดหนุนเงินทุนที่สาคัญของ
มูลนิธิ (สาหรับผู้ที่สนใจพิจารณารายนามกรรมการของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ใน ภาคผนวก ค.)
145
ประวิทย์ พันธุ์วิโรจน์, ประทีปแห่งจีนสยาม: ปกิณกะชาวจีนแห่งแดนสยาม (กรุงเทพฯ:
ทวีวัฒน์การพิมพ์, 2559), 193. และโปรดพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อของชาวจีนในบทที่ 2
146
วิลเลียม จี. สกินเนอร์, สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์, 259.

Ref. code: 25595606030111HJL

107
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้ซึ่งมีชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นจานวนมาก 147 ดังนั้นผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีน จึงมีการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวจีนเหล่านี้ในด้านการดาเนินการเกี่ยวกับการขอ
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว การต่ออายุใบต่างด้าว และการขอใบอนุญาตอื่นๆ อีกหลายด้าน
ในด้านของการช่วยเหลือเข้าขอจั ดทาและการต่ออายุใบสาคัญประจาตัวคนต่าง
ด้าว ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนได้ให้ความช่วยเหลือภายใต้การกระทาในนามของสมาคมจีนและ
มูล นิ ธิช าวจี น ส าคัญ 10 แห่ งประกอบด้ว ย สมาคมหอการค้าจีน มูล นิธิฮั่ว เคี้ยวป่อเต็กเซียงตึ๊ง
สมาคมชาวจีนแต้จิ๋วและเครือข่าย มูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ สมาคมจีนแคะ สมาคมกว๋องสิว
สมาคมไหหลา สมาคมฮกเกี้ยน สมาคมเจียงเจอะ และสมาคมจีนไต้หวัน โดยสมาคมเหล่านี้ได้มีการ
ร่วมกันจัดตั้งหน่วยงานกลางที่มีชื่อว่า “สานักงานกลางช่วยเหลือพี่น้องชาวจีนเพื่อจัดทาใบสาคัญ
ประจาตัว ” ขึ้น มาเพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือด้ านการจดทะเบียนคนต่างด้าว การต่ออายุใบต่างด้าว
รวมถึงรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการดาเนินการต่างๆ ให้แก่ชาวจีนที่ไม่มีทุนทรัพย์แต่ประสงค์
จะทาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวและต้องการพานักอาศัยในประเทศไทย โดยสมาคมและมูลนิธิทั้ง
10 แห่งได้จัดสรรการรับผิดชอบค่า ใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
ให้แก่คนจีนในประเทศไทยดังนี้148
1. สมาคมพาณิชย์จีนแห่งประเทศไทย
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 16 เปอร์เซ็นต์ของยอดรายจ่าย
(สมาคมหอการค้าจีน)
2. มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซียงตึ๊ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 20 เปอร์เซ็นต์ของยอดรายจ่าย
3. สมาคมชาวจีนแต้จิ๋วและเครือข่าย
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 20 เปอร์เซ็นต์ของยอดรายจ่าย
4. มูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 10 เปอร์เซ็นต์ของยอดรายจ่าย
5. สมาคมจีนแคะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 8 เปอร์เซ็นต์ของยอดรายจ่าย
147

หนังสือครบรอบ 90 ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบันทึกว่า ในช่วงระหว่างพ.ศ.2489-2492 มีชาวจีน
อพยพเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจานวนมากถึง 218,300 คน แต่ชาวจีนผู้อพยพกลับออกไปมีจานวนเพียง
67,300 คน ซึ่งย่อมหมายความว่าในช่วงระหว่าง 4 ปีหลังเหตุการณ์สงครามโลกมีจานวนชาวจีนใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 151,000 คน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นอัตราการอพยพเข้ามามากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับการอพยพเข้าสู่ประเทศไทยของคนจีนในช่วงเวลาหนึ่งทศวรรษก่อนหน้า โปรดดู
กรรณิ ก าร์ ตั น ประเสริ ฐ และคณะ, 90 ปี มู ล นิ ธิ ป่ อ เต็ ก ตึ๊ ง บนเส้ น ทางประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมไทย:
ประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่า (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธา, 2543), 141 และ วิลเลียม จี. สกินเนอร์, สังคม
จีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ , แปลโดยพรรณี ฉัตรพลรักษ์ และคณะ (กรุงเทพฯ:
มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2529), 180)
148
เรื่องเดียวกัน, 144-145.
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6. สมาคมกว๋องสิว
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 7 เปอร์เซ็นต์ของยอดรายจ่าย
7. สมาคมไหหลา
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 7 เปอร์เซ็นต์ของยอดรายจ่าย
8. สมาคมฮกเกี้ยน
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 5 เปอร์เซ็นต์ของยอดรายจ่าย
9. สมาคมเจียงเจอะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 1 เปอร์เซ็นต์ของยอดรายจ่าย
10. สมาคมจีนไต้หวัน
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 1 เปอร์เซ็นต์ของยอดรายจ่าย
นอกจากความช่วยเหลือด้านการจัดทาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวและการต่อ
อายุใบต่างด้าว ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนยังมีการให้ความช่วยเหลือชาวจีนในด้านของการเป็น
ตัวแทนเข้าขอผ่อนผันและยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ชาวจีนในบางกรณี และช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอ
ใบอนุญาตด้านอื่นแก่ชาวจีนเช่นการขอใบอนุญาตการทางานอีกด้วย
ส าหรั บ ในด้ านการช่ ว ยเหลื อด้ า นการเป็ นตั ว แทนเข้ าขอผ่ อ นผั น และยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมให้แก่ชาวจีน จากข้อมูลพบว่า ใน พ.ศ. 2498 ภายใต้การนาของนายสหัท มหาคุณ ซึ่ง
ขณะนั้นดารงตาแหน่งเป็นนายกสมาคมหอการค้าจีนได้มีการเข้าติดต่อประสานงานกับภาครัฐเพื่อขอ
ผ่อนผันและยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่คนต่างด้าว 149 และเมื่อการประสานงานเป็นผลสาเร็จ ต่อมา
รัฐบาลจึงออกประกาศให้อนุญาตผ่อนผันค่าธรรมเนียมแก่คนต่างด้าวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2498
โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมรับใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวและค่าธรรมเนียมต่อ
อายุใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวแก่บุคคลกรณีดังต่อไปนี้
(1) คนต่างด้าวผู้ มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพซึ่งนายแพทย์
ทางราชการได้ตรวจลงความเห็นว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
(2) คนต่างด้าวผู้เป็นโรคติดต่อเรื้อรังอันพึงรังเกียจต่อสังคมและ
ไม่อยู่ในฐานะที่จะเสียค่าธรรมเนียมได้ซึ่งนายแพทย์ทางราชการได้ตรวจ
ลงความเห็นแล้วว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
(3) คนต่างด้าวผู้มีอายุต่ากว่า 15 ปีลงไป
(4) คนต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้ ไร้ผู้อุปการะ หรือไม่อยู่ในฐานะที่จะชาระค่าธรรมเนียมต่ออายุ
ใบสาคัญประจาตัวได้150
(5) คนต่ า งด้ า วผู้ เ ป็ น หญิ ง หม้ า ยหรื อ หญิ ง ที่ ไ ม่ มี ผู้ ใ ห้ ค วาม
อุป การะและมีบุ ตรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปและบุตรนั้นยังไม่บรรลุ นิ ติภ าวะ
149

เรื่องเดียวกัน, 144.
150
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการผ่อนผันยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่คนต่างด้าวในบาง
กรณี, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 72 ตอนที่ 81 (11 ตุลาคม 2489): 2488-2489.
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และหญิงหม้ายผู้นั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะชาระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบสาคัญ
ประจาตัวได้ และ
(6) คนต่างด้าวซึ่งเป็นบิดามารดาของบุตรที่ทางราชการเรียกให้
เข้ารับราชการทหารหรือตารวจ
ส่วนในด้านของความช่วยเหลือด้านการขอใบอนุญาตการทางาน จากข้อมูล
พบว่าใน พ.ศ. 2515 เมื่อรัฐบาลได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติช่วยอาชีพและวิชาชีพ พ.ศ. 2484 151
และออกประกาศว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ของการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจของ
บุ คคลต่างด้ าวเพื่อให้ อิส ระด้านการประกอบอาชีพและการทาธุ รกิจแก่คนเชื้อชาติอื่ นๆ มากขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของการมีใบอนุ ญาตการประกอบอาชีพซึ่งต้องกระทาการภายในระยะเวลาที่กาหนด
และมีค่าธรรมเนียมสาหรับการขอใบอนุญาตฯของบุคคลทั่วไปอัตราฉบับละ 1,000 บาท 152 ดังนั้น
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนภายใต้การดาเนินงานในนามของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจึงให้ความช่วยเหลือ
แก่ชาวจีนในเรื่องนี้โดยร่วมมือกั บสมาคมหอการค้าจีน หนังสือพิมพ์จีน และสมาคมจีนต่างๆ จัดตั้ง
“คณะกรรมการช่วยเหลือคนต่างด้าวยื่นขอใบอนุญาตการทางาน” ขึ้นมา ภายใต้จุดประสงค์ของการ
ช่วยเหลือชาวจีน ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ย นสัญชาติเป็นไทยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและจากข้อมูลพบว่านับตั้งแต่ช่วงเวลาที่รัฐบาลได้มีการออกประกาศการผ่อนผันครั้งสุดท้าย
จวบจนกระทั่งถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2516 รวมเป็นเวลา 90 วัน “คณะกรรมการช่วยเหลือคน
ต่างด้าวยื่นขอใบอนุญาตการทางาน” แห่งนี้ ได้ช่วยเหลือคนต่างด้าวยื่นขอใบอนุญาตการทางานไป
จานวนทั้งสิ้น 71,127 คน153
อย่างไรก็ดี แม้ว่าผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจะมีการให้ความช่วยเหลือด้าน
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว การต่ออายุใบต่างด้าว ตลอดจนความช่วยเหลือเกี่ยวกับใบอนุญาตและ
การขอผ่ อนผั น ใบอนุ ญาตอื่น ๆ อีกในหลากหลายทาง 154 กระนั้นเนื่องจากรัฐ บาลไทยในช่ว งหลั ง
151

ประกาศของคณะปฏิ วัติฉบับที่ 322 , ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 190 ฉบับ
พิเศษ (13 ธันวาคม 2515): 94.
152
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 281, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 180 ฉบับพิเศษ
(25 พฤศจิกายน 2515): 1-16.
153
กรรณิการ์ ตัน ประเสริฐและคณะ, 90 ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์
สังคมไทยฯ, 182-183.
154
ในระยะนี้แม้ว่ามูลนิธิและสมาคมจีนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมหอการค้าจีนจะได้มี
การให้ความช่วยเหลือและเจรจากับรัฐเพื่อช่วยเหลือด้านใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวให้แก่ชาวจีน
แล้ว อย่างไรก็ตามก็ยังคงปรากฏว่ามีคนจีนอีกจานวนมากที่ไม่สามารถชาระค่าธรรมเนียมแก่รัฐได้
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สงครามโลกครั้งที่ 2 มีนโยบายไม่เป็นมิตรกับชาวจีนและเห็นว่าชาวจีนเป็นปัญหาสาคัญของชาติ
ดังนั้ นบางส่ว นของชาวจี นที่ไม่มี ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายหรือใบส าคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าวหมดอายุจึงถูกสั่งเนรเทศจากรัฐบาลให้ส่งตัวกลับประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจีนก็ได้ให้การช่วยเหลือชาวจีนกรณีที่ต้องถูกส่ง ตัวกลับประเทศเหล่านี้โดยมีการร่วมมือกัน
ระหว่างสมาคมชาวจีนต่างๆ จัดหาที่พักชั่วคราวและมีการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคสาหรับการทามา
หากินเป็นการชั่วคราวให้แก่คนเหล่านี้ในช่วงระหว่างที่รอคอยการดาเนินการส่งตัวของรัฐบาล และ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนบางส่วนอย่างเช่นนายมา บูลกุลซึ่งดาเนินกิจการด้านการเดินเรือภายใต้
ชื่อบริษัทโหงวฮกจากัด155ก็มีการเข้ามาช่วยเหลือการส่งตัวกลับของชาวจีนโดยเข้าขอเป็นผู้ดาเนินการ
ส่งตัวชาวจีนกลับออกนอกประเทศแต่ผู้เดินทางจะสามารถเดินทางกลับออกไปได้พร้อมกับ ครอบครัว
ของตนโดยไม่ต้องมีการแยกกัน
จากที่ได้อภิปรายเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านการขอใบอนุญาตต่างๆ และการ
ขอผ่อนผันการอนุญาตแก่ชาวจีนที่กระทาโดยผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนและสมาคมจีนต่างๆ นั้น
จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนได้มีการเข้าช่วยเหลือชาวจี นด้านใบอนุญาตทุกวิถีทาง ทั้ง
ด้านของการรับผิดชอบเป็นผู้ดาเนินการ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เข้าช่วยเจรจากับภาครัฐเพื่อขอผ่อนผัน
ชาวจีนในกรณีที่เป็นบุคคลอันควรสงเคราะห์ และยังมีการให้ความช่วยเหลือจวบจนกระทั่งแม้ว่าชาว
จีน ถูกเนรเทศก็เข้าขอเป็ น ผู้ดาเนินการส่ งตัวกลั บโดยมิให้ ต้องแยกจากครอบครัว หรือบุคคลที่มา
ด้วยกันด้วย ซึ่งความช่วยเหลือของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนเหล่านี้ สาเหตุสาคัญเกิดจากการที่
ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้อสายจี น มีความเชื่อมั่นในวัฒ นธรรมของชาวจีนเกี่ยวกับกรณี ที่ว่าด้ว ยการ
ช่วยเหลือสังคมและการตอบแทนสังคมเป็นคุณสมบัติของการเป็นพ่อค้าที่ดี ดังนั้นผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจีนเหล่านี้จึงขับเน้นอุดมคติทางธุรกิจของการเป็นพ่อค้าที่ดีออกมาผ่านการให้ความช่วยเหลือ

เนื่องจากขณะนั้น การออกใบประจาตัวคนต่างด้าวมีค่าธรรมเนียมสูงถึง 400 บาท เพราะรัฐบาลไม่
สนั บ สนุ น การอพยพเข้ า มาใหม่ ข องคนต่ า งด้ า ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ชาวจี น เนื่ อ งจากกลั ว ภั ย
คอมมิวนิสต์ พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2495, มาตรา 3-6 ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 69 ตอนที่ 7 (29 มกราคม 2495): 62-63.
155
บริษัทเดินเรือโหงวฮกจากัด มีกรรมการของการจัดตั้งบริษัทชุดแรกประกอบด้วย นายมา
บูลกุลและ มิตรสหายในวงการค้าข้าวอีกจานวน 7 คนได้แก่ (1) นายยงกิตติ์ โสธิกุล (2) นายเท้ง บูล
สุข (3) นายทรง บูลสุข (4) นายศุภชัย บูลกุล (5) นายศิริชัย บูลกุล (6) นายเชี่ยวชาญ เคียงศิริ และ
(7) นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “เอกสารแนบท้ายหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทโหง
วฮกเอเยนซี่จากัด,” 2-3.
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ชาวจีนต่างๆ เพื่อเป็นการยกระดับคุณค่าของการเป็นพ่อค้าและผู้ประกอบการที่ดีตามวัฒนธรรมของ
ชาวจีน
3.3.2 ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน กับการสงเคราะห์แ ละช่วยเหลือ สังคมไทย:
ภาพสะท้อนการดารงสถานะผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ดีในสังคมไทยและการจรรโลงคุณค่า
พ่อค้าที่ดีในวัฒนธรรมจีน
ลาดับก่อนหน้าเมื่อได้พิจารณาเกี่ยวกับความช่วยเหลือของผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจีนที่มีต่อชาวจีนซึ่งเป็นการจรรโลงคุณค่าของพ่อค้าที่ดีตามกรอบวัฒนธรรมของชาวจีนไปแล้ว
ในส่ วนนี้จ ะกล่าวถึงการช่วยเหลือสั งคมของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนอีกกรณีห นึ่งซึ่งถือเป็น
กิจกรรมความช่วยเหลือที่มีความโดดเด่นมากในสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยเช่นกันนั่น
คือการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้คนในสังคมไทยในภาพรวมโดยไม่เน้นการช่วยเหลือเฉพาะเชื้อชาติ
การช่ ว ยเหลื อ และสงเคราะห์ ผู้ ค นในสั ง คมไทยในภาพรวมโดยไม่ เ น้ น การ
ช่วยเหลือเฉพาะเชื้อชาตินั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมทางสังคมลักษณะใหม่สาหรับผู้ประกอบการไทยเชื้อ
สายจี น ที่เพิ่งเกิดขึ้น และแพร่ ห ลายในช่ว งหลั งสงครามโลกครั้ง ที่ 2 เนื่องจาก ในระยะก่ อนหน้ า
กิ จ กรรมทางสั ง คมของผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น ตลอดจนสมาคมจี น ต่ า ง ๆ ที่ ด าเนิ น โดย
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมักมีขอบเขตการสงเคราะห์อยู่แต่เพียงการช่วยเหลือคนจีนในประเทศ
ไทยและคนจีนโพ้นทะเลในพื้นที่อื่นๆ เท่านั้น156แต่ในช่วงเวลาหลังสงครามผู้ประกอบการไทยเชื้อสาย
จีนและสมาคมจีนต่างๆ ได้มีการขยายขอบเขตของผู้รับการสงเคราะห์มาสู่คนไทยและคนเชื้อชาติใน
สังคมไทยภาพรวมมากขึ้น ซึ่งการขยายขอบเขตของการสงเคราะห์ช่วยเหลือดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับ
การที่รัฐบาลไทยในช่วงหลังสงครามกาลังอยู่ในวาระของการรณรงค์ความสาคัญของชาติไทยโดย
อาศัยหลักชาตินิยมเป็นแกนกลางในการออกแบบนโยบายบริหารประเทศ ซึ่งยังผลให้ “เชื้อชาติ”
กลายเป็นประเด็นสาคัญขึ้นมา คนจีนจึงตกอยู่ในภาวะกดดันจากการกลายเป็นคนอื่นและต้องรีบเร่ง
เลือกตัวตนว่าจะเป็น “ไทย” หรือ “จีน” กระนั้นการแสดงตนว่าเป็น “ไทย” หรือ “จีน” ในเวลานี้
ไม่ได้มีขอบเขตความคาดหวังจากรัฐ เพียงแค่ด้านการเปลี่ยนมาถือสัญชาติไทยตามกฎหมายเท่านั้น
หากแต่การเงื่อนไขสาคัญของการแสดงตนในยุคสร้างชาติมีความลึกซึ้งและมีลักษณะบังคับที่เข้มข้น
กว่านั่นคือการต้องแสดงความออกถึงความเป็นไทยทางวัฒนธรรมออกมาเพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงการ
เป็น ส่ว นหนึ่ งของผู้สนั บสนุน การสร้างชาติไทยให้มีความเจริญและความมั่นคงด้วย ดังนั้น บรรดา
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนซึง่ โดยส่วนใหญ่มีการลงทุนทางธุรกิจและกิจการที่สร้างผลประโยชน์อยู่
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Walwipha Burusratanaphand, “Chinese Identity in Thailand,” in Alternate
Identities: the Chinese of Contemporary Thailand, ed. Tong Chee Kiong and Chan
Kwok Bun (Singapore: Times Academic Press, 2001): 75.
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ในพื้นที่ของประเทศไทยจึงจาเป็นต้องแสดงความเป็นไทยทางวัฒนธรรม อย่างเช่นการแสดงตนเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของผู้ ช่ว ยเหลื อ ชาติ และช่ว ยจรรโลงความสงบมั่ น คงของชาติ ผ่ า นการด าเนิน กิ จกรรม
ช่วยเหลือสังคมต่างๆ เพื่อแลกกับสถานะทางสังคมและการยอมรับจากรัฐบาลเพื่อให้สามารถดาเนิน
ธุรกิจในสังคมไทยต่อไปได้อย่างราบรื่น
ทั้งนี้เพราะการรณรงค์ทางวัฒนธรรมของรัฐบาลไม่ได้เป็นการขอความร่วมมือ
โดยปราศจากมาตรการบังคับ หากแต่การรณรงค์นี้เป็นการขอความร่วมมือโดยในการบังคับทาง
กฎหมายและมีการกดดันให้ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนต้องดาเนินพฤติกรรมตามมาตรฐานทาง
วัฒนธรรมของรัฐบาล ผ่านข้อบังคับต่างๆ อาทิเช่น ข้อบังคับสภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งวางหลักเกณฑ์
ไว้ว่า
“....(1) สมาคมและองค์การต่าง ๆ ต้องไม่ดาเนินการอย่างใด
ๆ อันจะเป็นทางนาความเสื่อมเสียมาสู่วัฒธนธรรมของชาติ ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยทางอ้อม
และ
(2) สมาคมและองค์การต่าง ๆ ต้องดาเนินการทุกทางในอันที่
จะบารุงส่งเสริม และเชิดชูวัฒนธรรมของชาติ และต้องพยายามหาวิธี
แนะน าให้ ส มาชิ ก หรื อ บุ ค คลในสมาคมหรื อ องค์ ก รนั้ น ปฏิ บั ติ ต าม
วัฒนธรรมของชาติโดยพร้อมเพรียงกัน....”157
ดังนั้นผู้ประกอบการไทยเชื้ อสายจีนซึ่งโดยส่วนใหญ่มักมีการเข้าสมาคมต่างๆ
เพื่อให้ความช่วยเหลือระหว่างกันจึงจาเป็นต้องดาเนินกิจกรรมในประการที่สอดคล้องกับข้อกาหนด
ทางวัฒนธรรมนี้ เพราะหากสมาคมที่ตนเข้าสังกัดละเลยไม่มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของรัฐบาลก็
อาจถูกพิจารณาจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติให้เพิกถอนการอนุญาตการจัดตั้งสมาคมได้158
สาหรับสมาคมหอการค้าจีนและมูลนิธิปอเต็กตึ๊งซึ่งเป็นสมาคมที่มีความสาคัญ
ด้านการช่วยเหลือสังคมนั้นพบว่า ภายใต้ความร่วมมือของสองสมาคมดังกล่าวและสมาคมจีนอีกหลาย
แห่ง ได้มีการช่วยเหลือสังคมไทยในภาพรวมโดยการขยายขอบข่ายความช่วยเหลือแก่ชาวจีนออกมาสู่
สังคมไทย เช่นในคราวที่เกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อ 9 มีนาคม พ.ศ. 2495 ในบริเวณสะพานเหลือง การ
ช่วยเหลือที่มีต่อผู้ประสบภัย สมาคมทั้งสองได้มีการระดมเงินบริจาคและแสวงหาปัจจัยการดารงชีพ
157

ข้อบังคับสภาวัธนธัมแห่งชาติเรื่องควบคุมสมาคมและองค์การต่างๆ, ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 60 ตอนที่ 26 (11 พฤษภาคม 2486): 810.
158
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร. 0201.55/47 เรื่องสภาวัฒนธรรมแห่งชาติมีอานาจเหนือ
สมาคมต่าง ๆ (15 พฤศจิกายน 2488).
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แกผู้ประสบภัยทุกคน โดยไม่เลือกว่าเป็นชาวไทยหรือชาวจีน และพร้อมกันนั้นก็ยังมีการรวบรวมเงิน
บริจาคจานวนที่เหลือนามาตั้งเป็นกองทุนเพื่อใช้สาหรับการช่วยเหลือและเยียวยาเหตุอัคคีภัยซึ่งอาจ
เกิดได้ต่อไปในอนาคตด้วย159
นอกเหนือจากความช่วยเหลือแก่สังคมไทยในภาพรวมภายใต้การนาของสมาคม
สาคัญของชาวจีนทั้งสองแห่ งข้างต้น ผู้ประกอบการไทยเชื้ อสายจีนยังมีการให้ ความช่ว ยเหลือแก่
สังคมไทยในภาพรวมผ่านการจัดตั้งมูลนิธิโดยทุนทรัพย์ของตนเอง พันธมิตร และเครือญาติ ขึ้นมาเพื่อ
ทาหน้าที่ให้การสงเคราะห์และช่วยผู้คนในสังคมไทยระดับภาพรวมในทิศทางต่างๆ กันด้วย160
สาหรับกรณีของนายมา บูลกุล พบว่า ใน พ.ศ. 2507 ภายใต้การนาของนายมา
บูลกุล และสมาชิกอีก 5 คนประกอบด้วย (1) นายเฮง แซ่ม้า (2) นายเกี๊ยด แซ่ม้า (3) นายมา วิจักข์
และ (4) นายศุภชัย บูลกุล ได้มีการก่อตั้ง “มูลนิธิตระกูลมา” ขึ้นมา เพื่อดาเนินการด้านการกุศล
ต่างๆประกอบด้วย
(1) การตั้งสุสานและฌาปนสถานสาหรับช่วยเหลือบุคคลผู้ยากจนโดยทั่วไป
(2) ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยโดยทั่วไป
(3) บารุงส่งเสริมและช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาแก่อนุชน และ
(4) ให้ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยตลอดจนการกุศลต่างๆ161
ส่วนในกรณีของนาย เกียรติ วัธนเวคิน พบว่า ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนราย
นี้ก็มีการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในภาพรวมขึ้นมาด้วยเช่นกัน นั่นก็คือ “มูลนิธิเกียรติร่วม
159

กรรณิการ์ ตัน ประเสริฐและคณะ, 90 ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์
สังคมไทยฯ, 146-147.
160
ควรกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า การที่ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีการทากิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมและมีการจัดโครงการตลอดจนมูลนิธิเพื่อการกุศลอยู่เสมอเมื่อมีทุนทรัพย์เพียงพอ
เกิดจากคนเหล่านี้มีพื้นฐานแนวคิดที่เน้นคุณค่าของความสัมพันธ์ในสังคมและผู้คนในสังคมต่างล้วนมี
ภาระหน้าที่ร่วมกันในการจรรโลงสังคมให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในกรณีของชาวจีนโพ้นทะเลที่เดินทางออก
จากประเทศมาทามาหากินและตั้งถิ่นพานักในดินแดนอื่นความช่ว ยเหลือระหว่างกันเป็นปัจจัยที่
จาเป็นมากสาหรับการอยู่รอด ดังนั้นสาหรับพ่อค้าหรือผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนเมื่อสามารถก่อ
ร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นเจ้าสัวได้แล้วจึงมักแสดงหน้าที่ต่อสังคมโดยการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ชาวจีน
อื่น ๆที่ยั ง ยากจนและมีโ อกาสด้อ ยกว่า (ประภั ส สร เสวิกุ ล , จากฮวงโหสู่ เจ้ าพระยา (กรุ งเทพฯ:
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจากัด, 2548), 114.)
161
แจ้งความกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ อานาจจัดตั้งมูลนิธิ “มูลนิธิตระกูลมา” เป็นนิติ
บุคคล, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 81 ตอนที่ 25 (17 มีนาคม 2507): 776-777.
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มิตรเพื่อการศึกษา” โดยมูลนิธินี้มีทรัพย์สินเริ่มแรกประกอบการจัดตั้งเป็นเงินสดจานวน 1,200,000
บาท และมีกรรมการชุดแรกประกอบด้วย (1) นายเกียรติ วัธนเวคิน ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
(2) นายยงศิลป เรืองศุข ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ (3) นายวิชิต วัธนเวคิน ดารงตาแหน่ง
กรรมการ (4) นางจรรย์สมร วัธนเวคินดารงตาแหน่งกรรมการ (5) นางสาวจงกลณี วัธนเวคิน ดารง
ตาแหน่งกรรมการ (6) นางพงษ์ศักดิ์ วัธนเวคิน ดารงตาแหน่งกรรมการ (7) นายโชคชัย วัธนเวคิน
ดารงตาแหน่งกรรมการ (8) นายสุพล วัธนเวคิน ดารงตาแหน่งกรรมการ และ(9) นางสาวนัฏฐิกา วัธน
เวคิน ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมูลนิธินี้มีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งตามที่แจ้งไว้ในหนังสือจด
ทะเบียนมูลนิธิว่า “มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา” ก่อตั้งขึ้นเพื่อ
(1) ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนเงินในการศึกษา โดยเยาวชนนั้นมีความฉลาด
ขยันหมั่นเพียร และตั้งใจศึกษาเพื่อความรู้อย่างแท้จริงให้ได้รับการศึกษาตามสมควรแก่เอกัตภาพ
(2) ให้ทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาซึ่งมีเยาวชนที่ขาดแคลนเงินในการศึกษาอยู่เป็นจานวน
มากเพื่อให้สถานศึกษานั้นๆได้จัดทุนจุนเจือให้เยาวชนได้รับการศึกษาให้เหมาะสมตามสมควร
(3) ร่วมมือ ส่งเสริมและประสานงานกับองค์การหรือมูลนิธิอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึง
กันโดยการร่วมออกทุนหรือมอบทุนบางส่วนให้ไปจัดการส่งเสริม และ
(4) เป็นศูนย์กลางรวบรวมและแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน162
นอกเหนือจากผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนสองกรณีข้างต้น ในพ.ศ.2520
ยังปรากฏการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสังคมโดยผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนอีกกรณีหนึ่งด้วยนั่นกรณีของ
นายชิน โสภณพนิช กล่าวคือ ภายใต้การนาของนายชิน ได้มีการก่อตั้ง “มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ”
ขึ้นมาซึ่งมูลนิธิแห่งนี้มีทุนแรกเริ่มขณะจัดตั้งเป็นเงินสดจานวน 2,500,000 บาท และมีกรรมการชุด
แรกประกอบด้วย (1) นายชิน โสภณพนิช ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ (2) นายชาตรี โสภณพนิช
ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ (3) หลวงถวิลเศรษฐพณิชยการ ดารงตาแหน่งกรรมการ (4) นาย
วิระ รมยะรูป ดารงตาแหน่งกรรมการ (5) นายดารง กฤษณามระ ดารงตาแหน่งกรรมการ (6) นาย
จานง รังสิกุล ดารงตาแหน่งกรรมการ (7) นายชัยรัตน์ คานวน ดารงตาแหน่งกรรมการและเหรัญญิก
และ (8) นายลาภ ณ นคร ดารงตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ ส่วนจุดประสงค์ของการก่อตั้ง
ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือตราสารจัดตั้งพบว่า มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นเพื่อ
(1) ส่งเสริมกิจการทางศาสนาและเผยแพร่ศีลธรรม
(2) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยค้นคว้า และกิจกรรมเยาวชน
(3) ส่งเสริมกิจการแพทย์ การสาธารณสุขและการกีฬา
162

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้อานาจจัดตั้ง “มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา”
เป็นนิติบุคคล, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 93 ตอนที่ 53 (30 มีนาคม 2519): 747-749.
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(4) ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย และ
(5) สงเคราะห์การบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ชุมชน และสาธารณประโยชน์อื่นๆ163
จากที่ได้อภิปรายข้างต้นจะเห็นได้ว่าความช่วยเหลือของสมาคมจีน มูลนิธิชาวจีน
และผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนได้มีการขยายขอบเขตความสงเคราะห์ออกไปอย่างกว้างขวางทั้งใน
ด้านของการช่วยเหลือชาวจีนด้วยกันเอง และในด้านการช่วยเหลือสังคมไทยในภาพรวมซึ่งการขยาย
กิจกรรมด้านการกุศลของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนนี้มีปัจจัยผลักดันมาจากมูลเหตุประกอบอย่าง
น้อย 3 ประการได้แก่
(1) การที่ขณะนั้นผู้ประกอบการไทยเชื้อ สายจีนสามารถสั่งสมทุนทรัพย์ได้มาก
ขึ้นจากผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ขยายตัว ดังนั้นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจึงมีส่วนเกินทุนทรัพย์
มากเพียงพอต่อการบริจาคด้านการกุศลและกิจกรรมของมูลนิธิต่างๆ ให้กว้างขวางออกไป
(2) การที่เศรษฐกิจเกิดการพัฒ นามากขึ้น แต่ทว่าผู้ คนโดยส่ว นใหญ่ของ
สั งคมไทยไม่ว่า จะเป็ น ชาวไทยหรื อชาวจีนก็ ยังคงมีร ายได้ น้อยและยังคงต้องการการสงเคราะห์
ช่ว ยเหลื อ ดั งนั้ น ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้อ สายจีนซึ่ งมีฐ านะเป็น ชนชั้น นาทางเศรษฐกิจ และดารง
ตาแหน่งเป็นผู้นาในสมาคมสาคัญของของชาวจีนจึงมีการสร้างผลงานการกุศลต่างๆ อย่างแพร่หลาย
เพื่ อ ให้ ผ ลลั พ ธ์ ข องการด าเนิ น กิ จ กรรมเหล่ า นั้ น เป็ น กลไกควบคุ ม พลั ง ศรั ท ธาทั้ ง จากชาวจี น ใน
สังคมไทย164 และชาวไทยโดยส่วนใหญ่ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ 165และมีค่านิยมด้านบวกต่องานด้านการ
กุศล166 และ
163

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้อานาจจัดตั้ง “มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ” เป็นนิติบุคคล
, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 8 (25 มกราคม 2520): 308-309.
164
ประภัสสร เสวิกุล, จากฮวงโหสู่เจ้าพระยา, 120.
165
แม้ว่าความเชื่อของศาสนาพุทธในสังคมไทยกั บศาสนาพุทธที่แพร่หลายในหมู่ชาวจีนจะ
เป็นศาสนาพุทธแตกต่างนิกายกันกล่าวคือศาสนาพุทธที่แพร่หลายในสังคมไทยเป็นนิกายหินยานและ
ศาสนาพุทธที่แพร่หลายในหมู่ชาวจีนเป็นนิกายมหายาน อย่างไรก็ดีโดยหลักปฏิบัติของศาสนิกชนที่ดี
ทั้งสองนิกายมุ่งเน้นการสร้างกุศลกรรมเฉกเช่นเดียวกัน แตกต่างกันแต่เพียงรายละเอียดของวิธีการ
เข้าสู่นิพพาน วัตรปฏิบัติบางประการ และศาสนพิธีต่างๆ (รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ แสงอรุณ
กนกพงศ์ชัย , ความสั มพัน ธ์ร ะหว่า งวัฒ นธรรมไทย-จีน (สมุทรปราการ: โครงการส านักพิม พ์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2552), 127-154.
166
Amara Pongsapich, “Chinese Settlers and their role in modern Thailand,”
in Alternate Identities: The Chinese of Contemporary Thailand, ed. Tong Chee Kiong
and Chan Kwok Bun (Singapore: Time Academic Press, 2001): 93.
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(3) การที่รัฐบาลขณะนั้นมีนโยบายเน้นการผสมกลมกลืนระหว่างเชื้อชาติ การ
พัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาชนบทและการส่งเสริมความเป็นไทย ภายใต้แนวคิดว่านโยบายการ
บริหารทั้ง 4 ประการนี้จะสามารถช่วยให้สังคมไทยมีความมั่นคงและรอดพ้นจากภัยคอมมิวนิสต์ได้
ดังนั้นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน จึงต้องพยายามขับเน้นความสาคัญของกิจกรรมทางสังคมออกมา
เพื่อตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและเพื่อให้มาซึ่งการยอมรับ ฐานันดร หรือการประกาศเกียรติ
คุณจากภาครัฐเนื่องจากฐานันดรและเกียรติคุณเหล่านี้ถือเป็นเครื่องยืนยันประการหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงการเข้าสู่โครงสร้างของสังคมไทยอย่างสมบูรณ์
3.3.3 ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกับกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท:
กลไกการจรรโลงคุณค่าผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ดีของสังคมไทย
สาหรั บกิจ กรรมทางสังคมด้านสุ ดท้ายที่แสดงให้เห็นถึงอุดมคติทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนและแสดงให้เห็นถึงการยืนยันคุณสมบัติ ของการเป็นไทยทางวัฒนธรรม
และการเป็นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ดีตามกรอบอุดมคติของสังคมไทยนั่นคือ กิจกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงการเป็นพสกนิกรที่ดีของราชบัลลังก์
จากข้อมูลพบว่าผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนได้มีการดาเนินกิจกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงความกตัญญูต่อราชสานักโดยการให้ความร่วมมือในโครงการและกิจกรรมทางสังคมต่างๆ มา
โดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการกระทาในนามสมาคมจีน หรือการกระทาในนามส่วนบุคคล
สาหรับการแสดงกิจกรรมส่วนบุคคลพบว่า ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนได้มี
การแสดงกิจกรรมที่แสดงถึงการเป็นพสกนิกรที่ดีของราชสานักในหลายกรณี อาทิเช่นกรณีของนายส
หัท มหาคุณพบว่าใน พ.ศ. 2501 เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ซึ่งเป็นพระราช
อุปัธยาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สิ้นพระชนม์ นายสหัท มหาคุณก็เข้าขอ
พระบรมราชานุญาตจัดงานกงเต็กถวาย167
ส่วนในกรณีของกรณีของนายเกียรติ วัธนเวคิน ก็ปรากฏข้อมูลว่าได้เคยเข้าร่วม
ช่วยเหลือและร่วมถวายงานด้านการพัฒนาสังคมและการพัฒนาชนบทร่วมกับราชสานักหลายครั้ง
รวมถึงการดาเนิ น การก่อสร้ างในโครงการพระราชด าริอ่างเก็บน้าเขาเต่า อาเภอหั ว หิ น จังหวั ด
ประจวบคีรี ขัน ธ์ ซึ่งเป็ น โครงการชลประทานอัน เนื่องมาจากพระราชดาริโ ครงการแรกของกรม
ชลประทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2506 ซึ่งนายเกียรติ วัธนเวคินและผู้ประกอบการไทยเชื้อ

167

สหัท มหาคุณอนุสรณ์, ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส (22 พฤศจิกายน 2537)
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สายจีนอีกหลายคนที่มีฐานะมั่นคงก็ได้เข้าร่วมถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อดาเนิน
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้าจืดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย168
นอกจากนี้ในส่วนของการดาเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการเป็นพสกนิกรที่ดีในระดับ
ของสมาคมจีนก็พบว่า สมาคมชาวจีนมักมีการดาเนินกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนงานของราชสานัก
อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินเพื่อดาเนินงานตามพระราชกุศล หรือการเข้าเฝ้ารับเสด็จในพิธี
วาระสาคัญต่างๆ และที่สาคัญก็คือ สมาคมหอการค้าจีนซึ่งเป็นสมาคมสาคัญของชาวจีนในประเทศ
ไทยนั้นพบว่า สมาคมแห่งนี้สามารถข้าขอพระราชทานเป็นสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อพ.ศ.
2491 ได้เป็นผลสาเร็จ เนื่องจาก สมาคมดังกล่าวมีกิจกรรมและการดาเนินการที่เรียบร้อยดีเสมอมา
กรรมการของสมาคมก็มีความประพฤติเรียบร้อย มีฐานะมั่นคงและสมาคมก็ยังเคยให้ความช่วยเหลือ
งานของรัฐบาลและให้การสนับสนุนงานของราชสานักอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงเสนอ
ความเห็นขอพระราชทานอนุญาตให้กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีการอนุมัติแก่สมาคมหอการค้าจีนให้
เป็นสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)169

ภาพที่ 3.4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) พระราชทานอนุญาตให้นายสหัท มหา
คุณ เข้าเฝ้าเนื่องในการจัดพิธีกงเต็กถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ซ้าย), “สหัท
มหาคุณอนุสรณ์,” 22 พฤศจิกายน 2504. และ ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมดาเนินงานใน
โครงการพระราชดาริอ่างเก็บน้าเขาเต่า (ขวา), 1 ศตวรรษ เกียรติ วัธนเวคิน, 43.
168

กรมชลประทาน, รอยพระบาทยาตราจาจารึก (ม.ป.ท.), 29. และ กฤษฎา ธรรมวิริยา
รักษ์, 1 ศตวรรษ เกียรติวัธนเวคิน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจากัด, 2552), 42-43.
169
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร. 0201.52/52 เรื่องสมาคมจีนขอพระราชทานพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2 กรกฎาคม 2490).
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จากที่ได้อภิปรายข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการดาเนินกิจกรรมตามรอยพระยุคล
บาทและการจงรั ก ภั ก ดี ข องผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น ที่ แ สดงออกผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆ นั้ น
นอกเหนือจากจุดประสงค์ที่กระทาเพื่อการสะท้อนตอบต่ออุดมคติทางธุรกิจด้านการช่วยเหลือสังคม
ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและเป็นคุณค่าที่กากับการกระทาของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนแล้ว การ
กระทาเช่นนี้ยังเป็นการสะท้อนตอบต่อนโยบายและความมุ่งหมายของภาครัฐในด้านของการแสดงตน
เป็นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ดีตามกรอบอุดมคติของชาติไทยนั่นคือการเป็นผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจี น ร่ ว มจรรโลงวัฒ นธรรมไทยและความมั่นคงของชาติไทยที่ป ระกอบไปด้ว ยคุณค่าสาม
ประการนั่นคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไปพร้อมกันด้วย
3.4 บทสรุป
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สังคมไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทุกด้าน ซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ นั้นได้นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านการดาเนินธุรกิจ อุดมคติทางธุรกิจ
และพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน กล่าวคือ ในด้านเศรษฐกิจ
จากการที่รัฐบาลไทยในช่วงหลังสงครามมีนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมที่สร้างความไม่เป็นธรรมแก่
ชาวจีนโดยริดรอนสิทธิโอกาสด้านการดาเนินธุรกิจต่างๆ จากชาวจีนผ่านการจัดตั้งกิจการและบริษัท
รัฐวิสาหกิจขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับชาวจีน ทาให้ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนซึ่ งครองอานาจนาในภาค
ธุรกิจ ไทยต้องปรับ เปลี่ย นการดาเนินธุรกิจโดย (1) สานความสั มพันธ์กับภาครัฐและดาเนินธุรกิจ
ร่วมกับรัฐในแนวทางต่างๆ อาทิเช่น การเข้าดาเนินกิจการรัฐวิสาหกิจ และการเชิญผู้มีอานาจทาง
การเมืองเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการของตน (2) รวมตัวกันสร้างพลังต่อรองทางธุรกิจ
ขึ้นมาผ่านการเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมธุรกิจ และสมาคมหอการค้าต่างๆ และ (3) ขยายฐานพันธมิตร
ทางธุรกิจโดยการร่วมทุนทางธุรกิจกับกลุ่มผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนด้วยกันและขยายความมั่นคง
ทางธุรกิจโดยกระจายการลงทุนออกไปยังธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อสะสมทุ นรอนและสร้างเครือข่าย
ธุรกิจ
ในด้านการเมือง สถานการณ์เมืองระหว่างประเทศเรื่องความขัดแย้งระหว่างโลกเสรี
และฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ได้ทาให้ประเทศในโลกถูกแยกออกเป็นสองฝ่ายซึ่งรัฐบาลไทยได้เลือกให้การ
สนับสนุนสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นาของโลกเสรีและต่อต้านฝ่ายอุดมการณ์ค อมมิวนิสต์ การเลือกข้าง
เช่นนี้ทาให้เมื่อประเทศจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อ พ.ศ. 2492 รัฐบาลไทยจึงปฏิเสธ
ความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กลายเป็นชาติคอมมิวนิสต์และถือว่าชาติจีนเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของชาติไทย ท่ามกลางเงื่อนไขทางการเมืองดังกล่าวชาวจีนในสังคมไทยถูกเฝ้าระวังและ
สอดส่องพฤติกรรมต่างๆ อย่างเข้มข้นจากภาครัฐด้วย เนื่องจากรัฐบาลกังวลว่าคนจีนในประเทศไทย
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จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นภัยอันตรายแห่งชาติ ดังนั้น สาหรับผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีนซึ่งไม่ต้องการสูญเสียอานาจนาทางธุรกิจไป จากข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจีน
ซึ่งเป็นภาพแทนของความอันตรายของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์จึงพยายามหลีกหนีข้อกล่าวหาต่างๆ
โดยวิธีการขับเน้นกิจกรรมทางสังคม การช่วยเหลือสังคม ตลอดจนการสงเคราะห์สังคม และงานการ
กุศลต่างๆ ซึ่งเป็นอุดมคติทางธุรกิจของชาวจี นแต่ดั้งเดิมออกมาเพื่อให้รัฐบาลไทยและสังคมไทยเห็น
ว่ า ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ชาติ ไ ทยและเป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ ดี ต าม
มาตรฐานของสังคม
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บทที่ 4
แนวทางการดาเนินธุรกิจและอุดมคติทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
ช่วงทศวรรษ 2520 ถึงทศวรรษ 2540

หลั งการผ่ อ นคลายลงของสถานการณ์ส งครามเย็น ในช่ ว งทศวรรษ 2520 ส่ ง ผลให้
บรรยากาศการเมืองระหว่างประเทศและสถานะทางเศรษฐกิจไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าระยะก่อน
หน้า เศรษฐกิจไทยพัฒนาไปสู่ระบบตลาดตามแนวทางเสรีนิยมอย่างแข็งขัน กลุ่มธุรกิจข้ามชาติเริ่ม
ขยายบทบาทและมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจไทยมากกว่าช่วงใดๆ ที่ผ่านมา สาธารณรัฐประชาชนจีน
กลั บ มามีบ ทบาทส าคัญในฐานะเป็นคู่ค้ าของไทยหลั งการเปลี่ ยนแปลงความสั มพันธ์ท างการทู ต
การค้ า กับ จี น ค่ อ ยๆ ขยายตั ว อย่ า งกว้ า งขวางควบคู่ ไ ปกั บ การค้ า กั บชาติ อื่ น อย่ า งญี่ ปุ่ นและชาติ
ตะวันตก ผู้ประกอบธุรกิจไทยเชื้อสายจีน อาทิเช่น นายเกียรติ วัธนเวคิน นายชิน โสภณพนิช และ
นายสมาน โอภาสวงศ์ ฯ ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางธุรกิจจึงเกิดขยายตัวและมีอิทธิพลมาก
ขึ้นจนกลายเป็นชนชั้นนาที่มั่งคั่งทั้ง ในทางเศรษฐกิจและเชิงสถานะทางสังคม เนื้อหาบทนี้มุ่งเสนอ
ภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไทยกับการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินธุรกิจ อุดม
คติ ท างธุ ร กิ จ และกิ จ กรรมทางสั ง คมต่ า งๆ ของผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น ซึ่ ง ด าเนิ น การ
ปรั บ เปลี่ ย นอย่ า งระมั ด ระวั ง เพื่ อ ให้ ส ถานภาพและอ านาจน าในภาคธุ ร กิ จ ไทยสามารถคงอยู่ ไ ด้
ท่ามกลางเงื่อนไขและวิกฤติการณ์ในช่วงระหว่างทศวรรษ 2520-2540
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในช่วงทศวรรษ 2520 ถึงทศวรรษ 2540
4.1.1 สภาพเศรษฐกิจไทยระหว่างทศวรรษ 2520 ถึงทศวรรษ 2540
นับจากช่วงทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา เศรษฐกิ จไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว สาเหตุสาคัญเกิดจากการคลี่คลายของสถานการณ์สงครามเย็นในอินโด
จีนการขยายตัวของการค้าข้ามชาติ และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล
ในช่วงปลายทศวรรษ 2510 สถานการณ์ของสงครามเย็นในภูมิภาคอินโดจีน
ค่อยๆคลี่คลายลง การรบที่ยืดเยื้อในเวียดนามและปัญหาเศรษฐกิจภายในทาให้สหรัฐอเมริกายอม
ถอนทหารออกไปจากภูมิภาค ในช่วงแรกของการที่สหรัฐอเมริกาถอนตัวออกไป แม้ว่าประเทศไทยจะ
ได้รับผลกระทบอยู่บ้างจากการสูญเสียแรงสนับสนุนทางเศรษฐกิจและการทหารที่สาคัญไปพร้อมๆ
กับการได้รับการตอกย้าปัญหาระหว่างการเปลี่ยนผ่านด้วยเกิดขึ้นของเหตุการณ์วิกฤติการณ์น้ามันช่วง
พ.ศ. 2522-2523 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
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ไทยได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการหลั่งไหลเข้ามาลงทุนจากกลุ่มทุนข้ามชาติ การเปิดตลาดและ
พื้นที่ทางการค้าในภูมิภาคอินโดจีนที่เคยเป็นพื้นที่สงคราม และวิวัฒนาการของกลุ่มทุนภายในที่มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาจากทศวรรษก่อน1
ความสาเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจใน
สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ทาให้เศรษฐกิจไทยเกิดการพัฒนาขึ้นตามลาดับและค่อยๆ เข้าไปพั วพันกับ
ระบบเศรษฐกิ จ โลกอย่ า งแยกไม่ อ อก การเติ บ โตของภาคอุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ภาคอุตสาหกรรมการส่งออกทาให้ผู้ประกอบการมีความต้องการทรัพยากรการผลิตภายนอกทั้งในเชิง
แรงงานและในเชิงเทคโนโลยี รั ฐบาลตอบสนองความต้องการเหล่ านี้โดยดาเนินนโยบายส่ งเสริม
อุตสาหกรรมและสนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้าและการเงินอย่างเต็มที่ การค้าเข้า ส่งออก ตลอดจน
การลงทุนร่วมกันผ่านบริษัทเอกชนต่างๆ ข้ามชาติจึงเกิดการขยายตัวต่อเนื่อง2
ตารางที่ 4.1
สัดส่วนการส่งออกของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2520-2540
พ.ศ.
2520
2525
2529
2530
2535
2538
2540

การส่งออก
70,462.80
157,203.00
231,481.00
298,099.00
815,202.00
138,660.00
1,789,833.00

รวบรวมข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 2508-2545, รายงานเศรษฐกิจรายเดือน
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2545) อ้างถึงใน ปิยะฤทธิรงค์ จงภักดี, “บทบาทของการลงทุ น
โดยตรงจากต่างประเทศต่อการเจริญเติบโตของการส่งออกของประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2546), 53.
1

คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (กรุงเทพฯ: มติชน,
2557), 299-300.
2
ภวิดา ปานะนันท์, ธุรกิจระหว่างประเทศ: บริบทของประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), 47.
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นักลงทุน จากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และชาติต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นกลุ่มทุนชาติสาคัญสามลาดับแรกที่นาการลงทุนเข้ามาสู่ไทย กิจการส่ว นใหญ่ที่เข้ามา
ลงทุ น อยู่ ใ นภาคอุ ต สาหกรรมประเภทการประกอบยนต์ ชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งยนต์ โลหะ อโลหะ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ และหัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยยังได้รับการ
กระตุ้นจากการกับเปิดสัมพันธ์ทางการค้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีน การกระชับความสัมพันธ์ทาง
การค้ า กั บ จี น อี ก ครั้ ง หลั ง การเปิ ด ความสั มพั น ธ์ ท างการทู ต ท าให้ เ ศรษฐกิ จไทยเกิ ด การขยายตั ว
สาธารณรัฐประชาชนจีนกลายเป็นแหล่งระบายสินค้าที่สาคัญด้านการเกษตร และเป็นแหล่งนาเข้า
ทรัพยากรการผลิตหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ามันเชื้อเพลิง น้ามันปิโตรเลียม และวัสดุก่อสร้าง4

ภาพที่ 4.1 สัดส่วนกลุ่มทุนต่างชาติสาคัญที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2513-2530
ปรับปรุงข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย, รายงานสถิติเศรษฐกิจและการเงิน
(กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2545), 25-45 อ้างถึงใน ชาติชาย ทิพยมนตรี, “ผลของ
การลงทุน โดยตรงจากสหรัฐอเมริกาฯ,” 46.
ในช่วงต้นทศวรรษ 2530 เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 อัตราส่วน
การเข้ามาลงทุนของกลุ่มทุนภายนอกมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งหลังจาก
ช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา อัตราการลงทุนจากภายนอกมีสัดส่วนสูงขึ้นเป็นพิเศษ เนื่องจาก
ช่ว งเวลาดังกล่ าวชาติอุตสาหกรรมอย่าง ญี่ปุ่น กาลั งเผชิญกับปัญหาค่าเงินเยนที่สูงเกินจริงจาก
3

ชาติชาย ทิพยมนตรี, “ผลของการลงทุนโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาในภาคอุตสาหกรรมต่อ
การส่ ง ออกสิ น ค้ า จากประเทศไทยไปสหรั ฐ อเมริ ก า,” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2547), 45.
4
สุดาพร หาญไพบูลย์, “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 25182528,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529), 108.
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เงื่อนไขบังคับของข้อตกลง Plaza accord บริษัทข้ามชาติจานวนมากที่เคยลงทุนในญี่ปุ่น รวมถึง
ผู้ประกอบการภายในของญี่ปุ่นเองจึงย้ายฐานการผลิตออกมาจากญี่ปุ่นเพื่อลดทอนต้นทุนการผลิต
และหันไปลงทุนยังพื้นที่อื่นซึ่งมีค่าใช้จ่ายในปัจจัยเบื้องต้นต่ากว่าซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทย5
การขยายตัวเข้ามาของบริษัทข้ามชาติทาให้ภาคธุรกิจไทยเกิดความเข้มแข็งและ
มีศักยภาพทางการแข่งขันมากขึ้น กลุ่มธุรกิจเอกชนไทยที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติได้รับประโยชน์มาก
ที่สุด การเข้ามาลงทุนร่วมของบริษัทต่างชาติทาให้องค์กรธุรกิจของไทยมีโอกาสเรียนรู้และปรับปรุง
ทักษะต่างๆ ทั้งด้านการจัดการและการปรับใช้เทคโนโลยี ขณะเดียวกั นบรรดาผู้บริหารธุรกิจชั้นนาก็
สามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้เล่นทางเศรษฐกิจจากชาติอื่นโดยนาเอาทรัพยากร
การผลิตและเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร6
ความสามารถของกลุ่มทุนภายในข้างต้นนามาซึ่งความได้เปรียบในการแข่ งขัน
ของบริ ษัทร่ ว มทุน ข้ามชาติของไทย รัฐ บาลส่ งเสริมสิ ทธิพิเศษแก่ภ าคธุรกิจไทยให้ มีพลั งเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้นไปอีกโดยการออกนโยบายสนับสนุนการลงทุนและการจากัดการขยายตัวของกิจการบางชนิด
ภายใต้ข้ออ้างเรื่องเสถียรภาพของการพาณิชย์และเศรษฐกิจในประเทศ กลุ่มธุรกิจชั้นนาของชาติ ไทย
จึงกลายเป็นชนชั้นนาทางเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและมีพลังการต่อรองในทุกด้าน
ผู้ประกอบการของไทยที่ครอบครองกิจการขนาดใหญ่เกิดการขยายตัวออกไป
และแตกแขนงการลงทุ น ไปสู่ กิ จ การใหม่ ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คนเหล่ า นี้ ก ลายเป็ น กลุ่ ม ทุ น ชั้ น น าที่
ครอบครองอานาจนาของภาคธุรกิจไทยได้ในลักษณะผูกขาด ธุรกิจสาคัญยังคงตกอยู่ในมือกลุ่มธุรกิจ
เพียงไม่กี่ตระกูล แต่แนวทางการบริหารของกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการบริหาร
แบบครอบครัวไปสู่การจัดการแบบกระจายอานาจและร่วมทุน การขยายอาณาจักรทางธุรกิจไม่ได้เกิด
จากการแต่งงานหรื อการสร้างพันธมิ ตรทางการค้าผ่ านสมาคมดังที่เคยเป็นมาในอดีต กลุ่มธุรกิจ
ต่างชาติเป็นตัวแปรใหม่ให้ผู้ประกอบการภายในต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางบริหารและการดาเนินงาน
ในองค์กร
ช่วงที่เศรษฐกิจไทยเติบโตถึงขีดสุดจากการเปลี่ยนนโยบายสนามรบเป็นสนาม
การค้ า และสถานะทางเศรษฐกิ จ ของสาธารณรั ฐ ประช าชนจี น ขยายตั ว กว้ า งขวางออกไป
5

ปิยะฤทธิรงค์ จงภักดี, “บทบาทของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการเจริญเติบโต
ของการส่งออกของประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2546), 56.
6
ภวิดา ปานะนนท์และวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร, “ตบเท้าทุนไทยไปนอก,” ใน การต่อสู้
ของทุนไทย การปรับตัวและพลวัต บรรณาธิการโดยผาสุก พงษ์ไพจิตร. กรุงเทพฯ: มติชน, 2549:
300-301.
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ผู้ประกอบการชั้นนาของชาติไทยซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนเริ่มแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในเชื้อ
ชาติ ข องตนผ่ า นการด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นต่ า งๆ บริ ษั ท องค์ ก รขนาดใหญ่ เ ริ่ ม มี ก ารสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษาที่เรียนดีไปเรียนต่อยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และในบางบริษัท
รวมถึงสมาคมจีนขนาดใหญ่บางแห่งก็มีการจัดอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่บุคคลที่สนใจ
การศึกษากลายเป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาองค์กร ตระกูลธุรกิจขนาดใหญ่มีการขับเน้นการศึกษา
ของบุตรหลานเป็นพิเศษ 7 ทักษะภาษาจีนกลายเป็นปัจจัยสาคัญของการดาเนินธุรกิจควบคู่กับการ
เรี ย นรู้ และการศึก ษาโลกธุ ร กิ จ การค้ า แบบตะวั น ตก ปั จ จั ย เงื่ อ นไขต่า งๆ ทั้ งหมดหล่ อหลอมให้
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีแนวทางการดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และอุดมคติการดาเนิน
ธุรกิจที่แตกต่างไปจากระยะก่อนหน้า แนวทางการดาเนินธุรกิจที่เกิ ดจากประสบการณ์ของเงื่อนไข
และวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่ได้สั่งสมมากลายเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้คนเหล่านี้สามารถปรับตัว
และปรับเปลี่ยนการดาเนินธุรกิจในยุคใหม่ที่แตกต่างออกไปเมื่อต้องเข้าสู่การดาเนินธุรกิจในทศวรรษ
ใหม่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
4.1.2 สภาพสังคมไทยระหว่างทศวรรษ 2520-2540
ส่วนการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เมื่อภาคเศรษฐกิจมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปรอยจากความขัดแย้งไปสู่ความ
ร่วมมือที่มากขึ้น สภาพของสังคมไทยและผู้ประกอบธุรกิจไทยเชื้อสายจีนจึงเกิดการปรับเปลี่ยนตาม
ไปด้วย
ยี่สิบปีหลังนโยบายการพัฒนาที่นาหน้าโดยภาคเศรษฐกิจ สังคมไทยเริ่มตระหนัก
และให้ความสนใจกับความกินดีอยู่ดีและการเลื่อนสถานะทางสังคมมากกว่ายุคใดๆ ที่ผ่านมา ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และการมีส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครองกลายเป็นประเด็นที่แพร่หลายตาม
สื่อสารมวลชนชนิดต่างๆ กลุ่มธุรกิจและนายทุนของชาติไทยเริ่มผูกพันกับโครงสร้างอานาจการเมือง
มากขึ้นและไม่ได้มีความหมายต่อสังคมไทยเพียงในมิติทางเศรษฐกิจดังเช่นอดีต กลุ่มธุรกิจภายในซึ่ง
ส่ ว นใหญ่เ ป็ น ผู้ มี เชื้อ สายจี น เริ่ ม เข้า มามีบ ทบาทต่อสั งคมไทยในมิติอื่ นๆ อย่า งกว้างขวาง ในมิ ติ
การเมือง ผู้นาธุรกิจสามารถชักจูงรัฐบาลให้ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจไปในแนวทางที่เอื้อต่อธุรกิจ
เอกชนโดยการส่งแรงกดดันและข้อเสนอของเอกชนผ่านสมาคมอุตสาหกรรม หอการค้า และสมาคม

7

วิรัตน์ แสงทองคา, หาโรงเรียนให้ลูก (กรุงเทพฯ: พีเพรส, 2545), 12.
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ธุรกิจต่างๆ เข้าสู่ภาครัฐได้8 ส่วนในมิติวัฒนธรรม ผู้นาธุรกิจของชาติกลายเป็นแม่แบบของความสาเร็จ
ทางธุรกิจและเป็นที่สนใจของสังคมทั้งด้านกลยุทธ์การดาเนินงานและด้านวิถีชีวิต9
ฐานะทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นช่วยทาให้ผู้ประกอบการเชื้อสายจีนมีบทบาทต่อ
สังคมไทยกว้างขวางกว่าทศวรรษก่อน การเปลี่ยนแปลงทางการทูตและทัศนคติต่อศัตรูที่เปลี่ยนไป
ของภัยการเมืองข้ามชาติเป็นอีกปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนสามารถก้าวขึ้นมา
มีความหมายต่อมิติทางวัฒนธรรมได้ชอบธรรมมากขึ้น การเปิดความสัมพันธ์ทางการค้ากับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนช่วยทาให้ปัญหาเรื่องอัตลักษณ์และปัญหาความเป็นจีนเริ่มคลี่คลายลง ขณะเดียวกัน
ปั ญหาความมั่น คงของชาติไทยก็เปลี่ ยนจากชาติ คอมมิว นิส ต์ที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียอย่างสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนมาเป็นศัตรูในภูมิภาคใกล้อย่างเวียดนาม10
การพยายามรวมชาติอินโดจีนของเวียดนามกลายเป็นปัญหาร่วมที่รุนแรงที่สุดใน
ภูมิภาค รัฐบาลไทยพยายามใช้กลไกต่างๆ ทั้งการทหารและการทูตเพื่อป้องกันการขยายอิทธิพลของ
เวียดนามคอมมิว นิส ต์ที่เข้าประชิดชายแดน การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการทหารและการทูตของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนช่วยทาให้ปัญหาคอมมิวนิสต์คลี่คลายทั้งพื้นที่ภายในและภายนอก 11 ในการ
เดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ในช่วงระหว่างวันที่
29 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ. 2522 ผู้นาจากรัฐบาลไทยและผู้นาจากชาติจีนสามารถตกลงให้ความ
8

เอนก เหล่าธรรมทัศน์, มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านการเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกิจ,
(กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2539).
9
เครก เจ. เรย์โนลด์ส, “เจ้าสัวและขุนศึก: บริบททางวัฒนธรรมและการเมืองของสังคมไทย
สมัยใหม่และสามก๊ก นิยายพงศาวดารจีน,” ใน เจ้าสัว ขุนศึก ศักดินา ปัญญาชน และคนสามัญ: รวม
บทความประวัติศาสตร์ของเครก เจ. เรย์โนลด์ส (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2550): 261-262.
10
ประโยชน์ มั่นคงดี, พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ขงเบ้งผู้พิชิตคอมมิวนิสต์ (กรุงเทพฯ: ห้าง
หุ้นส่วนจากัดสัมพันธุ์พาณิชย์, 2531), 45.
11
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงปลายทศวรรษ 2510 เกิดจาก
สาเหตุสาคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ (1) ความขัดแย้งทางการทหารและการทูตกับสหภาพโซเวียต (2)
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการทูตของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มกระชับความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชน
จีนเพื่อลดความรุนแรงในเหตุการณ์สงครามเวียดนามและเพื่อสร้างความหวาดระแวงกันเองระหว่าง
สหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีน และ (3) สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการการยอมรับจาก
ประชาคมโลกเพื่อผลประโยชน์ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ (อรพินท์ ปานนาค, ประวัติศาสตร์การทูต
สหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2547), 494-497.
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ร่วมมือระหว่างกันได้อย่างสมประโยชน์สองฝ่ายทั้งในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนให้ สัญญาจะสร้างสั มพันธภาพทางเศรษฐกิจกับ ไทยและจะไม่ให้การสนับสนุนพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอีกต่อไปเพื่อแลกเปลี่ยนให้รัฐบาลไทยสนับสนุนรัฐบาลจีนต่อการปฏิเสธ
การรุกรานกัมพูชาโดยเวียดนาม12
สนามการเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องหลังชาติยิ่งใหญ่อย่างสหรัฐอเมริ กาและสาธารณรัฐประชาชนจีนปรับเปลี่ยนนโยบาย การ
คลี่ คลายปั ญหาสงครามเย็น ในอินโดจีนทาให้การเคลื่ อนย้ายแรงงานและทรัพยากรข้ามชาติเพื่อ
ดาเนินการด้านอุตสาหกรรมสะดวกมากขึ้น ค่าจ้างแรงงานขั้นพื้นฐานและทรัพยากรราคาถูกช่วย
เหนี่ ย วน าให้ ก ลุ่ ม ทุ น ข้ า มชาติ ท ยอยหลั่ ง ไหลเข้ า มาในประเทศต้ น ทุ น ต่ า พื้ น ที่ ส าคั ญ อย่ า งเขต
อุตสาหกรรมและเขตเมืองของประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่ที่สะสมการเติบโต
ท่ามกลางสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจเมืองเป็นใจกลางของการลงทุนด้านต่างๆ ภาค
ชนบทและชุมชนห่างไกลกลายเป็นพื้นที่ชายขอบและล้าหลัง พื้นที่ภูธรที่ห่างไปจากเขตเมืองแม้มี การ
โยงใยและได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและใกล้ ชิดกับทุนนิยมระบบตลาดมากขึ้น แต่
สภาพชีวิตของผู้คนในชนบทกลับไม่ได้รับการสนใจมากเท่าที่ควร คนชนบทบางส่วนเริ่มผละจากพื้นที่
บ้านเกิดและหันมาทางานในพื้นที่ที่เจริญกว่า คนเหล่านี้เริ่มตระหนักได้ถึงความไม่เท่าเที ยมในมิติ
ต่างๆ ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องช่องว่างด้านรายได้
ความเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนนามาซึ่งความเหลื่อมล้ าที่พุ่งสูงใน
เมืองไทย ความไม่พึงพอใจจากความแตกต่างเริ่มแสดงร่องรอยตามสื่อมวลชนสาธารณะ ผู้คนส่วน
ใหญ่ของประเทศคาดหวังว่ารัฐบาลจะสามารถให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้
ดีขึ้นได้ แต่องค์ประกอบและเงื่อนไขหลายประการทาให้ความต้องการของคนเหล่านี้ไม่สามารถเป็น
จริง รัฐบาลขนบเก่าส่วนใหญ่มักสนใจและให้สิทธิพิเศษแก่ข้อเสนอของกลุ่มทุนก่อนกลุ่มอื่น ส่วนข้อ
เรียกร้องและการร้องขอความช่วยเหลือของสังคมชั้น ล่ างมักได้รับการตอบสนองเพียงการจัดสรร
เงินตราและผลประโยชน์บางส่วนแบ่งปันกลับไป รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาเชิงลึกโดยการสร้างวาท
กรรมเรื่องคนดีของสังคม จริยธรรมของประชาชนเริ่มถูกรื้อฟื้นเพื่อนามาบรรเทาความขัดแย้งอย่าง
จริงจัง ผู้คนที่เหลื่อมล้าได้รับการเรียกร้องจากรั ฐให้มีจิตสานึกคุณธรรม วาทกรรมเรื่องการยกระดับ
คุณภาพชีวิตจากการพัฒนาถูกแทนที่ด้วยการพัฒนาคุณภาพทางจิตใจ รัฐบาลเรียกร้องให้ผู้คนสานึก
12

“ปิดวิทยุเสียประชาชนแห่งประเทศไทย: พคท. ถูกขายทอดตลาด,” ข่าวไทยนิกร 3:
(30)+92 (23 กรกฎาคม 2522), 11-15 อ้างใน กฤชติน สุขศิริ, “ความขัดแย้งทางการเมืองในสมัย
รัฐบาลเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปะ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), 68-69.
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ในคุณค่าของจริยธรรมมากกว่าเงินตราและยศถาบรรดาศักดิ์ ภาคธุรกิจที่ร่ารวยได้รับการกระตุ้นให้
ตระหนักต่อการช่วยเหลือผู้คนยากจนในภาพกว้าง ส่วนผู้ที่มีโอกาสด้อยกว่าถูกกล่อมเกลาให้ตระหนัก
ในคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมของการเสียสละเพื่อชาติและประโยชน์สาธารณะ13
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านสานึกสาธารณะภายใต้สังคมที่ได้รับการพัฒนา
ภาคธุรกิจกลายเป็นความหวังใหม่ของผู้คนในชาติ ผู้ประกอบการไทยเชื้ อสายจีนเป็นตัวแปรสาคัญ
ของการน าความก้ า วหน้ า เศรษฐกิ จ ที่ชั ด เจนที่ สุ ด ผู้ ป ระกอบการชั้น น าบางส่ ว นเริ่ ม เข้ าสู่ ส นาม
การเมืองอย่างจริงจังทั้งในรูปของการร่วมมือและการผลักดันนโยบาย สังคมไทยไม่เพียงไม่แสดงการ
ต่อต้านต่อการเข้ามาของสมาชิกหน้าใหม่ของบุคคลเหล่านี้เท่านั้น หากแต่ยังสนับสนุนและมีความหวัง
ว่าการเข้ามาสู่อานาจบริหารของบรรดาคนไทยเชื้อสายจีนจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วย14
ในการเขียนข่าวถึงบททางทางธุรกิจของผู้ประกอบการเชื้อสายจีนในคอลัมน์
พิเศษของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เรื่อง “นักธุรกิจกับการเมืองไทยอานาจที่ ยังเป็นปัญหา” มนตรี
เจนวิทย์การ ได้นาเสนอข้อคิดเห็นอย่างน่าสนใจว่า การที่ ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนเป็น ตัวละคร
ใหม่ทางเศรษฐกิจที่เข้ามามีบทบาททางการเมือ งถือเป็นโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจไทย เพราะพ่อค้า
และธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้ไร้ความซื่อสัตย์และไร้อุดมการณ์ไปทัง้ หมด และนอกจากนี้ ข้อกังขาที่มีต่อคน
พ่อค้าชาวจีนมาตั้งแต่อดีต เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 2530 ผู้ประกอบการชาวจีนส่วนมากก็ปรับเปลี่ยนมี
ลักษณะเป็นคนไทยมากขึ้น การศึกษาแบบไทยและวัฒนธรรมความเป็นไทยได้รับปลูกฝังแก่ชาวจีน
อย่างเข้มข้น การให้โอกาสทางการเมืองแก่คนกลุ่มใหม่ที่เป็นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจึงอาจเป็น
ปัจจัยที่ช่วยสร้างผลประโยชน์และสร้างการพัฒนาแก่ชาติได้ในทิศทางที่ดีกว่าเดิม15

13

ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, คมวาทะนายอานันท์ ปันยารชุน คนดีที่สังคมยังต้องการ (กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แสงดาว, 2536), 55, 120, 121.
14
ผู้เขียนได้สืบค้นและศึกษาการนาเสนอข่าวเกี่ยวกับพ่อค้า นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีนในบริบทการเมือง ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจในระยะตั้งแต่ พ.ศ. 2524-2530 ผล
การศึกษาพบว่า (1) รายงานข่าวส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะตอบรับต่อการก้าวเข้ามามีบทบาททาง
เศรษฐกิจของฝ่ายเอกชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือ เป็นผู้มีเชื้อสายจีน และ (2) การนาเสนอข่าวโดย
ส่วนมากไม่เห็นด้วยกับการพยายามจากัดบทบาทและกีดกันของฝ่ายทหารต่อการก้าวเข้ามามีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนโดยอาศัยเพียงข้ออ้างเรื่องแนวโน้มของความทุจริตจากผู้ประกอบอาชีพทางการ
ค้าซึ่งอันที่จริงในกลุ่มผู้ปกครองชุดเดิมๆ ของไทยที่ไม่ได้มีอาชีพทางการค้าก็ปรากฏปัญหานี้
15
มนตรี เจนวิทย์การ, “นักธุรกิจกับการเมืองไทย อานาจที่ยังเป็นปัญหา,” ฐานเศรษฐกิจ
ฉบับพิเศษ (30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2526), 8.
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ดั ง ที่ ไ ด้ อ ภิ ป รายการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมจะเห็ น ได้ ว่ า นั บ ตั้ ง แต่ ท ศวรรษ 2520 เป็ น ต้ น มา
สถานการณ์การเปลี่ ย นแปลงที่น าโดยเศรษฐกิจ ได้มีการปรับรูป รอยสั ง คมและวัฒ นธรรมไทยให้
แตกต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจน ปัญหาเรื่องความเป็นไทย เป็นจีนไม่ได้เป็นปัญหาอันตรายแห่งชาติ
ดังเช่นระยะก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเงื่อนไขสงครามเย็น
ในอินโดจีนช่วยทาให้ปัจจัยปัญหาทางการเมืองคลี่คลายลง ภาคธุรกิ จเอกชนมีโอกาสก้าวเข้ามามี
บทบาทในการเมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกลายเป็นความหวังใหม่ของ
สังคมไทยในยุคพัฒนาที่เข้มข้น สถานะทางสังคมของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนเริ่มเปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่สูงขึ้น สานึกของความเป็นจีนมีพื้นที่การแสดงออกและถูกสะท้อนออกมาผ่านการกระทาและ
กิจกรรมต่างๆ ขณะเดียวกันสานึกของความเป็นไทยก็ไม่ได้เลือนหายไป อุดมคติของความเป็นไทยเชื้อ
สายจีนเกิดการปรับเปลี่ยนและหลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นอัตลักษณ์ใหม่ที่ใช้สาหรับการควบคุมความ
ศรัทธาทั้งจากชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนของสังคมไทยที่มีค่ านิยมแตกต่างออกไปท่ามกลางสมัย
โลกาภิวัตน์
4.2 แนวทางการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
ในช่วงทศวรรษ 2520-2540
ในส่วนก่อนหน้าเมื่อได้อภิปรายถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจไทยที่เป็น
ปัจจัยต่อการสร้างเงื่อนไขของปรับเปลี่ยนการดาเนินธุรกิจและอุ ดมคติทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อ สายจี น ไปแล้ ว ในส่ ว นนี้ จ ะกล่ า วถึงผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงที่ส าคัญด้านแรกของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนนั่นคือการเปลี่ยนแปลงด้านการดาเนินธุรกิจและอุดมคติการดาเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
การเติบโตอย่างกว้างขวางของเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังทศวรรษ 2520 ส่งผลให้แนว
ทางการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนต้องมีการปรับเปลี่ยนตามไปในหลายลักษณะ
เนื้ อหาส่ ว นแรกกล่ าวถึงลั กษณะการเปลี่ ยนแปลงแนวทางการดาเนินธุรกิจร่ว มกับรัฐซึ่งเป็นแนว
ทางการดาเนินธุรกิจที่โดดเด่นที่สุดของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในช่วงทศวรรษก่อนหน้า สาหรับ
ช่วงบริบทนี้เมื่อรัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายมาเน้นการขยายตัวของภาคธุรกิจในระบบทุนนิยมเสรีและ
โลกของการประกอบธุรกิจมีการเติบโตและขยายตัวอย่างกว้างขวาง แนวทางการดาเนินธุรกิจร่วมกับ
รัฐจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ผ่อนคลายลง
เนื้อหาส่วนถัดมากล่าวถึงความสาคัญของการเข้าสมาคมกับการดาเนินธุรกิจที่อาศัย
ความสัมพันธ์จากเครือข่ายสมาคมการค้า สมาคมหอการค้าและพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งถือว่ายังเป็น
แนวทางการดาเนินธุรกิจที่สาคัญของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนอยู่ เนื่องจากการขยายตั วทาง
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เศรษฐกิจทาให้การแข่งขันทางธุรกิจมีความเข้มข้นมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจึงขับเน้น
ความสาคัญของการเข้าสมาคมการค้า และสมาคมทางธุรกิจ เพื่อแสวงหาความช่วยเหลือเกื้อกูลทาง
ธุรกิจระหว่างชาวจีนด้วยกัน
ในส่ ว นที่ ส ามกล่ า วถึ ง แนวทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ส าคั ญ แ ละโดดเด่ น ที่ สุ ด ของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนท่ามกลางการเติบโตของภาคธุรกิจ นั่นคือแนวทางการขยายอาณาจักร
ธุรกิจจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการและการร่วมทุน การเข้ามาของกลุ่มธุรกิจข้าม
ชาติทาให้ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีคู่แข่งขันที่มากขึ้น การพัฒ นาองค์กรให้มีมาตรฐานสากล
การกระจายทุนเพื่อดาเนินธุรกิจที่กว้างขวางออกไปและการร่วมทุนกับผู้ประกอบการข้ามชาติเป็น
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนิน ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนสามารถก้าวต่อไปได้อย่าง
เข้มแข็ง และในส่วนสุดท้ายเป็นการพิจารณาและวิเคราะห์อุดมคติการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีพื้นฐานว่าด้วยเงื่อนไขของความสัมพันธ์อันเป็นลักษณะเฉพาะในการดาเนินธุรกิจ
ของชาวจีนว่ามีการปรับเปลี่ยนอย่างไรภายใต้การดาเนินธุรกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
4.2.1 แนวทางการดาเนินธุรกิจภายใต้การพึ่งพิงอานาจรัฐ
จากการที่เศรษฐกิจไทยมีความใกล้ชิดกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น เนื่องจากการ
ขยายตัวอย่างกว้างขวางของทุกภาคส่วนทางธุรกิจ ดังนั้นแนวทางการดาเนินธุรกิจร่วมกับรัฐซึ่งเคย
เป็นแนวทางการดาเนินธุรกิจที่สาคัญที่สุดของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในทศวรรษก่อนหน้าจึง
ค่อยๆ ลดบทบาทลงไปและปรับเปลี่ยนมาเป็นแนวทางการดาเนินธุรกิจในลั กษณะของการพึ่งพิง
อ านาจรั ฐ เพื่ อ อาศั ย อ านาจรั ฐ เป็ น หลั ก ประกั น ความมั่ น คงและความมั่ น ใจจากกลุ่ ม ลู ก ค้ า และ
ผู้รับบริการของกิจการ
สาหรับตัวอย่างการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินธุรกิจภายใต้การพึ่งพิงอานาจ
รัฐที่สาคัญและโดดเด่นที่สุดก็คือ แนวทางการดาเนินธุรกิจของ ธนาคารกรุงเทพจากัด ซึ่งเป็นกิจการที่
บุกเบิกมาโดยนายชิน โสภณพนิช
แนวทางการดาเนินธุรกิจของ ธนาคารกรุงเทพจากัด กล่าวได้ว่าเป็นกิจการซึ่งมี
การพึ่งพิงอานาจรัฐค่อนข้างชัดเจนมาโดยตลอด เนื่องจากฝ่ายบริหารกิจการมีแนวคิดการบริหารที่
สอดคล้องกันว่า
“ความสัมพันธ์ของภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่กับภาครัฐบาลนั้น
ยากจะแยกออกจากกันได้โ ดยเด็ดขาด กิจกรรมของทั้ง 2 ภาคนี้มักมี
ความเกี่ยวข้องกันไม่มากก็น้อย ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ธุรกิจเอกชนขนาด
ใหญ่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยตรงจากกฎข้ อ บั ง คั บ และการเปลี่ ย นแปลง
แนวนโยบายของทางราชการ ในทางกลับกันรัฐบาลและประชาชนก็ได้รับ
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การกระทบกระเทือนจากวิธีดาเนินการทางธุรกิจของภาคเอกชนรายใหญ่
เช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่ทั้งสองฝ่ายต้องให้ความสนใจในกันและกัน
เป็นพิเศษ”16
จากแนวคิดข้างต้น แนวทางการบริหารจัดการของกิจการธนาคารกรุงเทพจากัด
จึงมักมีการพึ่งพิงอานาจรัฐมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา
การดาเนินกิจการของธนาคารกรุงเทพจากัด เริ่มมีความเป็นอิสระจากภาครัฐเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัย
ส าคัญเกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายด้านการจัด การเศรษฐกิจ ของรัฐ บาล และการพยายาม
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินธุรกิจของผู้บริหารธนาคารกรุงเทพให้กิจการสามารถดาเนินภายใต้
ระบอบทุนอย่างแท้จริงเพื่อป้องกันการแทรกแซงของอานาจรัฐที่อาจส่งผลต่อเสียต่อกิจการเมื่อผู้นา
รัฐบาลเกิดการเปลี่ยนผ่านอานาจทางการเมือง
ความพยายามเป็นอิสระจากภาครัฐของกิจการกรุงเทพจากั ด เริ่มปรากฏเค้าลาง
ของความเป็นจริง ในช่วงหลังทศวรรษ 2520 เมื่อประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจเข้าใกล้ระบบ
ทุนนิยมมากขึ้น กลุ่มอานาจการเมืองเริ่มเปลี่ยนจากเผด็จการแบบเก่ามาเป็นผู้บริหารแบบใหม่ที่มี
แนวคิดด้านการพัฒนา บรรดาผู้ประกอบการและพ่อค้าวาณิชย์ไม่ต้องมี การสานสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อ
เป็ น ช่องทางเสนอนโยบายและแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจเพียงทางใดอีกต่อไป เนื่องจากภาค
เศรษฐกิจไทยมีช่องทางติดต่อและสร้างสัมพันธ์กับรัฐบาลได้โดยตรงผ่านองค์กรการค้าและสมาคม
ธุรกิจต่างๆ การดาเนินกิจการธุรกิจเอกชนกับภาครัฐจึงค่อยๆ มีระยะห่างออกจากกันซึ่งส่งผลดีต่อ
การพัฒนากิจการของธนาคารกรุงเทพให้สามารถสร้างความก้าวหน้าแก่กิจการภายใต้ระบอบทุนที่
เป็นทิศทางเดียวกับประเทศเศรษฐกิจทุนนิยมที่เป็นอารยะได้
อย่ างไรก็ตาม ฝ่ ายบริห ารของกิจการธนาคารกรุงเทพได้มีการกลั บไปพึ่งพิ ง
อานาจรัฐอีกครั้งในช่วงต้นทศวรรษ 2530 เนื่องจาก ขณะนั้นเศรษฐกิจโลกกาลังเกิดปัญหาการชะลอ
ตัวจากเหตุการณ์วิกฤติน้ามัน 17และในขณะเดียวกันประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเอเชียอย่างญี่ปุ่น
และฮ่องกงได้เกิดปัญหาเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง ธนาคารกรุงเทพจากัดซึ่งเป็นกิจการที่ได้เข้าไป
ขยายสาขาทั้งญี่ปุ่นและฮ่องกง อีกทั้งยังมีการเข้าไปลงทุนในกิจการของฮ่องกงหลายแห่งตลอดจนมี
ความสัมพันธ์กับกลุ่มเศรษฐกิจการเงินในฮ่องกงอย่างแนบแน่น จึงประสบปัญหาด้านชื่อเสียงและ

16

สาธิต อุทัยศรี, 50 ปี บัวหลวง (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2537), 47.
17
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, วิกฤติการณ์เงินและเศรษฐกิจการเงินไทย (กรุงเทพฯ: คบไฟ,
2543), 18.
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ความมั่นใจจากผู้คนในสังคมไทยที่ได้รับข่าวสารทั้งจากสื่อสารมวลชนต่างๆ 18 และสื่อตามท้องถนน
อย่างใบปลิวที่มีข้อความเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงเทพซึ่งได้ถูกแจกจ่ายอย่างแพร่หลายใน
บริ เวณพื้น ที่กลางเมืองอย่ าง ส าเพ็ง ทรงวาด ราชวงศ์ และพาหุ รัด โดยมีข้อความว่า “ธนาคาร
กรุงเทพกาลังจะล้ม เพราะการดาเนินนโยบายที่ผิดพลาดของสาขาฮ่องกง ที่ปล่อยให้เกิดหนี้สูญหลาย
หมื่นล้านบาทและในประเทศก็มีหนี้สูญอีก 5 หมื่นล้านบาท จึงขอให้ผู้มีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพรีบ
ไปถอนเงินมากฝากกับธนาคารอื่นโดยด่วน”19
ท่ามกลางสถานการณ์ข่าวลือด้านลบต่อธนาคารกรุงเทพที่เกิดขึ้น ก่อผลเสียต่อ
ธนาคารกรุงเทพอย่างมาก กลุ่มลูกค้าที่เสียความมั่นใจได้ดาเนินการถอนเงินออกจากธนาคาร ฝ่าย
บริ ห ารของธนาคารกรุ งเทพจ ากัด จึงมี การแก้ปั ญหาเรีย กคืน ความเชื่ อใจจากประชาชนโดยการ
ประชาสัมพันธ์ปฏิเสธต่อข้อมูลของข่าวลือดังกล่าวต่อสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีการออกนโยบาย
กระตุ้นการออมของลูกค้าธนาคารโดยปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่หลายประเภท อาทิ การปรับ
เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 10 ปรับดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะสั้น 3,
6 เดือนจากร้อยละ 12.5 เป็นร้อยละ 14.5 และปรับระดับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะยาว 12
เดือนเป็นอัตราร้อยละ 14 20 อย่างไรก็ดี ข่าวการโจมตีความมั่นคงของธนาคารก็ยังคงปรากฏอยู่และ
อัตราการฝากเงินของลูกค้าธนาคารก็ยังไม่กลับคืนมาดังเดิม ดังนั้น ฝ่ายบริหารกิจการของธนาคาร
กรุงเทพซึ่งนาโดยนายชาตรี โสภณพนิช ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของนายชิน โสภณพนิชจึงกลับมาอาศัย
ช่องทางการพึ่งพิงอานาจรัฐเพื่อการเรียกคืนความมั่นใจจากสังคม โดยการสานสัมพันธ์ผู้มีอานาจรัฐ
อย่างพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ซึ่งกาลังดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีและให้รัฐบาลช่วยประกาศแถลง
รับประกัน ความมั่นคงของกิจการว่าผ่านสื่อมวลชนว่า “ธนาคารกรุงเทพฯ เป็นธนาคารที่มีความ
มั่นคง” ซึ่งหลังจากรัฐบาลได้แถลงต่อสื่อด้วยข้อความดังกล่าว ข่าวลือด้านลบเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ
ธนาคารกรุงเทพจึงค่อยๆ คลี่คลายและได้รับความมั่นใจในความมั่นคงของธนาคารจากผู้ใช้บริการของ
ธนาคารกลับคืนมา และต่อมาในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจึงมติตกลง
เชิ ญ ให้ พ ลเอกเปรม ติ ณสู ล านนท์เ ข้ า มาเป็น ประธานที่ ป รึก ษาคณะกรรมการธนาคาร เพื่อ เป็ น
หลักประกันความมั่นคงของกิจการในสายตาของสาธารณชน21
18

“อานวย วีระวรรณ กับการเปลี่ยนแปลงของธนาคารกรุงเทพ,” นิตยสารผู้จัดการ
(กันยายน 2529): 61.
19
ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์, ราชันย์แห่งผู้บริหารการเงิน-ธนาคาร ชิน โสภณพนิช, 108.
20
“บันทึกข่าวเศรษฐกิจในประเทศ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2533.” สยามจดหมาย
เหตุ 15 ฉ.49 (2533): 1359
21
ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์, ราชันย์แห่งผู้บริหารการเงิน-ธนาคาร ชิน โสภณพนิช, 109.
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จากที่ได้อภิปรายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ฝ่ายบริหารของธนาคารกรุงเทพมีความ
พยายามดาเนินกิจการในแนวทางที่เป็นอิสระจากรัฐเพื่อให้การบริหารกิจการสามารถเติบโตก้าวหน้า
ในวิถีของระบบทุนนิยมเสรี อย่างไรก็ดี เมื่อภาคเศรษฐกิจเกิดปัญหาอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และความศรัทธาของผู้ใช้บริการ แม้ผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพจะได้พยายามแก้ไข
ปัญหาทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นการแถลงการณ์ต่อภาคสังคมหรือการออกนโยบายปรับอัตราดอกเบี้ย
เพื่อสร้างแรงจูงใจการใช้บริ การจากประชาชน กระนั้นธนาคารก็ไม่สามารถเรียกคืนความมั่นใจจาก
ประชาชนและสื่อมวลชนดังเดิมได้ เนื่องจาก ผู้คนในสังคมไทยส่วนใหญ่มักมีทัศนคติเรื่องความเชื่อมั่น
ที่ว างอยู่ บ นแนวคิด ว่ าด้ ว ยธุ ร กิจ ที่ มีรั ฐ บาลเป็ น ประกั น เป็ น ธุร กิ จที่ มี ความมั่ น คงมากกว่า ดัง นั้ น
ผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพจึงหันกลับไปใช้แนวทางการดาเนินธุรกิจที่พึ่งพิงอานาจรัฐซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญต่อการอยู่รอดและการดาเนินธุรกิจในสังคมไทยมาแต่สมัยเดิมเพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการมั่นใจ
ในสถานภาพและความมั่นคงของธนาคาร
4.2.2 แนวทางการดาเนินธุรกิจภายใต้การเข้าร่วมสมาคมธุรกิจ
ส่วนการแนวทางการดาเนินธุรกิจลักษณะถัดมา นั่นคือการเข้าสมาคมกับแนว
ทางการดาเนินธุรกิจที่อาศัยความสัมพันธ์จากเครือข่ายสมาคมการค้า จากการศึกษาพบว่า นับจาก
เปลี่ยนผ่านทางการเมืองเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารมาขับ
เน้นการอาศัยทรัพยากรภาคบริหารที่มาจากภาคธุรกิจเป็นสาคัญ 22 และยิ่งกว่านั้นใน พ.ศ. 2524
รัฐบาลมีการจั ดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนหรือ กรอ. เพื่อทาหน้าที่เป็นองค์กร
ประสานนโยบายและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ
จากการทีร่ ัฐบาลเปิดพื้นที่ระดับภาครัฐให้กับองค์กรภาคเอกชน ส่งผลให้สมาคม
ธุรกิจ และสมาคมการค้าต่างๆ ขยายตัวทั้งในแง่ของจานวนและบทบาท สมาคมธุรกิจต่างๆ สามารถ
นาเสนอข่าวสารและความต้องการเสนอเป็นนโยบายเข้าสู่ภาครัฐได้ผ่านการดาเนินงานของกรอ.
การเกิดขึ้นขององค์กร กรอ. ทาให้ความร่ว มมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนมี
ความชัด เจนและมีผ ลสั ม ฤทธิ์ในเชิงปฏิบั ติ การผลิ ตนโยบายพัฒ นาธุรกิ จของภาครัฐ มาจากการ
กลั่นกรองความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มกิจการ 23 และใน พ.ศ. 2526 รัฐบาลส่งเสริมความสามารถ
ของสมาคมธุ ร กิ จ ยิ่ ง ขึ้ น อี ก โดยการร่ ว มมื อ 3 ฝ่ า ยระหว่ า งคณะรั ฐ บาล กระทรวงพาณิ ช ย์ และ
22

เอนก เหล่าธรรมทัศน์, มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านการเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกิจ,
(กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2539), 52-53.
23
มนุชญ์ วัฒนโกเมร, “คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ: การศึกษาด้านการบริหาร,” (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532), 8.

Ref. code: 25595606030111HJL

133
หอการค้าแห่งประเทศไทยจัดตั้งบริษัทศูนย์ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศขึ้นมา เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจ
ได้ครอบคลุมและสอดรับกับการดาเนินงานข้ามชาติ สมาคมธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าร่วมประชุมและ
ส่งผ่านข้อมูลจากภาครัฐและศูนย์ดาเนินการไปสู่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกของตนได้24
สาหรับกรณีของสมาคมหอการค้าจีนซึ่งเป็นสมาคมสาคัญของผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจีนในทศวรรษก่อนหน้า จากการศึกษาพบว่า ในช่วงหลังทศวรรษ 2520 สถานะและบทบาท
ของสมาคมหอการค้าจีนได้มีขอบข่ายการดาเนินงานกว้างขวางออกไปตามอานาจที่ได้จากปรับเปลี่ย น
นโยบายของรั ฐ บาลและมี ก ารพั ฒ นาสถานะเป็ น องค์ ก รส าคั ญ ที่ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนสามารถดาเนินธุรกิจได้ราบรื่นมากขึ้นทั้งในเวทีธุรกิจประเทศไทยและ
เวทีธุรกิจระดับสากล
สมาคมหอการค้าจีนมีการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจการค้า
ของสมาชิกอย่างสูงสุด มีการจัดอบรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพการค้าที่แข็งแกร่ง จัดเวทีประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนข่าวสารและความร่วมมือระดับองค์กร และจัดกิจกรรมส่งเสริมกาลังใจแก่สมาชิกที่มีการ
ดาเนินธุรกิจโดดเด่น และยังผลักดันการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการชาวจีน
ในประเทศไทยให้ ส ามารถเข้ า ไปดาเนิ น การลงทุ น ในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี นซึ่ ง ก าลั งเป็ น ชาติ
เศรษฐกิจที่มีอนาคตไกลได้สะดวกมากขึ้น
ช่ ว งทศวรรษ 2530 เมื่ อ เศรษฐกิ จ การค้ า ขยายตั ว มากที่ สุ ด ขอบข่ า ยการ
ดาเนินงานของสมาคมหอการค้าจีนมีการขยายตัวตามไป สมาคมหอการค้าจีนมีการดาเนิ นงานด้าน
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการดาเนินธุรกิจและการค้าของผู้ประกอบการเชื้อสายจีนทั้งในประเทศไทย
และต่างชาติ สมาคมหอการค้าจีนมีบทบาทสาคัญต่อการเป็นองค์กรกลางติดต่อจัดหาผู้ประกอบการ
เชื้อสายจีนภายในประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับข้อเสนอของการติดต่อจากบริษัทการค้ าของชาว
จีนในชาติอื่น ให้การช่วยเหลือด้านการดาเนินงาน ติดต่อประสานงาน และการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจประเภทใหม่ๆ แก่สมาชิก และนอกจากนี้สมาคมหอการค้าจีนยังมีการจัด
ประชุมผู้ประกอบการเชื้อสายจีนทั่วโลกซึ่งเป็นเวทีแห่งการสร้างมิตรเพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์
และเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ป ระกอบการชาวจีนในพื้นที่ต่างๆ ทั่ว โลกสร้างปฏิสั มพันธ์และเจรจาค้าขาย
ระหว่างกันได้25
ในการจัดประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลกครั้งที่ 3 (The 3rd World Chinese
Entrepreneurs Convention) เมื่อวันที่ 3-5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ซึ่งมีสมาคมหอการค้าจีนแห่ง
24

80 ปี นาวานาทิศเศรษฐกิจไทย, จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี หอการค้าไทย
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง จากัด, 2556), 96.
25
หนังสือครบรอบ 100 ปี หอการค้าไทยจีน, 64-65.
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ประเทศไทยเป็นประธาน มีผู้ประกอบการชาวจีนจานวนกว่า 1,500 คน จาก 24 ประเทศของทุก
ภูมิภาคทั่วโลกสนใจให้การเข้าร่วม และยังมีคณะทางานระดับสูงจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งจากเอเชีย ยุโรป
อเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกา และพื้นที่อื่นจากทั่วภูมิภาคของโลกให้การสนั บสนุน เวทีการประชุม
ทาหน้าที่ดาเนินการจัดการเจรจาและหาข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ประกอบการและคณะผู้แทนต่างๆ
เกี่ ย วกั บ แนวทางและวิ ถี ท างที่ จ ะสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ทางเศรษฐกิ จ ข้ า มชาติ ข องเครื อ ข่ า ย
ผู้ประกอบการชาวจีนทั่วโลก สมาคมหอการค้าจีนและผู้ประกอบการชาวจีนเชื่อมั่นว่าการสร้างบูรณ
ภาพทางความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการชาวจีนด้วยกันจะช่วยให้เศรษฐกิจของภูมิภาคที่ชาวจีน
ทั้งหลายได้เข้าไปอยู่อาศัยและเศรษฐกิจโลกสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวไกล และยกระดับมิติใหม่
ให้แก่การดาเนินกิจการของผู้ประกอบการเชื้อสายจีนในกระแสโลกาภิวัตน์ได้ดียิ่งขึ้น26

ภาพที่ 4.2 งานประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลกครั้งที่ 3, World Chinese Entrepreneurs
Convention, http://www.wcec-secretariat.org/en/index.php/event/146-event3
(สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560).
ในสมัยประธานที่นาโดย ดร. บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง การดาเนินงานของสมาคม
หอการค้าจีนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจและสมาคมธุรกิจอื่นๆ อย่าง
กว้างขวาง สมาชิกของสมาคมหอการค้าจีนหลายคนเข้าไปดารงตาแหน่งเป็นกรรมการร่วมในองค์กร
ธุรกิจของรัฐบาล และคณะกรรมการระดับสูงบางคน เช่นนายสมาน โอภาสวงศ์ เข้าร่วมดารงตาแหน่ง

26

World Chinese Entrepreneurs Convention, “หนังสือแถลงเปิดการประชุมนักธุรกิจ
จีนทั่วโลกครั้งที่ 3,” http://www.wcec-secretariat.org/en/pdf/03/welcome_1.pdf (สืบค้น
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2560).
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สาคัญทางการเมือง27 การที่ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนขยายบทบาทการร่วมมือกับภาครัฐอย่าง
แนบแน่น ส่งผลให้การดาเนินงานของสมาคมหอการค้าจีนสามารถดาเนินได้อย่างราบรื่นมากขึ้น ผู้นา
และตัว แทนจากสมาคมสามารถเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐ บาลกับเอกชนในระดับภาพรวม และยัง
สามารถเป็นองค์กรกลางการเจรจาตกลงระหว่างภาคเอกชน
ท่ามกลางการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเข้มข้น การเป็นสมาสมาชิกร่วมใน
สมาคมการค้าขนาดใหญ่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมากที่สุด ในการประชุมต่างๆ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนสามารถเปิดโอกาสแก่ธุรกิจของตนเองจากการมีเวทีสร้างความสัมพันธ์
ในระดับนานาชาติ ผู้ประกอบการชาวจีนข้ามชาติบางส่วนมีการติดต่อค้าขายผ่านสมาคมหอการค้าจีน
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่เข้าเป็นสมาชิกสามารถได้รับข้อมูลและโอกาสในการซื้อขายมากกว่า
กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นอิสระจากสมาคม การรับประกันในมาตรฐานการค้าและความเชื่อถือที่ยืนยัน
จากสมาคมช่วยจูงใจให้ผู้ประกอบการชาวจีนข้ามชาติร่วมลงทุนเพื่อขยายกิจการได้สะดวกยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ในสมาคมธุรกิจชาวจีนขนาดใหญ่ อย่างสมาคมหอการค้าจีน ผู้ประกอบการไทยเชื้ อสายจีน
ในกิ จ การขนาดใหญ่ ห ลายคนด ารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการและด าเนิ น งานร่ ว มกั น กั บ สมาชิ ก
ผู้ประกอบการระดับกลางและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถใช้โอกาสของการดาเนินกิจกรรมร่วมกับ
ผู้ ป ระกอบการสมาชิ ก อื่ น ๆ รวมถึ ง ผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ เพื่ อ การติ ด ต่ อ ค้ า ขายและสร้ า ง
ความสัมพันธ์เพื่อนาไปสู่การขยายอาณาจักรทางการค้าร่วมกันต่อไป
จากที่ได้อภิปรายขอบข่ายการดาเนินงานอย่างกว้างขวางของสมาคมหอการค้า
จีนจะเห็นได้ว่าสมาคมหอการค้าจีนเป็นสมาคมที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการดาเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนอย่างยิ่งยวด ในระดับประเทศ การเข้าเป็นสมาชิกในสมาคม
หอการค้าจีน ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนสามารถสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและใช้สมาคมหอการค้า
จีนเป็นองค์กรกลางเพื่อส่งผ่านนโยบายและข้อเสนอทางธุรกิจไปสู่ภาครัฐได้ ส่วนในระดับข้ามชาติ
การเข้ า เป็ น สมาชิ ก ในสมาคมหอการค้ า จี น ช่ ว ยให้ ผู้ ป ระกอบการชาวจี น จากทั่ ว โลกมี โ อกาสได้
ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างบูรณภาพทางการค้าและเสริมพลังทางธุรกิจระหว่างกัน และในขณะเดียวกันก็
สามารถก่อให้เกิดพลังต่อรองร่วมระหว่างผู้ประกอบการชาวจีนในระดับการค้าข้ามชาติและช่วยลด
การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการชาวจีนด้วยกันเองที่อาจนามาซึ่ งการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่
กลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ ที่กาลังเกิดการขยายตัวท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์

27

นายสมาน โอภาสวงศ์ ดารงตาแหน่งวุฒิสมาชิกสภา ในช่วงระหว่างพ.ศ. 2539 -2543
(บันทึกการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 32 ง (11
เมษายน 2539): 81-87.
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4.2.3 แนวทางการขยายอาณาจักรทางธุรกิจจากการร่วมทุนและการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ
สาหรับแนวทางการดาเนินธุรกิจลักษณะสุดท้ายที่โดดเด่นและมีความสาคัญมาก
ที่สุดสาหรั บผู้ ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในการดาเนินธุรกิจภายใต้ส มัยโลกาภิวัตน์นั่นคือ แนว
ทางการขยายอาณาจักรธุรกิจจากการขยายกิจการ การลงทุนในกิจการใหม่เพิ่มเติม การปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ด้านการบริหาร และการร่วมทุนกับผู้ประกอบการทั้งจากในประเทศและนอกประเทศทั่วโลก
ในระยะหลังทศวรรษ 2520 ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนแต่ละกรณีศึกษามี
การปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารและมีการขยายอาณาจักรทางธุรกิจในระดับที่กว้างขวางไปจาก
เดิมและแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน
สาหรับกรณีของนายชิน โสภณพนิชซึ่งได้ดาเนินกิจการหลักอยู่ในกิจการธนาคาร
กรุงเทพพบว่า ภายใต้ช่วงเวลานี้เมื่อนายชาตรี โสภณพนิช และนายชาติศิริ โสภณพนิชได้เข้ามาดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการบริหารแทนบิดา กิจการของธนาคารกรุงเทพได้มีการขยายตัวออกไปทุก
ด้าน ซึ่งส่งผลให้กลยุทธ์ทางธุรกิจและการดาเนินธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม
ก่อนจะเข้าสู่การทาความเข้าใจแนวทางการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ในที่นี้จะกล่าวถึงการขยาย
กิจการในด้านต่างๆ ของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นปฐมเหตุสาคัญของการเพิ่มขึ้นของเงินทุนที่นามาซึ่ง
ความสามารถในการขยายการลงทุนออกไปได้อย่างกว้างขวางและนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการ
ดาเนินงานในทุกระดับ ตั้งแต่การบริหารจัดการภายในจนถึงการขยายอาณาจักรธุรกิจออกไปผ่านการ
ร่วมทุน
ตารางที่ 4.2
การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทธนาคารกรุงเทพ
ปี พ.ศ.

ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
ของธนาคารกรุงเทพ
2487-2495
หลวงรอบรู้กิจ
2495-2520
นายชิน โสภณพนิช
2520-2522
นายบุญชู โรจนเสถียร
2523-2535
นายชาตรี โสภณพนิช
2535-ปัจจุบัน
นายชาติศิริ โสภณพนิช
รวบรวมข้อมูลจาก สาธิต อุทัยศรี, 50 ปี บัวหลวง (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2537).
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ส าหรั บ การขยายการดาเนินงานที่โ ดดเด่นของ ธนาคารกรุงเทพ ในช่ว งการ
บริหารงานของนายชาตรี โสภณพนิช ทายาทรุ่นที่หนึ่งของนายชิน โสภณพนิชก็คือ การขยายสาขา
ของธนาคาร ทั้งในพื้นที่ในและนอกประเทศ
ส าหรั บ การขยายสาขาของพื้น ที่ในประเทศ จากข้ อมูล พบว่ านับ ตั้งแต่ พ.ศ.
2523 เป็นต้นมา ธนาคารกรุงเทพมีสัดส่วนการขยายสาขามากขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่
ต่างจังหวัด การเพิ่มขึ้นต่อปีของสาขาธนาคารกรุงเทพมีค่อนข้างสูงกว่าในพื้นที่ในเมืองหรือพื้นที่ใน
กรุงเทพ และ เมื่อพิจารณาเฉพาะการขยายสาขาของธนาคารกรุงเทพใน พ.ศ. 2525 พบว่า ในขณะที่
สาขากรุงเทพเพิ่มขึ้นเพียง 4 สาขา แต่ การขยายสาขาในต่างจังหวัดของธนาคารกรุงเทพมีจานวน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 15 สาขา ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดของการขยายสาขาของธนาคาร
กรุงเทพเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา และยังเป็นการขยายสาขาที่มีจานวนสูงที่สุดของการ
ขยายสาขากิจการธนาคารเมื่อเปรี ยบเทียบกับการขยายสาขาของธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาเดียวกัน28
ตารางที่ 4.3
จานวนการขยายสาขาภายในประเทศไทยของธนาคารกรุงเทพระหว่างพ.ศ.2523-2533
ปีพ.ศ
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
28

จานวนสาขา
ในกรุงเทพฯ
69
70
74
78
83
83
89
90
91

จานวนสาขา
ในต่างจังหวัด
175
179
194
199
215
224
241
246
251

พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในภาคผนวก ง
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
จานวนการขยายสาขาภายในประเทศไทยของธนาคารกรุงเทพระหว่างพ.ศ.2523-2533
ปีพ.ศ
2532
2533

จานวนสาขา
ในกรุงเทพฯ
91
92

จานวนสาขา
ในต่างจังหวัด
253
267

รวบรวมข้อมูลจาก Bangkok Bank Limited, Statistical data on commercial banks in
Thailand 1980 -1990 (Bangkok: The Division, n.d.)
ส่วนการขยายสาขาของพื้นที่ต่างประเทศ จากข้อมูลพบว่า ธนาคารกรุงเทพ มี
นโยบายมุ่งเน้นการขยายสาขาในพื้นที่ต่างประเทศอย่างแน่วแน่ โดยการวางแนวทางการขยายสาขา
ข้ามชาติใน 2 ลักษณะคือ การขยายพื้นที่บริการกับบริษัทตัวแทนการเงินในต่างประเทศและการ
ขยายสาขาของธนาคารกรุงเทพออกไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก
ส าหรั บ ลั ก ษณะแรก การขยายพื้ น ที่ ก ารบริ ก ารของธนาคารก รุ ง เทพใน
ต่างประเทศพบว่า ธนาคารกรุงเทพได้มีการขยายพื้นที่บริการผ่านการประสานความร่วมมือกับบริษัท
ตัวแทนการเงินในต่างประเทศเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นทาหน้าที่อานวยความสะดวกและรับบริการโอน
เงิน ฝากเงิน ตลอดจนรวบรวมเอกสารทางการเงินต่างๆ ให้แก่ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพในพื้นที่ต่างๆ
โดยใน พ.ศ. 2523 บริษัทตัวแทนการเงินของธนาคารกรุงเทพได้กระจายตัวออกไปหลายพื้นที่ ใน
พื้น ที่เอเชีย มีบ ริ ษัทตัว แทนการเงินของธนาคารกรุงเทพจานวน 294 แห่ ง ในพื้นที่ยุโ รปมีบริษั ท
ตัวแทนการเงินของธนาคารกรุงเทพจานวน 303 แห่ง ในพื้นที่อเมริกาใต้มีบริษัท ตัวแทนการเงินของ
ธนาคารกรุ งเทพจ านวน 10 แห่ง และในพื้นที่อเมริกาเหนือมีบริษัทตัว แทนการเงินของธนาคาร
กรุงเทพจานวน 226 แห่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการขยายพื้นที่เข้าถึงได้ครอบคลุมทั่วทุกมุมโลก29

29

Bangkok Bank Limited, Statistical data on commercial banks in Thailand
1980-1997 (Bangkok: The Division, n.d.),
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ภาพที่ 4.3 พื้นที่สาขาและบริษัทตัวแทนในต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ (พ.ศ. 2523)
Bangkok Bank Limited, Statistical data on commercial banks in Thailand 1980
(Bangkok: The Division, n.d.) 33.
ส่ ว นการสาขาข้า มชาติล ัก ษณะถัด มา การขยายสาขาของธนาคารกรุ ง เทพ
ออกไปยังต่างประเทศ จากข้อมูลปรากฏว่าตลอดทศวรรษ 2520 ธนาคารกรุงเทพยังไม่ได้มีการขยาย
สาขาออกไปยังต่างประเทศเพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจากในช่วงทศวรรษ 2520 พื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกได้
ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจหลากหลายด้าน เช่นช่วงต้นทศวรรษ 2520 ชาติต่างๆ ในโลกต้องเผชิญ
กับปัญหาวิกฤติการณ์น้ามันราคาสูงที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้งภายในขององค์การกลุ่มประเทศผู้ส่ง
น้ามันออกหรือโอเปคที่ทาให้ราคาน้ามันสูงขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และในพื้นที่ฮ่องกงก็เกิดปัญหา
วิกฤติตลาดหุ้นที่เกิดจากการขยายตัวเกินจริงของธุรกิจการเก็งกาไรระยะสั้นในช่วงพ.ศ. 2522 ส่วนใน
สหรัฐอเมริกาเกิดปัญหาเงินเฟ้ออย่างรุนแรงซึ่งทาให้ภาคการส่งออกและภาคธุรกิจโดยรวมเกิดปัญหา
อย่างหนัก และในประเทศญี่ปุ่นก็เกิดปัญหาเงินเยนอ่อนค่าอย่างรุนแรง 30 ดังนั้นธนาคารกรุงเทพจึง
ยังคงประวิงการขยายตัวของสาขาธนาคารในต่างประเทศเอาไว้และใช้บริการของบริษัทตัวแทนใน
ต่างประเทศเพื่อรับทาธุรกรรมการเงินต่างๆ ให้แก่กลุ่มลูกค้าก่อน จากนั้นต่อมาในทศวรรษ 2530
เมื่อปัญหาเศรษฐกิจเริ่มคลี่คลายลงและวิกฤติการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเริ่มเปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็นใน พ.ศ. 2533 ธนาคารกรุงเทพจึงมีการขยายกิจการและ
เพิ่มจานวนที่ตั้งสาขาออกไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกครั้ง จนใน พ.ศ. 2538 ธนาคารกรุงเทพมีสาขา
ต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 18 สาขา ในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย พนมเปญ 1 แห่ง ซัวเถา 1 แห่ง เซี่ยงไฮ้
30

พีรเดช ชูเกียรติขจร และนลิตรา ไทยประเสริฐ, “ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของ
ประเทศญี่ปุ่นและเอเชียที่มีต่อการเคลื่อนย้ายการลงทุนทางตรงจากประเทศญี่ปุ่นสู่ 4 ประเทศใน
อาเซียนและ 3 ประเทศอุตสาหกรรมใหม่,” เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18, ฉ.1 (มกราคมมิถุนายน 2557): 23-24.
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1 แห่ง ปักกิ่ง 1 แห่ง เฉิงตู 1แห่ง แฮมเบิร์ก 1 แห่ง ฮ่องกง 3แห่ง อินโดนีเซีย 2 แห่ง ญี่ปุ่น 2 แห่ง
เวียงจันทน์ 1 แห่ง มาเลเซีย 1 แห่ง ย่างกุ้ง 1 แห่ง ฟิลิปปินส์ 1 แห่ง ไต้หวัน 3 แห่ง อังกฤษ 1 แห่ง
อเมริกา 2 แห่ง และ เวียดนาม 2 แห่ง31
จากการขยายพื้นที่เข้าถึงโดยการเปิดสาขาและใช้บริการบริษัทตัวแทนในพื้นที่
ทั่วโลก ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพมีจานวนเงินฝากสะสมเพิ่มขึ้นตามไป โดยจานวนเงินฝากของธนาคาร
กรุ งเทพจะมีการแปรผั น ไปตามการเพิ่มจานวนสาขาของธนาคารกรุงเทพ กล่ าวคือในช่ว งปีใดที่
ธนาคารกรุงเทพมีการสาขาเพิ่มขึ้น จานวนเงินฝากและจานวนเงินสะสมของธนาคารก็จะเพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วย ยกตัวอย่างเช่นช่วง พ.ศ. 2523-2524 ซึ่งมีอัตราการขยายสาขาในประเทศสูงมากที่สุด อัตรา
การขยายตัวของเงินฝากในธนาคารกรุงเทพได้เพิ่มขึ้นสูงถึง 37.82 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในปีถัดมาในพ.ศ.
2525 เมื่อการขยายสาขาของธนาคารกรุงเทพเริ่มมีสัดส่วนที่ลดลง จานวนเงินฝากจึงมีอัตราการ
ขยายตัวลดลงตามไปเหลือเพียง 5.37 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนการขยายตัวลดลงต่างจากปีก่อน
หน้า 32.45 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 4.4
จานวนเงินฝากของธนาคารกรุงเทพระหว่างพ.ศ. 2523-2540
ปี พ.ศ.
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532

จานวนเงินฝาก
12,491 ล้านบาท
17,215 ล้านบาท
18,139 ล้านบาท
21,937 ล้านบาท
23,613 ล้านบาท
23,523 ล้านบาท
22,962 ล้านบาท
22,083 ล้านบาท
29,654 ล้านบาท
34,384 ล้านบาท

31

พิจารณาข้อมูลจาก Bangkok Bank Limited, Statistical data on commercial
banks in Thailand 1980-1997.
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
จานวนเงินฝากของธนาคารกรุงเทพระหว่างพ.ศ. 2523-2540
ปี พ.ศ.
2533
2536
2537
2540

จานวนเงินฝาก
43,830 ล้านบาท
43,891 ล้านบาท
56,802 ล้านบาท
16,377 ล้านบาท

รวบรวมข้อมูลจาก Bangkok Bank Limited, Statistical data on commercial banks in
Thailand 1980-1997 (Bangkok: The Division, n.d.)
ในทานองเดียวกันกับการขยายตัวของจานวนเงินฝาก เมื่อบริษัทธนาคารกรุงเทพ
จากัดได้มีการขยายตัวและมีจานวนเงินฝากสะสมที่เพิ่มมากขึ้น บรรดานักลงทุนต่างๆ จึงเกิดความ
มั่นใจและเข้ามาร่วมทุนกับธนาคารกรุงเทพมากขึ้น และส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของธนาคารกรุงเทพมี
จานวนเพิ่มขึ้นดังนี้
ตารางที่ 4.5
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารกรุงเทพระหว่าง พ.ศ. 2520-2537
ปี พ.ศ.
2520
2522
2523
2524
2533
2537

จานวนทุนจดทะเบียน
1,500 ล้านบาท
1,650 ล้านบาท
1,800 ล้านบาท
3,000 ล้านบาท
7,260 ล้านบาท
20,000 ล้านบาท

รวบรวมข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “บันทึกการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ของบริษัทธนาคารกรุงเทพจากัดระหว่าง พ.ศ. 2520-2537.”
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จากที่ได้อภิป รายข้างต้นจะเห็นได้ว่า นับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา
ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพได้มีแนวทางการขยายกิจการออกไปทั้งในประเทศ และนอกประเทศอย่าง
แน่วแน่ ซึ่งส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีอัตราเงินสะสมของธนาคารเป็น
จานวนมาก และนามาซึ่งความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อการลงทุนร่วมกับธนาคารกรุงเทพมากขึ้นตาม
ไปด้วย
ทั้งนี้ จากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขยายสาขาและ
การขยายตัวของเงินทุนครอบครอง ส่งผลให้แนวทางการดาเนินธุรกิจของผู้บริหารธนาคารกรุงเทพมี
การเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้านดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการธนาคาร
สาหรับในด้านการบริหารจัดการธนาคาร จากข้อมูลพบว่า เมื่อธนาคารกรุงเทพมี
สาขาในต่างจังหวัดมากขึ้น การบริหารจัดการจึงมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นตามไป ธนาคารกรุงเทพจึงได้มี
การพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารงานส่วนภูมิภาคให้มีความเป็นระเบียบและรัดกุมมากขึ้น
โดย มีการเพิ่มตาแหน่ ง ผู้ ช่ว ยผู้ จั ดการภาคขึ้นมาเพื่อดูแลพื้นที่ส าขาของธนาคารกรุงเทพ ผู้ ช่ ว ย
ผู้จัดการภาค 1 คนทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามงานด้านต่างๆ ของสาขาธนาคารกรุงเทพ
จานวน 5-6 สาขา และนอกจากนี้ก็มีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่สิ นเชื่อประจาสาขาขึ้นมาเพื่อให้การ
ดาเนิ น งานด้ านสิ น เชื่ อมี ค วามรวดเร็ว และสามารถรองรั บความต้ อ งการบริ การด้า นสิ น เชื่อ จาก
ประชาชนได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น32
2. การเปลี่ยนแปลงการด้านการจัดการบุคลากรของธนาคาร
ส่วนในด้านการจัดการบุคลากร จากข้อมูลพบว่า ธนาคารกรุงเทพได้มีการออก
ระเบียบการรับพนักงานและระบบการจัดการบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับการมีสมาชิกผู้ร่วมงานที่
มากขึ้น ตามการขยายองค์กรให้ กว้า งขวางออกไปทั้งในประเภทบุ คลากรระดั บล่ างและในระดั บ
บุคลากรการบริหาร
สาหรับกรณีของบุคลากรระดับล่างพบว่า ธนาคารกรุงเทพได้มีการออกระเบียบ
การรับพนักงานขึ้นมาโดยระบุคุณสมบัติผู้ส มัครออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นผู้สมัครที่มี
คุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรีจะต้องมีการสาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่
รัฐบาลรับรองโดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.7 และในประเภทที่สองเป็นผู้สมัครที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป ธนาคารกรุงเทพกาหนดให้ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.3 จึงจะสามารถเข้าสมัครเป็น

32

ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์, ราชันย์แห่งผู้บริหารการเงิน-ธนาคาร ชิน โสภณพนิช (กรุงเทพฯ:
อนิเมทกรุ๊ป, 2554), 126-127.
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บุคลากรเพื่อทางานร่วมกั บธนาคารกรุงเทพได้ 33 ส่วนกรณีของการจัดการบุคลากรระดับบน พบว่า
โครงสร้างองค์กรและตาแหน่งงานรับสมัครระดับบนของธนาคารกรุงเทพมีความเปิดกว้างมากขึ้น
ในช่ว งหลั งจาก พ.ศ. 2523 เนื่ องจาก ขณะนั้นธนาคารกรุงเทพมีนโยบายเพื่อพัฒ นาให้ธ นาคาร
กรุงเทพเป็นธนาคารผู้นาในภาคพื้นเอเชีย ดังนั้น บุคลากรการบริหารของธนาคารกรุงเทพจึงมีความ
จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนและต้องเปิดรับทรัพยากรการบริหารที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานให้
มากขึ้น34
3. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดาเนินการ
ส่วนในด้านเทคโนโลยี จากข้อมูลพบว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้มีการนาอุปกรณ์
ด้านบัญชีที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ อย่างเช่น เครื่องจักรลงบัญชี ที่ใช้สาหรับบันทึกบัญชีเงินฝากแทน
การบันทึกรายละเอียดบัญชีของลูกค้าด้วยลายมือ และนอกจากนี้ใน พ.ศ. 2530 ธนาคารกรุงเทพยัง
ได้ลงทุนจานวน 40 ล้านบาทเพื่อนาระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์เข้ามาใช้ โดยมีจุด ประสงค์เพื่อให้
ระบบออนไลน์ทาหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลของเงินฝาก และรายงานการเงินต่างๆ ของลูกค้าได้อย่าง
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยไม่ต้องอ้างอิงหรือรอการสอบสวนข้อมูลการเงินจากสาขา
ใหญ่ดังเช่นในอดีต35
4. การขยายการดาเนินกิจการออกไปยังธุรกิจอื่นผ่านการร่วมทุน
จากการที่ธนาคารกรุงเทพได้มีการขยายสาขากว้างขวางออกไป และส่งผลให้มี
จานวนเงินสะสมเพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหารของธนาคารกรุงเทพซึ่งนาโดยตระกูลโสภณพนิชจึงมีการขยาย
การลงทุนในกิจการต่างๆ เพื่อขยายอาณาจักรทางธุรกิจและขยายการลงทุนออกไปยังกิจการอื่นๆ
เพิ่มเติม โดยธุรกิ จ ประเภทส าคัญที่ตระกูล โสภณพนิช มีการเข้าไปลงทุนร่ว มอย่างมากก็คือธุรกิจ
ธนาคาร ธุรกิจการเงิน และบริษัทหมุนเวียนเงินทุนต่างๆ ที่ดาเนินการโดยกลุ่มผู้ประกอบการชาวจีน
ทั้งจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกและโดยเฉพาะลุ่มทุนการเงินในฮ่องกง อาทิเช่น ธนาคารพาณิชย์แห่งฮ่องกง
(Commercial Bank of Hongkong) ธนาคารชาวจีนฮ่องกง (Hong Kong Chinese Bank) ธนาคาร
หลิ่ วชองฮิง (Liu Chong Hing Bank)36บริษัทหลั กทรัพย์โ นมูระพัฒ นสิ นจากัด (Nomura

33

นิตยา อมการ, “ปัญหาของอุตสาหกรรมธนาคาร: กรณีศึกษาบุคลากรของธนาคาร,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), 41.
34
พิจารณารายชื่อกรรมการของบริษัทธนาคารกรุงเทพจากัดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก จ.
35
เรื่องเดียวกัน.
36
Kevin Hewison, Bankers and Bureaucrats Capital and role of the State in
Thailand (Yale University Southeast Asia Studies, 1989): 198-199.
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International Securities Co.,Ltd) บริษัทเงินทุนหลั กทรัพย์ยันกวงจากัด (Shing Kwan
Investment Co.,Ltd) บริษัทสินเชื่อโรบินาจากัด (Robina Credit Co.Ltd) ฯลฯ37
ดังที่ได้อภิปรายข้างต้นจะเห็นได้ว่าการดาเนินธุรกิจของบริษัทธนาคารกรุงเทพ
จากัด ภายใต้การบริหารงานผู้บริหารลาดับที่ 4 และ 5 ต่อจากนายชิน โสภณพนิชและนายบุญชู โร
จนเสถียรนั้น ได้ทาให้กิจการของธนาคารกรุงเทพขยายตัวออกไปทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
ขยายสาขาที่ทาให้ธนาคารกรุงเทพสามารถเข้าถึงเงินทุนได้อย่างกว้างขวาง นายชาตรี โสภณพนิชและ
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงเทพเห็นว่า การดาเนินรอยตามแผนการดาเนินงานที่ใช้มาจากระยะ
ก่อนเป็นแนวทางสาคัญที่ทาให้ธนาคารกรุงเทพสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 38 ดังนั้น นาย
ชาตรี โสภณพนิชจึงใช้การขยายสาขาเป็นหนทางสาคัญสาหรับการระดมเงินฝากและเข้าถึงลูกค้าของ
ธนาคารผ่านวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาออกไปด้วยกิจการของธนาคารเอง หรือติดต่อกับ
บริษัทตัวแทนต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ก ารให้บริการของธนาคารกรุงเทพสามารถดาเนินการได้อย่าง
ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ได้แท้จริงเช่นเดียวกันกับสมัยที่ผ่านมา และจากการขยายตัวของกิจการ
ที่เกิดขึ้นก็นามาซึ่งความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการบุคลากร และ
การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้สอดรับกับการจัดการองค์กรที่มีลักษณะซับซ้อนเพิ่มขึ้นตามไป และใน
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการขับเน้นให้การลงทุนร่วมระหว่างผู้ประกอบการข้ามชาติมีความเข้มข้นและ
กระจายตัวออกไปมากขึ้นกว่าระยะก่อนหน้าด้วย
ส่วนผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกรณีต่อมานั่นคือ นายเกียรติ วัธนเวคิน จาก
การศึกษาพบว่าภายใต้บริบทของการดาเนินธุรกิจท่ามกลางการเติบโตของภาคธุรกิจอย่างเข้มข้นนั้น
นายเกียรติ ได้มีการขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจต่างๆ อย่างกว้าง และมีการร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจ
ทั้ง กั บ ผู้ ป ระกอบการจากต่ า งชาติ แ ละผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ สั ด ส่ ว นการ
ครอบครองกิ จ การของ “วั ธ นเวคิ น ” เกิ ด การขยายอาณาจั ก รออกไป โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจการเงิน
ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม จากข้อมูลพบว่า นายเกียรติ วัธนเวคินได้มีการ
ขยายการลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรมกว้ า งขวางมาก เนื่ อ งจากช่ ว งหลั ง ทศวรรษ 25 20
ภาคอุตสาหกรรมเกิดความเติบโตถึงขีดสุด ดังนั้น นายเกียรติจึงละทิ้งการดาเนินธุรกิจในกิจการสุราที่
ดาเนินกิจการมาในระยะก่อนหน้า เนื่องจาก นายเกียรติ มีความคิดเห็นว่า ธุรกิจสุรามาถึงจุดอิ่มตัว

37

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Akira Suehiro, Capital Accumulation in Thailand 18551985 (Chiang Mai: Silkworm Books, 1996), 294-295.
38
สาธิต อุทัยศรี, 50 ปี บัวหลวง (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2537), 42.
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สาหรับการขยายการดาเนินงาน 39 และหันมาดาเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอย่างเต็ มตัว โดยธุรกิจ
อุตสาหกรรมสาคัญซึ่งนายเกียรติ ได้เข้าไปลงทุน และมีการขยายกิจการต่อยอดอย่างกว้างขวางก็คือ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมการผลิตน้าตาล
สาหรับการขยายการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง จากข้อมูลพบว่า
หลังจากทีบ่ ริษัทสากลสถาปัตย์จากัดประสบความสาเร็จอย่างมากจากการดาเนินการก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างต่างๆ ให้แก่ภาครัฐ และนามาซึ่งชื่อเสียงด้านธุรกิจการก่อสร้างของบริษัทสากลสถาปัตย์และนาย
เกียรติ แล้ว นายเกียรติจึงมีการขยายการลงทุนในกิจการชนิดนี้เพิ่มเติมออกไปอีกมากมาย เนื่องจาก
เล็งเห็นว่าธุรกิจด้านการก่อสร้างกาลังอยู่ในกระแสของการเติบโตแนวโน้มสูงจากการกระจายตัวของ
ชุมชนเมืองในพื้นที่ต่างๆ และการดาเนินนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ40 อาทิเช่น ใน พ.ศ. 2520 นาย
เกียรติได้ลงทุนในบริษัทมหชนคลังสินค้าจากัด ใน พ.ศ. 2525 ได้ลงทุนในบริษัทเกียรติร่วมมิตรจากัด
ใน พ.ศ. 2526 ได้เข้าไปลงทุนใน บริษัทปิยะมาตาจากัด ใน พ.ศ. 2527 ได้เข้าไปลงทุนใน บริษัทโชติ
ธนวัฒน์จากัด ใน พ.ศ. 2531 ร่วมลงทุนใน บริษัทฐริรทร์รญาจากัด ใน พ.ศ. 2532 เข้าร่วมทุนใน
บริษัทจรรยวรรธจากัด ใน พ.ศ. 2533 ร่วมลงทุนใน บริษัทคีออนจากัด 41และที่น่าสนใจที่สุดก็คือการ
เข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มว่องกุศลกิจเพื่อลงทุนในบริษัทอัมรินทร์พลาซ่าจากัด ใน พ.ศ. 252542
ส าหรั บ การลงทุ น ในบริ ษั ท อั ม ริ น ทร์ พ ลาซ่ า จ ากั ด จากข้ อ มู ล พบว่ า ปั จ จั ย
เหนี่ยวนาของการลงทุนเกิดจากการที่ นายเกียรติ ได้มีการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมน้าตาลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดพันธมิตรทางธุร กิจน้าตาลมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มว่องกุศลกิจ เจ้าของกิจการ
น้าตาลมิตรผลซึ่งเป็ นผู้ป ระกอบการไทยเชื้อสายจีนในกลุ่มภาษาจีนแคะเช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อ
แนวโน้มของโอกาสเหมาะสมผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในธุรกิจน้าตาลทั้งสองกลุ่มจึงตัดสินใจ
39

กฤษฎา ธรรมวิริยารักษ์, 1 ศตวรรษ เกียรติ วัธนเวคิน, 89. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ,
“บันทึกคาขอเลิกกิจการของบริษัทสุราตะวันออกจากัด.”
40
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, วิกฤติการณ์เงินและเศรษฐกิจการเงินไทย (กรุงเทพฯ: คบไฟ,
2543), 19 และ จิ ต ติ ศั ก ดิ์ นั น ทพานิ ช , “อสั ง หาฯ...การเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ง เริ่ ม ต้ น ,” (เอกสาร
ประกอบการเสวนา: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย 2015 “KK Annual
Seminar 2015” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ, 23 มีนาคม 2558).
41
พิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้นตามเอกสารจดทะเบียนบริษัทจากัดของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในหมวดธุรกิจการเช่าและการดาเนินเกี่ยวกับอสัง หาริมทรัพย์ที่เป็นของ
ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
42
ในพ.ศ.2548 บริษัทอมรินทร์พลาซ่าจากัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทดิเอราวัณกรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
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ร่ ว มกั น ลงทุ น ในธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พย์ เ พื่ อสร้ า งอาณาจั ก รธุร กิ จ ที่ยิ่ ง ใหญ่ ร่ ว มกั น ในนาม บริ ษั ท
อัมรินทร์พลาซ่าจากัด43

ภาพที่ 4.4 การประชุมสามัญครั้งที่ 1/2535 ของผู้ถือหุ้นบริษัทอมรินทร์พลาซ่าจากัด
กฤษฎา ธรรมวิริยารักษ์, 1 ศตวรรษ เกียรติวัธนเวคิน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจากัด, 2552), 135.
ส่วนการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมที่โดดเด่นกรณีถัดมา นั่นคือการลงทุนใน
กิจการอุตสาหกรรมน้ าตาล จากข้อมูลพบว่า นายเกียรติ ได้มีการขยายการดาเนินกิจการในธุรกิจ
น้าตาลอย่างกว้างขวาง เนื่องจากในระยะก่ อนหน้า นายเกียรติ ได้เข้าลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม
น้าตาลอย่างบริษัทน้าตาลตะวันออกจากัดและมีผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีอัตราการ
เพิ่มทุนของบริษัทน้าตาลตะวันออกจากัด จากเดิมจานวน 60 ล้านบาทใน พ.ศ. 2507 มาเป็น 200
ล้านบาทใน พ.ศ. 2530 44ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของธุรกิจน้าตาลในแนวโน้มสูง ดังนั้น นาย
เกียรติ จึงตัดสินใจขยายการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมน้าตาลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป
พืชผลทางการเกษตรเพิ่มเติมออกไปอีกหลายบริษัท อย่างเช่น ใน พ.ศ. 2530 นายเกียรติได้จัดตั้ง
บริ ษัทมิถุน ายนจ ากัดขึ้น มา 45ซึ่ งดาเนินกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปพืช ผลการเกษตรและการผลิ ต
ปุ๋ยเคมีขึ้นภายใต้ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทและมีกรรมการชุดแรกประกอบด้วย (1) นางสาวนัฏฐิกา
วัธนเวคิน (2) นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน (3) นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน (4) นางสาวพนิดา วัธนเวคิน

43

กฤษฎา ธรรมวิริยารักษ์, 1 ศตวรรษ เกียรติ วัธนเวคิน, 135-136.
44
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “คาขอเปลี่ยนแปลงรายการเพิ่มทุนของบริษัทน้าตาลตะวันออก
จากัด.”
45

บริษัทแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเกษตรอุตสาหกรรมจากัด เมื่อ พ.ศ. 2547
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(5) นางสาววรรณสมร วัธนเวคิน (6) นางสาวปรีติ ศรีปฐม และ (7) นางสาวสุทรรศนีย์ ขันธ์วราพันธิ
ชัย46
จากนั้น ใน พ.ศ. 2532 ก็ได้มีการจัดตั้ง บริษัทชมเฌอจากัด 47 ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง
ภายใต้ทุน จดทะเบี ย น 1 ล้ านบาทโดยบริษัทนี้มีห น้าที่ดาเนินการด้านผลิต แปรรูปและจาหน่าย
น้าตาลซึ่งมีผู้ร่วมทุนทั้ง หมดเมื่อแรกตั้งบริษัทเป็นบุคคลเครือญาติในตระกูลวัธนเวคินประกอบด้วย
(1) นายเกียรติ วัธนเวคิน (2) นางจรรย์สมร วัธนเวคิน (3) นางสาวนัฏฐิกา วัธนเวคิน (4) นายสุพล
วัธนเวคิน (5) นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน (6) นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน (7) นางสาวพนิดา วัธนเวคิน
และ (8) นางสาววรรณสมร วัธนเวคิน48
ต่อมาในช่วงปลายพุทธทศวรรษที่ 2530 นายเกียรติ และตระกูลวัธนเวคินก็ได้
ขยายกิจการไปสู่อุตสาหกรรมพลังงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตเอทานอลและการผลิตไฟฟ้า
จากการนาชานอ้อยและผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเป็นการต่อยอดจากกิจการน้าตาลต่ อไป
อีกมากมาย อาทิ บริษัทเมืองอุตสาหกรรมตะวันออกจากัด (2539) 49 บริษัททีเอส 21 เพาเวอร์จากัด
(2540)50 บริษัทอีสเทอร์นซูมิไทยคอร์ปอเรชั่นจากัด (2540)51 ฯลฯ
ส่วนในการลงทุนในธุรกิจการเงิน จากข้อมูลพบว่า หลังจากที่นายเกียรติได้มีการ
ขยายทุนสะสมอย่างกว้างขวางจากการประกอบอุตสาหกรรมหลายประเภท และมีการริเริ่มลงทุนตั้ง
กิจการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคินจากัด ใน พ.ศ. 2514 และพบว่ากิจการดังกล่าวมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง52 ดังนั้น เมื่อเข้าถึงทศวรรษ 2530 ซึ่งธุรกิจการเงินเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นและ
สินทรัพย์ของการลงทุนในธุรกิจด้านการเงินของนายเกียรติมีจานวนมากเพียงพอ ใน พ.ศ. 2536

46

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทมิถุนายนจากัด.”
47
บริษัทแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทน้าตาลและอ้อยตะวันออกจากัดเมื่อ พ.ศ. 2546
48
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “สาเนารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทชมเฌอจากัด.”
49
บริษัทแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทอีเอสไบโอเอนเนอร์ยี่จากัดเมื่อ พ.ศ. 2550
50
บริษัทแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทอีเอสเพาเวอร์จากัดเมื่อ พ.ศ. 2547
51
บริษัทแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทอีเอสไบโอเพาเวอร์จากัดเมื่อ พ.ศ. 2551
52
นับจาก พ.ศ. 2514 ที่ได้จดทะเบียนแรกตั้งบริษัทไว้เป็นจานวนเงิน 10 ล้านบาท และ
ต่อมาได้มีจานวนผู้เข้าหุ้นเพิ่มเติมเนื่องจากผลประกอบการมีแนวโน้มรุ่งโรจน์โดยการเพิ่มทุนเป็น 140
ล้านบาทใน พ.ศ. 2522 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “คาขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนของบริษัท เงินทุน
หลักทรัพย์เกียรตินาคินจากัด.”
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นายเกียรติ จึงมีการขยายการลงทุนในกิจการด้านการเงินต่อไป 53 โดยการปรับเปลี่ยนบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์เกียรตินาคินจากัดให้กลายเป็นบริษัทมหาชนจากัดและเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นเป็นจานวน
180 ล้านบาท54เพื่อให้การบริหารจัดการของกิจการมีเสถียรภาพและสร้างแรงจูงใจด้านความมั่นคงให้
ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาร่วมทุนใน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน มากขึ้น
จากนั้นในปีเดียวกันกับการยกระดับกิจการของ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรติ
นาคิน นายเกียรติ ยังได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งสถานบันการเงินขึ้นอีกแห่งหนึ่ง โดยใช้นามว่า ธนาคาร
เกีย รติน าคินจ ากัด ซึ่งธนาคารแห่ งนี้มีทุนจดทะเบียนแรกตั้งจานวน 230 ล้ านบาทและมีรายชื่อ
กรรมการชุดแรกประกอบด้วย (1) นายเกียรติ วัธนเวคิน (2) นางจรรย์สมร วัธนเวคิน (3) นายสุพล
วัธ นเวคิน (4) นายวิเชีย ร วัธ นเวคิน (5) นางสาวนัฏ ฐิ กา วัธ นเวคิน (6) นางอุดม วัธ นเวคิน (7)
นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน (8) นายพงษ์ศักดิ์ วัธนเวคิน (9) นายสุรพล กุลศิริ (10) นายคียิน แซ่วู
และ (11) นายธนวัฒน์ เนียมทรัพย์55 ซึ่งต่อมาใน พ.ศ. 2537 ธนาคารแห่งนี้ก็ได้มีการจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนขึ้นอีกเป็นจานวน 936 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายของการเติบโตในกิจการด้านการเงินของ
นายเกียรติ และตระกูลวัธนเวคิน56
53

การขยายตัวในธุรกิจการเงินของเกียรติ วัธนเวคินในช่วงพ.ศ.2536 นี้มีประเด็นที่ควร
สังเกตคือ ในช่วงเวลาดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยกาลังมีนโยบายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์
บริ ษัทเงิ น ทุน หลั กทรั พย์ ตลอดจนธุรกิ จการเงินการเงินต่า งๆอย่า งเข้มข้ นกล่ าวคือธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสินทรัพย์ของธนาคารและ
บริษัทการเงินที่ต้องสามารถรองรับความเสียหายได้และตรวจประเมินวิธีการดาเนินกิจการภายในและ
การควบคุมภายในของธนาคารและธุรกิจการเงินเพื่อพิจารณาปัญหาและเป็นการป้องกันหรือลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจการเงินต่างๆได้ ดังนั้นการขยายตัวของธุรกิจการเงินในพ.ศ.2536 ของ
เกียรติ จึงอาจพิจารณาเพิ่มเติมได้ว่า ธุรกิจการเงินดังกล่าว ย่อมอยู่ ในระดับที่ภาครัฐพิจารณาได้ว่ามี
แนวโน้มการขยายตัวได้ดีและมีความมั่นคงตามมาตรฐานตามของการตรวจสอบ (รายงานประจาปี
ธนาคารแห่งประเทศไทย (วันที่ 1 มกราคม 2536- 31 ธันวาคม 2536), 168-195.
54
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “หนังสือรับรองบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคินจากัดเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด.”
55
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทธนาคารเกียรตินาคินจากัด.”
56
ธนาคารเกียรตินาคินจากัดเป็นกิจการที่เติบโตสูงมากในช่วงทศวรรษ 2530 อย่างไรก็ตาม
ในพ.ศ.2540 เมื่อประเทศไทยได้ประสบปัญหาวิกฤติเ ศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเงิน
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคินจากัด และธนาคารเกียรตินาคินจากัด ซึ่งเป็นกิจการเงินที่มุ่งเน้น
การปล่อยสินเชื่อรายย่อยและดาเนินการด้านนายหน้าค้าต่างซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสาคัญจึงได้รับ
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ดังที่ได้อภิปรายการขยายกิจการและการดาเนินธุรกิจของนายเกียรติ วัธนเวคิน
จะเห็นได้ว่าในด้านการขยายกิจการ นายเกียรติ ได้มีการขยายการดาเนินธุรกิจออกสู่กิจการต่างๆ
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริบทการขยายตัวทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกิจการที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงท่ามกลาง ทศวรรษ 2520-2530 นั้น
นายเกี ย รติ ไ ด้ ข ยายการลงทุ น เข้ า ไปในกิ จ การอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ทั้ ง อุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า ง
อุตสาหกรรมการผลิตน้าตาล อุตสาหกรรมการแปรรูปพลังงาน ตลอดจนมีการเข้าร่วมลงทุนในกิจการ
อสังหาริมทรัพย์ และนอกจากนี้ในช่วงกลางทศวรรษ 2530 เมื่อสถานการณ์การเงินของโลกเริ่มมี
เสถียรภาพมากขึ้นและนายเกียรติ มีทุนทรัพย์สะสมจากการดาเนินธุรกิจต่างๆ มากเพียงพอก็มีการนา
เงินมาลงทุนในกิจการธุรกิจการเงินเพื่อเป็นการสร้างฐานเงินหมุนเวียนขนาดใหญ่ขึ้นมาและเป็นการ
ขยายอาณาจักรทางธุรกิจให้กว้างขวางออกไป
ส่วนในด้านของการบริหารจัดการ ข้อมูลการร่วมดาเนินกิจการและกรรมการ
ระดับสูงในบริษัทต่างๆ ที่นายเกียรติได้เข้าไปลงทุนยั งคงแสดงให้เห็นว่า แม้นายเกียรติจะมีการขยาย
การลงทุนในระดับที่หลากหลายและกว้างขวางออกไป อย่างไรก็ดี ธุรกิจโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงรักษา
แนวทางการบริ ห ารจั ด การและการร่ ว มทุ น ทางธุ ร กิ จ ภายใต้ ร ะบบครอบครั ว เอาไว้ และใน
ขณะเดียวกันบรรดาการร่วมทุนในกิจการเพื่อขยายอาณาจักรธุรกิ จที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็ยังมักเป็นการ
ลงทุน ร่ ว มกับ พั น ธมิ ตรทางการค้ า ในเครื อข่ า ยธุ รกิ จ เดี ย วกั นหรื อเป็น ผู้ ประกอบการเชื้อ สายจี น
เช่นเดียวกันเหมือนดังที่เคยผ่านมา
ส่วนผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนตัวอย่างสุดท้ายอย่างนายสมาน โอภาสวงศ์
จากข้ อ มู ล พบว่ า แม้ ใ นช่ ว งที่ เ ศรษฐกิ จภาคการเกษตรจะไม่ ไ ด้ มี ค วามโดดเด่ น มากเท่ า
ภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การดาเนินธุรกิจของนายสมาน ซึ่งมีกิจการสาคัญอยู่ในธุรกิจด้านการ
ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นหลักก็ได้มีการขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางออกไปด้วยเช่นกัน
โดยภาคธุรกิจโดดเด่นที่นายสมานได้เข้าไปลงทุ นเป็นส่วนใหญ่ก็คือ ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ และภาคอสังหาริมทรัพย์
ผลกระทบจนต้องปิดกิจการลงชั่วคราว กระนั้นในระยะต่อมาเมื่อธุรกิจการเงินในนามกลุ่ม “เกียรติ
นาคิน” ได้มีประสบการณ์จากปัญหาเศรษฐกิจมากขึ้น ในระยะหลัง พ.ศ. 2540 ธุรกิจการเงินในนาม
“เกียรตินาคิน” จึงปรับเปลี่ยนการดาเนินธุรกิจโดยเข้าร่วมทุนกับบริษัทการเงินและหลักทรัพย์อื่นๆ
ทั้งจากในและนอกประเทศ อย่างเช่น บริษัทหลักทรัพย์ภัทรจากัด ของตระกูลล่าซา บริษัทสินเชื่อ
Creedit Suisse จากฮ่องกง บริษัท STATE STREET BANK EUROPE จากสหรัฐอเมริกา บริษัท
โรงพยาบาลรามคาแหงจากัด (มหาชน) บริษัทโชติธนวัฒน์จากัด ฯลฯ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ,
“สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทธนาคารเกียรตินาคินจากัด (10 พฤษภาคม 2559).”
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ส าหรั บ การลงทุ น ในกิ จ การด้ า นอุ ต สาหกรรมการเกษตร จากข้ อ มู ล พบว่ า
นับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา นายสมานได้มีการขยายกิจการและพัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการ
ลงทุนไปที่กิจการด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรเพื่อการค้าส่งออกเป็นหลัก
อาทิเช่น ใน พ.ศ. 2521 นายสมาน และกลุ่มตระกูลโอภาสวงศ์ได้มีการเข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มพรชัยค้า
ข้าวใน บริษัทยูไนเต็ดไทคอร์ นจากัด ซึ่งดาเนินการด้านค้าส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์พืชไร่ทุกชนิด
จากนั้นใน พ.ศ. 2525 นายสมาน ก็ได้มีการเข้าร่วมร่วมทุนกับกลุ่มกมลกิจลงทุนใน บริษัทอินทารีโก
จากัด ซึ่งดาเนินการด้านนาเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวทุกชนิด และจากนั้นใน พ.ศ. 2529 นายก็ได้มี
การลงทุนร่วมกับกลุ่มผู้ค้าข้าวจากบริษัทสยามเฟริส์สไรซ์และผู้ค้าข้าวจากฮ่องกงอย่างนายจัน ยง ไว
ลงทุนใน บริษัทสยามเจเนอร์รัลเกรนจากัด ซึ่งดาเนินกิจการด้านการรับซื้อและแปรรูปพืชผลทาง
การเกษตรและพืชไร่ทุกชนิดเพื่อการค้าส่งออก
ส่วนในด้านของการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการเกี่ย วกับการดาเนินธุรกิจ
ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร พบว่า นายสมานได้มีการยกระดับความเข้มงวดของการบริหารจัดการ
ด้านการผลิตและการคัดแยกข้าวของ บริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวจากัด ซึ่งเป็นกิจการครอบครัวของตระกูล
โอภาสวงศ์ โดยการจัดตั้งหน่วยคัดกรองและตรวจสอบมาตรฐานข้าวขึ้นมาและดาเนินการผลิตและ
จัดการในลักษณะกึ่งโรงสี เพื่อให้ข้าวที่ได้ผลิตจาก บริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวจากัด มีมาตรฐาน 57และเป็น
ที่เชื่อถือของกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีการวางระบบตรวจสอบคุณภาพของข้าว
ตั้งแต่ในระดับตั้งต้นโดยผู้ส่งข้าวทุกรายที่ส่งข้าวเข้ามาในโรงงานของ บริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวจากัด
จะต้องผ่านกระบวนการผสมที่ได้มาตรฐาน58
ส่วนการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมโดดเด่นกรณีถัดมา นั่นคือการลงทุนใน
กิจการด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากข้อมูลพบว่า นายสมาน ได้มีการขยายลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ออกไปหลายแห่งเพิ่มเติม เนื่องจากในระยะก่ อนหน้า นายสมาน ได้เข้าลงทุนในกิจการสิ่งทออย่าง
บริษัท บริษัทไทยเกรียงปั่นทอฟอกย้อมจากัดและมีผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีอัตรา
57

ปัจจัยสาคัญต่อการยกระดับการบริหารจัดการและการผลิตของ บริษัทฮ่วยชวนค้าข้าว
เกิดจาก รัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการส่งออกข้าวโดยให้เอกชนสามารถทาตลาดด้วย
ตนเองในพื้นที่ฮ่องกงได้ในช่วงต้นพุทธทศวรรษที่ 2520 ดังนั้นผู้ดาเนินกิจการด้านค้าส่งออกข้าวจึง
ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มอานาจด้านการแข่งขันและสร้างความ
เชื่อมั่นกับลูกค้าให้มากขึ้น (อัมมาร สยามวาลาและวิโรจน์ ณ ระนอง, ประมวลความรู้เรื่องข้าว
(กรุงเทพ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย, 2533), 231-232.)
58
ชูเกียรติ โอภาสวงศ์, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน (5 มกราคม 2560).
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การเพิ่มทุนเพิ่มขึ้นจาก ใน พ.ศ. 2517 ซึ่งมีทุนจะเบียนจานวน 480 ล้านบาท เพิ่มมาเป็น 600 ล้าน
บาทใน พ.ศ. 253459 อันเป็นการแสดงถึงการขยายตัวของธุรกิจสิ่งทอในลักษณะก้าวหน้า ดังนั้น นาย
สมาน จึงขยายโอกาสของการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมสิ่งทออื่นๆ เพิ่มเติมมากมาย อาทิเช่น ใน
พ.ศ. 2531 นายสมาน ได้เข้าร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจการเกษตรอย่าง กลุ่มศรีกรุงวัฒนา และกลุ่มธุรกิจ
สิ่งทออย่าง บุญนาทรั พย์ ก่อตั้งบริษัทไทยทาเฟตตาเท็กซ์ไทล์จากัดขึ้น ภายใต้ทุนจดทะเบียน 100
ล้านบาทเพื่อดาเนินกิจการด้านนาเข้า ผลิต และจาหน่ายสิ่งทอและผ้าทอทุกชนิด จากนั้นใน พ.ศ.
2532 นายสมาน ได้เข้าร่วมทุนกับกลุ่มตระกูลเลาหทัยซึ่งประกอบธุรกิจการเกษตรในนาม “ศรีกรุง
วัฒนา” และกลุ่มตระกูลบุญนาทรัพย์ซึ่งประกอบธุรกิจสิ่งทอในนาม “บริษัทโรงงานผ้าไทยจากัด ”
ก่อตั้งบริษัทไทยโพลิเมอร์จากัด ซึ่งเป็นกิจการด้านการผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าสาเร็จรูปขึ้นภายใต้ทุนจด
ทะเบียนจานวน 300 ล้านบาท และนอกจากนี้ยังปรากฏการร่วมทุนในกิจการสิ่งทออีกมากมายเช่น
บริษัทเหรียญไทยนิตติ้งแฟคตอรี่จากัด และบริษัทเหรียญไทยแอพพาเรลจากัด เป็นต้น60
ตารางที่ 4.6
การสะสมทุนของประเทศจากภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ/ปี พ.ศ.
2522 2523
2524
ภาครัฐบาล
19,800 26,022 30,275
-การก่อสร้าง
11,311 16,160 18,420
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง 8,489 9,862
11,855
ภาคเอกชน
49,425 45,410 43,247
- การก่อสร้าง
16,556 15,595 15,336
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง 32,869 29,815 27,711
รวม
69,225 71,432 73,522
ฝ่ายวิชาการหน่วยการอุตสาหกรรม, รายงานภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมปี 2524
(ม.ป.ท., 2524), 14.
59

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, “คาขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนของบริษัทไทยเกรียงปั่นทอฟอกย้อม

จากัด.”
60

ข้อมูลของการร่วมทุนในบริษัทต่างๆ นี้ พิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้นในหนังสือบริคณห์
สนธิและการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทต่างๆ ในหมวดธุรกิจการปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์
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ส่วนในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ จากข้อมูลพบว่า เมื่อสถานการณ์ธุรกิจ
ด้านการก่อสร้ างเป็ นธุรกิจ ที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ว งหลังทศวรรษ
2520 ดังนั้น นายสมาน จึ งร่วมทุนกับ ผู้ประกอบการรายอื่นที่มีความสนิทสนมกันเข้าไปลงทุนใน
กิจการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง อาทิเช่น ในพ.ศ. 2529 เข้าไปลงทุนในกิจการ 2 แห่งคือ บริษัท
รอยั ล พาร์ ค จ ากั ดและบริ ษั ทโรงแรมพระพิ ทักษ์ จากัด ในพ.ศ. 2531 เข้าไปร่ว มลงทุ นในกิ จการ
อสังหาริมทรัพย์อีก 2 แห่งคือ บริษัทจอมเทียนซีไซด์จากัด และ บริษัทชะอาบรีซจากัด ใน พ.ศ. 2533
มีการเข้าไปลงทุนในบริษัทโอเชี่ยนดราก้อนคาร์อินดัสทรีจากัด และที่น่าสนใจที่สุดคือ ในพ.ศ. 2536
นายสมาน ได้เข้าไปร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติไทยชินกงอินดัสทรีจากัด
สาหรับการลงทุนในบริษัท ไทยชินกงอินดัสทรีจากัด นั้นมูลเหตุสาคัญเกิดจาก
การชักชวนกันระหว่างผู้ประกอบการชาวจีนข้ามชาติที่มีความรู้จักกันดีที่ต้องการดาเนินธุรกิจร่วมกัน
และต้องการขยายฐานเงินทุนออกไป จึงมีการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติจากอังกฤษร่วมด้วยนั่นคือ
บริษัทแม็คซิมา แปซิฟิก เลมิเต็ด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้61
1. นายสมาน โอภาสวงศ์
สัญชาติไทย จานวนหุ้นที่ถือ 12,500,000
2. นางจานรรจ์ โอภาสวงศ์
สัญชาติไทย จานวนหุ้นที่ถือ 1,000,000
3. นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์
สัญชาติไทย จานวนหุ้นที่ถือ 500,000
4. นายชูสิทธิ์ โอภาสวงศ์
สัญชาติไทย จานวนหุ้นที่ถือ 1,000,000
5. นายชูชัย โอภาสวงศ์
สัญชาติไทย จานวนหุ้นที่ถือ 500,000
6. นางสาวศิริกุล โอภาสวงศ์
สัญชาติไทย จานวนหุ้นที่ถือ 500,000
7. นางศิริวรรณ โอภาสวงศ์
สัญชาติไทย จานวนหุ้นที่ถือ 500,000
8. นางสาวศิริพร โอภาสวงศ์
สัญชาติไทย จานวนหุ้นที่ถือ 500,000
9. นายวิทร สุกาญจนพงษ์
สัญชาติไทย จานวนหุ้นที่ถือ 2,500,000
10. นายสุทธิพงษ์ สกุลญานนท์วิทยา
สัญชาติไทย จานวนหุ้นที่ถือ 250,000
11. นายประวิทย์ เลวิจันทร์
สัญชาติไทย จานวนหุ้นที่ถือ 250,000
12. บริษัทแม็คซิมา แปซิฟิก เลมิเต็ด
บริติช ไอส์แลนด์ จานวนหุ้นที่ถือ 29,999,996
13. นายวู ทอง เลียง
สัญชาติจีน (ไต้หวัน)
จานวนหุ้นที่ถือ 1
14. นายลิน แยง จุง
สัญชาติจีน (ไต้หวัน)
จานวนหุ้นที่ถือ 1
15. นายวู ตง มิง
สัญชาติจีน (ไต้หวัน)
จานวนหุ้นที่ถือ 1
16. นายเชน เดง แซน
สัญชาติจีน (ไต้หวัน
จานวนหุ้นที่ถือ 1

61

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ, “สาเนารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยชินกงอินดัสทรีจากัด.”

Ref. code: 25595606030111HJL

153
นอกเหนื อจากการลงทุนในกิจการ 3 ด้านหลั กอย่างภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ และกิจการอสังหาริมทรัพย์แล้ว นายสมาน ยังมีการลงทุนในภาค
ธุรกิจด้านที่น่าสนใจอื่นๆ อีก อาทิเช่น ในกิจการด้านเคมีภัณฑ์ ปรากฏข้อมูลว่า ใน พ.ศ. 2532 และ
พ.ศ. 2533 นายสมาน ได้เข้าไปร่วมทุนในบริษัทบริษัทแฟเกร็นส์แอนด์เคมีคอลส์จากัด และ บริษัทบี.
บี.เอนเตอร์ไพรส์จากัด ตามลาดับ ส่วนในด้านกิจการความงาม นายสมาน ได้มีการเข้าร่วมทุนใน
บริษัทเปเปอร์ คิง จากัด ซึ่งดาเนินกิจการด้านขายส่งเครื่องสาอาง และนอกจากนี้ นายสมาน ยังมีการ
เข้าไปลงทุนในด้านการขนส่งเพิ่มเติมอีก 1 แห่งจากเดิมที่ลงทุนด้านการขนส่งอยู่ในบริษัทไทยเมอร์
แซนไทล์มารีนจากัดเป็นหลัก นั่นคือการลงทุนในบริษัทซีโน-ไทย ชิปปิ้งจากัด เมื่อ พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็น
การร่วมทุนระหว่างผู้ค้าข้าวชาวจีนโพ้นทะเลจากประเทศไทย ผู้ค้าข้าวชาวจีนโพ้นทะเลจากฮ่องกง
และกลุ่มธุรกิจการเงินไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อื่นๆ ดังมีรายนามกรรมการผู้ถือหุ้นต่อไปนี้
ตารางที่ 4.7
รายชื่อกรรมการบริษัทซีโน-ไทย ชิปปิ้งจากัด (พ.ศ.2539)
ลาดับ
รายชื่อกรรมการบริษัทซีโน-ไทย ชิปปิ้งจากัด
1
นายสุชัย วีระเมธีกุล
2
นายชัย โสภณพนิช
3
นายสมาน โอภาสวงศ์
4
นายสุทธิชัย สุจินัย
5
นายจาง เสิ้นจาง
6
นายจาง ซินซิ่ว
7
นายซี ยีมิน
8
นายจู หวังเฮ่วย
9
นายเกา อุ่ยจิ
รวบรวมข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, รายการกรรมการล่าสุดของบริษัทซีโน-ไทย ชิปปิ้งจากัด
จากที่ได้อภิปรายการขยายธุรกิจและการดาเนินธุรกิจของนายสมาน จะเห็นได้ว่า
ในด้านของการขยายธุรกิจนั้น นายสมาน ได้มีการขยายกิจการการลงทุนออกไปอย่างหลากหลาย ใน
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเป็นกิจการลงทุนหลัก นายสมาน ได้มีการขยายการลงทุนออกไปยัง
บริษัทต่างๆ มากมาย และในขณะเดียวกันก็มีการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการดาเนินงานของ
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บริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวซึ่งเป็นกิจการสาคัญของครอบครัวขึ้นมาเพื่อให้การผลิตและส่งออกข้าวของ
บริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ส่วนในด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ และภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตสูง นายสมานก็ได้มีการกระจายเงินทุนลงไปโดย
การร่วมหุ้นกับผู้ประกอบการเชื้อสายจีนรายอื่นๆ ที่มีความรู้จักคุ้นเคยกันดี และนอกจากนี้ก็ยังมีการ
เข้าไปลงทุนในกิจการด้านเคมีภัณฑ์ กิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าความงาม รวมถึงขยายการลงทุนใน
กิจการขนส่งโดยการร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจข้ามชาติด้วย
ส่ ว นในด้ านการบริ ห ารจั ดการ ข้ อมู ล แสดงให้ เห็ นว่ าในส่ ว นของการบริห าร
จัดการของ บบริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวจากัด ซึ่งเป็นกิจการหลักของ “โอภาสวงศ์” มาตั้งแต่ต้นนั้น นาย
สมาน ยังคงดาเนินธุรกิจในลักษณะการบริหารงานภายใต้กลุ่มครอบครัวต่อไป ส่วนในการลงทุนเพื่อ
ขยายอาณาจักรทางธุรกิจผ่ านการร่ว มทุนในกิจการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจการอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
กิจการอุตสาหกรรมการเกษตร กิจการอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ นั้น แม้ว่าจะมีการร่วมทุนจากบริษัทข้าม
ชาติอย่างชาติตะวันตกบ้าง กระนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของการขยายการลงทุนการลงทุนโดย
ส่วนใหญ่พบว่าก็ยังคงเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างพันธมิตรทางการค้าและผู้ประกอบการชาวจีนโพ้น
ทะเลมากที่สุด
4.2.4 อุด มคติ ก ารดาเนิน ธุ ร กิจ บนพื้น ฐานของความสั มพั น ธ์ : การคงอยู่ แ ละ
เปลี่ยนแปลงของอุดมคติการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
จากที่ได้อภิปรายวิวัฒนาการการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
ในช่วงทศวรรษ 2520-2540 จะเห็นได้ว่า แม้การดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีการ
ขยายตัวและเกิดการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินธุรกิจไปจากระยะก่อ นหน้าในทุกด้าน อย่างไรก็
ตาม เมื่อพิจารณารายละเอียดของการดาเนินกิจการในระดับที่ลึกลงไป ลักษณะโครงสร้างของการ
จัดการธุรกิจก็ยังคงโครงสร้างในระดับการบริหารจัดการแบบครอบครัวไว้ และการดาเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกรณีศึกษาโดยส่วนใหญ่ก็ยังปรากฏรูปรอยของอุดมคติการดาเนินธุรกิจ
ด้านความสัมพันธ์อยู่ค่อนข้างชัดเจน
สาหรับในด้านของการดาเนินธุรกิจโดยการพึ่งพิงอานาจรัฐนั้นพบว่า อุดมคติการ
ดาเนินธุรกิจภายใต้เงื่อนไขของความสัมพันธ์นั้นยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ แม้ผู้ประกอบการไทยเชื้อสาย
จีนจะพยายามดาเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระจากรัฐมากขึ้น เน้นการขยายกิจการโดยการพัฒนากลยุทธ์
พัฒนาองค์กร และยกระดับความสามารถของบุคลากรเพื่อดาเนินธุรกิจภายใต้ระบบทุนนิยมเสรีอย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ดี เมื่อกิจการของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ
และถู ก ลดทอนความเชื่ อ มั่ น ทางสั ง คมซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น กิ จ การประสบปั ญ หาหลายด้ า น
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนก็ยังคงหวนกลับมาใช้แนวทางการสายสัมพันธ์กับอานาจรัฐและเชิญผู้มี
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อานาจในภาครัฐเข้ามาดารงตาแหน่งร่วมในกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ด้านความมั่นคงและ
เสถียรภาพของการดาเนินกิจการเช่นเดียวกันกับที่เคยเป็นมาในอดีต
ส่วนแนวทางการดาเนินธุรกิจลักษณะถัดมา นั่นคือการเข้าสมาคมการค้ากับแนว
ทางการดาเนินธุรกิจที่อาศัยความสัมพันธ์จากเครือข่ายสมาคมการค้า จากการพิจารณาพบว่าแนว
ทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ลั ก ษณะนี้ ไ ด้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การรั ก ษาอุ ด มคติ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ข อง
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่วางอยู่บนหลักความสัมพันธ์ชัดเจนมากที่สุด การดาเนินธุรกิจภายใต้
การเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าและสมาคมธุรกิจยังคงนามาซึ่งความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ
ช่วยสร้างพลังของความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจผู้ประกอบการเชื้อสายจี นด้วยกันเอง
และในขณะเดีย วกั น ก็ ยั ง สามารถสร้า งพลั ง ต่อ รองกั บภาครัฐ และการสร้า งสั มพั นธ์ อัน ดีร ะหว่า ง
ผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ ท่ามกลางการขยายตัวของภาคธุรกิจภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้ดียิ่งขึ้น
ในคาสั มภาษณ์ของนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ บุตรของนายสมาน โอภาสวงศ์
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่มีความใกล้ชิดและเป็นกรรมการในสมาคมจีนหลายแห่ง ได้แสดงความ
คิดเห็นต่อการดาเนินธุรกิจภายใต้การเข้าเป็นสมาชิกสมาคมหอการค้าในยุคโลกาภิวัตน์และมีข้อความ
บางช่วงบางตอนที่สะท้อนถึงอุดมคติการดาเนินธุรกิจซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนหลักการของความสัมพันธ์
อย่างน่าสนใจว่า
“...ในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ แ ละการค้ า กั บ จี น มี ค วามส าคั ญ ขึ้ น มา
สมาคมหอการค้าจีนมีบทบาทสาคัญในด้านการเป็นองค์กรกลางสาหรับ
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน แม้ว่า ผู้
ร่วมสมาคมจะอยู่คนละวงการธุรกิจ แต่เมื่อเวลาที่ผู้ประกอบการหลาย
วงการประสบปั ญ หาร่ ว มกั น สมาคมหอการค้ า จี น จะท าหน้ า ที่ เ สนอ
ประเด็น สู่ ภ าครั ฐ หรื อสภาหอการค้าเพื่อให้ มีน้าหนักของการนาเสนอ
มากกว่าการนาเสนอในระดับ individual หรือระดับปัจเจก นอกจากนี้
การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหอการค้าจีนยังเป็นประโยชน์ด้านการเข้า
ไปท าความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศธุ ร กิ จ คู่ ค้ า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กั บ จี น
เนื่ อ งจากหอการค้ า จี น มี ก ารเข้ า ไปด าเนิ น งานต่ า งๆ และมี กิ จ กรรม
ส่งเสริมการทาธุรกิจที่จะเกิดขึ้นสม่าเสมอ แต่ก็จะเป็นการส่งเสริมการ
ลงทุนในธุรกิจภาพใหญ่มากกว่าธุรกิจเฉพาะ...ส่วนในกรณีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น ก็ จ ะมี ก ารแสวงหาความร่ ว มมื อ และ
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พันธมิตรทางการค้าผ่านสมาคมที่มีความเฉพาะด้านแตกต่างกันออกไป
....”62
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าการดาเนินธุรกิจในช่วงสมัยโลกาภิวัตน์ การเข้า
เป็นสมาชิกในสมาคมธุรกิจถือเป็นแนวทางการดาเนินธุรกิจที่สาคัญที่สุดด้านหนึ่ง การดาเนินธุรกิจ
ภายใต้การร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมการค้าต่างๆ สามารถนามาซึ่งการสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่ ว มมื อ ในระดั บ ที่ ก ว้ า งขวางออกไป ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น ที่ เ ข้ า เป็ น สมาชิ ก ในสมาคม
หอการค้า สามารถใช้สมาคมหอการค้าเป็นสื่อกลางเพื่อติดต่อประสานงานด้านนโยบายแก่ภาครัฐและ
สามารถดาเนิ น ธุ ร กิจ ข้ ามชาติ โดยเฉพาะกั บสาธารณรั ฐ ประชาชนจีน ได้ ส ะดวกมากขึ้น และใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่เป็นสมาชิกในสมาคมธุรกิจเฉพาะก็สามารถแสวงหา
โอกาสด้านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจจากการเข้าสมาคมธุรกิจแต่ละประเภทซึ่งมีความหลากหลาย
แตกต่างกันออกไปได้ด้วย
ส่วนแนวทางการดาเนินธุรกิจลักษณะสุดท้ายที่ได้อภิปรายไว้ในส่วนก่อนหน้าคือ
แนวทางการขยายอาณาจั ก รธุ ร กิ จ จากการขยายกิ จ การ การลงทุ น ในกิ จ การใหม่ เ พิ่ ม เติ ม การ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการบริหาร และการร่วมทุนกับผู้ประกอบการทั้งจากในประเทศและนอก
ประเทศทั่วโลก
จากการพิจารณาในส่วนของการร่วมทุนพบว่า ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุนในการ
ดาเนินกิจการของนายเกียรติ วัธนเวคินก็ดี การร่วมทุนในการดาเนินกิจการของนายสมาน โอภาส
วงศ์ก็ดี หรือการร่วมทุนในการดาเนินกิจการของนายชิน โสภณพนิชก็ดี การดาเนินกิจการร่วมทุนโดย
ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักเป็นการร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการเชื้อสายจีนมีความรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่าง
ดีอยู่ก่อนแล้วหรือเป็นคู่ค้ากันมาแต่เดิม เนื่องจากผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนเหล่านี้ยังคงรักษา
ความเชื่อที่ว่าด้วยการสร้างเครือข่ายทางการค้าจะสามารถนามาซึ่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ดีที่สุด
ส่วนการร่วมทุนกับกลุ่มทุนข้ามชาติที่เกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวทางธุรกิจ จากการพิจารณาพบว่า
แม้สัดส่วนของการร่วมลงทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกับผู้ประกอบการชาวจีนด้วยกัน
ทั้งการร่วมทุนกับผู้ประกอบการชาวจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ประกอบการชาวจีนโพ้น
ทะเลทั่วโลก จะมีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าการลงทุนร่วมกับกลุ่มธุรกิจเชื้อชาติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นชาติ
ตะวันตก ชาติอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก หรือกลุ่มธุรกิจจากญี่ปุ่น
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ภาคธุ ร กิ จ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง และขยายตั ว ไปอย่ า ง
กว้างขวางการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนก็มีการร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจจากต่างชาติ
หรือกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมาก่อนด้วย ซึ่งการร่วมทุนที่เกิดขึ้นนั้น นายเกียรติ วัธนเวคิน
62

ชูเกียรติ โอภาสวงศ์, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน (5 มกราคม 2560).
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ได้อธิบายไว้ว่าไม่ได้เป็นการทาให้เงื่อนไขของอุดมคติการดาเนินธุรกิจที่เน้นความสัมพันธ์คลี่คลายลง
ไป เพราะการดาเนินธุรกิจที่เน้นความสัมพันธ์ของชาวจีนก็ไม่ไม่ได้ถือเป็นจรรยาทางธุรกิจเคร่งครัดจน
ทาให้ไม่สามารถสร้างโอกาสการลงทุนทางธุรกิจใหม่ๆ กับกลุ่มทุนอื่นๆ ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมา
ก่อนได้ อุดมคติการดาเนินธุรกิจด้านความสัมพันธ์ถือเป็นคุณค่าสาคัญที่ช่วยจรรโลงคุณค่าของการ
ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น อั น เป็ น คุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรมการค้ า ของคนจี น เท่ า นั้ น ดั ง นั้ น เมื่ อ มี โ อกาส
ความก้าวหน้าทางธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาและผู้ร่วมทุนรายใหม่มีหลักฐานมั่นคงและมีเครดิต (ชื่อเสียง)
เพียงพอแก่การให้ความไว้เนื้อเชื่อใจในลงทุนทาธุรกิจร่วมกันผู้ ประกอบการเชื้อสายจีนก็สามารถร่วม
ลงทุนเพื่อดาเนินกิจการด้วยได้ โดยไม่เป็นการทาให้อุดมคติการดาเนินธุรกิจที่วางอยู่บนพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ หรือการดาเนินธุรกิจที่เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลพวกพ้องชาวจีนด้วยกันคลี่คลายลงไป63
ส่ ว นในด้ า นของการบริ ห ารจั ด การแบบครอบครั ว จากข้ อ มู ล พบว่ า
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกรณีศึกษาโดยส่วนใหญ่ยังคงมีการรักษาโครงสร้างการดาเนินธุรกิจแบบ
ครอบครัวเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่เป็นกิจการริเริ่มกันมาในครอบครัวตั้งแต่ยุคบุกเบิก
ส่วนกิจการที่มีการลงทุนเพิ่มเติมออกไป แม้ว่าจะไม่ได้เป็นการลงทุนหรือร่วมทุนกันภายในกลุ่มคนใน
ครอบครัวทั้งหมด อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้วการลงทุนหรือร่วมทุนที่เกิดขึ้นก็มักเป็นการลงทุน
ร่วมกันระหว่างตระกูลตั้งแต่ 2 -3 ฝ่ายขึ้นไปซึ่งมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันหรือมีความสัมพันธ์เป็น
เครือญาติกัน ซึ่งพฤติกรรมการดาเนินธุรกิจ เช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการจรรโลงคุณค่าของการดาเนินธุรกิจ
แบบครอบครัวและพันธมิตรลักษณะหนึ่งด้วย
จากที่ ไ ด้ พิ จ ารณาและวิ เ คราะห์ ก ารปรั บ เปลี่ ย นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนทั้ง 3 แนวทางจะเห็นได้ว่าในช่วงการดาเนินธุรกิจท่ามกลางกระแสโลกา
ภิวัตน์ นี้ แม้ภาคธุร กิจ จะมีการขยายตัวและกลุ่มธุรกิจแต่ล ะกลุ่มจะมีการปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์การ
ดาเนินธุรกิจในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในทิศทางต่างๆ อย่างไรก็ตาม อุดมคติการดาเนินธุรกิจ
ด้านความสัมพันธ์และการจรรโลงโครงสร้างการดาเนินธุรกิจแบบครอบครัวก็ยังคงมีบทบาทสาคัญ
และมีความหมายต่อผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนอยู่มาก
ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น ยั ง คงนิ ย มร่ ว มด าเนิ น กิ จ การกั บ กลุ่ ม คนใน
ครอบครั วและลงทุนร่ วมกับ พันธมิตรทางการค้าหรือผู้ ที่มีความสนิทสนมกันและไว้เนื้อเชื่อใจกัน
มากกว่ากลุ่มกิจการหน้าใหม่ซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือไม่ได้มีการเรีย นรู้เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ในการลงทุนร่วมกันมาก่อน เนื่องจาก พื้นฐานสาคัญของความสัมพันธ์ในทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
63

พิจารณาจาก บันทึกคาสั มภาษณ์เรื่องความเชื่อและปรัชญาการดาเนินชีวิตของเกียรติ
วัธนเวคิน ใน สู้ชีวิต...พลิกชะตา: เกียรติ วัธนเวคิน เวคิน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จากัด, 2547), 282-283.
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ไทยเชื้อสายจีน นอกจากจะมีจุดตั้งต้นมาจากการจรรโลงคุณค่าโครงสร้างของความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวแล้ว ยังมีความข้องเกี่ยวกับการสร้างความสัมพั นธ์กับเครือข่ายพันธมิตร และผู้ร่วมสังคม
ชาวจีนในลักษณะที่กว้างขวางออกไป และยิ่งไปกว่านั้นการจรรโลงคุณค่าของความสัมพันธ์ยังมีความ
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญูอันเป็นคุณค่าพื้นฐานที่สุดตามาตรฐานวัฒนธรรมอันดี
งามของชาวจีนอีกกรณีหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาจากคาให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของ
นายชิน โสภณพนิช ที่ได้กล่าวถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ของมิตรสหาย และมีการกล่าวสอดแทรกถึง
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางการค้าดังข้อความว่า
“...คนเรานั้นต้องรู้จักฝึกฝนตนเองให้ มีคุณลักษณะที่ดี 3
ประการ คือเมื่ออยู่ที่บ้านก็ต้องรู้จักเอาใจครอบครัว เมื่ออยู่ที่ทางานก็ต้อง
รู้จักเอาใจผู้บังคับบัญชาและลูกน้อง ชีวิตการงานก็จะรุ่งโรจน์ และเมื่ออยู่
กั บ เพื่ อ น ฝู ง ก็ ต้ อ งรู้ จั ก เอาใจถ้ อ ยที ถ้ อ ยอาศั ย ปรองดองกั น
ความสัมพันธ์ก็จะยั่งยืนตลอดไป...”64
และข้อความอีกตอนหนึ่งที่ว่า
“...ผมเคยยากจนมาก่อน กว่าจะไต่เต้ามาได้ขนาดนี้ มี
หลายคนที่ผมต้องนึกถึงบุญคุณเขา เพราะเขาเคยช่วยเหลือผมมา การ
ตอบแทนบุ ญ คุ ณ คนเหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ผ มต้ อ งท า ลู ก เคยมาถามผม
เหมือนกันว่า ทาไมลูกค้าคนนั้น คนนี้ถึงปล่อยเงินให้เขา ผมเลยบอกกับ
ลูกว่า ลูกเกิดมาเป็นคนมีสตางค์ ลูกไม่รู้ แต่พ่อเกิดมาเป็นคนจน บุญคุณ
ที่ต้องตอบแทนคนที่ช่วยเหลือตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันมีแยะ ลูกเกิดมามี
สตางค์ คบแต่พวกมีสตางค์ ก็ไม่ต้องมีภาระอันนี้...”65 (เน้นโดยผู้เขียน)
จะเห็นได้ว่า บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ตามความหมายที่นายชิน โสภณพนิช
ได้กล่าวถึงนั้นได้ นอกจากจะเป็นการจรรโลงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ต้องช่วยเหลื อซึ่งกันแล้วตาม
ภาระหน้าที่ทางวัฒนธรรมแล้ว ยังมีความหมายรวมถึงความกตัญญูต่อผู้มีการช่วยเหลือกันมาก่อน
ตั้งแต่อดีตด้วย
จากที่ได้อภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อ
สายจีนในช่วงระหว่างทศวรรษ 2520 -2540 สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวทางการดาเนินธุรกิจของ
ผู้ ประกอบการไทยเชื้ อสายจี นท่ ามกลางกระแสการเติ บโตของโลกธุ รกิ จ แม้ จะส่ งผลให้ กิ จการของ
64

กมลลักษณ์ โตสกุล, ชิน โสภณพนิช 2453-2531ฯ, 197.
65
ศาวิกา (นามแฝง), “เงินอย่างเดียวเลี้ยงลูกให้ดีไม่ได้, ” นิตยสารดิฉัน ปีที่ 1 เล่มที่ 11
(กรกฎาคม 2520), 25 อ้างถึงใน กมลลักษณ์ โตสกุล, ชิน โสภณพนิช 2453-2531ฯ, 201.
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ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีการขยายการลงทุนออกไป และเกิดการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหาร
ต่างๆ รวมถึ งเกิดการลงทุนร่วมกับกลุ่มธุ รกิจข้ามชาติที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมาแต่เดิมในบางกรณี
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนและทายาทโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีแนวทางการดาเนินธุรกิจที่
เห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มคนเหล่านี้ยังคงรักษาความเชื่อและอุดมคติทางธุรกิจในวัฒนธรรมแบบจี นที่เน้น
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ เ งื่ อ นไขของความสั ม พั น ธ์ การจรรโลงโครงสร้ า งการด าเนิ น ธุ ร กิ จ แบบ
ครอบครัว การช่วยเหลือทางธุรกิจระหว่างกันของหมู่พวกพันธมิตร และการตอบแทนบุญคุณอันเป็น
คุณค่าสาคัญพื้นฐานที่สุดสาหรับชาวจีนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น
4.3 อุดมคติทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน: ภาพสะท้อนการดารงสถานะ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ดีในสังคมไทยและการจรรโลงคุณค่าพ่อค้าที่ดีในวัฒนธรรมจีน
ส่วนการเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่เป็นผลมาจาก
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงด้านบริบทเศรษฐกิจและสังคมไทยคือ การเปลี่ยนแปลงด้านอุดมคติทาง
ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
จากการพิจารณาพบว่าเมื่อบริบทของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจที่เติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางการทูตที่ทาให้ภัยการเมืองข้ามชาติไม่ได้เป็น
สาธารณรัฐประชาชนจีนดังเช่ นที่ผ่านมา ชนชั้นนาทางเศรษฐกิจของชาติไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีเชื้อ
สายจี น จึ ง เริ่ ม มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ มิ ติ ต่ า งๆ ทางสั ง คมได้ อ ย่ า งกว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น ในทางเศรษฐกิ จ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นกลไกสาคัญแห่งความก้าวหน้าของภาคธุรกิจไทยและมี
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงการตอบแทนสังคมโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้
ยากไร้ซึ่งกลายเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่วน
ในทางวัฒนธรรมผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีการรื้อฟื้นสานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นจีน
ให้หวนคืนกลับมาและถ่ายทอดสู่สังคมผ่านกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมหลากหลายด้านเพื่อเป็นการ
จรรโลงคุณค่าของการเป็นพ่อค้าที่ดีในวัฒนธรรมจีนควบคู่ไปกับการดาเนินกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
อย่ า งเช่ น การช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาชาติ การท านุ บ ารุ ง พระพุ ท ธศาสนา และการจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
พระมหากษัตริย์ เพื่อจรรโลงคุณค่าผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ดีในอุดมคติของสังคมไทย
4.3.1 ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกับการช่วยเหลือสังคมและ
กิจกรรมฟื้นคืนภูมิปัญญาจีน
สาหรับกิจกรรมทางสังคมด้านแรกที่แสดงให้เห็นถึงอุดมคติด้านการช่วยเหลือ
สังคม และเป็นกิจกรรมที่สามารถสะท้อนถึ งความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมจีนและการพยายามรื้อฟื้น
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วัฒนธรรมจีนให้คืนกลับมาภายใต้บริบทเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เปลี่ยนไปก็คือ กิจกรรมด้าน
การสาธารณสุขและการแพทย์
จากข้อมูลพบว่า ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีการดาเนินกิจกรรมด้านการ
สาธารณสุขและการแพทย์เพื่อช่วยเหลือชาวจีนในสังคมไทยผ่านสมาคมชาวจีนและมูลนิธิชาวจีนต่างๆ
มานานแล้ว เนื่องจาก ในยุคบุกเบิกชาวจีนอพยพที่เข้ามาในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ขัดสนยากไร้ที่
ไม่มีองค์กรสาธารณสุขใดเข้ามารองรับการรักษาทางการแพทย์ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่
มีทุนทรัพย์บางคน จึงรวมตัวกันเป็นสมาคมหรือมูลนิธิเพื่อระดมทุนจัดตั้งองค์กรการแพทย์การกุศล
สาหรับผู้ป่วยชาวจีนขึ้นมาเพื่อจรรโลงคุณค่าของการเป็นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ดีตามกรอบ
อุดมคติทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนซึ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม
สาหรับมูลนิธิของชาวจีน ที่สาคัญและมีบทบาทโดดเด่นด้านการช่วยเหลือทาง
การแพทย์และสาธารณสุขแก่ชาวจีนก็คือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้มีการริเริ่มช่วยเหลือ
ทางการแพทย์แก่ชาวจีนมาตั้งแต่ใน พ.ศ. 2481 ภายใต้การจัดตั้ง สถาบันการแพทย์ผดุงครรภ์หัวเฉียว
ขึ้นมาเพื่อดาเนินการรักษาเกี่ยวกับการผดุงครรภ์และการทาคลอดสาหรับสตรีชาวจีนที่ต้องการเข้ารับ
การรักษาภายใต้บรรยากาศและภูมิปัญญาแบบจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกกรณี66
จากนั้นต่อมาเมื่อขอบเขตโรคภัยที่ผู้ป่วยต้องการเข้ารับการรักษาเริ่มมีจานวน
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับขอบเขตของผู้ป่วยที่เข้า มารักษาก็กว้างขวางออกไป ไม่ได้จาเพาะอยู่ในกลุ่ม
ของชาวจีนเหมือนดังอดีต ดังนั้น ใน พ.ศ. 2510 สถานการแพทย์ภายใต้การสนับสนุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊
งแห่งนี้จึงมีการยกระดับขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลหัวเฉียวและขยายงานการแพทย์ในด้านต่างๆ ออกไป
อย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ในด้านเทคโนโลยี และแผนกการรับรักษา 67 แต่ก็ยังคง
นโยบายการรักษาแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายและการลดทอนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ผู้ยากไร้เอาไว้ ควบคู่กับ
การรักษาพยาบาลโดยคิดค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานโรงพยาบาลทั่วไป
66

คณะกรรมการจัดทานิทรรศการเรื่อง 90 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์
สังคมไทย, “สูจิบัตรนิทรรศการเรื่อง 90 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย,”
(กรุงเทพฯ: เอส อาร์ปริ๊นติ้งเมสโปรดักส์, 2544), 20.
67
การพัฒนาและปฏิรูปโรงพยาบาลหัวเฉียวในช่วงทศวรรษ 2510 ใช้ทุนดาเนินการสูงถึง
กว่า 200 ล้านบาท ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคมหลายคน อาทิ
เช่นนายอุเทน เตชะไพบูลย์ นายศุภสิทธิ์ มหาคุณ นายชิน โสภณพนิช นายบุญส่ง ชัยกิตติศิลป์ นาย
สุรีย์ อัษฎาธร ฯลฯ จึงมีการรวมตัวกันตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อระดมทุนการก่อสร้างและการพัฒนา
จนประสบความสาเร็จในที่สุด มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซียงตึ๊ง, หนังสือแจ้งกิจการประจาปี 2515-2518
(กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2518), 47.
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ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2520 เมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเริ่มมีการขยายตัว
กว้างขวางกว่าเดิมและขอบเขตของผู้ป่วยที่เข้ามารักษาก็กว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆ โรงพยาบาลหัว
เฉียวนอกจากจะมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ พัฒนาหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรอย่างเข้มข้น
ตลอดจนจัดตั้งแผนกเฉพาะทางต่าง ๆ ขึ้นมา 68 จนกล่าวได้ว่าโรงพยาบาลหั วเฉียวมี ลักษณะเป็น
โรงพยาบาลที่ทันสมัยและมีความเป็นระบบระเบียบตามมาตรฐานการดาเนินกิจการโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานสากลแล้ว อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลแห่งนี้ก็ยังคงรักษานโยบายการช่วยเหลือและสงเคราะห์
แก่ผู้ย ากไร้ เอาไว้ส าหรั บผู้ ป่ วยบางกรณี และมีการจัดตั้งแผนกเพื่อสงเคราะห์ การรักษาพยาบาล
สาหรับผู้ป่วยยากไร้ขัดสนโดยไม่คิดอัตราค่ารักษาพยาบาลเป็นพิเศษขึ้นมาเป็นการเฉพาะด้วย
ตารางที่ 4.8
จานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา69และผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ของโรงพยาบาลหัวเฉียว
ระหว่าง พ.ศ. 2521-2536
พ.ศ.
2521
2522
2523
2524

จานวนผู้ป่วย(ใน)ที่เข้ารับ จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการ
สัดส่วนผู้ได้รับการ
การรักษาในโรงพยาบาล
สงเคราะห์การรักษา สงเคราะห์(คิดเป็นร้อยละ)
48,411 คน
2,108 คน
4.35
174,430 คน
5,901 คน
3.38
255,271 คน
6,771 คน
2.65
275,047 คน
6,140 คน
2.23

68

โรงพยาบาลหั ว เฉีย วจาแนกแผนกการรักษาเฉพาะทางต่า งๆ ออกเป็น 12 แผนก
ประกอบด้วย แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม แผนกปัจจุบันพยาบาล (แผนกฉุกเฉิน) แผนกสูติ-นรี
เวช แผนกกุมารเวช แผนตา-หู -คอ-จมูก แผนกทันตกรรม แผนกวิสัญญีวิทยา แผนกพยาธิวิทยา
แผนกรังสีวิทยา แผนกกายภาพบาบัด และแผนกฝังเข็ม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซียงตึ๊ง, หนังสือแจ้ง
กิจการประจาปี 2515-2518 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2518), 47.
69
ไม่รวมจานวนผู้เข้ารับบริการด้านผดุงครรภ์และการคลอดบุตร
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
จานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ของโรงพยาบาลหัวเฉียว
ระหว่าง พ.ศ. 2521-2536
พ.ศ.
2525
2526
2527
2528
2529
2531
2532
2533
2534
2535
2536

จานวนผู้ป่วย(ใน)ที่เข้ารับ จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการ
สัดส่วนผู้ได้รับการ
การรักษาในโรงพยาบาล
สงเคราะห์การรักษา สงเคราะห์(คิดเป็นร้อยละ)
293,846 คน
5,978 คน
2.03
310,475 คน
1,013 คน
0.33
319,876 คน
1,269 คน
0.40
314,484 คน
1,180 คน
0.38
297,681 คน
1,006 คน
0.34
346,263 คน
9,369 คน
2.71
337,533 คน
8,275 คน
2.45
309,283 คน
5,739 คน
1.86
310,538 คน
6,066 คน
1.95
325,472 คน
5,907 คน
1.81
319,567 คน
6,449 คน
2.02

มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซียงตึ๊ง, หนังสือแจ้งกิจการ พ.ศ. 2536(กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2537), 83.
นอกเหนือจากพัฒนาการการช่วยเหลือด้านต่างๆ ทางการแพทย์แก่ผู้ยากไร้ของ
โรงพยาบาลหัวเฉียวซึ่งสะท้อนถึงการดาเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมของผู้ประกอบการไทยเชื้อ
สายจีนดังที่กล่าวในข้างต้นแล้ว ในพ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 20 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-จีน โรงพยาบาลหัวเฉียวยังมีการดาเนินงานอีกด้านหนึ่ งที่น่าสนใจและช่วยสะท้อนให้
เห็นถึงการรื้อฟื้นภูมิปัญญาของชาวจีนภายใต้การดาเนินงานของโรงพยาบาลหัวเฉียวนั่นคือ การจัดตั้ง
ศูนย์การแพทย์แผนจีนที่ใช้ชื่อว่า “สถานพยาบาลหัวเฉียวแผนโบราณ”70 ซึ่งมีนายสมาน โอภาสวงศ์
ดารงตาแหน่งเป็นประธานอานวยการบริหารคนแรก71
70

ควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อของศูนย์การแพทย์แห่งนี้ด้วยว่าได้มาจากการกาหนดของ
ทางการ ซึ่งนายสุษิร สุรัตนกวีกุลกรรมการของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและกรรมการของโรงพยาบาลฯได้แสดง
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“สถานพยาบาลหัวเฉียวแผนโบราณ” แห่งนี้นอกจากจะเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อ
การเฉลิมฉลองวาระครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีนแล้ว คณะกรรมการของโรงพยาบาลซึ่งผลักดันการ
ก่อตั้งศูนย์การแพทย์แผนจีนแห่งนี้ยังมีความคิดเห็นที่น่าสนใจว่า วิทยาการการแพทย์แผนจีนควรมี
การรื้อฟื้นกลับคืนมาเพื่อเพิ่มทางเลือกการรักษาให้แก่ผู้คนสังคมไทย และในขณะกันก็ยังเป็นการช่วย
เผยแพร่ภูมิปัญญาการรักษาของจีนอย่างการฝังเข็ม การนวด และการใช้สมุนไพรซึ่งเป็นแนวทางการ
รักษาที่ใช้ต้นทุนไม่สูงเท่าแนวทางการแพทย์แบบตะวันตกและยังสามารถรักษาเยียวยาโรคบางชนิดที่
เป็นอาการป่วยระยะยาวซึ่งการแพทย์แผนตะวันตกไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้อีกด้วย 72 อย่างไรก็
ตาม ในระยะแรกเริ่มของการจัดตั้ง “สถานพยาบาลหัวเฉียวแผนโบราณ” นั้นผู้สนใจเข้ารับการรักษา
ยังคงมีจานวนค่อนข้างน้อยเพียงประมาณวันละ 10 คนเท่านั้น จากนั้นต่อมาเมื่อการตรวจรักษาด้วย
วิ ถี ก ารแพทย์ แ ผนจี น เริ่ ม ได้ ก ารยอมรั บ และได้ รั บ ความนิ ย มในสั ง คมไทยมากขึ้ น จากกระแส
ระแวดระวังเคมีข้างเคียงจากยา จานวนผู้เข้ารับการรักษาของ “สถานพยาบาลหัวเฉียวแผนโบราณ”
จึงค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 90-160 คนต่อวัน73
จากที่ ไ ด้อ ภิ ป รายกิ จกรรมทางสั ง คมของผู้ ประกอบการไทยเชื้อ สายจี นด้ า น
สาธารณสุ ข และการแพทย์ จะเห็ น ได้ ว่ า กิ จ กรรมข้ า งต้ น นี้ ส ะท้ อ นถึ ง อุ ด มคติ ท างธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในสองลักษณะประกอบกัน ลักษณะแรกคืออุดมคติทางธุรกิจด้านการ
ช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นคุณค่าสาคัญของการดารงสถานะเป็นผู้ประกอบการชาวจีนที่ไม่เห็นแก่ตัว รู้ จัก
ความคิดเห็นต่อการกาหนดชื่อศูนย์การแพทย์อย่างน่าสนใจว่า “....ปัจจุบันเราไม่ควรจะแยกว่าแพทย์
แผนจีนหรือแผนปัจจุบัน ควรจะผสมผสานเข้าด้วยกันเพราะว่าต่างมีจุดเด่นของตนเอง เสริมกันก็จะมี
ผลการรักษาดีขึ้น หลังจากประเทศจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเขาก็ได้ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาแล้วก็
มีสู ตร มี ห น่ วยวิ จั ย เรี ยนกั น ตั้ง 5 ปี มหาวิ ทยาลั ยแพทย์ จี นปั จจุ บันมี ประมาณ 20 กว่ า 30แห่ ง
โรงพยาบาลแพทย์จีนเขาเรียนทั้งวิชาทางจีนทั้งวิชาทางแผนปัจจุบันด้วย คนละเรื่องกับสมัยก่อน ไม่
ล้าสมัย ไม่ใช่หมอซินแสตามร้านขายยา ทางการเขากาหนดให้เราชื่อสถานพยาบาลหัวเฉียวแผนโบราณ
...เขากาหนดให้ไม่ใช่ว่าเราอยากตั้งชื่ออย่างนี้ ที่จริงเราไม่โบราณหรอก เป็นแพทย์แผนสืบทอด เป็น
แพทย์แผนพื้นบ้านหรือว่าแพทย์แผนจีน ที่จริงเราไม่อยากใช้คาว่าโบราณ ทันสมัยจะตายจะไปโบราณ
ได้อย่ างไร...” (กรรณิการ์ ตันประเสริฐและคณะ, 90 ปีมูล นิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์
สังคมไทยฯ, 197-198.)
71
เรื่องเดียวกัน.
72
กรรณิการ์ ตันประเสริฐและคณะ, 90 ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์
สังคมไทยฯ, 197
73
มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซียงตึ๊ง, หนังสือแจ้งกิจการ พ.ศ. 2536 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2537), 82.
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การแบ่งปันและรู้จักการช่วยเหลือสังคมซึ่งสะท้อนออกมาผ่านการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้รับการ
รั ก ษาที่ ขั ด สนโดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดมา ตั้ ง แต่ ใ นช่ ว งที่ ส าธารณสุ ข ยั ง ไม่ มี
ความก้าวหน้า จวบจนสู่ยุคการแพทย์ทันสมัย ส่วนในลักษณะถัดมาคือการยกระดับความสาคัญของ
ภูมิปัญญาจีนให้คืนกลับมาภายหลังการคลี่คลายของสถานการณ์ที่ความเป็นจีนและภูมิปัญญาจีนไม่ได้
เป็นอันตรายต่อสังคมและการเมืองไทยอีกต่อไป
4.3.2 ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกับการร่วมช่วยเหลือและลดทอนปัญหาของ
สังคมไทย: ภาพสะท้อนผู้ประกอบการที่ดีในสังคมไทย และกลไกการจรรโลงคุณค่าของพ่อค้าที่ดี
ในวัฒนธรรมจีน
กิจกรรมทางสังคมของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในด้านถัดมาซึ่งเป็นการ
สะท้อนคุณค่าด้านการช่วยเหลือสังคม และการจรรโลงความสาคัญของการเป็นผู้ประกอบการไทยเชื้อ
สายจีนที่ดีตามกรอบอุดมคติของสังคมไทยคือ กิจกรรมการช่วยเหลือและลดทอนปัญหาของสังคมไทย
หลังทศวรรษ 2520 สังคมไทยได้ประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านช่องว่างทางรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนได้
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็นถึงการเรียกร้องให้ ช่วยเหลือสังคมในหมู่คนยากจนผ่านสื่ อ
สาธารณะต่าง ๆ อาทิเช่น ในข้อความบางช่วงบางตอนจากคาอวยพรปีใหม่ของประธานรัฐสภาของ
พลอากาศเอกหะริน หงสกุล ที่ปรากฏผ่านสื่อเมื่อ พ.ศ. 2524 ดังข้อความว่า
“...ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ พี่น้องทั้งหลายทราบอยู่เต็มอกว่า
จะต้ อ งเป็ น ปี ที่ ย ากล าบาก ผมจึ ง ขอวิ ง วอนให้ พ วกเราช่ ว ยกั น อดทน
พยายามประหยัดอย่างที่สุด ขอให้เลิกอบายมุขทั้งปวง ถึงแม้บางคนจะ
ร่ ารวยมี โ ชคดี กว่ า คนอื่ น ก็โ ปรดอย่า ใช้ จ่า ยฟุ่ มเฟือ ยสุ รุ่ ย สุร่ า ย จง
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนยากจนที่ลาบากกว่าท่าน ถ้าคนไทยด้วยกันไม่ช่วย
กันเองใครเขาจะมาช่วย และหากจะเคราะห์ร้ายถึงที่ สุดจนขนาดจะสิ้น
ชาติ มันก็จะต้องสิ้นไปด้วยกันทั้งคนรวยและคนจน...”74 (เน้นโดยผู้เขียน)
ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในฐานะที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจสูงกว่ากลุ่ม
คนอื่นๆ ในสังคมไทยจึงมีการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของสังคมและชนชั้นนาทางการเมืองไทย โดย
ดาเนินกิจกรรมการช่วยเหลือต่างๆ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก อย่างเช่น การจัดกิจกรรม
ด้านการบรรเทาสาธารณภัยของสังคม

74

“บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์ 1-8 มกราคม 2524,” สยามจดหมายเหตุ 6, ฉ. 1

(2524): 7.
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จากข้อมูลพบว่า กิจกรรมด้านการบรรเทาสาธารณภัยของสังคม โดยส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมักมีการให้ความช่วยเหลือผ่านการดาเนินงานของ มูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง ซึ่ง
เป็นมูลนิธิสาคัญของชาวจีนที่โดดเด่นด้านการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และมีผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิหลายคน มูลนิธิแห่งนี้พยายามมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมให้ตรงกับ
ปัญหาโดยพัฒนาศักยภาพของการบรรเทาสาธารณภัยในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการดาเนินงาน มูลนิธิ
ป่ อ เต็ ก ตึ๊ ง ได้ มี ก ารเข้ า ร่ ว มงานกั บ ฝ่ า ยทะเบี ย นของภาครั ฐ ในท้ อ งที่ ห ลายแห่ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล
ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและสามารถเข้าร่วมบรรเทาภัยต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม
ส่วนในด้านเทคโนโลยี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มีการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่
ทันสมัยขึ้นมา พร้อมทั้งมีการออกทุนจัดตั้งศูนย์วิทยุกรุงเทพเพื่อการสาธารณกุศลขึ้น เพื่อให้การเข้า
ร่วมบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการดาเนินงานของ
ศูน ย์ วิ ทยุ ก รุ งเทพเพื่อการสาธารณกุ ศลนั้ น มี ผู้ ประกอบการไทยเชื้อ สายจีนที่ ดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการและเป็ น ผู้ สนั บ สนุ น หลักทางทุนทรัพย์จานวนทั้งสิ้น 19 คน ได้แก่ (1) ดร.อุเทน เตชะ
ไพบูลย์ (2) นายวิชาญ ตันติศิริวัฒน์ (3) นายบุญส่ง ชัยกิตติศิลป์ (4) นายทรงสิน คุณัตถานนท์ (5)
นายสุเทพ ตั้งตรงศักดิ์ (6) นายกอบชัย ซอโสตถิกุล (7) นายกาสิน เสรฐภักดี (8) นายวัย วรรธนะกุล
(9) นายธนบูลย์ กิมานนท์ (10) นายสนิท วีรวรรณ (11) นายสุรีย์ อัษภาธร (12) นายศุภสิทธิ์ มหา
คุณ (13) นายสิทธิผล โพธิวรกุล (14) นายกาพล เตชะหรูวิจิตร (15) นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ (16)
น.พ.ยงค์ เอื้อวัฒนะสกุล (17) ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ (18) นายสุษิร สุรัตนกวีกุล และ (19) นายสมาน
โอภาสวงศ์75
นอกจากการดาเนินการเพื่อช่วยเหลือสาธารณภัยข้างต้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยัง
จัดตั้งองค์กรกลางประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมชาวจีนหลายแห่งเพื่อทาหน้าที่ระดมทุนการ
สงเคราะห์แก่ผู้ป ระสบสาธารณภัยโดยเฉพาะขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า “หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ” ซึ่ง
สมาคมและองค์กรที่ได้เข้าร่วมประสานงานกับ “หน่วยบรรเทาสาธารณภัย” แห่งนี้มีรายนามตามที่
แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งกิจการประจาปี พ.ศ. 2536 ของ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งประกอบด้วย76
1. สมาคมหอการค้าไทย-จีน
6. สมาคมฮกเกี้ยนแห่ประเทศไทย
2. สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
7. สมาคมเจียงเจอะแห่งประเทศไทย
3. สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย
8. สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย
4. สมาคมใหหนาแห่งประเทศไทย
9. สมาคมหยูนหนานแห่งประเทศไทย
5. สมาคมกว๋องสิว
10. สมาคมครองศรีแห่งประเทศไทย
75
76

มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซียงตึ๊ง, หนังสือแจ้งกิจการ พ.ศ. 2536, 50-51.
เรื่องเดียวกัน, 31.
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11. สมาคมเตี้ยอันแห่งประเทศไทย
29.มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ
12. สมาคมจีนเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทย
30.สมาคมพุทธบริษัทไทย-จีนประชา
13. สมาคมจีนเก็กเอี้ยแห่งประเทศไทย
31.มูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังษี
14. สมาคมจีนโผวเล้งแห่งประเทศไทย
32.มูลนิธิแพทย์จีน
15. สมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย
33.มูลนิธิไกซิ่วตึ๊ง
16. สมาคมไท้ปูแห่งประเทศไทย
34.สมาคมตระกูลต่างๆ แห่งประเทศไทย
17. สมาคมฮงสุนแห่งประเทศไทย
35.สมาคมฮินแหน่นแห่งประเทศไทย
18. สมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย
36.สมาคมศิริวิไลแห่งประเทศไทย
19. โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
37.คณะ 20 พุทธสมาคมจีน
20. มูลนิธิตงฮั้วการแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์
38.สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย
21. มูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์
39.หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า
22. มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมส่งเคราะห์
40.หนังสือพิมพ์สากล
77
23. มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
41.หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว
24. มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์
42.หนังสือพิมพ์ศิรินคร
25. มูลนิธิซาซัวสงเคราะห์
43.หนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน
26. มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์
44.หนังสือพิมพ์กังเซียงยิดป่อ
27. ธรรมสมาคมเล่งฮั้ว
45.หนังสือพิมพ์เอเชียยิดป่อ
28. พุทธแสงธรรมสมาคม
จากการอภิปรายข้างต้นเห็นได้ว่าขอบข่ายงานด้านสาธารณภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ได้มีการขยายตัวออกไปอย่างมาก เนื่องจาก คณะกรรมการของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งซึ่งส่วนมากเป็นชนชั้นนา
ทางเศรษฐกิจที่มีเชื้อสายจีนต้องการขยายขอบข่ายการจัดการและความช่วยเหลือของมูลนิธิและสมาคม
จีนให้ มีความสอดคล้ องกับสภาพการณ์ของบริบทสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไป 78 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
77

เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2538
(“ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิเรื่องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ “มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมไทย”,
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 36 ง (4 พฤษภาคม 2538): 76-77.
78
หลังจากปัญหาเรื่องใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวและใบสาคัญประกอบอาชีพซึ่งมูลนิธิป่อ
เต็กตึ๊งได้ดาเนินการช่วยเหลือเป็นพิเศษในระยะก่อนหน้าได้คลี่คลายลงเนื่องจากสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและการเมืองเปลี่ยนแปลงไป การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเป็นไปอย่างอิสระมากขึ้น
ขณะเดียวกันปัญหาการอพยพเข้ามาของชาวจีนก็ยุติลง การเดินทางเข้ามาของชาวจีนในช่วงหลัง
ทศวรรษ 2520 เป็นไปเพื่อการท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจเท่านั้น ดังนั้นขอบข่ายการดาเนินงานของ
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สาธารณภัย ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรงขึ้นมาจากเหตุความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และยิ่งไป
กว่านั้นกลุ่มผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มคนยากจน
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักที่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กาลังมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เนื่องจาก ต้องการ
จรรโลงอุดมคติทางธุรกิจด้านการช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นอุดมคติสาคัญของผู้ประกอบการไทยเชื้อสาย
จีนและเพื่อสะท้อนตอบต่อความมุ่งหมายของสังคมไทยที่กาลังตระหนักถึงปัญหาด้านช่องว่างระหว่าง
รายได้ของผู้คนในสังคมเป็นสาคัญ
4.3.3 ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกับกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชาติไทย:
กลไกการจรรโลงคุณค่าของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ดีในอุดมคติของสังคมไทย
นอกเหนือจากกิจกรรมด้านต่างๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนยังมี
กิจกรรมทางสังคมที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงอุดมติทางธุรกิจด้าน
การช่วยเหลือสังคมตามกรอบอุดมคติทางธุรกิจของวัฒนธรรมจีนควบคู่กับการสะท้อนถึงการจรรโลง
คุณค่าของการเป็นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ดีตามกรอบอุดมคติของสังคมไทย
สาหรับกิจกรรมด้านแรกของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่สะท้อนถึงอุดมคติ
ด้านการตอบแทนสังคมและการจรรโลงคุณค่าของการเป็นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ดีตามกรอบ
อุดมคติของสังคมไทยก็คือ กิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อสายจี นได้มีก ารสนับ สนุ นและส่ งเสริม วัฒ นธรรมไทย
หลากหลายวิ ธี การทั้ ง การจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม วัฒ นธรรมไทยร่ ว มกั บ หน่ว ยงานของภาครั ฐ การ
สนั บสนุ นเงินรางวัล แก่ผู้ ชนะการประกวดด้านศิล ปวัฒ นธรรมไทยต่างๆ ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยขึ้นมา กล่าวเฉพาะกรณีการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยซึ่งกระทาโดยบริษัทธนาคาร
กรุงเทพจากัดพบว่า ใน พ.ศ. 2522 ธนาคารกรุงเทพร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพซึ่งดาเนินการโดย
มูล นิธิป่ อเต็กตึ๊งจึ งหั นมามุ่งเน้ น การช่ว ยเหลื อสั งคมในมิติปัญหาที่สอดคล้ องกับสถานการณ์ โดย
เน้นหนักไปที่ การบรรเทาสาธารณภัย (พิจารณาข้อมูลการสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยของ
มูล นิ ธิป่ อเต็กตึ๊งเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ฉ และ ข้อมูล เกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงนโยบายด้านการ
เคลื่อนย้ายแรงงานและการเดินทางเข้ามาของชาวจีนในระยะหลังทศวรรษ 2520 พิจารณาเพิ่มเติมได้
ใน กฤตยา อาชวนิจกุลและกุลภาวจนสาระ, การจ้างแรงงานข้ามชาติตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าวพ.ศ. 2551กับการจัดทาบัญชีรายชื่ออาชีพสาหรับคนต่างชาติ (กรุงเทพฯ: สานักวิจัย
โครงการเสริมสร้างศักยภาพในด้านสิทธิของแรงงานอพยพสาหรับข้าราชการ นายจ้าง แรงงานอพยพ
ชาวพม่าและชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย, 2551), 17-18. และ ชาดา เตรียมวิทยาและคณะ, “การ
ตั้งถิ่นฐานของชาวจีนรุ่นใหม่: กรณีศึกษาชุมชนจีนแห่งใหม่,” รายงานการวิจัยสานักกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2559, 6.)
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นายชิน โสภณพนิชและเครือข่ายพันธมิตรได้ออกทุนสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์สังคีตศิลป์ขึ้นมา โดย
องค์กรนี้มีที่ทาการอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้าและมีการจัดกิจกรรมรวมถึงการแสดงต่างๆ ที่
เป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างสม่าเสมอ และนอกจากนี้ศูนย์สังคีตศิลป์ยังมี
ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมและเก็บรักษาอันมีคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปของหนังสือ
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ แผ่นเสียง ตลับเพลง และวีดีโอไว้สาหรับบริการประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าใช้
บริการโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมด้วย79
ส่วนกิจกรรมด้านถัดมาที่สะท้อนถึงการจรรโลงคุณค่าของการเป็นผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีนที่ดีตามกรอบอุดมคติของสังคมไทยก็คือ กิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา จาก
ข้อมูลพบว่าผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกรณีศึกษามักมีการทานุบารุงพระพุทธศาสนาและยังมีการ
ดาเนินกิจกรรมทางศาสนาที่ใกล้ชิดกับราชสานักอย่างสม่าเสมอทั้งในการกระทาโดยปัจเจกและใน
การกระทาโดยองค์กร
สาหรับในระดับปัจเจก จากข้อมูลพบว่า ผู้ประกอบการไทยเชื้อ สายจีนที่มีการ
บริจาคเงินเพื่อทาบุญและบารุงศาสนาในวาระต่างๆ รวมถึงมีการทาบุญร่วมกับราชสานักอยู่บ่อยครั้ง
ก็คื อนายเกีย รติ วั ธ นเวคิ น ในพ.ศ. 2533 นายเกี ย รติ ได้ มี การเข้ าขอพระราชทานอนุญ าตจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) เป็นประธานจัดงานทอดผ้ากฐินต้น ณ วัดปทุมวนารม
กรุงเทพมหานครฯ และหลังจากนั้นนายเกียรติ ก็มักมีการขอดาเนินการจัดกฐินพระราชทานถวายเป็น
พระราชกุศลเป็นประจาทุกปี80
ส่วนในระดับองค์กร ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนภายใต้การดาเนินงานในนาม
ของสมาคมจีนและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมักมีการร่วมกันบริจาคเงินสมทบแก่ วัดวาอารามในวาระต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ อาทิเช่น การทอดกฐิน การทอดผ้าป่าสามัคคี ตลอดจนมีการจัดตั้งโรงทาน และหน่วย
บริการอาหาร เครื่องดื่มและยารักษาโรคในยามเมื่อบ้านเมืองมีงานพิธีสาคัญต่างๆ อย่างเช่นงานพิธี
การฉลองวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานพิธีก ารฉลองวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯลฯ81
นอกเหนือจากกิจกรรมสองประการข้างต้น ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนยังมี
การดาเนินกิจกรรมที่แสดงถึงจรรโลงวัฒนธรรมของไทยผ่านการดาเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา โดย
จากข้ อ มู ล พบว่ า ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น ในกรณี ศึ ก ษา อาทิ น ายสมาน โอภาสวงศ์
79

กมลลักษณ์ โตสกุล, ชิน โสภณพนิช 2453-2531ฯ, 176.
80
กฤษฎา ธรรมวิริยารักษ์, 1 ศตวรรษ เกียรติ วัธนเวคิน, 44-47.
81
กรรณิการ์ ตันประเสริฐและคณะ, 90 ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์
สังคมไทยฯ, 188.
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ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนรายอื่นที่มีฐานะมั่นคง ตลอดจนสมาคมจีนและองค์กรที่เป็นพันธมิตร
จ านวน 45 องค์ ก ร 82 ได้ มี ก ารร่ ว มบริ จ าคเงิ น กั บ มู ล นิ ธิ ป่ อ เต็ ก ตึ๊ ง เพื่ อ จั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษาระดั บ
มหาวิ ทยาลั ย ขึ้ น มา นั่ น คื อมหาวิ ทยาลั ยหั ว เฉีย วเฉลิ ม พระเกีย รติ โดยการเข้ า ร่ว มบริจ าคก่อ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ซึ่งเป็นผู้ดาเนินการระดมทุนหลักได้อธิบายถึงกุศโลบายของ
การระดมทุ น จากผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น 83ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง แนวคิ ด ด้ า นการจรรโลง
วัฒนธรรมไทยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไว้อย่างน่าสนใจว่า
“...ในการหาบริจาคผมต้องคิดทุกอย่าง ทาอย่างไรจะหาเงินได้
พัน ล้ า นบาท ผมก็ คิดของผมว่ า คนจี น มีวัฒ นธรรมเรื่ อ งความกตัญ ญู
โดยเฉพาะกตัญญูต่อพ่อแม่ ผมมีประสบการณ์มาแล้วตั้งแต่สร้างตึก 22
ชั้นของโรงพยาบาล ผมก็เสนอที่ประชุมว่าถ้าคนบริจาค 10 ล้านบาทขึ้น
ไป เราจะสร้ า งรู ป ปั้ น ของพ่ อ แม่ ไ ว้ ใ นตึ ก เฉลิ ม พระเกี ย รติ ที แ รก
กรรมการบางคนเห็นว่ามันอาจมีรูปปั้นมากเกินไป เอาเป็นรูปถ่ายอย่าง
เคยดี กว่ า แต่ ผ มว่า ต้ อ งรูป ปั้ น เพราะว่ า มี รูป ปั้ น ให้ นั้ น มั นถาวรกว่ า มี
น้ าหนั กกว่าเพราะเป็นถาวรวัตถุแสดงความกตัญญูทีเดียว...ผมเชิญ ผู้
บริจาคตั้งแต่ 10 ล้ านบาทเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยทั้งหมด 50 กว่าคน
ถ้าเขาบริจาคเป็นตึกอย่างคุณธนินทร์ เจียรวนนท์ บริจาค 50 ล้านบาท
สร้ างตึกอานวยการ หรือคุณชาตรี โสภณพนิช บริจาค 30 ล้ านสร้า ง
โรงยิ ม เราก็สร้ างรูปปั้นไว้ที่ตึกของเขา ส่วนคนอื่นมีรูปปั้น อยู่ในตึก
เฉลิมพระเกียรติ รายล้อมครึ่งวงกลมต่อเบื้องพระพักตร์ รูปในหลวง
(รัชกาลที่ 9) คือห้อมล้อมแสดงความจงรักภักดี ... วันที่ในหลวงเสด็จฯ
ผมก็กราบทูลท่าน และพวกผู้ก่อตั้งนี้เขายังได้รับของพระราชทานจาก
ในหลวงเป็นเข็มตัว “เสียง” ฝังเพชร ได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์
ของท่านเองเลย เรื่องการหาบริจาคนี่คุณสมาน โอภาสวงศ์เขาดูแลเรื่อง
นี้ เป็นประธานฝ่ายจัดหาทุนและเขาก็บริจาคเองด้วย 15 ล้านเหมือนกัน
...”84 (เน้นโดยผู้เขียน)
82

พิจารณารายละเอียดที่หน้า 165-166
รายนามผู้ก่อตั้งและจานวนการบริจาคสมทบทุนก่อสร้างมหาวิทยาลัยหัวเฉีย วเฉลิม
พระเกียรติ (ไม่รวมการบริจาคจากสมาคมและมูลนิธิ) พิจารณาเพิ่มเติมได้ใน ภาคผนวก ช
84
กรรณิการ์ ตันประเสริฐและคณะ, 90 ปี มูล นิธิป่อ เต็กตึ๊ง บนเส้ นทางประวั ติศาสตร์
สังคมไทยฯ, 206.
83
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จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าในกุศโลบายของการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการ
สร้างสถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินั้น ผู้ดาเนินการหลักอย่างนายอุเทน เต
ชะไพบูลย์ได้อาศัยการสร้างแรงจูงใจการบริจารผ่านการเชื่อมโยงคุณค่าของอุดมคติทางธุรกิจด้านการ
ช่วยเหลือสังคมให้เข้ากับคุณค่าอีก 2 ประการซึ่งเป็นคุณค่าสาคัญของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
นั่นคือคุณค่าของความกตัญญูซึ่งเป็นคุณค่าพื้นฐานของชาวจีนทั้งมวลและคุณค่าของการจรรโลง
วัฒนธรรมไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ดังที่ได้อภิปรายกิจกรรมทางสังคมของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายใน 3 ลักษณะ
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อเศรษฐกิจและสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างกว้างขวาง กิจกรรมทาง
สังคมและการดาเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนก็ได้มีการขยายการ
ดาเนินงานออกไปอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกัน สาหรับด้านแรก ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นอกเหนือจากจะ
สะท้อนถึงการจรรโลงความเชื่อในด้านการช่วยเหลือสังคม ตอบแทนสังคมซึ่งเป็นอุดมคติทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตแล้ว อีกด้านหนึ่งยังเป็นการแสดงถึงการ
ตอบสนองต่อมาตรฐานของพฤติกรรมที่ดี ตามกรอบอุดมคติของสังคมไทยขณะนั้นที่มุ่งกาลังเน้นใน
เรื่อง คุณธรรมการช่วยเหลือสังคม ความเมตตากรุณา การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่า และการจรรโลง
คุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่ดีงามตามมาตรฐาน 3 ประการที่ว่าด้วยการจงรักภักดีต่อสถานบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
4.4 บทสรุป
หลั งการพัฒ นาที่เ ริ่ มต้นจากทศวรรษ 2500 มาข้า งหน้าอีก 2 ทศวรรษ สั งคมและ
เศรษฐกิจไทยได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนต้องเผชิญหน้ากับ
ความท้าทายใหม่ๆ รอบด้าน สาหรับด้านธุรกิจเมื่อกลุ่มธุรกิจข้ามชาติกลายเป็นตัวแปรใหม่ที่ขยาย
อิทธิพลต่อภาคธุรกิจไทยมากขึ้นทุกที ขณะเดียวกันกิจการที่ดาเนินโดยรัฐก็ค่อยๆ ลดบทบาทลงไป
กลายเป็ น การด าเนิ น การที่ น าโดยภาคเอกชน ดั ง นั้ น ในช่ ว งระหว่ า งทศวรรษ 2520 -2540
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจึงปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
1. แนวทางการดาเนิ นธุรกิจ ร่ว มกับ รัฐ ซึ่งมีบ ทบาทโดดเด่น ในระยะก่อนหน้าได้ล ด
บทบาทลงไป และปรับเปลี่ยนมาเป็นการดาเนินธุรกิจภายใต้การพึ่งพิงอานาจรัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่กลุ่มลูกค้าของกิจการ
2. แนวทางการดาเนินธุรกิจภายใต้การเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจมีความสาคัญมาก
ขึ้นกว่าระยะก่อนหน้า เนื่องจาก ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนต้องการอาศัยเครือข่ายความสัมพันธ์
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ภายใต้สมาคมแสวงหาความช่วยเหลือเกื้อกูลทางธุรกิจระหว่างชาวจีนด้วยกัน และเพื่อแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
3. แนวทางการขยายอาณาจักรธุรกิจจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการบริหารและ
การร่วมทุนกลายเป็ นแนวทางการดาเนินธุรกิจที่สาคัญที่สุด ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนแต่ล ะ
กรณีศึกษามีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่ในขณะเดียวกันก็มี
จุดร่วมสาคัญที่เกิดขึ้นคือ การจรรโลงโครงสร้างการดาเนินธุรกิจแบบครอบครัวและการร่วมทุนทาง
ธุรกิจที่มักเป็นการร่วมทุนระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นชาวจีนด้วยกันเองมากกว่ากลุ่มทุนข้าม
ชาติเชื้อชาติอื่น
ส่วนในด้านสังคมเมื่อเงื่อนไขของสถานการณ์การเมืองยุคสงครามเย็นได้คลี่คลายลงไป
และขณะเดียวกันสังคมไทยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างเข้มข้น ดังนั้นผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีนจึงมีการเปลี่ยนแปลงการดาเนินกิจกรรมทางสังคมอันเป็นการสะท้อนถึงอุดมคติทาง
ธุรกิจที่แตกต่างออกไป ดังนี้
1. ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนยังคงรักษาอุดมคติการดาเนินธุรกิจที่เน้นการช่วยเหลือ
สังคมอันเป็นการแสดงถึงการจรรโลงคุณค่าของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีตามแนวปฏิบัติของขงจื่อ
เอาไว้ แต่การช่วยเหลือกลุ่มชาวจีนโดยเฉพาะเริ่มลดบทบาทลงไป เนื่องจากชาวจีนในสังคมไทยได้
กลืนกลายเข้าสู่สังคมไทย โดยไม่มีเส้นแบ่งการช่วยเหลือด้านเชื้อชาติ
2. กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมในบางกรณี อย่างเช่นในกิจกรรมด้านการแพทย์เริ่ม
ปรากฏให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในความเป็นจีนและการพยายามรื้อฟื้นภูมิปัญญาของวัฒนธรรมจีนให้
หวนคืนกลับมา เนื่องจาก เงื่อนไขของสถานการณ์การเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ภัยการเมืองของชาติ
ไทยได้เปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวียดนาม
3. ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมุ่งขับเน้นการดาเนินกิจกรรมทางสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของยุคสมัย อาทิเช่น การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นการตอบสนองความ
ช่วยเหลือต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กาลังรุนแรงมากขึ้น การช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ชนชั้นนาของรัฐและสังคมไทยเรียกร้องให้มีการช่วยเหลื อ และการจรรโลง
คุณค่าทางวัฒนธรรมไทยที่มีพื้นฐานอยู่บนความสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น ถื อ เป็ น ตั ว แปรส าคั ญ ต่ อ การท าความเข้ า ใจ
ประวัติศาสตร์ ไทยร่ว มสมัยได้อย่ างลึกซึ้ง การเปลี่ยนแปลงมิติต่างๆ ของคนเหล่านี้ ล้ วนแล้ว แต่มี
ปฏิสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่
สองอย่างแนบแน่น งานวิจัยและงานเขียนเกี่ยวกับกลุ่มคนกล่าวจึงได้รับผลิตออกมาเป็นจานวนมาก
เพื่อแสวงหาคาตอบเกี่ยวกับพลวัตของสังคม-เศรษฐกิจไทยและเติมเต็มความเข้าใจเกี่ยวกับองคาพยพ
ที่สาคัญทางเศรษฐกิจอย่างผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
อย่างไรก็ตาม งานเขียนเกี่ยวกับผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนโดยส่วนใหญ่ในระยะที่
ผ่านมามักจากัดการอธิบายอยู่ภายใต้ 3 กรอบการศึกษาคือ (1) การสะสมทุนของผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจีน (2) ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกับบทบาทต่อการพัฒนาทุนนิยมไทย และ (3) ปัจจัยที่
ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนการก้าวสู่สถานะเป็นชนชั้นนาทางเศรษฐกิจ
ภายใต้ ข้ อ จ ากั ด ขององค์ ค วามรู้ ดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ ข อบเขตความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจากัดอยู่แต่เพียงมิติทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นสาคัญ ส่วนการ
อธิบายการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในมิติทางธุรกิจและมิติทางวัฒนธรรมซึ่งมี
ความส าคัญ ต่อการท าความเข้า ใจผู้ ประกอบการไทยเชื้อ สายจีน ได้อ ย่างลึ ก ซึ้งกลั บยั งไม่รับ การ
พิจารณาและการศึกษาที่มากเพียงพอ ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงเลือกศึกษาผู้ประกอบการไทยเชื้อ
สายจีนในมิติการศึกษาด้านธุรกิจและวัฒนธรรมเป็นหลักเพื่อต่อเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีนภายใต้บริบทประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยในแง่มุมที่ขาดหายไป โดยการศึกษาผู้เขียน
อาศัยการเลือกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนซึ่งดารงตาแหน่งสาคัญใน
สมาคมหอการค้าจีนจานวน 5 คนได้แก่ นายมา บูลกุล นายสหัท มหาคุณ นายเกียรติ วัธนเวคิน นาย
ชิน โสภณพนิช และนายสมาน โอภาสวงศ์ เนื่องจากผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนทั้ง 5 กรณีมีแนว
ทางการดาเนินธุรกิจที่น่าสนใจและถือได้ว่าเป็นชนชั้นนาทางเศรษฐกิจและชนชั้นนาของสังคมไทยใน
บริบทประวัติศาสตร์ยุคใกล้
ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาเริ่มต้นจากการจบสิ้นของสงครามโลกครั้งที่สองในพ.ศ.
2488 จนถึง พ.ศ. 2540 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองไทยภายใต้ช่วงเวลา
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มข้นและสร้างผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจและบุคลิกทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนอย่างยิ่งยวด และในขณะเดียวกันงานศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีนภายใต้ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2488-2540 ก็มีความกระจัดกระจายและประเด็นเรื่องการ
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ดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในบางบริบทก็ยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างจริงจัง ดังนั้น
งานเขียนชิ้นนี้จึงพยายามรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสาย
จีนตั้งแต่ พ.ศ. 2488-2540 มาเชื่อมโยงกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนอย่างละเอียด ควบคู่กับการเปิดมิติการศึกษา
ใหม่ ในเรื่ องอุดมคติท างธุ ร กิจ ของผู้ ประกอบการไทยเชื้ อสายจีน เพื่อ ขยายพรมแดนความรู้ เกี่ย ว
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนให้กว้างออกไปภายใต้กรอบการวิเคราะห์ในมิติทางวัฒนธรรม
จากการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
พบว่าการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีพื้นฐานอยู่บนหลักคุณค่าเรื่องความสัมพันธ์
และโครงสร้างการบริหารงานแบบครอบครัวอันเป็นคุณค่าการดาเนินธุรกิจในวัฒนธรรมจีน อย่างไรก็
ตาม ท่ามกลางช่วงเวลาที่เงื่อนไขและข้อกดดันทางธุรกิจมีความแตกต่างกันออกไป ผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีนได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินธุรกิจและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจในลักษณะ
ต่างๆ เพื่อให้กิจการของตนสามารถดารงอยู่และก้าวหน้าต่อไปได้
สาหรั บบริ บ ทแรกของการศึกษา ในช่ว ง พ.ศ. 2488 ทศวรรษ 2520 เมื่อสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมไทยตกอยู่ภายใต้สมัยของสงครามเย็นที่ชาวจีนกลายเป็นภัยอันตรายของชาติไทย
และในขณะเดียวกันกลุ่มการเมืองไทยก็มีปัญหาด้านการรักษาอานาจและความไร้เสถียรภาพทาง
ความมั่นคงที่ทาให้คนเหล่านี้มีการแสวงหาพันธมิตรและการเล่นพรรคเล่ นพวกเพื่อสร้างฐานอานาจ
กันอย่างกว้างขวาง ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจึงปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินธุรกิจให้มี
ความเหมาะสมกับยุคสมัยและสามารถอยู่รอดต่อไปได้ภายใต้ 3 แนวทางการดาเนินธุรกิจดังนี้
(1) ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีการสานสัมพันธ์กับกลุ่มคนในภาครัฐและชนชั้นนา
ทางการเมืองเพื่อมีการดาเนินธุรกิจร่วมกันในลักษณะต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนเข้า
ดารงเป็นกรรมการบริหารในบริษัทรัฐวิสาหกิจที่รัฐจัดตั้งขึ้น ชนชั้นนาทางการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจการของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในฐานะกรรมการของบริษั ท ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
อาศัยสายสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพื่อได้รับโอกาสเข้าทากิจการสัมปทานต่างๆ ในลักษณะผูกขาด ฯลฯ
(2) ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจภายใต้การเข้าเป็นสมาชิก
สมาคมธุรกิจ และสมาคมการค้าต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมหอการค้าจีนซึ่ งเป็นสมาคมธุรกิจที่มี
ความส าคั ญที่ สุ ดต่ อ ผู้ ป ระกอบการชาวจี น ในสั ง คมไทย เพื่อ แลกกั บ ประโยชน์ ด้า นการแสวงหา
เครือข่ายความสัมพันธ์และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่ผู้ประกอบกิจการเชื้อสายจีนภายใต้ยุค
สมัยที่ได้รับการกดดันจากรัฐบาล
(3) ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีก ารขยายอาณาจักรทางธุรกิจเพื่อสร้างฐานอานาจ
ทางเศรษฐกิจให้กว้างขวางออกไปโดยการร่วมทุนการดาเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
ด้วยกันเองและการร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจข้ามชาติที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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กลุ่มทุนจากสหรัฐอเมริกาที่หลั่งไหลเข้ามาจากอิทธิพลของสงครามเย็น และกลุ่มทุนจากญี่ปุ่นซึ่งกาลัง
มุ่งเน้ น การขยายตั ว ในพื้ น ที่เอเชีย ตะวันออกในลั กษณะใหม่ ภ ายยุ คหลั ง สงครามโลกครั้ง ที่ส องที่
การทหารไม่ได้เป็นเงื่อนไขแห่งความก้าวหน้าของญี่ปุ่นอีกต่อไป
ส่วนในบริบทถัดมา ระหว่างทศวรรษ 2520-2540 เมื่อภัยคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคอินโด
จีนเริ่มคลี่คลายลง ภัยอันตรายของชาติไทยกลายเป็นประเทศในภูมิภาคใกล้อย่างเวียดนาม ไม่ใช่
สาธารณรัฐประชาชนจีนดังในอดีต เงื่อนไขการกดดันชาวจีนของรัฐบาลไทยในมิติต่างๆ จึงผ่อนคลาย
ลงไป และในขณะเดียวกันภาครัฐก็มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารความก้าวหน้าของชาติโดย
มุ่งเน้ น มิติทางเศรษฐกิจเป็ นส าคัญ ดังนั้นผู้ ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจึงมีการปรับเปลี่ ยนแนว
ทางการดาเนินธุรกิจดังนี้
(1) การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ รั ฐ ซึ่ ง เคยมี บ ทบาทส าคั ญ มากในบริ บ ทก่ อ นหน้ า ลด
ความสาคัญลงไป ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีการดาเนินธุรกิ จเป็นอิสระจากรัฐมากขึ้น เน้นการ
บริ ห ารงานภายใต้ ร ะบบทุ น นิ ย มเสรี ที่ อ าศั ย การเติ บ โตตามกลไกของตลาด อย่ า งไรก็ ต าม
ความสัมพันธ์กับรัฐและการเชิญผู้มีอานาจทางการเมืองเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการร่วมในกิจการ
ยังคงมีความสาคัญต่อภาพลักษณ์และความมั่นใจขององค์กรในบางกรณี เนื่ องจาก สังคมไทยในช่วง
หลังทศวรรษ 2520 ยังอยู่ท่ามกลางช่วงสมัยของการเปลี่ยนผ่าน กระแสข่าวด้านลบ ตลอดจนความ
ไม่มั่นใจในภาคธุรกิจของกลุ่มลูกค้าและผู้รับบริการเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเชื้อสาย
จีนยังคงมีการรักษาสายสัมพันธ์กับผู้มีอานาจรัฐและการพึ่งพิ งบารมีของชนชั้นนาทางการเมืองเพื่อ
เป็นหลักประกันความมั่นคงขององค์กร
(2) การดาเนินธุรกิจภายใต้การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจและสมาคมการค้ามี
บทบาทสาคัญมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อสนามรบถูกเปลี่ยนเป็นสนามการค้า ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
มุ่งเน้นการแสวงหาเครือข่ายพันธมิตรและการช่วยเหลือต่างๆ ทางธุรกิจจากผู้ประกอบการชาวจีน
ด้วยกันผ่านการเข้าสมาคมเพื่อเพิ่มอานาจการแข่งขันและสร้างพลังต่อรองทั้งในทางธุรกิจและใน
ทางการผลักดันนโยบายสู่ฝ่ายการเมือง สมาคมหอการค้าจีนยังคงมีบทบาทสาคัญและเป็นสมาคม
ธุรกิจที่สาคัญที่สุดสาหรับผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน สมาคมแห่งนี้มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ดาเนินงานในด้านต่างๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจและช่วยขยายลู่ทางการลงทุน
และการร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ ระหว่างผู้ประกอบการชาวจีนทั้งในประเทศไทย ในประเทศจีน และ
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
(3) แนวทางการขยายอาณาจักรธุรกิจจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการบริหารและ
การร่ วมทุน กลายเป็ นแนวทางการดาเนินธุรกิจที่สาคัญที่สุ ด ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีการ
เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีการขยายอาณาจักรทางธุรกิจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง ก าลั ง เป็ น กิ จ การที่ มี แ นวโน้ ม การเติ บ โตสู ง
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ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนบางกลุ่มอาศัยการขยายอาณาจักรทางธุรกิจผ่านการร่วมทุนเป็นสาคัญ
การร่ ว มทุน กับ กลุ่ มข้ ามชาติ เป็ น โอกาสการขยายพันธมิ ตรทางธุรกิจ และการขยายทุนทางธุรกิ จ
ลักษณะใหม่ที่มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ และในขณะเดียวกันการขยายพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการร่วม
ทุนระหว่างผู้ประกอบการชาวจีนด้วยกันก็ยังมีความสาคัญอยู่มาก ในด้านของการบริหารจัดการ การ
บริหารจัดการส่วนใหญ่เริ่มมีการรับบุคคลภายนอกและทรัพยากรด้านการบริหารที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางแทนการดาเนินงานโดยบุคคลในครอบครัวมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทย
เชื้อสายจีนก็ยังนิยมจรรโลงโครงสร้างการดาเนินกิจการโดยบุคคลในครอบครัวเอาไว้โดยเฉพาะกิจการ
ที่ริเริ่มมาจากกลุ่มคนในตระกูล สมาชิกในครอบครัวยังเป็นผู้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารระดับสูง
ของกิจการ
ส่วนประเด็นถัดมา การศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับอุดมคติทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีน จากการพิจารณาพบว่าอุดมคติทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนเน้นการให้
ความสาคัญกับการตอบแทนสังคมและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่าในสังคมอย่างมาก เนื่องจาก คน
เหล่านี้มีคุณค่าและค่านิยมที่เหนี่ยวนาแนวคิดและกิจกรรมทางสังคมที่ดาเนินออกมาคือ ค่านิยมเรื่อง
สถานะของชนชั้นพ่อค้าในสังคมจี นที่ให้ความหมายว่ากลุ่มผู้ประกอบอาชีพการค้าเป็นผู้เอาเปรียบ
สังคมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการชาวจีนจึงจาเป็นต้องขับเน้นการ
แสดงกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ที่สะท้อนถึงการตอบแทนสังคม และการช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ อัน
เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถช่วยจรรโลงบูรณภาพทางสังคมตามคาสอนของขงจื่อออกมาเพื่อสร้างคุณค่า
ของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีและช่วยสร้างบารมีทางสังคมให้สูงยิ่งขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม ส าหรั บ การจรรโลงคุ ณ ค่ า ของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ ดี ข อง
ผู้ประกอบการเชื้อสายจีนในสังคมไทยไม่สามารถเน้นเพียงการตอบแทนสังคม หรือการช่วยเหลือ
ผู้ ด้อ ยโอกาสได้ เพี ย งประการเดี ย ว เนื่ องจาก เงื่ อนไขของความสั มพัน ธ์ท างการเมือ งข้ ามชาติ ที่
แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลาและมาตรฐานทางวัฒนธรรมแห่งชาติไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มข้น ยังเป็ นปัจจั ยสาคัญต่อการสร้างบารมีทางสังคมและสร้างการยอมรับทางสังคมให้แก่
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนได้ด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจึงมีการขับเน้นกิจกรรม
ทางสังคมในลักษณะที่ต่างกันออกไปในแต่ละบริบทเวลาดังนี้
สาหรับช่วง พ.ศ. 2488 ถึงทศวรรษ 2520 ซึ่งสังคมไทยกาลังขับเน้นความสาคัญของ
เชื้อชาติไทยและกาลั งหวาดกลั ว การคุกคามจากคอมมิว นิสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจึงขับเน้นกิจกรรมทางสังคมเพื่อจรรโลงคุณค่าของ
การเป็นผู้ประกอบการชาวไทยเชื้อสายจีนที่ดี ที่สามารถร่วมจรรโลงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และ
สามารถให้การช่วยเหลือชาวจีนผู้ร่วมสังคมไทยซึ่งกาลังประสบข้อจากัดด้านต่างๆ ของการดาเนินชีวิต
ท่ามกลางบริบทของสงครามเย็นใน 3 กิจกรรมสาคัญประกอบด้วย
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(1) ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนดาเนิ นกิจกรรมช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ชาวจีนใน
สังคมไทยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการช่วยเหลือเรื่องใบอนุญาตต่างๆ อาทิ การตั้งโครงการ
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใบประจาตัวคนต่างด้าว การตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการเป็นตัวแทนขอ
ใบอนุญาตการทางานให้แก่ชาวจีนในสังคมไทย ฯลฯ เนื่องจาก ขณะนั้นคนจีนกาลังประสบข้อจากัด
ด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ในทางการเมื อ ง การประกอบอาชี พ และยั ง ถู ก ลดทอนสถานภาพทางสั ง คม
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจึงมีการขับเน้นกิจกรรมความช่วยเหลือแก่ชาวจีนเป็นการเฉพาะออกมา
เพื่อจรรโลงคุณค่าของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมเชื้อชาติผู้ด้อยโอกาสได้
(2) ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้อสายจีนมีการดาเนินกิจกรรมเพื่อร่ว มช่ว ยเหลื อและร่ว ม
พัฒนาชาติไทย ในมิติต่างๆ อาทิเช่น การตั้งมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการศึกษา การร่วมช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้คนในสังคมไทย การให้ความสนั บสนุนและพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ ผ่านการ
สงเคราะห์การเงินโดยมูลนิธิ ฯลฯ เพื่อเป็นการจรรโลงคุณค่าด้านการช่วยเหลือสังคมตามเงื่อนไขของ
วัฒนธรรมจีนและช่วยขับเน้นการสร้างคุณค่าของการเป็นผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนที่ดีตามกรอบ
อุดมคติของสังคมไทยในสมัยที่ภาครัฐเน้นความสาคัญของการสร้างความพัฒนาแก่ชาติไทย
(3) ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีการดาเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลืองานต่างๆ ของราช
สานักอย่างกว้างขวาง อาทิ การเข้าร่วมดาเนินงานพระราชดาริ การขอพระราชทานอนุญาตจัดงานพิธี
ต่างๆ ถวาย ตลอดจนมีการดาเนิ นกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภั กดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย
มากมาย เพื่ อ ให้ กิ จ กรรมเหล่ า นั้ น ช่ ว ยควบคุ ม พลั ง ศรั ท ธาจากชนชั้ น น าของรั ฐ ไทยและผู้ ค นใน
สังคมไทยโดยส่วนใหญ่ซึ่งยึดมั่นและศรัทธาในกรอบคุณค่าของชาติไทยซึ่งมีแกนกลางอยู่ที่สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ส่วนในช่ว งสมัย ถัดมา ระหว่างทศวรรษ 2520-2540 เมื่อสถานการณ์ทางการเมือง
ระหว่างประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงไป สนามรบในภูมิภาคอินโดจีนเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสนามการค้า
ภั ย คุ ก คามข้ า มชาติ ส าหรั บ ชาติ ไ ทยได้ เ ปลี่ ย นจากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เป็ น เวี ย ดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนก็กลับมากลายเป็นชาติที่มีบทบาททางเศรษฐกิจต่อสังคมไทยและสังคมโลก
มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนจึงได้รับการยอมรับจากสังคมไทยเพิ่มมากขึ้นจากการ
เป็นพลังสาคัญต่อการสร้างความก้าวหน้าแก่ภาคธุรกิจไทย แต่ในขณะเดียวกันสังคมไทยก็มีปัญหา
ด้านช่องว่างรายได้ที่ขยายตัวมากขึ้นทุกที ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน จึงกิจกรรมที่แสดงถึง
การจรรโลงคุณค่าการเป็ น ผู้ ป ระกอบการชาวไทยเชื้อสายจีนที่ดีและการสร้ างบารมีท างสั งคมที่
เปลี่ยนไปดังนี้
(1) ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น ยั ง คงรั ก ษาอุ ด มคติ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ น้ น การ
ช่วยเหลือสังคมอันเป็นการแสดงถึงการจรรโลงคุณค่าของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีตามแนวปฏิบัติ
ของขงจื่อเอาไว้ หากแต่การช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มชาวจีนเริ่มลดบทบาทลงไปภายหลังรัฐบาลไทยได้มี
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การเปลี่ ย นแปลงความสั มพั น ธ์ทางการทู ตกับสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ช่ว งหลั งทศวรรษ 2520
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อควบคุมพลังศรัทธาจากสังคมไทยโดยการขับเน้น
กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและผู้มีรายได้น้อยเป็นพิเศษ เนื่องจาก ปัญหาเหล่านี้
เป็ น ปั ญ หาร่ ว มสมั ย ของสั ง คมไทยที่ ท วีค วามรุ น แรงมากขึ้น เรื่ อ ยๆ ขณะเดี ยวกั น ภาครั ฐ ก็ มี ก าร
เรียกร้องต่อผู้มีโอกาสทางเศรษฐกิจสูงกว่าให้เยียวยาและช่วยเหลือกลุ่ มผู้ยากจนเป็นสาคัญ การให้
ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และบุคคลชายขอบของสังคมไทยจึงกลายเป็นกิจกรรมที่มารถช่วยยกระดับ
สถานภาพและสร้างการยอมรับทางสังคมของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
(2) ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีการดาเนินกิจกรรมทางสังคมหลายประการเพื่อ
แสดงถึงการรื้อฟื้นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมจีนให้กลับคืนมา อาทิเช่น กรณีของโรงพยาบาลหัวเฉียว
ซึ่งบริหารงานโดยผู้ประกอบการไทยเชื้อสายชั้นนาหลายคนได้มีการสนับสนุนก่อตั้งศูนย์แพทย์แผนจีน
ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความสาคัญของภูมิปัญญาจีนและเพื่อเพิ่มช่องทางการรักษาต้นทุนต่าให้แก่ผู้ป่วยที่
ต้องการเข้ารับการบริการและการรักษาของโรงพยาบาลหัวเฉียว ควบคู่ไปกับการจรรโลงคุณค่าด้าน
การช่ว ยเหลื อสั งคมเพื่อควบคุมพลั งศรัทธาจากสังคมไทยผ่ านการจัดตั้งแผนกเฉพาะส าหรับการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโดยคิดค่ารักษาพยาบาลราคาถูกหรือการรักษาค่าพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อ
เป็นการช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้คนยากไร้ในสังคมไทยที่กาลังมีจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(3) ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้อสายจีนมีก ารดาเนินกิจ กรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้าน เนื่องจาก การจรรโลงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนสามารถครองอานาจนาทางธุรกิจและเป็นชนชั้นนาทางสังคมไทยได้
ชอบธรรมมากขึ้ น ผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น จึ ง มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การจรรโลง
วัฒนธรรมไทยเช่น การจัดตั้งมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรมไทย การสนับสนุนทุนทรัพย์แก่
โครงการต่างๆ ของรัฐเพื่อกิจกรรมการจรรโลงวัฒนธรรมไทย การเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ
ในทางศาสนาพุทธ และขับเน้นความสาคัญของกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงถึงการจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ จากการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจและอุดมคติทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนช่วงระหว่าง พ.ศ. 2488-2500 พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
ไทยเชื้อสายจีนยังมีช่องว่างขององค์ความรู้อีกหลายประการที่ผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้
ต่อไปเพื่อต่อเติมขอบเขตความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ ประกอบการไทยเชื้อสายจีน และขยายขอบเขต
การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทยยุคร่วมสมัยดังนี้
1. งานชิ้นนี้ทาการศึกษาผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนโดยคัดเลือกจากผู้ประกอบการ
ไทยเชื้ อ สายจี น ซึ่ ง เป็ น ผู้ น าของสมาคมหอการค้ า จี น เพี ย ง 5 คน เนื่ อ งจากมี ข้ อ จ ากั ด ของเวลา
การศึกษา ผู้เขียนเห็นว่าเพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนในสังคมไทยมีความ
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สมบูรณ์มากขึ้น ผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าและพิจารณาเกี่ยวกับผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนกรณี
อื่นๆ ได้เพิ่มเติม เพราะผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนแต่ละกรณีล้วนแต่มีแนวทางการดาเนินธุรกิจ
เฉพาะตั วและบางกรณีก็อาจมีอุดมคติทางธุรกิจแตกต่างกันออกไป กรณีที่น่าสนใจอาทิเช่น นาย
ชุ ม พล พรประภา ซึ่ ง ได้ รั บ การศึ ก ษาจากประเทศตะวั น ตกตั้ ง แต่ ร ะดั บ มั ธ ยมปลายจวบจนถึ ง
ระดับอุดมศึกษาและกิจการในครอบครัวยังมีปัญหาความขัดแย้งภายในอีกมากมายที่อาจทาให้การ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ และอุ ด มคติ ท างธุ ร กิ จ แตกต่ า งไปจากผู้ ป ระกอบการไทยเชื้ อ สายจี น กรณี อื่ น ๆ ใน
สังคมไทย และนายธนินทร์ เจียรวนนท์ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากอยู่ในธุรกิจค้าปลีกและยังมีการเข้าไป
ลงทุนในธุรกิจข้ามชาติหลายกิจการ องค์กรการดาเนินงานที่ขยายใหญ่อาจทาให้แนวทางการบริหาร
จัดการมีการเปลี่ยนแปลงไป
2. ในช่วงหลัง พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นยุคสมัยของการพัฒนาเศรษฐกิจทุกมิติ สมาคมธุรกิจ
และสมาคมอาชีพต่างๆ ถือเป็นองค์กรสาคัญที่ส่งเสริมความสาเร็จของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
ประการหนึ่ง แต่ทว่าเรื่องดังกล่าวกลับยังไม่ได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง ข้อจากั ดสาคัญอาจ
เกิดจากปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการเข้าไม่ถึงข้อมูลเนื่องจากอุปสรรคทางภาษา อย่างไร
ก็ดี สาหรับกรณีของธุรกิจธนาคารและธุรกิจการค้าข้าวซึ่งเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจไทย
หน่วยงานของภาครัฐได้มีการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างมาก ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องปัจจัยของความสาเร็จทางธุรกิจผ่านการพิจารณาจากสมาคมธุรกิจสามารถเข้าสืบค้น
ข้อมูลเพื่อนาไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปได้
3. ในระยะหลังทศวรรษ 2520 ซึ่งเศรษฐกิจจีนมีความสาคัญขึ้นมา การฟื้นฟูภูมิปัญญา
เกี่ยวกับจีนในสังคมไทยเกิ ดขึ้นทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงงานเขียนซึ่งปรากฏว่ามีหนังสือ
เกี่ยวกับกลยุทธการค้าแบบจีน หนังสือผู้นาธุรกิจจีนกรณีตัวอย่าง หนังสือคู่มือเพื่อทาการค้ากับคนจีน
ฯลฯ ถูกผลิตออกมาเป็นจานวนมาก แต่ทว่า การศึกษาที่อภิปรายเกี่ยวกับการขยับขยายของภูมิทัศน์
ทางความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การค้าแบบจีนในมิติการอธิบายเชิงประวัติศาสตร์และรวบยอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับปรากฏการณ์การสนใจเรื่องการดาเนินธุรกิจแบบคนจีนในสังคมไทยช่วงทศวรรษร่วมสมัย
อย่างทศวรรษ 2530 หรือช่วงหลังวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ 2540 ก็ยังคงไม่ได้รับการศึกษาอย่างจริงจัง
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รายการอ้างอิง
เอกสารชั้นต้นจากหอจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กค.0301.1137/18 เรื่อง บันทึกโรงสีต่างๆขออนุญาตให้จาหน่ายข้าวเก่าไป
ต่างประเทศ (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2462).
________. มท.5.3.2.3.4/4 เรื่องการฝึกอบรมผู้นาด้านสันทนาการจังหวัดต่างๆ
(18 ต.ค. 2508 – 13 ต.ค.2510).
________. สร.0201.23/2 เรื่อง เบ็ดเสร็จการจัดการป้องกันระงับการแทรกซึมของ
คอมมูนิสต์ (1 มกราคม 2497-2505).
________.
สร.0201.23/4 เรื่ อ ง คณะเยาวชนประชาธิ ป ไตยแนวใหม่ ใ นประเทศไทย
(16-24 กุมภาพันธ์ 2497).
________.
สร.0201.23/12 เรื่ อ ง ค าแถลงกรมต ารวจต่ อ ประชาชนเรื่ อ งคอมมู นิ ส ต์
(22 ธันวาคม 2498).
________. สร. 0201 . 23/ 14 เรื่ อ ง หนั ง สื อ พิ มพ์ จี น ในปร ะเทศ ไทย (23 กรก ฎ าค ม
2497).
________. สร.0201.23/21 เรื่ อ ง ภาพยนตร์ จี น ที่ ฉ ายในโรงหนั ง บรอดเวย์ เที ย นกั ว
เทียน และศรีเยาวราช (23 มีนาคม 2499 – 23 ธันวาคม 2500).
________.
สร.0201.23/26 เรื่ อ ง ความเคลื่ อ นไหวของคอมมู นิ ส ต์ ใ นประเทศไทย
(13 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2500).
________. สร.0201.23/30 เรื่อง ประมวลปัญหาการรับรองจีนแดง (พฤศจิกายน –ธันวาคม 2500).
________. (2) สร.0201.51/22 เรื่อง ให้พิจารณาเลิกบริษัทต่างๆที่อยู่ในความควบคุม
ของรัฐ (27 พ.ย. 2488- 4 พ.ย. 2490).
________. สร.0201.55/19 เรื่อง คณะกรรมการสอดส่องวัธนธัมของประชาชน
ชาวไทย (8 สิงหาคม 2485).
________. สร. 0201.55/47 เรื่องสภาวัฒนธรรมแห่งชาติมีอานาจเหนือสมาคมต่าง ๆ
(15 พฤศจิกายน 2488).
________. (2) สร.0201.57.1/2 เรื่อง กระทรวงเศรษฐการเสนอโครงการตั้งโรงสีข้าว
(15 มกราคม 2480).
________. ศธ.0201.29/1 เรื่อง รัฐนิยม วัฒนธรรม ศีลธรรม (พ.ศ.2478-2498).
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เอกสารชั้นต้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. “คาขอจดทะเบียนกรรมการของบริษัทธนาคารกรุงเทพฯ
จากัด.”
________. “คาขอเปลี่ยนแปลงรายการเพิ่มทุนของบริษัทสากลสถาปัตย์จากัดพ.ศ.2506-2515.”
________. “คาขอจดทะเบียนของบริษัทน้าตาลตะวันออกจากัด.”
________. “คาขออนุญาตจัดตั้งหอการค้าจีน.”
________. “บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแนบท้ายรายงานการประชุมตั้งบริษัทโรงสีไฟจีนเส็งจากัด.”
________. “บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาขอจดทะเบียนเป็นบริษัท
จากัดของบริษัทโรงสีไฟจีนเส็งจากัด.”
________. “บันทึกคาขอเลิกกิจการของบริษัทสุราตะวันออกจากัด.”
________. “บันทึกรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 บริษัทโรงสีไฟจีนเส็งจากัด.”
________. “รายงานการประชุมก่อตั้งบริษัทมหกิจก่อสร้าง.”
________. “รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 5 ของบริษัทธนาคาร
กรุงเทพจากัดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2496.”
________. “รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทเอเชียพาณิชย์จากัด.”
________. “รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทพระนครธนบุรีประกันภัยจากัด.”
________. “รายละเอียดวัตถุประสงค์การก่อตั้งบริษัทไทยชินกงอินดัสทรีจากัด.”
________. “สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทธนาคารเกียรตินาคินจากัด.”
________. “สาเนารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยชินกงอินดัสทรีจากัด.”
________. “หนังสือคาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด ของบริษัทธนาคารกรุงเทพฯจากัด.”
________. “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทธนาคารเกียรตินาคินจากัด.”
________. “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาดินทร์จากัด.”
________. “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทมหาคุณจากัด.”
________. “หนังสือบริคณห์สนธิบริษัทสุรามหาคุณจากัด.”
________. “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทสากลสถาปัตย์จากัด.”
________. “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเอเชียพาณิชย์จากัด.”
________. “หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฮ่วยชวนจากัด.”
________. “หนังสือรับรองบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคินจากัด
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด.”
________. “เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนของบริษัทเซียมเฮงล้ง จากัด.”
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________. “เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวจากัด.”
________. “เอกสารแนบท้ายหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเมโทรโพลภูเก็ตจากัด.”
________. “เอกสารแนบท้ายหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทสุราตะวันออกจากัด.”
________. “เอกสารแนบท้ายหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทโหงวฮกเอเยนซี่จากัด.”
________. “เอกสารรับรองการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนบริษัทฮ่วยชวนค้าข้าวจากัด.”
เอกสารชั้นต้นจากหน่วยงานอื่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย, “รายงานประจาปีธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 มกราคม 253631 ธันวาคม 2536.”
สิ่งพิมพ์รัฐบาล
กระทู้ถามที่337/2487 ของนายผล แสนสระดี ผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเรื่องการส่งเสริมสวัสดิภาพ
ของประชาชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 62 ตอนที่ 31 (5 มิถุนายน 2488): 793-794.
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ภาคผนวก ค
รายนามกรรมการของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสมัยที่ 1-30 (ระหว่าง พ.ศ. 2480-2541)

สมัยที่ 1 (พ.ศ.2480)

สมัยที่ 2 (พ.ศ.2480)

สมัยที่ 3 (พ.ศ.2482)

สมัยที่ 4
(พ.ศ.2483-2484)

1.นายเหียกวงเอี่ยม

1.นายเหียกวงเอี่ยม

1.นายเหียกวงเอี่ยม

1.นายอุเทน เตชะไพบูลย์

2.นายอุเทน เตชะ
ไพบูลย์

2.นายอุเทน เตชะ
ไพบูลย์

2.นายอุเทน เตชะไพบูลย์

2.นายสหัท มหาคุณ

3.นายเบ๊ไก๋อู๋

3.นายเบ๊ไก๋อู๋

3.นายเบ๊ไก๋อู๋

3.นายตั้งเก็งชวน

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

5.นายแต้เก้งฮุง

5.นายแต้เก้งฮุง

5.นายแต้เก้งฮุง

5.นายแต้เก้งฮุง

6.นายตั้งเก็งชวน

6.นายตั้งเก็งชวน

6.นายตั้งเก็งชวน

6.นายตั้นจี้ฮง

7.นายเอี้ยงิ่มเส่า

7.นายเอี้ยงิ่มเส่า

7.นายเบ๊ยิ่งเซีย

7.นายอื้อห่งชอ

8.นายโง่วเพ๊กง้า

8.นายโง่วเพ๊กง้า

8.นายตั้งฮ่วยง้วน

8.นายตั้งฮ่วยง้วน

9.นายสงวน บุญยรักษ์

9.นายสงวน บุญยรักษ์

9.นายเอี้ยอี่เฮง

9.นายเบ๊ก่าปอ

10.นายเอี่ยวเง็กฮุย

10.นายเอี่ยวเง็กฮุย

10.นายเอี้ยอี่เฮง

10.นายสงวน บุญยรักษ์

11.นายเอี่ยวเง็กฮุย

11.นายเอี่ยวเง็กฮุย

11.นายเบ๊ชั้งฮ้ง

11.นายเหียมุยเก๋า

12.นายอื้อบุ้งยิ้ง

12.นายอื้อบุ้งยิ้ง

12.นายเอี่ยวเง็กฮุย

12.นายอื้อบุ้งยิ้ง

13.นายตั้งฮ่งงี้

13.นายตั้งฮ่งงี้

13.นายอื้อบุ้งยิ้ง

13.นายตั้นเต้าพวง

14. นายลีเง๊กเช้ง

14. นายลีเง๊กเช้ง

14.นายตั้นเต้าพวง

14. นายตั้นง่อปิน

15.นายลีจือเซ็ง

15.นายลีจือเซ็ง

15.ผู้แทนสถานพยาบาล
ตงฮั้วจั่งอุยซ่อ

15.ผู้แทนนสพ.ตงง้วนป่อ

16.ผู้แทนนสพ.
มิ่นก้กหยิดป่อ

16.ผู้แทนนสพ.
มิ่นก้กหยิดป่อ

16. ผู้แทนนสพ.ตงฮั้วมิ่
นป่อ

16.ผู้แทนบริษัทฮั่วเคี้ยว
เลี่ยงฮะประกันภัย

17.ผู้แทนนสพ.ฮั่วเคีย้ ว
ยิดป่อ

17.ผู้แทนนสพ.ฮั่วเคีย้ ว
ยิดป่อ

17. ผู้แทนนสพ.ตงก้กป่อ
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สมัยที่ 5
(พ.ศ.2485-2486)

สมัยที่ 6
(พ.ศ.2487-2488)

สมัยที่ 7
(พ.ศ.2489-2490)

สมัยที่ 8
(พ.ศ.2491-2492)

1.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์

1.นายจิตติน พันธุวนิตย์

1.นายจิตติน พันธุวนิตย์

1.นายจิตติน พันธุวนิตย์

2.นายสหัท มหาคุณ

2.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์

2.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์

2.นายเหียมุยเก๋า

3.นายสงวน บุญยรักษ์

3.นายอื้อจกอือ

3.นายอือ้ จกอือ

3.นายหูเต็กเคียม

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

5.นายแต้เก้งฮุง

5.นายสหัท มหาคุณ

5.นายเหียมุยเก๋า

5.นายสหัท มหาคุณ

6.นายตั้นจี้ฮง

6.นายแต้เก้งฮุง

6.นายแต้เก้งฮุง

6.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์

7.นายอื้อห่งชอ

7.นายสงวน บุญยรักษ์

7.นายสงวน บุญยรักษ์

7.นายสงวน บุญยรักษ์

8.นายตั้งฮ่วยง้วน

8.นายตันชิวติ่ง หวั่งหลี

8.นายตันชิวติ่ง หวั่งหลี

8.นายตันชิวติ่ง หวั่งหลี

9.นายเบ๊ก่าปอ

9.นายลิ่มก่าตง

9.นายลิ่มก่าตง

9.นายลิ่มก่าตง

10.นายตั้นยกเต็ก

10.นายเบ๊ก่าปอ

10.นายเบ๊ก่าปอ

10.นายลิ่มแปะกี

11.นายเหียมุยเก๋า

11.นายอื้อเหลียงหยู

11.นายอื้อเหลียงหยู

11.นายโค้วชุงฮี

12.นายอื้อบุ้งยิ้ง

12.นายตั้งยกเต็ก

12.นายตั้งยกเต็ก

12.นายเอี้ยเชียวเม้ง

13.นายตั้นเต้าพวง

13.นายอื้อบุ้งยิ้ง

13.นายโค้วเจ็งเกี๊ยก

13.นายชาญ หิมะทองคา

14. นายตั้งกวงเหลียง

14.นายวูตุงปัก

14.นายตั้งกวงเหลียง

14.นายตั้งกวงเหลียง

15.นายอื้อเหลียงหยู

15.นายลีขี่ย้ง

15.นายลีขี่ย้ง

15.นายกิมเอี่ยมชุน

16.ผู้แทนบริษัท
ประกันภัยเซี่ยงอาน

16.นายพัวแปะฮิ้ม

16.นายอื้อห่งชอ

16.นายตั้งเต็กฮึง
17.นายแต้บุ้นอู๋
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สมัยที่ 9
(พ.ศ.2493-2494)

สมัยที่ 10
(พ.ศ.2495-2496)

สมัยที่ 11
(พ.ศ.2497-2498)

สมัยที่ 12
(พ.ศ.2499-2500)

1.นายจิตติน พันธุวนิตย์

1.นายจิตติน พันธุวนิตย์

1.นายจิตติน พันธุวนิตย์

1.นายจิตติน พันธุวนิตย์

2.นายเหียมุยเก๋า

2.นายสงวน บุญยรักษ์

2.นายเลื่อน บัวสุวรรณ

2.นายสงวน บุญยรักษ์

3.นายโง่วเซี่ยงอัน

3.นายโง่วเซี่ยงอัน

3.นายโง่วเซี่ยงอัน

3.นายสุขุม นวพันธ์

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

5.นายเสริม ธนีวัน

5.นายเสริม ธนีวัน

5.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์

5.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์

6.นายฉั่วยุ่งเค็ง

6.นายเทียน อังสนันท์

6.นายสงวน บุญยรักษ์

6.นายสุพัฒน์ พัฒนวงษ์

7.นายสงวน บุญยรักษ์

7.นายเจริญ คงเสรี

7.นายตันชิวติ่ง หวั่งหลี

7.นายตันชิวติ่ง หวั่งหลี

8.นายตันชิวติ่ง หวั่งหลี

8.นายตันชิวติ่ง หวั่งหลี

8.นายตั้งกวงเหลียง

8.นายตั้งกวงเหลียง

9.นายหูเต็กเคียม

9.นายลีซกเหลียง

9.นายเอี้ยเชียวเม้ง

9.นายเอี้ยเชียวเม้ง

10.นายลิ่มแปะกี

10.นายลิ่มแปะกี

10.นายเจริญ คงเสรี

10.นายเจริญ คงเสรี

11.นายโค้วชุงฮี

11.นายโค้วชุงฮี

11.นายลิ่มแปะกี

11.นายตั้นเต็กอึง

12.นายเอี้ยเชียวเม้ง

12.นายเอี้ยเชียวเม้ง

12.นายเสริม ธนีวัน

12.นายเสริม ธนีวัน

13.นายเทียน อังสนันท์

13.นายเทียน อังสนันท์

13.นายชาญ หิมะทองคา 13.นายชาญ หิมะทองคา
14.นายตั้งกวงเหลียง

14.นายตั้งกวงเหลียง

14.นายหลีซกเหลียง

14.นายเหลี่ยงตุ๊กซิน

15.นายอัมพร บูลภักดิ์

15.นายอัมพร บูลภักดิ์

15.นายโค้วชุงฮี

15.นายโค้วชุงฮี

16.นายตั้งเต็กฮึง

16.นายโซวซุยง้า

16.นายโซวซุยง้า

16.นายโซวซุยง้า
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สมัยที่ 13
(พ.ศ.2501-2502)

สมัยที่ 14
(พ.ศ.2503-2504)

สมัยที่ 15
(พ.ศ.2505-2506)

1.นายจิตติน พันธุวนิตย์ 1.นายจิตติน พันธุวนิตย์ 1.นายจิตติน พันธุวนิตย์

สมัยที่ 16
(พ.ศ.2507-2508)
1.นายจิตติน พันธุวนิตย์

2.นายสงวน บุญยรักษ์

2.นายสงวน บุญยรักษ์

2.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์

2.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์

3.นายสุขุม นวพันธ์

3.นายสุขุม นวพันธ์

3.นายสุขุม นวพันธ์

3.นายสุขุม นวพันธ์

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

5.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์

5.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์

5.นายวงศ์ ว่องปรีชา

5.นายอัมพร บูลภักดิ์

6.นายสุพัฒน์ พัฒนวงษ์

6.นายสุพัฒน์ พัฒนวงษ์

6.นายสงวน บุญยรักษ์

6.นายเอี้ยเชียวเม้ง

7.นายตันชิวติ่ง หวั่งหลี

7.นายตันชิวติ่ง หวั่งหลี

7.นายเท้าเก็ง แซ่หยุ่ง

7.นายภักดี
ดุสิตโรจนวงศ์

8.นายตั้งกวงเหลียง

8.นายชวน รัตนรักษ์

8.นายชวน รัตนรักษ์

8.นายลักษณบูลย์
อัศวานนท์

9.นายเอี้ยเชียวเม้ง

9.นายเอี้ยเชียวเม้ง

9.นายเอี้ยเชียวเม้ง

9.นายวงศ์ ว่องปรีชา

10.นายเจริญ คงเสรี

10.นายเจริญ คงเสรี

10.นายยง อุทิศกุล

10.นายวัย วรรธนะกุล

11.นายตั้นเต็กอึง

11.นายคุณ คุณผลิน

11.นายคุณ คุณผลิน

11.นายเท้าเก็ง แซ่หยุ่ง

12.นายอัมพร บูลภักดิ์

12.นายอัมพร บูลภักดิ์

12.นายอัมพร บูลภักดิ์

12.นายยง อุทิศกุล

13.นายภักดี
ดุสิตโรจนวงศ์

13.นายภักดี
ดุสิตโรจนวงศ์

13.นายภักดี
ดุสิตโรจนวงศ์

13.นายเกียรติ
วัธนเวคิน

14.นายเหลี่ยงตุ๊กซิน

14.นายเหลี่ยงตุ๊กซิน

14.นายเกียรติ
วัธนเวคิน

14.นายชวน รัตนรักษ์

15.นายวัย วรรธนะกุล

15.นายวัย วรรธนะกุล

15.นายวัย วรรธนะกุล

15.นายคุณ คุณผลิน

16.นายลักษณบูลย์
อัศวานนท์

16.นายลักษณบูลย์
อัศวานนท์

16.นายลักษณบูลย์
อัศวานนท์

16.นายยก ตั้งตรงศักดิ์
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สมัยที่ 17
(พ.ศ.2509-2510)

สมัยที่ 18
(พ.ศ.2511-2512)

สมัยที่ 19
(พ.ศ.2513-2514)

1.นายจิตติน พันธุวนิตย์ 1.นายจิตติน พันธุวนิตย์ 1.นายจิตติน พันธุวนิตย์
2.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์
3.นายวงศ์ ว่องปรีชา

2.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์
3.นายวงศ์ ว่องปรีชา

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

4.นายกุ่ยคิม สงวนดีกลุ

5.นายอัมพร บูลภักดิ์
6.นายเอี้ยเชียวเม้ง
7.นายภักดี
ดุสิตโรจนวงศ์
8.นายลักษณบูลย์
อัศวานนท์
9.นายวิชาญ
ตันติศิริวัฒน์
10.นายบุญส่ง
ชัยกิตติศิลป์
11.นายสนิท วีรวรรณ
12.นายยง อุทิศกุล
13.นายสุขุม นวพันธ์
14.นายเลิศคุณ
คุณัตถานนท์
15.นายสิทธิผล
โพธิวรกุล
16.นายยก ตั้งตรงศักดิ์

5.นายวิชาญ
ตันติศิริวัฒน์
6.นายยก ตั้งตรงศักดิ์
7.นายอัมพร บูลภักดิ์
8.นายเอี้ยเชียวเม้ง
9.นายภักดี
ดุสิตโรจนวงศ์
10.นายลักษณบูลย์
อัศวานนท์
11.นายโซวกุงเคียม
12.นายบุญส่ง
ชัยกิตติศิลป์
13.นายสนิท วีรวรรณ
14.นายยง อุทิศกุล
15.นายเลิศคุณ
คุณัตถานนท์
16.นายสิทธิผล
โพธิวรคุณ

สมัยที่ 20
(พ.ศ.2515-2516)
1.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์

2.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์
3.นายวงศ์ ว่องปรีชา
4.นายวิชาญ
ตันติศิริวัฒน์

3.นายวัย วรรธนะกุล
4.นายวิชาญ
ตันติศิริวัฒน์

5.นายยก ตั้งตรงศักดิ์

5.นายยก ตั้งตรงศักดิ์

6.นายอัมพร บูลภักดิ์

6.นายอัมพร บูลภักดิ์

7.นายเอี้ยเชียวเม้ง

7.นายศุภสิทธิ์ มหาคุณ

8.นายภักดี
ดุสิตโรจนวงศ์
9.นายลักษณบูลย์
อัศวานนท์

8.นายภักดี
ดุสิตโรจนวงศ์
9.นายลักษณบูลย์
อัศวานนท์

10.นายโซวกุงเคียม

10.นายโซวกุงเคียม

11.นายบุญส่ง
ชัยกิตติศิลป์

11.นายบุญส่ง
ชัยกิตติศิลป์

12.นายสนิท วีรวรรณ

12.นายสนิท วีรวรรณ

13.นายยง อุทิศกุล
14.นายธนบูลย์
กิมานนท์
15.นายเลิศคุณ
คุณัตถานนท์
16.นายสิทธิผล
โพธิวรคุณ

13.นายยง อุทิศกุล
14.นายธนบูลย์
กิมานนท์
15.นางเครือทิพย์
ธรรมมงคล
16.นายสิทธิผล
โพธิวรคุณ

2.นายวงศ์ ว่องปรีชา
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สมัยที่ 21
(พ.ศ.2509-2510)
1.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์

สมัยที่ 22
(พ.ศ.2511-2512)
1.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์

3.นายวัย วรรธนะกุล
4.นายกอบชัย
ซอโสตถิกลุ
5.นายวิชาญ
ตันติศิริวัฒน์
6.นายบุญส่ง
ชัยกิตติศิลป์
7.นายภักดี
ดุสิตโรจนวงศ์
8.นายสิทธิผล
โพธิวรคุณ

สมัยที่ 23
(พ.ศ.2513-2514)
1.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์
2.นายวิชาญ
ตันติศิริวัฒน์
3.นายวัย วรรธนะกุล
4.นายกอบชัย
ซอโสตถิกลุ
5.นายบุญส่ง
ชัยกิตติศิลป์
6.นายทรงสิน
คุณัตถานนท์
7.นายภักดี
ดุสิตโรจนวงศ์
8.นายสิทธิผล
โพธิวรคุณ

สมัยที่ 24
(พ.ศ.2515-2516)
1.นายอุเทน
เตชะไพบูลย์
2.นายวิชาญ
ตันติศิริวัฒน์
3.นายวัย วรรธนะกุล
4.นายกอบชัย
ซอโสตถิกลุ
5.นายบุญส่ง
ชัยกิตติศิลป์
6.นายทรงสิน
คุณัตถานนท์
7.นายภักดี
ดุสิตโรจนวงศ์
8.นายสิทธิผล
โพธิวรคุณ

2.นายวงศ์ ว่องปรีชา

2.นายวงศ์ ว่องปรีชา

3.นายวัย วรรธนะกุล
4.นายวิชาญ
ตันติศิริวัฒน์
5.นายบุญส่ง
ชัยกิตติศิลป์
6.นายภักดี
ดุสิตโรจนวงศ์
7.นายสิทธิผล
โพธิวรคุณ
8.นายสนิท วีรวรรณ

9.นายสนิท วีรวรรณ

9.นายสนิท วีรวรรณ

9.นายสนิท วีรวรรณ

10. นายยง อุทิศกุล

10.นายอัมพร บูลภักดิ์

10.นายอัมพร บูลภักดิ์

10.นายอัมพร บูลภักดิ์

11.นายโซวกุงเคียม

11.นายยง อุทิศกุล

11.นายยง อุทิศกุล

11.นายกาพล
เตชะหรูวิจติ ร

12.นายธนบูลย์
กิมานนท์

12.นายธนบูลย์
กิมานนท์

12.นายสุรีย์ อัษฎาธร

12.นายสุรีย์ อัษฎาธร

9.นายอัมพร บูลภักดิ์

13.นายศุภสิทธิ์ มหาคุณ 13.นายศุภสิทธิ์ มหาคุณ
14.นางเครือทิพย์
ธรรมมงคล
15.นายทรงสิน
คุณัตถานนท์
16.นายสมาน
โอภาสวงศ์

14.นางเครือทิพย์
ธรรมมงคล
15.นายทรงสิน
คุณัตถานนท์
16.นายสมาน
โอภาสวงศ์

13.นายธนบูลย์
13.นายธนบูลย์
กิมานนท์
กิมานนท์
14.นายศุภสิทธิ์ มหาคุณ 14.นายศุภสิทธิ์ มหาคุณ
15.นางเครือทิพย์
ธรรมมงคล
16. นายสมาน
โอภาสวงศ์

15.นางเครือทิพย์
ธรรมมงคล
16. นายสมาน
โอภาสวงศ์
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สมัยที่ 27
(พ.ศ.2531-2532)

สมัยที่ 25
(พ.ศ.2527-2529)

สมัยที่ 26
(พ.ศ.2529-2530)

1.นายอุเทน เตชะไพบูลย์

1.นายอุเทน เตชะไพบูลย์

1.นายอุเทน เตชะไพบูลย์

2.นายวิชาญ ตันติศริ ิวัฒน์

2.นายวิชาญ ตันติศริ ิวัฒน์

2.นายวิชาญ ตันติศริ ิวัฒน์

3.นายวัย วรรธนะกุล

3.นายบุญส่ง ชัยกิตติศิลป์

3.นายบุญส่ง ชัยกิตติศิลป์

4.นายกอบชัย ซอโสตถิกลุ

4.นายกอบชัย ซอโสตถิกลุ

4.นายกอบชัย ซอโสตถิกลุ

5.นายกาสิน เสรฐภักดี

5.นายกาสิน เสรฐภักดี

5.นายกาสิน เสรฐภักดี

6.นายบุญส่ง ชัยกิตติศิลป์

6.นายทรงสิน คุณตั ถานนท์

6.นายทรงสิน คุณตั ถานนท์

7.นายทรงสิน คุณตั ถานนท์

7.นายสุเทพ ตั้งตรงศักดิ์

7.นายสุเทพ ตั้งตรงศักดิ์

8.นายสิทธิผล โพธิวรคุณ

8.นายวัย วรรธนะกุล

8.นายวัย วรรธนะกุล

9.นายสนิท วีรวรรณ

9.นายสิทธิผล โพธิวรคุณ

9.นายสิทธิผล โพธิวรคุณ

10.นายอัมพร บูลภักดิ์

10.นายสนิท วีรวรรณ

10.นายสนิท วีรวรรณ

11.นายกาพล เตชะหรูวิจิตร

11.นายอัมพร บูลภักดิ์

11.นายธนบูลย์ กิมานนท์

12.นายสุรีย์ อัษฎาธร

12.นายธนบูลย์ กิมานนท์

12.นายศุภสิทธิ์ มหาคุณ

13.นายธนบูลย์ กิมานนท์

13.นายศุภสิทธิ์ มหาคุณ

13.นายสมาน โอภาสวงศ์

14.นายศุภสิทธิ์ มหาคุณ

14.นายสมาน โอภาสวงศ์

14.นายสุรีย์ อัษฎาธร

15.นายสุเทพ ตั้งตรงศักดิ์

15.นายสุรีย์ อัษฎาธร

15.นายกาพล เตชะหรูวิจิตร

16.นายสุษิร สุรัตนกวีกุล

16.นายกาพล เตชะหรูวิจิตร

16.นายสุษิร สุรัตนกวีกุล

17.นายสมาน โอภาสวงศ์

17.นายสุษิร สุรัตนกวีกุล

17.น.พ.ยงค์ เอื้อวัฒนะสกุล

18.น.พ.ยงค์ เอื้อวัฒนะสกุล

18.น.พ.ยงค์ เอื้อวัฒนะสกุล

18.ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์

19.ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์

19.ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์

19.นายสุทัศน์ เตชะวิบลู ย์

20.นายสุทัศน์ เตชะวิบลู ย์

20.นายสุทัศน์ เตชะวิบลู ย์
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สมัยที่ 28
(พ.ศ.2533-2534)

สมัยที่ 29
(พ.ศ.2535-2538)

สมัยที่ 30
(พ.ศ.2539-2541)

1.นายอุเทน เตชะไพบูลย์

1.นายอุเทน เตชะไพบูลย์

1.นายอุเทน เตชะไพบูลย์

2.นายวิชาญ ตันติศริ ิวัฒน์

2.นายวิชาญ ตันติศริ ิวัฒน์

2.นายวิชาญ ตันติศริ ิวัฒน์

3.นายบุญส่ง ชัยกิตติศิลป์

3.นายบุญส่ง ชัยกิตติศิลป์

3.นายบุญส่ง ชัยกิตติศิลป์

4.นายกอบชัย ซอโสตถิกลุ

4.นายสมาน โอภาสวงศ์

4.นายสมาน โอภาสวงศ์

5.นายกาสิน เสรฐภักดี

5.นายกาพล เตชะหรูวิจิตร

5.นายกาพล เตชะหรูวิจิตร

6.นายทรงสิน คุณตั ถานนท์

6.นายสุษิร สุรัตนกวีกลุ

6.นายสุษิร สุรัตนกวีกลุ

7.นายสุเทพ ตั้งตรงศักดิ์

7.นายทรงสิน คุณตั ถานนท์

7.นายทรงสิน คุณตั ถานนท์

8.นายสุษิร สุรัตนกวีกลุ

8.นายสุเทพ ตั้งตรงศักดิ์

8.นายสุเทพ ตั้งตรงศักดิ์

9.นายวัย วรรธนะกุล

9.นายกาจาย เอี่ยมสุรยี ์

9.นายกาจาย เอี่ยมสุรยี ์

10.นายศุภสิทธิ์ มหาคุณ

10.นายวัย วรรธนะกุล

10.นายวัย วรรธนะกุล

11.นายสิทธิผล โพธิวรคุณ

11.นายกอบชัย ซอโสตถิกุล

11.นายกอบชัย ซอโสตถิกุล

12.นายธนบูลย์ กิมานนท์

12.นายศุภสิทธิ์ มหาคุณ

12.นายศุภสิทธิ์ มหาคุณ

13.นายสนิท วีรวรรณ

13.นายสิทธิผล โพธิวรคุณ

13.นายธนบูลย์ กิมานนท์

14.นายสมาน โอภาสวงศ์

14.นายธนบูลย์ กิมานนท์

14.นายสนิท วีรวรรณ

15.นายสุรีย์ อัษฎาธร

15.นายสนิท วีรวรรณ

15.นายสุวัฒน์ อัษฎรธร

16.นายกาพล เตชะหรูวิจิตร
17.น.พ.ยงค์ เอื้อวัฒนะสกุล
18.ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
19.นายสุทัศน์ เตชะวิบลู ย์

16.นายสุรีย์ อัษฎาธร
17.น.พ.ยงค์ เอื้อวัฒนะสกุล
18.ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
19.นายสุทัศน์ เตชะวิบลู ย์
20.นายกาสิน เสรฐภักดี

16.น.พ.ยงค์ เอื้อวัฒนะสกุล
17.ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
18.นายสุทัศน์ เตชะวิบลู ย์
19.นายกาสิน เสรฐภักดี

รวบรวมข้อมูลจาก
1.กรรณิการ์ ตันประเสริฐและคณะ, 90 ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย:
ประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่า (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธา, 2543), 30-40.
2. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, หนังสือที่ระลึก 100 ปี มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง: 1 ศตวรรษความดี 100 ปี
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (กรุงเทพฯ: มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, 2553), 28-29.
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ภาคผนวก ง
ตารางแสดงการเพิ่มจานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ทีม่ ีจานวนสาขามากที่สุด 5 ลาดับแรก ระหว่าง พ.ศ. 2523-2533
ปี/
ธนาคาร

ธนาคาร
กรุงเทพ

ธนาคาร
กสิกรไทย

ธนาคาร
กรุงไทย

ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา

ธนาคาร
ไทยพาณิชย์

2523

244

220

171

131

121

2524

249

233

177

137

131

2525

268

242

192

142

140

2526

277

250

206

146

146

2527

298

261

213

148

154

2528

307

273

217

153

162

2529

330

282

220

159

177

2530

336

290

279

164

189

2531

342

301

288

169

203

2532

344

309

206

178

213

2533

359

353

327

198

226

รวบรวมข้อมูลจาก Bangkok Bank Limited, Statistical data on commercial banks in
Thailand (Bangkok: The Division, n.d..1980-1990).
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ภาคผนวก จ
ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงกรรมการของธนาคารกรุงเทพ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทธนาคารกรุงเทพจากัด จาแนกตามพ.ศ. ดังนี้
พ.ศ.2510
พ.ศ.2523
พ.ศ.2536
1. นายชิน โสภณพนิช
2. นายชาญชัย เศรษฐวรรณ
3. พลตรีประมาณ อดิเรกสาร
4. พลตรีศิริ สิรโิ ยธิน
5. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
6. หลวงถวิลเศรษฐพณิชยการ
7. นายประเสริฐ สิริพิพัฒน์
8. นายสุพัฒน์ พัฒนสาร
9. นายสงวน จรรโลงบุตร
10. นายบุญชู โรจนเสถียร
11. พลเอกประภาส จารุเสถียร
12. นายชาตรี โสภณพนิช
13. นายเสริม วินิจฉัยกุล

1. นายชาญชัย เศรษฐวรรณ
2. นายชาตรี โสภณพนิช
3. นายประยูร วิญญรัตน์
4. นายว.อธิ อาวิลาสกุล
5. นายปิยะ ศิวยาธร
6. นายวิระ รมยะรูป
7. นายดารงค์ กฤษณามระ
8. นายถาวร พรประภา
9. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
10. นายโชติ โสภณพนิช
11. นายอานวย วีรวรรณ
12. นายชาญ โสภณพนิช
13. นายชาญชัย ลี้ถาวร
14. นายพิพัฒน์ ตันติพิพัฒน์พงศ์
15. นายปิติ สิทธิอานวย
16. นายอาสา สารสิน
17. นายยงศักดิ์ คณาธนะวณิชย์
18. นายอมร จันทรสมบูรณ์

1. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
2. นายชาตรี โสภณพนิช
3. นายดารงค์ กฤษณามระ
4. นายปิยะ ศิวยาธร
5. นายวิระ รมยะรูป
6. นายถาวร พรประภา
7. นายโชติ โสภณพนิช
8. นายชาญ โสภณพนิช
9. นายชาญชัย ลี้ถาวร
10. นายพิพัฒน์ ตันติพิพัฒน์พงศ์
11. นายปิติ สิทธิอานวย
12. นายอาสา สารสิน
13. นายยงศักดิ์ คณาธนะวณิชย์
14. นายอมร จันทรสมบูรณ์
15. นายวิชิต สุรพงษ์ชัย
16. นายกิตติ ดาเนินชาญวณิชย์
17. นายโกวิท โปษยานนท์
18. นายดาหริ ดารกานนท์
19. นายเดชา ตุลานันท์
20. นายชาติศิริ โสภณพนิช
21. นายธรรมนูญ เลากัยกุล

รวบรวมข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, “คาขอจดทะเบียนกรรมการของ
ธนาคารกรุงเทพจากัด.”
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ภาคผนวก ฉ
ข้อมูลการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ระหว่าง พ.ศ. 2526-2536

มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซียงตึ๊ง, หนังสือแจ้งกิจการ พ.ศ. 2536 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2537), 34 และ 36.
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รวบรวมข้อมูลจาก
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ภาคผนวก ช
รายนามผู้ก่อตั้งและจานวนเงินบริจาคเพื่อการก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายนาม
1. ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
2. บริษัทสุรามหาราษฎรจากัด (มหาชน)
3. นายธนินทร์ เจียรวนนท์
4. นายปรีชา พิสิษฐเกษม
5. ดร.ชาตรี โสภณพนิช
6. นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์
7. นายสุขุม นวพันธ์
8. นายสุรีย์ อัษฎาธร
9. ดร.สมาน โอภาสวงศ์
10. นายนาชัย นาชัยศิริ
11. นายสุวงศ์ วงศ์ศิริเดช
12. ธนาคารศรีนคร จากัด (มหาชน)
13. นายบุญส่ง ชัยกิตติศิลป์
14. ตระกูลเสรฐภักดี
15. นายสนิท วีรวรรณ
16. นางเยือกเย็น เอี่ยมสุรีย์
17. ดร.เชาว์ เชาว์ขวัญยืน
18. นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนะสกุล
19. นายกฤษณ์ อัสสกุล
20 ดร.ถาวร พรประภา
21. นายเตียง จิราธิวัฒน์
22. ดร.เจริญ สิริวัฒนภักดี
23. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
24. นายขจร ติงธนาธิกุล
25. นายเสรี สภาสกุลวณิช
26. นายชัย ทองไทย

จานวนเงินบริจาค
100 ล้านบาท
70 ล้านบาท
50 ล้านบาท
37 ล้านบาท
30 ล้านบาท
20 ล้านบาท
20 ล้านบาท
20 ล้านบาท
15 ล้านบาท
15 ล้านบาท
11 ล้านบาท
10 ล้าน 5 แสนบาท
10 ล้านบาท
10 ล้านบาท
10 ล้านบาท
10 ล้านบาท
10 ล้านบาท
10 ล้านบาท
10 ล้านบาท
10 ล้านบาท
10 ล้านบาท
10 ล้านบาท
10 ล้านบาท
10 ล้านบาท
10 ล้านบาท
10 ล้านบาท
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27. นายปรีดา ตั้งอุทัยศักดิ์
10 ล้านบาท
28. ดร.ประภา วิริยะประไพกิจ
10 ล้านบาท
29. นายมงคล กาญจนพาสน์
10 ล้านบาท
30. ตระกูลคูวินิชกุล
10 ล้านบาท
31. นายกิจจา ก่อนันทเกียรติ
10 ล้านบาท
32. สมาคมเตชะสัมพันธ์
10 ล้านบาท
33. นายวรรณ ขันซื่อ
10 ล้านบาท
34. นายดิเรก มหาดารงกุล
10 ล้านบาท
35. นายบุญทรง อัศวโภคิน
10 ล้านบาท
36. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
10 ล้านบาท
37. นายอวยชัย อัศวินวิจิตร
10 ล้านบาท
38. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
10 ล้านบาท
39. นายเจริญ พูลวรลักษณ์
10 ล้านบาท
40. ดร.สุมิตร เลิศสุมิตรกุล
10 ล้านบาท
41. นายจิตติ อัคคพงษ์กุล
10 ล้านบาท
42. นายประจักษ์ ตั้งคารวกุล
10 ล้านบาท
43. นายชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ
10 ล้านบาท
44. นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์
10 ล้านบาท
45. ดร.วานิช ไชยวรรณ
10 ล้านบาท
46. นางนงลักษณ์ ภัทรประสิทธ์
10 ล้านบาท
47. นายเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง
10 ล้านบาท
48. ดร.เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล
10 ล้านบาท
49. นางกานดา เตชะไพบูลย์
10 ล้านบาท
50. นายวิเชียร ตั้งสมบัติวิสิทธิ์
10 ล้านบาท
51. นายเอี่ยม เอี่ยมยิ่งพานิช
10 ล้านบาท
52. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
10 ล้านบาท
53 บริษัทประกันภัยศรีเมือง จากัด
5 ล้านบาท
54. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย จากัด 5 ล้านบาท
รวม
808,500,000 บาท
รวบรวมข้อมูลจาก มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซียงตึ๊ง, หนังสือแจ้งกิจการพ.ศ.2536 (กรุงเทพฯ:
ม.ป.พ., 2537), 100-102.
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ตารางแสดงการดารงตาแหน่งในสมาคมจีน และองค์กรการกุศลต่างๆ ของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน
กรณีศึกษา
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง

นางสาววิภาวี สุวิมลวรรณ
3 มกราคม 2533
ปีการศึกษา 2555: ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
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