
  

52112207: สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

คําสําคัญ: หนังสือเกา / หนังสือหายาก / หนังสืออนุสรณงานศพ / การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงพาณิชย 

              อนุเทพ หนอบุญโยง: การศึกษาขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ:   

รองศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช. 172 หนา. 

 

หนังสืออนุสรณงานศพ เปนหนังสือประเภทหน่ึงที่มีลักษณะเฉพาะตัว จัดเปนหนังสือหายาก ตีพิมพ

จํานวนเลมที่จํากัด ไมสามารถซ้ือหาอานไดตามรานจําหนายหนังสือหรือแหลงสารนิเทศทั่วไป หลายเลมมีเรื่องราว 

เน้ือหาสาระความรู ขอมูล ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรรวมถึงชีวประวัติของผูตายที่เปนบุคคลสําคัญหรือผูมี

ชื่อเสียงในสังคม เปนหนังสือที่มีความนาสนใจ มีคุณคาตอผูสนใจศึกษาจํานวนมินอย 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาและวิเคราะหกระบวนการจัดการธุรกิจหนังสืออนุสรณงานศพ

ในฐานะที่เปนทรัพยากรวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย โดยศึกษาจากการคนควา เก็บขอมูลจากเอกสารในแหลงสารนิเทศ

ตางๆ รวมถึงจากการสัมภาษณและสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมจากผูที่เก่ียวของในการจัดการธุรกิจดังกลาว

จํานวน 3 กลุม ไดแก กลุมผูใชหนังสืออนุสรณงานศพ กลุมผูคาหนังสือเกาและกลุมผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพ

สงแผงหนังสือเกา 

ผลการศึกษาพบวา ดวยคุณคาและคุณูปการของหนังสืออนุสรณงานศพ ทําใหเปนที่ตองการของ

บุคคลกลุมตางๆ สําหรับนําไปสะสมหรือใชประโยชนทางวิชาการ จึงมีการแสวงหาและเกิดธุรกิจการซ้ือ-ขาย

แลกเปล่ียนหนังสืออนุสรณงานศพขึ้น เม่ือหนังสืออนุสรณงานศพเขาสูระบบตลาด ผานกระบวนการจัดการเชิง

พาณิชย กระบวนการสรางราคาหรือมีการจัดการในเชิงธุรกิจเขามาเก่ียวของ ทําใหสถานะเดิมของหนังสือที่เปน

เพียงของชํารวยหรือของที่ระลึกสําหรับแจกจายแขกผูมีเกียรติหรือผูที่มารวมงานศพ เขยิบฐานะเปนสินคา

ตอบสนองความตองการกลุมบุคคลใหม คือ ผูสนใจ นักอาน นักสะสมหรือนักวิชาการ มีแหลงจําหนายที่สําคัญ เชน 

แผงหนังสือเกายานทาเตียน-ทาชาง ตลาดนัดวรจักร รานหนังสือเกาตลาดนัดจตุจักร รานจําหนายหนังสือในงาน

สัปดาหหนังสือแหงชาติประจําป หรือรานจําหนายหนังสือเกาออนไลนตามเว็บไซตบนเครือขายอินเทอรเน็ต แหลง

จําหนายดังกลาวไดหนังสืออนุสรณงานศพจากการรับซ้ือจากแหลงตางๆ เชน รถรับซ้ือของเกาตามบาน รานขายของ

เกา จากหนวยงาน/บุคคลที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับการจัดการงานศพหรือแมกระทั่งจากผูที่ไปขอรับหนังสือตามงาน

ฌาปนกิจหรือพระราชทานเพลิงศพโดยเฉพาะในงานศพของบุคคลที่มีชื่อเสียง ความนาสนใจของเน้ือหาที่ตีพิมพ 

ความมีชื่อเสียงของผูวายชนม การจัดทํารูปเลม อายุและสภาพหนังสือ จํานวนเลมที่วางจําหนายหมุนเวียนในตลาด 

รวมถึงความสัมพันธสวนบุคคลระหวางผูบริโภคหนังสือกับผูคาหนังสือ เหลาน้ีเปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดหรือ

สนนราคาหนังสืออนุสรณงานศพใหมีมูลคาเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ  
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The cremation memorial book is a unique, rare, and limited-edition book. It cannot 

be found in general book stores or online information sources. The Cremation Memorial Book 

comprises substantive knowledge of historical facts, and biographies of the deceased and of 

famous people, remarkable and significant – interesting information for general interest and of 

great use across fields and disciplines. 

The principle objective of this research is to study and analyze the businesslike 

production of cremation services, and the memorial book is reckoned to serve as a commercial 

and cultural resource. The research methodology gathers data from various information sources, 

as well as interviews and observations from those involved in the production, and is aimed at 

three groups: readers of the book, antique book traders, and sellers to antique book shops. 

Results have shown that this book – its worth and beneficiation – has become 

desirable by many different groups of people, for collecting and academic purposes. The book 

serves as a memorial and souvenir for attendees of the documented funerals, as well as a source 

of inspiration and interest for readers, collectors, academics, and general audiences. Important 

commercial venues for this book include the antique bookstall at Tha Tian – Tha Chang, 

Worachak market, the antique book store at Chatuchak Market, and book booths in the Thailand 

Book Fair and online shops on the internet. Venues that specialize in antiques, collectables, 

curios, heirlooms, and rare and unique books will appreciate the Cremation Memorial Book, as 

will readers and shoppers interested in learning about late nobility, leaders, and famous people. 

The quality craftsmanship, pristine condition, and imitable style and layout will make the 

Cremation Memorial Book a lasting treasure for buyers and owners, guaranteed to increase in 

value and worth as the years go by, and the figures documented therein slip further and further 

into history. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธเรื่องการศึกษาขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพฉบับน้ี ไดรับทุนอุดหนุน

การวิจัยจากงบประมาณแผนดิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2555 

จํานวน 10,000 บาท และการศึกษาครั้งน้ีสําเร็จลุลวงลงไดดวยคุณูปการจากทานทั้งหลายเหลาน้ี 

เปนตนวา  

ศาสตราจารยพิเศษพิสิฐ เจริญวงศ ศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตร ปูชนียาจารยที่

เคารพ และคณาจารยประจําหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทาน ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูตางๆ  

รองศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช ที่กรุณารับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และรอง

ศาสตราจารยชนัญ วงษวิภาค กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสําหรับคําแนะนําที่เปนประโยชนย่ิง 

อาจารยมิตรชัย กุลแสงเจริญ ดวยความเมตตากรุณารับเปนที่ปรึกษา ชวยอาน 

ตรวจทานและปรับแกวิทยานิพนธฉบับน้ีใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน  

 คุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค แหงสํานักพิมพตนฉบับ ในความเมตตาและกรุณาในโอกาส

ตางๆ ที่หยิบย่ืนใหเสมอมา  

 อาจารย ดร.รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, คุณธนพล ทับทิม, คุณพรเทพ ประดิษฐชัยกุล,                 

คุณปยะสารณ มานะจรรยาพงศ, คุณเบิ้ม บางพลี, คุณประยงค อนันทวงศ แหงรานหนังสือเกา Book, 

คุณสุชิต พรหมภักดี แหงรานสุชิตหนังสือเกา, คุณโกศล ชอผกา-คุณลุงทักษิณ แหงสยามบรรณาคม, 

กลุมผูคาหนังสือเกาในพื้นที่การคายานทาเตียน-ทาชางทุกทาน และคุณกัญจนพร ทับทิมเทศ แหง

หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับเรื่องราวและขอมูลในมิติตางๆ อันเปนประโยชนย่ิง  

Mr.Samuel Robert Wilson และ นางสาวสหพร ศรีประมง ที่ชวยตรวจสอบและปรับแก

ไขบทคัดยอฉบับภาษาอังกฤษ 

พี่ พอง นอง เพื่อนชาว CRM-SU#2 ทุกทาน ที่รวมทุกขรวมสุข ตอสูในทุกๆ กาวจน

มาถึงโคงสุดทายและประสบความสําเร็จกันถวนหนา 

กิ่งแกว ไก เปย บอยแวน ณัฐภัทร พี่อุบ อ.จิราวัฒน อ.ภวดล พี่ไก พี่แอน พี่สิบ กิ่ง พี่กู 

พี่หมู พี่วัลย พี่เอก พี่เอ เจมส-สหภัส ออฟ-สุริยันต กอง-ทรงตะวัน นายแทน และซันนอย สําหรับ

กําลังใจและการถามไถที่มีมาใหโดยตลอด 

บิดาและมารดา ที่เฝารอคอยดูความสําเร็จของบุตร 

ผูวายชนมที่เปนเจาของประวัติและผลงานในหนังสืออนุสรณงานศพทุกเลม ดวยจิตคาราวะ 
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