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หนังสืออนุสรณงานศพ เปนหนังสือประเภทหน่ึงที่มีลักษณะเฉพาะตัว จัดเปนหนังสือหายาก ตีพิมพ

จํานวนเลมที่จํากัด ไมสามารถซ้ือหาอานไดตามรานจําหนายหนังสือหรือแหลงสารนิเทศทั่วไป หลายเลมมีเรื่องราว 

เน้ือหาสาระความรู ขอมูล ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรรวมถึงชีวประวัติของผูตายที่เปนบุคคลสําคัญหรือผูมี

ชื่อเสียงในสังคม เปนหนังสือที่มีความนาสนใจ มีคุณคาตอผูสนใจศึกษาจํานวนมินอย 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาและวิเคราะหกระบวนการจัดการธุรกิจหนังสืออนุสรณงานศพ

ในฐานะที่เปนทรัพยากรวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย โดยศึกษาจากการคนควา เก็บขอมูลจากเอกสารในแหลงสารนิเทศ

ตางๆ รวมถึงจากการสัมภาษณและสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมจากผูที่เก่ียวของในการจัดการธุรกิจดังกลาว
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สงแผงหนังสือเกา 
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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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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ท่ีมาและความสําคัญของการศึกษา 

 ความรู มีคุณูปการในการพัฒนาสติปญญา ยกระดับความสามารถ เสริมสรางทักษะ-

วิทยาการในศาสตรสาขาดานตางๆ ของมนุษย การใฝรูนําไปสูการศึกษาหรือคนควาหาความรูเพิ่มเติม

ในรูปแบบหรือวิธีการตางๆ ทั้งจากการสังเกต คิด ฟง หรือแมกระทั่งการอาน ผูที่มีความรูในเรื่องราว

ตางๆ ก็มักเผยแพรหรือถายทอดความรูที่ตนรับรูหรือสั่งสมมา ผานทางการพูด เลา บรรยาย จด

บันทึกหรือเขียนตีพิมพออกมาเปนรูปเลมที่เรียกวา “หนังสือ” เพื่อใหสังคมหรือผูที่สนใจศึกษา ใฝหา

ความรูไดรับรูสืบเน่ืองตอๆ กันไปเปนวัฏจักร 

 หนังสือ ถือเปนผลผลิตจากการเผยแพรความรูอยางหน่ึง เปนแหลงรวบรวมและบันทึก

ขอมูล ความรูเรื่องราวตางๆ เปนลายลักษณอักษรตามแตละภาษา หนังสือจึงเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอ

วงการการศึกษามากกวาสิ่งอื่นใด เพราะเปนเครื่องมือสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาสติปญญาความรู 

ชวยใหเกิดการสื่อสารถึงกันอยางกวางขวาง นับเปนมรดกทางปญญาของมนุษยที่มีคุณคา ซึ่งสามารถ

จัดแบงประเภทของหนังสือไดหลายลักษณะ เชน แบงตามเน้ือหา ไดแก วิชาการ บันเทิงคดี  นวนิยาย 

ฯลฯ แบงตามประเภทหรือรูปแบบการเผยแพร เชน ตํารา นิตยสาร วารสาร ฯลฯ หรือแบงตาม

วัตถุประสงค เชน ความเพลิดเพลิน ประเทืองปญญา ซึ่งไมวาจะจัดแบงลักษณะหรือประเภทของ

หนังสือออกเปนกี่ลักษณะ กี่ประเภทก็ตาม แตเปาหมายสูงสุดของการศึกษา หาความรูจากการอาน

หรือบริโภคขอมูลความรูตางๆ จากหนังสือลวนแลวแตเพื่อพัฒนาหรือยกระดับความคิด สติปญญา 

ความรู ทัศนคติ ความสามารถเรื่องตางๆ ในตัวบุคคลใหเจริญกวางไกลทั้งสิ้น ดังพระบรมราโชวาทใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่พระราชทานแกคณะสมาชิกหองสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เขา

เฝาทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 วา "...หนังสือ เปนเสมือนการสะสม

ความรูและทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยไดสรางมา ทํามา คิดมา แตโบราณกาลจนทุกวันน้ี หนังสือจึงเปนสิ่ง

สําคัญ เปนคลายๆ ธนาคารความรู และเปนออมสิน เปนสิ่งที่จะทําใหมนุษยกาวหนาไดโดยแท..."  

 หนังสือจึงเปนสิ่งที่มีคุณคาตอมนุษยเราเปนอันมาก เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน 

อันเปนรากฐานเบื้องตนในการพัฒนาดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการศึกษา เศรษฐกิจหรือสังคม การที่

จะพิจารณาวาประชาชนหรือประเทศใดมีความเจริญเพียงใด ก็อาจดูไดจากการที่ประเทศน้ันมีหนังสือ

สําหรับอานมากนอยเพียงใด ประชาชนรูจักอานหนังสือและแตงหนังสือเปนมากนอยเทาใด ถา

ปริมาณหนังสือในประเทศมีนอยไมแพรหลาย ประชาชนสวนใหญยังไมรูหนังสือ ก็แสดงวาประเทศน้ัน
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ความเจริญยังดอยอยูมาก เพราะฉะน้ันความเจริญของประเทศชาติใดในปจจุบัน อาจวัดและ

เปรียบเทียบกันไดจากเรื่องปริมาณและการรูจักหนังสือ (สุพัฒน สองแสงจันทร, 2512: 8) 

 หนังสือที่มีการจัดพิมพข้ึนในแตละยุคแตละสมัยนับเปนเอกสารหลักฐานช้ินสําคัญที่ชวย

ใหคนรุนหลังไดศึกษาและสืบทราบประวัติความเปนมาของเรื่องราวหรือเหตุการณสําคัญตางๆ ที่

เกิดข้ึนในอดีตและสืบทอดตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งชวยมิใหความรูและเหตุการณ ปรากฏการณ

ตางๆ สูญหายไป นอกจากน้ี หนังสือแตละเลมยังชวยสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละชนชาติ ตลอดจนระบบการพิมพและการจัดทําหนังสือในแตละยุคสมัย

ที่มีความแตกตางกัน ดังน้ัน หนังสือย่ิงเกาก็ย่ิงมีคุณคา หากเจาของหนังสือรูจักเก็บรักษาและอนุรักษ

ไวเพื่อนํามาเผยแพรใหแกคนรุนหลังไดรับรูตอไป  

 ชองทางในการเผยแพรสื่อที่เรียกวา “หนังสือ” ในปจจุบันมีมากมายหลายชองทาง การ

ตีพิมพเพื่อจําหนายถือเปนชองทางการเผยแพรหลัก สวนการพิมพหนังสือสําหรับแจกจายเปนของ

ชํารวยหรือของที่ระลึกเน่ืองในโอกาสตางๆ เพื่อเผยแพรเปนวิทยาทาน หรือเปนธรรมทาน ก็ถือเปน

อีกชองทางหน่ึงที่มีมาแตอดีตกาล และมักใชกับหนังสือที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับบทสวดมนตหรือธรรมะตาม

ลัทธิหรือศาสนาตางๆ ข้ึนอยูกับกําลังทรัพยหรือวาสนาบารมีของผูจัดพิมพเปนสําคัญ ทั้งน้ีก็เพราะวา

ถาเลือกเอาหนังสือแจกเปนของชํารวยหรือของที่ระลึกแลว ผูรับจะไดใชประโยชนในดานการศึกษา 

กอใหเกิดความรูอยางกวางขวาง (สงวน อั้นคง, 2529: 164) และที่เห็นจะมีโอกาสมากที่สุด คือ การ

พิมพหนังสือแจกเน่ืองในงานอวมงคลหรืองานศพ ซึ่งในอดีตหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร ถือ

เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการจัดหาตนฉบับใหผูอื่นพิมพแจกในงานการกุศลหรืองานศพ ตาม

แบบที่เคยทําครั้งหอพุทธสาสนสังคหะ และวิธีน้ีไดผลดีเพราะมีผูนิยมพิมพหนังสือแจกเปนประเพณี

ปฏิบัติมาจนทุกวันน้ี เปนเหตุใหมีหนังสือดีแพรหลายเปนจํานวนมาก (แมนมาส ชวลิตและคณะ, 

2543: 107) 

 หนังสือที่พิมพสําหรับแจกเพื่อเปนของที่ระลึกหรือของชํารวยในงานศพ ที่เรียกวา 

หนังสืออนุสรณงานศพ หรือ หนังสือที่ระลึกงานศพบาง แตโดยทั่วไปคนมักเรียกติดปากกันวา 

“หนังสืองานศพ” น้ันถือเปนสื่อที่ตีพิมพข้ึนมาเฉพาะกิจในโอกาสสําคัญเพื่อเปนที่ระลึกถึงผูวายชนม 

หนังสืออนุสรณงานศพมักตีพิมพเพียงครั้งเดียว และมีจํานวนเลมที่จํากัด เปนหนังสือที่มีผูประสงคจะ

ไดรับแจกกันมาก เพราะเน้ือหาหรือเรื่องที่นํามาพิมพน้ันสวนมากหาอานไมไดในตลาดหนังสือทั่วไป 

(ชอทิพย จํานงควงษ, 2551: 95)  บางครั้งไดตีพิมพออกมาในรูปของจุลสาร  เพราะงานศพบางงาน

ไมไดจัดพิมพหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพียงอยางเดียวตามที่คนทั่วไปเขาใจ แตอาจมีการพิมพจุล

สารเรื่องตางๆ ดวย โดยมากมักเปนเรื่องที่ผูตายใหความสนใจ หรือไดทําการศึกษาคนความากอน 

และมักเปนเรื่องที่มีคุณคา ดังน้ันแหลงที่จะหาจุลสารไดอีกแหง คือ งานศพ (วิสิทธ์ิ จินตวงศ, 2511: 

285 อางถึงใน สุพัฒน สองแสงจันทร,  2512: 11) ซึ่งปจจุบันการพิมพหนังสือแจกเปนอนุสรณในงาน
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ดังกลาว ไดขยายวงกวางออกไปเปนที่แพรหลายมากข้ึนและนับวันจะเพิ่มความสําคัญข้ึนไปเรื่อย ๆ 

นับวาเปนการชวยเพิ่มแหลงผลิตหนังสือใหมีมากข้ึน ชวยใหมีหนังสืออานที่ดีมากข้ึน (สุพัฒน สองแสง

จันทร, 2512: 3)  

 ในสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ฯลฯ หลายประเภทไดปรากฏ

บทความที่กลาวถึงกลุมหน่ึงกลุมหน่ึงที่แฝงตัวเขาไปรวมงานฌาปนกิจศพ/พระราชทานเพลิงศพตางๆ 

เพื่อขอรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพในครั้งละหลายๆ เลม และนํามาสงขายยังแผง/รานหนังสือเกา 

หนังสือมือสองตามที่ตางๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เชน แผงจําหนายหนังสือเกาในพื้นที่การคายานทา

เตียน-ทาชาง รานหนังสือภายในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติประจําป ฯลฯ โดยกระทําเปนเครือขาย

ขบวนการ ซึ่งกลุมคนเหลาน้ีเปนบุคคลทีไ่มมีสวนเกี่ยวของหรือรูจักมักกับทางทายาท เจาภาพหรือผูวาย

ชนมในดานใดๆ เลย ที่สําคัญหนังสือที่ถูกบุคคลกลุมเหลาน้ี "ไดรับแจก" "ขโมย" หรือ "แยงชิง" ไปน้ันถูก

วางจําหนายในราคาที่คอนขางสูง เชน หนังสืออนุสรณงานศพสุวัฒน วรดิลก และเพ็ญศรี พุมชูศรี 

ศิลปนแหงชาติ ที่วางจําหนายในราคาชุดละไมตํ่ากวา 3,000 บาท จนหมดแผงและเปนที่ตองการของผูที่

สนใจอีกหลายคน (เอก อัคนี, 2550; สนานจิตต บางสพาน, 2553: 33)  

 จากปรากฎการณดังกลาว ทําใหเห็นวาหนังสืออนุสรณงานศพถือเปนหนังสืออีกประเภท

หน่ึง ที่ผูสะสมหนังสือนิยมสะสมกันเพราะเปนหนังสือที่มีลักษณะเฉพาะตัว เน่ืองดวยเปนแหลง

ขอมูลชีวประวัติบุคคลที่มีคุณคาตอผูที่สนใจศึกษาหรือติดตาม ที่ไมสามารถหาอานหรือซื้อไดตามราน

ขายหนังสือหรือแหลงสารนิเทศทั่วไป นอกจากรานขายหนังสือเกาที่มีจําหนายในราคาคอนขางสูง 

(ดวงพร พงศพาณิชย, 2546: 4 อางถึงใน ธัญญาลักษณ ใจเที่ยง, 2553: 1) จัดเปนหนังสือหายาก 

เน่ืองจากมีจํานวนพิมพที่จํากัด หลายเลมมีเรื่องราวหรือเน้ือหาที่มีความนาสนใจและมีคุณคา ซึ่ง

เน้ือหาที่ตีพิมพลงในหนังสืออนุสรณงานศพในบางเลมมีเรื่องราว เน้ือหา ขอมูล ขอเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตร ชีวประวัติของผูตายที่เปนบุคคลสําคัญหรือผูที่มีช่ือเสียงในสังคม ที่เปนประโยชนตอ

ผูสนใจศึกษา   

 ดวยปจจัยของหนังสืออนุสรณงานศพที่มีคุณภาพและเน้ือหาสาระสูง ทําใหหนังสือแจก

ธรรมดาๆ ในงานศพ กลายมาเปนหนังสือที่หายาก มีคุณคาในหมูของนักสะสมหนังสือทั้งชาวไทยและ

ชาวตางประเทศ และเมื่อเวลาผานไปหนังสืออนุสรณงานศพจึงกลับเปนที่ตองการของบุคคลตาง ๆ  

เพื่อนําไปสะสมและใชประโยชนทางวิชาการหนังสืออนุสรณงานศพจึงมีคุณคาและมูลคาเพิ่มในเชิง

เศรษฐกิจ จึงเกิดธุรกิจการซื้อ-ขายหนังสืออนุสรณงานศพข้ึน ซึ่งมีแหลงจําหนายที่สําคัญ คือ บริเวณ

ยานทาเตียน-ทาชาง แผงหนังสือตลาดนัดวรจักร แผงหนังสือเกาที่ตลาดนัดจตุจักร แผงหนังสือช้ันใต

ดินหางสรรพสินคาเซ็นทรัล ลาดพราวและหางสรรพสินคายูเน่ียนมอลล ซึ่งแหลงจําหนายดังกลาวได

หนังสืออนุสรณงานศพจากการรับซื้อจากแหลงตาง ๆ เชน รถรับซื้อของเกาตามบานเรือน รานขาย
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ของเกา หรือแมกระทั่งการไปขอรับหนังสือตามงานฌาปนกิจศพโดยเฉพาะในงานศพของบุคคลที่มี

ช่ือเสียง (สุดารัตน รัตนราช, 2542: 13) 

 จากที่มาและความสําคัญดังกลาวผูศึกษาเห็นวา ดวยคุณคานานับประการของหนังสือ

อนุสรณงานศพ ทําใหหนังสืออนุสรณงานศพ จัดเปนทรัพยากรวัฒนธรรมอยางหน่ึงที่อยูในสวนหน่ึง

ของกระบวนการจัดการในเชิงธุรกิจหรือเชิงพาณิชย ซึ่งถือเปนกระบวนการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมอีกมิติหน่ึงที่ควรศึกษาตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการ และคุณคาของหนังสืออนุสรณงานศพ 

 2. เพื่อศึกษา วิเคราะหขบวนการคา และการจัดการธุรกิจการคาหนังสืออนุสรณงานศพ 

  

3. ขอบเขตของการศึกษา 

 ผูศึกษาไดทําการศึกษา คนควา เก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงวิเคราะหขอมูล โดยมีขอบเขต

ครอบคลุมเน้ือหาในเรื่องตางๆ ตอไปน้ี 

 1. การศึกษาหนังสืออนุสรณงานศพ ประกอบดวยเน้ือหาเกี่ยวกับ ประวัติ ความเปนมา 

พัฒนาการการจัดพิมพหนังสือสําหรับแจกเปนอนุสรณหรือที่ระลึกในโอกาสตางๆ พัฒนาการ ลักษณะ 

องคประกอบ รวมถึงคุณคา ความหมาย ความสําคัญและหนาที่ของหนังสืออนุสรณงานศพ 

 2. การศึกษาขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ ประกอบดวยเน้ือหาเกี่ยวกับ ประวัติ 

ความเปนมาของการคาหนังสืออนุสรณงานศพ ความตองการ เสนทางการคา-กระบวนการจัดการ 

แหลงจําหนาย รวมถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจคาหนังสืออนุสรณงานศพ 

 

4. ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

 1. ทราบถึงประวัติความเปนมา คุณคาและพัฒนาการการจัดพิมพหนังสืออนุสรณงานศพ 

 2. ทราบและสามารถวิเคราะหถึงขบวนการคา การจัดการ รวมถึงปจจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของ

กับการจัดการธุรกิจการคาหนังสืออนุสรณงานศพ 

  

 

 

 

 

 

4 

4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานศึกษาท่ีเก่ียวของ 

 

 จากที่มาและความสําคัญของการศึกษา เรื่อง ขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ ดังที่

กลาวไวในบทที่ผานมาน้ัน ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการปริทัศนแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ และเพื่อใหเกิดความเขาใจและเปนกรอบแนวคิด แนวทางที่สําคัญในการวิเคราะห

ตอไป ซึ่งแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งน้ี ไดแก 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณคาและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภค 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับการเก็บสะสม  

 5. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงพาณิชย 

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาในครั้งน้ีมีกรณีศึกษาเปนหนังสืออนุสรณงานศพ ซึ่งถือเปนทรัพยากร

วัฒนธรรมอยางหน่ึง จึงมีความจําเปนที่ตองทบทวนแนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมตางๆ เพื่อให

ทราบและเขาใจถึงที่มา ความสําคัญ คุณคาและความหมายของวัฒนธรรมและทรัพยากรวัฒนธรรม 

อันเปนสิ่งสําคัญในการศึกษาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม รวมถึงไดทบทวนแนวความคิดหลักที่

นํามาเปนกรอบในการวิเคราะห คือ แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงพาณิชย 

เพื่อใหผูศึกษาเขาใจถึงมิติของการจัดการหนังสืออนุสรณงานศพในฐานะที่เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่

มีคุณคาและความหมายดานตางๆ ในเชิงธุรกิจหรือเชิงพาณิชยตอไป  

 

1. แนวคิดและทฤษฎี 

 1.1 แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรวัฒนธรรม  

      พิสิฐ เจริญวงศ ผูทรงคุณวุฒิทางดานการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ไดอธิบายวา 

ทรัพยากรวัฒนธรรม มีทั้งของเกาจากอดีต (Heritage) เปนมรดกที่ตกทอดมาถึงคนรุนเราและมี

ของใหม (Creations) ที่เราสราง ทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural Resources) จึงหมายถึง

องคประกอบของวัฒนธรรมทั้งที่เปนวัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) ในรูปของวัตถุ (Object) 

สิ่งกอสราง (Structures) สถานที่/แหลง (Site) และภูมิทัศน (Landscapes) วัฒนธรรมที่ยังดํารงอยู 

(Living Culture) และวัฒนธรรมที่แสดงออก (Expressive Culture) เชน ดนตรี งานฝมือ ศิลปะ 
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วรรณคดี ประเพณีบอกเลาและภาษา ฯลฯ ซึ่งเปนความตอเน่ืองจากอดีตผานปจจุบันไปสูอนาคต โดย

ระบุวาวัฒนธรรมมีคุณลักษณะเปน องคอินทรีย หรือ หนวยชีวิต (Organism) ที่สามารถวิวัฒน 

(Evolving) ไปไดเรื่อยๆ (พิสิฐ เจริญวงศ, 2542 อางถึงใน สายันต ไพรชาญจิตร, 2550: 13) 

       สายันต ไพรชาญจิตร นักวิชาการดานการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงาน

พัฒนาชุมชน ไดใหความหมายและขอบเขตของทรัพยากรวัฒนธรรม วาหมายถึง สวนประกอบของ

ระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษยทั้งที่เปนวัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งกอสรางที่จับตองมองเห็นได 

(Tangible Forms) และที่เปนความหมาย (Meaning) ความรู/ภูมิปญญา (Knowledge/Wisdom) 

ความเช่ือ (Beliefs) กฎระเบียบแบบแผนเพื่อการปฏิบัติ (Rules/Regulations) จินตนาภาพ 

(Imagination) ความรูสึกนึกคิด (Feeling) ศิลปะและการแสดงออก (Expressive Behavior) ที่ไม

สามารถจับตองหรือสัมผัสทางกายภาพได (Intangible Form) ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถจัดการใหเกิด

ประโยชนแกการดํารงชีวิตของมนุษยในแตละชุมชน แตละสังคม แตละยุคสมัยไดและทรัพยากร

วัฒนธรรมในสังคมปจจุบันประกอบดวยสิ่งที่เปนมรดกตกทอดมาจากอดีต (Heritage) และสิ่งที่ยังมี

การสรางสรรคดัดแปลงข้ึนมาใหม (Creation/Vial Cultural Resouce) เพื่อใชสอยใหสมประโยชน

ในการแกปญหาดานตางๆ ของชุมชนและสังคม (สายันต ไพรชาญจิตร, 2550: 13-14) 

       ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ นักวิชาการดานการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทแหลง

ประวัติศาสตรและโบราณคดี กลาววา ทรัพยากรวัฒนธรรม คือ ผลผลิตของวัฒนธรรมหรือลักษณะ

ตางๆ ของระบบวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปจจุบัน ที่มีคาหรือเปนตัวแทนหรือสามารถสื่อถึงวัฒนธรรม

ตางๆ ได ซึ่งไดรวมถึงซากสิ่งของที่มนุษยทําข้ึนและสิ่งของที่มนุษยไมไดทําข้ึน แตมีความหมายทางใด

ทางหน่ึงตอมนุษย ที่มนุษยนํามาใชประโยชนได ซึ่งทรัพยากรวัฒนธรรม มีความหมายรวมถึง สมบัติ

วัฒนธรรม ทรัพยสินวัฒนธรรมหรือมรดกวัฒนธรรม เปนตน แตกตางกันไปตามช่ือเรียกใน

ภาษาอังกฤษ (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 14) 

       อยางคําวา สมบัติวัฒนธรรม  (Cultural Property) หมายถึง ทรัพยสินสวนตัว

ของคนใดคนหน่ึงที่มีอยูในครอบครองเทาน้ัน เชน บาน ที่ดิน ตอมามีการขยายขอบเขตสิ่งของมากข้ึน 

โดยเนนที่งานสถาปตยกรรม ศิลปะ ประวัติศาสตรและหลักฐานทางโบราณคดี และมีการจัดแบง

ประเภทของสมบัติวัฒนธรรมออกเปน 2 ประเภท คือ สังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพยสิ่งของที่

เกี่ยวของสัมพันธกับประเพณีทางวัฒนธรรม (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 15) 

       องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่ง

เปนองคกรที่มุงเนนการสงเสริมสันติภาพและความรวมมือนานาชาติดานการศึกษา วิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรม และมีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยตรง ไดใหความหมายเพิ่มเติม

อีกวา “ทรัพยากรวัฒนธรรม” หรือ “สมบัติวัฒนธรรม” หมายถึง สะสมที่หายาก เชน ตัวอยางพืช-

สัตว ซากบรรพชีวินตางๆ สิ่งของเกี่ยวกับชาติพันธุวิทยาตางๆ เอกสารโบราณตางๆ เชน แสตมป 
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หนังสือสมุดขอย ภาพถาย ภาพยนตร เครื่องดนตรี และสิ่งของที่มีอายุ 100 ปข้ึนไป เปนตน (ธนิก 

เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 16) 

       จากแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม สามารถกลาวไดวา ทรัพยากรวัฒนธรรม 

หมายถึง สิ่งตางๆ ที่เปนผลผลิตของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย ทั้งที่เปนของเกาที่เปน

มรดกของอดีตและของใหมที่สรางข้ึนที่มีคาหรือเปนตัวแทนสื่อถึงวัฒนธรรมตางๆ ในรูปของวัตถุ

สถาน สามารถจับตองมองเห็นได หรือในรูปของความรู ภูมิปญญา คติ ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วิถีชีวิตที่มีคุณคาและความหมายทางดานจิตใจ หรือไมสามารถจับตองหรือมองเห็นได  ที่

สามารถนํามาจัดการใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิต ยกระดับหรือจรรโลงจิตใจรวมถึงเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาและแกไขปญหาในดานตางๆ ของมนุษย ชุมชนหรือสังคมไดในแตละยุคสมัย  

1.2 แนวคิดเก่ียวกับคุณคาและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม 

     ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ กลาววา ทรัพยากรวัฒนธรรมทุกประเภทมีคุณคา (Value) มี

ความหมาย (Meaning) หรือมีประโยชนสําหรับสังคมมนุษยทั้งในปจจุบันและอนาคต คุณคาและ

ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม เปนสิ่งที่มนุษยกําหนดข้ึนและใหคาแกสิ่งที่สรางข้ึนมา ซึ่งคุณคา

และความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมน้ันมีหลากหลายและอาจมีความแตกตางกันไปตามพื้นฐาน

ทางสังคม-วัฒนธรรม ประวัติศาสตรตลอดจนสติปญญาของแตละคนแตละสังคม ของอยางเดียวกัน 

บางสังคมมองเห็นวามีคุณคาและความหมายมาก แตในบางสังคมอาจไมสนใจ ข้ึนอยูกับมุมมองและ

วัตถุประสงคของการนําไปใช นอกจากน้ียังข้ึนอยูกบับริบทหรือเงื่อนไข ปจจัย ขอจํากัดทางสังคมและ

เศรษฐกิจดวย คุณคาบางอยางถูกเสนอวาดีหรือเหมาะกวาคุณคาอยางอื่นซึ่งดูเหมือนจะขัดแยงกัน 

ดังน้ันตองใหความสนใจพิจารณาเปนรายกรณีไปดวย เชน วิลเลียม ไลป และชารลส แม็กกิมซี       

ไดเสนอวาทรัพยากรวัฒนธรรมประเภททรัพยากรทางโบราณคดีมีคุณคาและความหมายอยู 4 

ประการหลัก (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 32-33) ไดแก  

    1.2.1 คุณคาเชิงสัญลักษณ (Associative / Symbolic Value) 

            ทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งประเภทที่จับตองไดและจับตองไมได เปนเสมือน

เครื่องเตือนความจํา (memonics) หรือสัญลักษณแหงอดีตและปจจุบัน ซึ่งแตละคนอาจมองตางกัน 

คุณคาเชิงสัญลักษณหรือคุณคาที่ติดมากับทรัพยากรวัฒนธรรมน้ัน ยากที่จะเลือนหายตามกาลเวลา 

แมวาจะมีการลอกเลียน ทําปลอมข้ึน หรือใชวัสดุใหม เชน ขวานหิน นักโบราณคดีไดเห็นความสําคัญ

เน่ืองดวยอาศัยความรูและประสบการณ แตสําหรับคนทั่วไปอาจเห็นเปนเพียงกอนหินธรรมดา 

อยางไรก็ตาม คุณคาเชิงสัญลักษณเปนสื่อบอกความหมายอะไรบางอยางแกเราหรือเปนอัตลักษณของ

สังคม กลุมบุคคลหรือแมแตปจเจกบุคคล (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 34) 
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1.2.2 คุณคาเชิงวิชาการ (Informational Value) 

     ทรัพยากรวัฒนธรรมเปนแหลงขาวสาร (Information) ขอมูล (Data) และ

ความรู (Knowledge) ที่มนุษยสามารถเรียนรู นําไปใชในการดํารงชีวิตและการศึกษาหาความรูดาน

ตางๆ เชน โบราณคดี ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรศิลปะ สถาปตยกรรม ผานการวิจัยอยางเปน

ระบบ ผานกระบวนการและวิธีการศึกษาที่เหมาะสมนาเช่ือถือ เชน ความเช่ือเรื่องอายุหรือความ

เกาแกของโลกตามคัมภีรไบเบิลของศาสนาคริสตกลาววา โลกมีอายุเพียง 6,000 ป หรือพระเจาสราง

โลกข้ึนมาในยามเชาเวลา 9 นาฬิกา ของวันที่ 23 ตุลาคม 4004 ปกอนคริสตศักราช ซึ่งตอมาก็มี

การศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีและทางธรณีวิทยา จนไดขอสรุปวา โลกเราถือกําเนิดข้ึนมาเมื่อ

ประมาณ 4.5 พันลานป เกาแกมากกวา 6,000 ป หลายแสนเทา  

             หรือตัวอยางกรณีการคนพบรอยเทาที่ Laetoll ในประเทศแทนซาเนีย ก็ชวย

ตอบคําถามวา บรรพบุรุษของมนุษยเดินสองเทา ซึ่งตางจากลิงไรหางที่เคลื่อนยายโดยการเดิน-ว่ิงบนสี่

เทา เปนการปรับตัวที่วิวัฒนาการมาเปนมนุษย เปนตน ที่ทําใหนักวิชาการดานการศึกษาวิวัฒนาการ

มนุษย (Peleoanthropology) หันมาศึกษาวิวัฒนาการของการเดินบนสองเทาอยางตอเน่ืองมาจนถึง

ปจจุบัน 

             หรือการตอบคําถามที่วาคนไทยมาจากไหน ก็ตองอาศัยการศึกษาวิจัยทาง

วิชาการดานโบราณคดีและประวัติศาสตร จากผลการศึกษาพบวา บนแผนดินประเทศไทยปจจุบันมี

หลักฐานทางโบราณคดีและซากบรรพชีวินวามีมนุษยอยูอาศัยมานานนับแสนปมาแลว อาจไมได

อพยพมาจากที่ใดที่หน่ึงอยางที่เคยมีความเช่ือมากอน เปนตน  

              คุณคาทางวิชาการน้ี ไมใชสิ่งสมบูรณตายตัว หากแตสามารถเปลี่ยนแปลงได 

ตามผลการศึกษาวิจัยใหมๆ ที่มีหลักฐานและการแปลความหมายที่นาเช่ือถือกวา (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 

2554: 35-36) 

    1.2.3 คุณคาเชิงสุนทรียะ (Aesthetic Value) 

            คุณคาบางอยางของทรัพยากรวัฒนธรรม เชน รูปทรง ลวดลาย วัตถุดิบ ฯลฯ มี

คุณคาเชิงความงามหรือศิลปะหรือจิตใจ ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม ความชอบ มาตรฐาน

และจินตนาการของแตละบุคคลหรือแตละวัฒนธรรม 

            คุณคาเชิงความงามเปนแรงบันดาลใจหรือแรงกระตุนใหมีการสรางสรรคสิ่ง

ตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมตอไป เชน การทํางานจิตรกรรมฝาผนังของศิลปนช่ือดังอยาง เฉลิมชัย 

โฆษิตพิพัฒน หรือการทํางานศิลปะของศาสตราจารยชลูด น่ิมเสมอ ที่มีแรงบันดาลใจมาจากงาน

หัตถกรรมพื้นบาน เปนตน 

          อยางไรก็ตาม บางครั้งคนสองกลุมหรือหลายกลุม อาจมีความขัดแยงข้ึนไดเมื่อมี

การมองคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมสองประการที่กลาวมาขางตนแตกตางกัน เชน ในการประเมิน
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ความสําคัญของโบราณวัตถุช้ินหน่ึง สําหรับนักโบราณคดีอาจมองที่คุณคาทางวิชาการมาเปนอันดับ

แรก ในขณะที่นักคาของเกาหรือนักธุรกิจอาจสนใจที่ความสวยงามกอนสิ่งอื่นใด ซึ่งคุณคาอยางใด

สําคัญกวากันน้ัน นักจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอาจตองพิจารณาใหรอบคอบ ในกรณีน้ี หากเรา

พิจารณาใหดีจะเห็นวาคุณคาทางวิชาการ นอกจากจะชวยรักษาขอมูล ขาวสาร ความรูที่มากับ

โบราณวัตถุน้ันแลว โบราณวัตถุน้ันก็ยังมีความสวยงามอยูในตัวดวย และถาเราสามารถบันทึกบริบท

ที่มาของโบราณวัตถุควบคูไปดวย ก็ย่ิงทําใหคุณคาทั้งทางวิชาการและคุณคาเชิงสุนทรียะเพิ่มสูงย่ิงข้ึน 

ในทางตรงกันขาม หากพิจารณาเฉพาะคุณคาความงามเพียงอยางเดียว อาจเปนปจจัยนําไปสูการ

ทําลายทรัพยากรวัฒนธรรมได เพราะอาจมีการลักลอบขุดคนทําลายแหลงโบราณคดี เพื่อใหไดมาซึ่ง

สิ่งของเพียงอยางเดียว โดยไมสนใจความรูทางวิชาการเลย (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 37-38) 

     1.2.4 คุณคาเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value) 

          ทรัพยากรวัฒนธรรมมีคุณคาในการใชสอยโดยตรง (Utilitarian Function) เชน 

ใชเปนสถานที่ทํางาน ที่พักอาศัย ภาชนะใสอาหาร เครื่องมือเครื่องใช เปนสถานที่พักผอนหยอนและ

เปนแหลงทองเที่ยวที่สรางรายไดเขาประเทศสําหรับหลายประเทศในโลก เชน ในประเทศไทยมีการ

กอต้ังองคกรสงเสริมการทองเที่ยว ในป พ.ศ. 2502 นอกจากน้ีการบินไทยเริ่มเปดใหบริการในป พ.ศ. 

2503 และนับจากป พ.ศ. 2510 รายไดจากการทองเที่ยวสูงข้ึนมาก เชน ในป พ.ศ. 2523 ประเทศ

ไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวประมาณ 17 พันลานบาท และตอมาในป พ.ศ. 2533 เพิ่มเปน 110 

พันลานบาท เปนตน และมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาในประเทศจํานวนมาก เชน ในชวง 10 

ปที่ผานมา มีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึนเกือบทุกป แมวาจะมีเหตุการณบางอยางเกิดข้ึน เชน วิกฤต

เศรษฐกิจ ไขหวัดนก มหาภัยพิบัติสึนามิ ก็ไมทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลงจากเดิมมากนัก 

นอกจากน้ียังมีการรณรงค สงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศหรือแมแตในประเทศเพื่อนบานอยาง

กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซียและสิงคโปร ก็มีการโฆษณาการทองเที่ยวออกมาเพื่อดึงดูดความสนใจ

จากกลุมลูกคานักทองเที่ยวเชนกัน (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 39-40) 

     นอกจากคุณคาและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม 4 ประการ ตามที่วิลเลียม 

ไลป และชารลส แม็กกิมซี ไดกลาวไวขางตนแลว ยังองคกรหรือนักวิชาการดานการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมคนอื่นๆ กลาวถึงคุณคาและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมในดานอื่นๆ อีกมากมาย

หลายดาน เชน  

     1.2.5 คุณคาเชิงจิตวิญญาณ 

             ทรัพยากรวัฒนธรรมถูกนํามาใชเปนเสมือนเครื่องแสดงอัตลักษณของชุมชน 

หมูบาน อําเภอ จังหวัดหรือประเทศ เชน สัญลักษณประจําเผาหรือตราประจําจังหวัด เปนรูป

สถานที่/โบราณสถาน วัตถุหรือแมแตคําขวัญประจําจังหวัดก็ยังมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยูในพื้นที่

จังหวัดน้ันๆ แทรกเขาไปดวย (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 45) 
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     มารติน คารฟเวอร มองวาคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีตอมนุษยน้ันมีคุณคาใน

ลักษณะเปนกลุมใหญหรือลักษณะรวมได (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 48) เชน 

    1.2.6 คุณคาเชิงการตลาด (Market Value) 

            ทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถเปนแหลงทํามาหากินได เปนที่อยูอาศัย คาขาย 

ลงทุนหรือใหเชา เปนคุณคาเชิงพาณิชย  

    1.2.7 คุณคาสําหรับชุมชน (Community Value)  

            ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีประโยชนทางการเมือง (Political Value) มีประโยชน

หรือคุณคาสําหรับชนบางกลุมหรือชนกลุมนอย (Minolity Value) หรือคุณคาสําหรับทองถ่ิน (Local 

Style value)  

    1.2.8 คุณคาสําหรับความเปนมนุษย (Human Value)  

            คุณคาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของมนุษย (Environmental Value) และคุณคา

เชิงโบราณคดี (Archaeological Value) หรือการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษยชาติ 

            องคกรระดับนานาชาติที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

โดยตรง เชน องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNESCO และ 

สภานานาชาติวาดวยการดูแลอนุสรณสถานและแหลงโบราณคดี หรือ ICOMOS และ ศูนยระหวาง

ชาติวาดวยการศึกษา การอนุรักษและการบูรณะปฏิสังขรณสมบัติทางวัฒนธรรม หรือ ICCROM ได

รวมกันกําหนดแนวทางในการพิจารณาคุณคาทรัพยากรวัฒนธรรมแตกตางออกไปจากที่กลาวมา

ขางตน โดยเฉพาะอยางย่ิง ทรัพยากรหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรไดรับการประกาศใหเปนมรดก

โลก โดยทั้ง 3 องคกรดังกลาวไดกําหนดคุณคาทรัพยากรวัฒนธรรมออกเปน 2 กลุมใหญ คือ คุณคา

ทางวัฒนธรรม (Cultural Value) และคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมสมัย (Contemporary 

Socio-Economic Value) ทั้งน้ี คุณคาทั้งสองตองไดรับการพิจารณาควบคูกันไป (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ

, 2554: 48) 

           คุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural Value) คือ สิ่งที่ผูคนในปจจุบันใหความสําคัญ

กับทรัพยากรวัฒนธรรมน้ันๆ ซึ่งอาจแตกตางกันไปในแตละสังคม คุณคาทางวัฒนธรรมของทรัพยากร

วัฒนธรรมยังแบงออกเปน 3 กลุมยอย (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 49) ไดแก 

    1.2.9 คุณคาเชิงอัตลักษณ (Identity Value)  

            เปนกลุมคุณคาที่มีความสัมพันธและความผูกพันดานอารมณความรูสึกกับ

ทรัพยากรวัฒนธรรม เชน สิ่งของ สถานที่หรือสิ่งกอสราง ความผูกพันน้ันอาจรวมถึงอายุความเกาแก 

คุณลักษณะบางประการ ประเพณี ความหลังหรือความทรงจํา ตํานาน ความรูสึก ศาสนา จิตวิญญาณ

สัญลักษณ ซึ่งอาจมีนัยทางการเมือง ชาตินิยมหรือความรักพวกพอง (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 49) 
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    1.2.10 คุณคาเชิงศิลปะหรือเทคนิค (Relative Artistic or Technical Value) 

              เปนคุณคาที่ข้ึนอยูกับความเปนมาทางประวัติศาสตรและสามารถพิสูจนได

ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เชน ลวดลาย  โครงสราง หนาที่การใชสอย ทักษะฝมือ เปนตน (ธนิก 

เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 51) 

    1.2.11 คุณคาเชิงจํานวนท่ีหายาก (Rarity Value)  

              ทรัพยากรวัฒนธรรมบางอยางที่มีลักษณะคลายกัน ประเภทเดียวกัน รูปแบบ

เดียวกัน ออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกัน อายุสมัยเดียวกันหรืออยูในภูมิภาคเดียวกัน อาจมีจํานวน

ไมเทากันซึ่งในหลายกรณีพบกวามีจํานวนไมมากหรือเปนของที่หายาก (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 

51) 

     คุณคาเชิงเศรษฐกิจและสังคมรวมสมัย คือ คุณคาการใชงานในสังคมรวมสมัย ไดแก 

    1.2.12 คุณคาเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value)  

              คือคุณคาที่ทรัพยากรสามารถชวยใหมนุษยมีความเปนอยูดํารงชีพได เชน มี

รายได อยางไรก็ตาม คุณคาน้ีไมไดจํากัดเฉพาะเงินตราหรือเกี่ยวกับการเงินเทาน้ัน แตหมายถึงคุณ

คาที่มนุษยสามารถใชทรัพยากรวัฒนธรรมในการมีชีวิตอยูได เชน การทองเที่ยว การคาและการมี

ความสุข เปนตน (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 51) 

    1.2.13 คุณคาเชิงหนาท่ีใชสอย (Function Value)  

              คุณคาที่คลายกับคุณคาเชิงเศรษฐกิจมนุษยในปจจุบันใชในการเรียนรูเรื่องราว

ตางๆ เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมเคยถูกใชมา หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนหนาที่ได เชน การปรับปรุง

ศาลากลางจังหวัดเกาใหเปนพิพิธภัณฑ (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 51) 

    1.2.14 คุณคาเชิงการศึกษา (Education Value)  

              คุณคาที่มนุษยในปจจุบันใชในการเรียนรูเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับทรัพยากร

วัฒนธรรม มีความหมายใกลเคียงกับคุณคาเชิงวิชาการ (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 51) 

    1.2.15 คุณคาเชิงสังคม (Social Value)  

              ในเชิงสังคมประเพณี กิจกรรมทางสังคมที่ยังเปนประโยชนในสังคมปจจุบันได 

(ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 51) 

    1.2.16 คุณคาเชิงการเมือง (Political Value)  

              คุณคาที่อาจเกี่ยวของกับเหตุการณทางการเมืองในประวัติความเปนมาของ

ทรัพยากรวัฒนธรรมน้ัน เชน สถานที่สูระหวางไทยกับพมา หรือสถานที่ประกาศอิสรภาพของชนชาติ

ในบางประเทศ (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 52) 

             นอกจากน้ีองคกรระดับนานาชาติอยาง English Heritage ซึ่งเปนหนวยงาน

ของรัฐบาลอังกฤษที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการมรดก/ทรัพยากรวัฒนธรรมในอังกฤษ
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และเครือขายในยุโรป ไดนําเสนอแนวทางในการพิจารณาคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมที่นาสนใจ

และไดรับความสนใจอยางกวางขวางทั้งในอังกฤษ ยุโรปและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่ง English 

Heritage ไดเสนอวา มรดกวัฒนธรรมมีคุณคาสําหรับสังคมปจจุบัน สามารถนํามาพัฒนาความเปนอยู

ของประชาชนไดอยางย่ังยืน (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 52-53) คุณคาที่วาน้ัน ไดแก  

     1.2.17 คุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural Value)  

               ทรัพยากรวัฒนธรรมไดใหความรูสึกเกี่ยวกับสถานที่  ชีวิตประจําวันและ

ความเปนอยูของคน สะทอนใหเห็นรากฐาน ความเปนมาของสังคมมนุษยและเปนหลักฐานยืนยัน

วัฒนธรรมของมนุษย (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 54) 

     1.2.18 คุณคาดานการศึกษาและวิชาการ (Educational and Academic Value)  

  ทรัพยากรวัฒนธรรมเปนแหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับบรรพบุรุษของมนุษย 

วิวัฒนาการของสังคมมนุษย ลักษณะสภาพแวดลอม เปนเสมือนแหลงความรูใหคนรุนใหมไดเขาใจ

อดีตและวัฒนธรรมของพวกเขา/เรา (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 54) 

     1.2.19 คุณคาทางเศรษฐกิจ (Economic Value)  

               ทรัพยากรวัฒนธรรมเอื้อประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ-พาณิชยชวยพัฒนา

เศรษฐกิจของชาติได เชน สงเสริมการทองเที่ยว เปนตน รวมถึงเปนแรงหนุนใหสังคมมีความสุข ผูคน

อยูดีกินดีในสภาพแวดลอมที่ดีดวย (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 54) 

     1.2.20 คุณคาดานความเปนทรัพยากร (Resouces Value)  

               ทรัพยากรวัฒนธรรมบางอยางมีประโยชนในแงการใชสอย เชน สิ่งกอสรางที่

มีอายุยืนยาว แสดงวาใชวัสดุอยางดีมีคุณภาพ เปนการใชพลังงานอยางคุมคาและไมควรรื้อทําลาย 

(ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 54) 

     1.2.21 คุณคาดานการพักผอนหยอนใจ (Recreational Value)  

               ทรัพยากรวัฒนธรรมเปนแหลงพักผอนหยอนใจและใหความสุขแกมนุษย 

และในปจจุบันนับวันจะกลายเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตและประสบการณของผูคนมากย่ิงข้ึน (ธนิก เลิศ

ชาญฤทธ์ิ, 2554: 54) 

     1.2.22 คุณคาเชิงสุนทรียะ (Aesthetic Value)  

               ทรัพยากรวัฒนธรรมเปนสวนหน่ึงของภูมิทัศนที่สวยงามของสังคม ชวยเติม

เต็มบรรยากาศของภูมิทัศนของเมืองใหงดงามย่ิงข้ึน (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 54) 

              ซึ่งถาหากพิจารณาโดยรวม ก็ไมมีความแตกตางจากประเภทของคุณคา

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เสนอโดยนักวิชาการและองคกรอื่นๆ ดังที่กลาวมาขางตนมากนัก 
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                    จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณคาและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม สามารถกลาวได

วาคุณคาและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม ลวนแลวแตเปนสิ่งที่มนุษยกําหนดหรือใหคาแกสิ่ง

ตางๆ ที่เปนทรัพยากรวัฒนธรรม ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชนสําหรับสังคมมนุษยทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่ง

คุณคาและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมดังกลาวน้ันมีอาจหลากหลายมีความแตกตางกันไป ซึ่ง

ในแตละสังคมมองเห็นคุณคาของทรัพยากรประเภทเดียวกัน อยางเดียวกัน ไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับ

เงื่อนไข ปจจัย ขอจํากัด บริบทพื้นฐานของแตละสังคม วัฒนธรรมรวมถึงวัตถุประสงคของการนําไปใช 

ดังน้ันผูศึกษาดานการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมตองใหความสนใจพิจารณาเปนรายกรณีดวย  

 1.3 แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมการบริโภค 

       เกษม เพ็ญภินันท นักวิชาการดานวัฒนธรรมศึกษา กลาววาความตองการในการ

บริโภคของมนุษยเราไมไดเปนเพียงแคการตอบสนองตอการดํารงชีวิตอยางเดียว หากยังแฝงไปถึงนัย

ทางสังคม วัฒนธรรม คุณคาทางศักด์ิศรี หนาตา ภาพลักษณ รสนิยม ความปรารถนาและ

กระบวนการสรางแรงจูงใจใหบริโภค (เกษม เพ็ญภินันท, 2550: 2) การผลิต การบริโภคและความ

ตองการเปนเงื่อนไขใหวัฒนธรรมบริโภคกอตัวข้ึน วัฒนธรรมบริโภคไดกลายเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิต

ของผูคนในยุคสมัยใหม (เกษม เพ็ญภินันท, 2550: 10-11)  

       โรล็องด บารตส กลาววา สิ่งที่บริโภคและรับรู ถึงคุณคาของการใชสอยโดย

ปราศจากขอกังขา ดวยความกังขาตอสิ่งเหลาน้ีที่มีนัยยะทางวัฒนธรรมของความหมายแฝงน้ัน มันมี

นัยยะที่มากกวาความเปนวัตถุที่เราบริโภคอยู สิ่งที่เราตางบริโภคอยูน้ันมีสถานะทางคุณคาของ

ความหมายอื่นที่แฝงอยูดวยเสมอ แตเมื่อใดก็ตามที่ความหมายอื่นน้ีสื่อออกมา มันทําใหความหมาย

เดิมอยูไกลจนเรามักจะมองขามหรือมองไมเห็น แตมิไดหมายความวาความหมายอื่นปกปด

ความหมายเดิมหรือทําใหหายไป ในทางตรงกันขามความหมายเดิมกลับซอนเรนตัวเองเมื่อ

ความหมายใหมปรากฏออกมาบนระนาบเดียวกับสิ่งที่เราบริโภคอยู ดังน้ันสิ่งที่เราบริโภคกันใน

ปจจุบันไมเพียงแคเพื่อการตอบสนองตอการดํารงชีพ หากยังรวมไปถึงการบริโภคในเชิงสัญญะ ที่

เรื่องราวของการสื่อความหมายปรากฏอยูในสื่อและรูปแบบของวัฒนธรรมรวมสมัย (เกษม เพ็ญ

ภินันท,2550: 33-34) 

     โบดริยาร ไดวิพากษระบบสัญญะภายใตกระบวนการแลกเปลี่ยนคุณคาของสินคา ที่

ความหมายของมันไมไดอยูที่สินคา หากเปนนัยทางสังคมที่กํากับคุณคาเพื่อใหการแลกเปลี่ยนมี

ความหมายตอการบริโภคสินคาน้ันๆ การบริโภคไมไดมีหนาที่เกี่ยวของกับความรื่นรมย หากเปน

หนาที่หน่ึงของการผลิต จึงไมไดเปนเรื่องของปจเจกบุคคล แตเปนเรื่องของส วนรวมโดยตรง 

เชนเดียวกับการผลิตเชิงวัตถุ ดังน้ันการบริโภคถูกผลิตซ้ําเพื่อตอบสนองความตองการและความ

จําเปนตองใช อันเปนปจจัยพื้นฐานที่กําหนดคุณลักษณะของการบริโภคในเชิงสัญญะ ที่เกิดข้ึนใน

สัมพันธภาพระหวางคุณคาทางการใชสอย (Use Value) และคุณคาทางการแลกเปลี่ยน (Exchange 
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Value) โดยคุณคาทางการแลกเปลี่ยนเปนตัวที่คุณคาของการบริโภค ดังน้ันคุณคาทางการแลกเปลี่ยน

กับรูปแบบทางสัญญะจึงเปนสิ่งเดียวกัน เพราะวาสิ่งที่นําสินคามาแลกเปลี่ยนไมใชความเปนวัตถุ หาก

ข้ึนอยูกับรูปแบบที่ปรากฏใหไดเห็น ในขณะเดียวกันคุณคาทางการใชสอยกับความหมายทางสัญญะ

เทียบเคียงไดวาเปนสิ่งเดียวกัน เพราะบงบอกถึงสิ่งที่เราตระหนักถึงประโยชนที่ไดรับ หรือความหมาย

ที่กํากับวามีนัยทางสังคมวัฒนธรรมของสินคา การบริโภคสินคาจึงไมไดข้ึนอยูกับคุณคาของสินคาวามี

ประโยชนใชสอยอยางไร หากประโยชนใชสอยจะมีคาก็ตอเมื่อกระบวนการแลกเปลี่ยนบงบอกใหเห็น

ถึงความหมายทางสังคมที่กํากับสินคาอยู ดังน้ันกระบวนการบริโภคสินคาในฐานะที่เปนความหมาย

เชิงสัญญะที่ไมมีวันสิ้นสุด ไดสงผลตอการดําเนินชีวิตในวัฒนธรรมบริโภคใหเราคํานึงถึงคุณคาที่

เกิดข้ึนจากความหมายซึ่งสังคมหยิบย่ืนให การบริโภคจึงเปนปฏิบัติการเชิงสัญญะ ที่เขามากําหนดวิถี

ในการดําเนินชีวิต เมื่อการแลกเปลี่ยนสินคาบนพื้นฐานของระบบสัญญะคือรูปแบบของสินคา เมื่อ

การแลกเปลี่ยนสินคาบนพื้นฐานของระบบสัญญะเกิดข้ึน การใหความหมายตอรูปลักษณทางสัญญะ

จึงเปนสื่อกลางที่ทํางานควบคูกับการแลกเปลี่ยนสินคาเพื่อการใชสอย การบริโภคจึงมีสถานะมากกวา

ความตองการเพื่อการดําเนินชีวิตของเรา การบริโภคจึงไมไดมีหนาที่ทําใหเกิดความพึงพอใจของ

ปจเจกบุคคลอยางเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน แตมันไดกลายเปนกิจกรรมทางสังคมอยางไมมีที่สิ้นสุด 

(เกษม เพ็ญภินันท, 2550: 36-40) 

     โบดริยาร ไดอธิบายอีกวาสินคาที่ไมไดมีหนาที่ประโยชนใชสอย แตเปนของสะสม 

สิ่งน้ีเกิดข้ึนไดเมื่อการสะสมวัตถุมุงความสําคัญไปยังการครอบครองมากกวาการใชสอย และมันยังได

สรางคุณคาข้ึนจนกลายเปนความหมายอยางหน่ึงในการบริโภค เมื่อใดก็ตามเราเห็นรูปลักษณ

ทางสัญญะของสินคา เรายอมคํานึงถึงความหมายที่บงบอกถึงคุณคาในเชิงวัฒนธรรมได สินคาได

กลายเปนสัญญะทางวัฒนธรรมและผูกไวกับความหมายในเชิงคุณคาที่สังคมหยิบย่ืนให เมื่อใดก็ตามที่

มีการบริโภคเกิดข้ึน สินคาไดกลายเปนความไมมีขีดจํากัดของปฏิบัติการของระบบสัญญะ ทั้งน้ีก็

เพราะวาสัญญะของสินคาทั้งหลายยอมมีความเหมือนกันในระดับอุดมคติและสามารถแพรกระจายได

อยางไมมีที่สิ้นสุด ชีวิตประจําวันของเราไดแปรสภาพเปนการปฏิสังสรรคกับผูคนมาสูการปฏิสังสรรค

กับวัตถุหรือสินคา จนทําใหเปนการงายตอวิถีชีวิตที่จะถูกชักจูงใหเคลื่อนไปตามแรงจูงใจที่จะบริโภค

สินคาชนิดตางๆ เพราะวาพัฒนาการของระบบทุนนิยมทําใหเห็นวาการบริโภคคือศูนยกลางของการ

ดําเนินชีวิต พฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกไปถูกยึดโยงกับระนาบของความหมายในระบบสัญญะ 

ในทางกลับกันไดเช่ือมตอกับสามัญสํานึกของเราดวยคุณคาที่ไดรับจากสินคาทั้งประโยชนใชสอยและ

ความหมายทางสังคม ดังน้ันการดําเนินชีวิตตามแนวทางของวัฒนธรรมบริโภค คือ การทําใหชีวิตมี

ความสุข การมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน หรือแมกระทั่งการเกิดอารมณความรูสึกรวมสมัยและการกาว

ทันกระแสนิยม (เกษม เพ็ญภินันท, 2550: 43-44) 
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     จากแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภค สามารถกลาวไดวา ความตองการในการ

บริโภคของมนุษยไมไดเปนเพียงแคตอบสนองทางดานรางกายหรือการดํารงชีวิตเพียงอยางเดียว แต

ยังยังตอบสนองทางสังคม วัฒนธรรม คุณคาทางศักด์ิศรี หนาตา ภาพลักษณ รสนิยม ซึ่งเปนการ

บริโภคในเชิงสัญญะที่เรื่องราวของการสื่อความหมายปรากฏอยูในสื่อและรูปแบบของวัฒนธรรมรวม

สมัย ทําใหเกิดสัมพันธภาพระหวางคุณคาทางการใชสอยและคุณคาทางการแลกเปลี่ยน ที่กลายเปน

ความหมายอยางหน่ึงของการบริโภค 

1.4 แนวคิดเก่ียวกับการเก็บสะสม 

       คีธ เอส.ทอมสัน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยออกซฟอรด เสนอความเห็น

วา คนเราเก็บสะสมสิ่งของดวยหลายเหตุผล เชน เพื่อมีไวในครอบครอง เพื่ออนุรักษ เพื่อศึกษาหรือ

ประกอบการสอน บางก็เพื่อบริจาค (นิติ ภวัครพันธุ, 2552: 327-328) 

          รัสเซล เบลก นักวิชาการผูสนใจในเรื่องน้ีเสนอวา หากนิยามวาการเก็บสะสมเปน

การบริโภค การเก็บสะสมก็เปนการบริโภคเฉพาะแบบประเภทหน่ึง การเก็บสะสมมีนัยยะเกี่ยวกับการ

เก็บอนุรักษและการสะสม การเก็บสะสมเปนกระบวนการที่มีความกระตือรือรนอยางเลือกสรรและ

ดวยใจรัก ในการใหไดมาและเปนเจาของสิ่งของที่ประโยชนของมันเปลี่ยนไปจากเดิม แตกลับมีการให

คํานิยามใหม และจัดสิ่งของน้ันเขาเปนสวนหน่ึงของชุดที่มีความหมายเดียวกัน การเก็บสะสมใน

ความหมายน้ีจึงไมใชเพียงการสะสมหรือเก็บไวเปนกองๆ เทาน้ัน หากตองมีการคัดเลือกและแบงวัตถุ

ที่สะสมเขาเปนชุดๆ และก็ไมใชสักแตวาจะเก็บ เพราะหลักของการเก็บสะสมประการหน่ึง คือ ไมมี

วัตถุอะไรสองช้ินที่เหมือนกัน กลาวคือ วัตถุทุกช้ินมีลักษณะพิเศษของมันเอง แมวามันอาจเปนสวน

หน่ึงของชุดหรือประเภทที่เราจัดแบงไวก็ตาม น่ีคือเหตุผลหน่ึงที่ทําใหเราตองสะสมไวใหมากที่สุด เพื่อ

พิจารณาทําการคัดเลือกภายหลัง (นิติ ภวัครพันธุ, 2552: 330-331) 

      โดยปกติ นักสะสมที่เอาจริงเอาจังไมเพียงแตต้ังหนาต้ังตาเก็บสะสมวัตถุประเภท

คลายกันเทาน้ัน เขายังตองการคนควาเพื่อหาจุดกําเนิดและความหมายของวัตถุที่เขาสนใจอีกดวย 

แลวก็ตองเก็บอนุรักษสิ่งของเหลาน้ันไวอยางมีระเบียบตามข้ันตอน อยางไรก็ตาม นักสะสมที่รักการ

สะสมเปนชีวิตจิตใจมักจะรูสึกอัดอั้นตันใจเสมอ เพราะตกอยูกึ่งกลางระหวางความปรารถนาที่จะเก็บ

วัตถุที่ตนสะสมใหไดครบชุดสมบูรณ กับการที่ตองอดทนรอเพราะยังเก็บสะสมที่ไมไดครบชุดเสียที 

ระหวางการมีความสมบูรณแบบเปนอุดมคติกับความกังวลที่วัตถุที่เก็บสะสมยังไมครบสมบูรณแบบ 

และระหวางการที่ตองเปนคนมีวุฒิภาวะรูจักกาลเทศะกับความอยากที่จะตามลาและเที่ยวขอวัตถุที่

ตนตองการจากคนอื่น (นิติ ภวัครพันธุ, 2552: 330-331) 

      นักสะสมเริ่มตนเก็บสะสมสิ่งของหรือวัตถุใดก็ตามดวยเหตุผลที่แตกตางกัน นัก

สะสมจํานวนมากทั้งหญิงและชาย เด็กและผูใหญ เริ่มตนเพราะ “ใจรัก” (Passion) ที่จะสะสม

แสตมป งานฝมือ หัตถกรรมหรือวัตถุที่มีความงดงามบางอยางหรือแมกระทั่งหนังสือเกา ฯลฯ (นิติ 
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ภวัครพันธุ, 2552: 332) บางคนเก็บเพราะผูคนรุนยุคสมัยน้ันนิยมสะสมกัน สิ่งของที่สะสมมีหลาก

ชนิดหลายลักษณะ คนเราจึงเก็บสะสมวัตถุตางชนิดดวยหลากหลายสาเหตุ เชน พระเครื่องในโลกของ

นักสะสมชาวไทย ถือเปนวัตถุที่มีมูลคาทางธุรกิจและพลังดานจิตใจ (นิติ ภวัครพันธุ, 2552: 307-308)  

      นักสะสมอีกจํานวนหน่ึงอาจเห็นวาการเก็บสะสมเปน “การพักผอนหยอนใจ” 

(Leisure) เปนงานอดิเรกที่ทําในเวลาวาง ในทางทฤษฎี การเก็บสะสมแสตมป ผีเสื้อหรือสิ่งของหา

ยากบางอยางมีเหตุผลตางจากการเก็บสะสมของที่ระลึก ซึ่งมักเกี่ยวพันกับการทองเที่ยว การเก็บ

สะสมแสตมปและสิ่งอื่นๆ เปนเพราะมี “ใจรัก” ที่อยากจะสะสมใหครบบริบูรณเปนแรงดลบันดาลใจ 

ในขณะที่การเก็บสะสมของที่ระลึกมักถูกผลักดันโดยความรูสึกโหยหาอดีต (Nostalgia) โหยหาหรือ

ปรารถนา ความทรงจําและขอพิสูจนวาเคยมีประสบการณที่ เปนของแท (Authenticating 

Experience) การเก็บสะสมทั้งสองประเภท เกี่ยวของกับการแขงขันในหมูนักสะสม และทั้งสอง

ประเภทเปนแหลงอางอิงความชอบธรรมในการเปนเจาของวัตถุ ไมวาวัตถุน้ันจะหายากหรือราคาแพง

มากเทาไหรก็ตาม ของที่ระลึกเปนการเก็บสะสมที่มีแหลงอางอิงในตัวของมันเอง แตการสะสมแสตมป

ตองสะสมใหครบชุด เพราะความสําคัญของมันอยูที่ความสัมพันธของแตละชุดที่อยูในประเภท

เดียวกัน (Category) หากไมครบชุดก็มีคาไมมากนัก อยางไปรษณียบัตร เปนตัวอยางของการสะสม

ทั้งสองประเภท คือ สะสมเปนชุดอยางแสตมป และสะสมแบบของที่ระลึก นักสะสมอาจเริ่มสะสม

ไปรษณียบัตรเพื่อเปนหลักฐานวา “ไดไปอยูที่น่ัน” (been there) ซึ่งเปนจุดมุงหมายของการ

ทองเที่ยว แตก็สะสมไปเรื่อยๆ เพราะอยากมีใหครบชุด (นิติ ภวัครพันธุ, 2552: 332-333) ดังน้ัน

เหตุผลของการเก็บสะสมจึงเปนเรื่องของแตละบุคคล ซึ่งอาจเกี่ยวของกับเรื่องสวนตัวและเรื่องอื่นๆ ที่

มีความซับซอนมากทีเดียว (นิติ ภวัครพันธุ, 2552: 327-328)  

      ขอนาสังเกตอีกประการหน่ึงเกี่ยวกับวัฒนธรรมสะสม คือ ผูที่มีอํานาจทางการเมือง

เหนือกวา เชน เจาอาณานิคมชาวตะวันตกในคริสตศตวรรษที่ 19 มักสนใจในวัฒนธรรมของผูที่อยู

ภายใตการปกครองของตน ย่ิงหากเปนของชนตางกลุมชาติพันธุก็ย่ิงเพิ่มความสนใจมากข้ึน อาจมี

ความพยายามที่จะศึกษาและเก็บสะสมรายละเอียดทางวัฒนธรรมของชนกลุมน้ันไว ซึ่งสิ่งเหลารูจัก

กันในนาม “วัตถุที่ทําใหเกิดความอยากรูอยากเห็น” (Curiosities หรือ Artificial Curiosities) ลวน

เปนของที่ควรเก็บสะสม (Collectibles) หรือที่เรียกวา “วัตถุที่ชวนใหอยากรูอยากเห็น” ซึ่งหมายถึง 

วัตถุที่ชวนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นในหมูชาวผิวขาว นอกจากน้ีผลลัพธประการหน่ึงที่ตามมากับ

ความสนใจใน “วัตถุที่ ชวนอยากรู อยากเห็น” คือ การทําใหสิ่ ง เหล า น้ีกลายเปนสินค า 

(Commodification) ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ เปนแรงดึงดูดใหชาวผิวขาวและคนพื้นเมือง ทั้งผูผลิต

และพอคาเขาสูระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุที่นิยมสะสมกัน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหวัตถุเชิงชาติพันธุทุก

ประเภทมีฐานะเปน “สินคา” เชนกัน (นิติ ภวัครพันธุ, 2552: 335-339) 
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      อยางไรก็ตาม “วัตถุที่ชวนใหอยากรูอยากเห็น” อาจเปนสินคาที่มีฐานะแตกตาง

จากสินคาประเภทอื่น เพราะความจําเปนที่วาสิ่งของเหลาน้ีกําลังหายสาบสูญไป เน่ืองจากไมมีใคร

สนใจที่จะทําหรือประดิษฐอีก หรือไมมีความรูทักษะในการประดิษฐ กลับกลายเปนของหายาก 

(Scarcity) และแนวโนมที่สิ่งของเหลาน้ีจะหายสาบสูญหรือสูญพันธุไปไดเปนความโดดเดนเฉพาะของ 

“วัตถุที่ชวนใหอยากรูอยากเห็น” ซึ่งย่ิงหายาก ไมวาสิ่งน้ันจะเปนของแทหรือผลิตจากที่อื่นก็ตาม ก็ย่ิง

ทําใหเปนที่ตองการมากข้ึน ในทางตรงกันขาม ผูคนที่อยากไดสิ่งของเหลาน้ีก็สนใจในความเปนของแท 

(Authenticity) ของสิ่งน้ัน (นิติ ภวัครพันธุ, 2552: 335-339) 

      แวน เดอร กริจป นักมานุษยวิทยาที่สนศึกษาวัฒนธรรมการเก็บสะสม ไดสนใจ

ศึกษานักสะสมแสตมปในประเทศเนเธอรแลนด เขาเห็นวา คนเหลาน้ีจะเก็บสะสมควบคูไปกับการ

แลกเปลี่ยนซื้อขายแสตมปกับนักสะสมแสตมปคนอื่นๆ เขาไดศึกษาความแตกตางระหวางการเปนนัก

สะสมกึ่งผูคาแสตมปสมัครเลน และผูคาแสตมปอาชีพ ไดเสนอวาวงการสะสมแสตมปในประเทศ

เนเธอรแลนดเปนวงการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ ที่มีการไหลเวียนของเงินตราในกิจกรรมเหลาน้ี

จํานวนมากทีเดียว และอาจจัดกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนในหมูนักสะสมแสตมปวาเปน 

“เศรษฐกิจใตดิน” หรือ “เศรษฐกิจนอกระบบ” เน่ืองจากการสะสมแสตมปมิไดถูกพิจารณาวาเปน

กิจกรรมของเศรษฐกิจในระบบ ซึ่งจากกรณีศึกษาดังกลาวพบวารายไดจากการแลกเปลี่ยน-ซื้อขาย

แสตมปมีต้ังแต 90 ปอนดถึง 50,000 ปอนดตอป ดังน้ันเขาเห็นวาการพักผอนหยอนใจอาจทําใหเกิด

ความสนใจในมุมมองดานเศรษฐกิจได และไดต้ังขอสังเกตอีกวาไมมีนักสะสมแสตมปสมัครเลนคนใดที่

เขารวมกิจกรรมการสะสมแสตมปเพียงเพื่อเงินเทาน้ัน หากทําดวยความชอบหรือม ี“ใจรัก” อยากทํา

อยากเก็บ การสะสมแสตมปจึงมีเหตุผลเรื่องการมี “ใจรักรวมกัน” ในหมูนักสะสมแสตมปสมัครเลน 

นอกจากน้ีการที่นักสะสมแสตมปผูมี “ใจรัก” ทุมเททั้งเวลา พลังงานและเงินทองในการสะสมยังเปน

เรื่องของ “การเสียสละที่เพลิดเพลิน” หมายถึง การเสียสละที่นักสะสมยอมทําดวยความพึงพอใจ 

และคงไมผิดนักหากจะกลาววาเหตุผลหน่ึงที่นักสะสมแสตมปชอบหรือมีใจรักในกิจกรรมน้ีเพราะเธอ

หรือเขาอยากมี “ของสวยๆ งามๆ” ไวในครอบครอง  

      แวน เดอร กริจป ไดมีขอสังเกตอีกวาการเปนนักสะสมแสตมปสมัครเลนมี

ความหมายที่ควบคูกันอยูสองประการ คือ การมี “ใจรัก” ในการสะสมแสตมปและไมไดทําเปนอาชีพ 

ดังน้ันนักสะสมแสตมปสมัครเลนจึงมุงในการเก็บสะสมเปนสิ่งแรกและการแลกเปลี่ยนซื้อขายแสตมป

เปนเรื่องรอง และแมวาพวกเขาจะไมไดเก็บสะสมแสตมปเปนอาชีพก็ตามแตอาจมีรายไดพิเศษจาก

การแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายแสตมปเปนครั้งคราวได ประการสําคัญ คือ นักสะสมแตมปสมัครเปนผูที่

ทําใหวงการสะสมแสตมปคึกคักมีชีวิตชีวา   

      การเก็บสะสมจึงมิใชเปนเพียงการพักผอนหยอนใจที่เพลิดเพลินหรือเพื่อความ

สนุกสนานเทาน้ัน หากเปนเรื่องที่มีการแขงขัน จึงตองอาศัยประสบการณ ไหวพริบ และทักษะในการ
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คนหาตามลาวัตถุที่ตนตองการ มีการตอรองเพื่อแลกเปลี่ยนหรือซื้อวัตถุที่ตนตองการ ปจเจกชนแตละ

คนตองมีความอุตสาหะวิริยะ ดังที่มีผูเช่ียวชาญดานการเก็บสะสมเคยกลาวไววา นักสะสมตองใหไดมา

ซึ่งของที่ดีที่สุดดวยราคาตํ่าเทาที่จะตํ่าได ตองใชความรูของเขาในการชวงชิงจากคนแปลกหนาผูไร

เดียงสา โดยไมรูสึกละอายใจที่ไดทําเชนน้ัน  

      นอกจากน้ีนักสะสมดูจะมีคุณลักษณะที่สําคัญอีกอยางนอย 2 ประการ คือ มี

ความรูสึกภาคภูมิใจในการเปนเจาของ ซึ่งนักสะสมจะรูสึกปลาบปลื้มในวัตถุของตนที่เก็บสะสมไววา

ล้ําคา ความรูสึกเชนน้ีทําใหนักสะสมสวนใหญเกิดความพยายามในการแสวงหาวัตถุที่ตนตองการมา

เก็บสะสมไวในครอบครอง และนักสะสมนอกจากจะมี “ใจรัก” แลว ยังตองมีความรับผิดชอบดวย 

อยาง ดร.เอ เอส ดับเบิลยู โรเซนบัค เปนนักสะสมที่สามารถประสมประสานทั้งสองสิ่งเขากันไดดวยดี 

เขาไมเพียงแตสะสมหนังสือทั้งเกาและใหมดวยความเสนหา หากบอยครั้งยังบริจาคหนังสือเปน “ชุด

เก็บสะสม” (Collection) เปนชุดๆ ใหแกหองสมุดสาธารณะตามที่ตางๆ อีกดวย ดร.โรเซนบัค จึงเปน

นักสะสมหน่ึงในจํานวนนอยคน ที่มีความสามารถช้ันเลิศในการผสมผสานการมี “ใจรัก” ในวัตถุที่เก็บ

สะสมกับความรับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับการทํา “กําไร” (นิติ ภวัครพันธุ, 2552: 313-315) 

ดังน้ันแวน เดอร กริปจ จึงสรุปวานักสะสมตัวจริง กิจกรรมเก็บสะสมไมไดเปนเพียงการบริโภคเทาน้ัน

แตยังเปนเรื่องการผลิตและการสรางสรรคอีกดวย (นิติ ภวัครพันธุ, 2552: 331-332) 

      สตีเวน เกลเบอร ผูเช่ียวชาญดานการเก็บสะสมในสหรัฐอเมริกา เสนอวา การเก็บ

สะสมอะไรก็ตามยอมตองมี “ชุดเก็บสะสม” (Collection) ไวในการครอบครอง และอาจแบงชุดเก็บ

สะสมทั้งหลายอยางคราวๆ เปน 3 ประเภท ไดแก  

      1. ชุดเก็บสะสมข้ันปฐมภูมิ (Primary Collections) หมายถึง วัตถุที่ทําข้ึนเพื่อการ

เก็บสะสม เชน เบสบอลการด 

      2. ชุดเก็บสะสมข้ันทุติยภูมิ (Secondary Collections) หมายถึง วัตถุที่ทําข้ึนเพื่อ

วัตถุประสงคอื่น เชน แสตมป  

      3. ชุดเก็บสะสมที่ยากแกการจัดประเภท (Intangible Collections) หมายถึง การ

เก็บสะสมวัตถุที่มิไดมีไวในครอบครองจริงๆ เชน รายช่ือนกชนิดตางๆ ที่นักเลงนกหรือนักดูนกจดเก็บ

ไว เปนตน 

      เกลเบอร ไดใหความเห็นเพิ่มเติมอีกวา นักสะสมที่เก็บชุดสะสมข้ันปฐมภูมิและทุติย

ภูมิถือวาเปนผูที่ทํากิจกรรมอยูใน “เศรษฐกิจคูขนาน” คือ “เศรษฐกิจใตดิน” หรือ “ตลาดมืด” ซึ่ง

เหมือนกับเศรษฐกิจที่แทจริง ทั้งในแงอุดมการณและภาคปฏิบัติ เปนที่นาสังเกตวาชุดเก็บสะสมข้ัน

ปฐมภูมิ ซึ่งดํารงอยูเฉพาะในเศรษฐกิจคูขนานเทาน้ัน เปนวัตถุที่อยูแยกออกจากโลกแหงการผลิตและ

การใชในชีวิตประจําวัน ชุดเก็บสะสมข้ันปฐมภูมิแตกตางจากชุดเก็บสะสมประเภทอื่นๆ ตรงที่เปลี่ยน

มือจากผูผลิตไปสูนักสะสมโดยตรง จากน้ันก็ถูกนําเขาสูตลาดของงานอดิเรก ซึ่งเปนที่ที่สิ่งน้ันถูกซื้อ 
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ขาย แลกเปลี่ยน อยางไรก็ตามวัตถุสําหรับการเก็บสะสมสวนใหญเปนชุดเก็บสะสมข้ันทุติยภูมิ 

กลาวคือวัตถุเหลาน้ีจะผานกระบวนการบางอยางหรือมีหนาที่เฉพาะบางอยาง กอนที่จะกลายมาเปน

วัตถุสําหรับการเก็บสะสม 

      นอกจากน้ียังมีประเด็นที่นาสนใจ คือ  

      1. การเก็บสะสมทําใหนักสะสมมีความภูมิใจในการเปนเจาของ ที่ตนมีวัตถุสูงคา

หรือหายากไวในครอบครองเปน “ชุดเก็บสะสม” ของตน 

      2. การเก็บสะสมสรางความหมายชุดใหมใหแกวัตถุ นักสะสมจึงไมใชแคสะสมวัตถุ

เพียงเทาน้ัน หากตองเก็บสะสมอยางมีระบบ ตองอาศัยความรูเฉพาะเกี่ยวกับวัตถุที่เก็บสะสม ซึ่ง

ประกอบดวย ความรูที่วาน้ีไมเพียงแตแบงความแตกตางระหวางนักสะสมและผูอื่นที่ไมใช หากเปน

สิ่งจําเปนที่นักสะสมตองใชประกอบในการจัดประเภท เพื่อแยกของแทออกจากของปลอม เปนตน 

นอกจากน้ีนักสะสมตองมีความรูเกี่ยวกับวัตถุที่ตนสะสมในดานอื่นๆ เชน เกี่ยวกับที่มาหรอืประวัติของ

วัตถุที่ตนเก็บสะสม ลักษณะ จุดประสงคหรือประโยชนของวัตถุน้ันๆ หรือเรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กับวัตถุช้ินน้ันๆ เพราะความรูเหลาน้ีจะทําใหวัตถุ “มีชีวิต” เกิดความสัมพันธที่มี “ความหมาย” กับผู

ที่เปนเจาของ 

       3. ความเพลิดเพลินในการเก็บสะสม คือ การตามลาหาวัตถุที่ตองการสะสม (the 

joy of hunting) เพราะทําใหเกิดความรูสึกต่ืนเตนหรือสนุกกับการตามลาหาวัตถุที่ตนตองเก็บสะสม 

เกิดความรูสึกเราอารมณที่ตองแขงขันด้ินรนใหไดวัตถุน้ันมา หรืออาจตองตอรองในการแลกเปลี่ยน

หรือซื้อมา จึงอาจกลาวไดวาการเก็บสะสมเหมือนสิ่งเสพติด (Addictive) เพราะมีความรูสึกเกิดข้ึนใน

ระหวางการสะสม 

      4. การเก็บสะสมวัตถุแตละประเภทแตละชุดยอมมีระยะเวลาหรือชวงชีวิต เมื่อนัก

สะสมเก็บวัตถุที่ตนตองการไดครบชุดสมบูรณแลวหรือเมื่อรูสึกวาแพง ไมอาจสูราคาไดอีก ก็ตองหยุด

เก็บสะสม (นิติ ภวัครพันธุ, 2552: 340-343)  

     จากแนวคิดการเก็บสะสม สามารถกลาวไดวา การเก็บสะสมเปนการบริโภคอยาง

หน่ึง ที่เปนกระบวนการที่มีความกระตือรือรนในอยางเลือกสรรและดวยใจรัก เพื่อใหไดมาและเปน

เจาของสิ่งของที่มีประโยชนใชสอยเปลี่ยนไปจากเดิม ทําใหผูที่เก็บสะสมมีความรูสึกปลาบปลื้มและ

ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเปนเจาของวาเปนสิ่งที่ล้ําคา และเกิดความพยายามในการแสวงหาวัตถุที่ตองการ

มาไวครอบครองอยูเสมอ ทําใหวงการสะสมน้ันคึกคักมีชีวิตชีวาและจัดเปนกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจ 

"ใตดิน" หรือ "เศรษฐกิจนอกระบบ" ที่สรางเม็ดเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจไดมหาศาล 
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 1.5 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงพาณิชย  

       สายันต ไพรชาญจิตร ไดอธิบายวาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงพาณิชย หรือ 

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คือ “กระบวนการ” หรือชุดของการกระทํากิจกรรมหรือปฏิบัติการ 

ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรวัฒนธรรมในจับตองไดหรืออยูในเชิงรูป (Tangible Cultural Resources)  

และทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intangible Cultural Resources)  ซึ่งวัฒนธรรมบางอยางมี

สถานะเปนทั้งสองประเภท วัฒนธรรมทั้งสองประเภทมีความหมาย (Meaning) คุณคา (Value) และ 

หนาที่ (Functioning) ในตัวมันเองในมิติหรือบริบทใดบริบทหน่ึง หากมีการประเมินคุณคาหรือ

ศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม ก็จะทําใหทราบวาทรัพยากรวัฒนธรรมตางๆ ที่มีอยูน้ัน มีคุณคาใน

ดานใดบาง และมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการตัดสินใจที่จะลงทุนลงแรงดําเนินการใดๆ ตอไปหรือไม 

เพราะหากพิจารณาแลวพบวามีคุณคานอยหรือไมมีคุณสมบัติที่เหมาะตอการอนุรักษหรือพัฒนาก็

อาจจะตัดสินใจไมดําเนินการใดๆ ตอไปก็ได หรือพิจารณาแลวเห็นวาทรัพยากรวัฒนธรรมน้ันๆ มี

คุณคาและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยางย่ิงตอการดําเนินการอนุรักษและใชประโยชนในฐานะเปน

แหลงเรียนรูหรือแหลงทํามาหากินในดานตางๆ ก็จะสามารถตัดสินใจวางแผนวาจะทําอยางไรตอไปจึง

จะเกิดประโยชนอยางย่ังยืนตอโดยรวมตอไป (สายันต ไพรชาญจิตร, 2553: 46-61) 

      ทรัพยากรวัฒนธรรมจะมีความหมาย คุณคาและหนาที่ใหม ที่ตางไปจากความหมาย 

คุณคาและหนาที่เดิม หากถูกอธิบายหรืออยูในบริบทอื่นๆ ทําใหมีความหมาย คุณคาหรือหนาที่

มากกวาหน่ึง (Re-Meaning) (Re-Value) (Re-Functioning) ซึ่งการสรางความหมาย คุณคา และ

กําหนดบทบาทหรือหนาที่ใหมใหกับทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยูแตอาจจะไมไดทําหนาที่ด้ังเดิมอยางที่

เคยเปนในอดีตและมีการนําเอาทรัพยากรวัฒนธรรมน้ันๆ มาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใชประโยชนใน

ความหมายใหม ในบทบาทหนาที่ใหม เปนการ “ผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม” ทําเกิดความหมาย คุณคา

และหนาที่ใหม (New) ซึ่งความหมาย คุณคา หนาที่ของวัฒนธรรมที่ถูกผลิตข้ึนมาใหมน้ี หากมี

กระบวนการนําเอาวัฒนธรรมมาทําใหกลายเปนสินคา (Commercialization) โดยอาศัยกระบวนการ

จัดการในลักษณะของการจัดการในเชิงธุรกิจ เชน การออกแบบ (Designation) การวงแผน 

(Planning) การผลิตในลักษณะอุตสาหกรรม (Production) การพัฒนาบรรจุภัณฑ (Packaging) การ

สงเสริมการขาย (Marketing & Promotion) การขนสง (Logistic) การบริการ (Service) ฯลฯ ก็จะ

ทําใหวัฒนธรรมน้ันๆ เปนนาสนใจและตรงกับความตองการของผูบริโภคไดตอไป ดังแผนภาพที่แสดง

กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงพาณิชย (สายันต ไพรชาญจิตร, 2553: 46-61) 
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ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงพาณิชย  

ที่มา: สายันต ไพรชาญจิตร, archaeopen 10 ป โบราณคดีชุมชน The First Decade of Community 

Archaeology (กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาพัฒนาโบราณคดีชุมชน, 2553) 

 

จากการทบทวนแนวคิดดังกลาว ผูศึกษาทราบวาวัฒนธรรมทั้งประเภทที่จับตองไดและ

จับตองไมไดมีความหมาย คุณคาหรือหนาที่ในตัวของมัน อาจมีคุณคา ความหมายและหนาที่อาจถูก

อธิบายข้ึนใหมไดหากอยูในบริบทอื่น ทําใหมีคุณคา ความหมายและหนาที่มากกวาหน่ึง เปนการผลิต

ซ้ําทางวัฒนธรรม ซึ่งระบบหรือกระบวนการจัดการเชิงพาณิชยหรือกระบวนการทําวัฒนธรรมให

กลายเปนสินคาก็ถือเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหวัฒนธรรมมีคุณคา ความหมายและหนาที่มากกวาหน่ึงจาก

คุณคา ความหมายและหนาที่เดิม ทําใหวัฒนธรรมน้ันๆ เปนที่นาสนใจ ตรงกับความตองการของกลุม

หรือบุคคลอื่นๆ ในวงกวาง ไมไดจํากัดอยูแคเจาของวัฒนธรรมหรือผูที่ใชวัฒนธรรมด้ังเดิมอีกตอไป 

 

2. งานศึกษาท่ีเก่ียวของ 

 2.1 งานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการศึกษาหนังสืออนุสรณงานศพ 

      ผูศึกษาไดทําการสังเคราะหงานศึกษาที่เกี่ยวของกับหนังสืออนุสรณงานศพ จํานวน 

7 เรื่อง ซึ่งจากการสังเคราะหงานศึกษาทั้ง 7 เรื่องครั้งน้ี ทําใหผูศึกษาทราบถึงขอบเขตและสามารถ

แบงแยกประเด็นการศึกษาที่เกี่ยวของกับหนังสืออนุสรณงานศพที่ผานมา ได 2 ประเด็น ดังน้ี 
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       ประเด็นแรก : งานที่ศึกษาที่เกี่ยวกับการสํารวจเน้ือหาของหนังสืออนุสรณงานศพ 

ไดแก  

       1. การศึกษาประเภทของหนังสืออนุสรณในงานฌาปนกิจศพท่ีคัดลอกเรื่องจาก

ตนฉบับของหอสมุดแหงชาติและเรื่องท่ีไดจากแหลงอ่ืน ๆ ระหวาง พ.ศ. 2501-2510 โดย สุพัฒน 

สองแสงจันทร (2512)               

       2. การศึกษาประเภทของหนังสือในงานฌาปนกิจศพท่ีคัดลอกเรื่องจากตนฉบับ

หอสมุดแหงชาติและเรื่องท่ีไดจากแหลงอ่ืนๆ ระหวางป พ.ศ.2511-2515 โดย อรุณ สุภัทรากุล (2518)  

  3. การจําแนกผลงานจากชีวประวัติท่ีปรากฏในหนังสืออนุสรณงานศพระหวางป 

พ.ศ. 2516-2520 โดย สุนีย ดาราศิลป (2521) 

       4. การศึกษาวิเคราะหหนังสืออนุสรณงานศพท่ีจัดพิมพในป พ.ศ. 2521-2530 

โดย นวลวรรณ ช้ันไพศาลศิลป (2542) 

      5. การศึกษาวิเคราะหหนังสืออนุสรณงานศพท่ีจัดพิมพในป พ.ศ. 2531-2551 

โดย ธัญญาลักษณ ใจเที่ยง (2553) 

       จากการปริทัศนงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการสํารวจเน้ือหาของหนังสืออนุสรณงานศพ

ทั้ง 5 เรื่อง ทําใหทราบถึงแนวโนมในความสนใจของสังคมแตละป ในชวงระหวาง พ.ศ. 2501-2551 

(50 ป) ผานจากเน้ือหาของหนังสืออนุสรณในงานฌาปนกิจศพ อันเปนประโยชนในวงวิชาการดาน

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรเปนหลัก และพบวาเรื่องที่นํามาตีพิมพลงในหนังสืออนุสรณ

งานศพในชวง พ.ศ. 2501-2510 สวนใหญจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ประวัติศาสตร 

โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี ตอมาในชวงป พ.ศ. 2511-2515 

เน้ือหาหรือเรื่องที่นํามาตีพิมพน้ันยังคงเปนเรื่องที่จัดอยูในหมวดศาสนา และเริ่มนิยมตีพิมพเน้ือหา

ดานวิทยาศาสตรมากข้ึน ในชวงป พ.ศ. 2516-2520 เน้ือหาที่ติพิมพเปนหนังสืออนุสรณงานศพเปน

ผลงานดานวรรณกรรมของผูตายหรือเจาของประวัติในหนังสือ ซึ่งสวนใหญเปนผลงานในสาขา

สังคมศาสตร สวนในชวง ป พ.ศ. 2521-2551 พบวามีเน้ือหาที่นํามาตีพิมพเริ่มมีดานศิลปะและการ

บันเทิงมากข้ึน ซึ่งจากผลการศึกษาทําใหทราบวาหนังสืองานอนุสรณศพ เปนประโยชนตอการคนควา

หาหนังสือในหมวดตางๆ ไดกวางขวางย่ิงข้ึน 

      ประเด็นที่สอง : งานที่ศึกษาเกี่ยวกับการใชหนังสืออนุสรณงานศพ ไดแก  

       1. ความสนใจในการอานหนังสืออนุสรณงานศพของผูใชหองสมุดประชาชน 

โดย ชฎาภรณ จันทรประเสริฐ (2533) 

      2. การใชหนังสืออนุสรณงานศพในกลุม นักวิชาการประวัติศาสตร ใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ โดย สุดารัตน รัตนราช (2542) 
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       จากการปริทัศนงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการใชหนังสืออนุสรณงานศพทั้งสองเรื่อง ทํา

ใหทราบวาผูที่ใชหนังสืออนุสรณงานศพที่เปนประชาชนทั่วไป มีความสนใจอานเพื่อตองการทราบและ

ศึกษาชีวประวัติของผูตาย รวมถึงเน้ือหา สาระความรูตางๆ ในหนังสืออนุสรณตรงกับความสนใจสวน

บุคคล สวนกลุมนักวิชาการประวัติศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐ ใชหนังสืออนุสรณงานศพเพื่อการ

คนควาหาขอมูล ความรู รวมถึงศึกษาชีวประวัติของผูตายเปนสวนใหญ รองลงมาใชเพื่อการ

คนควาวิจัยหรือศึกษาผลงานวิจัยของผูตายที่เปนเจาของประวัติ และใชเพื่อนําไปใชในการอางอิง

ประกอบการเขียนหนังสือหรือตําราทางวิชาการ โดยไดรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพจากงาน

ฌาปนกิจศพ จากบุคคลอื่นและซื้อจากรานขายหนังสือ/แผงหนังสือเกา-หนังสือหายากตามลําดับ โดย

ใชหนังสืออนุสรณงานศพอางอิงในงานเขียนเชิงวิชาการไมนอยกวา 5 เลม ซึ่งเน้ือหาที่มักนํามาใช

อางอิงสวนใหญเปนประเภท ชีวประวัติ ประวัติตระกูล/ราชสกุล ประวัติศาสตร-โบราณคดี ฯลฯ  

 2.2 งานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการศึกษาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงพาณิชย 

       เน่ืองดวยไมมีงานศึกษาหนังสืออนุสรณงานศพในประเด็นการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมในเชิงพาณิชย ดังที่กลาวมา ผูศึกษาจึงไดสังเคราะหงานศึกษาที่เกี่ยวของกับการศึกษาการ

จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย โดยมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมรูปแบบอื่นเปนหนวยใน

การศึกษาวิเคราะหจํานวน 2 เรื่อง ไดแก 

       1. เจาะเสนทางขบวนการคาโบราณวัตถุ โดย สมประสงค พระสุจันทรทิพยและ

คณะ (2543) 

           จากงานศึกษาของสมประสงคและคณะ ที่ไดศึกษาและนําเสนอขอมูลในเชิง

เจาะลึกตีแผถึงเรื่องราวเกี่ยวกับขบวนการคาโบราณวัตถุขามชาติ ทําใหทราบวา สาเหตุสําคัญของการ

สะสมโบราณวัตถุที่นําไปสูการคา ก็เพราะดวยคุณคาของความเกา ความเปนของแทและความเปน

ของหายาก ลวนเปนสิ่งที่สรางคุณคาสูงทางจิตใจ อีกทั้งเปนสิ่งที่ไมสามารถกําหนดเพดานราคา

สุดทายได รวมถึงมูลคาของโบราณวัตถุแตละช้ินจะมีการเพิ่มข้ึนของราคาตัวมันเองชนิดหลายเทาตัว 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อมีการเปลี่ยนถายกรรมสิทธ์ิจากเจาของเดิมสูมือนักสะสมชาติตะวันตก โดยผูมี

สวนเกี่ยวของในขบวนการดังกลาว ประกอบดวย เจาหนาที่จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ นายทหาร

ระดับบนและลางบางกลุม นักวิชาการดานประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี เจาหนาที่บางหนวย

ของกรมศิลปากร เจาหนาที่บางหนวยของกรมศุลกากร นักการเมืองทองถ่ินและระดับประเทศ 

พระสงฆระดับเจาอาวาสและเจาคณะ บุคลากรในสถานทูตตางประเทศ นักธุรกิจและบุคคลในกลุม

ราชนิกูล บุคลากรจากบริษัทผูรับเหมาบูรณะ กลุมพอคาของเกาและโบราณวัตถุ เจาของศูนยการคา

และสถานที่จัดแสดง เจาของกิจการสื่อมวลชน กลุมนายหนาและคนจัดหาของ รวมถึงกองถายทํา

ภาพยนตรตางประเทศ มีโบราณวัตถุที่ถูกนํามาจากแหลงประวัติศาสตรภายในและนอกประเทศ 
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(กัมพูชา) มีระบบ E-Commerce เปนชองทางการประมูลและซื้อ-ขาย จําหนายที่สําคัญ ซึ่ง

กรุงเทพมหานคร เปนศูนยกลางตลาดคาโบราณวัตถุแหลงใหญที่สุดในแถบเอเชีย  

      2. พระเครื่อง : พุทธพาณิชย โดย บุศรา สวางศร ี(2549) 

          จากงานวิจัยของบุศรา ทําใหทราบวา การโฆษณาประชาสัมพันธ การวางแผน

ทางการตลาด การจัดอันดับและการบอกเลาประสบการณ มีผลตอความนิยมพระเครื่อง สวนอายุ

สมัยและคุณคาทางประวัติศาสตรเปนสวนประกอบที่สําคัญ แตทั้งน้ีก็ข้ึนอยูกับความนิยมเฉพาะกลุม 

และพระพิมพในกรุสมัยโบราณและพระเครื่องยุคแรกๆ สามารถสะทอนเรื่องราวทางความเช่ือ 

ประวัติศาสตร สังคม การเมืองและเศรษฐกิจในสมัยน้ันๆ ได ในขณะที่พระเครื่องยุคใหมสรางเพื่อ

ระดมทุนและมีการจัดการผลประโยชนทางธุรกิจ โดยใชศรัทธาและความเช่ืออันเปนพื้นฐานของ

สังคมไทยที่เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหธุรกิจน้ีดําเนินไดในปจจุบันและตลอดไป  

 จากการปริทัศนงานศึกษาที่เกี่ยวกับการศึกษาหนังสืออนุสรณงานศพ ซึ่งเปนหนวยใน

การศึกษาครั้งน้ี จํานวน 7 เรื่อง และงานศึกษาที่เกี่ยวของกับการศึกษาการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมในเชิงพาณิชย โดยมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมรูปแบบอื่นเปนหนวยในการศึกษาวิเคราะห

จํานวน 2 เรื่องน้ัน ทําใหทราบวาหนังสืออนุสรณงานศพมีความนาสนใจ เปนหนังสือที่มีประโยชนตอ

ผูอานเหมือนหนังสือทั่วไป แตสิ่งที่แตกตางจากหนังสือทั่วไป คือ เปนหนังสือที่นําเสนอเรื่องราว

ชีวประวัติของบุคคลตางๆ และยังมีคําไวอาลัยที่ไมพบในหนังสือทั่วไป  เน้ือหาสาระความรูตางๆ ที่

ตีพิมพประกอบมีหลากหลายสาขาข้ึนอยูกับบริบทของสังคม ณ ขณะน้ันเปนสําคัญและช้ีใหเห็นวา

หนังสืออนุสรณงานศพเปนหนังสือที่มีคุณคา จัดอยูในประเภทของหนังสือหายาก ควรคาแกการ

อนุรักษใหชนรุนหลังไดอานหรือศึกษาตอไป ประกอบกับงานศึกษาที่เกี่ยวของกับหนังสืออนุสรณงาน

ศพที่ผานมาจํากัดอยูในวงวิชาการดานบรรณารักษและสารนิเทศศาสตร ดังน้ันผูศึกษาจึงมีความสนใจ

ที่จะทําการศึกษาหนังสืออนุสรณงานศพในฐานะที่เปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมอยางหน่ึงที่มีคุณคาใน

ดานตางๆ ในมิติดานการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

 ในการศึกษาขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพในครั้งน้ี เปนการศึกษา วิเคราะหและ

อภิปรายกระบวนการจัดการธุรกิจหนังสืออนุสรณงานศพในฐานะที่เปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมอยาง

หน่ึง และในการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งผูศึกษาไดมีระเบียบวิธีการศึกษาในประเด็น

ตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี  

 

1. ขอมูล แหลงท่ีมาของขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.1 การศึกษาจากเอกสาร  

          เปนการศึกษา คนควาและเก็บรวบรวมขอมูลที่ เ กี่ยวของกับความเปนมา 

ความสําคัญของประเด็นปญหา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย วรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงประวัติ 

ความเปนมา พัฒนาการ และขอมูลพื้นฐานทั่วไปตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งขอมูลตางๆ เหลาน้ี ผูศึกษาได

ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ ฯลฯ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา

และทําความเขาใจตอปรากฏการณดังกลาวในเบื้องตนจากแหลงสารนิเทศตางๆ 

 1.2 การสํารวจ  

                     เนนการสํารวจแหลงคาหรือจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพ เพื่อใหไดขอมูลที่

เกี่ยวกับประเภทของหนังสือที่วางจําหนาย อายุ สภาพ ราคาจําหนาย จํานวนเลม รวมถึงการวาง

จําหนายหนังสืออนุสรณงานศพในโอกาสตาง ๆ เชน แผงลอยหนังสือเกายานทาชาง-ทาเตียน 

ตลาดวรจักร (คลองถม โรงพยาบาลกลาง),รานหนังสือเกาในตลาดนัดจตุจักร,หางสรรพสินคา         

ยูเน่ียนมอลล,รานหนังสือริเวอรบุค ใน Museum Shop ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร,

งานหนังสือแหงชาติประจําป รวมถึงรานหนังสือเกาออนไลนดวย 

1.3 การสังเกต  

                     เปนการสังเกตการณอยางไมมีสวนรวม ในโอกาสหรือเหตุการณตาง ๆ เพื่อใหได

ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการธุรกิจหนังสืออนุสรณงานศพ ไดแก การไปรวมงานพระราชทาน

เพลิงศพ/ฌาปนกิจศพบุคคลสําคัญมีช่ือเสียงในสังคม เพื่อรวมแสดงความไวอาลัยและขอรับแจก

หนังสืออนุสรณงานศพเชนผูมารวมงานคนอื่นๆ ซึ่งการไปรวมงานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ

สังเกตการณการกระบวนการแจกหนังสืออนุสรณงานศพ และสังเกต เฝาดูพฤติกรรมของผูแสวงหา

หนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือที่แฝงตัวเขามาขอรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพโอกาสตาง ๆ 
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รวมถึงไดเลือกซื้อเลือกหาหนังสืออนุสรณงานศพตามแหลงจําหนายหนังสือเกา หนังสือมือสองในเขต

กรุงเทพมหานคร เชน แผงหนังสือยานทาเตียน-ทาชาง แผงหนังสือตลาดนัดวรจักร (คลองถม) งาน

สัปดาหหนังสือแหงชาติประจําป เพื่อสังเกตการณการรับซื้อหนังสืออนุสรณงานศพจากกลุมผูที่แฝงตัว

เขาไปขอรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพตามที่ตางๆ การวางจําหนาย การเจรจาตอรองซื้อขาย

แลกเปลี่ยนในเชิงธุรกิจ 

 1.4 การสัมภาษณ  

      เปนการพูดคุยอยางไมเปนทางการหรือแบบเปนกันเอง (Informal Interview) 

รายบุคคล โดยไดแบงกลุมตัวอยางที่จะสัมภาษณจํานวน 3 กลุม ซึ่งเปนกลุมบุคคลผูเกี่ยวของใน

ขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ ประกอบดวย กลุมผูนิยมสะสมหนังสืออนุสรณงานศพ กลุมผูคา

หรือจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพ และกลุมผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือ โดยได

กลาวรายละเอียดแนวทางคําถามที่จะใชสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้ง 3 ไวในหัวขอตอไป 

 

2. กลุมประชากรของการศึกษา 

 ในการศึกษาเพื่อทําความเขาใจขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพในครั้งน้ี ผูศึกษาไดใช

วิธีการเลือกกลุมประชากรของการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง โดยแบงกลุมประชากรของการศึกษา

ออกเปน 3 กลุม โดยแตละกลุมประชากรไดมีแนวคําถามที่จะใชสัมภาษณแตละประเด็นที่แตกตางกัน

ออกไป ไดแก 

 2.1 กลุมผูนิยมและสะสมหนังสืออนุสรณงานศพ 

      กลุมผูนิยมสะสมหนังสืออนุสรณงานศพน้ี เปนกลุมที่อยูในสถานะการเปนลูกคา ผูซื้อ

หรือผูบริโภคหนังสืออนุสรณงานศพ โดยบุคคลที่สัมภาษณ มีจํานวน 3 คน ไดแก อาจารย ดร.รุงโรจน 

ภิรมยอนุกูล อาจารยประจํามหาวิทยาลัยของรัฐ คุณธนพล ทับทิม ขาราชการบํานาญ และ คุณพรเทพ 

ประดิษฐชัยกุล ขาราชการประจําหนวยงานของรัฐ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 คนน้ี มีประสบการณเสาะแสวงหา

หนังสืออนุสรณงานศพหลายป และมีหนังสืออนุสรณงานศพไวในครอบครองมากกวาพันเลม โดยมี

แนวทางคําถามที่จะใชสัมภาษณ เชน ความสนใจ ความตองการ พฤติกรรมการบริโภคหนังสืออนุสรณ

งานศพ การเสาะแสวงหาและเลือกซื้อหนังสืออนุสรณงานศพ ฯลฯ  

 2.2 กลุมผูคาหรือจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพ 

                     กลุมผูคาหรือจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพน้ีจัดอยูในประเภท ผูคา ผูจําหนาย

หนังสืออนุสรณงานศพ โดยบุคคลที่สัมภาษณ ไดแก กลุมผูคาหนังสืออนุสรณงานศพ ณ แผงหนังสือ

เกายาทาเตียน-ทาชาง จํานวน 3 ราย ซึ่งเปนผูรับซื้อหนังสืออนุสรณงานศพโดยตรงจากกลุมผู

แสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือ อีกทั้งยังเปนตนทางการซื้อขาย แลกเปลี่ยน สงตอไปยัง
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แหลงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพแหลงอื่นๆ โดยมีแนวทางคําถามที่จะใชสัมภาษณ เชน ภูมิหลัง

การคา กระบวนการจัดการในเชิงธุรกิจ ฯลฯ 

 2.3 กลุมผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือ 

           กลุมน้ีจัดเปนประเภทผูที่ไปรวมงานฌาปนกิจศพหรือพระราชทานเพลิงศพ ที่วัด

สําคัญๆ ในกรุงเทพมหานคร ที่เจาภาพงานศพไดจัดพิมพหนังสืออนุสรณงานศพข้ึนสําหรับแจกเปน

การเฉพาะกิจ เชน วัดเทพศิรินทราวาสฯ วัดมกฎุกษัตริยารามฯ วัดพระศรีมหาธาตุฯ วัดธาตุทอง พระ

อารามหลวง ฯลฯ เพื่อขอรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพ เพื่อไปจําหนายหรือสงตอไปยังแผง/ราน

จําหนายหนังสือตางๆ โดยมีแนวทางคําถามที่จะใชสัมภาษณ เชน กระบวนการทํางาน วิธีการขอรับ

หนังสืออนุสรณงานศพ การนําหนังสืออนุสรณสงจําหนายยังแผงหนังสือดังกลาว ฯลฯ  

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 ในการศึกษาขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพในครั้งน้ี ผูศึกษามีเครื่องมือที่ใชใน

การศึกษา ไดแก  

 1. แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณกลุมประชากรของการศึกษาทั้ง 3 กลุม 

 2. เครื่องมือบันทึกในรูปแบบตางๆ ใชสําหรับบันทึกรายละเอียดขอมูลตางๆ ที่ไดจาก

การสํารวจ สังเกตและสัมภาษณ ไดแก สมุดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง กลองถายภาพน่ิง เปนตน 

 

4. การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นําเสนอขอมูลใน

ลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Analysis) ทั้งน้ีผูศึกษาใชวิธีการตีความสรางขอสรุปจาก

ขอมูลที่เปนรูปธรรม จากปรากฏการณที่เกิดข้ึนจริง กับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ในรูปการบรรยาย

พรรณนาความในการเขียนรายงาน 
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บทท่ี 4 

หนังสืออนุสรณงานศพ 

 

 ในบทน้ีจะกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติ ความเปนมา เกี่ยวกับการพิมพหนังสือ

สําหรับแจกเปนอนุสรณหรือที่ระลึกในโอกาสตางๆ ประวัติ ความเปนมา เกี่ยวกับการจัดพิมพหนังสือ

อนุสรณงานศพ รวมถึงพัฒนาการ ลักษณะ องคประกอบ คุณคา ความหมาย ความสําคัญและหนาที่

ของหนังสืออนุสรณงานศพ อันเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญที่ใชประกอบการศึกษา วิเคราะหขบวนการคา

หนังสืออนุสรณงานศพ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1. ประวัติ ความเปนมาเก่ียวกับการพิมพหนังสือสําหรับแจกเปนอนุสรณหรือท่ีระลึก 

 การพิมพหนังสือเพื่อแจก เริ่มมีมาต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งใน

ขณะน้ันดํารงพระอิศริยยศเปนสมเด็จพระอนุชาธิราช เจาฟามงกุฎ ทรงผนวชและประทับอยูที่วัดบวร

นิเวศวิหาร พระองคไดทรงต้ังโรงพิมพข้ึนที่วัดบวรนิเวศวิหาร สําหรับพิมพหนังสือพระราชทานแก

คฤหัสถและบรรพชิต เพื่อแขงขันกับมิชชันนารีอเมริกันที่พิมพหนังสือหรือคัมภีรตาง ๆ ข้ึนเพื่อเผยแผ

คริสตศาสนาในแผนดินสยาม ซึ่งนอกจากกรณีดังกลาวแลว ยังไมมีการพิมพหนังสือสําหรับแจกใน

โอกาสพิเศษแตอยางใด (นวลจันทร รัตนากร, ชุติมา สัจจานนท และมารศรี ศิวรักษ, 2524: 92-93; 

สงวน อั้นคง, 2529: 166; รัตนา เตชามหาชัย, 2544: 50)  

 การนิยมพิมพหนังสือสําหรับแจกเปนของชํารวยหรือของที่ระลึกเน่ืองในโอกาสตาง ๆ มี

ข้ึนครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โดยมักนิยมพิมพแจกใน

งานมงคล เชน งานทําบุญวันเกิดหรือทําบุญอายุ  เพื่อเปนอนุสรณหรือเปนที่ระลึกแกผูที่ไปอวยพรใน

งาน โดยเจาภาพ ผูทําบุญวันเกิดหรือทําบุญอายุมองเห็นวา หนังสือเปนสิ่งที่ใหประโยชนและความรู

ไมเฉพาะแตผูที่ไดรับแจกหรือครอบครัวของผูน้ัน แตยังอํานวยประโยชนและความรูแกผูอื่นอีกดวย 

ทั้งน้ีเพราะหนังสือเปนสิ่งที่สามารถหยิบยืมไดสะดวก เชน เมื่อ พ.ศ. 2422 พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานหนังสือพระราชนิพนธ 

เรื่อง “นิทราชาคริต” เปนของชํารวยแกพระบรมวงศานุวงศที่เสด็จมาถวายพระพรในวันปใหม 

(อัมพร หาญนภา, 2506: 31, อางถึงใน สุพัฒน สองแสงจันทร, 2512: 2) เปนตน นอกจากน้ียังนิยม

แจกหนังสือเปนของชํารวยหรือของที่ระลึกในโอกาสฉลองการเลื่อนยศ บรรดาศักด์ิ ตําแหนง ฯลฯ 

ของเจานายหรือขุนนาง (สงวน อั้นคง, 2529: 165) ที่สําคัญอีกดวย เชน 
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 ใน พ.ศ. 2419 พระเจาราชวงศเธอ กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ (พระอิสริยยศใน

ขณะน้ัน) ไดพิมพหนังสือ “นนทุกปกรณัม” ข้ึนสําหรับแจกเปนของชํารวยในโอกาสงานฉลองเลื่อน

กรมจากกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณข้ึนเปนกรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ โดยพิมพที่โรงพิมพหลวงใน

พระบรมมหาราชวังที่อยูภายใตการดูแลของพระองค (สงวน อั้นคง, 2529: 166; เบิ้ม บางพลี, 2550: 

135) ดังน้ันการพิมพหนังสือแจกเปนของชํารวยในโอกาสงานฉลองเลื่อนกรมของพระเจาราชวงศเธอ 

กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ (ตอมาไดรับการเลื่อนกรมเปนพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงบดินทร

ไพศาลโสภณ ฑีฆชนมเชษฐประยูร) ถือเปนการพิมพหนังสือแจกเปนของชํารวยในงานมงคลข้ึนเปน

ครั้งแรกในประเทศไทยและพระองคยังถือเปนแบบอยางใหเกิดประเพณีการพิมพหนังสือเพื่อแจกเปน

ของชํารวยหรือของที่ระลึกในงานพิธีมงคลอีกดวย (อัมพร ทีขะระ, 2526: 17-18, 2527: 5-6; สงวน 

อั้นคง, 2529: 166; พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ และเอนก นาวิกมูล, 2541: 40-41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนมเชษฐประยูร 

ที่มา: พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ, ความทรงจําของพระเจาบรมวงศเธอ 

กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ (นนทบุรี: ตนฉบับ, 2552) 

 

 คติในการพิมพหนังสือแจกเปนของชํารวยเริ่มไดรับความนิยมและแพรหลายมากข้ึน เชน 

ใน พ.ศ. 2433 เจาพระยามหินทรศักด์ิธํารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ไดพิมพหนังสือเรื่อง “พระรัตนไตร” แจก

ในโอกาสทําบุญครบ 70 ป โดยพิมพที่โรงพิมพกรมไปรษณียและโทรเลขสยาม ซึ่งถือเปนการพิมพ

หนังสือเพื่อแจกเปนของชํารวยในโอกาสการทําบุญอายุหรือทําบุญวันเกิดข้ึนเปนครั้งแรกในเมืองไทย 

(สงวน อั้นคง, 2529: 169-170) 
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 จากการคนควาจะเห็นไดวาการพิมพหนังสือในระยะแรกน้ัน นิยมพิมพข้ึนโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อแจกเปนอนุสรณหรือที่ระลึกในงานมงคลเปนหลัก ซึ่งมีอยูไมมากดังที่กลาวมาแลว 

นับแตการเริ่มนิยมพิมพแจกในงานมงคล เชน งานฉลองเลื่อนกรมของกรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ

เปนตนมา ดังน้ันการไปรวมงานการกุศลหรืองานพิธีใดก็ตาม จะไดรับแจกหนังสือเปนของชํารวยหรือ

ของที่ระลึกมากกวาสิ่งอื่น เน่ืองดวยผูคนไดรับการศึกษามากข้ึนกวาแตกอน ซึ่งถาเอาหนังสือแจกเปน

ของชํารวยแลว จะถือเปนประโยชนทางการศึกษา กอใหเกิดความรู วิทยาการและความบันเทิงได

อยางกวางขวาง (สงวน อั้นคง, 2529: 164)  

 

2. ประวัติ ความเปนมาเก่ียวกับการจัดพิมพหนังสืออนุสรณงานศพ 

 หากกลาวถึงประเพณีหรือธรรมเนียมการแจกของชํารวยหรือของที่ระลึกผูที่มารวมหรือ

ไปชวยงานศพน้ันมีมาต้ังแตกอนสมัยรัชกาลที่ 5 แลว ซึ่งของชํารวยที่เจาภาพแจกน้ันมักเปนของที่มี

ลักษณะแตกตางกันไปตามฐานะหรือกําลังทรัพย เจาภาพที่มีฐานะร่ํารวย มั่งมีเงินทอง ก็จะแจกของ

ชํารวยที่มีคา เชน ตลับนาคหรือเงิน หรือเสื้อผาทั้งชุด เปนตน สวนงานพระศพเจานาย ก็จะ

พระราชทานสลากแกผูที่ไปในงานพระราชทานเพลิงศพ ผูไดรับสลากพระราชทานก็จะนําไปข้ึนเอา

สิ่งของตามเบอรที่มีอยูในสลากน้ัน นับแตแกวแหวนเงินทอง เสื้อผา ตลอดจนของใชเบ็ดเตล็ด 

เจาภาพบางทานที่มีฐานะคอนขางยากจนก็จะแจกผาเช็ดหนาหรือไมแคะหูเปนของชํารวย หรือบางที

ก็ไมมีของชํารวยแจกก็มี (สงวน อั้นคง, 2529: 164-165)  

 หนังสือ “สาราทานปริยายกถามรรค” เช่ือกันวาเปนหนังสืออนุสรณงานศพเลมแรก

ของไทย (นวลจันทร รัตนากร, ชุติมา สัจจานนท และมารศรี ศิวรักษ, 2524: 248; รัตนา เตชา

มหาชัย, 2544: 50; เอนก นาวิกมูล, 2552: 133) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหพิมพเปนพระราชกุศลในคราวงานพระเมรุพระศพสมเด็จพระนางเจาสุนัน

ทากุมารีรัตน พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิงกรรณาภรณเพชรรัตน โสภางค

ทัศนียลักษณ อรรควรราชกุมารี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ที่

สิ้นพระชนมลงพรอมกันดวยอุบัติเหตุเรือพระประเทียบลมในคราวเสด็จฯ ประพาสพระราชวังบางปะ

อิน ในป พ.ศ. 2423 (สงวน อั้นคง, 2529: 168-169) โดยมีพระราชดําริพิมพหนังสือสวดมนตสําหรับ

พระราชทานแดพระสงฆไทยทั่วทุกพระอาราม เพื่อรวบรวมพระสูตรและพระปริตรตาง ๆ ที่กระจัด

กระจายกันอยู ทั้งของเดิมที่จารลงในใบลานและจารเปนอักษรขอม ใหเปนอักษรไทยไวในผูกเดียวกัน 

(รัตนา เตชามหาชัย, 2544: 50) โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาราชวรวงศเธอ กรมขุน 

บดินทรไพศาลโสภณ (พระอิศริยยศในขณะน้ัน) เปนแมกองอํานวยการจัดพิมพและใหพระเจานองยา

เธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติ กรมขุนสมมตอมรพันธ (พระอิสริยยศในขณะน้ัน) เปนผูสอบทานตรวจ
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ตราใหถูกตองบริบูรณ โดยพิมพข้ึนโรงพิมพหลวงในพระบรมมหาราชวัง จํานวน 10,000 ฉบับ (สงวน 

อั้นคง, 2529: 168-169) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 สมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ 

         เจาฟาหญิงกรรณาภรณเพชรรัตนฯ พระศพและงานออกพระเมรุของทั้งสองพระองค 

ที่มา: หมอมราชวงศแนงนอย ศักด์ิศรี และคณะ, สถาปตยกรรมพระเมรุในสยาม (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพกรุงเทพ, 2555) และ สมภพ ภิรมย, พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร, 2539) 
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ภาพที่ 4 หนังสือสวดมนต “สาราทานปริยายกถามรรค”  

ที่มา : เอนก นาวิกมูล, หนังสือและสมุดคลาสสิค (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2553) 

 

 แตเมื่อ พ.ศ. 2549 มีผูคนพบขอมูลใหมวาอาจจะยังมีหนังสืออนุสรณงานศพที่เกา

ย่ิงกวาน้ันอีก คือ หนังสือ “พระอะไภยมะณี” ที่ไดพิมพแจกในคราวงานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2411 ซึ่งมีเกากวาเลมแรกที่กลาวไปแลวถึง 12 ป โดยพิมพ

ข้ึนที่โรงพิมพครูสมิท (มิชชันนารีอังกฤษ) พิมพจํานวนเพียง 120 ชุด แตละชุดมี 20 เลมจบ (ศิริเพ็ญ 

นาสกุล และสุมัยวดี เมฆสุต, 2541: 13; เอนก นาวิกมูล, 2552: 133; แตกประเด็น: หนังสืองานศพ

เกาที่สุด: ขอมูลใหม, 2557) ดังน้ันหนังสืออนุสรณงานศพเลมดังกลาวอาจเปนหนังสืออนุสรณงานศพ

ที่เกาที่สุดในเมืองไทย และเมื่อขาวปรากฏออกไปเปนก็เปนที่กลาวขานในหมูผูคาและนักสะสม

หนังสือเกาเปนอันมาก ถือเปนขาวสําคัญของวงการสิ่งพิมพเมืองไทย (เอนก นาวิกมูล, 2552: 133) 

ประกอบกับหนังสือพระอะไภยมะณี จัดเปนหนังสือของครูสมิทที่หายากเลมหน่ึงอีกดวย (เบิ้ม บางพลี

, 2550: 135) 

 เมื่อ พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ให

จัดต้ังหอพุทธสาสนสังคหะข้ึนในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อเก็บรวบรวมพระไตรปฎกและ

หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทุกภาษา โดยมีพระเจานองยาเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติ 

กรมขุนสมมตอมรพันธ (พระอิสริยยศในขณะน้ัน) ดํารงตําแหนงนายกหอพุทธสาสนสังคหะ ซึ่งกรม

ขุนสมมตอมรพันธ เปนบุคคลสําคัญที่มีสวนใหเกิดการนําเอาหนังสือภายในหอพุทธสาสนสังคหะมา
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พิมพเผยแพรแจกจายเปนของชํารวย ดังพระดําริที่วา ควรที่จะมีการพิมพเผยแพรตนฉบับคัมภีรพุทธ

ศาสนาและหนังสือเกาที่รวบรวมไว โดยใหผูที่ตองการจัดพิมพเปนของชํารวยในงานศพและงานตาง ๆ 

หรือพิมพจําหนายเพื่อการกุศล แจงความจํานงกับคณะกรรมการหอพุทธสาสนสังคหะ โดย

คณะกรรมการหอพุทธสาสนสังคหะจะเปนผูคัดเลือกตนฉบับให ซึ่งหนังสือเลมแรกที่จัดพิมพตามพระ

ดําริดังกลาว คือ “เรื่องสวดมนต” ที่พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศร

มหิปพิมพถวายสมเด็จพระนางเจาสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เพื่อชวยในงานศพเจาคุณจอมมารดาสําลี ในป พ.ศ. 2444 จํานวน 1,000 เลม 

(สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2512: 39-40) ดังน้ันหอพุทธสาสนสังคหะจึงเปนหนวยงาน

หรือองคกรแรกที่ดําริจัดพิมพหนังสือเพื่อการกุศล (สงวน อั้นคง, 2529: 170)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ 

ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติ กรมพระ 

สมมตอมรพันธ,  เขาถึงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 เขาถึงไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/ 

กรมพระสมมตอมรพันธ  

 

 เมื่อผูคนทั้งหลายไดทราบความประสงคของกรรมการหอพุทธสาสนสังคหะที่สนับสนุน

และสงเสริมการพิมพหนังสือเกา ก็มีผูมีจิตศรัทธารับพิมพหนังสือเปนของแจกในงานศพและงานตาง 

ๆ อีกหลายเรื่อง ดวยหวังจะไดรับผลบุญเอากุศลทางวิทยาทานหรือเพื่อเผยแผพระศาสนา ดังน้ันใน

งานสมโภชหลวง งานฉลองของราษฎร ตลอดจนงานพระเมรุหรืองานศพ ก็มีการพิมพหนังสือแจกเปน
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ของชํารวย แตหนังสือที่พิมพแจกในงานศพในระยะเริ่มแรกน้ัน สวนมากมักมีเน้ือหาเปนเรื่องทางพุทธ

ศาสนา เชน หนังสือพระ หนังสือสวดมนต หนังสือเทศน ซึ่งหนังสือเหลาน้ีไมคอยมีผูนิยมอาน 

นอกจากผูสูงอายุที่ตองการอานเพื่อเอาบุญกุศล ประกอบกับเห็นเปนหนังสือแจกจึงถือวาเปนของที่ไม

มีราคา นอกเสียจากจะมีเรื่องหรือเน้ือหาที่ตนสนใจ และผูคนแตกอนเนนการฟงมากกวาการอาน 

หนังสือจึงยังมีนอย ดังน้ันความนิยมพิมพเพื่อเปนของชํารวยหรือของที่ระลึก จึงไมแพรหลาย (พระยา

อนุมานราชธน, 2547: 168) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 จึงมีกระแส

พระราชดําริที่จะพิมพเรื่องอื่นๆ จึงไดทูลหารือกับพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส 

(พระอิศริยยศในขณะน้ัน) และไดทดลองพิมพหนังสือนิบาตชาดก เรื่อง มหาชนกชาดก สําหรับ

พระราชทานในงานพระเมรุพระเจาลูกเธอ พระองคเจาศรีวิไลยลักษณ สุนทรศักดิกัลยาวดี กรมขุน

สุพรรณภาควดี (พระอิศริยยศในขณะน้ัน) ในป พ.ศ. 2447 จํานวน 2,000 ฉบับ โดยพิมพที่โรงพิมพ

บํารุงนุกูลกิจ ซึ่งถือเปนหนังสืองานศพเลมแรกที่นําเอาเรื่องอื่นที่มิใชเรื่องศาสนามาพิมพเปนครั้งแรก 

(สงวน อั้นคง, 2529: 171-172) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 หนังสืออนุสรณงานพระศพพระเจาลูกเธอ พระองคเจาศรีวิไลยลักษณ 

           สุนทรศักดิกัลยาวดี กรมขุนสุพรรณภาควดี 

           (เอื้อเฟอภาพโดยคุณสุรเจตน เน่ืองอัมพร) 

 

 ในป พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงปรารภจะ

ต้ังหอพระสมุดสําหรับพระนคร เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 จึงมีพระบรมราชโองการฯ ใหต้ังหอพระสมุดสําหรับพระนครข้ึน โดยใหรวมเอา
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หอพระมณเฑียรธรรม ซึ่งสรางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 กับหอ

พุทธสาสนสังคหะและหอพระสมุดวชิรญาณเขามารวมไวดวยกันเปน “หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับ

พระนคร” ตามพระสมณนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 (สมเด็จฯ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2512: 41-42; พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ และเอนก นาวิกมูล, 2541: 25) 

และคณะกรรมการหอพระสมุดฯ ไดปรึกษาและมีมติเห็นชอบรวมกันเรื่องนโยบายการพิมพหนังสือ

ของหอพระสมุดฯ วาใหพิมพหนังสืออยางเมื่อครั้งหอพุทธสาสนะสังคหะไดเริ่มมาแตตน คือ ชวนผูมี

จิตศรัทธาพิมพหนังสือแจกในการกุศล จะเปนงานมงคลก็ดี หรือในงานอวมงคลก็ได โดยทางหอพระ

สมุดฯ จะรับเปนผูชําระเรื่องและแจกจายตนฉบับหนังสือที่ผานการชําระแลวใหเจาภาพหรือผูมีจิต

ศรัทธาพิมพเปนหนังสือแจกเปนของชํารวยหรือของที่ระลึกเน่ืองในโอกาสตาง ๆ ตอไป (สมเด็จฯ กรม

พระยาดํารงราชานุภาพ, 2512: 50; สงวน อั้นคง, 2529: 172; ธนพงศ จิตตสงา, 2553: 165) ทั้งน้ี

โดยมีเงื่อนไขวาหนังสือที่ไดรับอนุญาตใหพิมพน้ัน สามารถใชตราวชิรญาณพิมพไวที่ปกนอกและปกใน 

โดยเจาภาพหรือผูมีจิตศรัทธาที่จัดพิมพตองมอบหนังสือใหเปนคาตอบแทนแกหอพระสมุดรอยละ 20 

ของจํานวนที่พิมพแตไมเกิน 200 เลม หนังสือสวนน้ีถือวาเปน “คาภาคหอ” และเน่ืองจากหนังสือ

เหลาน้ีถูกเก็บไวในหอพระสมุดฯ จึงเรียกหนังสือเหลาน้ีวา “หนังสือฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ” ซึ่ง

หนังสือที่ไดมาเหลาน้ี พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ (พระอิสริยยศในขณะน้ัน) ทรง

กําหนดใหเก็บไวในตูช่ืนใจ 1 เลม ตูสํารอง 20 เลม หนังสือที่เหลือนอกน้ันทรงดําริใหแจกแกผูมี

บุญคุณกับหอพระสมุดฯ และเจาหนาที่ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการจัดชําระหนังสือเรื่องน้ัน ๆ ดวย คน

ละ 1 เลม หากยังเหลือก็ใหจําหนายเปนราคาตามสมควรแกผูที่ตองการ เพื่อเปนรายไดบํารุงหอพระ

สมุดฯ ตอไป (พระยาอนุมานราชธน, 2547: 172; แมนมาส ชวลิตและคณะ, 2543: 84)  

 ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 พระเจาบรมวงศ

เธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ (พระอิสริยยศในขณะน้ัน) ทรงดํารงตําแหนงนายกสภาหอพระสมุด 

วชิรญาณสําหรับพระนคร ในป พ.ศ. 2458 (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2512: 39-40) 

พระองคถือเปนบุคคลสําคัญที่ทําใหการพิมพหนังสือแจกในงานศพแพรหลายย่ิงข้ึน จากที่ไดทรงชําระ

และทรงเห็นหนังสือไทยทั้งตัวพิมพและตัวเขียนของหอพระสมุดฯ ที่มีอยูเปนจํานวนมาก เห็นควรแก

การพิมพเผยแพรเปนวิทยาทานแกผูที่สนใจศึกษาหาความรู แตหนังสือเหลาน้ีหลายเลมยังไมเคยไดรับ

การพิมพ บางเลมไดรับการพิมพแลวแตก็ยังไมแพรหลาย หาอานยาก หากไมพิมพเพิ่มหรือปลอยให

ตนฉบับเดิมสูญหายไป ก็จะเปนที่นาเสียดาย ครั้นหอพระสมุดฯ จะพิมพเองก็ไมมีทุนหรือพิมพขายก็

คงขายไดไมมาก พระองคจึงทรงริเริ่มและชักชวนผูมีจิตศรัทธาทั้งหลายใหพิมพหนังสือในหอพระสมุด

ฯ สําหรับแจกในงานศพ  
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ภาพที่ 7 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร,ี สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาดิศวรกุมาร กรมพระยา 

ดํารงราชานุภาพ, เขาถึงเมื่อ 31 มกราคม 2557 เขาถึงไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

 

 หนังสือแจกงานศพที่มีตนฉบับมาจากหอพระสมุดฯ น้ัน เมื่อสามัญชนทั่วไปเริ่มพิมพแจก

ตามอยางผูคนในสังคมช้ันสูง เน้ือหาจึงเปลี่ยนจากเดิมที่เปนเรื่องทางพุทธศาสนา มาเปนเรื่องอื่น ๆ 

เชน พงศาวดาร โบราณคดี ฯลฯ และหนังสือแจกงานศพที่หอพระสมุดฯ จัดพิมพ บางเรื่องสมเด็จฯ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงนิพนธคํานําเพื่ออธิบายที่มาของเรื่องที่พิมพประกอบใหดวย มี

ความยาวบางสั้นบาง ทําใหหนังสือมีคุณคา นาอาน นาสนใจมากย่ิงข้ึน อีกทั้งยังทรงเลือกเรื่องที่เห็น

วาเหมาะสมกับผูตายและมีขนาดตัวเลมตามกําลังที่เจาภาพจะสามารถจัดพิมพไดอีกดวย หากบาง

เรื่องที่มีเน้ือหานอย ถาพิมพเปนเลมก็มีเพียงไมกี่หนา ก็ทรงจัดรวบรวมเขาไวกับเรื่องอื่นที่มีเนื้อหา

อยางเดียวกัน เชน ชุดประวัติศาสตร ประชุมพงศาวดารภาคตาง ๆ ชุดลัทธิธรรมเนียมตาง ๆ หรือ

เรื่องเที่ยวที่ตาง ๆ เปนตน หนังสือบางเลมมีเน้ือหามาก ตองเสียคาพิมพเปนเงินจํานวนมาก แม

เจาภาพมีกําลังทรัพยพอที่จะสามารถพิมพได แตก็รวนเรใจวาจะทําการพิมพดีหรือไม เมื่อไดฟง

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพตรัสอธิบายถึงประโยชนและคุณูปการของความรูที่จะไดรับ หาก

หนังสือน้ันไดรับการพิมพเพื่อรักษาตนฉบับไวไมใหสูญหายแลว เจาภาพก็มักเต็มใจยินดีที่จะพิมพ

เพราะเห็นประโยชนดังที่กลาวมา ย่ิงกวาน้ัน  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพอาจประทานพระ
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เกียรติ โดยทรงนิพนธประวัติของผูตายที่ทรงคุนเคยมากอนใหอีกดวย ซึ่งประวัติของผูตายที่เปนพระ

นิพนธของพระองคมักอานสนุกและไดความรูเพิ่มเติม และเปนที่เขาใจอีกวาการริเริ่มมีรูปถายของ

ผูตายในหนังสืออนุสรณงานศพคงเน่ืองมาจากพระดําริของพระองคดวยเชนกัน และยังประทานพระ

ดําริเกี่ยวกับการใสรูปผูตายในหนังสือแจกเปนที่ระลึกไวอีกวา หากหนังสือที่หอพระสมุดฯ เปนผู

จัดพิมพ ควรแนะนําใหเจาภาพจัดหารูปถายผูตายเมื่อครั้งยังกําลังมีบุญอยู ดีกวานําเอารูปถายเมื่อ

ใกลจะตายมาลงไว เมื่อดูแลวก็เกิดธรรมสังเวชมากกวาจะไดชมบารมี คือ คุณงามความดีที่ผูวายชนม

ไดบําเพ็ญมา (พระยาอนุมานราชธน, 2547: 170-172) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ตัวอยางพระนิพนธคํานําในหนังสืออนุสรณงานศพ โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

ที่มา: พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, ตํานานสุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส 

กับตํานานมโหรี (พระนคร: หอพระสมุดวชิรญาณ, 2470) (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพเจาจอม 

เอื้อน รัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2470)   

 

 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลไดจัดต้ังกรมศิลปากรข้ึน ตาม

พระราชบัญญัติจัดต้ังกระทรวงและกรม พุทธศักราช 2476 โดยยกฐานะหอพระสมุดวชิรญาณฯ ข้ึน

เปนหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากรจึงเปนเจาของสืบทอดลิขสิทธ์ิหนังสือและเอกสารตางๆ ตอมา ซึ่ง

ปจจุบันการจัดพิมพหนังสือเพื่อแจกในงานตาง ๆ ตลอดจนการพิมพเพื่อจําหนายไดรับความนิยม

แพรหลายเพิ่มมากข้ึน ดังน้ันเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในการขอตนฉบับหนังสือไปพิมพ กรม

ศิลปากรจึงไดออกระเบียบ เรื่อง การขออนุญาตพิมพหนังสือข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2497 และตอมาก็ไดมีการ
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เปลี่ยนแปลงแกไขใหทันสมัยเปนระยะๆ โดยเน้ือหาขอที่เกี่ยวของกับการพิมพหนังสือเพื่อแจกในงาน

ตางๆ ที่ยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาต้ังแตเริ่มแรกตราบจนกระทั่งปจจุบัน มีสาระสําคัญ คือ ผูที่ตองการ

พิมพหนังสือเพื่อแจกเปนวิทยาทานหรือแจกเพื่อการกุศล สาธารณประโยชนหรือแจกเปนมิตรพลีใน

งานมงคลหรืออวมงคล หรืองานอื่น ซึ่งมิไดเปนไปเพื่อประโยชนแหงการคา ใหแจงความจํานงแก

ผูอํานวยการสํานักวรรณกรรมและและประวัติศาสตร กรมศิลปากรหรือผูแทน โดยใหกรอกขอความ

ตามแบบพิมพของกรมศิลปากร โดยตองขออนุญาตลวงหนากอนวันงานไมนอยกวา 30 วัน และเมื่อ

ไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตรหรือผูแทนแลว จึงจะสามารถนํา

ตนฉบับไปจัดพิมพไดโดยใหปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือที่กรมศิลปากรอนุญาตใหนําออกตีพิมพ

เผยแพรไดนน จะตองสงใบพิสูจนใหเจาหนาที่สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตรตรวจแกและเปนผู

สั่งใหตีพิมพทั้งหมดและผูขออนุญาตพิมพ ตองจายหนังสือเปนผลประโยชนใหแกกรมศิลปากรรอยละ 

20 ของจํานวนที่พิมพ แตทั้งน้ีจํานวนหนังสือที่ตองจายไมเกิน 400 เลม ไมวาจะขออนุญาตพิมพ

จํานวนเทาใดก็ตาม เปนตน (แมนมาส ชวลิตและคณะ, 2543: 108-109) (ดูภาคผนวก ก) 

 จากประวัติ ความเปนมาเกี่ยวกับการจัดพิมพหนังสืออนุสรณงานศพที่กลาวมา ทําให

ทราบวาการพิมพหนังสือแจกเปนของชํารวยหรือของที่ระลึก ในงานศพน้ัน มีมาแตรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเช่ือวานาจะมีที่มาจากการพิมพหนังสือแจก

ในงานมงคลดังที่กลาวมา แตในระยะแรกๆ ยังไมถือเปนประเพณีหรือเปนที่นิยมกันกวางขวางมากนัก 

(สงวน อั้นคง, 2529: 165) ดวยผูที่ประสงคจะแจกหนังสือเปนของชํารวยในงานศพตองเปนผูที่มี

กําลังทรัพย กําลังคนและวาสนาบารมีจึงจะทําได เน่ืองจากการพิมพหนังสือในชวงแรกน้ันยังกระทํา

ไดไมสะดวกนัก (สุพัฒน สองแสงจันทร, 2512: 10) ทําใหการพิมพหนังสือเพื่อแจกในงานศพใน

ระยะแรกจํากัดอยูแตในหมูพระบรมวงศานุวงศ เจานาย ขาราชการช้ันสูงเทาน้ัน (พระยาอนุมานราช

ธน, 2547: 169-170)  

   

3. พัฒนาการของหนังสืออนุสรณงานศพ 

 จากประวัติความเปนมาที่เกี่ยวของกับการจัดพิมพหนังสืออนุสรณงานศพดังที่กลาวมา    

ทําใหทราบวาประเพณีการแจกหนังสืออนุสรณงานศพน้ัน ถือปฏิบัติตอเน่ืองกันมาจวบจนปจจุบันเปน

เวลา 100 ปเศษ โดยทางเจาภาพหรือผูจัดงานจัดพิมพข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจกเปนธรรมทาน 

เพื่อการกุศลแกผูที่ไปรวมงาน และเปนอนุสรณที่ระลึกถึงคุณงามความดีของผูวายชนม (เอนก นาวิก

มูล, 2530: 114-115) และกลาวไดวาประเทศไทยเปนประเทศเดียวในโลกที่มีการจัดทําหนังสือแจก

เปนของที่ระลึกในงานศพ (เอนก นาวิกมูล, 2530: 114-115) ซึ่งสามารถอธิบายถึงพัฒนาการของ

หนังสืออนุสรณงานศพที่มีมาแตอดีตจวบจนปจจุบันกวา 13 ทศวรรษ ได 4 ดานไดแก ดาน
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องคประกอบของหนังสือ ดานที่มาของตนฉบับหรือแหลงที่พิมพ ดานจํานวนเลมที่จัดพิมพและดาน

รูปเลม/รูปแบบ ซึ่งแตละดานมีเน้ือหารายละเอียดดังน้ี  

 3.1 ดานองคประกอบของหนังสือนุสรณงานศพ  

                     หนังสืออนุสรณงานศพมีองคประกอบหลักๆ อยู 3 สวน คือ สวนที่เปนอัตชีวประวัติ

ของผูวายชนม สวนทีเ่ปนคําไวอาลัยและสวนที่เปนเน้ือเรื่องประกอบ โดยสามารถกลาวถึงพัฒนาการ

ของหนังสืออนุสรณงานศพไดจากองคประกอบของหนังสือทั้ง 3 สวน ดังน้ี  

3.1.1 เน้ือเรื่องประกอบ 

             จากประวัติความเปนมาเกี่ยวกับการจัดพิมพหนังสืออนุสรณงานศพที่ไดกลาว

มาน้ัน หนังสือที่จัดพิมพเพื่อแจกเปนอนุสรณงานศพในระยะแรกหรือหนังสืออนุสรณงานศพที่มีความ

เกาแกและเปนเลมแรกๆ ของเมืองไทยในชวงตนรัชกาลที่ 5 เน้ือหาสวนใหญจะเปนเรื่องที่เกี่ยวเน่ือง

ในพุทธศาสนาเปนหลัก เชน หนังสือสวดมนต หนังสือเทศน วิธีปฏิบัติธรรม อยางบทสวดมนตใน

หนังสือ “สาราทานปริยายกถามรรค” ที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดพิมพข้ึนเพื่อ

พระราชทานพระสงฆในโอกาสงานพระเมรุสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน พระบรมราชเทวี 

และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิงกรรณาภรณเพชรรัตนฯ ใน พ.ศ. 2423 หรือหนังสือสวดมนต

งานศพเจาคุณจอมมารดาสําลี ใน พ.ศ. 2444 ดังที่กลาวมา สวนเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากน้ียังไมนิยม

พิมพกัน ถึงแมวาหนังสือสวดมนตหรือหนังสือที่มีเน้ือหาเกี่ยวเน่ืองในพุทธศาสนาเหลาน้ีไมคอยมีผู

นิยมอาน แตก็ยังคงนิยมพิมพมาจนถึงปจจุบัน โดยมีความเช่ือวาผูวายชนมจะไดรับอานิสงสผลบุญ

จากการพิมพเน้ือหาดานพุทธศาสนาแจกเปนธรรมทานอยางมาก 

             จากการคนพบของสยามบรรณาคม รานจําหนายหนังสือเกา หนังสือหายากและ

หนังสืออนุสรณงานศพในลักษณะรูปแบบรานช่ัวคราวและรูปแบบเว็บไซตบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

www.digitalrarebook.com โดยคุณโกศล ชอผกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ไดพบ

หนังสือเลมหน่ึงช่ือวา "หนังสือสวดมนต" ที่ “ทานอิ่ม” ไดวาจางโรงพิมพวัชรินทรซึ่งเปนที่ทําการของ

บริษัทราชาธิปตัย จัดพิมพสําหรับถวายพระสงฆในการศพ “ทานผูหญิงเปยม” ผูเปนมารดา จํานวน 

1,000 ฉบับ เมื่อ ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) หรือ 117 ปมาแลว ซึ่งหนังสือเลมดังกลาวไดจัดพิมพข้ึนหาง

จากหนังสือสวดมนตฉบับงานพระเมรุพระศพสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตนฯ และสมเด็จพระเจา

ลูกเธอ เจาฟาหญิงกรรณาภรณเพชรรัตนฯ เพียง 12 ป และหางจากหนังสือสวดมนตฉบับงานพระเมรุ

พระศพสมเด็จพระเจาลูกเธอฯ เจาฟาศิริราชกุกุธภัณฑ เพียง 5 ป แตมีเน้ือหาแตกตางกันบางเล็กนอย 

จึงอาจสันนิษฐานไดวาการจัดพิมพหนังสือสวดมนตฉบับงานพระเมรุพระศพสมเด็จพระนางเจาสุนันทา

กุมารีรัตนฯ และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิงกรรณาภรณเพชรรัตนฯ จะกอใหเกิดความนิยมในหมู

สามัญชนใหดําเนินรอยตามพิมพหนังสือสวดมนตตามอยางบาง ดังเชนการจัดพิมพ “หนังสือสวดมนต

ฉบับงานศพทานผูหญิงเปยม” ที่กลาวมา และเช่ือวาเปน “หนังสืออนุสรณงานศพสามัญชนท่ีเกาแก
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ท่ีสุดของเมืองไทย” หรือในป ร.ศ. 114 (พ.ศ. 2438) “แมเอม” ไดนําเอาหนังสือที่สมเด็จพระเจานองยา

เธอ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระภาณุพันธุวงศวรเดช (พระอิสริยยศในขณะน้ัน) จัดพิมพข้ึนไว ที่

โรงพิมพวัชรินทรเชนเดียวกัน เมื่อ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) จํานวน 1,000 ฉบับ ที่ช่ือ "พระธัมมปทัฎฐก

ถาบั้นตน" ชําระโดย พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส (พระอิสริยยศในขณะน้ัน) และสอบ

ทานโดย ม.ร.ว. พระสุจิตโต จํานวน 30 เลมมาแจกในงานศพบุตรหญิงของทาน โดยทานใหพิมพเปน

กระดาษ คลายบรรณสิทธ์ิ (Bookplate) ปะลงบนหลังใบรองปก จึงถือไดวาเปนหนังสืออนุสรณงานศพ

ของสามัญชนอีกเลมหน่ึง แมจะไมไดพิมพในงานน้ีโดยตรงก็ตาม (โกศล ชอผกา, 2554) 

             ตอมาเริ่มมีการจัดพิมพเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องที่เกี่ยวเน่ืองในพุทธศาสนา 

อยางเรื่อง มหาชนกชาดก ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พิมพพระราชทานในงานพระเมรุพระเจาบรม

วงศเธอ พระองคเจาศรีวิไลยลักษณ สุนทรศักดิกัลยาวดี กรมขุนสุพรรณภาควดี ในป พ.ศ. 2447 ดังที่

กลาวมา หรือการพิมพพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ซึ่งจอมพลสมเด็จพระราชปตุลาบรม

พงศาภิมุข เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช พิมพข้ึนเปนสวนพระราชกุศล

ทานมัยในงานพระศพพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาบุตรี กรมหลวงวรเสรฐสุดา, พระอรรคชายาเธอ 

พระองคเจาอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจันทรา 

สรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎจันทร และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาเยาวมาลยนฤมล สรรพสกนธ

กัลยาณี กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี ณ พระเมรุทองสนามหลวง จํานวน 3,000 เลม เมื่อ พ.ศ.2455 

ถือเปนการนําเอาพงศาวดารมาพิมพแจกในงานศพเปนครั้งแรก (สงวน อั้นคง, 2529: 172)  

             ปจจุบันในการเลือกเรื่องที่นํามาพิมพลงในหนังสืออนุสรณงานศพน้ัน เจาภาพ

งานศพหรือผูจัดทําหนังสือจะขวนขวายหาเรื่องดีๆ มีคุณคามาพิมพ โดยไมเจาะจงสาขาใดสาขาหน่ึง

ทําใหเน้ือหาในหนังสือมีความหลากหลายเปนที่นาสนใจและเกิดประโยชนตอผูอานอยางกวางขวาง

มากย่ิงข้ึน ซึ่งเน้ือเรื่องที่พิมพลงในหนังสืออนุสรณงานศพมีแหลงที่มาของเรื่องหลากหลาย ทั้งเปน

บทความในวารสาร บทหน่ึงในหนังสือ หรือเปนหนังสือทั้งเลมก็ไดตามความประสงคของเจาภาพงาน

ศพหรือผูจัดพิมพ โดยมีขอบเขตครอบคลุมดังตอไปน้ี (เทอดศักด์ิ ไมเทาทอง, 2538: 43)  

            1. เน้ือเรื่องที่สัมพันธกับผูวายชนม คือ เรื่องที่มีความเกี่ยวของกับผูวายชนมใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง สามารถจําแนกออกไดเปน  

               1.1 ผลงานของผูวายชนม คือ งานเขียนหรือผลงานของผูวายชนมที่เคยทําไว

เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู ซึ่งผูวายชนมอาจบันทึกไวหรือเคยพิมพเผยแพร ซึ่งการนําผลงานของผูวายชนม

มาพิมพลงในหนังสืออนุสรณงานศพจึงเปนการสะดวกในการจัดทําหนังสืออีกทั้งยังเปนการเผยแพร

ผลงานและช่ือเสียงของผูตายใหกวางขวางย่ิงข้ึนอีกดวย เชน  

      งานพระราชทานเพลิงศพหมอมผิว สุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา ซึ่งเปนผูแตงนว

นิยายเรื่อง วนิดา ทายาทไดนําเอานวนิยายเรื่องดังกลาวมาพิมพเปนหนังสืออนุสรณงานศพ  
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                   งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารยหลวงบริบาลบุรีภัณฑ คณบดี

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรคนแรก ที่นําเรื่อง โบราณคดี ที่ไดนิพนธไวมาจัดพิมพเปน

หนังสืออนุสรณงานศพเชนกัน  

                  งานพระราชทานเพลิงศพนางอัญชนา จิตสุทธิญาณ ที่จัดพิมพเกี่ยวกับ

ชีวิตและผลงานวิชาการดานจารึกวิทยา ภาษาและประวัติศาสตร ของอาจารยอัญชนา จิตสุทธิญาณ 

อาจารยประจําภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

                  งานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรม

ศิลปากร ศิลปนแหงชาติ สาขาสถาปตยกรรม ที่จัดพิมพประวัติและผลงานทางดานสถาปตยกรรมไทย

ของพลอากาศตรีอาวุธ คือ บทความวิชาการ เรื่อง ศิลปสถาปตยกรรมไทยในพระเมรุมาศ  

                  1.2 เรื่องที่ผูวายชนมช่ืนชอบหรือมีความสนใจ คือ แนวเน้ือหา เน้ือเรื่อง 

ขอเขียนหรือผลงานของบุคคลที่ผูวายชนมช่ืนชอบหรือมีความสนใจ เชน  

                    งานพระราชทานเพลิงศพนางจงใจ บุนนาค ที่ผูวายชนมเปนผูที่ช่ืนชอบ

การทําอาหาร ทายาทจึงนําเอาเรื่อง ตํานานแมครัวหัวปาก ที่เรียบเรียงโดย ทานผูหญิงเปลี่ยน ภาสกร

วงศ มาจัดพิมพ  

                        งานพระราชทานเพลิ งศพทานผูหญิ ง เ ลอศัก ด์ิ  สมบั ติ ศิริ  อ ดีต

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม จัดพิมพเรื่อง ดอกไม  

                        งานพระราชทานเพลิงศพ ดร.บรรเจิด พลางกูง อดีตอธิบดีกรมพัฒนา

ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดพิมพเกี่ยวกับเพลงที่ผูวายชนมช่ืนชอบ  

             1.3 ภูมิลําเนาเดิมหรือจังหวัดที่ผูตายเกิด ครอบคลุมถึงวัฒนธรรมประเพณีใน

ภูมิลําเนาของผูตาย เชน งานพระราชทานเพลิงศพนางพรอม ไชยนันทน มารดานายเทอดพงษ ไชย

นันทน อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตยจังหวัดตาก ที่จัดพิมพเรื่องจังหวัดตาก 

ประวัติศาสตรเมืองตาก หรือผูตายมีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดสงขลา ก็อาจจะพิมพหนังสือพงศาวดาร

เมืองสงขลาแจก เปนตน (โยะเนะโอะ อิฌิอิ, 2550: 119)  

             1.4 ชีวิตและความเปนอยูของผูตาย เชน หนังสืออนุสรณงานศพทานผูหญิง

เลอศักด์ิ สมบัติศิริ นายเฉลิมพันธ ศรีวิกรม ม.ร.ว.แสงสูรย ลดาวัลย เปนตน 

             1.5 ตระกูลวงศของผูวายชนม หนังสืออนุสรณงานศพที่พิมพเน้ือเรื่องเกี่ยวกับ

ตระกูลวงศบุคคลน้ัน สวนมากผูวายชนมจะอยูในตระกูลที่มีช่ือเสียง เชน พระบรมวงศหรือบุคคล

สําคัญของทองถ่ิน เชน  

    งานหมอมเจายุธิษเฐียร สวัสดิวัตน เจานายที่สืบเช้ือสายในราชสกุล

พระบาทสมเด็จพระจอมกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ไดพิมพเรื่องมหามกุฎราชสันตติวงศ ซึ่งมีเน้ือหา

เกี่ยวกับสายสกุลวงศตางๆ ในรัชกาลที่ 4  
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    งานของพระวรวงศเธอ พระองคเจาวรานนทธวัช เจานายที่สืบเช้ือสายใน

ราชสกุลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดพิมพเรื่องจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ 

ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับสายสกุลวงศตางๆ ในรัชกาลที่ 5  

             1.6 อาชีพหรือหนาที่การงานของผูวายชนม สวนใหญจะพิมพในงานบุคคล

สําคัญทางดานการเมือง อยางอดีตนายกรัฐมนตรีหลายทาน เชน จอมพลถนอม กิตติขจร พลเอก

เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน นายสมัคร สุนทรเวช หรือ บุคคลสําคัญในดานตางๆ เชน นายชิน โสภณพนิช 

ผูกอต้ังธนาคารกรุงเทพ นางจุรี โอศิริ ศิลปนแหงชาติ เปนตน 

                 1.7 สาเหตุการเสียชีวิตของผูวายชนม เชน หนังสือที่พิมพเรื่องบทความเรื่อง

มะเร็งสําหรับประชาชน โดยแพทยประจําคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

เชน มะเร็งปอด มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งสมอง ฯลฯ สําหรับแจกในงานพระราชทานเพลิงศพนายสวัสด์ิ 

วัฒนายากร อดีตองคมนตรี ที่ถึงแกกรรมดวยโรคมะเร็งหลอดลม 

             1.8 ผลงานของบุคคลที่สนิทสนมหรือเกี่ยวของกับผูตาย เชน หนังสือที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานในงานพระราชทาน

เพลิงศพศาสตราจารยนายแพทยดนัย สนิทวงศ ณ อยุธยา ที่มีเน้ือหาเรื่องตําราสรรพคุณยา ฉบับของ

กรมหลวงวงศาธิราชสนิท และตํารายาพระองคเจาสายสนิทวงศ ที่เปนพระนิพนธของ พระเจาบรม

วงศเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ตนราชสกุลสนิทวงศ ซึ่งเปนตระกูลวงศของศาสตราจารย

นายแพทยดนัย 

            2. เน้ือเรื่องที่ไมสัมพันธกับผูวายชนม คือ เรื่องที่เจาภาพงานศพหรือผูจัดทํา

หนังสือมีความสนใจสวนบุคคลหรือพิจารณาเห็นวาเหมาะสมที่จะพิมพในงานครั้งน้ันๆ หรือเปนเรื่องที่

ใหความรูอยางกวางๆ หรือเฉพาะในสาขาวิชา สามารถใชประกอบการศึกษาและเปนประโยชนแกผู

ไดรับ สามารถจําแนกออกไดเปน 

               2.1 ผลงานเขียนของบุคคลอื่นที่เจาภาพศพหรือญาติมีความสนใจ เชน 

หนังสือที่ระลึกเน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ (เปนกรณีพิเศษ) นายบุญสืบ เสาวภาพ ณ เมรุวัด

เครือวัลยวรวิหาร ที่นําเอาเรื่องตํานานพระพิมพ แตงโดย ศาสตราจารยยอช เซเดส และ เรื่องพุทธ

ศิลปในประเทศไทย นิพนธโดย ศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ที่ทางทายาทผูวายชนมไดขอ

อนุญาตจัดพิมพจากสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร 

                   2.2 เรื่องที่เจาภาพศพหรือผูจัดทําหนังสือพิจารณาแลวและเห็นวาเหมาะสม

ที่จะพิมพในงานครั้งน้ัน เชน หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพรอยตรีตวงสิทธ์ิ จารุเสถียร บุตร

จอมพลประภาส จารุเสถียร ที่ผูวายชนมถึงแกกรรมในชวงที่เกิดเหตุการณกรณีพิพาทระหวางไทย-

กัมพูชาในกรณีเขาพระวิหาร ในป พ.ศ. 2505 เจาภาพจึงพิมพคําพิพากษาศาลยุติธรรมระหวาง

ประเทศ คดีปราสาทพระวิหาร เปนตน 
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3.1.2 ประวัติผูวายชนม 

             ในชวงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ตน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 การพิมพหนังสือสําหรับแจกเปนของ

ชํารวยหรือของที่ระลึกในงานมงคลและงานศพไดแพรหลายไปยังประชาชนทั่วไปมากข้ึน มีการจัดต้ัง

โรงพิมพข้ึนอยางแพรหลาย แตหนังสืออนุสรณงานศพในยุคแรกๆ จะไมพิมพประวัติ ผูวายชนมหรือ

ประวัติเจาของงานศพ ความนิยมเรียบเรียงประวัติและภาพผูวายชนมลงในหนังสืออนุสรณงานศพเริ่ม

ข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 6 ในชวงที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ดํารง

ตําแหนงสภานายกหอพระสมุด วชิรญาณสําหรับพระนคร โดยหนังสืออนุสรณงานศพที่พิมพประวัติ

ผูตายอยางเดียวทั้งเลม เปนเลมแรก คือ หนังสือ “ศรีสุนทราณุประวัติ” ซึ่งพิมพประวัติพระยาศรี

สุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ปราชญทางภาษา ผูแตงแบบเรียนหลวง ชุดมูลบทบรรพกิจ 

เจากรมพระอาลักษณในรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ.2438 พิมพที่โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ จํานวน 3,000 ฉบับ 

(อัมพร ทีขะระ, 2526: 16-17; สงวน อั้นคง, 2529: 170; รัตนา เตชามหาชัย, 2544: 50) เลมที่สอง 

คือ หนังสือชีวประวัติของพระยาประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค) ที่พิมพแจกในงานพระราชทาน

เพลิงศพของทาน เมื่อป พ.ศ.2446 (นวลจันทร รัตนากร, ชุติมา สัจจานนทและมารศรี ศิวรักษ, 

2524: 92-93) หรือในยุคปจจุบัน เชน หนังสืออนุสรณงานศพผูชวยศาสตราจารยวัฒนาศิริ นรพัลลภ 

ทางผูจัดทําก็เสนอเฉพาะชีวประวัติของผูวายชนมเทาน้ัน ไมมีเน้ือหาอื่นใดอีก (นวลวรรณ ช้ันไพศาล

ศิลป, 2542: 9) 

             ปจจุบันการเรียบเรียงประวัติผูวายชนมลงในหนังสือ ซึ่งใหขอมูลประวัติ

สวนตัวในดานครอบครัว ต้ังแตกําเนิดจนถึงวันถึงแกกรรม ซึ่งขอมูลเหลาน้ี ทายาท ญาติพี่นองหรือผู

ใกลชิดผูวายชนม ตางคัดสรรมาใหเห็นภาพ ประวัติ เกียรติคุณ เกียรติประวัติผูวายชนม (รัตนา เตชา

มหาชัย, 2544: 49) 

3.1.3 คําไวอาลัย 

             แตเดิมหนังสืออนุสรณงานศพในยุคแรกๆ จะไมพิมพคําไวอาลัย แตจะเลา

ประวัติผูตายโดยยอเอาไว ไมสามารถสืบคนไดวา หนังสืออนุสรณงานศพที่พิมพคําไวอาลัยเปนงาน

แรกคืองานของผูใด ทวาหนังสืออนุสรณงานศพในปจจุบันจะมีการรวบรวมคําไวอาลัยจากญาติพี่นอง

ผูวายชนมไว ซึ่งคําไวอาลัยน้ันจะเขียนโดยบุคคลตางๆ ทั้งที่เปนญาติสนิทมิตรสหายและบุคคลใน

วงการวิชาชีพตางๆ ที่ผูวายชนมคุนเคย ซึ่งเปนการแสดงความอาลัยและสรรเสริญในคุณงามความดี

ของผูวายชนมโดยเฉพาะในรูปของพรรณนาโวหารดวยขอความที่ลึกซึ้งกินใจ แสดงความรักความ

ผูกพัน ความอาลัยอาวรณ ทั้งในลักษณะรอยแกวและรอยกรอง 
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              การจัดพิมพหนังสืออนุสรณงานศพในปจจุบัน ซึ่งบางเลมอาจขาดสวนใดสวนหน่ึง

ไปน้ันข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูจัดทําวาตองการนําเสนอในสวนใดหรือรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงก็ได 

ไดแก 

              1. การพิมพเน้ือเรื่องเพียงอยางเดียว  

              2. การพิมพประวัติผูวายชนมเพียงอยางเดียว  

              3. การพิมพคําไวอาลัยเพียงอยางเดียว  

              4. การพิมพประวัติผูวายชนมและเน้ือเรื่อง  

              5. การพิมพประวัติผูวายชนมและคําไวอาลัย  

              6. การพิมพประวัติผูวายชนม คําไวอาลัยและเน้ือเรื่อง   

 3.2 ดานท่ีมาของตนฉบับเรื่องหรือแหลงท่ีพิมพ 

       แหลงที่พิมพหรือที่มาของตนฉบับเน้ือเรื่องที่นํามาพิมพลงประกอบลงในหนังสือ

อนุสรณงานศพยังสามารถอธิบายถึงพัฒนาการการจัดพิมพหนังสืออนุสรณงานศพต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบันได โดยที่มาของตนฉบับเน้ือเรื่องหรือแหลงพิมพหนังสืออนุสรณงานศพมีอยู 5 แหลง คือ 

       1. หนังสืออนุสรณงานศพที่พิมพตนฉบับเรื่องจากหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร  

            2. หนังสืออนุสรณงานศพที่พิมพตนฉบับเรื่องจากโบราณคดีสโมสร-ราชบัณฑิตยสภา  

           3. หนังสืออนุสรณงานศพที่พิมพตนฉบับเรื่องจากกรมศิลปากร 

           4. หนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพโดยหนวยงานภาครัฐ 

           5. หนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพโดยหนวยงานภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไป 

           ซึ่งแตละแหลงที่มามีรายละเอียดดังน้ี 

 3.2.1 หนังสืออนุสรณงานศพท่ีพิมพตนฉบับเรื่องจากหอพระสมุดวชิรญาณ

สําหรับพระนคร (พ.ศ.2448-2469) 

                   หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงต้ังหอ

พระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครข้ึนในป พ.ศ. 2448 โดยใหรวมเอาหอพระมณเฑียรธรรม หอพุทธ

สาสนสังคหะและหอพระสมุดวชิรญาณเขามารวมไวดวยกัน ทางหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระ

นครจึงสานตอนโยบายของหอพุทธสาสนสังคหะ ในดานการชวนผูมีจิตศรัทธาพิมพหนังสือแจกในการ

กุศล จะเปนงานมงคล หรือในงานศพก็ได โดยทางหอพระสมุดฯ จะรับเปนผูชําระเรื่องและแจกจาย

ตนฉบับหนังสือที่ผานการชําระแลวใหเจาภาพหรือผูมีจิตศรัทธาพิมพเปนหนังสือแจกเปนของชํารวย

หรือของที่ระลึกเน่ืองในโอกาสตางๆ แตยังจํากัดอยูเฉพาะในหมูชนช้ันสูงพวกเจานายและขุนนางที่มี

กําลังทรัพย วาสนาบารมีเทาน้ัน ครั้นเมื่อสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ดํารงตําแหนงนายก

สภาหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร ใน พ.ศ. 2458 พระองคมีสวนทําใหการพิมพหนังสือแจก

ในงานศพแพรหลายมากย่ิงข้ึนนับแตน้ันมา  
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                  หนังสืออนุสรณงานศพที่พิมพตนฉบับเรื่องจากหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับ

พระนคร จะมีลักษณะเดนหรือจุดสังเกตที่สําคัญ คือ หนาปกนอกและปกในพิมพตราวชิรญาณ ซึ่ง

เปนตราสัญลักษณประจําหอพระสมุด แสดงวาเปนหนังสือที่พิมพจากตนฉบับของหอพระสมุด     

วชิรญาณสําหรับพระนคร หลายเลมมีคํานําและประวัติผูวายชนมที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ

ภาพทรงนิพนธให (รัตนา เตชามหาชัย, 2544: 52) ไมมีคําไวอาลัย เรื่องที่นํามาพิมพประกอบสวน

ใหญมีเน้ือหาดานตํานาน บันทึกเหตุการณสําคัญ ขอมูลทางประวัติศาสตร ฯลฯ  

                  หนังสืออนุสรณงานศพที่พิมพตนฉบับเรื่องจากหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับ

พระนคร ไดมีวิวัฒนาการมาตลอด โดยแบงออกเปน หนังสือที่ไมมีการประทับตราใดๆ (พ.ศ. 2448-

2457) ซึ่งเช่ือวาจะสืบเน่ืองมาจากสมัยยังเปนหอพุทธสาสนสังคหะ และหนังสือที่ประทับตรา      

วชิรญาณ (พ.ศ. 2457-2469) แบงออกเปน หนังสือที่ประทับตราวชิรญาณนอย (พ.ศ. 2457-2461) 

และ หนังสือที่ประทับตราวชิรญาณใหญ (พ.ศ. 2461-2469) (แมนมาส ชวลิตและคณะ, 2543: 112) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 หนังสืออนุสรณงานศพที่พิมพตนฉบับเรื่องจากหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร 

 

 3.2.2 หนังสืออนุสรณงานศพท่ีพิมพตนฉบับเรื่องจากโบราณคดีสโมสร-ราช

บัณฑิตยสภา (พ.ศ.2450-2480)  

                  ใน พ.ศ. 2450 สองปถัดจากการกอต้ังหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริคราวเสด็จพระราชดําเนินประกอบพระ

ราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ณ พระราชวังโบราณ กรุงเกาอยุธยา วาในขณะน้ันมีผูสนใจศึกษาดาน
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โบราณคดีมากข้ึน ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร คือ พงศาวดารไทยที่ยังตองสอบชําระยังมี

อีกมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ังโบราณคดีสโมสรข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนควา 

ตรวจสอบเรื่องราวดานประวัติศาสตร โบราณคดีที่ปรากฏอยูในพงศาวดารไทย โดยมีที่ทําการอยูที่หอ

พระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร มีสมาชิกที่ประกอบดวยเจานายและขาราชการผูทรงคุณวุฒิใน

สมัยน้ัน ซึ่งสวนใหญดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการและสมาชิกของหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับ

พระนคร ทั้งน้ียังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชลัญจกรมังกรคาบแกว ใหเปนตรา

ประทับสําหรับโบราณคดีสโมสรดวย (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2512: 103-104; แมน

มาส ชวลิตและคณะ, 2543: 111-112; รัตนา เตชามหาชัย, 2544: 52)   

             ตอมาใน พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังราชบัณฑิตยสภาข้ึน โดยเกิดจากการยุบรวมโบราณคดีสโมสร 

วรรณคดีสโมสร หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร หอพระสมุดวชิราวุธ และพิพิธภัณฑสถานเขา

มาไวดวยกัน และยกฐานะคณะกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครข้ึนเปนราชบัณฑิตย

สภา มีหนาที่จัดการหอพระสมุดสําหรับพระนคร สอบสวนพิจารณาวิชาอักษรศาสตร ตรวจรักษาของ

โบราณในพระราชอาณาเขต จัดการพิพิธภัณฑสถาน บํารุงวิชาชาง ฯลฯ และทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ พระราชทานพระราชลัญจรกรมังกรคาบแกวใหเปนตราประจําราชบัณฑิตยสภาสืบตอ (แมน

มาส ชวลิตและคณะ, 2543: 58,116)  ดังน้ันโบราณคดีสโมสรและราชบัณฑิตสภานอกจากจะมี

ภารกิจดานตางๆ ดังที่กลาวมาแลว ยังมีบทบาทดานการสงเสริมการประพันธ เชน รวมพิจารณาคัด

เลือกสรรหนังสือหรือบทประพันธดานประวัติศาสตรและโบราณคดีที่ดี เพื่อรับพระบรมราชานุญาต

ประทับพระราชลัญจกรมังกรคาบแกว แลวจัดพิมพเปนหนังสือออกเผยแพรในโอกาสตางๆ ได ซึ่ง

หนังสือที่มีตราน้ีประทับ ถือวาเปนหนังสือที่ดี (พลาดิศัย สิทธิธัญกิจและเอนก นาวิกมูล, 2541: 26; 

รัตนา เตชามหาชัย, 2544: 52)  
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ภาพที่ 10 หนังสืออนุสรณงานศพที่พิมพตนฉบับเรื่องจากโบราณคดีสโมสร-ราชบัณฑิตยสภา 

 

3.2.3 หนังสืออนุสรณงานศพท่ีพิมพตนฉบับเรื่องจากกรมศิลปากร (พ.ศ.2476-ปจจุบัน) 

            เมื่อภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 รัฐบาลไดสมัยน้ันได

ยุบราชบัณฑิตยสภา แลวจัดต้ังกรมศิลปากรข้ึนแทนใน พ.ศ. 2476 งานพิมพหนังสือของราชบัณฑิตย

สภาจึงไดโอนมาอยูในความรับผิดชอบของกรมศิลปากร และยังคงใชตรามังกรคาบแกวอยูจนถึง พ.ศ.  

2480 กรมศิลปากรไดรับพระบรมราชานุญาตใหใชรูปพระพิฆเนศวร เปนตราประจํากรม ตรามังกร

คาบแกวจึงเลิกใชนับแตน้ันมา (แมนมาส ชวลิตและคณะ, 2543: 116)  

           กรมศิลปากร ไดออกระเบียบ เรื่อง การขออนุญาตพิมพหนังสือ พ.ศ.2521 เพื่อ

ใชประกอบการพิจารณาอนุญาตใหผูคนสามารถนําตนฉบับหนังสือที่กรมศิลปากรเปนเจาของลิขสิทธ์ิ 

มีลิขสิทธ์ิสืบทอดหรือไดรับมอบอานาจใหใชประโยชนจากลิขสิทธ์ิ ไปพิมพแจกเปนวิทยาทานหรือแจก

เพื่อการกุศล สาธารณประโยชนหรือแจกเปนมิตรพลีในงานมงคลหรืออวมงคล หรืองานอื่น ซึ่งมิได

เปนไปเพื่อประโยชนแหงการคาได โดยตองกรอกขอความตามแบบพิมพของกรมศิลปากรย่ืนแจง

ความจํานงขออนุญาตแกผูอํานวยการสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากรหรือผูแทน 

ลวงหนากอนวันงานไมนอยกวา 30 วัน เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานักวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตรหรือผูแทนแลว จึงจะสามารถนําตนฉบับไปจัดพิมพไดโดยใหปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่ง

หนังสือที่กรมศิลปากรอนุญาตใหนําออกพิมพเผยแพรไดน้ัน เจาหนาที่สํานักวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตรจะเปนผูพิสูจน ตรวจแกและสั่งพิมพทั้งหมด และผูขออนุญาตพิมพ ตองจายหนังสือเปน
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ผลประโยชนใหแกกรมศิลปากรรอยละ 20 ของจํานวนที่พิมพ แตทั้งน้ีจํานวนหนังสือที่ตองจายไมเกิน 

400 เลม ไมวาจะขออนุญาตพิมพจํานวนเทาใดก็ตาม (ดูภาคผนวก ก) 

              ดังน้ันหนังสืออนุสรณงานศพที่พิมพจากตนฉบับของกรมศิลปากรจึงปรากฏตรา

พระพิฆเนศวรบนหนาปกหนังสือนับแตกรมศิลปากรไดรับพระบรมราชานุญาตใหใชรูปพระพิฆเนศวร 

เปนตราประจํากรม ใน พ.ศ. 2480 ซึ่งหนังสือบางเลมที่ขออนุญาตนําตนฉบับจากกรมศิลปากรมา

พิมพแจกในงานศพ อธิบดีกรมศิลปากรไดใหเกียรติเขียนคํานําประกอบ และดวยเทคโนโลยีการพิมพ

ที่ทันสมัยเจริญกาวหนากวาแตกอน รูปแบบหรือการจัดรูปเลมหนังสืออนุสรณงานศพที่นําตนฉบับ

จากกรมศิลปากรในปจจุบันจึงมีสีสันสวยงามนาอานมากข้ึน ตางจากหนังสืออนุสรณงานศพที่นํา

ตนฉบับจากสมัยเมื่อครั้งยังเปนหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร โบราณคดีสโมสรหรือราช

บัณฑิตยสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 หนังสืออนุสรณงานศพที่พิมพตนฉบับเรื่องจากกรมศิลปากร 

 

3.2.4 หนังสืออนุสรณงานศพท่ีจัดพิมพโดยหนวยงานภาครัฐ 

                 หนังสืออนุสรณงานศพที่หนวยงานภาครัฐจัดพิมพข้ึนเปนอนุสรณเพื่อรําลึกถึง

คุณูปการดานตางๆ ของผูวายชนม ซึ่งผูวายชนมอาจเปนบุคคลที่มีช่ือเสียง ไดปฏิบัติหนาที่ กระทํา

คุณประโยชนหรือมีคุณูปการกับหนวยงานหรือองคกรน้ันๆ เชน  

          “อัญชนาจารึก” ชีวิตและผลงานวิชาการดานจารึกวิทยา ภาษาและประวัติศาสตร 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิมพแจกในงานพระราชทานเพลิงศพนางอัญชนา จิตสุทธิ

ญาณ อดีตอาจารยประจําภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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              “เที่ยวเมืองพระรวง” พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดพิมพในพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวารพระราชทานพระ

ศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท 

พระบรมมหาราชวัง  

              “มาลาบูชาคุณ” ชีวิตและผลงานทางวิชาการของศิลปนแหงชาติ พลอากาศตรี 

อาวุธ เงินชูกลิ่น ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ต.จ.ว. กรมศิลปากร จัดพิมพเปนที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ 

พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ศิลปนแหงชาติ สาขาสถาปตยกรรม ณ เมรุ

หลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 หนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

3.2.5 หนังสืออนุสรณงานศพท่ีจัดพิมพโดยหนวยงานภาคเอกชนหรือประชาชนท่ัวไป 

              หนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพโดยหนวยงานเอกชน เปนหนังสือที่หนวยงาน

ภาคเอกชนจัดพิมพข้ึนเปนอนุสรณเพื่อรําลึกถึงคุณูปการดานตางๆ ของผูวายชนม ซึ่งผูวายชนมอาจ

เปนบุคคลที่มีช่ือเสียง ไดปฏิบัติหนาที่ กระทําคุณประโยชนหรือมีคุณูปการกับหนวยงานหรือองคกร

น้ันๆ เชนเดียวกับหนวยงานภาครัฐ เชน  

              “สี่แผนดิน” ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ จํากัด (มหาชน) พิมพเปนอนุสรณใน

งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย พลตรี หมอมราชวงศ คึกฤทธ์ิ ปราโมช ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม., 

ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส  
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              “ศรีแหงปญญา” มูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ในพระบรมราชูปถัมภ จัดพิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารยเกียรติคุณทาน

ผูหญิงศรีนาถ สุริยะ ป.ม.,ท.จ.ว.,ต.ช. ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส  

              “เจิ้งเหอ ซําปอกงและอุษาคเนย” สํานักพิมพมติชนจัดพิมพเปนอนุสรณงาน

พระราชทานเพลิงศพผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบแสง พรหมบุญ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม  

               สวนหนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพโดยประชาชนทั่วไปน้ัน เปนหนังสือที่มี

โอกาสจัดพิมพไดงายกวาหนังสือที่จัดพิมพโดยหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีลักษณะ รูปแบบ

หรือองคประกอบหลายหลากข้ึนอยูกับความประสงคของเจาภาพศพหรือผูประสงคจัดพิมพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 หนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพโดยหนวยงานภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไป 

 

 3.3 ดานจํานวนเลมท่ีพิมพ/แจก 

      เมื่อการจัดพิมพหนังสือแจกในงานศพกลายเปนประเพณีนิยมกันมากข้ึน ธรรมเนียม

ดังกลาวไดขยายออกไปมิไดจํากัดอยูแคในหมูชนช้ันเจานาย ขุนนางอีกตอไป บรรดาประชาชนหรือ

บุคคลทั่วไปก็ถือปฏิบัติธรรมเนียมดังกลาวอยูมินอย โดยการแจกหนังสือเปนของที่ระลึกในงานศพน้ัน

มีธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกัน ดังน้ี 

 3.3.1 แจกเลมเดียว 

                           โดยปกติทั่วไป ธรรมเนียมการแจกหนังสืออนุสรณงานศพเปนของชํารวยหรือที่

ระลึกใหกับผูที่มารวมงานน้ัน สวนใหญเจาภาพจะทําหนังสือแจกเปนที่ระลึกงานละ 1 เลม โดยจะ
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รวมเอาเน้ือหาประกอบดวยประวัติผูวายชนม คําไวอาลัยและเน้ือเรื่องประกอบ (ถามี) พิมพรวมกัน

อยูภายในเลมเดียวกัน 

      3.3.2 แจกมากกวาหน่ึงเลม 

            บางงานที่ผูวายชนมเปนบุคคลที่มีช่ือเสียง มีผูรูจักหรือนับหนาถือตาอยาง

กวางขวาง มีผลงานที่โดดเดนเปนที่ประจักษ หรือเจาภาพเปนผูที่มีฐานะ ก็จะจัดพิมพหนังสือมากกวา

หน่ึงเลม กลาวคือ  

        เลมหลัก  

                  เลมหลัก คือ หนังสือที่มีเน้ือหาสวนใหญเนนนําเสนอดานชีวประวัติและคําไว

อาลัย ผูวายชนมหลายทานเปนผูที่มีช่ือเสียงในสังคม มีผูคนรูจัก นับหนาถือตา เจาภาพผูจัดพิมพ

ประสงคจะนําเสนออัตชีวประวัติและคําไวอาลัยที่มีอยูจํานวนมาก แตเน่ืองจากไมสามารถนํามา

จัดพิมพรวมกันไดทั้งหมด เพราะจะทําใหหนังสือมีจํานวนหนามากเกินไป จึงมีการแยกเลมพิมพ เปน

เลมที่นําเสนอชีวประวัติผูวายชนมพรอมคําไวอาลัย 1 เลม หรือ แยกเน้ือหาออกเปนชีวประวัติผูวาย

ชนม 1 เลม หรือ คําไวอาลัยอีก 1 เลม ซึ่งหนังสือที่พิมพเน้ือหาชีวประวัติหรือคําไวอาลัย ก็จะถือวา

เปนหนังสือเลมหลัก เชน งานพระราชทานเพลิงศพคุณสุภา ศิริมานนท ที่จัดพิมพชีวประวัติ 1 เลม

และคําไวอาลัยอีก 1 เลม (นวลวรรณ ช้ันไพศาลศิลป, 2542: 10)  

               เลมรอง  

                  เมื่อเลมหลักที่พิมพเน้ือหาเกี่ยวกับอัตชีวประวัติผูวายชนมและคําไวอาลัยแลว 

เจาภาพบางทานประสงคพิมพเน้ือหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผูวายชนม เชน ผลงานของผูวายชนม หรือ 

เน้ือหาสาระความรูอื่นๆ ดานตางๆ ดังที่กลาวมาแลวน้ัน ประกอบเปนชุดหนังสือแจกงาน

พระราชทาน/ฌาปนกิจศพ เชน ชุดหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ 

ดิศกุล ซึ่งนอกจากจะมีหนังสือเลมหลักที่มีเน้ือหาดานพระประวัติและบทความเชิดชูเกียรติคุณแลว ยัง

มีหนังสืออีก 6 เลมซึ่งลวนแตเปนหนังสือที่พิมพผลงานของศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ แจกเปน

ชุดรวม 7 เลม ไดแก 

                  ศิลปะขอม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกลาฯ 

ใหพิมพพระราชทาน) 

                  ศิลปะสมัยลพบุรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิมพ) 

                   ศาสนาพราหมณในอาณาจักรขอม (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิมพ) 

             เทวรูปสัมฤทธ์ิสมัยสุโขทัย (สมาคมนักศึกษาเกาคณะโบราณคดีและสมาคม

โบราณคดี จัดพิมพ) 

             พระพุทธรูปอินเดียและความรูใหมเกี่ยวกับโบราณคดีจีน (กรมศิลปากร จัดพิมพ)  

                   ศาสนาพราหมณในอาณาจักรขอม (สํานักพิมพมติชน จัดพิมพ) 
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   งานศพพระเถรานุเถระก็เปนอีกงานหน่ึงที่มีการจัดพิมพหนังสือแจกเปน

อนุสรณที่ระลึกเปนจํานวนมากเน่ืองดวยเปนบุคคลที่มีช่ือเสียง มีผูนับหนาถือตาเปนจํานวนมาก ทาง

วัดหรือบรรดาผูมีจิตศรัทธาหรือลูกศิษยทั้งหลายตางก็จัดพิมพถวายในความเคารพ ศรัทธาและอาลัย 

เชน สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโน) ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช และเจา

อาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ,สมเด็จพระมหาธีราจารย (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.9) อดีตคณะผู

ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญหนกลาง และเจาอาวาสวัด

ชนะสงคราม ,พระพรหมกวี (วรวิทย คงฺคปฺโญ) เจาอาวาสวัดโมลีโลกยาราม และเจาคณะภาค 10 

กรุงเทพมหานคร เปนตน ซึ่งหนังสืออนุสรณงานศพพระเถรานุเถระน้ีจะเนนจัดพิมพเกี่ยวกับประวัติ

สวนตัว ประวัติวัดที่จําพรรษา พระธรรมเทศนา พระธรรมคําสอนตาง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 ชุดหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิสกุล (ซาย)  

             และชุดหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาธีราจารย (นิยม ฐานิสฺสโร) (ขวา) 

 

 3.4 ดานรูปเลม/รูปแบบ 

      ในการจัดรูปเลมหรือกําหนดรูปแบบหนังสืออนุสรณงานศพน้ัน มีพัฒนาการมาโดย

ตลอดมิไดมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเพียงเน้ือเรื่องที่นํามาพิมพเทาน้ัน แตลักษณะรูปเลมภายนอกของ

หนังสือยังไดพัฒนาไปตามกาลเวลาดวย หากศึกษาถึงพัฒนาการของหนังสืออนุสรณงานศพในดาน

รูปเลม/รูปแบบแลวน้ัน สามารถพิจารณาไดจากองคประกอบหลักๆ ที่สําคัญของรูปเลมหนังสือ ไดแก  

      3.4.1 ขนาด 

                  หนังสืออนุสรณงานศพสวนใหญ นิยมพิมพขนาด A4 รูปเลมแนวต้ังมากกวา

รูปเลมที่เปนแนวนอน รองลงมาคือขนาด A5 คือ ขนาดพ็อกเก็ตบุก ซึ่งเปนขนาดที่กะทัดรัด พกพา

52 



 

  

สะดวก และขนาด A6 คือ ขนาดครึ่งของพ็อกเก็ตบุก สวนใหญจะเปนหนังสือสวดมนต ซึ่งมีขนาด

รูปเลมสะดวกตอการใช (ศิริเพ็ญ นาสกุล และ สุมัยวดี เมฆสุต, 2541: 15) 

                       ปจจุบันน้ีการพิมพจัดหนังสืออนุสรณงานศพเปนที่นิยมกระทํากันมาก 

นอกเหนือจากการแจกของที่ระลึกอื่นๆ ในงานศพ โดยเฉพาะผูตายที่เปนบุคคลที่มีฐานะและช่ือเสียง

ในดานตางๆ เชน นักการเมือง ศิลปน นักวิชาการหรือขาราชการระดับสูง ที่ทางทายาทหรือเจาภาพ

จะนิยมเลือกแจกของชํารวยอยางดี โดยเฉพาะการเลือกแจกหนังสืออนุสรณที่ระลึกเปนของชํารวยใน

งานศพที่ถือวา “เปนหนาเปนตา” ซึ่งตนทุนของการพิมพหนังสือตอเลม จะข้ึนอยูกับขนาดของ

หนังสือ หากเปนหนังสือขนาดใหญซึ่งรวบรวมประวัติ เกียรติยศของผูตาย รวมถึงคําไวอาลัยไดเปน

จํานวนมาก (ปญญา เลิศสุขประเสริฐ, 2548: 60) 

      3.4.2 ปก 

                 การจัดทําปกหนังสืออนุสรณงานศพในอดีตนิยมใชสีขาวหรือสีดําเทาน้ัน และ

ไมมีภาพบนปก แตในเวลาตอมาหนังสืออนุสรณงานศพมีรูปภาพที่มีสีสันสวยงามมากข้ึน รวมทั้งมี

ภาพสีประกอบเน้ือเรื่องในเลม เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูอานอีกดวย  

                ปกหนังสือโดยทั่วไปเปนสวนที่ดึงดูดความสนใจของผูพบเห็น ไดเปนอยางมาก 

เน่ืองจากปกหนังสือเปนการสรางสรรคงานศิลปะที่ตองมีแนวคิดและความคิดสรางสรรค แตกรณีปก

หนังสืออนุสรณงานศพน้ัน อาจจะไมดึงดูดความสนใจของผูอานมากนัก เน่ืองจาก การจัดทําหนังสือ

อนุสรณงานศพอยูในวาระของผูจัดทําหรือผูสั่งทําอยูในความเศราโศก ปกหนังสืออนุสรณงานศพบาง

เลมมีภาพผูตาย ซึ่งอาจเปนภาพถายหรือภาพวาด สวนใหญจะใชภาพถายมากกวาภาพวาด ระบุวัน/

เดือน/ปเกิด และวัน/เดือน/ปมรณะ โดยเจาภาพหรือทายาทมักเลือกภาพที่ดีที่สุดของผูตาย เชน 

ภาพถายในชุดขาราชการเต็มยศหรือภาพถายที่สุดที่สุด และมักจะมลีายเซ็นของผูตายดวย 

      ปจจุบันมีการจัดพิมพหนังสืออนุสรณงานศพที่มีรูปเลม/รูปแบบที่ควรคาแกการ

รักษาและเก็บสะสมมากข้ึน เชน มีการจัดทําบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุอยางประณีต บรรจง พิถีพิถัน 

สวยงาม เชน ชุดหนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงพระศพพระวรวงศเธอ พระองคเจาวิมลฉัตร 

เปนตน  
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ภาพที่ 15 ชุดหนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงพระศพพระวรวงศเธอ พระองคเจาวิมลฉัตร 

 

 จากขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการหนังสืออนุสรณงานศพในดานตางๆ ทั้งดานองคประกอบ 

ดานแหลงที่มาของแหลงที่พิมพตนฉบับ ดานจํานวนเลมที่พิมพแจกหรือดานรูปเลม/รูปแบบที่กลาวมา

น้ัน สามารถกลาวไดวาหนังสืออนุสรณงานศพในอดีตที่จํากัดการพิมพอยูในหมูพระบรมวงศานุวงศ 

เจานายและขุนนางน้ัน เปนหนังสือที่จัดพิมพเน้ือเรื่อง เน้ือหาสาระความรูตางๆ เพียงอยางเดียว ที่มี

ตนฉบับเรื่องจากหนวยงานที่รับชําระเรื่องเพื่อพิมพเผยแพรในการกุศลหรือเปนของชํารวยในโอกาส

ตางๆ อยางหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร และโบราณคดีสโมสร-ราชบัณฑิตยสภา โดยไมมี

ประวัติผูตายและคําไวอาลัย โดยมีการจัดรูปเลมและรูปแบบตามที่หนวยงานดังกลาวกําหนด และ

จัดพิมพเพียงเลมเดียว และเมื่อวิทยาการดานการพิมพเจริญกาวหนาข้ึน ทําใหธรรมเนียมการจัดพิมพ

หนังสืออนุสรณงานศพไดรับความนิยมขยายไปสูผูคนทั่วไปมากข้ึน เริ่มมีการจัดพิมพประวัติผูวายชนม

และคําไวอาลัยข้ึนเพิ่มเติม เน่ือเรื่องที่จัดพิมพก็มีความสัมพันธกับผูวายชนมมากข้ึน เชน ผลงาน 

ความช่ืนชอบ ความสนใจ ภูมิลําเนา ชีวิตความเปนอยู ตระกูลวงศ อาชีพหนาที่การงาน สาเหตุการ

เสียชีวิต ฯลฯ โดยข้ึนอยูกับความพึงพอใจ ความตองการ ความประสงคของทางทายาท เจาภาพงาน

ศพหรือผูประสงคจัดพิมพเปนหลัก หากผูวายชนมเปนบุคคลที่มีช่ือเสียงในสังคมวงกวางทางทายาท

หรือเจาภาพงานศพอาจจัดพิมพหนังสืออนุสรณงานศพแจกครั้งละหลายเลมหรือเปนชุด ซึ่งทําให

หนังสืออนุสรณงานศพมีคุณคา นาอาน ควรคาแกการรักษาและเก็บสะสมมากข้ึน ตามภาพ

พัฒนาการการจัดพิมพหนังสืออนุสรณงานศพที่แสดงไวดังน้ี 
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 2400 2415       2430        2445        2460        2475        2490        2505         2520        2535        2550        2565      2580 

                                            
                          (2423) หนังสือสวดมนตหลวง “สาราทานปริยายกถามรรค” (หนังสืออนุสรณงานศพเลมแรกของไทย) 

              (2412) หนังสือ “พระอะไภยมะณี” (หนังสืออนุสรณงานศพที่เช่ือวาเกากวาหนังสือสวดมนต “สาราทานปริยายกถามรรค”) 

                                         (2435) “หนังสือสวดมนตฉบับงานศพทานผูหญิงเปยม” (หนังสืออนุสรณงานศพสามัญชนที่เกาแกที่สุดของไทย) 

               (2438) หนังสือ “ศรีสุนทราณุประวัติ” (หนังสืออนุสรณงานศพที่พิมพประวัติผูตายเพียงอยางเดียวทั้งเลมเปนเลมแรก) 

               --------  (2443-2448) หอพุทธสาสนะสังคหะ (หนวยงานหรือองคกรแรกที่ดําริจัดพิมพหนังสือเพื่อการกุศล) 

                                                   (2447) หนังสือ “มหาชนกชาดก” (หนังสืองานศพเลมแรกที่นําเอาเรื่องอื่นที่มิใชเรื่องศาสนามาพิมพ) 

                                                   ---------------------- (2447-2469) หนังสืออนุสรณงานศพตราหอ (หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร) 

                                                       ---------------- (2450-2469) หนังสืออนุสรณงานศพตรามังกรคาบแกว (โบราณคดีสโมสร) 

                                                                    ------------ (2469-2476) หนังสืออนุสรณงานศพตรามังกรคาบแกว (ราชบัณฑิตยสภา) 

 
 

                                 
 

 

 

 

ภาพที่ 16 พัฒนาการการจัดพิมพหนังสืออนุสรณงานศพ 

(2476-ปจจุบัน) หนังสืออนุสรณงานศพตราพระพิฆเนศวร (กรมศิลปากร) 

(2500-ปจจุบัน) หนังสืออนุสรณงานศพในยุคปจจุบัน ที่มีความหลากหลาย 

                    ทั้งดานเน้ือหา รูปแบบ ผูคนตางๆ ในสังคม รวมถึงองคกร 

                    หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีโอกาสจัดพิมพได 

                    ตามความประสงค 
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4. คุณคาของหนังสืออนุสรณงานศพ 

 จากประวัติความเปนมาและพัฒนาการของหนังสืออนุสรณงานศพที่กลาวมา ทําใหทราบ

วาหนังสืออนุสรณงานศพมีคุณคาตอผูที่ไดรับแจกเมื่อมารวมงานศพหรือผูที่สนใจศึกษาความรูจาก

เน้ือเรื่องที่พิมพประกอบภายในนานัปการ ซึ่งสามารถกลาวถึงคุณคาของหนังสืออนุสรณงานศพได

ดังน้ี  

 4.1 คุณคาทางประวัติศาสตร 

      ดังที่กลาวมาแลววาหนังสืออนุสรณงานศพเปนหนังสือที่จัดพิมพข้ึนสําหรับแจกเปน

ของชํารวยหรือของที่ระลึกหรือเปนวิทยาทานใหแกผูที่มารวมในงานศพน้ัน แตในอีกมิติหน่ึงหนังสือ

อนุสรณงานศพเปนหนังสือที่ตอบสนองความตองการสวนบุคคลที่มีความช่ืนชอบในหนังสืออนุสรณ

งานศพ เชน นักเขียน ตลอดจนนักสะสมหนังสือเกา เพราะต้ังแตอดีตหนังสืออนุสรณงานศพ มีขอมูล

ความรูและเน้ือหาที่มาจากหอสมุดหลวง มีเรื่องราวทางดานวรรณกรรม ศาสนา ประวัติศาสตรและ

ประวัติสวนบุคคลของชนช้ันเจานาย ขุนนาง ทําใหเปนที่ตองการและกอใหเกิดการแสวงหาและเก็บ

สะสมมากข้ึนเรื่อยๆ เชน หนังสือที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลปจจุบัน โปรดเกลาฯ ให

สํานักราชเลขาธิการจัดพิมพข้ึนเพื่อพระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพหลายงาน ซึ่งมีคุณคา

ทางประวัติศาสตรอยูหลายเลม (ดูภาคผนวก ข) เชน  

     หนังสอืจดหมายเหตุ The Bangkok Recorder พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ

นายสมหมาย ฮุนตระกูล ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง อดีตกรรมการ

ผูจัดการบริษัทปูนซีเมนตไทย อดีตกรรมการผูจัดการใหญธนาคารไทยพาณิชย และอดีตผูวาการการ

ไฟฟายันฮี และอดีตกรรมการสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2536  

             ราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลท่ี 4 พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพนายประกอบ    

หุตะสิงห ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. อดีตองคมนตรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม อดีตประธานศาลฎีกา และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 

2537 

         กฎหมายในรัชกาลท่ี 5 พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพนายจิตติ ติงศภัทิย ป.จ.,  

ม.ป.ช., ม.ว.ม. อดีตองคมนตรีและอดีตประธานวุฒิสภา วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2540 

         เสด็จประพาสตน รศ.125 พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพนายภาวาส บุนนาค 

อดีตรองเลขาธิการสํานักพระราชวัง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

         รายงานการประชุมเสนาบดีสภา รศ.111 พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ

หมอมหลวงทวีสันต ลดาวัลย ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. อดีตองคนตรี อดีตราชเลขาธิการ วันที่ 19 

เมษายน พ.ศ. 2550 

     ฯลฯ 
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 4.2 คุณคาทางวิชาการ 

      ศาสตราจารยอิฌิอิ โยะเนะโอะ (พ.ศ.2472-2553) นักวิชาการชาวญี่ปุน ดานไทย

ศึกษา ผูมีพื้นฐานความสนใจศึกษา ใฝหาความรู รักในการอาน สะสมหนังสือและใหความสําคัญกับ

หนังสืออนุสรณงานศพมาก ทานไดเลาวาในชวงประมาณ พ.ศ. 2493-2503 ทานมีโอกาสพบเจอกับ

หนังสืออนุสรณงานศพที่วางจําหนายบนแผงหนังสือมือสองภายในตลาดนัดสนามหลวงที่สมัยยังต้ังอยู

ที่สนามหลวง (วรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา, 2556: 12-13) ทานตระหนักวา เมื่อตอนตนทศวรรษที่ 

1960 นอกจากหนังสือบางจําพวกแลวก็แทบจะเรียกไดวาไมมีหนังสือที่เขียนเปนภาษาไทยเพื่อ

จําหนายในทองตลาดเลย จะมีก็แคหนังสือประเภทตําราเรียนหรือนวนิยายประโลมโลกยเทาน้ัน และ

อยางไรก็ดี มิใชวาในสมยัน้ันจะไมมีหนังสือประวัติศาสตรหรือหนังสือวรรณคดีโบราณปรากฏอยูใน

ประเทศไทยเสียเลยทีเดียว แตหนังสือสําคัญเหลาน้ี ไมสามารถหาซื้อไดตามรานหนังสือทั่วไป 

เน่ืองจากเปนหนังสือที่จัดพิมพเพื่อใชแจกใหกับผูที่มารวมงานศพ เปนที่รูจักดีในช่ือ “หนังสือแจกงาน

ศพ” (วรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา, 2556: 17-18; อรรถจักร สัตยานุรักษ, 2556: 196) ทานจึงต้ัง

ช่ือหนังสือประเภทน้ีวา “หนังสือแจก” หรือ Cremation Volume เพราะถือกําเนิดจากหนังสือเลม

แรกที่พิมพแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ เพื่อเปนการบําเพ็ญกุศลเปนสาธาณประโยชนโดยการ

แจกหนังสือดีมีประโยชนแกผูที่ไปรวมงานฌาปนกิจ (วรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา, 2556: 16)  

     ศาสตราจารยอิฌิอิจึงใหความสนใจกับหนังสือแจกมาก (วรุณยุพา สนิทวงศ ณ 

อยุธยา, 2556: 16) เพราะหนังสือแจกมีคุณคาอยางย่ิงสําหรับนักวิชาการ คือ ในครึ่งแรกของหนังสือ

จะบันทึกทั้งชีวิตและสิ่งตางๆ ที่ผูลวงลับเคยกระทําไวอยางละเอียด ซึ่งสิ่งเหลาน้ีถือเปนเอกสารทาง

ประวัติศาสตรที่อุดมไปดวยขอมูลความรูอันมีคุณคามหาศาล (วรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา, 2556: 

20; อรรถจักร สัตยานุรักษ, 2556: 196) ศาสตราจารยอิฌิอิจึงมีหนังสือแจกที่ซื้อจากตลาดนัด

สนามหลวงสะสมไวมีจํานวนมากถึง 27 ลัง และไดมีโอกาสพบกับคุณจรัส พิกุล นักสะสมหนังสือเกา 

หนังสือหายาก และหนังสืออนุสรณงานศพ ระหวางการเดินชมและเลือกซื้อหาหนังสือดังกลาว (วรุณ

ยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา, 2556: 12-13) และเมื่อทราบวาคุณจรัส พิกุล จะขายหนังสือ ทานจึงจัดหา

งบประมาณมาซื้อหนังสือสะสมของคุณจรัส พิกุล ทุกชุด รวมจํานวนกวา 6,000 เลม ไปไวที่หองสมุด

ศูนยเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ในชวงทีท่านดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตศึกษา (Center for Southeast Asian Studies) แหงมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุน ถือเปน

การรวบรวมหนังสือแจกไวไดเปนจํานวนมากที่สุดในโลก (วรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา, 2556: 

14,21; อรรถจักร สัตยานุรักษ, 2556: 196) 

     จากความสําคัญของหนังสือแจกงานศพตองานวิชาการน้ี ทํานักวิชาการชาวญี่ปุนรุน

หลังศาสตราจารยอิฌิอิหลายทาน ไดใชขอมูลประวัติชีวิตและสิ่งตางๆ ที่ผูลวงลับไดบันทึกไวใน

หนังสือแจกงานศพมาสรางผลงานวิชาการทางดานประวัติศาสตรการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่
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ทรงคุณคา เชน การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสะสมทุนในประเทศไทย ของ อาจารยอากิระ สุเอฮิโร 

การศึกษาเรื่องการเมืองจีนสยาม ของ อาจารยเออิจิ มูราชิมา การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองของการ

เคลื่อนสูประชาธิปไตยของอาจารยโยชิฟูมิ ทามาดะ เปนตน (อรรถจักร สัตยานุรักษ, 2556: 196) 

         ในประเทศไทยนอกจากหอสมุดแหงชาติที่เปนหนวยงานหลักในการจัดเก็บและ

รวบรวมหนังสือประเภทตางๆ ซึ่งก็มีหนังสืออนุสรณงานศพจัดเก็บไวใหบริการแลว ก็ไดมีการจัดต้ัง

หองสมุดหนังสืออนุสรณงานศพข้ึน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 เพื่อ

เปนอนุสรณวันสมภพครบ 100 ป ของสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ นับเปนครั้ง

แรกที่มีการจัดต้ังหองสมุดลักษณะดังกลาวข้ึนในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมหนังสือที่

แจกในงานศพสําหรับใหบริการแกประชาชนและผูสนใจ โดยผูริเริ่มจัดต้ังหองสมุดหนังสืออนุสรณงาน

ศพแหงน้ี คือ นายนเรศ นโรปกรณ นักเขียนประจําคอลัมน “ริมถนนรมแคม” ในหนังสือพิมพ

สยามรัฐ ที่ไดตะหนักถึงคุณคาของหนังสือประเภทน้ี จึงมีความคิดที่จะจัดทําหองสมุดหนังสืออนุสรณ

งานศพและไดนําความคิดน้ีเขียนลงในคอลัมนดังกลาวเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2515 ปรากฏวา

ไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในวงการตางๆ อยางกวางขวาง  โดยมีผูนําหนังสืออนุสรณงานศพมา

มอบให และไดเลือกช้ันลางอาคาร ภปร วัดบวรนิเวศวิหาร เปนสถานที่ใหบริการคนควาความรูจาก

หนังสืออนุสรณงานศพ และดําเนินงานโดยบรรณารักษอาสาสมัครจากสถาบันตางๆ โดยมีหลักเกณฑ

การจัดหนังสือ คือ จัดเลขหมูตามระบบการจัดหมูหนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้ หนังสือที่แจกในงาน

เดียวกันจัดรวมไวดวยกัน แยกหนังสือออกเปนกลุมตามวิชาชีพหรืออาชีพของผูวายชนม ยกเวนใน

กรณีพระสงฆหรือพระบรมวงศานุวงศ จะถือสมณเพศหรือพระชาติกําเนิดเปนสําคัญ และไดดัดแปลง

แกไขบางใหเหมาะสมกับลักษณะของหนังสืออนุสรณงานศพ ผูใชบริการสามารถสืบคนไดจาก

บัตรรายการประเภทตางๆ ไดแก บัตรช่ือผูวายชนม บัตรแจงหมูหนังสือ บัตรช่ือเรื่อง บัตรผูแตงและ

บัตรหัวเรื่อง ซึ่งสามารถทราบขอมูลวามีหนังสืออนุสรณงานศพของผูใดบาง แตละงานมีหนังสือ

อนุสรณงานศพแจกกี่เลม เรื่องอะไรบาง เรื่องที่พิมพใครคือผูแตง โดยเปดใหบริการแกผูสนใจทุกวัน

เสาร (นวลจันทร รัตนากร, ชุติมา สัจจานันท และมารศรี ศิวรักษ, 2524: 248-249)  

     ดังน้ันหนังสืออนุสรณงานศพ เปนหนังสือที่ใชศึกษา คนควา อางอิง ลวนเปนหนังสือ

ที่นาอาน นาศึกษา เปนอันมาก เพราะสวนประกอบตางๆ ไมวาจะเปนชีวประวัติของผูวายชนม คําไว

อาลัย หรือเน้ือเรื่องที่เลือกมาพิมพบางเรื่องก็ไมมีการพิมพจําหนาย ไมสามารถซื้อหาอานไดตามราน

จําหนายหนังสือทั่วไป บางเรื่องเปนเรื่องที่หาอานไดยาก ทําใหผูอานสามารถนําความรูที่ได มา

ประกอบการเขียนหนังสือ บทความ ทํารายงาน หรือการทําวิจัยเฉพาะกรณี ซึ่งเน้ือหาในหนังสือ

อนุสรณงานศพจะไดรับการเลือกเฟนจากเจาภาพหรือผูจัดทําเปนอยางดี วาจะตองเลือกเรื่องที่มี

ประโยชน อยูในความสนใจของผูอาน โดยเฉพาะเลมที่มีเน้ือหาทางวิชาการ มีความนาเช่ือถือ 

สามารถนําไปใชอางอิงประกอบการศึกษา คนควาวิจัยหรือทําวิทยานิพนธได หากเปนเรื่องที่ผูวาย
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ชนมไดเขียนไวเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยูก็จะเปนเกียรติแกตัวผูวายชนมเองดวย หากเจาภาพนํามาจัดพิมพ

อีกครั้ง ทําใหหนังสือประเภทน้ีกลายเปนหลักฐานอางอิงประเภทหน่ึง (ว.วินิจฉัยกุล, 2531: 46 อาง

ถึงใน นวลวรรณ ช้ันไพศาลศิลป, 2542: 3) เชน เรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพรและ

ผลกระทบตอสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” โดย นางสาวอัญชลี    

สุสายัณห ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร และ รวม

บทความวิชาการของอาจารยอัญชลี สุสายัณห ที่เจาภาพจัดพิมพเปนที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิง

ศพนางสาวอัญชลี สุสายัณห อดีตอาจารยประจําภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ ฌาปนสถานวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2545 เปน

ตน สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงในประเทศไทยจึดจัดใหมีหนังสืออนุสรณงานศพสําหรับใหบริการ

คนควาตามหมวดหมูตางๆ ดวย เชน สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มี 2,253 เลม 

สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มี 1,187 เลม หรือบางแหงไดจัดเก็บหนังสือ

อนุสรณงานศพไวโดยเฉพาะ เชน หอสมุดและศูนยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนตน 

(รัตนา เตชามหาชัย, 2544: 50)  

      ในภาคเอกชนไดมีการจัดต้ัง “หองสมุดตนฉบับ” ข้ึนในป พ.ศ. 2540 (ธงชัย ลิขิต

พรสวรรค, 2557) ต้ังอยูเลขที่ 6/14 ถนนงามวงศวานซอย 23 (ซอยวัดบัวขวัญ) จังหวัดนนทบุรี โดย

คุณธงชัย ลิขิตพรสรรค เจาของสํานักพิมพ “ตนฉบับ” นักวิชาการประวัติศาสตรที่มีช่ือเสียง โดยมี

จุดเริ่มตนจากการเปนผูซึ่งสนใจและมีความรัก ความหลงใหลในความรูทางดานวิชาการประวัติศาสตร

มาต้ังแตเด็ก และเมื่อเขาสูวัยทํางานก็เริ่มหาซื้อหนังสือเกาที่มีเน้ือหาสาระความรูทางประวัติศาสตร

จากรานหนังสือในตลาดนัดจตุจักรและจากครอบครัวผูมีความรูที่เสียชีวิตไปแลวที่เก็บหนังสือไวเฉยๆ 

ซึ่งจากการเก็บสะสมหนังสือของคุณธงชัยมากวา 30 ป ทําใหมองเห็นลูทางในการทําธุรกิจ จึงเปด

สํานักพิมพข้ึนโดยใชช่ือวา “สํานักพิมพตนฉบับ” ในราวป พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตีพิมพ

หนังสือเกา หนังสือหายากที่มีอายุไม ตํ่ากวา 100 ปที่ เก็บสะสมไว อันมีคุณคาดานวิชาการ

ประวัติศาสตรในระดับชาติ ซ้ําเพื่อตออายุและเผยแพรความรู ซึ่งนอกจากการเปดสํานักพิมพดังกลาว

แลวก็ไดกอต้ังหองสมุดหนังสือเกาที่เก็บสะสมมาใหเปนประโยชนทางการศึกษาคนควาสําหรับผูที่

ตองการ ซึ่ง “หองสมุดตนฉบับ” น้ีมีหนังสือเกาเก็บสะสมไวเกือบ 30,000 เลม แบงเปนหนังสือทั่วไป

ประมาณ 20,000 เลม และวารสารอีกประมาณ 8,000-9,000 เลม โดยแบงแบงหมวดหนังสือเปน 15 

หมวดหลัก ไดแก 1.ประวัติศาสตร พงศาวดาร โบราณคดี 2.ศิลปวัฒนธรรม 3.ประวัติบุคคล 4.

สถานที่และการทองเที่ยว 5.ศาสนา 6.กฎหมาย 7. วรรณคดีไทย 8.วรรณคดีจีน 9.วรรณกรรม (นว

นิยาย) 10.อางอิง 11.รัชกาลที่ 5 12.รัชกาลที่ 4 13.การทหาร 14.หนังสือไทยที่เขียนเปน

ภาษาตางประเทศ และ 15.เบ็ดเตล็ด รวมถึงมีหนังสืออนุสรณงานศพของบุคคลสําคัญในดานตางๆ 

อีกมากมายหลายเลม ปจจุบันหองสมุดตนฉบับไมไดเปดใหบริการเปนการทั่วไป ถือเปนหองสมุดที่
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เปดใหบริการเฉพาะกลุม โดยเปดโอกาสใหคณาจารย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในและตางประเทศ สามารถเขามาทําการศึกษาคนควาไดโดยตองติดตอ

ประสานงานนัดหมายไวกอน (วัฒน อนุวัฒน, 2556; สิรนันท หอหุม, 2556; ศิลปสโมสร, 2556)  

          ดวยคุณคาวิชาการของหนังสืออนุสรณงานศพ ทําใหปจจุบันมีการแนะนําหนังสือ

อนุสรณงานศพในสื่อตางๆ โดยนักวิชาการ ที่ใชประโยชนจากเน้ือเรื่องทางวิชาการที่ตีพิมพเปน

หนังสืออนุสรณงานศพ หรือโดยนักเขียนที่มีความสนใจ เห็นคุณคา และนิยมบริโภคหนังสือประเภท

ดังกลาว โดยมีการเขียนคอลัมนแนะนําหนังสืออนุสรณงานศพที่นาสนใจลงในหนังสือพิมพ นิตยสาร

ตางๆ เปนประจํา เชน ไดแก คอลัมนแนะนําหนังสืออนุสรณงานศพในหนังสือพิมพรายวัน “ไทย

โพสต” (ปจจุบันไมไดมีคอลัมนน้ีแลวเน่ืองจากผูเขียนถึงแกกรรม), คอลัมน “ที่สุด...ของชีวิต” ใน

นิตยสาร “ชีวิตตองสูรายสัปดาห” (ปจจุบันไมจัดพิมพจําหนายแลว) โดย ดอกไมหอม และคอลัมน 

“มิวเซียมสโมสร” เรื่อง “วรรรณกรรมงานศพ” ในนิตยสาร “สยามรัฐสัปดาหวิจารณ” โดย          

ป.บุนนาค (ธนพล ทับทิม, 2555)  

 4.3 คุณคาดานความหายาก 

     ดวยความที่หนังสืออนุสรณงานศพเปนหนังสือที่จัดพิมพครั้งเดียวและมีจํานวนพิมพที่

จํากัดเลม เมื่อเวลาผานไปทําใหหนังสือบางเลมมีคุณคาในดานการจัดทํา ดานเน้ือหาสาระ บางเลมมี

เน้ือหาที่เปนเกร็ดความรูทางประวัติศาสตร หรืออัตชีวประวัติสวนบุคคลที่หาอานหรือศึกษาไดยาก

หรือไมสามารถหาอานไดจากที่ไหนได เพราะเจาของประวัติถือวาเปนเรื่องสวนบุคคล ไมคิดที่จะ

เผยแพรสูสาธารณชน แตทางเจาภาพหรือทายาทเกรงวาเรื่องราวดังกลาวจะสูญหายไป จึงมีเพียง

โอกาสเดียวที่จะจดจํารําลึกมิใหสูญหายไป คือ นํามาพิมพไวในหนังสืออนุสรณงานศพ  ดังน้ันหนังสือ

อนุสรณงานศพจึงเปนหนังสือที่นาสนใจ จัดไดวาเปนหนังสือที่หายาก เน่ืองจากไมสามารถหาซื้อได

ตามรานจําหนายหนังสือทั่วไป นอกจากรานจําหนายหนังสือเกา หนังสือมือสอง และมักมีราคา

จําหนายที่คอนขางสูง (ดวงพร พงศพาณิชย, 2546: 4 อางถึงใน ธัญญาลักษณ ใจเที่ยง, 2551: 1; 

นวลจันทร รัตนากร ชุติมา สัจจานนทและมารศรี ศิวรักษ, 2524: 248; อัมพร ทีขะระ, 2527: 15; 

รัตนา เตชามหาชัย, 2544: 50)  

 4.4. คุณคาทางจิตใจ 

      คุณคาทางดานจิตใจของหนังสืออนุสรณงานศพน้ัน สื่อใหเห็นไดจากการเขียนคําไว

อาลัยของผูที่ยังมีชีวิตอยูตอผูวายชนมที่แสดงและสื่อใหเห็นถึงความรัก ความผูกพัน ความอาลัย

อาวรณระหวางบุคคลที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกับผูวายชนมในดานตางๆ เชน ลูกกับพอแม เพื่อนกับ

เพื่อน หรือลูกศิษยกับครูอาจารย หนังสืออนุสรณงานศพถือเปนวรรณกรรมที่ไมไดจัดพิมพข้ึนเพื่อเปน

อนุสรณที่เลาถึงประวัติและคุณงามความดีของผูวายชนมในฐานะผูถูกเขียนอธิบายจากภาพความทรง

จําของผูเขียนเทาน้ัน หากแตวรรณกรรมประเภทน้ีอาจเรียกอีกสถานะหน่ึงวาเปนอนุสรณแหงความ
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รัก เปนประจักษพยานแหงความรักที่ผูเขียนประกาศถึงความสัมพันธระหวางผูที่มีชีวิตอยูกับผูวาย

ชนม ไมวาจะเปนความสัมพันธฉันทครอบครัว พี่นอง คูรัก เพื่อนสนิท ผานการสรางจินตนาการและ

การเลือกความทรงจําของผูที่มีชีวิตอยูกับผูวายชนม บทบาทและหนาที่ของหนังสืออนุสรณงานศพจึง

ไดฉายภาพตัวแทนของความผูกพันระหวางผูที่มีชีวิตอยูกับผูวายชนม รวมทั้งความปรารถนาที่มีตอผู

วายชนมอยางลึกซึ้ง (ชานันท ยอดหงษ, 2554) 

 4.5 คุณคาทางวัฒนธรรม 

      การจัดพิมพหนังสืออนุสรณงานศพ เพื่อแจกเปนที่ระลึกหรือของชํารวยในงานศพเปน

ประเพณีไทยที่ถือปฏิบัติสืบเน่ืองกันมารอยกวาป จนกลายเปนธรรมเนียมวาในงานศพจะตองมีหนังสือ

แจก ซึ่งสามารถกลาวไดวาหนังสืออนุสรณงานศพ คือ เอกลักษณของชาติ และมีประเทศไทยเพียง

ประเทศเดียวในโลกที่มีธรรมเนียมการพิมพหนังสือสําหรับแจกเปนของชํารวยในงานศพ (โกศล ชอผกา

, 2556) เปนการเผยแพรความรู เพื่อประโยชนตอการศึกษา คนควา รวมทั้งการสรางนิสัยรักการอาน 

และถือเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรทางสังคม เปนการบันทึกสังคม วิถีชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชน ณ เวลาน้ัน ซึ่งเปนสิ่งที่ไมเคยทํามาในประเทศไทย (กฤตยา เช่ือมวราศาสตร, 2556: 20)  

 4.6 คุณคาทางเศรษฐกิจ 

      จากรายละเอียดคุณคาหนังสืออนุสรณงานศพในดานตางๆ ที่กลาวมาทั้ง 5 ดานน้ัน 

ถือวาหนังสืออนุสรณงานศพมีคุณคาและคุณูปการในดานตางๆ มากมาย ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหมี

กลุมคนผูที่เห็นโอกาสและชองทางจากคุณคาและประโยชนใชสอยของหนังสืออนุสรณงานศพ โดยนํา

หนังสืออนุสรณงานศพมาวางจําหนาย โดยจัดอยูในประเภทหนังสือเกา หนังสือมือสอง หรือหนังสือ

หายาก สงผลใหหนังสืออนุสรณงานศพมีสถานภาพเปนเพียงหนังสือ “แจกฟรี” ในงานศพกลายมา

เปน “สินคา” ที่มีมูลคาเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ เน่ืองจากมีกลุมคนที่มีความตองการบริโภคหนังสือ

ดังกลาว อยูในฐานะบุคคลที่ไมไดไปรวมงานศพหรือเปนผูที่รูจัก เกี่ยวของ สัมพันธกับผูวายชนม 

หนังสืออนุสรณงานศพจึงถูกกลุมคนผูที่แฝงตัวเขาไปขอรับแจกในงานศพนําออกมาสงยังแผงหนังสือ

เพื่อจําหนายใหกลุมผูที่มีความตองการบริโภคดังกลาวตอไป และมีมูลคาการซื้อขายแลกเปลี่ยน

หมุนเวียนหนังสืออนุสรณงานในตลาดคาหนังสืออยูตลอดเวลา สรางรายไดใหกับผูคาและผูมีสวน

เกี่ยวของในการนํามาสงขายไดมินอย 

 จากขอมูลคุณคาของหนังสืออนุสรณงานศพในดานตางๆ ทั้งดานประวัติศาสตร วิชาการ 

ความหายาก จิตใจ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ดังที่กลาวมาแลวน้ันสงผลใหหนังสืออนุสรณงานศพเปน

ที่สนใจและตองการในกลุมบุคคลหลายกลุม โดยแตละกลุมบุคคลก็มีมุมมองดานประโยชนใชสอย

หนังสืออนุสรณงานศพแตกตางกันไป เชน ผูที่เปนทายาท ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนฝูงบริวารของผู

วายชนมหรือเจาภาพงานศพ มองวาหนังสืออนุสรณงานศพมีคุณคาทางดานจิตใจ ผูที่ใชประโยชนจาก

หนังสืออนุสรณงานศพในดานวิชาการ เชน ครู อาจารย นิสิต นักศึกษา นักวิจัยก็มองวาหนังสือ
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อนุสรณงานศพมีคุณคาในดานวิชาการ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กลุมผูนิยมหรือสะสมหนังสือ

ประเภทน้ีมองวาหนังสืออนุสรณงานศพมีคุณคาดานความหายาก ตองรีบเสาะแสวงหาดวยวิธีการ

ตางๆ เพื่อใหไดมาไวในครอบครอง หรือกลุมผูคาหนังสือเกา หนังสือมือสอง หนังสือหายาก รวมไปถึง

ผูแสวงวาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือเพื่อจําหนายมองวาหนังสืออนุสรณงานศพน้ันมีคุณคา

ในเชิงเศรษฐกิจที่สามารถสรางรายไดมินอย 

 

5. ประวัติความเปนมาของการคาหนังสืออนุสรณงานศพ 

 จากคุณคาของหนังสืออนุสรณงานศพที่กลาวมา โดยเฉพาะคุณคาทางดานเศรษฐกิจน้ัน 

ที่ทําใหเห็นถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนหนังสืออนุสรณงานศพในตลาดคาหนังสือ ที่สรางมูลคาและ

รายไดมินอย ซึ่งจากขอมูลการบอกเลาของผูสนใจ ผูเช่ียวชาญ ตลอดจนนักสะสมหนังสือเกา ทําให

ทราบวา แหลงซื้อขายจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพสําหรับผูที่แสวงหาสนใจสะสมมีมาแตอดีต คือ 

ยานเว้ิงนาครเขษม ซึ่งนอกจากจะมีคนไทยที่มาเลือกซื้อเลือกหาหนังสือเกาแลว ยังมีชาวญี่ปุนกับฝรั่ง

อีกดวย (อัมพร ทีขะระ, 2527: 55; ไพโรจน สุวรรณเสถียร, 2552: 29; วิภา จิรภาไพศาล, 2548: 48; 

ประยงค อนันทวงศ, 2555) ซึ่งรานที่รูจักกันดี คือ รานนายหั่ง แซเบ หรือ “รานเซงเฮง” ต้ังอยูบน

ถนนเจริญกรุง เชิงสะพานเหล็กบน (สะพานดํารงสถิต) (ไพโรจน สุวรรณเสถียร, 2552: 180) ที่นัก

สะสมหนังสือเกา อยางคุณไพโรจน สุวรรณเสถียร คุณจรัส พิกุลหรือศาสตราจารยสุกิจ นิมมานเห

มินท ก็ลวนเปนลูกคาของรานหนังสือเกาของนายหั่งมาทั้งน้ัน และถัดจากรานนายหั่งข้ึนไปก็มีอีกราน

หน่ึง คือ รานนายหัวยุง จะมีหนังสือเกาที่ดีๆ วางจําหนายอยู (ไพโรจน สุวรรณเสถียร, 2552: 16-17)  

 “หนังสือเกา” ในทัศนะของนักสะสมหนังสือเกาหรือนักเลงหนังสือในสมัยเมื่อ 40 กวาป

มาแลวก็คือหนังสือ “ตราหอ” (หอพระสมุดวชิรญาณ) ในสมัยที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอฯ กรม

พระยาดํารงราชานุภาพทรงดํารงตําแหนงสภานายกหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร ต้ังแต 

พ.ศ.2457 เปนตนมา ซึ่งนับเปนสมัยทองของหนังสือ “ตราหอ” โดยเฉพาะที่เปนหนังสือแจกที่ระลึก

งานพระราชทานเพลิงศพ/งานศพ เจานายผูมีบรรดาศักด์ิ หรือหนังสือที่ไมเคยพิมพมากอน (ไพโรจน 

สุวรรณเสถียร, 2552: 180) และเปนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ทั้งภาษาไทยและ

ตางประเทศ เปนตน (ไพโรจน สุวรรณเสถียร, 2552: 16-17)  

 ในชวง พ.ศ. 2499 เมื่อหนังสือเกาเปนที่สนใจมากข้ึนและราคาหนังสือในเว้ิงนาครเขษม

เริ่มมีราคาแพงข้ึน การคาหนังสือเกาไดเริ่มขยายไปยังบริเวณอนุสาวรียหมู ริมคลองรอบกรุง หลัง

กระทรวงกลาโหมตรงเชิงสะพานรถรางขามคลองเกา โดยมีการต้ังแผงลอยจําหนายบนบาทวิถีใน

ลักษณะ “แบกะดิน” โดยผูขายจะวางหนังสือแบอยูบนเสื่อหรือผาใบตามแนวทางเดินเทาจนถึงดาน

กระทรวงยุติธรรม แผงหนังสือจึงขยายไปถึงบริเวณแมพระธรณีบีบมวยผม จนถึงศาลอาญา และอีก

จุดหน่ึงก็ตรงหนาองคการเช้ือเพลิงเกาใกลๆ ศาลหลักเมือง ซึ่งตอมาพลเอกมังกร พรหมโยธี 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในขณะน้ันไดผูสนับสนุนการจัดต้ังรานขายหนังสือบริเวณน้ีข้ึนจน

กลายเปนแผงหนังสือสนามหลวงที่มีการคาหนังสือเกาอยางแพรหลาย (อัมพร ทีขะระ, 2527: 55; 

ไพโรจน สุวรรณเสถียร, 2552: 180; ประยงค อนันทวงศ, 2555)  

จนกระทั่งถึงคราวงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษเมื่อ พ.ศ. 2500 เทศบาลนครกรุงเทพฯ 

สมัยที่นายศิริ สันติบุตรเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ประยงค อนันทวงศ, 2555) จึงไดเริ่มจัด 

“แผง” หรือ “ซุม” สี่เหลี่ยมคางหมู มีหลังคาย่ืนออกมา สําหรับขายหนังสือข้ึนอยางมีระเบียบบริเวณ

รอบสนามหลวง ดานหน่ึงติดกับถนนราชดําเนินใน ดานหน่ึงจดกับแมพระธรณีบีบมวยผม ดานหน่ึง

จดกับริมคลองรอบกรุง สวนอีกดานหน่ึงจดกับถนนที่เช่ือมระหวางถนนราชดําเนินในกับถนนริมคลอง

รอบกรุง มีทั้งหมด 23 แผงตอมาขยายออกไปถึง 33 แผง โดยบรรยากาศการซื้อขายสมัยน้ันยังจัดกัน

ไมเปนระเบียบ มีการซื้อขายกันอยางสนุกสนาน (วนิดา สถิตานนท, 2512: 31-32; ไพโรจน สุวรรณ

เสถียร, 2552: 29 ,180; วิภา จิรภาไพศาล, 2548: 48) ลักษณะการจัดรานก็จะเปนกิจจะลักษณะ

มากข้ึน เพราะคนเริ่มเห็นคุณคาของหนังสือ (ประยงค อนันทวงศ, 2555) โดยจัดวางหนังสือเปนแบบ

หิ้งเปด (Open Shelf) ซึ่งนอกจากจะวางไวบนแผงหนังสือและเรียงบนหิ้งโดยหันสันปกออกแลว ยังมี

การแขวนไวบนราว โดยใชที่หนีบเสื้อผาหนีบไวโดยกางหนังสือออกใหเห็น และปองกันแดดแผดเผา

สีสันของปกหนังสือดวยการใชผาใบหรือพลาสติกกั้นไว บางแผงมีการติดต้ังปายนิเทศหรือปายโฆษณา

แบบงายๆ ทําจากพลาสติกหรือแผนกระดาษ เขียนขอความโฆษณาสั้นๆ หรือจัดนิทรรศการหนังสือ

เพื่อดึงดูดความสนใจ (วนิดา สถิตานนท, 2512: 31,33) โดยแผงขายหนังสือดังกลาว เปดขายกัน

ตลอดทั้งป ต้ังแตแตเชาจดคํ่าทุกวันไมเวนวันเสาร อาทิตยและวันหยุดราชการ ยกเวนเวลาฝนตก 

(วนิดา สถิตานนท, 2512: 30; โยะเนะโอะ อิฌิอิ, 2550: 120)  

 หนังสือที่นํามาจําหนาย จะเปนประเภทหนังสือสําคัญ หนังสือหายากและหนังสือดีจาก

บานขุนนาง วังเจานายหรือผูมีฐานะ เชน แบบเรียน นวนิยาย หนังสืออนุสรณงานศพ เอกสาร

ประกอบการสัมมนา วารสารเกา หนังสือใหมจากตางประเทศ โดยการเสาะหาหนังสือเกาของรานคา

เหลาน้ีสวนใหญเจาของจะใชวิธีรับซื้อจากรานคาของเกาหรือซื้อจากผูซึ่งนําหนังสือมาเสนอขายใหที่

ราน ซื้อจากรานรับซื้อของเกา ตลอดจนไปติดตอขอรับซื้อตามบานที่รูวามีการสะสมหนังสือ รวมถึง

ซื้อเลหลังจากสํานักพิมพ บางเลมก็ไดมาจากวัด (อัมพร ทีขะระ, 2527: 55-57; ประยงค อนันทวงศ, 

2555) 

“เมื่อเจาของหนังสือถึงแกกรรม ทายาทที่ไมสนใจในคุณคาของหนังสือก็มักขายยกรัง

ใหแกเจกขายขวดหรือรานขายหนังสือเกาไป และนายหั่งเคยบอกวาซื้อขายกันเปนศอก คือ ตีราคา

เปนต้ังๆ สูงประมาณศอก ราคาศอกละหกสลึงถึงสามบาทตามแตสภาพของหนังสือ” (ไพโรจน 

สุวรรณเสถียร, 2552; 181) ซึ่งในหมูนักสะสมหนังสือเกาจะเรียกวา “กรุแตก” คือ มีหนังสือดีๆ หลุด

ออกมาขายอยูบอยๆ (ไพโรจน สุวรรณเสถียร, 2552: 16-17) เชน หนังสือชุดประชุมพงศาวดารซึ่ง
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เปนหนังสือที่จัดพิมพออกมาเปนภาคๆ ต้ังแตภาค 1 จนถึงภาคที่ 81 และชุดลัทธิธรรมเนียมตางๆ 

รวม 26 ภาค นักสะสมหนังสือเกาจะตองหาใหไดทุกภาคจนครบแมจะกินเวลาเปนปก็ตาม บางภาคที่

เจาภาพจัดพิมพออกมานอยเลมก็จะกลายเปน “ตัวเต็ง” มีราคาสูงผิดปกติ (ไพโรจน สุวรรณเสถียร, 

2552: 182) ซึ่งเจาของบางรานบางรายน้ันมีความรูและมีประสบการณเกี่ยวกับหนังสือเกาของไทย

และหนังสืออนุสรณงานศพเปนอยางดี และการต้ังราคาขายมักพิจารณาตามปที่พิมพ เน้ือเรื่อง สภาพ

ของรูปเลม และความตองการรีบดวนของผูซื้อ (อัมพร ทีขะระ, 2527: 55) 

 หนังสือที่ไมมีขายตามรานขายหนังสือทั่วไป แตมีขายที่แผงหนังสือแหงน้ี คือ หนังสือที่

พิมพเปนที่ระลึกในโอกาสพิเศษตางๆ เชน ที่ระลึกครบรอบป สูจิบัตร หนังสือรับนองใหม หนังสือ

รายงานความกาวหนาของหนวยราชการหรือหนวยงานตางๆ และที่นาสนใจมากที่สุดคือหนังสือ

อนุสรณงานศพ เพราะมีอยูมากมายจนอาจกลาวไดวาเปนที่รวบรวมหนังสืออนุสรณงานศพทีเดียว 

(วนิดา สถิตานนท, 2512: 53) 

 ยุคที่เฟองฟูที่สุดของการจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพที่สนามหลวง คือ ยุค พ.ศ. 

2506-2516 ซึ่งขายดีมาก กอนที่ตลาดคาหนังสือขนาดใหญจะปดฉากลงใน พ .ศ.2526 เมื่อ

กรุงเทพมหานครยายตลาดนัดจากสนามหลวงไปอยูที่สวนจตุจักร (วิภา จิรภาไพศาล, 2548: 48) ทํา

ใหแผงหนังสือเกากระจัดกระจายไปหลายแหงทั่วกรุงเทพมหานคร 

 จากประวัติความเปนมาของการคาหนังสืออนุสรณงานศพที่กลาวมาทําใหทราบวาการ

ซื้อขายแลกเปลี่ยนหนังสืออนุสรณงานศพน้ันมีมานานและจํากัดอยูในแหลงซื้อขายจําหนายหนังสือ

เกา หนังสือมือสอง หนังสือหายากเปนหลัก โดยมีแหลงจําหนายที่สําคัญ คือ ตลาดหนังสือเกาทอง

สนามหลวง ซึ่งเมื่อมีแหลงขายหนังสือประเภทน้ีจึงนับวาเปนโอกาสดี ที่ผูคนทั่วไปจะสามารถเลือกซื้อ

หาหนังสืออนุสรณงานศพที่ตองการโดยไมตองลงทุนไปงานรวมฌาปนกิจศพบุคคลที่ไมรูจัก เพียง

เพื่อที่จะไดรับแจกหนังสือเทาน้ัน (วนิดา สถิตานนท, 2512: 53) 

 

 
 

ภาพที่ 17 บรรยากาศการคาหนังสือเกา-หนังสืออนุสรณงานศพบริเวณทองสนามหลวงในอดีต 
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6. การคาและแหลงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพในปจจุบัน 

 ในธุรกิจและตลาดหนังสือในประเทศไทยที่ปรากฏใหเห็นหนังสือมากมายหลายประเภท

น้ัน หนังสืออนุสรณงานศพก็ถือเปนหนังสืออีกประเภทหน่ึงที่มีการจัดการในเชิงธุรกิจมายาวนานและ

มีกลุมลูกคาหรือตลาดเฉพาะและมีวิธีการที่ไดมาและวางจําหนายที่แตกตางจากตลาดหนังสือทั่ว ๆ ไป 

(นิรันศักด์ิ บุญจันทร, 2553: 1) ซึ่งจากการลงพื้นที่สํารวจเพื่อและขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ตลาดและการ

จําหนายหนังสืออนุสรณงานศพในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อนํามาประกอบการศึกษาครั้งน้ีน้ัน พบวา

สามารถอธิบายถึงบริบทการจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพ โดยแบงออกไดตามรูปแบบลักษณะของ

แหลงจําหนายได 4 ลักษณะ ไดแก แบบแผงลอยแบกะดิน แบบรานประจําถาวร แบบรานช่ัวคราว 

และเว็บไซตบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 6.1 แผงลอยแบกะดิน  

      เปนแผงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพบนบาทวิถี (ธานินทร ทิพยางค, 2556) ที่เนน

จําหนายหนังสือเกามือสองและหนังสืออนุสรณงานศพ โดยมีแหลงจําหนายที่สําคัญอยูที่พื้นที่การคา

ยานทาเตียน-ทาชางและตลาดนัดวรจักร โดยแหลงจําหนายที่ยานทาเตียน-ทาชาง จะต้ังจําหนายเกือบ

ทุกวัน สวนแผงที่ตลาดนัดวรจักร ต้ังแผงจําหนายเฉพาะวันเสารและอาทิตย หนังสืออนุสรณงานศพที่

วางจําหนายสวนใหญจะเปนหนังสืออนุสรณงานศพในยุคปจจุบันที่จัดพิมพโดยบุคคลทั่วไป ที่ไดมาจาก

กลุมผูแสวงหาหนังสือประเภทดังกลาวมาเสนอ/สงจําหนายใหในแตละวัน เน่ืองจากอยูใกลกับสถานที่

ประกอบพิธีพระราชทานเพลิง/ฌาปนกิจศพ ที่สําคัญ เชน วัดเทพศิรินทราวาสฯ วัดมกุฏกษัตริยารามฯ 

ฯลฯ ถือเปนแหลงจําหนายที่ไดรับหนังสืออนุสรณงานศพมาวางจําหนายไดเปนแหลงตน ๆ กลุมลูกคา

หรือผูซื้อจากแหลงจําหนายลักษณะน้ีสวนใหญจะเปนผูสะสมหนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพข้ึนในยุค

ปจจุบัน ผูคนทั่วไปที่สัญจรไปมา ที่มีกําลังซื้อปานกลาง หนังสือที่วางจําหนายถือวาราคาไมสูงมากนัก 

สามารถตอรองราคาได ผูจําหนายมีความเปนกันเอง ที่ต้ังของแหลงจําหนายอยูใจกลางเมืองในยาน

ศูนยรวมของธุรกิจการคาประเภทตางๆ มีความสะดวกในการเดินทางมาเลือกซื้อ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 แผงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพแบกะดินบนบาทวิถี 

             (จากการบันทึกภาพเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555) 
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 6.2 รานประจําถาวร 

      เปนรานจําหนายหนังสือที่เปนกิจลักษณะ มีตําแหนงที่ต้ังอยางถาวรชัดเจน ไดแก 

รานจําหนายหนังเกาในตลาดนัดจตุจักร รานจําหนายหนังสือบริเวณช้ันใตดินภายในหางสรรพสินคา 

ยูเน่ียนมอลล บริเวณหาแยกลาดพราว รานจําหนายหนังสือ “ริมขอบฟา” บริเวณอนุสาวรีย

ประชาธิปไตย หรือ Museum Shop ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (ปจจุบันไดยุบเลิก

กิจการแลว) ซึ่งรานหนังสือดังกลาวสวนใหญจะจําหนายหนังสือเกาหรือหนังสือมือสอง โดยมีหนังสือ

อนุสรณงานศพวางจําหนายรวมอยูดวยจํานวนหน่ึง หนังสืออนุสรณงานศพที่วางจําหนายสวนใหญ

เปนหนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพข้ึนในยุคปจจุบัน บางเลมมีอายุมากกวา 10 ปข้ึนไป และ

เน่ืองจากเปนแหลงจําหนายที่ต้ังอยูประจําถาวร จึงมีคาใชจายในการบริหารจัดการในดานตาง ๆ เชน 

คาเชาพื้นที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ ประกอบกับหนังสือที่วางจําหนายมาจากการรับซื้อมาจากแผง

จําหนายแบกะดินบนบาทวิถีอีกทีหน่ึง หรือบางเลมก็รับซื้อมาจากกลุมผูคาของเกา และบางรานมีการ

คัดเลือกหนังสืออนุสรณงานศพที่สภาพดี นาสนใจ เปนที่ตองการมาวางจําหนาย จึงทําใหมีการต้ัง

ราคาจําหนายที่คอนขางสูงกวาแผงจําหนายบนบาทวิถี กลุมลูกคาหรือผูซื้อจากแหลงจําหนายน้ีมัก

เปนผูสะสมหนังสือเกา หนังสืออนุสรณงานศพในยุคอดีต คอนขางมีกําลังซื้อ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 หนังสืออนุสรณงานศพที่วางจําหนาย ณ รานหนังสือริมขอบฟา 

             (จากการบันทึกภาพเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557) 

 

 6.3 รานชั่วคราว 

      มีลักษณะเปนบูธจําหนายหนังสือช่ัวคราว ที่รานจําหนายหนังสือเกาหลายรานได

รวมออกรานจําหนายในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติประจําป ซึ่งจัดข้ึนปละ 2 ครั้ง คือ ชวงเดือน

มีนาคมและเดือนตุลาคม ซึ่งหนังสืออนุสรณงานศพที่วางจําหนาย ณ บูธจําหนายหนังสือดังกลาว 

นอกจากจะเปนหนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพข้ึนในยุคปจจุบันแลว ยังมีหนังสือหนังสืออนุสรณงาน

ศพที่จัดอยูในประเภทหนังสือเกาและหายากอีกดวย หลายเลมไมสามารถหาซื้อไดตามแหลงจําหนาย
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ในลักษณะแบกะดินบาทบาทวิถี หนังสือที่วางจําหนายมาจากการรับซื้อมาจากแผงจําหนายแบกะดิน

บนบาทวิถีเชนเดียวกับรานจําหนายหนังสือประจําถาวร แตจะมีสัดสวนหนังสืออนุสรณงานศพที่

จัดพิมพข้ึนในสมัยอดีตมากกวา เน่ืองจากบางบูธเจาของมักเปนผูสะสมหนังสือดวย และมักต้ังราคา

จําหนายที่คอนขางสูง กลุมลูกคาหรือผูซื้อสวนใหญเปนนักสะสมมหนังสือเกาที่มีอายุหลายสิบป เปน

ชนช้ันกลาง มีกําลังซื้อสูง และมักซื้อเพื่อเก็งกําไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 บูธจําหนายหนังสือเกา หนังสืออนุสรณงานศพ ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ครั้งที่ 18 

ที่มา : จากการบันทึกภาพเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

 

 6.4 เว็บไซตบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

     เปนแหลงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพในลักษณะที่ไมมีหนาราน จัดจําหนายบน

เว็บไซตออนไลนทางเครือขายอินเทอรเน็ต หนังสือที่วางจําหนายไดมาจากการรับซื้อจากแผงจําหนาย

บนบาทวิถีเปนหลัก และมีราคาจําหนายที่คอนขางสูง เน่ืองจากหนังสือสวนใหญอยูในสภาพที่ดี 

สมบูรณ หากมีการชํารุดก็จะทําการซอมแซมใหกอน ในการซื้อ-ขาย ชําระเงิน ผูซื้อตองชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน เชน โอนเงินผานเคานเตอรธนาคารพาณิชยที่กําหนดไว ชําระผานบัตรเครดิต 

ผานตูรับฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ธานินทร ทิพยางค, 2556) มีการจัดสงสินคาผานระบบไปรษณีย โดย

ใหผูซื้อสินคาชําระเงินคาจัดสงดวย หากซื้อในจํานวนที่มีมูลคาสูง ทางรานจะจดสงใหฟรี บางรานมี

รายการสงเสริมการขาย มีการแถมหนังสือที่นาสนใจหากเลือกซื้อสินคาตามจํานวนวงเงินที่กําหนด 

และสามารถจัดหาหนังสือตามที่ผูบริโภคตองการใหได โดยใชวิธีการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตหรือทาง

โทรศัพท 
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ภาพที่ 21 เว็บไซตจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

 จากขอมูลเกี่ยวกับการคาหนังสืออนุสรณงานศพในปจจุบัน ทําใหทราบวาหนังสือ

อนุสรณงานศพมีความนาสนใจและเปนที่ตองการอยางมากในกลุมผูนิยมสะสมหนังสือประเภทน้ี ทํา

ใหมีการจัดการธุรกิจคาหนังสือที่มีการจัดการแหลงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพที่มีรูปแบบ/

ลักษณะใหครอบคลุมและสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต ฐานะและรสนิยมของผูบริโภคหนังสือ

ประเภทดังกลาวที่ประกอบไปดวยผูคนหลายชนช้ัน หลากสถานภาพอีกดวย 
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บทท่ี 5  

ขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ 

 

 จากขอมูลพื้นฐานทั่วไปตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนังสืออนุสรณงานศพที่กลาวไวในบทผาน

มาน้ัน ในบทน้ีจะมีเน้ือหาเกี่ยวกับขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ ซึ่งมีรายละเอียดที่เริ่มจากการ

กลาวถึงประเพณีและการจัดการงานพิธีศพในสังคมไทยปจจุบัน สถานที่ประกอบพิธีพระราชทาน

เพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ และเขาสูเน้ือหาหลักของการศึกษาครั้งน้ี คือ ขบวนการคาหนังสืออนุสรณงาน

ศพ ที่ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ วิธีการแจกหนังสืออนุสรณงานศพในงานศพ ผูเกี่ยวของกับ

ขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ เสนทาง-วงจรขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพจากเมรุสูตลาด 

รวมถึงการวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจคาหนังสืออนุสรณงานศพดังมี

รายละเอียดตอไปน้ี 

 

1. ประเพณีและการจัดการงานพิธีศพในสังคมไทยปจจุบัน 

 ความตายถือเปนเรื่องปกติตามวัฏจักรของธรรมชาติ ความรัก ความผูกพัน ความอาลัย

อาวรณระหวางผูที่ยังมีชีวิตอยูกับผูวายชนมน้ันถือเปนเรื่องใหญ สําคัญและลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีความหมาย

ตอความรูสึกทางจิตใจ จึงยังใหเกิดเปนพิธีกรรมที่ผูยังอยูตองการแสดงตอผูวายชนมเปนครั้งสุดทาย เพื่อ

คาดหวังใหผูวายชนมไปสูสัมปรยภพที่ดี ดังน้ันพิธีกรรมหลังความตายจึงถือเปนเรื่องที่ทุกชนชาติตางให

ความสําคัญและสรรคสรางระเบียบพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายปฏิบัติสืบตอกันมาภายใตระบบความเช่ือที่

แตกตางกันไปตามพื้นฐานบริบทของแตละสังคม (สมคิด จิระทัศนกุล, 2556: 721) 

ในสังคมและวัฒนธรรมไทยมีความเช่ือเรื่องชีวิตหลังความตายที่เช่ือวาคนที่ถึงแกกรรม 

หรือวายชนมไปแลวน้ันตายแตรางกาย บุคคลที่อยูเบื้องหลัง อาทิ บุตร ภรรยา ญาติสนิทมิตรสหาย 

เพื่อนฝูงพี่นองหรือผูอุปการะก็ดี ยอมจัดพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการใหผูตายไปไดไปอยูในภพหนา 

โดยมีกรรมวิธีอันเปนจารีตประเพณีของแตละชาติ แตละสังคม แตละชุมชน และมีประเพณีเกี่ยวกับการ

ตายที่มีธรรมเนียมการปฏิบัติสืบทอดกันเปนจารีตมาแตอดีต (ชอทิพย จํานงควงษ, 2551: 92) 

จะเห็นไดวามีพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการใหผูตายไปไดไปอยูในภพหนา โดยมี

ระเบียบ แบบแผน ข้ันตอน รูปแบบหรือพิธีกรรมตางๆ มากมาย เชน การเซนไหว การทําบุญอุทิศ

สวนกุศล ใหดีที่สุดเทาที่โอกาสของญาติมิตรจะปฏิบัติได เพื่อเปนการระลึกถึงพระคุณและแสดงความ

กตัญูกตเวทีตอผูวายชนมของผูที่อยูเบื้องหลังในโอกาสสุดทายตามคติความเช่ือในทางพุทธศาสนา 

ซึ่งเช่ือวาจะชวยทําใหผูวายชนมไดรับความสุขและเปนเกียรติยศเชิดชูทั้งผูวายชนมและผูทํา  

69 



 

 

การจัดการงานพิธีศพในสังคมไทยปจจุบันน้ัน ตามปกติพิธีศพที่ถือปฏิบัติกันในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือตามชุมชนเมืองในพื้นที่อื่นๆ น้ัน มีลักษณะคลายกัน คือ เมื่อมีคน

ตาย ศพจะถูกนําไปที่วัดทันที เพื่อประกอบพิธีรดนํ้าศพในหมูญาติมิตร โดยวัดน้ันมักจะเปนวัดที่อยู

ใกลบานผูตายหรือเปนวัดที่ทายาทพิจารณาเห็นวาเหมาะสมตามฐานะ หรือเปนวัดที่ผูตายไดบอก

กลาวไวเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยูวาประสงคตองการใหจัดพิธีศพที่วัดดังกลาว เปนตน หลังจากน้ันจะบรรจุ

ศพลงในหีบที่ตกแตงดวยดอกไม พวงหรีด ตามฐานะของผูตาย รอการบําเพ็ญกุศลในชวงหัวคํ่าตอไป 

ซึ่งโดยปกติจะมีการบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ 7 วัน แตโดยทั่วไปมักจะทําการสวดพระ

อภิธรรมศพเพียง 3 วัน กอนที่จะทําการฌาปนกิจ เจาภาพบางราย อาจยังไมประกอบพิธีฌาปนกิจ

ทันทีหลังจากที่ไดต้ังศพบําเพ็ญกุศลแลว แตจะบรรจุศพไวรอการประกอบพิธีฌาปนกิจตามโอกาส

เหมาะสมอีกครั้ง นอกจากจะมีความจําเปนเรงดวน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความพรอม สถานภาพทางสังคม

และเศรษฐกิจของครอบครัวผูตายดวย แตหากผูตายเปนชนช้ันสูง เปนบุคคลสําคัญ มีช่ือเสียงในสังคม 

จะไดรับพระราชทานโกศหรือหีบศพตามยศตําแหนงที่ไดรับ และไดรับพระบรมราชานุญาตใหสามารถ

ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส (ปรานี

วงศเทศ, 2534: 12-13) 

เมื่อถึงกําหนดการจะทําการฌาปนกิจ หีบศพจะถูกนําไปต้ังไว ณ ศาลาที่ใกลหรือติดกับ

เมรุ มีการสวดบําเพ็ญกุศลอีก 1 คืน ในวันรุงข้ึนซึ่งเปนวันฌาปนกิจ เจาภาพจะนิมนตพระมาเทศน

และฉันเพล ตอนบายจะเคลื่อนศพไปยังเมรุเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาครั้งสุดทาย เวลาประมาณ 

16.30 น. เมื่อบรรดาแขกเหรื่อ ญาติสนิทมิตรสหายของผูตายทยอยมาถึงงานแลว เจาภาพที่มีฐานะ

อาจจัดใหมีการแสดงโขนหนาไฟกอนประกอบพิธีฌาปนกิจก็มี เมื่อไดเวลาแลว เจาภาพจะเชิญแขกผู

มีเกียรติข้ึนทอดผาบังสุกุล เมื่อพระสงฆชักผาบังสุกุลเพื่ออุทิศสวนกุศลแกผูตายแลว เจาภาพจะเชิญ

แขกผูมีเกียรติประกอบพิธีฌาปนกิจศพ เสร็จจากการประกอบพิธีฌาปนกิจศพแลว แขกคนอื่นๆ จึง

ทยอยข้ึนไปวางดอกไมจันทน เมื่อบรรดาแขกทั้งหลายวางดอกไมจันทนกันเรียบรอยแลว ก็จะเปนการ

เผาจริงตอไป (ปรานี วงศเทศ, 2534: 12-13) 

 

2. สถานท่ีประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ 

สถานที่สําหรับใชประกอบพิธีการปลงศพโดยการเผา (พระราชทานเพลิง/ฌาปนกิจศพ) 

ในสังคมไทยปจจุบัน จะกระทํากันที่วัดซึ่งเปนที่ต้ังของเมรุ ผูศึกษาไดศึกษาตัวอยางวัดที่เปนพระ

อารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใชเปนสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิง/ฌาปนกิจศพ 

จํานวน 7 วัด ไดแก วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร วัดโสมนัสราช

วรวิหาร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดเครือวัลยวรวิหาร วัดตรีทศเทพวรวิหารและวัดธาตุทอง 

พระอารามหลวง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับพระอารามหลวงตางๆ ที่กลาวมาขางตน ดังน้ี 

70 



 

  

2.1 วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 

       วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร หรือที่ผูคนทั่วไปเรียกกันโดยสามัญวา “วัดเทพ   

ศิรินทราวาส” หรือ “วัดเทพศิรินทร” ต้ังอยูบนถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร เขตปอมปราบ

ศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เปนพระอารามหลวงช้ันโทชนิดราชวรวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2419 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ

อุทิศเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระราชชนนี เมื่อสรางเสร็จไดรับการ

สถาปนาเปนพระอารามหลวงและไดรับพระราชทานนามวา “วัดเทพศิรินทราวาส” ตามพระนามพระ

ราชชนนี (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2512: ไมมีเลขหนา) 

           วัดเทพศิรินทราวาส เปนที่ต้ังของเมรุหลวง ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล

ปจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนบริเวณดานหนาพลับพลาอิศริยาภรณ โดยมีพลตรี

หมอมทวีวงศถวัลยศักด์ิ (หมอมราชวงศเฉลิมลาภ ทวีวงศ) เลขาธิการพระราชวังในขณะน้ัน เปน

ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดสราง ออกแบบโดย หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิก

ประจําสํานักพระราชวัง ในตําแหนงพื้นที่ที่เคยใชต้ังพระเมรุ เมรุ หรือโรงทึมช่ัวคราวมาแตสมัยรัชกาล

ที่ 5 สําหรับใชเปนที่ฌาปนกิจศพพระสงฆที่ทรงสมณศักด์ิ พระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ พอคา 

ประชาชน บุคคลตางๆ ที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายหรือได รับ

พระราชทานโกศเปนเกียรติยศ เมื่อสรางเสร็จจึงโปรดฯ ใหใชในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ

พระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ พระอุปชฌายของพระองคเปนลําดับแรก (ม.ร.ว.แนงนอย 

ศักด์ิศรี และวทัญู เทพหัถถี, 2539: 105)  

       เมรุหลวงต้ังอยูบริเวณดานตะวันตกของตัววัด ภายในเขตสังฆาวาส ดานหนาเมรุ

หลวงเปนที่ต้ังของพลับพลาอิศริยาภรณ ที่สรางข้ึนแตครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่ออุทิศถวายเปนพระราช

กุศลแดพระเจาลูกเธอ พระองคเจาอิศริยาภรณ (จรูญศักด์ิ จารุธีรนาท, 2546: 97) ใชสําหรับเปนที่

ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือผูแทนพระองคที่เปนพระบรมวงศานุวงศ ในคราวเสด็จ

ฯ มาพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงแหงน้ี  

           หากมีการใชเมรุหลวงสําหรับประกอบพิธี โดยไมมีเสด็จฯ มาเปนองคประธาน

ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ หากแตเปนผูแทนพระองคที่เปนสามัญชนหรือบุคคลอื่นๆ ที่

เจาภาพเชิญมาเปนประธานในพิธี จะไมเปดพลับพลาอิศริยาภรณใชงาน แตเจาภาพจะจัดที่น่ังสําหรับ

ผูที่เปนประธานในพิธีไวดานหนาของพลับพลาแทน สวนผูที่มารวมงานคนอื่นๆ ก็เลือกหาที่น่ังภายใน

งานที่เจาภาพจัดเตรียมไวใหตามอัธยาศัย เฉกเชนเดียวกับงานที่มี เสด็จฯ มาเปนองคประธาน

ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ (ธนพล ทับทิม, 2555) 

           สวนผูที่ไมไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยารณช้ันสายสะพายหรือโกศแปด

เหลี่ยมข้ึนไป จะใชเมรุของวัดซึ่งเรียกกันวา “เมรุเล็ก” หรือ “สุสานหลวง” ซึ่งต้ังอยูทางทิศตะวันออก
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ของเมรุหลวง ใชสําหรับประกอบพิธีฌาปนกิจศพบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไมไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายหรือไดรับโกศเปนเกียรติยศใดๆ (ธนพล ทับทิม, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่22 วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร,เมรุหลวง,พลับพลาอิศริยาภรณ และศาลารายรอบเมรุหลวง 

 

2.2 วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร 

                     วัดมกุฎกษัตริยาราม หรือที่ผูคนทั่วไปเรียกสั้นๆ วา “วัดมกุฎฯ” ต้ังอยูบนถนนกรุง

เกษม เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เปนพระอารามหลวงช้ันโทชนิดราชวรวิหาร สรางข้ึน

ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ที่เมื่อหลังจากขุดคลองผดุง

กรุงเกษมเปนคูพระนครช้ันนอกแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีวัดเรียงรายอยูตามชายคลอง

เหมือนที่กรุงศรีอยุธยา โดยโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนใหเคียงคูกับวัดโสมนัสราชวิหาร มีสมเด็จ

เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เปนแมกองกอสราง และ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 

กรมขุนราชสีหวิกรม เปนนายชาง การกอสรางแลวเสร็จใน พ.ศ. 2411 ซึ่งในข้ันแรกโปรดเกลาฯ ให

เรียกช่ือวา วัดนามบัญญัติ เปนการช่ัวคราวกอน เมื่อสิ้นรัชกาลจึงคอยเรียกนามพระราชทานวา วัด

มกุฎกษัตริยาราม อันเปนนามตามพระปรมาภิไธย (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2512: ไม

มีเลขหนา) 
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ภาพที่ 23 วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร และเมรุวัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร 

 

2.3 วัดโสมนัสราชวรวิหาร 

       วัดโสมนัสราชวรวิหาร หรือที่ผูคนทั่วไปเรียกเรียกสั้นๆ วา “วัดโสมนัสฯ” ต้ังอยู

ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เปนพระอารามหลวงช้ันโท

ชนิดราชวรวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนเปน

พระราชอุทิศถวายแดสมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี พระอัครมเหสี (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงรา

ชานุภาพ, 2512: ไมมีเลขหนา) 

           วัดโสมนัสวิหาร เปนที่ต้ังของกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.) 

ซึ่งเปนหนวยงานที่สําคัญหนวยหน่ึงของกองทัพบก โดยมีหนาที่ควบคุม กํากับดูแลและรับผิดชอบการ

ดําเนินงานในดานฌาปนสถานและสุสาน อีกทั้งมีหนาที่ ในการใหบริการ จัดการศพ กับกําลังพลใน

กองทัพบกและครอบครัว ทั้งสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพบก ตลอดจนบุคคลทั่วไปเมื่อเสียชีวิต 

และเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําชวยเหลือและบริการ ในสวนที่เกี่ยว กับพิธีการศพทั้งปวงการดําเนิน  

      ฌาปนสถานหรือเมรุวัดโสมนัสวิหารน้ี มิไดใหบริการเฉพาะขาราชการทหารบก 

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหทหารบกและครอบครัวเทาน้ัน แตยังไดใหบริการกับบุคคลทั่วๆ ไปดวย ใน

ราคาประหยัด และเปนธรรมเชนเดียวกับครอบครัวทหาร จะมีอัตราราคาคาใชจายการใชสถานที่ 

สิ่งของเครื่องใชในพิธี และรูปแบบใหผูใชบริการ ไดตัดสินใจเลือกใชในราคาที่พึงพอใจหลากหลาย

ชนิด และราคา โดยไมมีการบังคับใดๆ ผูใชบริการเปนผูตกลงใจเอง  

      ปจจุบันกิจการฌาปนสถานกองทัพบก นับวาประสบความสําเร็จอยางสูง มีผูนิยมใช

เปนจํานวนมาก เน่ืองจากมีแนวนโยบายการจัดการศพแบบครบวงจรมีสิ่งอุปกรณและเจาหนาที่

บริการครบถวน มีการบริการที่ดี เปนที่ประทับใจแกผูใชบริการ มีอาคารสถานที่ ตลอดจนสิ่งอุปกรณ
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เครื่องใชในพิธีสงฆ พิธีศพใหทันสมัย เหมาะสมสวยงาม สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย สมเกียรติแกผู

วายชนม ในราคาประหยัดและเปนธรรม โดยยึดถือประเพณีการศพตามแบบพิธีหลวงของสํานัก

พระราชวังโดยไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ เปนไปตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.

2528 และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2521 โดยมุงเนนให

เปนฌาปนสถานที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร ทั้งรูปแบบการจัดการ ศพและการบริการ เพื่อเปน

แบบอยางที่ดีแกฌาปนสถานอื่นๆ และบุคคลทั่วไป (กองการฌาปนกิจ สก.ทบ., 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 วัดโสมนัสราชวรวิหาร และเมรุวัดโสมนัสราชวรวิหาร 

ที่มา: http://www.bangkokbouquet.com 

 

2.4 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 

      วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่ผูคนทั่วไปเรียกกันติดปากวา “วัดพระศรี

มหาธาตุ บางเขน” หรือ “วัดพระศรีมหาธาตุ” ต้ังอยูถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร เปนพระอารามหลวงช้ันเอกชนิดวรมหาวิหาร  

       ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะน้ันดํารงยศและ

บรรดาศักด์ิ เปนพลตรีหลวงพิบูลสงคราม ไดเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติเงินเพื่อสรางวัด 

เพื่อใหเปนอนุสรณแกการปกครองระบอบประชาธิปไตย และประสงคจะใหแลวเสร็จทันงานวันชาติใน

ขณะน้ัน คือ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 สถานที่ที่จะสรางน้ันควรอยูใกลกับอนุสาวรียหลักสี่ โดยมี

เหตุผลวาชาติกับศาสนาน้ันเปนของคูกัน จะแยกจากกันมิได และหลักธรรมของพระพุทธศาสนาน้ัน

สอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงสมควรสรางวัดข้ึนใกลกับอนุสาวรียหลักสี่ ซึ่ง

อนุสาวรียแหงน้ีไดจารึกช่ือผูที่เสียชีวิตเน่ืองจากการปราบกบฏบวรเดชเมื่อป พ.ศ. 2476 และประสงค

จะใหช่ือวา "วัดประชาธิปไตย" 

        ในขณะที่กําลังดําเนินการพิจารณาอยูน้ัน รัฐบาลไดสงคณะทูตพิเศษ อันมีเอก

หลวงธํารงนาวาสวัสด์ิ (ยศและบรรดาศักด์ิในขณะน้ัน) เปนหัวหนาไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศ
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อินเดีย และคณะทูตไดติดตอขอพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา กิ่งพระศรีมหา

โพธ์ิ 5 กิ่ง จากตนที่สืบเน่ืองมาแตเดิม ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จประทับ ไดตรัสรูพระอนุตร

สัมมาสัมโพธิญาณ ณ พุทธคยาประเทศอินเดีย และดินจากสังเวชนียสถาน 4 แหงคือ จากที่ประสูติ 

ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน และทางรัฐบาลอินเดียไดพิจารณามอบพระบรมสารีริกธาตุที่

ขุดพบคนพบ ณ มหาสถูปธรรมราชิกะ (ปจจุบันเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร) กิ่ง

พระศรีมหาโพธ์ิใหตามที่รัฐบาลไทยเสนอขอ 5 กิ่ง และดินจากสังเวชนียสถานใหตามความประสงค

รัฐบาลไทยจึงตกลงที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานไว ณ วัดที่สรางใหมน้ี และเห็นวาตนพระศรีมหาโพธ์ิ 

และพระบรมสารีริกธาตุเปนมหาสิริมงคลแกวัดที่จะสรางใหม ซึ่งไดรับมาในโอกาสเดียวกันกับที่จะ

สรางวัดพอดี จึงตกลงต้ังนามวัดวา "วัดพระศรีมหาธาตุ" 

        การสรางวัดจึงไดเริ่มตนข้ึน และรัฐบาลพิจารณาเห็นวาพระพุทธศาสนาเปน

ศาสนาประจําชาติ การสรางวัดน้ีควรเปนงานของชาติ ประชาชนควรไดมีสวนรวมดวย รัฐบาลจึงเปด

โอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริจาคทรัพย จึงมีประชาชนจํานวนมากมหาศาล ที่บริจาค

ที่ดิน บริจาคเงิน บริจาคทรัพยสมบัติตาง ๆ เปนอันมาก โดยที่วัดน้ีจะเปนการสรางวัดอยางเปน

ทางการวัดแรก ในระบอบประชาธิปไตยและยังประสงคจะใหประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และ

พระศรีมหาโพธ์ิอีกดวย ดังน้ันเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนา และรักษาศิลปของไทย รัฐบาลจึงได

มอบหมายใหผูทรงคุณวุฒิ และผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ รวมมือกันสราง ในข้ันตนไดมอบให พลโท จรูญ 

รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ิ ขณะน้ันดํารงยศและบรรดาศักด์ิเปน พันเอกหลวงเสรีเริงฤทธ์ิ และอีกทานหน่ึง

คือ หลวงวิจิตรวาทการ (พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ) เปนผูอํานวยการกอสราง พระพรหมพิจิตรเปน

ผูออกแบบ นายชางกรมศิลปากรและกรมรถไฟ เปนนายชางกอสราง และเชิญผูมีเกียรติที่มีความรู

ทางเทคนิค เฉพาะทางอีกหลายทานมารวมดวยจนสําเร็จ กระทําพิธีเปดและถวายเปนเสนาสนะแหง

ภิกษุสงฆ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 

(แพ ติสฺสทโว) เปนประธาน และไดอัญเชิญพระพุทธสิหิงค จากพระที่น่ังพุทไธสวรรย พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติพระนคร ไปประดิษฐานเปนพระประธาน ณ พระอุโบสถ 

        วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เปนที่ต้ังของกองการสงเคราะห กรมสวัสดิการ

ทหารอากาศ ซึ่งเปนหนวยงานที่สําคัญหนวยหน่ึงของกองทัพอากาศ โดยมีหนาที่ควบคุม กํากับดูแล

และรับผิดชอบการดําเนินงานในดานฌาปนสถานและสุสาน อีกทั้งมีหนาที่ในการใหบริการ จัดการศพ 

กับกําลังพลในกองทัพอากาศและครอบครัว ทั้งสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพอากาศ ตลอดจน

บุคคลทั่วไปเมื่อเสียชีวิต และเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําชวยเหลือและบริการ ในสวนที่เกี่ยวกับพิธีการ

ศพทั้งปวง ซึ่งบุคคลที่เปนขาราชการสังกัดกองทัพอากาศจะใชเมรุที่วัดน้ีเปนสถานที่ประกอบพิธี

ฌาปนกิจศพ/พระราชทานเพลิงศพ 
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ภาพที่ 25 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และเมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 

 

2.5 วัดเครือวัลยวรวิหาร 

       วัดเครือวัลยวรวิหาร หรือที่ผูคนทั่วไปเรียกกันโดยสามัญวา “วัดเครือวัลย” ต้ังอยู

ถนนอรุณอมรินทร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ริมคลองมอญฝงใต เปนพระ

อารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร เจาพระยาอภัยภูธรสรางข้ึนถวายพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ยกข้ึนเปนพระอารามหลวง พระราชทานนาม

วา “วัดเครือวัลยวรวิหาร” และไดรับการปฏิสังขรณเรื่อยมาโดยรัชกาลที่ 3 เจาพระยาภูธราภัย และ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2512: 

ไมมีเลขหนา) 

            ปจจุบันวัดเครือวัลยวรวิหาร มีพื้นที่ติดอยูกับกรมอูทหารเรือ จึงมีความสัมพันธกับ

ทหารเรือตลอดมา เวลาทางวัดมีกิจกรรมตางๆ กองทัพเรือก็จะใหความรวมมือกับทางวัดโดยการสง

ทหารเรือมาชวยงานสม่ําเสมอ และฌาปนสถานที่วัดไดสรางข้ึน ปจจุบันก็อยูในความดูแลของ

กองทัพเรือ และจัดเปนฌาปนสถานของกองทัพเรือ (สุริยา รัตนกุล, 2550: 650) ซึ่งบุคคลที่เปน

ขาราชการสังกัดกองทัพเรือจะใชเมรุที่วัดน้ีเปนสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ/พระราชทานเพลิง

ศพ 
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ภาพที่ 26 วัดเครือวัลยวรวิหาร และเมรวัุดเครือวัลยวรวิหาร 

 

2.6 วัดตรีทศเทพวรวิหาร 

      วัดตรีทศเทพวรวิหาร หรือที่ผูคนทั่วไปเรียกเรียกสั้นๆ วา “วัดตรีทศเทพ” ต้ังอยู

ถนนประชาธิปไตย แขวงบานพานถม แขวงพระนคร กรุงเทพมหานคร ริมคลองบางลําภูบนฝงเหนือ  

เปนพระอารามหลวงช้ันตรีชนิดวรวิหาร สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2403 โดยพระเจาบรมวงศเธอ พระองค

เจาสุประดิษฐ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร พระโอรสองคที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 โดยไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสรางวัดข้ึนใหมบนที่ดินที่ติดกับวัง

ของพระองคเอง แตการกอสรางยังไมทันจะแลวเสร็จ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธรก็สิ้นพระชนม พระ

เจาบรมวงศเธอ พระองคเจานพวงศ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส พระเชษฐาไดดําเนินการสรางตอ และ

การกอสรางก็ยังไมทันจะแลวเสร็จอีก กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศก็สิ้นพระชนม รัชกาลที่ 4 จึงมีพระ

บรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหพระยาราชสงครามหรือพระยาเวียงใน เปนแมกองกํากับการกอสราง

ตอจนแลวเสร็จ ในป พ.ศ. 2410 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานนามวา “วัด

ตรีทศเทพ” ซึ่งหมายความ เทวดาสามชายสราง (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2512: ไมมี

เลขหนา) 

       ปจจุบันวัดตรีทศเทพวรวิหารเปนที่ต้ังของฌาปนสถานตํารวจ ในการควบคุมดูแล

รับผิดชอบของ กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งบุคคลที่เปนขาราชการ

สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติจะใชเมรุที่วัดน้ีเปนสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ/พระราชทาน

เพลิงศพ 
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ภาพที่ 27 วัดตรีทศเทพวรวิหาร และเมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร 

 

2.7 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง 

      วัดธาตุทอง พระอารามหลวง หรือที่ผูคนทั่วไปเรียกสั้นๆ วา “วัดธาตุทอง” ต้ังอยู

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปนพระอารามหลวงช้ันตรีชนิดสามัญ 

ในอดีตพื้นที่แหงน้ีเดิมมีวัดต้ังอยู 2 วัด คือ วัดหนาพระธาตุและวัดทองลาง วัดหนาพระธาตุต้ังอยูริม

แมนํ้าเจาพระยา ตําบลคลองเตย อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ตามตํานานกลาววาเปนวัดเกาที่

สรางข้ึนในสมัยกรุงอโยธยา (กรุงศรีอยุธยา) หนาวัดมีพระพุทธเจดียใหญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

สถาปนาโดย พระเจาสายนํ้าผึ้งหรือพระเจาดวงกฤษณราช กษัตริยแหงอโยธยา สวนวัดทองลางน้ีเลา

กันมาวา สถานที่ตรงน้ันเปนสวนผลไมของ ปู ยา ตา ยาย ของนายทอง โดยไดรับมรดกจากวงศสกุล 

นัยวา กลางสวนน้ันมีตนโพธ์ิใหญโตมาก นายทองจึงเปนกังวลเพราะเห็นวาตนโพธ์ิเปนตนไมในวัด ไม

สมควรจะใหอยูในบาน จะโคนทิ้งเสียก็กลัววา จะเปนอันตรายแกตนและครอบครัว จึงบริจาคที่สวน

น้ันสรางเปนวัดเล็กๆข้ึน พอเปนที่อยูของพระพอสมควร วัดน้ันยังไมสําเร็จบริบูรณดี แตก็ยังมีสมภาร

ชาวรามัญรูปหน่ึงช่ือวา "กะทอ" กะทอเปนภาษารามัญ กะ แปลวา ปลาตะเพียน ทอ แปลวา ทอง 

กะทอ จึงแปลวา ปลาตะเพียนทอง สวนชาวบานแถวน้ันเรียกวา สมภารทอง สมภารกับนายทอง

เจาของวัดตางรวมกันทํานุบํารุงวัดจัดสรางอุโบสถเสนาราม ตอมาทานทั้ง 2 เล็งถึงนิมิตหมาย 2 

ประการ คือ 1.ที่เดิมมีตนโพธ์ิอยู 2.เจาของที่ช่ือนายทอง และ 3.สมภารช่ือทอง จึงต้ังช่ือวัดน้ีข้ึนวา 

"วัดโพธ์ิสุวรรณาราม" หรือวัดโพธ์ิทอง ครั้นนายทองถึงแกกรรม ผูเปนบุตรจึงไดปฏิสังขรณวัดเปน

ลําดับมา ในช้ันหลังๆ วัดน้ีชาวบานเรียกกันวา "วัดทอง" ภายหลังวัดทอง มีหลายแหงตามแมนํ้า

เจาพระยา มีทั้งดานบนและลางจึงเพิ่มอักษรทายช่ือน้ีวา "วัดทองลาง" คูกับวัดทองบน ที่ต้ังของวัด

ทองลางน้ี อยูใกลกับฝงแมนํ้าเจาพระยา ปากคลองพระโขนง 
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       ตอมาในปพุทธศักราช 2480 รัฐบาลในสมัยน้ันตองการที่ตําบลคลองเตย ริมแมนํ้า

เจาพระยา เพื่อสรางทาเรือกรุงเทพฯ วัดหนาพระธาตุและวัดทองลาง ซึ่งอยูภายในบริเวณน้ัน จึงถูก

เวนคืนที่ดิน โดยรัฐบาลชดใชเงินใหเพื่อไปรวมกับวัดอื่น หรือไปสรางวัดใหมข้ึน โดยทางคณะสงฆจึง

ต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง มีพระเดชพระคุณพระมหารัชมังคลาจารย (เทศ นิเทสสกเถร) สมัยเมื่อ

ยังดํารงสมณศักด์ิที่พระรัชมงคลมุนี วัดสัมพันธวงศ เปนประธานกรรมการและทานเจาคุณพระพรหม

มุนี (ผิน สุวจเถร) ครั้งยังเปนพระเทพมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร เปนผูแนะนําเลือกสถานที่ดินที่สรางวัด มี

เน้ือที่ 54 ไร 3 งาน 82 ตารางวา ราคาที่ดินไรละ 500 บาท หรือวาละ 5 สลึงสถานที่ต้ังอารามใน

ปจจุบัน โดยถือกรรมสิทธ์ิเปนที่วัดธาตุทอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2480 

        คณะกรรมการไดจัดการยายเสนาสนะถาวรวัตถุ "วัดหนาพระธาตุและวัดทองลาง" 

มาปลูกสรางรวมกันที่ตําบลคลองบานกลวย ณ สถานที่แหงน้ี โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจา กรม

หลวงวชิรญาณวงศ เจาคณะใหญธรรมยุต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเปนองคอุปถัมภ และทรงนํา

มงคลนาม ทั้ง 2 วัดน้ีมารวมกันประทานนามใหมวา "วัดธาตุทอง" ยายมาเมื่อป พ.ศ. 2481 ตอมา 

พ.ศ. 2482 จึงเริ่มมีพระภิกษุสามเณรจําพรรษาเปนคราวแรก และเมื่อ พ.ศ. 2483 ไดรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาและไดเริ่มกอสรางปูชนียวัตถุ ถาวรวัตถุตางๆ ตามลําดับเรื่อยมา 

       ตอมาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ

วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงพระกรุณารับวัดธาตุทองไวในพระอุปถัมภ และประทาน

ตราสัญลักษณใหมใหแกวัด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกวัดธาตุทอง เปนพระอารามหลวง ช้ันตรี ชนิดสามัญ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2555 จวบจนปจจุบัน 

       ปจจุบัน วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เปนวัดที่มีผูมีช่ือเสียงในสังคมหลากหลาย

สาขาอาชีพเลือกใชสําหรับจัดประกอบพิธีพระราชทานเพลิง/ฌาปนกิจศพ ประกอบกับการเดินทางมา

วัดน้ีมีความสะดวกสบาย โดยผูที่รวมงานดังกลาวสามารถเดินทางโดยรถไฟฟาบีทีเอสมาลงที่สถานี

เอกมัยได (ธนพล ทับทิม, 2555) 
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ภาพที่ 28 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง และเมรุวัดธาตุทอง พระอารามหลวง 

  

 จากรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานทั่วไป ประวัติความเปนมา และมูลเหตุการสรางวัด

ที่เปนพระอารามหลวงที่ใชประกอบพิธีพระราชทานเพลิง/ฌาปนกิจศพในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 7 

แหงน้ัน ผูศึกษาจึงมีเหตุผลที่เลือกกลาวถึงการประกอบพิธีพระราชทานเพลิง/ฌาปนกิจศพในวัดเหลาน้ี 

เน่ืองจากวาบุคคลที่มีช่ือเสียง มีตําแหนงหนาที่การงานหรือมียศ-บรรดาศักด์ิสูงในสังคมน้ันสวนมากจะ

ไดรับพระราชทานเพลิงศพ โดยในเปนการเสด็จพระราชดําเนินมาเปนองคประธานประกอบพิธี

พระราชทานเพลิงศพดวย ตามที่ทางทายาทหรือเจาภาพกราบบังคมทูลเชิญ ในการน้ีทางทายาทหรือ

เจาภาพมักจะทําหนังสืออนุสรณที่ระลึกมาแจกแกผูมารวมงาน ซึ่งถือเปนความนิยมของการจัดงานศพ

ที่เห็นวาผูวายชนมเปนบุคคลสําคัญและมีช่ือเสียง จึงตองทําหนังสือแจกเปนของที่ระลึกหรือของชํารวย

ใหกับผูที่มารวมงาน เพื่อเปนการเผยแพรคุณงามความดี บอกเลาชีวประวัติ ฯลฯ (นิรันศักด์ิ บุญจันทร, 

2553: 1) รวมถึงเปนกลุมวัดที่มีช่ือเสียงดานการใหบริการพิธีกรรมงานศพมากในปจจุบัน ซึ่งเปนที่รับรู

ในสังคมวาวัดเหลาน้ี เชน วัดเทพศิรินทราวาส วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหาร วัดพระศรีมหาธาตุ 

วัดตรีทศเทพ และวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เปนกลุมวัดที่มีคาใชจายในการจัดพิธีกรรมงานศพสูง

กวาวัดอื่นๆ และวัดไดมีบทบาทในการใหบริการดานงานศพอยางเต็มที่ (ปญญา เลิศสุขประเสริฐ, 

2548: 81)
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ภาพที่ 29 ตําแหนงที่ต้ังพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใชเปนสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ จํานวน 7 แหง 

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 

วัดธาตุทอง พระอารามหลวง 

วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 

วัดเครือวัลยวรวิหาร 

วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร 

 
วัดตรีทศเทพวรวิหาร 

 
วัดโสมนัสราชวรวิหาร 
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ตารางที่ 1 สรุปเปรียบเทียบขอมูลพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใชเปนสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ จํานวน 7 แหง

วัด ที่ตั้ง ประเภท-ชนิด ผูใชบริการ หมายเหต ุ

วัดเทพศิรินทราวาส ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร  
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร  

พระอารามหลวงชั้นโท  
ชนิดราชวรวิหาร 

เมรุหลวง : พระสงฆที่ทรงสมณศักดิ์ พระบรมวงศานุวงศ 

ขาราชการ พอคา ประชาชน บุคคลตางๆ ที่ไดรับพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายหรือไดรับพระราชทานโกศ 

เมรุเล็ก : ขาราชการ พอคา  ประชาชน บุคคลทั่วไป 

เปนที่ตั้งของเมรุหลวง 
หนาพลับพลาอิศริยาภรณ 

วัดมกุฎกษัตริยาราม ถนนและริมคลองผดุงกรุงเกษม  
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร  

พระอารามหลวงชั้นโท  
ชนิดราชวรวิหาร 

ขาราชการ พอคา ประชาชน บุคคลทั่วไป  

วัดโสมนัสวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส  

เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร  
พระอารามหลวงชั้นโท

ชนิดราชวรวิหาร 
บุคลากรในสังกัดกองทัพบก  
ขาราชการ พอคา ประชาชน บุคคลทั่วไป 

บริหารจัดการโดยกองการฌาปนกิจ 

กรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.) 
วัดพระศรีมหาธาต ุ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย  

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  
พระอารามหลวงชั้นเอก

ชนิดวรมหาวิหาร 
บุคลากรในสังกัดกองทัพอากาศ  
ขาราชการ พอคา ประชาชน บุคคลทั่วไป 

บริหารจัดการโดยกองการสงเคราะห  
กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

วัดเครือวัลย ถนนอรุณอมรินทร แขวงวัดอรุณ  
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 

พระอารามหลวงชั้นตรี 

ชนิดวรวิหาร 
บุคลากรในสังกัดกองทัพเรือ  
ขาราชการ พอคา ประชาชน บุคคลทั่วไป 

เปนฌาปนสถานประจํากองทัพเรือ 

วัดตรีทศเทพ ถนนประชาธิปไตย แขวงบานพานถม  
แขวงพระนคร กรุงเทพมหานคร 

พระอารามหลวงชั้นตรี

ชนิดวรวิหาร 
บุคลากรในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
ขาราชการ พอคา ประชาชน บุคคลทั่วไป 

บริหารจัดการโดยกองสวัสดิการ 

สํานักงานกําลังพล  
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

พระอารามหลวงชั้นตรี

ชนิดสามัญ 
ขาราชการ พอคา ประชาชน บุคคลทั่วไป การเดินทางไป-กลับสะดวกดวย

รถไฟฟาบีทีเอส 
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3. พิธีพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ  

 ในสังคมไทยมีการปลงศพในข้ันสุดทาย มีอยู 2 แบบ คือ การฝงและการเผา โดยใน

สังคมชาวจีน คริสตศาสนิกชนและมุสลิมจะปลงศพโดยการฝง สวนสังคมชาวไทยพุทธ จะนิยมการ

ปลงศพโดยการเผา (สมภพ ภิรมย, 2539: 8) ทั้งน้ีข้ึนอยูกับบรรดาศักด์ิของแตละบุคคล เชน ผูที่ไดรับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายข้ึนไปจะไดรับการพระราชทานเพลิงศพ และจาก

ขอมูลเกี่ยวกับพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานครที่กลาวมา ทําใหทราบวา โดยธรรมเนียม

ประเพณีที่ถือปฏิบัติกัน ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะนิยมประกอบพิธีฌาปนกิจ

ศพในชวงเวลาเย็น แตสําหรับงานที่มีเจานายเสด็จฯ มาประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ สวนใหญจะ

อยูในชวงเวลา 16.00 น. หรือ 17.00 น. ในการน้ีผูศึกษาขออธิบายถึงรายละเอียดและข้ันตอนการ

ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ จากกรณีศึกษาที่วัดเทพศิรินทราวาส และรายละเอียดข้ันตอนการ

ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ จากกรณีศึกษาที่วัดธาตุทอง พระอารามหลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 3.1 งานพระราชทานเพลิงศพ กรณีศึกษา พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวง

หนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส 

  ผูศึกษาไดลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลําดับและข้ันตอนการประกอบพิธี

พระราชทานเพลิงศพ โดยการสังเกตการณแบบมีสวนรวม ในงานพระราชทานเพลิงศพบุคคลสําคัญที่

มีเกียรติยศ ตําแหนง ช่ือเสียงหรือประกอบคุณงามความดีใหแกประเทศชาติอยูหลายงาน ซึ่งในที่น้ีจะ

ขอยกตัวอยางบริบทงานพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส เน่ืองจากเปนที่ต้ังของเมรุหลวง

และมีพระบรมวงศานุวงศเสด็จฯ มาเปนองคประธานในพิธีเสมอ โดยจะกลาวถึงบรรยากาศ ลําดับ

และข้ันตอนการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ไดดังน้ี 

  1. เมื่อเจาภาพไดประกาศกําหนดการ วันและเวลาที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิง

ศพตามที่ระบุไวในหมายรับสั่งใหญาติ แขกผูมีเกียรติหรือบุคคลทั่วไปทราบตามชองทางหรือสื่อ

ประชาสัมพันธตางๆ เชน ลงประกาศผานทางหนาหนังสือพิมพรายวัน การออกบัตรเชิญ ฯลฯ โดยผู

มารวมงานที่เคารพรัก ศรัทธาในตัวผูวายชนมจะเดินทางมารวมงานพระราชทานเพลิงศพตามวันที่

กําหนด หากงานที่มีเจานายเสด็จฯ มาเปนองคประธาน ผูที่มารวมงานสวนใหญจะเดินทางมาถึง

บริเวณงานกอนเสด็จฯ ลวงหนาอยางนอย 1 ช่ัวโมง เพื่อความเรียบรอยในการประกอบพิ ธี

พระราชทานเพลิงศพ 

  2. เจาพนักงานจะเปดเมรุหลวงและพลับพลาอิศริยาภรณ เพื่อทําความสะอาด 

ตกแตงสถานที่ รวมถึงจัดที่ประทับพระราชอาสน พระเกาอี้และที่น่ังเฝาฯ ตามระเบียบ (ม.ล.ปย 

มาลากุล, 2516: 16) สวนเจาภาพจะจัดเตรียมที่น่ังสําหรับญาติมิตร แขกผูมีเกียรติ ไวตามจุดตางๆ 

เชน พื้นที่ดานหนาของพลับพลาอิศริยาภรณหรือศาลารอบเมรุหลวง จํานวน 4 ศาลา ไดแก ศาลา

ภาณุรังษี ศาลาสุวรรณวนิชกิจ ศาลาสุพรรณานนทและศาลามณเฑียร 
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  3. เจาภาพจะเชิญโกศศพออกมาจากสถานที่ต้ังศพ เชน บาน ศาลาต้ังศพภายในวัด

เทพศิรินทราวาส หรือจากวัดอื่น เพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ โดยเริ่มจากนําโกศพรอมดวย

เครื่องเกียรติยศประกอบศพเวียนอุตราวัตร รอบเมรุหลวง 3 รอบแลวจึงเชิญโกศต้ังบนจิตกาธานที่จัด

และตกแตงดวยเครื่องสด สวนโลงบรรจุศพผูตายจะถูกบรรจุไวในเตาเผาเพื่อเตรียมประกอบพิธีปลง

ศพจริงตอไป 

   4. เมื่อผูรวมงานมาถึงบริเวณงานแลวเลือกหาที่น่ังภายในงานที่เจาภาพจัดเตรียมไว

ใหไดตามอัธยาศัย โดยผูรวมงานที่เปนพระบรมวงศานุวงศหรือขาราชการที่แตงกายเครื่องแบบปกติ

ขาวมารวมงานจะไดรับเชิญข้ึนไปประทับหรือน่ังบนพลับพลาอิศริยาภรณ ซึ่งจะมีการจัดพื้นที่สวน

ประทับของพระบรมวงศานุวงศและที่น่ังของเหลาขาราชการบนพลับพลาตามลําดับที่กําหนดไว  

เวนเสียแตวาถามีขาราชการที่แตงกายเครื่องแบบปกติขาวมารวมงานจํานวนนอย เจาภาพจะเชิญแขก

ที่แตงกายดวยชุดสากลนิยมข้ึนไปน่ังบนพลับพลาฯ สวนผูที่มารวมงานที่เปนญาติผูตาย แขกที่ไดรับ

เชิญจากเจาภาพ สามารถเลือกหาที่น่ังภายในงานที่เจาภาพจัดเตรียมไวตามจุดตางๆ ไดตามอัธยาศัย  

  5. งานที่มีเจานายเสด็จฯ มาเปนองคประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะ

มีการใหบริการดอกไมจันทนและแจกหนังสืออนุสรณหรือของที่ระลึกงานศพใหกับผูที่มารวมงานตาม

จุดตางๆ กอนเวลาเสด็จฯ ประมาณ 1-1.30 ช่ัวโมง ซึ่งสวนมากแลวองคประธานในพิธีจะเสด็จฯ 

มาถึงบริเวณงานและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา 17.00 น. ดังน้ันเจาภาพจะเริ่มแจก

หนังสืออนุสรณหรือของที่ระลึกงานศพในเวลาประมาณ 16.00-17.00 น.  

  6. เมื่อองคประธานเสด็จฯ มาถึงบริเวณงานตามเวลาที่ระบุไวในหมายรับสั่ง ผู

มารวมงานทุกคนยกเวนพระสงฆ จะลุกข้ึนยืนถวายความคํานับ ในเวลาน้ีหากเจาภาพยังแจกหนังสือ

อนุสรณหรือของที่ระลึกงานศพยังไมครบตามจํานวนผูที่มารวมงานจะหยุดแจกช่ัวคราว 

  7. เมื่อไดเวลาอันสมควร องคประธานในพิธี เสด็จฯ ลุกจากที่ประทับข้ึนสูเมรุหลวง

ทางบันไดดานทิศใต เพื่อทอดผาไตรบังสุกุล โดยเจาพนักงานจะอาราธนานิมนตพระสงฆข้ึนพิจารณา

ผาไตรบังสุกุล ทางบันไดดานทิศตะวันตก เมื่อพระสงฆพิจารณาผาไตรบังสุกุลเสร็จเปนที่เรียบรอย

แลว จะลงจากเมรุทางบันไดดานทิศตะวันตกดานเดิม แตหากเปนพระศพพระบรมวงศานุวงศ องค

ประธานในพิธีจะเสด็จฯ ทอดผาไตร ณ อาสนะสงฆบนพลับพลาฯ 

  8. องคประธานในพิธี วางเครื่องขมาศพ และพระราชทานเพลิงศพแลวเสด็จฯ ลง

จากเมรุหลวงทางบันไดดานทิศใตดานเดิม กลับไปประทับยังพระราชอาสนบนพลับพลาตามลําดับ 

เจาพนักงานจะประโคมเครื่องดนตรีอันเปนเครื่องเกียรติยศประกอบศพ เจาหนาที่จะเปดไฟประดับ

เมรุและโคมไฟรอบเมรุเปนสัญญาณวาไดประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพแลว 

   9. แขกผูมีเกียรติและผูที่มารวมงานข้ึนวางดอกไมจันทน ณ จิตกาธานอันเปนที่ต้ัง

ของโกศทางบันไดทางข้ึนดานทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของเมรุ และลงจากเมรุทางบันไดดานทิศ
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ใต แสดงความเคารพองคประธานในพิธีแลวกลับมาน่ังที่ตามลําดับ เมื่อผูรวมงานข้ึนวางดอกไมจันทน

เสร็จครบหมดแลว เจาพนักงานจะหยุดประโคมเครื่องดนตรี สมควรแกเวลา องคประธานเสด็จพระ

ราชดําเนินกลับ เปนอันเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพ จากน้ันเจาพนักงานจะดึงฉากบังเพลิงปดทาง

ข้ึนเมรุทุกดาน เตรียมประกอบพิธีปลงศพจริงตอไป 

  10. เมื่อองคประธานเสด็จฯ กลับแลว ผูมารวมงานจะทยอยกลับ สวนเจาภาพและ

ญาติสนิทใกลชิดผูตายจะอยูประกอบพิธีเผาจริงตอ โดยเจาภาพจะเชิญบุคคลที่มีเกียรติยศ ตําแหนง

หรือช่ือเสียงที่ผูตายหรือเจาภาพรูจัก สนิทคุนเคยมาเปนประธาน เปนอันเสร็จพิธี 

 3.2 งานฌาปนกิจศพ กรณีศึกษา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดธาตุทอง 

  ผูศึกษาไดลงพื้นที่ เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลําดับและข้ันตอนการประกอบ

ฌาปนกิจศพ ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง โดยการสังเกตการณแบบมีสวนรวม โดยจะกลาวถึง

บรรยากาศ ลําดับและข้ันตอนการประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ไดดังน้ี 

  1. เหลาทายาท ญาติพี่นองของผูวายชนม เคลื่อนหีบศพออกจากศาลาต้ังศพ นํา

หีบศพเวียนเมรุกอน โดยเวียนซาย 3 รอบ จากน้ันก็ต้ังหีบศพบนแทนจิตกาธาน ตกแตงสถานที่ให

สวยงามดวยดอกไมหรือเครื่องสดตางๆ  

  2. ญาติพี่นอง แขกผูมีเกียรติ บุคคลทั่วไปเดินทางมารวมงานตามวัน เวลาและ

สถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจศพที่เจาภาพไดประกาศแจงไวตามชองทางตางๆ เชน กระดาน

กําหนดการดานหนาศาลาต้ังศพหรือกรอบประชาสัมพันธในหนังสือพิมพรายวัน ฯลฯ โดยมักมาถึง

บริเวณงานลวงหนากอนเวลาประกอบพิธีฌาปนกิจ ระหวางที่รอประกอบพิธีบางงานเจาภาพจะนํา

ของที่ระลึกงานศพ เชน หนังสือ ถุงผา ผาเช็ดหนา ตนไม ฯลฯ พรอมดอกไมจันทน มาแจกใหผูมารวม

งาน ตามที่น่ังภายในงาน 

  3. เมื่อไดเวลาอันสมควร และประธานในพิธีหรือแขกผูมีเกียรติไดมาถึงบริเวณงาน

แลว ก็จะเริ่มประกอบพิธีโดยเริ่มจากเจาภาพหรือพิธีกรเชิญแขกผูมีเกียรติข้ึนทอดผาไตรบังสุกุล และ

อาราธนานิมนตพระสงฆข้ึนพิจารณาผาไตรบังสุกุลตามลําดับ 

  4. หลังเสร็จจากการทอดผาไตรบังสุกุลแลว พิธีกรจะกลาวเลาประวัติ กลาวคําสดุดี

หรือประกาศเกียรติคุณของผูตาย หลังจากเลาประวัติผูตายจบก็จะกลาวใหแขกเหรื่อและผูที่มา

รวมงานทุกคนรวมยืนไวอาลัยแกผูตายเปนเวลา 1 นาที  

  5. พิธีกรเชิญประธานข้ึนสูเมรุเพื่อพิธีประกอบพิธีฌาปนกิจศพอยางเปนทางการ 

(เผาหลอก) โดยวางเครื่องขมาศพ จุดไฟวางบนจิตกาธานและลงจากเมรุตามลําดับ 

  6. แขกผูมีเกียรติและผูที่มารวมงานทั้งหลายข้ึนสูเมรุทางบันไดดานทิศใต เพื่อวาง

ดอกไมจันทน และลงจากเมรุทางบันไดดานทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออก โดยเจาภาพจะต้ังโตะแจก

หนังสือที่ระลึกหรือของชํารวยอื่นๆ ไวหนาบันไดดานทิศตะวันตกและทิศตะวันออก  
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  7. เมื่อแขกผูที่มารวมงานข้ึนเมรุวางดอกไมจันทนครบถวนแลว เจาภาพและญาติ

สนิทใกลชิดผูตายจะอยูประกอบพิธีเผาจริง โดยเจาภาพจะเชิญบุคคลที่มีเกียรติยศ ตําแหนงหรือ

ช่ือเสียงที่ผูตายหรือเจาภาพรูจัก สนิทคุนเคยมาเปนประธาน เปนอันเสร็จพิธี 

 จากรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับลําดับข้ันตอนการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพและ

พิธีฌาปนกิจศพที่กลาวมาน้ัน ทําใหทราบวาผูที่ไดรับพระราชทานโกศเกียรติยศประกอบศพ เพลิง

พระราชทาน หรือมีเจานายเสด็จฯ มาเปนองคประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะถือธรรม

เนียมการจัดงานพิธีดังกลาวในทุกๆ ดานอยางเครงครัด มีความถูกตอง เหมาะสมตามกฎ ระเบียบ  

ขอปฏิบัติเกี่ยวกับราชสํานัก เพื่อใหสมเกียรติกับยศ ตําแหนง ฐานะและหนาที่การงานของผูวายชนม  

 

4. การแจกหนังสืออนุสรณงานศพเปนของท่ีระลึกงานศพ 

 ตามธรรมเนียมของการจัดงานเน่ืองในโอกาสตางๆ ทั้งงานมงคลและอวมงคลทั่วไปใน

สังคมไทยน้ันมักจะแจกของชํารวยหรือของที่ระลึกใหกับผูมารวมงานดังที่กลาวมาแลวน้ัน ซึ่งจากการ

ผูศึกษาไดลงพื้นที่ในงานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ และสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมเพื่อ

เก็บขอมูลเกี่ยวกับการแจกหนังสืออนุสรณเปนของที่ระลึกในงานศพน้ัน พบวามีรูปแบบหรือวิธีการ

แจกโดยทั่วไปอยู 2 วิธี ไดแก แจกเปนตัวเลมหนังสือ และ แจกเปนบัตรรับหนังสือ ซึ่งแตละวิธีมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 4.1 แจกเปนตัวเลมหนังสือ 

  การแจกของที่ระลึกผูมารวมงานศพเปนตัวเลมหนังสือที่ภายในมีเน้ือหาหลัก

ประกอบดวยประวัติผูตาย คําไวอาลัยและเน้ือเรื่องประกอบตางๆ จะพบมากที่สุดในงานพระราชทาน

เพลิงศพ เน่ืองจากผูวายชนมมักเปนบุคคลสําคัญ มีช่ือเสียงในสังคม มีประวัติสวนตัวที่นาสนใจศึกษา

ติดตาม เน่ืองจากไดกระทําคุณประโยชนหรือมีผลงานโดดเดนในสังคม มีฐานะ ทุนทรัพย ซึ่งเมื่อถึงวัน

งานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ เจาภาพจะจัดเตรียมหนังสือสําหรับแจกใหผูที่มา

รวมงาน  

  โดยปกติทั่วไปหากงานที่มีเสด็จพระราชดําเนินมาเปนองคประธานประกอบพิธี

พระราชทานเพลิงศพ เจาภาพจะกําหนดแจกหนังสือกอนเวลาเสด็จฯ ชวงประมาณเวลา 16.00-

17.00 น. โดยจะไมนิยมแจกหนังสือบริเวณทางลงจากเมรุในขณะที่ผูมารวมงานทั้งหลายข้ึนวาง

ดอกไมจันทน ทั้งน้ีเพื่อปองกันการเกิดเหตุชุลมุนวุนวายหรือเกิดความไมเรียบรอยเบื้องหนาพระพักตร 

  สวนงานที่ไมมีการเสด็จฯ จะมีการแจกหนังสือหรือของที่ระลึกงานศพหรือไมและใน

เวลาใดน้ันข้ึนอยูกับความประสงคของเจาภาพ ซึ่งสวนใหญเจาภาพจะถือโอกาสแจกหนังสืออนุสรณ

หรือของที่ระลึกใหกับผูมารวมงานในคราวที่ข้ึนวางดอกไมจันทน ตรงบริเวณบันไดทางข้ึนเมรุทุกดาน 
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 4.2 แจกเปนบัตรรับหนังสือ 

           งานศพหลายงานที่เจาภาพมีความประสงคจะแจกหนังสือเปนของที่ระลึกแกผู

มารวมงาน แตไมสามารถนําหนังสือมาแจกในงานตามที่กําหนดไวได อาจเพราะดวยเหตุผลตางๆ เชน 

หนังสือยังจัดพิมพไมเสร็จ หรือหากจัดพิมพออกมาแลว เกรงวาจะไมเพียงพอแจกใหกับจํานวนผูที่มา

รวมงาน ดังน้ันเพื่อความรัดกุมและความเรียบรอยในดานตางๆ เจาภาพจึงแจกเปนบัตรรับหนังสือไว

แทน เพื่อใหผูมารวมงานนําบัตรดังกลาวมาติดตอขอรับหนังสือไดในภายหลังตามรายละเอียดวัน เวลา

และสถานที่รับหนังสือที่ระบุไวบนบัตร ซึ่งการแจกบัตรรับหนังสืออนุสรณงานศพน้ัน ไมปรากฏแนชัด

วาเริ่มแจกในงานผูใดเปนงานแรก แตอาจสันนิษฐานไดวาเริ่มแจกในงานศพที่จัดข้ึนในหมูเจานาย 

พระบรมวงศานุวงศ ขุนนางในอดีต ที่ต้ังใจจัดพิมพหนังสืออนุสรณงานศพแจกเปนของชํารวย 

            การแจกบัตรรับหนังสืออนุสรณงานศพ ก็คลายกับการแจกที่เปนตัวเลมหนังสือ คือ 

งานที่มีเสด็จฯ จะแจกกอนเสด็จฯ ชวงประมาณเวลา 16.00-17.00 น. เมื่อองคประธานเสด็จฯ มาถึง 

ณ บริเวณงาน เจาภาพก็จะหยุดแจกช่ัวคราว และแจกอีกครั้งหลังจากที่เสด็จฯ กลับแลว แตสวนใหญ

จะแจกกอนพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งรายละเอียดที่ระบุไวบนบัตรรับหนังสือ ก็จะประกอบดวย 

รหัสหรือเลขที่บัตร ช่ือผูวายชนม วัน เวลาและสถานที่รับหนังสือ ชวงระยะเวลาที่สามารถขอรับ

หนังสือได เปนตน ซึ่งบัตรรับหนังสือ 1 ใบสามารถรับหนังสือได 1 ชุด  

        จากรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกบัการแจกหนังสืออนุสรณงานศพเปนของที่ระลึกงาน

ศพดังที่กลาวมาน้ัน สามารถกลาวไดวาหากเปนงานพระราชทานเพลิงศพที่มีเจานายเสด็จฯ มาเปน

องคประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ มักจะแจกหนังสืออนุสรณงานศพกอนจะประกอบพิธี

พระราชทานเพลิงศพเสมอ สวนงานที่ ไมมีเจานายเสด็จฯ มาเปนองคประธานประกอบพิ ธี

พระราชทานเพลิงศพ หรืองานฌาปนกิจศพทั่วไป มักจะแจกหนังสืออนุสรณงานศพในคราวที่ข้ึนวาง

ดอกไมจันทนเสมอ  
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ภาพที่ 30 บัตรรับหนังสืออนุสรณที่ระลึกงานศพ 

 

5. ผูเก่ียวของในขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ 

 การไปงานศพหรืองานฌาปนกิจศพ คือ การที่ผูที่ยังมีชีวิตอยูไปรวมไวอาลัยและรําลึกถึง

ผูวายชนมเปนครั้งสุดทาย โดยสังคมไทยมีธรรมเนียมการแจกของชํารวยหรือแกผูมารวมไวอาลัยเพื่อ

เปนที่ระลึกและแทนคําขอบคุณของเจาภาพเสมอ โดยเฉพาะหนังสืออนุสรณงานศพ ที่ถือเปนของที่

ระลึกหรือของชํารวยงานศพที่ผูมารวมงานศพประสงคจะไดรับแจกกันมาก เน่ืองดวยมีเน้ือหา 

เรื่องราว ขอมูลชีวประวัติของผูวายชนมที่นาสนใจ ไมสามารถหาอานที่ไหนได (ชอทิพย จํานงควงษ, 

2551: 95) และดวยคุณคาเหลาน้ีเองเปนจุดเริ่มตนของการซื้อขาย-แลกเปลี่ยน ที่กระทํากันเปน

ขบวนการ และถือเปนสวนที่สําคัญที่สุดในการศึกษาขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพในครั้งน้ี โดย

มีผูที่เกี่ยวของในขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ ก็คือกลุมประชากรของการศึกษาในครั้งน้ีซึ่ง 

ประกอบดวย กลุมผูนิยมสะสมหนังสืออนุสรณงานศพ กลุมผูคาหรือจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพ

และกลุมผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูที่เกี่ยวของใน

ขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพแตละกลุม ดังน้ี 
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 5.1 ผูสะสมหรือนิยมหนังสืออนุสรณงานศพ  

  ผูสะสมหรือนิยมหนังสืออนุสรณงานศพ คือ บุคคลที่มีความนิยม ช่ืนชอบ สนใจ รัก

หรือหลงใหลในหนังสืออนุสรณงานศพในดานตางๆ เชน การอานเพื่อเสริมสรางความรู สติปญญา 

การเก็บสะสมเปนงานอดิเรกตอบสนองความตองการทางจิตใจสวนบุคคล โดยกลุมผูสะสมหรือนิยม

หนังสืออนุสรณงานศพที่ผูศึกษาไดมีโอกาสสัมภาษณและเก็บขอมูลในครั้งน้ี มาจากการที่ผูศึกษาไดไป

รวมงานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ เพื่อเฝาสังเกตการณผูสะสมหนังสืออนุสรณงานศพที่มา

รวมงานเพื่อขอรับแจกหนังสือเกือบทุกงาน รวมถึงสังเกตการณกลุมผูซื้อหรือลูกคาบริเวณแผง

จําหนายหนังสือเกา-หนังสืออนุสรณงานศพในยานทาเตียน-ทาชางที่เปนพื้นที่ศึกษาในครั้งน้ี ที่มี

ความถ่ีในการเขามาเลือกซื้อหาหนังสือเปนประจํา  และบางรายผูศึกษาไดรับการแนะนําใหรูจักจาก

กลุมผูคาหนังสืออนุสรณงานศพในแหลงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพในยานดังกลาวโดยตรง หรือ

จากกลุมผูที่สะสมหรือนิยมหนังสืออนุสรณงานศพดวยกันเอง โดยกลุมตัวอยางผูที่นิยมสะสมหนังสือ

อนุสรณงานศพในการศึกษาครั้งน้ี มีจํานวน 3 คน ไดแก คุณธนพล ทับทิม, อาจารย ดร.รุงโรจน 

ภิรมยอนุกูล และคุณพรเทพ ประดิษฐชัยกุล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ดังน้ี 

  1. นายธนพล ทับทิม อายุ 46 ป ขาราชการบํานาญ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โท สาขาประวัติศาสตรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพมหานคร  

  2. นายรุงโรจน ภิรมยอนุกูล อายุ 38 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอาจารยประจําภาควิชาประวัติศาสตร 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพมหานคร   

  3. นายพรเทพ ประดิษฐชัยกุล อายุ 32 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดาน

การบริหารธุรกิจ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในปจจุบัน) ปจจุบันรับราชการสังกัดฝายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล

ราชวิถี มีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพมหานคร   

  มูลเหตุพื้นฐานความสนใจในหนังสืออนุสรณงานศพของบุคคลทั้ง 3 น้ันมาจากความ

สนใจสวนบุคคลในดานศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร โบราณคดี พิพิธภัณฑสถาน การดนตรี 

การศึกษาอัตชีวประวัติของบุคคลในแขนงตางๆ ฯลฯ โดยเห็นไดจากการเก็บสะสมหนังสือและการเขา

รวมงานประชุม-สัมมนาทางวิชาการดานสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตรโบราณคดีและ

ศิลปวัฒนธรรมตางๆ มีความสนใจเดินทางทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวหรือสถานที่ที่มีความสําคัญ

ทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี พิพิธภัณฑสถาน ฯลฯ รวมถึงมีพื้นฐานการนิยมเก็บสะสมหนังสือ

ดานมนุษยศาสตร-สังคมศาสตร  และเก็บสะสมหนังสืออนุสรณงานศพมากวาหลายสิบป โดยเริ่มเก็บ

สะสมหนังสืออนุสรณงานศพมาต้ังแตสมัยยังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปจจุบันได
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มีหนังสืออนุสรณงานศพไวในครอบครองมากกวาพันเลม (ธนพล ทับทิม, 2555; รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, 

2555; พรเทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555) 

  จุดเริ่มตนของการเก็บสะสมหนังสืออนุสรณงานศพในแตละเลมน้ัน ผูสะสมแตละ

ทานจําเปนตองทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานศพ งานพระราชทานเพลิงศพหรืองานฌาปนกิจศพ

อยูเปนประจํา โดยจะสืบคนขอมูลขาวสารงานดังกลาวจากกรอบขาวงานศพ ขาวงานพระราชทาน

เพลิงศพหรือขาวงานฌาปนกิจศพที่ลงประกาศไวในหนังสือพิมพรายวันฉบับตางๆ (ธนพล ทับทิม, 

2555; พรเทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555) รวมถึงรับทราบขอมูลดังกลาวจากคนรูจัก เชน เพื่อนหรือกลุม

ผูคาหนังสืออนุสรณงานศพที่สนิทคุนเคย โดยผูนิยมสะสมหนังสือบางคนจะทําการบันทึกขอมูล

เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่จัดงานศพที่สนใจไวในสมุดบันทึกอีเมลลสวนตัว ซึ่งสามารถเปดดูขอมูล

ดังกลาวไดจากโทรศัพทเคลื่อนที่ (พรเทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31 กรอบขาวงานศพ/พระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพที่ลงประกาศไวในหนังสือพิมพรายวัน 

 

  เมื่อทราบขอมูลขาวสารงานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพแลว ผูนิยมสะสม

หนังสือดังกลาวก็จะมีวิธีการเสาะแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพของบุคคลตางๆ มาไวในครอบครอง 
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โดยมีชองทางในการเสาะแสวงหาหลักๆ อยู 2 ชอง ไดแก การไปขอรับแจกตามงานศพและการเลือก

ซื้อหาจากแผงหนังสือเกาตามแหลงตางๆ (ธนพล ทับทิม, 2555; รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, 2555) 

  การไปขอรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพจากงานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ 

คือการที่ผูที่ประสงคตองการหนังสือดังกลาวไปรวมงานเพื่อขอรับแจกหนังสือโดยปฏิบัติตนเสมือน

เหมือนด่ังเชนผูมารวมงานคนอื่นๆ ซึ่งวิธีการใหไดมาซึ่งหนังสืออนุสรณงานศพวิธีน้ี ผูที่นิยมสะสม

หนังสือดังกลาว มักใชมาต้ังแตตอนเริม่สะสม ซึ่งในขณะน้ันอยูในสถานะเปนนักศึกษา ยังไมมีรายได 

วิธีการน้ีจึงมองวาเปนวิธีการที่งายและไมไดเสียคาใชจายอะไรมากนัก  

  ในการไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพเพื่อไปขอรับแจกหนังสือ

อนุสรณงานศพน้ัน เกณฑในการเลือกวาควรจะไปหรือไมไปในงานใด คือ พิจารณาจากผูตายเปน

สําคัญ วาเปนบุคคลสําคัญ มีช่ือเสียง เปนผูกระทําคุณประโยชนดานตางๆ ในสังคมหรือมีผลงานตางๆ 

เปนที่โดดเดนหรือไม ซึ่งปจจัยเหลาน้ี จะเปนสิ่งที่ชวยพิจารณาตัดสินใจในเบื้องตนวาควรไปหรือไม

ควรไปรวมงานเพื่อขอรับแจกหนังสือดังกลาว หากผูตายเปนบุคคลสําคัญที่มีช่ือเสียง มีคุณสมบัติอื่นๆ 

หรือปจจัยอื่นๆ ที่นาสนใจ เชน เปนผูที่มีผลงาน ฯลฯ ปจจัยเหลาน้ีจะเปนสวนสําคัญที่ทาทายาทหรือ

เจาภาพจะจัดพิมพหนังสือแจกเปนของที่ระลึกหรือของชํารวยใหกับผูที่มารวมงานพระราชทานเพลิง/

ฌาปนกิจศพตอไป หากในวันเดียวกันมีการจัดงานพรอมกันหลายแหง มีการประกอบพิธีพระราชทาน

เพลิง/ฌาปนกิจศพ มากกวา 1 แหง ก็จะเลือกไปงานที่สําคัญที่สุดโดยพิจารณาจากปจจัยและ

คุณสมบัติดังกลาวเปนหลัก แตโดยหลักแลวจะเนนไปงานที่มีการเสด็จฯ มาพระราชทานเพลิงศพหรือ

ผูวายชนมเปนบุคคลที่มีช่ือเสียงในสังคม แตโดยปกติแลวผูที่สะสมหนังสือประเภทน้ีจะคิดวาผูวาย

ชนมที่เปนบุคคลที่มีช่ือเสียง ทําคุณประโยชนแกชาติบานเมือง มีผลงาน เจาภาพก็จะทําหนังสือ

ออกมาแจก และจะคิดวาจะทําออกมาเปนหนังสือที่ดี แตก็อาจไมใชหนังสือดีเสมอไป ซึ่งก็แลวแตทาง

และเจาภาพเชนกัน (พรเทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555) 

  โดยในวันทําการจันทร-ศุกร ที่มีการกําหนดเวลาประกอบพิธีพระราชทานเพลิง/

ฌาปนกิจศพ ในชวงเย็นเวลา 17.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาหลังเลิกเรียน/งาน ก็จะเดินทางจาก

มหาวิทยาลัย/ที่ทํางานไปยังวัดตางๆ ดวยรถโดยสารประจําทางหรือรถยนตสวนบุคคลบางในบางครั้ง 

โดยมักจะแตงกายดวยชุดนักศึกษา สวมเสื้อเช้ิตสีขาวหรือเสื้อซาฟารีสีดํา กางเกงสแล็คสสีดํา สวม

รองเทาหนังสีดํา และจะไปถึงบริเวณกอนเวลาประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ 

ลวงหนาประมาณ 1 ช่ัวโมง เพราะสวนใหญเจาภาพจะแจกหนังสือกอนเวลาประกอบพิธี หากเปนงาน

ที่มีเสด็จพระราชดําเนินมาเปนองคประธาน สวนวันหยุดเสาร-อาทิตย ก็จะไปถึงบริเวณกอนเวลา

ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ ลวงหนาประมาณ 1 ช่ัวโมงเชนกัน (ธนพล ทับทิม, 

2555; พรเทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555; รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, 2555) 
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  เมื่อไปถึงบริเวณงานก็จะน่ังในสถานที่ที่จัดไว เชน ศาลารายรอบเมรุหรือหนา

พลับพลาอิศริยาภรณ เสมอเหมือนเปนแขกคนหน่ึงเชนเดียวกับผูที่มารวมงานทั่วๆ ไป และกอนเวลา

เสด็จพระราชดําเนินฯ เจาภาพจะนําหนังสือมาแจกตามจุดตางๆ ที่มีผูรวมงานน่ังอยู เมื่อไดรับแจก

แลวก็จะใชชวงเวลาที่รอประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ พินิจ พิจารณาและอาน

หนังสือที่ไดรับแจกและอยูรวมวางดอกไมจันทนจนเสร็จพิธีแลวจึงกลับ (ธนพล ทับทิม, 2555) 

  หรือหากบางครั้งที่มีความสําคัญมากกวา 1 งาน และพิจารณาแลวไมสามารถเลี่ยง

ได ก็จะใชวิธีการ “ว่ิงรอก” ไปใหไดมากที่สุด หากมีการกําหนดเวลาประกอบพิธีที่ไมตรงกัน โดยอาจ

ข้ึนอยูกับมีประธานประกอบพิธีเปนบุคคลคนๆ เดียวกันหรือไม อยางเชน งานพระราชทานเพลิงศพ

ในวันหยุดเสาร-อาทิตย เชน มีกําหนดประกอบพิธีในงานแรก เวลา 17.00 น. งานที่ 2 เวลา 17.30 

น. แตจัดงานคนละวัด เปนตน แตถาไมว่ิงรอก ก็จะเลือกไปงานที่สําคัญที่สุด สวนงานอื่นที่เผาในวัน

เดียวกันจะไปติดตามหาหนังสือไดจากแผงจําหนายหนังสืองานศพตอไป (ธนพล ทับทิม, 2555) 

  ดังน้ันการไปขอรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพตามงานตางๆ น้ันเปนวิธีการที่ไมตอง

เสียคาใชจายมาก นอกเหนือจากคาเดินทางไปยังสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจ

ศพ แตจําเปนตองมีเวลาพอสมควรอยางนอย 1-2 ช่ัวโมงที่ตองใชเวลาอยูงาน และอาจตองเสี่ยงกับ

การไมไดรับแจก หากไปถึงบริเวณงานลาชาหรือบางงานมีการบริหารจัดการเวลาการแจกหนังสือที่ไม

ดีพอ ทําใหผูที่มารวมงานอาจไดรับแจกไมทั่วถึง เชน เมื่อถึงเวลาประกอบพิธีตามกําหนดการแลว ยัง

ทําการแจกไมเสร็จตองหยุดแจกช่ัวคราวหรือหนังสือมีจํานวนไมเพียงพอกับผูที่มารวมงาน เปนตน 

(ธนพล ทับทิม, 2555)  

  การไปเลือกซื้อหาหนังสืออนุสรณงานศพจากแผงหนังสือเกาตามแหลงตางๆ ของ

กลุมผูที่นิยมสะสมหนังสืออนุสรณงานศพ ก็เปนอีกชองทางหน่ึงที่ทําใหไดหนังสืออนุสรณงานศพเลมที่

ตองการมาไวในครอบครองไดตามประสงค หากผูนิยมสะสมหนังสืออนุสรณงานศพ ไมสะดวกไป

รวมงานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพได อาจดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูสนใจหรือผูซื้อก็จะไปรอ

ซื้อถึงที่แผง เชน งานที่กําหนดเวลาประกอบพิธีในเวลา 17.00 น. เจาภาพแจกหนังสือในเวลา 16.00 

น. หนังสือก็จะมาวางจําหนายในเวลาประมาณ 17.00-18.00 น. และจะวางจําหนายจนปดแผง ซึ่ง

แหลงที่มีหนังสืออนุสรณงานศพวางจําหนายในอดีต คือ ตลาดนัดบริเวณซอยศิลปากร (ซอยเช่ือม

ระหวางถนนมหาราชและถนนหนาพระธาตุ ดานหลังวัดมหาธาตุยุวราษฎรรังสฤษด์ิและมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังทาพระ) ซึ่งต้ังแผงจําหนายในวันหยุดเสาร-อาทิตย (ปจจุบันไดยุบเลิกไปแลว) และแผง

ลอยจําหนายหนังสือบนบาทวิถีบริเวณดานหนาทาราชวรดิฐ (พื้นที่การคายานทาเตียน-ทาชางใน

ปจจุบัน) ที่ต้ังแผงจําหนายในวันธรรมดา จันทร-ศุกร และแผงจําหนายหนังสือริมคลองรอบกรุง 

(ปจจุบันไดยุบเลิกลงเน่ืองดวยมีการจัดระเบียบพื้นที่เพื่อรองรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ในป พ.ศ. 2539) (รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, 2555) 
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  ปจจุบันผูนิยมสะสมหนังสืออนุสรณงานศพจะเลือกซื้อหาจากแหลงจําหนายใน

ลักษณะ/รูปแบบแผงลอยแบกะดินกอน เน่ืองจากเปนแหลงจําหนายหนังสือที่รับซื้อหนังสือมาวาง

จําหนายโดยตรงเปนแหลงแรก จึงสามารถเลือกซื้อหาไดในราคาที่ถูกกวาแหลงจําหนายรูปแบบอื่นๆ 

โดยมีแหลงจําหนายที่สําคัญ ไดแก แผงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพยานทาเตียน-ทาชาง จะมี

ประมาณ 2-3 แผงที่ผูที่นิยมสะสมหนังสือจะมาเลือกซื้อหาหนังสือในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) โดยจะ

มาเลือกซื้อในชวงคํ่าหลังเลิกงาน แตถาเปนชวงวันหยุด (เสาร-อาทิตย) จะมาชวงเชา-บาย เพราะชวง

เย็นอาจจะไปรวมงานศพเพื่อขอรับแจก และแผงจําหนายหนังสือตลาดนัดวรจักร (คลองถม) ที่จะวาง

จําหนายเปนประจําทุกวันเสารและอาทิตย เวลาประมาณ 18.00 น. เปนตนไป หากไมมีหนังสือ

อนุสรณงานศพเลมที่ตองการวางจําหนายในแหลงดังกลาว ก็จะไปเลือกซื้อหาจากแหลงจําหนาย

หนังสืออนุสรณงานศพแหลงอื่นๆ ที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่กลาวไวในบทที่ 4 ตอไป   

(ธนพล ทับทิม, 2555; พรเทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555)  

   ผูนิยมสะสมหนังสืออนุสรณงานศพก็อาจพิจารณาจะเลือกซื้อหรือไมก็ได โดยข้ึนอยู

กับปจจัยตางๆ เชน บางเลมไดนําเน้ือหาสาระความรูทางวิชาการที่ผูนิยมสะสมหนังสืออนุสรณงานศพ

มีความสนใจ ตองการหรือมีไวในครอบครองแลว มาจัดพิมพซ้ํา หรือบางเลมหากสามารถดาวนโหลด

ไดจากเว็บไซตผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอรเน็ตได ก็ไมจําเปนตองซื้อเก็บไวใน

ครอบครองอีก เปนตน (รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, 2555;  ธนพล ทับทิม, 2555) เชน หนังสืออนุสรณงาน

พระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) เปนตน 

 5.2 ผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือ 

   หนังสืออนุสรณงานศพถือเปนสิ่งของที่เจาภาพงานศพหรือทายาทของผูวายชนม

จัดพิมพข้ึนเพื่อแจกจายเปนของชํารวยที่ระลึกแทนคําขอบคุณแดผูมารวมงานศพทุกทาน ดวยความ

เต็มใจ ซึ่งนอกจากผูที่ไปรวมงานศพในฐานะญาติสนิทมิตรสหายหรือคนรูจักคุนเคยกับผูวายชนม และ

กลุมผูนิยมสะสมหนังสืออนุสรณงานศพดังที่กลาวมาแลว ยังมีกลุมผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสง

แผงหนังสืออีกดวย   
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  ผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือ คือ ผูที่แฝงตัวเขาไปในงาน

พระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ เพื่อขอรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพ*มาสงเสนอขายยังแผง

จําหนายหนังสืออนุสรณงานศพตามแหลงตางๆ โดยผูที่แสวงหาหนังสือดังกลาว หลายคนไดกระทํากัน

เปนอาชีพ บางคนกระทํากันเปนอาชีพเสริม ดวยเห็นวามีการเผาศพอยูทุกวัน หากประกอบอาชีพ “ไป

งานศพ” เพื่อขอรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพไปเสนอขายยังแผงหนังสือที่รับซื้อที่มี อยูทั่ว

กรุงเทพมหานครประมาณ 7-8 แผง ก็สามารถสรางรายไดพอสมควร (เล็ก [นามสมมติ], 2555) แตดวย

ขอจํากัดของการเก็บขอมูลของกลุมผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพ ที่หลายคนไมประสงคแสดงตน 

พูดคุย บอกเลาหรือใหสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งดานบริบทพื้นฐาน ประวัติสวนตัว 

วิถีชีวิต รวมถึงวิธีการทํางาน ฯลฯ ดวยเกรงจะกระทบกับความมั่นคงในชีวิตและหนาที่การงานในดาน

ตางๆ ทําใหผูศึกษาไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลกลุมดังกลาวไดเลย ดังน้ันที่มาของขอมูลที่

เกี่ยวของกับผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือที่จะกลาวตอไปน้ี ผูศึกษาไดทําการเก็บ

ขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหบทสัมภาษณกลุมบุคคลเหลาน้ีจากแหลงขอมูลอื่นๆ ตลอดจนจากการ

สังเกตการณแบบไมมีสวนรวมในงานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพสวนหน่ึง รวมถึงจากการ

สัมภาษณกลุมผูที่นิยมสะสมหนังสืออนุสรณงานศพและกลุมผูคาหนังสืออนุสรณงานศพจากแผงหนังสือ

เกา-มือสองตามแหลงตางๆ ที่เปนผูรับซื้อหนังสืออนุสรณงานศพจากกลุมบุคคลเหลาน้ีโดยตรง ซึ่งเปน

กลุมคนที่บุคคลดังกลาวไวเน้ือเช่ือใจมากที่สุด โดยมีรายละเอียดขอมูลตางๆ ดังน้ี 

  ผูที่ทําการแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือเปนอาชีพ ประกอบดวย

บุคคลหลายคน ซึ่งจากการสัมภาษณบุคคลกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของในขบวนการคาหนังสืออนุสรณงาน

ศพทั้งกลุมผูที่นิยมสะสมหนังสืออนุสรณงานศพเองหรือแมกระทั่งกลุมผูคาหนังสืออนุสรณงานศพจาก

แผงหนังสือเกา-มือสองตามแหลงตางๆ ตางก็กลาวถึงกลุมบุคคลเหลาน้ีโดยใชศัพทเฉพาะตางๆ ตาม 

บริบทหรือลักษณะ ตางๆ ที่สื่อใหเห็นถึงวิธีการทํางานของกลุมบุคคลดังกลาว เชน เรียกวา “พวกผี” 

ที่หมายถึงกลุมคนที่หากินกับคนตายตามงานศพตางๆ (เล็ก [นามสมมติ], 2555) ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ี

                                         
*

 ผูที่ไปรวมงานศพ งานพระราชทานเพลิงศพหรืองานฌาปนกิจศพทั้งหลายในเขตกรุงเทพมหานคร

น้ัน มีวัตถุประสงคของการไปรวมงานที่แตกตางกันไป หากเปนทายาท ญาติสนิทมิตรสหาย หรือผูที่รูจักคุนเคยกับผู

วายชนมน้ันจะไปรวมงานในฐานะ “แขก” สวนผูที่ไปรวมงานศพเพื่อขอรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพเปนการ

เฉพาะ ไดแก กลุมผูนิยมสะสมหนังสืออนุสรณงานศพ และกลุมผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือ ซ่ึงใน

หมูนักสะสมและผูคาหนังสือประเภทน้ีจะเรียกวาเปนพวก “ไตเมรุ” ซ่ึงหมายถึงกลุมคนที่ตั้งใจไปรวมงานศพเพื่อ

ขอรับแจกหนังสือภายในงานจากเจาภาพตามบันไดเมรุ โดยผูที่ไปขอรับไมไดรูจัก คุนเคยหรือมีสวนเก่ียวของใดๆ 

กับผูวายชนมเลย แตกลุมบุคคลทัง้ 2 กลุมดังกลาวมีเปาหมายที่ตางกัน โดยกลุมผูนิยมสะสมหนังสืออนุสรณงานศพ 

จะขอรับแจกหนังสือเพื่อไปเก็บสะสมเปนการสวนตัวเพียงอยางเดียว สวนกลุมผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสง

แผงหนังสือ ขอรับแจกหนังสือเพื่อไปสงเสนอขายยังแผงจําหนายหนังสือตอไป (ธนพล ทับทิม, 2555) 
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ผูศึกษาจะขอกลาวถึงกลุมผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือวาเปนพวกผี เพื่อให

สอดคลองกับขอมูลที่เก็บรวบรวมมา ซึ่งพวกผีเหลาน้ี สามารถแบงประเภทออกได 3 ประเภท ตาม

ความแตกตางกันทางดานสถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายไดของแตละคน ไดแก ผีช้ันลาง ผีช้ัน

กลางและผีช้ันสูง ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

  ผีชั้นลาง เปนกลุมบุคคลที่มีบริบทพื้นฐานที่เปนคนเรรอน หาเชากินคํ่า ไมคอยมี

ความรูและคุณวุฒิทางการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่คอนขางลําบาก ไมมีอาชีพและรายไดที่ประจํา

แนนอน ยังชีพดวยการคอยขอรับแจกทาน มีคุณลักษณะหลายๆ ดานที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนไร

บาน (บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2552: 209) ซึ่งสามารถสังเกตไดจากกิริยาทาทาง พฤติกรรม การพูดจา

ปฏิสัมพันธ บุคลิกลักษณะหรือแมกระทั่งการสวมใสเสื้อผาเกาๆ และการแตงกายที่ซ้ําๆ ไมคอย

สะอาด เปนตน ซึ่งผีประเภทน้ีเมื่อเทียบกับผีประเภทอื่นๆ แลวจะมีจํานวนมากที่สุดในวงจรขบวนการ

คาหนังสืออนุสรณงานศพ มีทั้งเพศชายและเพศหญิง อยูในวัยกลางคน อายุประมาณ 40 ปข้ึนไป 

  ผีชั้นกลาง ไดแกกลุมบุคคลที่แสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือตาม

แหลงตางๆ เปนอาชีพเสริม โดยกลุมบุคคลเหลาน้ีเปนชนช้ันกลาง มีอาชีพประจํา มีรายไดที่คอนขาง

แนนอน มีแหลงพํานักอาศัยเปนหลักแหลง มีคุณวุฒิทางการศึกษา สนใจอานหนังสือ ซึ่งมีจํานวนคน

กลุมน้ีในวงจรขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพมากรองลงมาจากกลุมผีช้ันลาง สวนมากจะเปนเพศ

ชาย วัยทํางาน อายุประมาณ 30 ป ข้ึนไป 

  ผีชั้นสูง คือ กลุมบุคคลที่แสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพจากหนวยงานหรือองคกร

ตางๆ ที่ตนสังกัด มาสงแผงหนังสือเกา-มือสองตามแหลงตางๆ เปนอาชีพเสริมเมื่อมีโอกาส ซึ่งบุคคล

เหลาน้ีมีหนาที่การงานที่ดี มั่นคง โดยผีช้ันสูงน้ีจะรวมถึงผูที่ปฏิบัติงานหรือมีหนาที่เกี่ยวของกับพิธีการ

ศพตางๆ อีกดวย แตผีเหลาน้ีจะมีจํานวนนอยสุดในขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ โดยมาก

มักจะเปนเพศชาย วัยทํางาน อายุประมาณ 30 ปข้ึนไป 

  จากขอมูลบริบทพื้นฐานทั่วไปของผีทั้ง 3 ประเภทสามารถกลาวและเลาอธิบายถึง

รายละเอียดของกลุมบุคคลดังกลาวที่เกี่ยวของกับขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพในประเด็นตางๆ 

ไดดังน้ี 

  ในการหาขอมูลงานศพเพื่อไปขอรับหนังสือแจกตามงานพระราชทานเพลิงศพ/

ฌาปนกิจศพตามที่ตางๆ เพื่อนํามาสงยังแผงหนังสือของพวกผีประเภทตางๆ น้ันมีความแตกตางกัน

ตามเงื่อนไข ปจจัยและขอจํากัดของแตละกลุมบุคคล โดยกลุมผีช้ันลางจะหาขอมูลจากขาวสาร

กําหนดการงานศพตามวัดตางๆ ที่ทางวัดประกาศไวบนกระดานดานหนาศาลาตางๆ หรือทราบขอมูล

จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนและบอกตอๆ กันกับพวกผีดวยกัน (พรเทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555) ซึ่งผี

ประเภทน้ีจะรูจักกัน และทํางานกันเปนเครือขายขบวนการ ซึ่งเมื่อทราบขอมูลตางๆ แลวก็จะจด

บันทึกลงบนกระดาษไว เปนรายการอยางดี สวนผีช้ันกลาง จะทราบขอมูลจากกรอบขาวกําหนดการ
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งานศพที่ลงประกาศไวในหนังสือพิมพรายวันเปนหลัก และจากคนรูจักที่เปนผีดวยกันหรือจากกลุม

พอคาหนังสืออนุสรณงานศพตามแหลงตางๆ ในขณะที่ผีช้ันสูงจะทราบขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่

ไดรับมอบหมายในแตละงาน  

  การไปงานศพเพื่อขอรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพของกลุมผีช้ันลางน้ัน จะไปงาน

ศพเกือบทุกวันและเกือบทุกงาน เปรียบเสมือนไปทํางานประจํา เน่ืองดวยคนที่เปนผีกลุมน้ีมีวิถีชีวิตที่

ยังชีพดวยการรับแจกทาน วันไหนที่มีงานศพหลายงานก็จะไปใหไดจํานวนงานมากที่สุด เวนเสียแตวัน

ใดที่มีกิจกรรมการจัดงานประเภทอื่นๆ ในลักษณะการกุศล เชน งานทิ้งกระจาด โรงทาน งานที่มีการ

แจกขาวสาร เลี้ยงอาหารหรืองานที่มีการแจกเงิน วันน้ันก็จะไมไปงานศพ ในขณะที่กลุมผีช้ันกลาง จะ

เลือกไปงานศพตามโอกาสที่ตนสะดวกและเหมาะสม จะไมไปทุกงาน หรือเน่ืองจากหลายคนมีงาน

ประจํา โดยจะไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพในวันหยุดเสาร-อาทิตย สวนวันธรรมดา

จะเลือกไปเฉพาะงานที่สําคัญจริง ๆ เชน งานพระราชทานเพลิงศพบุคคลสําคัญ มีช่ือเสียงในสังคม 

(เล็ก [นามสมมติ], 2555) 

  การประกอบอาชีพ “ไปงานศพ” ของพวกผีน้ันจําเปนตองแตงกายใหเขากับ

บรรยากาศและสถานที่จัดงาน ถือวาเปนสวนสําคัญอีกประการหน่ึงของการทํางานที่มีผลตอการไดรับ

แจกหนังสืออนุสรณงานศพในแตละครั้ง ซึ่งผูศึกษาไดสังเกตการณจากการไปรวมงานพระราชทาน

เพลิงศพในหลายงานพบวากลุมผีช้ันลาง เพศชาย จะแตงกายดวยเสื้อยืดคอปกสีดํา เสื้อซาฟารีสีดํา-สี

ขาวหรือเสื้อเช้ิตแขนยาวสีดํา กางเกงสแล็คสสีดํา และมักจะสวมรองเทาแตะ ไมนิยมสวมสูทและผูก

เน็คไท สวนเพศหญิง จะสวมเสื้อแขนสั้นสีดํา กางเกงขายาวสีดํา ไมนิยมสวมกระโปรง บางรายนุง

ผาถุงสีดํา และมักสวมรองเทาแตะ (เล็ก [นามสมมติ], 2555) กลุมผีช้ันกลางจะแตงกายดวยชุดสากล

นิยม ผูกเน็คไท สวมเสื้อเช้ิตแขนยาวสีดํา กางเกงสแล็คสสีดํา สวมรองเทาหนัง บางรายสวมเสื้อ

ซาฟารีสีดํา ไมพบวาสวมใสรองเทาแตะ (นิรันศักด์ิ บุญจันทร, 2553: 1) เพศหญิงก็จะนุงกระโปรง 

สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสนแบบสุภาพ มีการแตงหนาและจัดแตงทรงผมใหดูสวยงาม บางรายถึงกับ

ลงทุนนําเสื้อผาที่สวมใสไปรวมงานไปซักทําความสะอาดที่รานซักรีดอยางดี (เล็ก [นามสมมติ], 2555) 

สวนผีช้ันสูงจะสวมใสเครื่องแบบที่แสดงถึงหนาที่การปฏิบัติงาน ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมแลว พวก

ผีช้ันลางจะแตงกายไดไมเขาพวก ไมแนบเนียน ไมกลมกลืน หรือเขากับบรรยากาศของงานหรือผูที่มา

รวมงานคนอื่นๆ ดวยพวกผีช้ันลางที่เปนกลุมคนที่มีรายไดนอย มักจะแตงกายเรียบงายไมหรูหรา สวม

ใสเสื้อผาชุดเดิมๆ ซ้ําๆ กัน และคอนขางไมสะอาด (เล็ก [นามสมมติ], 2555) จะสามารถสังเกตได

อยางชัดเจนโดยเฉพาะพวกผีที่เปนผูสูงอายุ ที่มีขอจํากัดในการแตงกาย มักจะไปขอรับแจกงานที่จัด 

ณ วัดพระศรีมหาธาตุราชวรมหาวิหาร บางเขน ที่ทางวัดไมคอยมีการเขมงวด ตรวจตรา ควบคุมเรื่อง

การแตงกาย เพราะวัดน้ีต้ังอยูในเขตชานเมือง ทางเจาภาพ ทายาทหรือผูที่มารวมงานสวนใหญจะ

เขาใจและคิดวาเปนญาติฝายใดฝายหน่ึงที่อาจพักอาศัยอยูตางจังหวัด ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุมผีช้ันกลางที่
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จะแตงกายสุภาพเรียบรอย สะอาด ทันสมัย ถูกกาละเทศะและเขาพวกมากกวา เน่ืองจากเปนผูที่มี

รายไดประจําและมีฐานะทางสังคมที่มักพบเจอไดตามพระอารามหลวงในเขตใจกลางเมือง อยางวัด

เทพศิรินทราวาส วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหาร วัดตรีทศเทพ เปนตน (เล็ก [นามสมมติ], 

2555) 

  เมื่อทราบขอมูลกําหนดการและเตรียมตัวพรอมแลว กลุมผีช้ันลางก็จะเดินทางไปยัง

สถานที่จัดงานลวงหนากอนเวลาประกอบพิธี ซึ่งโดยปกติจะกําหนดประกอบพิธีในชวงเวลา 16.30 น. 

-17.00 น. คนเหลาน้ีก็จะมาถึงบริเวณงานต้ังแตเวลา 12.00 น. เพื่อสํารวจสถานที่และแหลงเก็บ

หนังสือ รวมถึงสืบเสาะขอมูลวางานน้ีมีอะไรแจกบาง ในกรณีในวันที่มีการจัดงานพรอมกันในหลายๆ 

ที่ ก็จะเลือกไปงานที่ผูวายชนมมีช่ือเสียง/วัดที่จัดงาน (พรเทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555) โดยกลุมผีช้ัน

ลางน้ีจะทํางานกันในลักษณะเปนเครือขาย (นิรันศักด์ิ บุญจันทร, 2553: 1) เปนขบวนการ ดวยอาศัย

การรูจักมักคุนและมักพบเจอกันบอยๆ ในหลายๆ งาน และใชโอกาสในการพบเจอกันน้ีมาจับกลุม

พูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันบริเวณดานนอกวัดหรือปายหยุดรถโดยสารประจําทางละแวกวัด 

กอนแยกยายกันไปปฏิบัติหนาที่เมื่อถึงเวลา สวนกลุมผีช้ันกลางจะมาถึงบริเวณงานในเวลาไลเลี่ยกับ

กลุมผูที่มารวมงานโดยทั่วไป คือประมาณ 1-1.30 ช่ัวโมงกอนประกอบพิธี สวนกลุมผีช้ันสูงก็จะมาถึง

บริเวณงานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตามเวลาที่ระบุไวในกําหนดการ 

  เมื่อถึงเวลาอันสมควรกอนองคประธานในพิธีจะเสด็จฯ มาประกอบพิธีพระราชทาน

เพลิงศพ 1-1.30 ช่ัวโมง เจาภาพหรือทายาทจะนําหนังสือที่เตรียมไวออกมาแจกใหกับผูที่มารวมงาน

ตามจุดตางๆ เชน งานที่ประกอบพิธี ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส ผูที่

น่ังภายในศาลารอบเมรุหลวงมักจะไดรับแจกกอนผูที่น่ังอยูบนพลับพลาอิศริยาภรณเสมอ (พรเทพ 

ประดิษฐชัยกุล, 2555) โดยหนังสือดังกลาวทายาทหรือเจาภาพอาจเปนผูนํามาแจกเอง หรือ

มอบหมายใหบุคคลอื่นมาปฏิบัติหนาที่ดังกลาวแทน เวนเสียแตงานฌาปนกิจศพธรรมดาหรืองาน

พระราชทานเพลิงศพที่ไมมีผูแทนพระองคมาเปนองคประธานประกอบพิธี จะทําการแจกหนังสือ

บริเวณบันไดทางลงเมรุในคราวที่ข้ึนวางดอกไมจันทน  

  การไดรับแจกหนังสือหรือของชํารวยที่ระลึก 1 คนตอ 1 ชุด ก็คงเปนที่เพียงพอ

สําหรับผูที่มารวมงานศพในฐานะแขก หรือผูสะสมหนังสือดังกลาว แตสําหรับพวกผีแลว มองวา

หนังสือที่ไดรับแจกจากงานศพเปรียบเสมือนขุมทรัพยที่สําคัญ สามารถสรางรายไดในจํานวนมินอย 

เน่ืองดวยเปนของที่ไดเปลาไมตองลงทุนเสียทรัพยไปแลกมา ดังน้ันพวกผีจึงมีวิธีการหรือปฏิบัติทุกวิธี

ทางเพื่อใหไดหนังสือมากที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งวิธีการเหลาบรรดาพวกผีทั้งหลายใชมีหลายวิธีการ

ดวยกัน ไดแก 
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  1. เวียนเทียนรับหลายรอบ  

      เมื่อถึงกําหนดเวลาแจกหนังสืออนุสรณงานศพตามที่เจาภาพกําหนด ซึ่งตามปกติ

แลวหากเปนงานที่เสด็จฯ มาประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ เจาภาพจะแจกหนังสือกอนเสด็จฯ คือ 

ชวง 16.00-17.00 น. เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและปองกันการชุลมุนวุนวายตอเบื้องหนาพระ

พักตร ดังที่ไดกลาวมาแลวน้ัน โดยจะทําการแจกหนังสือพรอมกันในทุกจุดที่มีผูมารวมงานมาน่ังรอ

เวลาเสด็จฯ มาประกอบพิธี 

   เมื่อพวกผีรูชวงเวลาที่เจาภาพแจกหนังสือ ก็จะไปน่ังรอลวงหนาเพื่อจะมีโอกาส

ไดรับหนังสือที่แจกในชวงตนช่ัวโมง เมื่อไดรับแลว ก็จะลุกเดินออกจากสถานที่น้ันๆ โดยทําทีเหมือน

ออกไปทําธุระสวนตัว เพื่อนําหนังสือที่ไดรับแจกไปพักเก็บไวกอนภายในบริเวณวัดในจุดที่ลับตาผูคน

หรือบริเวณที่ไมคอยมีผูคนเขาไปพลุกพลาน (พรเทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555) แลวก็กลับเขามาภายใน

งานโดยเปลี่ยนไปยังสถานที่อื่นๆ ที่มีการแจกหนังสือเชนกัน กระทําอยางน้ีไปเรื่อยๆ ซ้ําๆ เพื่อให

ไดรับแจกหนังสือใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เชน หากจัดงานพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหนา

พลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส พวกผีอาจจะไดรับแจกหนังสือในครั้งแรก ณ ที่น่ังบริเวณ

ดานหนาพลับพลาอิศริยาภรณ แลวลุกออกจากบริเวณหนาพลับพลาแลวเดินมาน่ังในศาลาตางๆ เชน 

ศาลาภาณุรังษี ศาลาสุวรรณวนิชกิจ ศาลาสุพรรณานนท หรือศาลามณเฑียร เพื่อที่จะมีโอกาสไดรับ

แจกอีกเปนครั้งที่สอง สาม หรือครั้งตอๆ ไปเรื่อยๆ จนกวาเจาภาพหรือผูแจกหนังสือจะยุติการแจก

เน่ืองดวยเหตุผลตางๆ หรือสามารถจับพิรุธหรือจําไดวาเคยไดรับแจกไปแลว 

   แตถาหากเปนงานที่ไมมีเสด็จฯ มาประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือเปนงาน

ฌาปนกิจศพทั่วไป เจาภาพมักจะแจกหนังสืออนุสรณหรือของชํารวยที่ระลึก หลังจากประกอบพิธี

พระราชทานเพลิงศพหรือประชุมเพลิง ในโอกาสที่ผูมารวมงานเดินลงจากเมรุหลังจากวางดอกไมจันทน

เสร็จ โดยทางเจาภาพหรือผูที่เจาภาพมอบหมายใหเปนผูแจกหนังสือ ไดต้ังจุดแจกตรงบริเวณบันไดทาง

ข้ึนข้ันที่ 1 ซึ่งพวกผีเมื่อไดรับแจกหนังสือแลว ก็จะทําทีไปขอรับแจกดอกไมจันทนใหมแลวข้ึนไปวางอีก

ครั้ง แลวเดินลงมารับหนังสืออีกครั้ง ในครั้งแรกอาจลงบันไดดานซาย ครั้งที่สองลงบันไดดานขวาของ

เมรุ (นิรันศักด์ิ บุญจันทร, 2553: 1) ทางเจาภาพหรือทางผูแจกหนังสือก็ไมสามารถลวงรูไดวาบุคคลผูน้ี

ไดรับแจกหนังสือมาแลว เน่ืองจากผูแจกหนังสือแตละจุดแจกไมใชเปนคนเดียวกัน  

   2. ไปขอรับเพ่ิมจากจากเจาภาพหรือผูแจกหนังสือ   

    ปจจัยที่ทําใหการไปขอรับจากเจาภาพเพิ่ม เชน รูวาหนังสือเหลือเยอะมาก 

เจาภาพไมหวงหนังสือ หรือมีการแจกไมเทาเทียมกัน เชน บางคนไดรับแจกเปนชุดใหญ ตนเองไดรับ

แจกเปนชุดเล็ก แตตองการชุดใหญ จึงไปขอรับชุดใหญ เพราะวา ชุดใหญจะนําไปขายตอไดราคาที่

ดีกวาชุดเล็ก เพราะวาครบชุดสมบูรณกวา หรือกรณีที่ไมไดรับแจกจริงๆ จึงไปขอรับตางหาก  
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    กรณีการไปขอรับเพิ่มจากเจาภาพหรือผูแจกหนังสือ ผูศึกษาไดสังเกตเห็น

กรณีดังกลาวในงานพระราชทานเพลิงศพนักประพันธที่ไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเย่ียม

แหงอาเซียน (ซีไรต) ทานหน่ึง ณ เมรุวัดธาตุทอง พระอารามหลวง งานน้ีทางเจาภาพไดจัดของชํารวย

ที่ระลึกสําหรับผูที่มารวมงานไว 2 ประเภท ประเภทแรกสําหรับผูที่มีบัตรรับหนังสือที่ทางเจาภาพแจก

ใหในคราวงานบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และประเภทผูที่ไมมีบัตรซึ่งสวนใหญจะเปนแขกที่มา

รวมงานในวันฌาปนกิจโดยเฉพาะซึ่งหมายรวมถึงพวกผีดวย โดยผูที่มีบัตรดังกลาวจะไดรับของชํารวย

ที่ระลึกเปนชุดหนังสือหลายเลม ประกอบดวย หนังสืออนุสรณที่ระลึกที่ทางเจาภาพจัดพิมพและชุด

หนังสือที่เปนผลงานดานวรรณกรรมของผูวายชนม รวมจํานวน 3 เลม สวนผูที่ไมมีบัตรก็จะไดรับแจก

แตเลมที่เปนหนังสืออนุสรณที่ระลึกเพียงเลมเดียว 

    โดยหลังจากที่ผูแทนพระองคประกอบพิธีและเสด็จฯ กลับแลว บรรดาแขก

ที่มารวมงานก็ตางกันแยกยายกลับ พวกผีก็จะรีบตรงไปที่เจาภาพหรือผูที่มีหนาที่จัดการแจกหนังสือ

เพื่อขอรับบัตรรับหนังสือเพิ่มเติม ซึ่งทางเจาภาพก็ใหโดยมารยาท เมื่อไดรับแลวก็นําไปติดตอขอรับ

จากผูที่มีหนาที่แจกหนังสือยังจุดแจกตอไป 

    ในกลุมของผีช้ันสูงเอง ก็ไดรับแจกหนังสือจากทางเจาภาพ/ทายาทโดย

ปริยายอยูแลว ดวยมาปฏิบัติหนาที่ แตก็มีการไปขอรับเพิ่มจากเจาภาพหรือผูแจกหนังสืออีกภายหลัง

ในชวงที่เสร็จสิ้นพิธี เมื่อองคประธานในพิธีเสด็จฯ กลับแลว โดยเขาไปขอรับเพิ่มครั้งละหลายคนๆ  

เชน งานพระราชทานเพลิงศพอดีตรองนายกรัฐมนตรีทานหน่ึง ที่ทางเจาภาพยกหอหนังสืออนุสรณ

งานศพใหในจํานวนหลายหอ (นิรันศักด์ิ บุญจันทร, 2553: 1) ทําใหหนังสืออนุสรณงานศพงาน

ดังกลาววางจําหนายตามแผงหนังสืออนุสรณงานศพเปนจํานวนมาก (ธนพล ทับทิม, 2555) 

   3. หยิบฉวยจากท่ีน่ังท่ีแขกทานอ่ืนวางท้ิงไว  

    เมื่อผูที่มารวมงานศพทุกทานตางไดรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพเปนที่

เรียบรอยแลว หลายคนก็น่ังอานระหวางรอประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ เมื่อถึง

เวลาข้ึนวางดอกไมจันทน ผูที่มารวมงานสวนใหญจะหยิบหนังสืออนุสรณงานศพติดตัวข้ึนไปวาง

ดอกไมจันทนบนเมรุดวย แตจะมีบางรายที่วางหนังสืออนุสรณงานศพทิ้งไวที่เกาอี้น่ังแลวข้ึนไปวาง

ดอกไมจันทนบนเมรุกอนแลวคอยแวะลงมาหยิบหนังสือกลับออกไป พวกผีบางกลุมก็จะใชโอกาสน้ี

หยิบฉวยขโมยหนังสือที่ผูมารวมงานวางทิ้งไวบนเกาอี้ เมื่อข้ึนวางดอกไมจันทนเสร็จแลวลงมาก็จะ

พบวาหนังสือที่วางทิ้งไวไดหายไปแลว ดังที่ปรากฏในงานพระราชทานเพลิงศพนางจุรี โอศิริ ศิลปน

แหงชาติ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม  

   4. ขโมยจากมือผูแจกหนังสือ / บัตรรับหนังสือ 

    งานบางงานเจาภาพจะเลือกแจกเปนบัตรรับหนังสืออนุสรณงานศพแทน

เน่ืองดวยหนังสือยังจัดพิมพไมเสร็จเรียบรอยหรือเพื่อความสะดวกในการจัดการปองกันเหตุชุลมุน
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วุนวายอันไมพึงประสงคตางๆ เชน งานศพพระเถรานุเถระช้ันผูใหญ ที่มักจะมีการแจกหนังสืออนุสรณ

งานศพในคราวครั้งละหลายเลม เชน งานพระราชทานเพลิงศพพระเถรานุเถระช้ันผูใหญรูปหน่ึง ณ 

เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส ทางเจาภาพไดจัดชุดหนังสือที่ระลึกสําหรับ

แจกผูที่มารวมงานทุกคนที่มีรับบัตรรับหนังสือ ซึ่งภายในงานมีเจาหนาที่ที่ทางเจาภาพมอบหมายให

ปฏิบัติหนาที่คอยแจกบัตรรับหนังสือแกผูที่มารวมงานทุกคน ซึ่งระหวางที่เจาหนาที่ยืนปฏิบัติหนาที่

อยูน้ัน พวกผีที่เฝาคอยสังเกตและจับจองอยูแลวน้ันก็เดินมาฉกควาเอาบัตรรับหนังสือไปจากมือเสียซึ่ง

หนา แลวรีบว่ิงหนีไป (สมเกียรติ สุภัคดํารงกุล, 2555)  

   5. หยิบฉวยขโมยจากแหลงท่ีพักหรือท่ีเก็บหนังสือ   

    ผีบางกลุม โดยเฉพาะกลุมผีช้ันลาง จะใชโอกาสชวงเวลากอนจะประกอบ

พิธีพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ เดินสํารวจภายในบริเวณงาน เพื่อสืบเสาะแสวงหาแหลงเก็บ

หรือพักหนังสือ เมื่อทราบจุดเก็บหรือพักหนังสือแลวก็จะทําการหยิบฉวยหรือขโมยหากปลอดผูคน 

โดยจะหยิบไปในครั้งละหลายเลมหรือยกไปทั้งหอ แลวนําไปเก็บหรือพักไวกอนช่ัวคราวภายในบริเวณ

วัด แลวเขาไปน่ังขอรับแจกภายในงานตอตามปกติ โดยทําเสมือนไมมีอะไรเกิดข้ึน แตถามีคนคอยเฝา

แหลงที่พักหรือเก็บหนังสืออยู ก็จะใชวิธีการเจรจาขอโดยตรง แตจะไดหรือไมน้ันก็สุดแลวแต ซึ่ง

วิธีการหยิบฉวยขโมยจากแหลงที่พักหรือที่เก็บหนังสือดังกลาว มักจะไมคอยพบเห็นเทาไหรไดบอย

เทาไหรนัก (ธนพล ทับทิม, 2555) 

   6. หยิบฉวยควาซึ่ง ๆ หนา  

    การหยิบฉวยควาซึ่ง ๆ หนาเปนวิธีการที่งายและสะดวกที่สุด ซึ่งพวกผี

โดยเฉพาะกลุมผีช้ันลาง มักจะกระทํากับงานที่เห็นวาทางเจาภาพหรือทายาทไมไดเขมงวดเรื่องการ

แจกหนังสือ เชน งานพระราชทานเพลิงศพอดีตขาราชการกรมศิลปากรทานหน่ึง ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริ

ยาราม ที่พวกผีไดเดินไปหยิบจากโตะหนาบันไดทางข้ึนเมรุ ในระหวางที่เจาภาพกําลังแจก หรืองาน

พระราชทานเพลิงศพคุณขาหลวงใหญและพระอาจารยประจําพระองคในสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจา

ฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส ที่

กลุมผีช้ันลางเชนกัน ไดลุกลี้ลุกลนกรูกันเขาไปหยิบถุงที่ภายในบรรจุชุดหนังสือที่ระลึกในขณะที่

เจาภาพเตรียมจะแจกใหกับผูที่มารวมงาน 

   7. พูดจาหลอกลวง  

    มีผีอยูกลุมหน่ึงประมาณ 3-4 คน ประกอบดวย พระ นายทหารที่ปลด

ประจําการแลว และสาวประเภทสอง ซึ่งคนกลุมน้ีไดวางแผนรวมกันขอหนังสือ โดยการใหพระ

โทรศัพทไปหาเจาภาพหรือทายาทผูวายชนมตามหมายเลขโทรศัพทที่หามาได ในเชิงหลอกลอ ชวน

เช่ือ เพื่อขอหนังสือโดยอางวาจะนําไปเปนสวนหน่ึงในการจัดทําหองสมุด เมื่อทางเจาภาพหรือทายาท
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หลงเช่ือตอบตกลงวาจะใหหนังสือตามที่ประสงค จึงสงใหนายทหารหรือสาวประเภทสองไปติดตอ

ขอรับถึงบานตอไป (เล็ก [นามสมมติ], 2555) 

  จากวิธีการตางๆ ในแตละวิธีการที่กลาวมาขางตน ที่พวกผีใชปฏิบัติเพือ่ใหไดหนังสือ

อนุสรณงานศพน้ัน ไมไดกําหนด ระบุหรือช้ีชัดเจนวาเปนวิธีการของผีประเภทใด ข้ึนอยูกับการจะ

นําไปเลือกปฏิบัติ หรือเลือกใชวิธีการใดข้ึนอยูกับโอกาส สถานการณ ประสบการณ ความชํานาญ 

เช่ียวชาญและความกลาสวนบุคคล เชน กลุมผีช้ันกลางจะใชวิธีการพูดจาหลอกลวง เพราะเห็นวา

ตัวเองมีความรู ความสามารถ ในขณะที่กลุมผีช้ันลางอาจใชวิธีการฉกฉวย ซึ่งเปนวิธีการของผูที่มี

ความรูนอยและดอยคุณวุฒิทางการศึกษา แตถึงอยางไรก็ตามในงานตางๆ ที่มีกลุมผีทั้ง 3 แฝงตัวเขา

ไปขอรับหนังสือน้ัน กลุมผีช้ันลางมักจะไมชอบกลุมผีช้ันสูง เพราะวากลุมผีช้ันสูงจะใชตําแหนงหนาที่

การงานในการขอรับหนังสือเพิ่มจากเจาภาพไดงาย ทําใหไดรับหนังสือจํานวนมากกวาตนเสมอ และ

จากวิธีการตางๆ ที่กลุมผีโดยเฉพาะผีช้ันลางปฏิบัติน้ัน ทําใหกลุมผีช้ันกลางก็มักจะไมคอยชอบผีช้ัน

ลาง เพราะกลุมผีช้ันลางหลายคนเปนพวกคนเรรอนไรบาน ที่พยายามทําตัวเปนผี ซึ่งมีการแตงกายที่

ไมเขาพวกหรือกลมกลืนกับผูที่มารวมงานสวนใหญ รวมถึงปฏิบัติตนและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

เชน การไมรักษามารยาทในการรับแจกหนังสือ ชอบย้ือแยง จึงถูกจับจองวาเปนพวกที่แฝงตัวมา

รวมงานเพื่อขอรับหนังสือโดยตรง ซึ่งดวยขอจํากัดเหลาน้ีทําใหกลุมผีช้ันลางไปขอรับแจกหนังสือตาม

งานขนาดใหญอยางงานพระราชทานเพลิงศพบุคคลทั่วไปที่เปนบุคคลสําคัญมีช่ือเสียงในสังคมวงกวาง

ไมคอยได แตจะไปขอรับไดเฉพาะงานขนาดเล็ก คือ งานฌาปนกิจศพทั่วไป หรืองานพระราชทาน

เพลิงศพพระเถรานุเถระ เมื่อไดรับหนังสือมาแลวก็นํามาสงเสนอขายยังแผงหนังสือเกา เงินที่ไดรับ

จากการสงขายหนังสือดังกลาวก็หมดไปกับอบายมุขตางๆ และกลับไปมีสถานะเปนคนเรรอนไรบาน

ตามเดิม เมื่อมีงานศพก็กลับมามีสถานะเปนผีอีกครั้ง ดังน้ันดวยพฤติกรรมเหลาน้ี จึงทําใหกลุมผีช้ัน

กลางที่เปนผูรักษามารยาท งดเวนการประพฤติปฏิบัติตนหรือแสดงพฤติกรรมอันนารังเกียจ ถูกมอง

เหมารวมวาเปนพวกกลุมผีช้ันลางไปดวย ทําใหบางงานไมมีผูใดไดรับแจกหนังสือเลย ทั้งผูที่มา

รวมงานในฐานะแขกและพวกผีทั้งหลาย (เล็ก [นามสมมติ], 2555) 

  จากขอมูลเกี่ยวกับวิธีการที่พวกผีปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่งหนังสืออนุสรณงานศพเพื่อ

นําไปสงตอยังแผงหนังสืออนุสรณงานศพตามแหลงตางๆ มีผลใหในบางงานเกิดความไมเรียบรอยใน

การแจกหนังสือ ทําใหผูมารวมงานบางคนไมไดรับแจกหนังสือ หรือเกิดเหตุชุลมุนวุนวายอันไมพึง

ประสงคตางๆ  หลายงานจึงมีมาตรการจัดการการแจกหนังสือหรือของที่ระลึกดวยวิธีการตางๆ โดย

คาดหวังวาจะสามารถทําใหผูที่มารวมงานไดรับแจกหนังสือกันถวนหนาทุกคน และเพื่อรักษาช่ือเสียง

และภาพลักษณที่ดีของผูวายชนม ทายาทและเจาภาพงานน้ันๆ ดวย โดยมีมาตรการตาง ๆ ดังน้ี 
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   1. รัดกุมในการแจก 

    เจาภาพหรือทายาทบางคนทราบวาจะมีผูแฝงตัวเขามาในงานเพื่อขอรับ

แจกหนังสืออนุสรณงานศพ เจาภาพหรือทายาทจะเปนผูแจกหนังสือดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความ

มั่นใจวา ผูที่มารวมงานในฐานะแขก ญาติสนิทมิตรสหาย หรือบุคคลที่ทางผูวายชนม ทายาทหรือ

เจาภาพรูจักคุนเคย จะไดรับหนังสือแจกกันถวนหนา และเพื่อเปนการปองกันมิใหหนังสือหลุดรอดไป

ยังมือของพวกผีตางๆ เชน งานพระราชทานเพลิงศพทานผูหญิงทินะประภา อิศรเสนา ณ อยุธยา 

วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส (วิมลมาศ ตัณ

สถิตย, 2556) หรืองานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ที่ทางเจาภาพ

รัดกุมในการแจก มีระบบการแจกที่ดี และผูที่ไปรวมงานไดรับแจกกันถวนหนา และพบวาไมมีหนังสือ

หลุดออกไปจําหนายตามแผงจําหนายหนังสือใดๆ เลย แตบางงานเจาภาพหรือทายาทรัดกุมในการ

แจกมากเกินไป จนทําใหผูที่มารวมงานบางคนไมไดรับแจกก็มี (ธนพล ทับทิม, 2555) 

   2. แจกเปนบัตรรับหนังสือ  

       บางงานแจกเปนบัตรรับหนังสือ เพื่อใหเกิดความเรียบรอยและปองกัน

เหตุการณชุลมุนวุนวายภายในงาน โดยเฉพาะงานพระราชทานเพลิงศพที่มีพระบรมวงศานุวงศเสด็จฯ 

แทนพระองคมาเปนองคประธานในการประกอบพิธี ซึ่งการแจกเปนบัตรรับหนังสือน้ีทางเจาภาพหรือ

ทายาทจะมีความคลองตัวในการบริหารจัดการแจกมากกวาการแจกที่เปนรูปเลมหนังหนังสือ เหมาะกับ

งานที่มีผูมารวมงานเปนจํานวนมาก ที่นอกเหนือจากผูที่เปนญาติสนิทมิตรสหายหรือคนรูจักคุนเคยกับ

ผูวายชนมโดยตรง ผูที่มีบัตรรับหนังสือสามารถไปติดตอขอรับหนังสือไดในภายหลังตามรายละเอียดที่

ระบุไวบนบัตร ซึ่งอาจจะรับไดเลยภายในวันงาน ณ จุดที่กําหนด เชน งานพระราชทานเพลิงศพ

หมอมหลวงศรีฟา (ลดาวัลย) มหาวรรณ ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป ประจําป พ.ศ.2539 วันที่ 8 

ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม หรือรับไดภายหลังในวันถัดไป เชน งานพระราชทาน

เพลิงศพพลตํารวจเอกเภา สารสิน ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส  

    หนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพโดยหนวยงาน เชน สํานักราชเลขาธิการ ก็

รูเทาทันพวกผี จึงรัดกุมในการแจกมากข้ึน โดยใชมาตรการแจกเปนบัตรรับหนังสือเชนกัน โดยบัตร

ดังกลาวมีสัญลักษณ มีตราประทับหรือมีการลงนามกํากับเพื่อปองกันการปลอมแปลงบัตร และบาง

เลมจําเปนตองแสดงเอกสารยืนยันตัวบุคคล เชน บัตรประจําตัวประชาชน สําหรับใชในการติดตอ

ขอรับในภายหลังดวย ดังน้ันการแจกเปนบัตรรับหนังสือ ก็ถือเปนการคัดกรองผูที่มีความสนใจและ

ตองการหนังสืออนุสรณงานศพจริงจัง เน่ืองดวยหลายเลมใหกําหนดสามารถรับไดเฉพาะวันและเวลา

ทําการเทาน้ัน ซึ่งผูที่มีบัตรตองสละเวลาบางสวนในการเดินทางมาติดตอขอรับดวยตนเอง และบาง

งานเจาภาพหรือทายาทไดแจกบัตรเปนมารยาทเทาน้ัน แตไมไดจัดพิมพหนังสือตามที่ไดระบุไวบน

บัตรเลยก็มี (ธนพล ทับทิม, 2555) 
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   3. จัดระเบียบการรับหนังสือ  

    งานพระราชทานเพลิงศพบุคคลสําคัญที่มีช่ือเสียงบางงานมีผูมารวมงาน

และประสงคจะไดรับแจกหนังสือหรือของที่ระลึกตางๆ เปนจํานวนมาก เชน งานพระราชทานเพลิง

ศพอดีตนายกรัฐมนตรีทานหน่ึง ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส ผูจัดงาน

ที่เกรงวาจะมีหนังสือแจกไดไมเพียงพอตอผูที่มารวมงาน ดังน้ันทางผูจัดงานจึงงดการแจกหนังสือ

บริเวณศาลาตางๆ เปนการช่ัวคราว และทําการแจกหนังสืออีกครั้งเมื่อประกอบพิธีเสร็จและองค

ประธานเสด็จฯ กลับแลว โดยจัดระเบียบใหผูที่มารวมงานเขาแถวจํานวน 4 แถวบริเวณดานหนา

ศาลาที่เก็บหนังสือ เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย  

   4. จัดแบงประเภทผูมารวมงาน 

    ในงานพระราชทานเพลิงศพศิลปนแหงชาติทานหน่ึง ณ วัดมกุฎกษัตริยา

ราม ดวยความเปนบุคคลที่มีช่ือเสียงและมากความสามารถของศิลปนแหงชาติทานน้ี จึงทําใหเปนที่

รูจักกันอยางกวางขวางในสังคม ภายในงานไดมีระบบการแจก-รับหนังสือโดยมีการแจกเปนบัตรรับ

หนังสือไว 3 ประเภท ซึ่งแตละประเภทจะไดรับหนังสือหรือของที่ระลึกไมเหมือนกัน ประเภทแรก จัด

อยูในกลุมแขกพิเศษ แขกผูใหญ กลุมน้ีจะไดรับชุดหนังสืออนุสรณงานศพที่ระลึกจํานวน 2 เลม กับที่

ทับกระดาษบรรจุอยางดี ประเภทที่สอง เปนกลุมคนรูจักคุนเคยกับผูวายชนม ทายาทหรือเจาภาพ 

กลุมน้ีจะไดรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพที่ระลึกจํานวน 1 เลม สวนกลุมที่สาม คือ พวกบุคคลทั่วไป

ไมไดรูจักกับผูวายชนม ทายาทหรือเจาภาพเปนการสวนตัว กลุมน้ีจะไดรับแจกตนไมเปนของที่ระลึก  

    โดยผูที่มีบัตรดังกลาว สามารถนําบัตรที่ไดรับแจกมาแลกรับของที่ระลึกได 

ณ จุดที่จัดไวภายในงาน (พรเทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555) ซึ่งผูที่มารวมงานบางคนเขาใจวาจะไดรับ

แจกของที่ระลึกที่เหมือนๆกัน คือ หนังสืออนุสรณงานศพ ดังน้ันงานพระราชทานเพลิงศพศิลปน

แหงชาติผูน้ี มีการแบงแยกกลุมคนที่มารวมงานอยางชัดเจน เปนการคัดกรองและสะดวกตอการ

จัดการแจกของที่ระลึก (เล็ก [นามสมมติ], 2555) 

   5. ปดประกาศแจงเตือน 

    พระอารามหลวงที่มีการจัดงานพระราชทานเพลิงศพอยูเปนประจําหลาย

แหง เชน วัดมกุฎกษัตริยาราม มักมีกลุมผีช้ันลางเขาไปขอรับหนังสืออนุสรณงานศพอยูเปนประจํา 

ครั้งละหลายๆ คน ซึ่งดูไมเหมาะสมอยางย่ิง ทางวัดจึงจัดทําปายประกาศขนาดใหญติดไวบริเวณ

บอรดปดประกาศดานหนาทางข้ึนเมรุ โดยไดถายภาพบรรยากาศกลุมบุคคลที่มารวมงานพระราชทาน

เพลิงศพไว แลวทําเครื่องหมายวงกลมสีแดงลอมรอบบุคคลบางคนที่ทางวัดสังเกตและจดจําไดวาเปน

กลุมบุคคลที่มาแฝงตัวเขารวมงานเพื่อขอรับหนังสืออนุสรณงานศพอยูเปนประจํา แลวเขียนขอความ

แจงเตือนใหบุคคลทั่วไปที่พบเห็นปายประกาศดังกลาว ไวใตภาพวา “โปรดระวังบุคคลเหลาน้ี ท่ีมา

รวมงานเพ่ือประสงคขอรับแตของชํารวยงานศพ” เพื่อใหทางเจาภาพงานศพหรือผูที่มารวมงานใน
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ครั้งตางๆ เฝาระวังบุคคลเหลาน้ีดวย แตในปจจุบันไมพบวาทางวัดไดติดปายประกาศเตือนในลักษณะ

ดังกลาวแลว (รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, 2555; ธนพล ทับทิม, 2555) 

   6. ใหผูมารวมงานรวมบริจาคทรัพย  

    งานบางงานมีผูมารวมงานเปนจํานวนมาก ทําใหหนังสือที่ทางเจาภาพหรือ

ทายาทจัดเตรียมไวทีไมเพียงพอแจก เชน งานพระราชทานเพลิงศพอดีตผูบรรยายการแขงขันและผู

ประกาศขาวกีฬาที่มีช่ือเสียงทานหน่ึง ที่ผูมารวมงานบางสวนตองบริจาคทรัพยเปนเงินจํานวน 400 

บาท จึงจะไดรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพ (ธนพล ทับทิม, 2555) ซึ่งผูศึกษามองวาการบริจาค

ทรัพยน้ี พวกผีทั้งหลายโดยเฉพาะกลุมผีช้ันลางที่เปนผูมีรายไดนอย ไมมีฐานะที่มั่นคง คงจะไมลงทุน

นําเงินไปบริจาคเพื่อขอรับหนังสือไปเสนอขายตอ เพราะไมสามารถคาดคะเนไดวาจะกลุมพอคาผูที่รับ

ซื้อหนังสืออนุสรณงานศพจะรับซื้อในราคาที่มากหรือนอยกวาทรัพยที่บริจาคไป 

   7. สอบถามขอมูล 

    การสอบถามขอมูลผูที่มารวมงานหรือมาติดตอขอรับหนังสืออนุสรณงาน

ศพของเจาภาพหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของน้ันก็เปนอีกวิธีคัดกรองอีกวิธีหน่ึง ที่ปองกันผูที่ทายาทหรือ

เจาภาพไมพึงประสงค เพื่อใหทราบขอมูลดานที่มาหรือการทราบขาวสารของผูที่มารวมงาน เพื่อ

สะดวกตอการบริหารจัดการ จัดประเภทผูที่มารวมงานรวมถึงจัดระเบียบการแจก-รับหนังสืออนุสรณ

งานศพดวยเชน งานพระราชทานเพลิงศพอดีตราชเลขาธิการและองคมนตรีทานหน่ึง ที่แจกเปนบัตร

รับหนังสือจํานวน 2 ใบ เปนบัตรรับหนังสือที่จัดพิมพโดยหนวยงาน 1 ใบ และเปนบัตรรับหนังสือที่

จัดพิมพโดยทายาทและครอบครัว จํานวน 1 ใบ โดยเฉพาะบัตรรับหนังสือที่จัดพิมพโดยทายาทและ

ครอบครัว ที่มีความเขมงวดในการแจกและรับดวย หรืออยางงานพระราชทานเพลิงศพศิลปนแหงชาติ

ทานหน่ึง ที่ผูมีบัตรรับหนังสืออนุสรณงานศพ นําบัตรไปติดตอขอรับหนังสือดังกลาว จะถูกสอบถามวา

มีความเกี่ยวของในดานใดกับผูวายชนม เปนตน (ธนพล ทับทิม, 2555) 

  จากขอมูลที่กลาวมา พบวามาตรการตางๆ น้ัน ทางเจาภาพหรือทายาทไมไดมีการ

เลือกใชหรือปฏิบัติมาตรการอยางใดอยางหน่ึงเพื่อใหการบริหารจัดการ จัดระเบียบการแจก-รับ

หนังสืออนุสรณงานศพเปนไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ในทุกๆ งาน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความ

ประสงค เจตนารมณหรือเปาหมายการแจกหนังสืออนุสรณงานศพของทางทายาทหรือเจาภาพวามี

ความตองการแจกหรือเผยแพรมากนอยเพียงใด  

  สามารถสรุปไดวาการไปขอรับหนังสือภายในงานๆ หน่ึง ของพวกผีน้ันจะกระทํากัน

ประมาณ 3 รอบ รอบแรกในเวลาประมาณ 15.00-16.30 น. คือการไดรับแจกตามปกติโดยทาง

เจาภาพนํามาแจกใหตามศาลาตางๆ ครั้งที่ 2 คือเมื่อใกลประกอบพิธี (ชวงเวลาทายๆ ของการแจก

หนังสืออนุสรณงานศพ) โดยจะไปน่ังเพื่อขอรับแจกในที่ใหมซึ่งไมใชซ้ํากับที่ไดรับแจกในครั้งแรก และ

ครั้งที่ 3 หลังจากเสร็จพิธีและองคประธานในพิธีเสด็จฯ กลับแลว จะเขาไปขอจากเจาภาพหรือจาก
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แหลงที่พักหนังสือ ประกอบกับในหลายๆ งานที่ทางเจาภาพไดมอบหมายใหกลุมบุคคลอื่นๆ ที่มิได

เกี่ยวของกับผูตายหรือทางเจาภาพโดยตรง มาดําเนินการจัดการแจกหนังสืออนุสรณงานศพ ซึ่งกลุม

บุคคลดังกลาว ก็ไมทราบวามีพวกผีเขามาแฝงตัวเพื่อขอรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพอยูดวย ทําให

หลายงานมีกระบวนการแจกหนังสืออนุสรณงานศพที่ขาดการรัดกุมและรอบคอบในการแจก เชน งาน

พระราชทานเพลิงศพบุคคลสําคัญดานการศึกษาของโลกชาวไทยทานหน่ึง ที่ผูดําเนินการแจกหนังสือ

เปนนักเรียนลูกเสือ ซึ่งพวกผีเห็นวาเปนเด็กนักเรียนธรรมดาที่ไมรูเรื่องอะไรก็ทําการแยงหนังสือไป

จากมือซึ่งๆ หนา หรือบางงานที่มีการบริหารจัดการแจกที่ไมคอยเด็ดขาด พร่ําเพรื่อ ผูแจกดูไมนา

เกรงขาม จึงถือเปนโอกาสและเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหพวกผีกลุมตางๆ ไดหนังสือไปเปนจํานวนมาก 

      ในชวงทายของงานหลังจากที่ผูมารวมงานวางดอกไมจันทนครบถวนเสร็จสิ้น และ

ตางพาทยอยกันกลับแลว พวกผีกลุมตางๆ ก็จะใชชวงเวลาน้ีใหเปนประโยชนในการเสาะแสวงหา

หนังสืออนุสรณงานศพในวิธีการตางๆ ที่กลาวมาขางตน มาไวในครอบครองใหไดมากที่สุดเทาที่จะ

มากได กอนจะสงเสนอขายยังแผงจําหนายหนังสือตอไป โดยผีช้ันลางและผีช้ันกลางจะนําไปสงเสนอ

ขายยังแผงหนังสือวันน้ันทันที สวนผีช้ันสูงมักจะไปขอรับแจกเพิ่มจากทางเจาภาพหรือทายาทกอน

กลับเสมอ และจะหาเวลาหรือโอกาสที่เหมาะสมมาสงเสนอขายยังแผงหนังสือตอไป 
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ตารางที่ 2 สรุปเปรียบเทียบขอมูลระหวางผูนิยมสะสมหนังสืออนุสรณงานศพกับกลุมผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือ (พวกผีกลุมตาง )ๆ 

 

กลุมบุคคล 
การศึกษา / อาชีพ /

หนาที่การงาน / ฐานะ 
การหาขอมูลงานศพ การแตงกาย การเตรียมตัว การปฏิบัติตนเมื่ออยูในงาน การขอรับหนังสือ การจัดการหนังสือ 

ผูสะสม

หนังสือฯ 

สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีข้ึนไป เปนชน

ช้ันกลาง มีอาชีพและ

รายไดประจํา 

กรอบขาวในหนังสือ 

พิมพรายวัน / คนรูจัก / กลุม

พอคาหนังสืออนุสรณงานศพ 

ชุดนักศึกษา / 

ชุดสากลนิยม สุภาพ 

เรียบรอย 

ไปถึงบริเวณงานลวงหนา       

1-1.30 ช่ัวโมง กอนประกอบ

พิธี และน่ังรออยูบริเวณศาลา

หรือสถานที่ที่จัดไวให 

น่ังรอเวลาประกอบพิธี

ตามปกติ ใหเกียรติผูวาย

ชนมและเจาภาพดวยการข้ึน 

วางดอกไมจันทน และรอ

เสด็จฯ กลับจึงออกจากงาน 

ไดรับแจกหนังสือ 1 

คนตอ 1 เลม หาก

ไมไดรับแจกก็ไปหาซ้ือ

ภายหลัง 

อานและเก็บสะสม/ 

อางอิงทางวิชาการ 

ผีชั้นลาง มีวุฒิทางการศึกษาต่ํา 

ไมคอยมีความรู ไมมี

อาชีพประจํา ยังชีพดวย

การขอรับแจกทาน 

ประกาศบนกระดาน 

หนาศาลา / เครือขายพวกผี

ดวยกัน 

เส้ือยืดคอปก / 

กางเกงสแล็คส / 

ผาถุง / รองเทาแตะ  

ไปถึงบริเวณงานลวงหนาหลาย

ช่ัวโมง เพ่ือสํารวจสถานที่เก็บ

หนังสือและแลกเปล่ียนขอมูล

ภายในเครือขาย 

เดินสํารวจสถานที่แจก

หนังสือทั่วงานตลอดเวลา ไม

อยูกับที่ ไมรวมข้ึนวาง

ดอกไมจันทน  

ใชวิธีการตางๆ เพ่ือให

ไดรับแจกหนังสือใน

จํานวนที่มากที่สุด 

สงหนังสือที่ไดรับ

ทั้งหมดใหแผง

หนังสือเกา-มือสอง

ตามที่ตางๆ  

ผีชั้นกลาง มีคุณวุฒิทางการศึกษา 

ชนช้ันกลาง มีอาชีพและ

รายไดประจํา 

กรอบขาวหนังสือพิมพ /  

คนรูจัก 

ชุดสากลนิยม สุภาพ 

เรียบรอย ดูภูมิฐาน 

ปฏิบัติตนเชนเดียวกับกลุมผู

สะสมหนังสืออนุสรณงานศพ 

น่ังรอเวลาประกอบพิธี

ตามปกติ บางคร้ังก็รวมพิธี

เผา บางคร้ังเม่ือไดรับแลวก็

ไปขอรับในงานอื่นตอ 

ไดรับแจกหนังสือ 1 

คนตอ 1 เลม หากมี

เวลาก็ไปงานอื่นตอ 

สงหนังสือที่ไดรับ

ทั้งหมดใหแผง

หนังสือเกา-มือสอง

ตามที่ตางๆ 

ผีชั้นสูง มีคุณวุฒิทางการศึกษา 

เปนผูปฏิบัติหนาที่

เกี่ยวของกับการจัดการ

งานพิธีศพ / บุคลากร

สังกัดหนวยงาน 

กําหนดการ / คําส่ังที่ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติหนาที ่

เคร่ืองแบบสําหรับ

ปฏิบัติงาน/หนาที่ที่

ไดรับมอบหมาย 

ปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายทุกข้ันตอน 

ปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายทุกข้ันตอน 

เจาภาพหรือทายาทจะ

มอบใหคราวละหลาย

เลม บางคร้ังก็ไปขอ

เพ่ิมกับทางเจาภาพ

คราวละหลายเลม

เชนกัน 

สงหนังสือที่ไดรับ

ทั้งหมดใหแผง

หนังสือเกายานทา

เตียน-ทาชาง 
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 5.3 ผูคาหรือจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพ 

      ในการศึกษาขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพครั้งน้ี สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดและ

จําเปนตองกลาวถึง คือ บริบททางการคาหนังสืออนุสรณงานศพ ที่ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่

ทางการคา แหลงจําหนาย รวมถึงผูประกอบการคาหนังสืออนุสรณงานศพ ซึ่งถือเปนสวนสําคัญที่สุด

ในขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ ซึ่งแหลงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพที่กลุมนักอานหรือนัก

สะสมหนังสือประเภทน้ีมาเลือกซื้อหามีอยูหลายแหงทั่วกรุงเทพมหานคร โดยแหลงดังกลาวจะเปนที่

รูจักกันภายในกลุมนักอาน นักสะสมหนังสือประเภทน้ี ผูคนทั่วไปในสังคมมักไมคอยทราบ แหลง

จําหนายที่สําคัญ ไดแก แผงลอยหนังสือเกายานทาเตียน-ทาชาง แผงลอยหนังสือเกาตลาดนัดวรจักร 

(คลองถม) รานหนังสือเกาภายในตลาดนัดจตุจักร หรือรานหนังสือช้ันใตดินหางสรรพสินคายูเน่ีย

นมอลล ดังที่ไดกลาวมาในบทที่ 4 แตดวยเงื่อนไข ปจจัยและขอจํากัดตางๆ ในการศึกษาและเก็บ

ขอมูลแหลงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพใหครบทุกแหลงดังที่กลาวมาน้ัน การศึกษาครั้งน้ีผูศึกษา

จะขอกลาวถึงบริบทการคาหนังสืออนุสรณงานศพ เฉพาะแหลงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพพื้นที่

การคายานทาเตียน-ทาชางเพียงแหงเดียว เน่ืองดวยเปนแหลงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพที่

นอกจากจะเปดพื้นที่ใหผูที่สนใจหรือนิยมหนังสือประเภทน้ี ไดมีโอกาสมาเลือกซื้อเลือกหาเก็บสะสม

สมไวในครอบครองแลว ยังเปนแหลงรับซื้อหนังสืออนุสรณงานศพโดยตรงจากพวกผีกลุมตางๆ และ

เปนตนทางการการซื้อขาย แลกเปลี่ยน สงตอไปยังแหลงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพแหลงอื่นๆ 

ทําใหหนังสืออนุสรณงานศพน้ันหมุนเวียนในตลาดหนังสือเกา หนังสือมือสองอยูตลอดเวลา  

          จากการสํารวจการซื้อขาย-จําหนายหนังสืออนุสรณงานศพในพื้นที่การคาแหงน้ี 

พบวามีแผงจําหนายหนังสือดังกลาว จํานวน 3 แผง โดยผูศึกษาไดทําการศึกษาและเก็บขอมูลจาก

การสังเกตการณบรรยากาศการซื้อ-ขายหนังสืออนุสรณงานศพในแตละวัน สังเกตการณการมาเลือก

ซื้อเลือกหาของผูสะสมหนังสืออนุสรณงานศพ สังเกตการณการสงหนังสือของกลุมผูแสวงหาหนังสือ

อนุสรณงานศพ (พวกผี) รวมถึงอาศัยการอุดหนุนเลือกซื้อหนังสือที่วางจําหนายจากแผงทั้ง 3 เปน

ประจําจนมีความสนิทสนมคุนเคยเปนการสวนบุคคลกับผูคาหนังสือดังกลาว จนสามารถขอ

สัมภาษณ-พูดคุยอยางเปนทางการได และพบวาขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณน้ัน เปนขอมูลเชิงลึก 

ที่หากเผยแพรไปแลวอาจกระทบตอภาพลักษณ ช่ือเสียง หนาที่การงาน การประกอบอาชีพ รวมถึง

ความมั่งคงทางเศรษฐกิจ  อีกทั้งผูที่ใหขอมูลสัมภาษณดังกลาว ไมประสงคจะแสดงตัวตน ดังน้ันผู

ศึกษาจึงขอใชนามสมมติในการกลาวถึงบุคคลผูใหสัมภาษณ คือ ผูคาหนังสือประเภทดังกลาวจํานวน 

3 ราย ไดแก เล็ก (นามสมมติ) กลาง (นามสมมติ) และ ใหญ (นามสมมติ) โดยมีขอมูลรายละเอียดที่

เกี่ยวของกับบริบททางการคาหนังสืออนุสรณงานศพในยานทาเตียน-ทาชาง ดังน้ี 

      พื้นที่การคายานทาเตียน-ทาชาง เปนลักษณะการคาบนบาทวิถี หาบเรแผงลอย แบ

กะดิน เลียบถนนมหาราช ต้ังแตสวนนคราภิรมยไปจนถึงดานหนาชุมชนหนาวัง สวนใหญจําหนาย
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สินคาจําพวกของเกา ของมือสองสารพัดสารพัน เปนตนวา วัตถุมงคลตางๆ ยาแผนโบราณ หนังสือ

เกา ของใชแปลกๆ จากทั่วทุกมุมบาน ดังน้ันจะเปนที่ทราบกันดีในหมูนักอาน นักสะสมหนังสือเกาวา

หากตองการหนังสือเกา หนังสือแจกหรือหนังสือที่พิมพข้ึนเปนการเฉพาะกิจ อยางหนังสืออนุสรณ

งานศพบุคคลตางๆ ก็สามารถมาเลือกซื้อหาไดที่แหงน้ี (ใหญ [นามสมมติ], 2555) 

      แผงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพในพื้นที่ดังกลาว มีรูปแบบการต้ังแผงจําหนายใน

ลักษณะแบกะดิน สามารถจัดการเคลื่อนยายเก็บไดไมถาวรอยูกับที่ และแบบต้ังเปนรานคาประจํา

ถาวรอยูกับที่ จัดจําหนายหนังสือมือสอง หนังสือเกาและหนังสืออนุสรณงานศพ ปะปนกันจํานวนรวม

กวา 100 เลม โดยใชตะแกรงเหล็กวางบนเกาอี้พลาสติกจํานวน 4 ตัว เสมือนโตะวางของ จัดเรียงนํา

หนังสือที่ตองการจําหนายไวบนตะแกรงเหล็ก จัดเรียงหนังสือบนตระแกรงเหล็กใหเห็นปก หากฝนตก

ก็จะเอาพลาสติกผืนใหญคลุมไวแลวใชคลิปหนีบกระดาษสีดําหนีบพลาสติกกับตะแกรงเหล็กไว เพื่อ

ปองกันลมพัดแผนพลาสติกปลิว หนังสือที่วางจําหนายบางเลมบรรจุอยูในถุงพลาสติก ผูที่สนใจ

สามารถขอดูได และจัดวางเรียงจําหนายแยกประเภทหนังสืออยางชัดเจนเปนสวนๆ เชน สวนหนังสือ

อนุสรณงานศพ หนังสือมือสอง หนังสือเกา หลายแผงมีรมขนาดใหญกางไวเพื่อปองกันแสงแดดและ

ฝนตก มีคาใชจายในการบริหารจัดการแผง เชน คาปรับการต้ังหาบเรแผงลอย (ใหญ [นามสมมติ], 

2555) คาฝากของเวลาเก็บแผงในแตละวัน รวมถึงคาเชารมขนาดใหญสําหรับกันแดดและฝน (กลาง 

[นามสมมติ], 2555) บางแผงมีการวาจางคนมานอนเฝาในยามวิกาล (เล็ก [นามสมมติ], 2555) เปด

แผงจําหนายทุกวันในชวงสายและเก็บแผงในชวงเย็นกอนพลบคํ่าในชวงเวลาประมาณ  17.30-18.00 

น. หรือเก็บแผงทันทีหากมีฝนตก (ใหญ [นามสมมติ], 2555) 

          ผูคาหนังสืออนุสรณงานศพกลุมน้ี มีทั้งเพศชายและหญิง อยูในวัยกลางคน หลาย

รายเคยมีอาชีพประจําแลวลาออกจากงานหรือเกษียณอายุออกมาต้ังแผงจําหนายหนังสือมือสอง-

หนังสือเกาบนบาทวิถีภายในพื้นที่ยานทาเตียน-ทาชาง ยึดเปนอาชีพหลักมาประมาณ 8-9 ป โดย

อาศัยพื้นฐานจากความสนใจในการอานและสะสมหนังสือทุกประเภท หลายรายไดนําหนังสือที่ตนเอง

เคยอานหรือสะสมอยูมาวางขายดวย และทุกรายมีประสบการณการจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพ

มาแลวไมตํ่ากวา 3-5 ป โดยมีจุดเริ่มตนจากการที่มีลูกคากลุมหน่ึงมาถามซื้อหา จนเมื่อมีผูตองการ

มากข้ึนจึงแสวงหามาจําหนาย เพื่อเปนการรักษากลุมลูกคาเอาไว โดยในระยะแรกก็ไปแสวงหาเอง

ตามงานศพหรือหาซื้อตามแผงหนังสือเกา-มือสองที่มีหนังสือประเภทดังกลาววางจําหนาย หลายราย

จึงเห็นวาหนังสืออนุสรณงานศพสามารถซื้อขาย-แลกเปลี่ยนได และมองวาการหารายไดจากการทํา

ธุรกิจการคาหนังสือมือสองหรือหนังสืออนุสรณงานศพน้ัน ไมจําเปนตองลงทุนสูง เน่ืองจากหนังสือที่

นํามาจําหนายน้ัน เปนหนังสือที่ไดรับแจกฟรี หลายเลมไดรับความสนใจและเปนที่ตองการอยูเสมอ  

มีตนทุนในการบริหารจัดการนอย และสามารถกําหนดหรือต้ังราคาจําหนายหนังสือไดถูกกวาราน
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หนังสือทั่วไป อันเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินการธุรกิจน้ี (เล็ก [นามสมมติ], 2555; กลาง [นาม

สมมติ], 2555; ใหญ [นามสมมติ], 2555) 

      หนังสือที่วางจําหนายบนแผงดังกลาว มีหลากหลายประเภท สวนใหญเปนหนังสือที่

ไดมาจากการรับซื้อ หนังสือที่จัดพิมพข้ึนสําหรับแจกโดยเฉพาะจะมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

80 ของหนังสือทั้งหมดที่วางจําหนาย (ใหญ [นามสมมติ], 2555) อีกรอยละ 20 เปนหนังสือประเภท

อื่นๆ ทั่วไปที่รับซื้อจากหลายบุคคลหลากสถานะ เชน ผูคนทั่วไปที่เปนเจาของหนังสือ ผูคาของเกา 

(รถซาเลง) (เล็ก [นามสมมติ], 2555) รวมไปถึงคนเรรอนไรบานทั่วไป ฯลฯ ที่นํามาเสนอขายให และ

ในจํานวนหนังสือที่จัดพิมพข้ึนสําหรับแจกโดยเฉพาะ รอยละ 70 เปนหนังสืออนุสรณงานศพ ที่รับซื้อ

จากกลุมผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพหรือพวกผีกลุมตางๆ ซึ่งผูคาไมไดรูจักกับกลุมคนเหลาน้ีเปน

การสวนตัว หากแตกลุมคนเหลาน้ีทราบวามีแหลงหรือผูรับซื้อหนังสือประเภทน้ีจึงนํามาเสนอขายให 

(เล็ก [นามสมมติ], 2555; กลาง [นามสมมติ], 2555; ใหญ [นามสมมติ], 2555) โดยกลุมผูแสวงหา

หนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือดังกลาว มีทั้งกลุมผีช้ันลาง ผีช้ันกลางและผีช้ันสูง แตโดยสวน

ใหญหนังสือที่แผงเหลาน้ีรับซื้อจะมาจากกลุมผีช้ันลาง รองลงมาก็จะเปนกลุมผีช้ันสูงและผีช้ันกลาง

ตามลําดับ  

          แผงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพยานทาเตียน-ทาชางจะรับซื้อหนังสืออนุสรณงาน

ศพจากผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพหรือพวกผีกลุมตางๆ ที่นํามาเสนอขายทุกวันในชวงเวลาที่

แผงเปดจําหนายและหลังจากปดแผงเล็กนอยกอนพลบคํ่า โดยในการเสนอขายหนังสือของกลุมผีช้ัน

ลางและผีช้ันกลางน้ัน สวนมากมักจะรีบเสนอขายใหกับแผงใดก็ไดที่สามารถรับซื้อไดทันที วันตอวัน 

ไมนิยมเก็บหนังสือไวกอนและไมมีแผงเสนอขายประจํา (พรเทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555) เน่ืองจาก

หลายคนเปนคนเรรอนไรบาน หากเก็บหนังสือไวอาจเสี่ยงกับการสูญหายถูกขโมยหรือเปยกนํ้าเปยก

ฝนก็มีสูง (เล็ก [นามสมมติ], 2555) เชน จัดงานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ ในเวลา 17.00 น. 

หนังสือจะถูกนํามาเสนอขาย ต้ังแตเวลา 17.30 น. เปนตนไปจนปดแผงของวันน้ันๆ บางงานยังไมได

ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ ก็มีหนังสือวางจําหนายที่แผงแลว สวนกลุมผีช้ันสูงจะ

เสนอขายหนังสือในชวงวันและเวลาทําการของตนเอง โดยจะเลือกเสนอขายใหกับแผงหนังสือที่ต้ังอยู

ใกลกับที่ทํางาน/หนวยงานมากที่สุด (ธนพล ทับทิม, 2555) บางครั้งมีการตระเวนสํารวจราคารับซื้อ

ตามแผงตางๆ กอน  และการเสนอขายในแตละครั้งข้ึนอยูกับโอกาส ปจจัยหรือเงื่อนไขตางๆ ดวย 

เชน ความตองการเงินหรือพึงพอใจในราคารับซื้อและไมตองการเก็บไวเพื่อเก็งกําไรอีกตอไป เปนตน 

(เล็ก [นามสมมติ], 2555) 

                การรับซื้อหนังสืออนุสรณงานศพของแผงหนังสือดังกลาว ผูคาจะรับซื้อทั้งแบบที่

ไดรับแจกเปนรายเลม รับแจกเปนชุดบรรจุอยูในถุงอยางดีและรับแจกเปนบัตรรับหนังสือ เมื่อพวกผี
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กลุมตางๆ นํามาเสนอขายให ผูคาอาจไมรับซื้อทุกเลม**หากมีเลมที่ตองการจะทําการตรวจนับจํานวน 

คํานวณมูลคา รับซื้อไวโดยจายเปนเงินสดทันที (ใหญ [นามสมมติ], 2555) หรือจะสอบถามราคาจาก

พวกผีที่ตองการเสนอขายกอนเสมอ (กลาง [นามสมมติ], 2555) ดังน้ันผูคาจะอยูในฐานะของพอคา

คนกลางที่คอยรับซื้อ หากพวกผีกลุมตางๆ ที่นํามาเสนอขายให เรียกราคาสูงก็จะไมรับซื้อ แตโดยสวน

ใหญผีมักจะไมคอยเสนอหรือเรียกราคา และหากผูคารับซื้อในราคาตํ่าหรือกดราคา พวกผีก็สามารถ

ไปเลือกเสนอขายแผงอื่นๆ ที่รับซื้อในราคาที่ตนพึงพอใจไดเสมอ (พรเทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555) 

      งานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพหลายงานมีการแจกของชํารวยที่ระลึกอยาง

อื่นเพิ่มเติมควบคูไปกับการแจกหนังสืออนุสรณงานศพดวย เชน หนังสือสวดมนต หนังสือธรรมะ แผน

ซีดีธรรมะ ยาดม ยาหมอง พัด ผาเช็ดหนา พระเครื่อง วัตถุมงคลตางๆ ตนไม บัตรรับหนังสือเลมอื่น

เพิ่มเติม ฯลฯ รวมบรรจุในถุงผาหรือกระเปาอยางดีเปนชุดๆ (เล็ก [นามสมมติ], 2555) ผูคาก็จะยึด

หลักในการรับซื้อ คือ จะรับซื้อทั้งชุด ไมแยกหรือเลือกประเภทของ ผีบางคนโดยเฉพาะกลุมผีช้ันลาง 

นํามาเสนอขายใหไมครบ ของแจกบางอยางก็จะเก็บไวใชเสียเอง เชน ถุงผา ยาดม ยาหมอง 

ผาเช็ดหนา โดยเฉพาะงานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพพระเถรานุเถระ ที่งานหน่ึงๆ มีของแจก

เปนจํานวนมาก เชน พระเครื่องหรือวัตถุมงคลตางๆ ซึ่งพวกผีช้ันลางบางคนมีความรูเรื่องพระ ก็จะ

แยกเก็บเอาไปเสนอขายที่แผงพระตางหาก*** เน่ืองจากพระหรือวัตถุมงคลบางองคบางรุนมีมูลคาสูง 

ดังน้ันหากผูคาทราบขอมูลวาในงานหน่ึงๆ มีอะไรแจกบางก็จะบอกใหผีที่แอบเก็บเอาของบางสวน

ออกไปใชเอง เอามาสงใหครบ มิฉะน้ันจะไมรับซื้อ หรือรับซื้อไวในราคาตํ่า เน่ืองจากมีจํานวนของไม

ครบ (เล็ก [นามสมมติ], 2555; พรเทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555) 

                                         
**

 ผูคาจะพิจารณาและประเมินอยางผิวเผินวา เลมใดที่มีความนาสนใจ คาดวานาจะเปนที่ตองการ

และสามารถวางจําหนายได ก็จะรับซ้ือไว โดยตีราคาเปนรายเลม หากมีจํานวนมากหลายเลม ก็จะรับซ้ือโดยตีราคา

เหมา (ใหญ [นามสมมติ], 2555) ทั้งน้ีก็ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของระยะการนํามาเสนอขายของพวกผีดวย โดยผูคามี

หนังสือไวจําหนายจํานวนหน่ึงแลวจากการรับซ้ือจากผีคนแรกๆ ที่ไดรับแจก แลวนํามาเสนอขายทันทีหลังจากเสร็จ

งาน (เวลา 18.00-18.10 น.โดยประมาณ) และอาจจะพิจารณาไมรับซ้ือเพิ่มเติมจากผีที่นํามาเสนอขายภายหลังหรือ

ผีที่เก็บหนังสือไวกอน หากจะรับซ้ือก็รับซ้ือไวในราคาที่ต่ําลงมาจากการรับซ้ือในครั้งแรกๆ เน่ืองจากผีบางกลุมที่ไมมี

แผงเสนอขายประจํา จะทําการสํารวจตลาดหนังสือกอนตัดสินใจนํามาเสนอขาย (เล็ก [นามสมมต]ิ, 2555) 
***

 กลุมผีชั้นลางจะมีความรูเรื่องการเสนอขายพระหรือวัตถุมงคลตางๆ มากกวาหนังสืออนุสรณงาน

ศพ เน่ืองจากสวนใหญจะอานหนังสือไมออกและไมรูจักผูวายชนม จึงใหผูคาเปนผูตัดสินใจรับซ้ือเปนหลัก มักจะไม

คอยเสนอหรือเรียกราคาจําหนายมากนัก แตถาเปนกลุมผีชั้นกลางและผีชั้นสูง จะมีความรูในการเสนอขายทั้ ง

หนังสือและวัตถุมงคล โดยจะสํารวจตลาดและตอรองราคารับซ้ือเสมอ (เล็ก [นามสมมต]ิ, 2555) 

     งานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพที่มีการแจกเปนบัตรรับหนังสือแทนตัวเลม

หนังสือ เชน งานพระราชทานเพลิงศพพลตํารวจเอกเภา สารสิน งานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระ
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มหาธีราจารย (นิยม ฐานิสฺสโร) อดีตคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช หรือแจกบัตรรับหนังสือ

เลมรอง/เลมอื่นๆ เพิ่มเติมควบคูกับการแจกหนังสืออนุสรณงานศพเลมหลัก เชน งานพระราชทาน

เพลิงศพนายสวัสด์ิ วัฒนายากร อดีตองคมนตรี งานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศตรีอาวุธ เงินชู

กลิ่น ศิลปนแหงชาติ ผูคาก็จะรับซื้อบัตรที่กลุมพวกผีนํามาเสนอขายเชนเดียวกับการรับซื้อเปนตัวเลม

หนังสือ ทั้งน้ีการเสนอขายบัตรรับหนังสืออนุสรณงานศพ ไมไดมีหลักและวิธีการเสนอขายที่แนนอน 

ข้ึนอยูกับโอกาส ปจจัย เงื่อนไขหรือขอจํากัดตางๆ เชน หากพวกผีมีความตองการเงินอยางจําเปน

เรงดวน จึงไมมีความจําเปนที่จะตองเก็บบัตรไวรอรับหนังสือในภายหลัง จึงนํามาเสนอขายทันที หรือ

จะสงเสนอขายใหแผงหนังสือไวสวนหน่ึง อีกสวนหน่ึงจะเก็บไวกับตนเอง เมื่อหนังสือจัดพิมพเสร็จ ก็

จะไปติดตอขอรับตามวัน เวลาและสถานที่ที่ระบุ แลวนําหนังสือมาเสนอขายในภายหลังก็ได เพราะ

บัตรบางงาน เจาภาพ/ทายาทมีการระบุช่ือหนังสืออนุสรณงานศพที่จะจัดพิมพไวบนบัตร ซึ่งการระบุ

ช่ือหนังสือไวบนบัตรดังกลาวน้ัน มีผลตอราคารับซื้อ เน่ืองจากทําใหทราบวาหนังสือที่จะจัดพิมพ

ออกมาเปนหนังสือที่ดีหรือไม และถาพิจารณาแลววาหากนําบัตรไปขอรับเปนตัวเลมหนังสือแลวมา

เสนอขายในภายหลังอาจไดราคาที่สูงกวาเสนอขายเปนบัตรก็ได (ธนพล ทับทิม สัมภาษณ, 2555)  

      ดังน้ันผูคาทุกรายจะพยายามใหพวกผีนําของที่ไดรับแจกมาเสนอขายทั้งหมดทุกช้ิน

เพื่อลดตนทุนการรับซื้อใหมากที่สุดและลดความเสี่ยงที่จะถูก “ผีหลอก”† 

      นอกจากการรับซื้อจากพวกผีกลุมตางๆ ดังที่กลาวมาแลวน้ัน กลุมผูคาก็มีการ

แสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพที่นาสนใจเพิ่มเติม เชน ผูคาหนังสืออนุสรณงานศพหลายรายมีบุคคล

ในครอบครัวหรือเครือญาติที่รูจัก คุนเคย สนิทสนมกับกลุมผีช้ันสูง จึงอาศัยความสัมพันธสวนบุคคล

ดังกลาว ไปติดตอขอรับหนังสือมาวางจําหนาย (เล็ก [นามสมมติ], 2555) หรือผูคาบางรายไดทําการ 

                                         
†
การถูกผีหลอก คือ การที่ผูคาเสียรูพวกผี ซ่ึงผีบางคนฉลาดและมีความโลภ อาจใชวิธีการตางๆ 

เพื่อใหไดจํานวนเงินมากที่สุดในการเสนอขายแตละครั้ง (เล็ก [นามสมมต]ิ, 2555) เชน  

1. ผีอาจอางวาไมคอยไดไปงานศพทําใหไมคอยมีของมาเสนอขาย จึงขอใหผูคารับซ้ือในราคาที่สูง

หนอย หรืออางวาแผงอ่ืนๆ รับซ้ือในราคาที่สูงกวาแผงที่นํามาเสนอขาย จึงขอใหผูคารับซ้ือในราคาที่เทากับแผงอ่ืนๆ 

ดวย แตในความเปนจริงแผงอ่ืนอาจรับซ้ือในราคาที่ต่ํากวาก็ได  

2. นําของมาเสนอขายไมครบจํานวน มักเกิดกับกรณีที่ไดรับของแจกเปนชุด เชน ไดรับแจกบัตรรับ

หนังสือเลมรอง/เลมอ่ืนๆ เพิ่มเติมควบคูกับหนังสืออนุสรณงานศพเลมหลักดวย ก็จะหนังสือเลมหลักมาเสนอขาย

เพียงอยางเดียว แลวนําบัตรไปเสนอขายที่แผงอ่ืน ทําใหไดรับของจํานวนไมครบ สงผลทําใหกําหนดราคาจําหนาย

ใหกับลูกคาไดต่ํากวาแผงอ่ืนๆ ที่มีจํานวนของที่ครบกวา  

3. ผีบางคนซ้ือไปขายตอ ตัวอยางเชน ขอซ้ือจากแผงพี่เล็กในราคา 50 บาท แลวนําไปเสนอขายตอ

ใหแผงพี่กลางในราคา 100 บาท พี่กลางวางจําหนายในราคา 150 บาท พี่กลางจึงถูกผีหลอกก็ตอเม่ือทราบวาแผงพี่

เล็กวางจําหนายไดในราคาต่ํากวาแผงตนเอง เปนตน 

111 



 

  

“เลี้ยงผี”†† ไว ผานวิธีการที่ลงทุนรับซื้อหนังสือจากผีกลุมตางๆ ในราคาที่สูงกวาแผงอื่นๆ และไมกด

ราคา เปนการดึงดูดใหผีมาเสนอขายที่แผงของตนเปนหลัก ประจํา สม่ําเสมอ (ใหญ [นามสมมติ], 

2555) และผูกขาดการเสนอขายหนังสือกับแผงของตน ไปตลอด ทําใหแผงดังกลาวมีโอกาสที่จะได

หนังสืออนุสรณงานศพจากทั่วทุกสารทิศมาวางจําหนาย เชน งานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ

บุคคลสําคัญหรือพระเถรานุเถระช้ันผูใหญ ในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ  เชน งานพระราชทานเพลิง

ศพพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) (หลวงตามหาบัว) ที่จังหวัดอุดรธานี หรือ งาน

พระราชทานเพลิงศพนางถวน หลีกภัย (แมถวน) มารดาอดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ที่

จังหวัดตรัง เปนตน (ธนพล ทับทิม, 2555; (เล็ก [นามสมมติ], 2555) ที่ผูคาบางรายเลี้ยงผีไวสําหรับ

สงไปขอรับแจกจากงานดังกลาวโดยเฉพาะ โดยจะรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง คาอาหาร ฯลฯ 

ให (เล็ก [นามสมมติ], 2555) ทําใหแผงมีความหลากหลายในดานจํานวน เน้ือหา รูปแบบ ของหนังสือ

อนุสรณงานศพที่วางจําหนาย หรือหนังสืออนุสรณงานศพบางเลมมีผูตองการเปนจํานวนมาก เรงดวน 

กระทันหัน แตขาดหรือมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการ อาจรับติดตอขอซื้อจากเครือขายกลุม

ผูคาหนังสือดวยกันเองในแหลงจําหนายแหงอื่นๆ เชน แผงจําหนายหนังสือเกาและหนังสืออนุสรณ

งานศพที่ตลาดนัดวรจักรหรือในพื้นที่ยานการคาเดียวกันขณะน้ันทันที แลวนํามาจําหนายตอเพื่อเปน

การรักษาฐานลูกคาไวก็ได (เล็ก [นามสมมติ], 2555) 

          เมื่อไดของจากการรับซื้อโดยวิธีการตางๆ ดังที่กลาวมาแลวน้ัน ผูคาก็จะนับจํานวน 

พิจารณาตรวจสอบสภาพหนังสือทุกเลม หากเลมใดที่อยูในสภาพที่ชํารุดหรือเกามากก็จะทําการบรรจุ

ไวในถุงพลาสติกกอนวางจําหนาย บางแผงไดมีการติดปายราคาไวดวย เพื่อสะดวกในการซื้อ-ขาย

ในชวงเวลาที่ตนไมอยูจําหนายในบางโอกาส (เล็ก [นามสมมติ], 2555) รวมถึงทําการจัดหมวดหมู 

แยกประเภทของที่จะจําหนายไวเปนสวนๆ ไดแก สวนที่เปนหนังสืออนุสรณงานศพเลมเดียว สวนของ

ชุดหนังสืออนุสรณงานศพและของแจกที่ระลึกอื่นๆ เพิ่มเติม สวนที่เปนบัตรรับหนังสืออนุสรณงานศพ 

และสวนของหนังสือเกา หนังสือมือสองทั่วไป ซึ่งไดทําการแยกประเภทและจัดหมวดหมูยอยลงไปอีก 

เปนนิตยสาร วารสาร ตํารา นวนิยาย เรื่องสั้น การตูน พ็อกเก็ตบุค วรรณกรรมแปล ฯลฯ 

      จากการสํารวจหนังสืออนุสรณงานศพที่วางจําหนายแผงหนังสือพื้นที่การคายานทา

เตียน-ทาชางน้ัน พบวาสวนใหญรอยละ 80 เปนหนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพโดยเอกชน-

ประชาชนทั่วไป รอยละ 15 เปนหนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพโดยหนวยงานหรือองคกรตางๆ และ

รอยละ 5 เปนชุดหนังสืออนุสรณงานศพพระเถรานุเถระช้ันผูใหญ โดยการต้ังราคาจําหนายหนังสือใน

                                         
††

 ผูคาที่เล้ียงผีไวมักจะไดหนังสืออนุสรณงานศพมาวางจําหนายอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงโดยสวนมากมัก

เปนแผงที่จําหนายแตหนังสืออนุสรณงานศพเพียงอยางเดียวโดยเฉพาะ ตางกับแผงหนังสือที่จําหนายหนังสืออนุสรณ

งานศพควบคูไปกับหนังสือมือสองหรือหนังสือเกาประเภทอ่ืนๆ ที่ไมมีผีมาสงเสนอขายใหเปนประจําหรือไมไดเล้ียงผี

ไว จึงตองรับซ้ือจากแหลงหรือบุคคลอ่ืนๆ ดวย เชน บุคคลทั่วไป ผูคาของเกา คนเรรอนไรบาน ฯลฯ 
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แตละเลมจะสัมพันธสอดคลองกับราคาที่รับซื้อจากผี††† และทุกแผงมีหลักในการจําหนายเดียวกัน คือ 

จะต้ังราคาจําหนายใหสูงไวกอนเสมอ (หนังสือที่รับซื้อมาจากพวกผีอาจไมไดเปนที่ตองการหรือตรงกับ

ความสนใจของผูซื้อแตละกลุม (ใหญ [นามสมมติ], 2555) อีกทั้งราคาที่ต้ังจําหนายบนแผงเปนราคา

ที่ต้ังเผื่อไวสําหรับการตอรองของผูซื้อดวย (เล็ก [นามสมมติ], 2555)) และมักจะจําหนายใหกับลูกคา

ขาจรในราคาที่สูงกวาลูกคาขาประจํา (เล็ก [นามสมมติ], 2555; ใหญ [นามสมมติ], 2555) และลูกคา

ประจําสามารถซื้อดวยเงินเช่ือได (พรเทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555) ซึ่งสามารถเลาอธิบายไดถึงวิธีการ 

ลักษณะเดน ตลอดจนเทคนิคการขายหนังสืออนุสรณงานศพของแตละแผงในพื้นที่การคายานทา

เตียน-ทาชาง ทั้ง 3 แผง ดังน้ี 

      แผงพ่ีเล็ก 

          แผงพี่เล็กจะจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพในราคาปานกลาง ซึ่งพี่เล็กคิดวาการต้ัง

ราคาจําหนายที่ไมสูงจะเปนการดึงดูดผูคนทั่วไปสนใจมาเลือกซื้อหนังสือจากแผงตน โดยพี่เล็กมี

เทคนิคสําคัญในการขายหนังสือ คือ จะเนนสรางอัธยาศัย พูดคุย ถามไถลูกคาที่มาเลือกซื้อเลือกหา

หนังสือที่แผงทุกคน  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ระหวางพี่เล็กกับลูกคา ที่เกี่ยวของกับ

หนังสือ รสนิยมการอาน การสะสมหนังสือของลูกคา ซึ่งจากการสรางสัมพันธภาพดังกลาวของพี่เล็ก 

ทําใหแผงพี่เล็กมีลูกคาประจําเปนจํานวนมาก (เล็ก [นามสมมติ], 2555) เมื่อมีลูกคาแวะมาเย่ียมเยียน 

ก็มักจะสนับสนุนสงเสริม เสนอขายหนังสือเลมตางๆ ใหตรงกับความตองการของลูกคาแตละคน (พร

เทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555) ทําใหลูกคาเขาใจวาหนังสือที่แผงพี่เล็กวางจําหนายน้ันมีราคาถูก 

ยอมเยา ทั้งๆ ที่ราคาวางจําหนายก็ไมไดแตกตางจากแผงอื่นเทาไหรนัก และเมื่อหนังสือขาดแผง พี่

เล็กมักจะไมพยายามหามาวางจําหนายเพิ่มเติม ถึงแมวาหนังสือเลมที่ขาดหรือไมมีวางจําหนายจะขาย

ดี เปนที่ตองการมากก็ตาม ซึ่งหากมีลูกคามาถามซื้อหนังสือเลมดังกลาว จึงจะทําการแสวงหาเพิ่มเติม 

โดยจะหาในวงแคบในหมูพวกผีที่รูจัก คุนเคย สนิทสนม รวมไปถึงแผงจําหนายหนังสือที่เปนพันธมิตร

ทางการคาที่ไมใชแผงคูแขง และเมื่อไดแสวงหาหนังสือเลมที่ตองการแลวก็จะโทรศัพทแจงใหลูกคามา

รับที่แผงตามช่ือและหมายเลขที่ใหไว และหลักในการประกอบการคาของพี่เล็กที่นาสนใจอีกมุมหน่ึง 

คือ พี่เล็กจะไมถือโอกาสเอาเปรียบลูกคาโดยการต้ังราคาจําหนายหนังสือเลมที่มีความตองการสูงใน

ตลาด เวนเสียแตหนังสือเลมที่ลูกคาตองการน้ันหายากจริงๆ จึงจะต้ังราคาจําหนายสูง แตก็ยังถือวา

ต้ังราคาจําหนายที่ถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับแผงอื่นๆ (เล็ก [นามสมมติ], 2555) และเช่ือวาแผงตนต้ัง

ราคาจําหนายตํ่ากวาทุกแผง ซึ่งตางจากแผงพี่ใหญที่ต้ังราคาจําหนายสูงกวาทุกๆ แผงในพื้นที่การคา

ยานทาเตียน-ทาชาง (พรเทพ ประดิษฐชัยกุล, 2555) 

                                         
†††

การตั้งราคาวางจําหนาย จะใชหลักในการพิจารณาจากราคาที่รับซ้ือจากพวกผี หากรับซ้ือไดใน

ราคาต่ํา ก็สามารถวางจําหนายไดในราคาไมแพง ซ่ึงจะมีรายละเอียดขอมูลดังกลาวในหัวขอปจจัยที่สงผลตอการซ้ือ-

ขายหนังสืออนุสรณงานศพตอไป  
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          แผงพ่ีกลาง 

          แผงพี่กลางจะจําหนายหนังสือหลากหลายประเภททั้งหนังสือเกา หนังสือมือสอง 

หนังสือใหมและหนังสืออนุสรณงานศพ อาศัยประสบการณจากการทํางานประจํามาใชบริหารจัดการ

แผง เชน มีหลักการซื้อ-ขาย การคิดคํานวณตนทุน-กําไร-ขาดทุน ฯลฯ (กลาง [นามสมมติ], 2555) 

แตพี่กลางจะมีความรูเรื่องหนังสือเกามากกวาหนังสืออนุสรณงานศพ  หนังสืออนุสรณงานศพที่วาง

จําหนาย นอกจากจะรับซื้อจากกลุมผีช้ันลางที่นํามาเสนอขายแลว สวนหน่ึงก็ไดมาจากบุคคลใน

ครอบครัวที่รูจักคุนเคยกับกลุมผีช้ันสูงอีกดวย ดังน้ันพี่กลางจะไมคอยกังวลเรื่องหนังสือจะขาดแผง 

(เล็ก [นามสมมติ], 2555) และสวนใหญจะเปนหนังสืออนุสรณงานศพบุคคลสําคัญ เชน พระ

เถรานุเถระ ขาราชการช้ันผูใหญ ศิลปนแหงชาติ ฯลฯ โดยมีเทคนิคการจําหนายหนังสืออนุสรณงาน

ศพ คือ หากลูกคาคนไหนใหความสนใจหนังสืออนุสรณงานศพ เชน เลือกหยิบหนังสืออนุสรณงานศพ

ที่วางจําหนายมาพิจารณา หรือพูดคุย สอบถามถึงหนังสืออนุสรณงานศพเลมที่ตองการ โดยจะพูด

อธิบายถึงลักษณะเดนของหนังสือเลมน้ันๆ ใหฟง หากลูกคายังไมสามารถตัดสินใจหรืออยูระหวางการ

พิจารณาเลือกซื้อ ก็จะแนะนําหนังสืออนุสรณงานศพเลมตางๆ ที่วางจําหนายบนแผงใหพิจารณาเปน

รายเลม โดยมักจะเลือกแนะนําเลมที่ตนเห็นวาเปนหนังสือที่ดีมาเสนอขาย เชน หนังสืออนุสรณงาน

ศพผูวายชนมที่มีช่ือเสียง หรือเลมที่มีจัดพิมพเน้ือเรื่องที่มีความนาสนใจ สวนชุดหนังสืออนุสรณงาน

ศพหลายเลม หากพิจารณาแลววาสามารถแยกจําหนายเปนเลมๆ ไดก็จะแยกจําหนาย (กลาง [นาม

สมมติ], 2555) โดยผูที่เปนลูกคาประจําสามารถตอรองและซื้อไดในราคาลดหยอนมากกวาลูกคาขาจร 

และหากลูกคาเปนพวกผูคาดวยกันเองที่มาแสวงหาหรือติดตอถามซื้อหนังสือ ก็มักจะจําหนายใหใน

ราคาที่สูงกวาผูที่เปนลูกคาที่เปนผูสะสมหรือผูสนใจทั่วไป ซึ่งตางกับพี่ใหญที่จําหนายใหลูกคาทุก

ประเภทในราคาที่เทากัน (เล็ก [นามสมมติ], 2555) 

          แผงพ่ีใหญ 

          แผงพี่ใหญจะเปนแผงที่เนนจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพเปนหลัก และเช่ือวาเปน

แผงที่มีโอกาสรับซื้อหนังสืออนุสรณงานศพจากพวกผีกลุมตางๆ ไดมากกวาแผงอื่นๆ ในพื้นที่การคา

ยานการคาทาเตียน-ทาชาง (เล็ก [นามสมมติ], 2555) โดยพี่ใหญมีหลักสําคัญในการรับซื้อหนังสือ คือ 

หากประเมินแลววาหนังสือที่พวกผีกลุมตางๆ นํามาเสนอขาย มีความนาสนใจและเปนที่ตองการ

แนนอน ก็จะรับซื้อไวในราคาที่สูง (ใหญ [นามสมมติ], 2555) ซึ่งจากการรับซื้อในราคาที่สูงน้ีเอง ทํา

ใหแผงพี่ใหญมีหนังสืออนุสรณงานศพวางจําหนายในราคาที่สูงกวาทุกๆ แผงในพื้นที่การคายาน

เดียวกัน และสงผลใหหนังสือที่วางจําหนายมีความหลากหลายทั้ งดานปริมาณและแหลงที่มา 

โดยเฉพาะหนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพโดยหนวยงาน/องคกร ที่มีผูปฏิบัติงานประจําหนวยงาน/

องคกรดังกลาว อยูในสถานะของกลุมผีช้ันสูงที่เปนเครือขายทางธุรกิจกับพี่ใหญโดยตรง จึงทําใหแผง

พี่ใหญมีหนังสืออนุสรณงานศพที่มาจากแหลงที่มาดังกลาวมาวางจําหนายอยูเปนประจํา และพี่ใหญ
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จะใหความสําคัญกับลูกคาประจํามากกวาลูกคาขาจร หากรับซื้อหนังสือมาจากพวกผีไดในปริมาณที่

จํากัด ก็จะแยกเก็บหนังสือไวจํานวนหน่ึงสําหรับจําหนายใหลูกคาประจํากอนเสมอ เมื่อมีผูมาติดตอ

สอบถามตองการซื้อก็จะอางวาไมมีหรือหนังสือมีนอย (ใหญ [นามสมมติ], 2555) หากรับซื้อมาไดใน

ปริมาณมากก็จะทําการแบงเก็บไวสวนหน่ึงสําหรับจําหนายใหลูกคาประจําที่โทรศัพทมาสั่งจองไว

ลวงหนา ที่เหลือจะวางจําหนายใหกลุมลูกคาขาจรมาเลือกซื้อเลือกหาตอไป (เล็ก [นามสมมติ], 2555)  

          ลักษณะการหาหนังสืออนุสรณงานศพของแผงพี่ใหญมาวางจําหนาย คือ จะรีบซื้อ

หนังสืออนุสรณงานศพจากกลุมผีที่นําหนังสือมาเสนอขายใหที่แผงเพียงอยางเดียว ไมไดไปเสาะ

แสวงหาซื้อหนังสือจากแหลงอื่นๆ เชน ซาเลง ฯลฯ เพราะดวยพี่ใหญมีอุปนิสัยและมีวิถีชีวิตที่หมกมุน

อยูกบัการพนัน จึงไมสนใจหรือพยายามจะแสวงหาหนังสือประเภทอื่นๆ ที่ไมใชหนังสืออนุสรณงาน

ศพมาวางจําหนาย (เล็ก [นามสมมติ], 2555) และในบางกรณีที่มีหนังสือวางจําหนายแลวจํานวนหน่ึง 

แตมีความตองการเพิ่มอีก พี่ใหญก็มักใชวิธีการขมขูกลุมผูขายดวยกันเอง ดวยการไปติดตอขอรับซื้อ

จากแผงอื่นๆ ในยานพื้นที่การคาเดียวกัน (เล็ก [นามสมมติ], 2555) ในขณะที่พี่ใหญกลับบอกวาไมได

รูจักกับพวกผูคาดวยกันเปนการสวนตัว ไมเคยทําธุรกิจการคาใดๆ ในลักษณะที่กาวกายกัน และการ

ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันระหวางแผงเปนเรื่องปกติ (ใหญ [นามสมมติ], 2555) 

      สําหรับการจัดจําหนายประเภทชุดหนังสืออนุสรณงานศพน้ัน จะยึดหลักจําหนาย

เปนชุดตามที่รับซื้อมา จะไมแยกจําหนายเปนเลมๆ ในกรณีที่มีจํานวนครบชุด จะแยกเลมจําหนายใน

กรณีที่มีจํานวนไมครบชุด หรือหากวันเวลาผานไปแลวชุดหนังสืออนุสรณงานศพบางชุด ไมมีผูที่พึง

พอใจที่จะซื้อชุดหนังสือดังกลาวทั้งชุด จึงจะคอยพิจารณาเลือกเอาหนังสือเลมที่เห็นวานาสนใจที่สุด

หรือมีผูตองการมากที่สุดออกมาวางจําหนายตางหาก (ใหญ [นามสมมติ], 2555) สวนที่เปนประเภท

บัตรรับหนังสือน้ัน ก็จะต้ังราคาจําหนายประเภทบัตรไวคอนขางสูง ทั้งบัตรที่ไดระบุหรือไมไดระบุ

รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือที่จะจัดพิมพ เน่ืองจากผูคาไมสามารถคาดเดาไดวาตัวเลมหนังสือที่

จัดพิมพจะมีรูปแบบลักษณะหรือมีความนาสนใจมากนอยเพียงใด โดยผูซื้อสามารถขอซื้อบัตรดังกลาว

เพื่อไปติดตอขอรับหนังสือภายหลังได ซึ่งตางแหลงจําหนายประเภทรานหนังสือที่มักจะไมจําหนาย

บัตร แตจะเนนจําหนายเปนตัวเลมมากกวา โดยจะรอใหหนังสือจัดพิมพเสร็จเรียบรอยแลวจึงนําบัตร

ไปติดตอขอรับหนังสือ ซึ่งอาจจะไปติดตอขอรับดวยตนเองหรือวาจางพวกผีใหไปติดตอขอรับแทนเพื่อ

มาวางจําหนายตอไป (ธนพล ทับทิม, 2555)  

       กลุมผูซื้อหรือลูกคาแผงหนังสืออนุสรณงานศพในพื้นที่การคายานทาเตียน-ทาชาง 

สวนใหญเปนชนช้ันกลาง ขาราชการและกลุมผูสะสมที่มีความหลากหลายในดานหนาที่การงานรวมถึง

ฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการมาเลือกซื้อหาหนังสืออนุสรณงานศพที่แตกตางกันไป โดย

ผูที่ซื้อเพื่อเก็บหรือสะสมมักเปนญาติหรือผูรูจักกับผูวายชนม หรือผูคนทั่วไปที่สนใจอัตชีวประวัติ

บุคคลสําคัญหรือมีช่ือเสียงแขนงตางๆ กลุมผูที่มีหนาที่การงานที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา เชน 
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อาจารย นักวิชาการ นักศึกษา ที่ซื้อไปศึกษา คนควาหรืออางอิงเน้ือเรื่องที่จัดพิมพในเชิงวิชาการ สวน

กลุมพวกผูคาหนังสือเกา นักสะสมหนังสือเกา นายทุน หรือผูคาหนังสืออนุสรณงานศพดวยกันเอง จะ

ซื้อไปวางจําหนายตอหรือเก็งกําไร ซึ่งผูคนกลุมตางๆ เหลาน้ีจะหมุนเวียนเปลี่ยนหนากันมาซื้ออยู

ตลอดเวลา โดยรอยละ 50 เปนลูกคาขาประจํา และรอยละ 50 เปนลูกคาขาจร (เล็ก [นามสมมติ], 

2555) 

     สําหรับแผงพี่เล็กมีลูกคาประมาณ 30 คนตอวัน (เล็ก [นามสมมติ], 2555) ซึ่งมี

จํานวนนอยกวาแผงพี่ใหญมาก เน่ืองจากแผงพี่ใหญจัดจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพโดยเฉพาะ มี

หนังสืออนุสรณงานศพวางจําหนายตลอด และมีลูกคาขาประจํามักโทรศัพทมาติดตอสอบถามกอน

เสมอ (ใหญ [นามสมมติ], 2555)  

     หนังสืออนุสรณงานศพที่เปนที่นาสนใจ มักจะเปนหนังสืออนุสรณงานศพพระ

เถรานุเถระ หนังสืออนุสรณงานศพที่นําเรื่องตําราอาหารหรือธรรมะมาจัดพิมพ โดยหนังสือที่คัดเลือก

มาจําหนายน้ัน ผูคาจะพิจารณาจากความสนใจ ความตองการของลูกคาเปนหลัก เชน หากลูกคาเปน

ผูที่ช่ืนชอบเครื่องรางของขลัง ก็จะคัดหนังสืออนุสรณงานศพพระเถรานุเถระมาวางจําหนาย เปนตน 

(เล็ก [นามสมมติ], 2555) 

      ดวยหนังสืออนุสรณงานศพเปนหนังสือที่บุคคลผูเปนทายาท เจาภาพ ตลอดจนผูที่

ใกลชิดสนิทสนมคุนเคยกับผูวายชนม จัดทําข้ึนเพื่อสําหรับแจกเปนของชํารวยที่ระลึกแกผูมารวมไว

อาลัยและแทนคําขอบคุณของเจาภาพโดยไมคิดมูลคาใดๆ ดังน้ันการที่มีหนังสืออนุสรณงานศพวาง

จําหนายตามแหลงจําหนายหนังสือตามที่ตางๆ จึงเปนเรื่องแปลกสําหรับผูคนทั่วไปที่ไมไดมีความนิยม

ดานหนังสือหรือสนใจดานการอาน ที่มาพบเห็นการนําหนังสือประเภทดังกลาวมาวางจําหนาย ซึ่งก็

อาจทําใหเกิดความสงสัยหรือไมพอใจ โดยเฉพาะกับผูที่เปนทายาทหรือเจาภาพงานศพ เชน งานศพ

อดีตผูวาราชการจังหวัดทานหน่ึง ที่ภรรยาของผูวายชนมมาพบเจอหนังสือที่ตนเองจัดพิมพข้ึน จึงเกิด

อาการแปลกใจ สอบถามผูคาวารูจักบุคคลดังกลาว (ผูวายชนม) หรือไมและหนังสือมาวางจําหนายอยู

ตรงน้ีไดอยางไร ดวยความสงสัยจึงขอซื้อหนังสือเลมดังกลาวไปทั้งหมด หรืองานศพอดีตประธานศาล

ฎีกาทานหน่ึง ที่ผูคาทราบมาวาทางเจาภาพคอนขางรัดกุมในการแจกหนังสือมาก ซึ่งทําใหผูที่มา

รวมงานไมมีผูใดไดรับแจกหนังสือเลย แตเมื่อทราบวามีหนังสือหลุดออกมาวางจําหนายได ก็ทําการสง

เจาหนาที่ศาล และ สห.มากวานซื้อไปหมด โดยใหเหตุผลวาผที่มารวมงานยังไมไดรับแจกเลย แลว

ผูคามีสิทธ์ินํามาวางจําหนายไดอยางไรก็มี (เล็ก [นามสมมติ], 2555) 

 

      ปจจุบันหนังสืออนุสรณงานศพ เปนสิ่งพิมพอีกประเภทหน่ึงที่ไดรับความสนใจเพิ่ม

มากข้ึนจากนักอานทั้งหลาย ดวยความตองการของบุคคลกลุมตางๆ ที่มีอัตราเพิ่มข้ึน และไมไดจํากัด

อยูเพียงเฉพาะกลุมผูสะสมอีกตอไป พวกผีทั้งหลายก็มีวิธีการตางๆ ที่หลากหลาย รวมถึงมีความ
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ชํานาญมากข้ึน ดวยอาศัยประสบการณและเรียนรูสิ่งตางๆ เกี่ยวกับเงื่อนไข ปจจัย ขอจํากัดของงาน

ศพในดานตางๆ ที่เปนชองทางสําคัญที่สามารถทําใหไปขอรับหนังสืออนุสรณงานศพในแตละครั้งใหได

จํานวนมากที่สุด ประกอบกับมีอํานาจในการตอรองราคารับซื้อไดมากข้ึน ที่เกิดข้ึนจากการอาศัย

ความคุนเคย สนิทสนมกับผูคาในคราวที่นําหนังสือมาเสนอขายในแตละครั้ง ทําใหในบางโอกาสผีบาง

คนจะไมสงหนังสือใหกลุมผูคาหนังสืออนุสรณงานศพหรือของที่ระลึกประเภทตางๆ เหมือนแตกอน 

แตจะขายหนังสืออนุสรณงานศพเองก็มี บริเวณพื้นที่ดานหลังแมพระธรณีบีบมวยผม ที่ทาง

กรุงเทพมหานครเปดใหเปนพื้นที่การคาอีกพื้นที่หน่ึงในปจจุบัน จึงทําใหแผงหนังสือที่ทาเตียน-ทาชาง 

มีปริมาณรับซื้อที่ลดลง หรือผีบางคนใชโอกาสจากการสังเกตการซื้อขายระหวางผูคากับผูซื้อ ศึกษา

ขอมูลวาผูซื้อมีความตองการหรือรสนิยมในการบริโภคหนังสืออนุสรณงานศพประเภทใด จึงไปติดตอ

นัดแนะใหผูซื้อคนดังกลาวมารับซื้อหนังสือจากตนโดยตรง โดยไมตองมาเลือกหาซื้อจากแผงหนังสือ 

ซึ่งผีที่จัดอยูในประเภท “ผีหักหลัง” หรือ “ผีทรยศ” น้ี คิดเปนรอยละ 5 ของจํานวนผีที่มีอยูทั้งหมด 

นอกจากน้ีแนวโนมความตองการหนังสืออนุสรณงานศพของรานจําหนายหนังสือเกา โดยเฉพาะรานที่

มีการเลี้ยงผีไว หากเลมใดเปนที่ตองการ หนังสือเลมดังกลาวก็มักจะหลุดออกไปวางจําหนายตามแผง

ขนาดเล็ก อยางแผงที่ยานทาเตียน-ทาชางในปริมาณที่นอย สวนเลมที่รานหนังสือไมตองการ ก็จะ

หลุดมาวางจําหนายที่แผงเปนจํานวนมาก บางงานก็จําหนายไมหมดหรือไมมีผูสนใจเลยก็มี ซึ่งปจจัย

ตางๆ เหลาน้ีที่กลาวมา ถือเปนอุปสรรคสําคัญของการจัดการธุรกิจแผงหนังสืออนุสรณงานศพพื้นที่

การคายานทาเตียน-ทาชาง (เล็ก [นามสมมติ], 2555)  
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ตารางที่ 3 สรุปเปรียบเทียบขอมูลแผงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพในพื้นที่การคายานทาเตียน-ทาชาง 

 

แผง หนังสือที่วางจําหนาย การรับซื้อ การแสวงหา ลักษณะการจําหนาย กลุมลูกคา เทคนิคการจําหนาย การตั้งราคา 

แผงพี่เล็ก หนังสือเกา-มือสอง  รอย

ละ 60-70 และหนังสือ

อนุสรณงานศพ รอยละ 

30 และเปนหนังสือที่

จัดพิมพโดยปจเจกชน

ทั่วไป 

รับซ้ือจากผีชั้นลาง

และผีชั้นกลาง โดย

รับซ้ือในราคาปาน

กลาง ยอมเยา 

เลือกซ้ือหาจากแผง

เครือขายอ่ืนๆ ทั้งใน

ยานคาเดียวกันและ

ยานการคาพื้นที่อ่ืน 

เชน ที่ตลาดนัดวร

จักร 

จําหนายตามรูปแบบ/

ลักษณะที่รับซ้ือมา  

(เปนเลม/เปนชุด

หนังสือ/เปนบัตรรับ

หนังสือ) 

ลูกขาจร คือ คนทั่วไป

ที่ผานไปมาในยานน้ัน 

สวนลูกคาขาประจํา 

คือ กลุมผูสนใจ/นิยม/

สะสมเปนประจําจน

คุนเคย 

เนนการสรางสัมพันธ 

ภาพและอัธยาศัย

ไมตรีที่ดี ชวนคุยเรื่อง

ที่ลูกคาชื่นชอบ เชน 

รสนิยมการอาน/

สะสมหนังสือ ฯลฯ 

ตั้งราคาจําหนาย 

ปานกลาง ลูกคา 

ประจําสามารถ 

ตอรองราคาไดมี

การสงเสริมการ

ขาย เชน แถม 

แผงพี่กลาง หนังสือเกา-มือสอง  รอย

ละ 40 และหนังสือ

อนุสรณงานศพ รอยละ 

60 และเปนหนังสือที่

จัดพิมพโดยปจเจกชน

ทั่วไป 

รับซ้ือจากผีชั้นลาง

และผีชั้นกลาง และ

ไมสามารถกําหนด

เปาหมายการรับซ้ือ

ในแตละเลมได

แนนอน 

ติดตอขอซ้ือจาก

กลุมผีชั้นสูงที่รูจัก 

คุนเคยกับบุคคลใน

ครอบครัว 

เชนเดียวกับแผงพี่เล็ก 

แตถาชุดหนังสือจะ

แยกขายเปนรายเลม 

และมักจะไมจําหนาย

บัตรรับหนังสือ/ไมมี

บัตรวางจําหนาย 

เชนเดียวกับแผงพี่เล็ก 

แตมีจํานวนและ

ปริมาณนอยกวา 

ชอบแนะนําหนังสือ

อนุสรณงานศพบุคคล

สําคัญ/มีชื่อเสียงใน

สังคม เชน 

นักการเมือง ศิลปน

แหงชาติ ฯลฯ 

ตั้งราคาจําหนาย 

ปานคอนขางสูง 

และไมเนนการ

สงเสริมการขาย

เหมือนแผงพี่เล็ก  

แผงพี่ใหญ หนังสือเกา-มือสอง  รอย

ละ 20 และหนังสือ

อนุสรณงานศพ รอยละ 

80-90 และเปนหนังสือที่

จัดพิมพโดยปจเจกชน

ทั่วไป 

รับซ้ือจากผีชั้นลาง 

ผีชั้นกลางและ 

ผีชั้นสูง โดยมักรับ

ซ้ือในราคาดี มี

มูลคาพอสมควร 

มีการเล้ียงผ่ีเพื่อให

ไปขอรับแจกหนังสือ

อนุสรณงานศพ

โดยเฉพาะ 

จําหนายตามรูปแบบ/

ลักษณะที่รับซ้ือมา ชุด

หนังสือบางชุดอาจ

พิจารณาแยกขายเปน

รายกรณี  

 

เชนเดียวกับแผงพี่เล็ก

และพี่กลาง แต

ครอบคลุมไปถึง

ประเภทอ่ืนๆ เชน 

เว็บไซต/รานหนังสือ 

ฯลฯ  

ไมมีเทคนิคการขายที่

ชัดเจน ขึ้นอยูกับ

กลุม/ประเภทลูกคา/

ผูซ้ือ 

ตั้งราคาจําหนาย 

สูงเม่ือเทียบกับ

แผงอ่ืนในยาน

การคาเดียวกัน 

และคอนขาง

ตอรองราคายาก 
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6. เสนทางและวงจรเครือขายขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ 

 จะเห็นไดวากวาหนังสืออนุสรณงานศพเลมหน่ึงๆ จะเดินทางมาสูมือผูที่ตองการซึ่งมี

หลากหลายสถานะและประเภทน้ัน แตละเลมมีตนทางหรือจุดเริ่มตนของการเดินหรือที่มาแตกตางกัน

ไป ซึ่งจากรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับผูที่เกี่ยวของในขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพที่กลาวมาน้ัน 

ผูศึกษาสามารถกลาวถึงเสนทางการเดินทางของหนังสืออนุสรณจากงานศพ (งานพระราชทานเพลิง

ศพ/ฌาปนกิจศพ) มาสูแผงจําหนายหนังสือเกา-มือสอง แลวสงตอไปยังผูบริโภคกลุมตางๆ ไดจํานวน 

3 เสนทาง คือ เสนทางจากงานศพ จากบานเรือน/ที่อยูอาศัย และจากหนวยงาน/องคกร โดยมี

รายละเอียดของทั้ง 3 เสนทาง ดังน้ี 

 

 6.1 เสนทางจากงานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 เสนทางจากงานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ 

 

      เสนทางแรกเปนเสนทางที่หนังสืออนุสรณงานศพที่มีจุดเริ่มตนการเดินทางมาจาก

งานศพ (งานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพ) ถือเปนเสนทางหลักและสําคัญ ที่ผูไปรวมงาน

ดังกลาวทั้งในฐานะญาติสนิทมิตรสหาย แขกของทายาท/เจา รวมไปถึงผูที่แฝงตัวเขาไปขอรับหนังสือ

อนุสรณงานศพเปนการเฉพาะ อยางกลุมผูสะสมหนังสืออนุสรณงานศพบางราย ที่ไปขอรับแจกเพื่อ

เก็บสะสมไวเปนฐานขอมูลความรูทางดานการศึกษาหรืออางอิงทางวิชาการ ฯลฯ หรือกลุมผูแสวงหา

เพื่อสงเสนอขายใหแผงหนังสือเกา-มือสองตามแหลงพื้นที่การคายานตางๆ ไดแก พวกผีกลุมตางๆ 

โดยเฉพาะกลุมผีช้ันลางและผีช้ันกลาง เพราะถือวาหนังสืออนุสรณงานศพเปนของที่ไดรับแจกฟรีอยู

แลว ซึ่งเมื่อแฝงตัวเขาไปขอรับแจกโดยใชวิธีการตางๆ เพื่อใหไดหนังสือมาในปริมาณที่มากสุดเทาที่จะ

สามารถปฏิบัติไดแลวน้ัน พวกผีดังกลาวก็จะนํามาสง/เสนอขายยังแหลงที่รับซื้อ โดยแหลงรับซื้อที่

สําคัญ ไดแก แผงหนังสือเกา-มือสองยานทาเตียน-ทาชางหรือแผงยานการคาตลาดนัดวรจักร โดยจะ

เดินทางไปแหลงรับซื้อเปาหมายดวยวิธีการตางๆ เชน เดินหรือน่ังโดยสารรถประจําทาง โดยใช

งานศพ พวกผีกลุมตางๆ ท่ีแฝงตัวไปขอรับแจกหนังสือ 

ผูบริโภค 

ผูจําหนาย 

(แผงหนังสือยานทาเตียน-ทาชาง 

ตลาดนัดวรจักร รานหนังสือเกา) 

 

(ผูสนใจ นิยม สะสม/นักวิชาการ) 
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เสนทางการเดินทางที่ใกลและประหยัดเวลาที่สุด ตามแตความสะดวกและสวนบุคคล เมื่อหนังสือ

เดินทางมาถึงแผงแลว ผูคาก็จะพิจารณา ตีราคาประเมินรับซื้อเปนเงินสด โดยผูที่สนใจหรือตองการที่

ไมสะดวกไปขอรับแจกจากงานศพ จะมารอเลือกซื้อหาที่แผงต้ังแตเวลาประมาณ 17.30 น. เปนตนไป  

 

 

ภาพที่ 33 เสนทางการเดินทางของหนังสืออนุสรณงานศพจากงานศพมายังแผงจําหนายหนังสือ 
 

6.2 เสนทางจากบานเรือน/ท่ีอยูอาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 34 เสนทางจากบานเรือน/ที่อยูอาศัย 

วัดมกุฎกษัตริยาราม 

วัดโสมนัสฯ 

วัดเทพศิรินทราวาส 
ทาเตียน-ทาชาง 

ตลาดนัดวรจักร 

บานเรือน/ที่อยูอาศัย ผูคาของเกา (รถซาเลง) ผูจําหนาย 

(แผงหนังสือยานทาเตียน-ทาชาง 

ตลาดนัดวรจักร รานหนังสือเกา) 

 
ผูบริโภค 

(ผูสนใจ นิยม สะสม/นักวิชาการ) 
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     เสนทางที่สองเปนเสนทางที่หนังสืออนุสรณงานศพหลายเลมเดินทางมาจาก

บานเรือน-ที่อยูอาศัยของผูคน โดยผูที่เปนเจาของหรือมีหนังสือไวในครอบครอง ไมประสงคตองการ

จัดเก็บหนังสือดังกลาวแลว อาจขายใหกับผูคาของเกา (รถซาเลง) (ที่ตระเวนผานไปละแวกบานหรือ

เจาของ/ผูครอบครองไดติดตอใหมารับซื้อถึงที่บาน (ธานินทร ทิพยางค, 2556) โดยผูคาของเกาจะ

ประเมินในภาพรวมทั้งหมด ตีราคาและรับซื้อไวในราคาเหมา ซึ่งจุดสังเกตวาเปนหนังสือที่รับซื้อจาก

บานเรือน/ที่อยูอาศัย คือ หลายเลมมักจะมีการทําสัญลักษณ เครื่องหมายหรือตําหนิตางๆไวบนเลม

หนังสือเพื่อแสดงความเปนเจาของ เชน มีการประทับตรา หรือลายเซ็นเจาของหนังสือบริเวณปกนอก

หรือหนาปกใน เปนตน (ธนพล ทับทิม, 2555) เมื่อรับซื้อหนังสือมาแลว ผูคาของเกาก็จะทําการคัด

แยกหนังสือออกเปนประเภทๆ โดยพิจารณาจากสภาพการใชงาน ทําการจัดหมวดหมูมัดรวมกันไว

อยางชัดเจน เชน นิตยสาร นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสืออนุสรณงานศพ ฯลฯ แลวเสนอสงขายใหกับ

แผง/รานหนังสือที่รับซื้อตอไป ผูคาของเกาบางรายก็จําหนายโดยตรงที่รถเลยก็มี โดยจะต้ังแผง

จําหนายอยูที่ยานการคาตลาดนัดวรจักร มีอยูประมาณ 1-4 ราน ซึ่งผูคาหนังสือเกาบางรายก็สราง

เครือขายทางธุรกิจการคากับผูคาของเกาดวย โดยการตกลงกันวาใหผูคาของเกาผูกขาดการจําหนาย

หนังสืออนุสรณงานศพใหกับตนแตเพียงผูเดียว โดยเฉพาะหนังสือที่มีคุณคาและมูลคาสูง จําพวก

หนังสืออนุสรณงานศพยุคอดีต ที่จัดอยูในประเภทหนังสือเกา มีอายุหลายสิบป บางเลมเปนหนังสือหา

ยาก ซึ่งเมื่อผูคาหนังสือเกาทําการคัดเลือกรับซื้อไปแลว ก็เหลือแตหนังสืออนุสรณงานศพในยุค

ปจจุบันที่จัดพิมพโดยปจเจกชนทั่วไป ซึ่งไมใชเปนที่ตองการรานหนังสือ หลงเหลือมาใหผูคาประเภท

แผงจําหนายหนังสือแบกะดินบนบาทวิถีคัดเลือกรับซื้อไปจําหนายตอไป (เล็ก [นามสมมติ], 2555) 

ดวยเหตุน้ีเอง เสนทางน้ีก็ถือเปนอีกชองทางหน่ึงที่ทําใหแผง/รานหนังสือเกา ไดหนังสืออนุสรณงาน

ศพที่มีคุณคาซึ่งสามารถนําไปต้ังราคาจําหนายตอในราคาที่สูง มาวางจําหนายอยูเปนประจํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 35 หนังสืออนุสรณงานศพที่ผูคาของเการับซื้อมาจากบานเรือน/ที่อยูอาศัย 
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  6.3 เสนทางจากหนวยงาน/องคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36 เสนทางจากหนวยงาน/องคกร 

 

         เสนทางที่สาม เปนเสนทางที่หนังสืออนุสรณงานศพเดินทางมาจากหนวยงาน/องคกร

ตางๆ ทั้งจากองคกรภาครัฐและเอกชนหลายหนวยงาน มีหลากหลายประเภท สวนมากมักเปน

หนังสือที่จัดพิมพข้ึนสําหรับแจกเน่ืองในโอกาสตางๆ โดยเฉพาะ ซึ่งมีจุดสังเกตคือมักจะมีการทํา

สัญลักษณตางๆ ไวบนเลมหนังสือ เชน ประทับตราสัญลักษณ-ช่ือของหนวยงาน หรือประทับขอความ

วา “สําหรับอภินันทนาการ หามจําหนาย” บางเลมเปนเลมที่หนวยงาน/องคกรที่มีหนังสือเปนจํานวน

มาก เชน หองสมุดประจําสถาบันการศึกษาตางๆ จําหนายออกใหผูคาของเกา หลายเลมมาจาก

หนวยงานหรือองคกรที่มีภาระ หนาที่ ความรับผิดชอบ บทบาทหรือโอกาสจัดพิมพหนังสืออนุสรณ

งานศพ (นิรันศักด์ิ บุญจันทร, 2553: 1) เพื่อรวบรวมเกียรติประวัติ ผลงาน ไวเพื่อเปนอนุสรณรําลึก

ถึงผูวายชนมที่เปนบุคคลสําคัญ มีคุณูปการ บําเพ็ญประโยชนสรางช่ือเสียงใหกับหนวยงาน/องคกร

น้ันๆ โดยผูปฏิบัติงานประจําหนวยงาน/องคกรน้ันๆ เชน พวกผีช้ันสูงในบางกลุม ที่มีหนาที่ในสวนที่

เกี่ยวของกับการจัดเก็บ ดูแล รักษาหนังสือโดยตรง ที่ทราบวาหนังสือดังกลาวจัดพิมพข้ึนจํานวนหลาย

เลมและดําเนินการแจกไมหมด จะดําเนินการลักลอบ-ขนยายออกมาออกมาเสนอมาขายใหกับแผง/

รานหนังสือเกาตอไปตามชวงเวลาและโอกาสที่เหมาะสมอยูเปนระยะๆ (ธนพล ทับทิม, 2555; เล็ก 

[นามสมมติ], 2555)  

 

 

 

 

 

หนวยงาน/องคกร เจาหนาท่ี/ผูปฏิบัติงานประจําหนายงาน ผูจําหนาย 

ผูบริโภค 

(แผงหนังสือยานทาเตียน-ทาชาง 

ตลาดนัดวรจักร รานหนังสือเกา) 

 

(ผูสนใจ นิยม สะสม/นักวิชาการ) 
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ตารางที่ 4 สรุปเปรียบเทียบขอมูลเสนทางการเดินทางของหนังสืออนุสรณงานศพ 

 
เสนทาง ตนทาง ผูนําพา ประเภทหนังสือ แหลงรับซ้ือ ปลายทาง 

งานศพ งานพระราชทาน 

เพลิง/ฌาปนกิจศพ 

กลุมผีชั้นลางและ 

ผีชั้นกลาง 

หนั ง สื อ อนุ ส ร ณ

งานศพปจจุบัน 

แผงทาเตียน-ทาชาง 

/วรจักร/รานหนังสือ 

ผู ส ะ ส ม / ร า น

หนังสือ/เว็บไซต 

บานเรือน บานเรือน/ท่ีอยู

อาศัย/เคหะสถาน 

ผูคาของเกา  

(ซาเลง) 

หนั ง สื อ อนุ ส ร ณ

งานศพในอดีต 

แผงทาเตียน-ทาชาง 

/วรจักร/รานหนังสือ 

ผู ส ะ ส ม /นั ก เ ก็ ง

กําไร/รานหนังสือ 

หนวยงาน หนวยงาน/องคกร 

ภาครัฐ/เอกชน 

กลุมผีชั้นสูงและ

จนท.หนวยงาน 

หนั ง สื อ อนุ ส ร ณ

งานศพยุคปจจุบัน 

แผงทาเตียน-ทาชาง 

/รานหนังสือ 

ผู ส ะ ส ม / ร า น

หนังสือ/เว็บไซต 

 

 6.4 วงจรเครือขายขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ 

        จากรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกบัผูเกี่ยวของในขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานทั้ง 3 

กลุม คือ กลุมผูสะสมหนังสืออนุสรณงานศพ กลุมผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงเสนอขายยังแผง

หนังสือและกลุมผูคาที่รับหนังสืออนุสรณงานศพตามแหลงตางๆ และรายละเอียดขอมูลเสนทางการ

เดินทางของหนังสืออนุสรณงานศพทั้ง 3 เสนทาง สามารถนํามาวิเคราะหอธิบายถึงการคาหนังสือ

อนุสรณงานศพ ที่กระทํากันเปนวงจรลักษณะเครือขายขบวนการ ไดดังน้ี 
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= ไดรับ / สง / จําหนายให = ซื้อ / รับช้ือ / สั่งซื้อ 
 

ภาพที่ 37 วงจรเครือขายขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ

 

 
 

 

 

 

 

 

 งานพระราชทานเพลิงศพ / ฌาปนกิจ

ผูมารวมงานในฐานะญาติ / แขกรับเชิญ 

กลุมผูสะสมหนังสืออนุสรณงานศพ 

 

แผงหนังสืออนุสรณงานศพ 

ทาเตียน-ทาชาง 

แผงหนังสืออนุสรณงานศพ 

(แผงอ่ืนๆ) 

ผูคาของเกา (ซาเลง) 

รานหนังสือเกา 

แหลงจําหนายที่ไมมีหนาราน 

เชน บูธชั่วคราวตามงานหนังสือ / เว็บไซต 

รานหนังสือทั่วไป 

กลุมผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือ 

(ผีชั้นลาง / ผีชัน้กลาง / ผีชั้นสูง) 
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      จากภาพดังกลาว สามารถอธิบายถึงเสนทาง ในลักษณะวงจรเครือขายขบวนการคา

หนังสืออนุสรณงานศพไดอยางเปนระบบวา ในงานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพงานหน่ึงๆ น้ัน 

มีผูที่มารวมงานเพื่อรวมไวอาลัยและรําลึกถึงผูวายชนมเปนครั้งสุดทายในฐานะญาติสนิทมิตรสหาย/

แขกผูมีเกียรติ (หมายเลข 1) มารวมงานเพื่อตองการหรือประสงคขอรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพ

ในฐานะผูสนใจศึกษาอัตชีวประวัติบุคคลหรือนิยมเก็บสะสมหนังสือประเภทดังกลาว (หมายเลข 2) 

หรือมารวมงานเพื่อประสงคขอรับของชํารวยที่ระลึกจากงานศพไปเสนอขายยังแผงหนังสือเกา 

หนังสือมือสองในยานการคาหลายพื้นที่ ในสถานภาพการเปนผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพหรือ

กลุมผีประเภทตางๆ (หมายเลข 3) ซึ่งกลุมบุคคลทั้ง 3 ประเภทตางก็ไดรับแจกหนังสืออนุสรณงาน

ศพภายในงานเชนเดียวกัน 

      โดยเฉพาะพวกผีทั้งหลาย เมื่อไดรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพมาแลว ก็จะนํามา

เสนอขายยังแผงหนังสือเกา มือสองที่รับซื้อ โดยมีแหลงรับซื้อที่สําคัญ คือ แผงหนังสือเกา-มือสองบน

พื้นที่การคายานทาเตียน-ทาชาง (หมายเลข 4) ซึ่งแผงดังกลาวจะรับซื้อทุกวัน โดยกลุมผีช้ันลางและ

ผีช้ันกลางมักจะมาเสนอขายใหในเวลาประมาณ 18.00 น. เปนตนไป ซึ่งเปนเวลาหลังจากเสร็จพิธี

พระราชทานเพลิง/ฌาปนกิจศพที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไป สวนกลุมผีช้ันสูงมักจะนํามาเสนอขายใน

ชวงเวลาทําการตามโอกาสที่สะดวกและเหมาะสม โดยผูคาจะพิจารณาตีราคารับซื้อจากเน้ือหาความ

นาสนใจของหนังสือในดานตางๆ รวมถึงจํานวนเลมที่นํามาเสนอขาย และรับซื้อไวโดยจายเปนเงินสด

ทันที 

      ผีบางคนมีแหลงเสนอขายหนังสือประจํา เปนผีที่มีสังกัด ที่แหลงจําหนายหนังสือ

เลี้ยงไวเพื่อใหไปขอรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพโดยเฉพาะตามที่ตางๆ เพื่อใหแผงมีหนังสือประเภท

ดังกลาววางจําหนายอยูตลอดเวลา และเปนการรักษาฐานลูกคาไว เชน แผงจําหนายหนังสือเกา มือ

สอง หนังสืออนุสรณงานศพในพื้นที่การคายานอื่นๆ (หมายเลข 6) รานจําหนายหนังสือเกา

โดยเฉพาะ (หมายเลข 8) ราน/บูธ จําหนายหนังสือที่ไมมีหนารานถาวร เชน บูธจําหนายหนังสือตาม

งานสัปดาหหนังสือแหงชาติ (หมายเลข 7) หรือรานจําหนายหนังสือทั่วไปที่จําหนายหนังสือทุก

ประเภทและมีหนังสืออนสุรณงานศพวางจําหนายดวย (หมายเลข 9) โดยแหลงจําหนายหนังสือที่

กลาวมาจะลงทุนรับซื้อหนังสืออนุสรณงานศพจากพวกผีในราคาสูงพอสมควร เพื่อเปนการดึงดูด 

ผูกมัดใหพวกผีมาเสนอขายใหแผงของตนเปนประจํา สม่ําเสมอ บางครั้งมีการรับผิดชอบภาระ

คาใชจายตางๆ เชน คาเดินทาง คาอาหาร คาที่พัก ฯลฯ ใหพวกผีในกรณีที่สงไปขอรับแจกหนังสือ

อนุสรณงานศพตามงานที่จัดอยูตางจังหวัดหรือภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศไทยดวย และเมื่อเกิดสาย

สัมพันธในเชิงธุรกิจระหวางพวกผีกับผูคาข้ึนอยางแนนแฟน มั่นคงและย่ังยืนแลว ก็ทําใหกลุมผีช้ันสูง

บางพวกอํานวยความสะดวกใหบางรานสามารถเขาไปรับหนังสือไดถึงบริเวณภายในหนวยงานหรือ
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องคกรน้ันๆ ที่ตนสังกัดอยูไดเปนประจํา (เล็ก [นามสมมติ], 2555) สงผลใหแหลงจําหนายหนังสือ

ดังกลาวมีความหลากหลายทั้งดานปริมาณและความนาสนใจ 

      แผงจําหนายเกา-มือสองบนพื้นที่การคายานทาเตียน-ทาชาง ถือเปนแหลงจําหนาย

หนังสืออนุสรณงานศพที่สําคัญแหงหน่ึง ซึ่งเปนที่รูจักกันเฉพาะภายในกลุมผูที่นิยม สนใจและสะสม

หนังสืออนุสรณงานศพหลายคน หนังสืออนุสรณงานศพจํานวนไมนอยถูกรับซื้อและกระจายไปยัง

แหลงจําหนายอื่นๆ ในพื้นที่ตางๆ เพิ่มเติม กลุมลูกคามีทั้งลูกคาขาจรที่เปนผูคนทั่วไปที่มีโอกาสผาน

ไปมาในพื้นที่ดังกลาว หรือกลุมลูกคาขาประจํา เชน กลุมผูที่นิยม สนใจและสะสมหนังสืออนุสรณงาน

ศพ รวมไปถึงราน/บูธ จําหนายหนังสือที่ไมมีหนารานถาวร เชน เว็บไซตจําหนายหนังสือเกาหรือ

หนังสืออนุสรณงานศพโดยเฉพาะ (หมายเลข 7) ที่ถือวาเปนลูกคาขาประจําที่สําคัญที่สุด โดยมี

ขอตกลงจากการสานสัมพันธ ผูกไมตรีทางธุรกิจการคาระหวางกันวาจะตองจัดเก็บหนังสือที่รับซื้อมา

ในแตละครั้ง ไวจํานวนหน่ึงเพื่อสงจําหนายใหแหลงจําหนายในรูปแบบดังกลาวเปนประจํา ซึ่งถาผูคา

รับซื้อจากพวกผีไดในจํานวนนอย-นอยมาก ก็อาจทําใหไมมีหนังสืออนุสรณงานศพบางเลม/บางงาน

วางจําหนายใหผูสะสมหนังสืออนุสรณงานศพมาเลือกซื้อหาเลย (ใหญ [นามสมมติ], 2555) และหาก

ผูคาตองการรักษาฐานหรือกลุมลูกคาไว อาจไปหาซื้อหนังสือเลมที่ผูซื้อตองการมาให จากแผง

จําหนายหนังสือในยานการคาเดียวกันหรือแหลงจําหนายอื่นที่มีรูปแบบการจัดแผงหรือรานใน

ลักษณะคลายกัน เชน แผงจําหนายหนังสือเกา-มือสองในยานการคาตลาดนัดวรจักร โดยใหผูซื้อรอ

หรือนัดหมายใหมารับในโอกาสหนาตอไป 

      ผูคาของเกา เชน รถซาเลง (หมายเลข 5) ก็เปนอีกสื่อกลางหน่ึงที่นําพาหนังสือ

ตางๆ จากบานเรือนที่อยูอาศัยมาสูแหลงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพ โดยการรับซื้อหนังสือจาก

บานเรือนที่อยูอาศัยแตละครั้ง ทําใหไดรับหนังสือหลากหลายทั้งในแงปริมาณและประเภทหนังสือ 

เมื่อมาเสนอขายใหตามแหลงจําหนายรูปแบบ-ลักษณะตางๆ ผูคาแผงหนังสือลักษณะแบบแบกะดิน

มักจะรับซื้อเกือบทุกประเภท มีสัดสวนของหนังสือทั่วไปมากกวาหนังสืออนุสรณงานศพ สวนผูคา

แบบไมมีหนารานหรือตามเว็บไซตและรานหนังสือเกา ไมรับซื้อทุกประเภทโดยจะสนใจหนังสือเกาที่มี

คุณคาในดานตางๆ เปนหลัก ซึ่งหนังสืออนุสรณงานศพก็จัดอยูในขายของหนังสือที่มีความตองการ

ประเภทหน่ึง เน่ืองดวยหลายเลมเปนหนังสือหายาก 

      จากภาพวงจรขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพขางตน สามารถสรุปไดวาแหลง

จําหนายหนังสืออนุสรณงานศพต้ังอยูในยานการคาหลายพื้นที่ มีความแตกตางและหลากหลายในดาน

ลักษณะ รูปแบบ ปริมาณและประเภทของหนังสือที่วางจําหนาย รวมถึงพื้นฐาน ภูมิหลังตางๆ ของ

ผูคาในแตละแหลง แผงจําหนายหนังสือในลักษณะแบกะดิน บนบาทวิถีในยานพื้นที่การคาตางๆ เชน 

ทาเตียน-ทาชางหรือตลาดนัดวรจักร สามารถจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพไดในราคาที่ตํ่า เน่ือง

ดวยเปนผูคาไดรับซื้อหนังสือจากกลุมผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพ หรือพวกผีกลุมตางๆ ที่ขอรับ
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แจกจากงานศพมาไดโดยตรง รวมถึงมีภาระในการบริหารจัดการแผงนอย เมื่อเทียบกับแผงจําหนาย

หนังสือในลักษณะที่เปนรานประจํา ถาวรเปนหลักแหลง เชน รานหนังสือเกา บูธช่ัวคราวตามงาน

สัปดาหหนังสือแหงชาติ รานหนังสือทั่วไป หรือแมกระทั่งเว็บไซตจําหนายหนังสือเกาบนเครือขาย

อินเตอรเน็ต ที่หนังสือที่วางจําหนายมีที่มาจากการรับซื้อจากแผงแบกะดินที่เปรียบเสมือนเปนพอคา

คนกลาง รวมถึงมีภาระคาใชจายในการบริหารจัดการในดานตางๆ หลากหลาย เชน คาเชาพื้นที่

จําหนาย คาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ คาจางพนักงานประจําราน/แผง คาโฆษณาประชาสัมพันธ 

หรือแมแตหมดไปกับการเลี้ยงผี ฯลฯ สงผลใหรานหนังสือต้ังราคาจําหนายที่สูงกวาราคาที่แผงแบกะ

ดินวางจําหนาย 

      แตดวยเงื่อนไข ปจจัยและขอจํากัดของแผงลักษณะแบกะดิน ที่มีทุนทรัพยในการ

บริหารจัดการลงทุนประกอบธุรกิจจํากัดกวาบูธ/รานหนังสือ (ธานินทร ทิพยางค, 2556) ทําให

หนังสืออนุสรณงานศพที่วางจําหนายจึงมีความหลากหลายนอยในดานแหลงที่จัดพิมพ สวนมากจะ

จํากัดอยูแคหนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพโดยประชาชน หนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่จัดไดวาเปน

หนังสือสมัยใหมในยุคปจจุบัน ตางจากราน/บูธ/เว็บไซตจําหนายหนังสือ ที่มีทุนทรัพยในการลงทุนรับ

ซื้อหนังสือไดจากหลายแหลง ทั้งผูคาของเกา เครือขายรานหนังสือพันธมิตรทางธุรกิจการคา มากกวา

แผงแบกะดิน จึงทําใหหนังสืออนุสรณงานศพที่วางจําหนายมีความหลากหลายในดานของแหลงที่

จัดพิมพที่ครอบคลุมไปถึงหนังสืออนุสรณงานศพสมัยอดีต ที่มีตราตางๆ ที่ตีพิมพตนฉบับเรื่องจากหอ

พระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร,โบราณคดีสโมสร-ราชบัณฑิตยสภา,กรมศิลปากร (พ.ศ.2448-

ปจจุบัน) ซึ่งจัดอยูในประเภทหนังสือเกา บางเลมจัดไดวาเปนหนังสือหายากอีกดวย  

      แหลงจําหนายหนังสือที่มีหนังสืออนุสรณงานศพวางจําหนายในหลายพื้นที่หลาก

รูปแบบลักษณะตางก็มีกลุมลูกคาหรือผูซื้อหลักกลุมเดียวกัน คือ กลุมผูสนใจ ช่ืนชอบ นิยมและสะสม

หนังสืออนุสรณงานศพ แตดวยรายละเอียดความแตกตางทั้งในดานตางๆ ดังที่กลาวมาน้ัน สงผลให

แหลงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพทั้ง 2 ลักษณะ มีกลุมลูกคาหรือผูซื้อดังกลาวมีความแตกตางกัน

ไปดวย โดยข้ึนอยูกับรสนิยม พื้นฐานความชอบสวนบุคคล ฐานะ วิถีการดําเนินชีวิต ฯลฯ ทําใหมี

รสนิยมการเลือกซื้อหาหนังสือที่ตางกัน โดยผูที่เปนชนช้ันกลาง มีฐานะปานกลาง สนใจศึกษา

อัตชีวประวัติบุคคลแขนงตางๆ มักนิยมเลือกซื้อหาหนังสืออนุสรณงานศพจากแผงหนังสือลักษณะแบ

กะดินในพื้นที่การคายานตางๆ ดวยราคาจําหนายที่ยอมเยา ไมสูงจนเกินไป สามารถมาเลือกซื้อหาได

เปนประจํา หากมีเวลาและโอกาสก็อาจไปขอรับแจกภายในงานศพตามความสะดวก หนังสืออนุสรณ

งานศพที่เก็บสะสมไวในครอบครองสวนใหญจึงเปนหนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพข้ึนโดยประชาชน 

หนวยงานหรือองคกรตางๆ ทั่วไปในยุคสมัยปจจุบัน ในขณะที่แหลงจําหนายหนังสือที่อยูในรูปแบบ

ลักษณะของราน/บูธ/เว็บไซตจําหนายหนังสือ จะมีกลุมลูกคาหรือผูซื้อสวนใหญ มักเปนผูที่ไมสะดวก

ไปรวมงานศพเพื่อขอรับแจกดวยมีวิถีการดําเนินชีวิตที่มีเวลาวางคอนขางจํากัด หรือไมสะดวกไป
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รวมงานศพเลยดวยเหตุผล เงื่อนไขและขอจํากัดในหลายๆ ประการ หรือหลายคนไมทราบขอมูล

เกี่ยวกับแหลงจําหนายหนังสืองานศพในลักษณะแบกะดิน ที่สวนใหญไมไดเนนจําหนายหนังสือ

อนุสรณงานศพเปนการเฉพาะ หลายคนเปนผูมีฐานะและมีช่ือเสียงในแขนงตางๆ ในสังคม เชน 

นักวิชาการดานประวัติศาสตรระดับชาติ นักธุรกิจ นายทุน ขาราชการช้ันผูใหญ ฯลฯ ดังน้ันกลุมลูกคา

หรือผูซื้อในกลุมน้ีจะเปนผูที่สนใจ ช่ืนชอบ นิยมสะสมหนังสือเกา หนังสือหายากเปนหลัก ซึ่งหนังสือ

อนุสรณงานศพที่จัดพิมพข้ึนมาแตสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ไดจัดอยูในหนังสือประเภทดังกลาวดวย 

 

7. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการธุรกิจคาหนังสืออนุสรณงานศพ 

     จะเห็นไดวาการจัดพิมพหนังสือเพื่อแจกเปนของชํารวยที่ระลึกและอนุสรณในงานศพน้ัน 

ไดกระทํากันเปนธรรมเนียมและคานิยมอันเปนสวนหน่ึงของมิติทางวัฒนธรรม ความเช่ือที่เกี่ยวของกับ

การตาย และดวยคุณคาและคุณูปการของหนังสืออนุสรณงานศพในดานตางๆ ทําใหหนังสืออนุสรณ

งานศพเปนที่ตองการของบุคคลกลุมตางๆ สําหรับเก็บเปนของสะสมหรือใชประโยชนในทางวิชาการ จึง

กอใหเกิดการแสวงหาอันนําไปสูการซื้อขายแลกเปลี่ยนหนังสืออนุสรณงานศพกันเปนเครือขาย

ขบวนการ โดยมีปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจคาหนังสืออนุสรณงานศพ ที่ทําใหหนังสือ

อนุสรณงานศพมีมูลคาเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ เมื่อหนังสืออนุสรณงานศพเขาสูระบบตลาด ซึ่งผูศึกษาได

วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของ คือ ปจจัยที่สงผลตอการซื้อ-ขายหนังสืออนุสรณงานศพ และ ปจจัยที่สงผล

ตอการกําหนดตนทุนและต้ังราคาจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

      7.1 ปจจัยท่ีสงผลตอการซื้อ-ขายหนังสืออนุสรณงานศพ 

             1. ความนาสนใจของเน้ือเรื่อง : หนังสืออนุสรณงานศพมีองคประกอบหลักๆ นอกจาก

ชีวประวัติผูวายชนมและคําไวอาลัยที่เขียนโดยญาติสนิทมิตรสหายแลว ก็จะมีเน้ือเรื่องประกอบที่มีเน้ือหา

สาระความรูในเชิงวิชาการในดานตางๆ โดยเน้ือเรื่องที่นํามาพิมพน้ันอาจเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับตัวผูวายชนม 

เชน ผลงาน เรื่องที่ช่ืนชอบหรือสนใจ ชีวิตความเปนอยู ตระกูลวงศ อาชีพ หนาที่การงาน เปนตน ซึ่งผูที่หา

ซื้อหนังสืออนุสรณงานศพเพื่อการเก็บสะสมสวนใหญ ไมไดรูจกักับผูวายชนม ทายาทผูวายชนมหรือเจาภาพ

เปนการสวนตัว แตมีความสนใจในเน้ือเรื่องที่ทางทายาทผูวายชนมหรือเจาภาพนํามาพิมพ  เน้ือหาเหลาน้ีถือ

เปนจุดขายหลักของหนังสืออนุสรณงานศพ บางเรื่องเปนเรื่องเฉพาะดาน ไมสามารถหาอานไดโดยทั่วไป เชน 

การนําบันทึกหรอืหลักฐานทางประวัติศาสตร เชน พระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุ ตํานานตางๆ ฯลฯ ซึ่ง

การนําเอาเน้ือเรื่องตางๆ มาพิมพเปนหนังสืออนุสรณแจกเปนของชํารวยในงานศพน้ันก็เปนชองทางหน่ึงใน

การเผยแพรความรูและวิทยาการตางๆ สูสังคมวงกวาง ถือเปนการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน 

         2. ช่ือเสียงของผูวายชนม : บุคคลที่เปนบุคคลสําคัญมีช่ือเสียงในดานตางๆ เปนที่

นาสนใจในสังคมวงกวาง เชน นักการเมือง นักวิชาการ บุคคลสาธารณะดานตางๆ หนังสืออนุสรณงานศพของ

128 



 

  

บุคคลเหลาน้ีจะเปนที่ตองการอยางมาก และมักจะมีการจําหนายในราคาสูง ถึงแมวาในหลายๆ เลมจะไมได

นําเอาเน้ือเรื่องตางๆ มาพิมพประกอบ มีแตเพียงเน้ือหาเกี่ยวกับอัตชีวประวัติและคําไวอาลัยก็ตาม  

        3. การจัดรูปเลม : หนังสืออนุสรณงานศพถือเปนหนังสือที่จัดทําข้ึนเปนการเฉพาะกิจ 

ที่จัดพิมพครั้งเดียว และมีจํานวนเลมที่จํากัด ทางทายาทผูวายชนมหรือเจาภาพจึงตองใหความสําคัญใน

การจัดทําเปนพิเศษ ดีที่สุด มีตนทุนการจัดพิมพสูง ทั้งน้ีก็เพื่อเปนเกียรติแกตัวผูวายชนมเองและตระกูล

วงศของผูวายชนม หนังสืออนุสรณงานศพจํานวนหลายเลมจึงมีการจัดพิมพจัดทํารูปเลมที่สวยงาม นา

อาน เชน พิมพสี่สี ปกแข็ง ใชกระดาษอารตมัน ทําใหหนังสือดูมีคุณคานาเก็บรักษาหรือมีไวในครอบครอง 

ซึ่งปจจัยเหลาน้ีสงผลใหราคาจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพจากแหลงตางๆ มีราคาสูงตามไปดวย  

              4. อายุหนังสือ : หนังสืออนุสรณงานศพหลายๆ เลมที่จัดพิมพออกมานานหลายป ยอมมี

ราคาจําหนายที่สูงกวาหนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพข้ึนในยุคปจจุบัน เพราะหลายเลมถือเปนหนังสือเกา

หายาก เชน หนังสืออนุสรณงานศพที่จัดพิมพโดยใชตนฉบับเน้ือเรื่องประกอบจากหอพระสมุดวชิรญาณ

สําหรับพระนครหรือที่รูจักกันวาหนังสือ “ตราหอ” ซึ่งเปนหนังสือที่จัดพิมพในชวงสมัยรัชกาลที่ 5-6 เปนตน 

(นิรันศักด์ิ บุญจันทร, 2553: 4) 

        5. สภาพ : ดวยหนังสืออนุสรณงานศพจัดอยูในประเภทของหนังสือเกา-มือสอง 

หนังสืออนุสรณบางเลมที่จัดพิมพข้ึนนานแลวแตยังอยูในสภาพที่ดียอมมีราคาสูงกวาหนังสืออนุสรณงาน

ศพที่มีสภาพชํารุด แมวาจะเปนหนังสือเลมเดียวกันก็ตาม 

        7.2 ปจจัยท่ีสงผลตอการกําหนดตนทุนและต้ังราคาจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพ 

                           1. จํานวนเลมที่มีวางจําหนาย : งานพระราชทานเพลิงศพ/ฌาปนกิจศพหลายๆ งาน

ไมไดรัดกุมหรือเขมงวดในการแจกหนังสืออนุสรณงานศพ โอกาสที่หนังสือจะตกมาอยูในมือของผูแสวงหา

หนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือ ในปริมาณมากก็มีสูง จึงทําใหหนังสือมีวางจําหนายในแหลงตางๆ มี

มากพอกับความตองการของผูที่สนใจ นักสะสมหรือรานหนังสือเกา ก็สามารถต้ังราคาจําหนายในราคาที่

ไมสูงมาก แตหากหนังสือหลุดออกมาวางจําหนายในปริมาณนอย และมีความตองการสูง ถึงแมวาผูวาย

ชนมไมใชบุคคลสําคัญหรือมีช่ือเสียง ก็อาจทําใหมีราคาสูงได 

        2. ความสัมพันธสวนบุคคลระหวางผูจําหนายกับผูซื้อ : การที่ลูกคา ซึ่งไดแกผูสนใจ 

สะสม จะเลือกซือ้หนังสือไดในราคาสูงหรือปกติน้ัน สวนหน่ึงก็อยูที่ความสัมพันธสวนบุคคลกับผูขายหรือ

พอคาดวย เชน หากเปนลูกคามีความสนิทสนมกับพอคาเปนอยางดี การเปนลูกคาประจํา หรือสามารถ

เอื้อประโยชนทางการคาซึ่งกันและกันได ผูซื้อยอมไดหนังสืออนุสรณงานที่มีคุณภาพ ราคายอมเยาเปน

กันเอง กวาผูซื้อที่เปนลูกคาหนาใหมหรือลูกคาขาจร  

 จากขอมูลขางตนสามารถกลาวไดวานอกจากตัวหนังสืออนุสรณงานศพแลว กลุมผูคาหรือ

จําหนายหนังสืออนุสรณงานศพ ก็ถือเปนบุคคลสําคัญที่กอใหเกิดปจจัยที่สงผลตอการซื้อ-ขายและการ

กําหนดตนทุนและต้ังราคาจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพดังกลาวดวย 
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บทท่ี 6 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

  

 จากผลการศึกษาที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเปนมา พัฒนาการ คุณคาและ

ขบวนการคาและการจัดการธุรกิจการคาหนังสืออนุสรณงานศพดังที่กลาวมาในบทที่ 4 และ 5 ผู

ศึกษาสามารถสรุป อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในโอกาสตอไป ดังน้ี 

 

1. สรุป 

 จากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดดังที่กลาวมาน้ันสามารถสรุปไดวาหนังสือ

อนุสรณงานศพ เปนสื่อสิ่งพิมพที่จัดทําข้ึนเปรียบเสมือนเปนตัวแทนของบุคคลที่ลวงลับ เพื่อระลึกถึง

เกียรติประวัติ ผลงาน คุณงามความดี ตลอดจนคุณูปการในดานตางๆ ที่มีตอสังคม อีกทั้งยังเปนของ

ชํารวยแทนคําขอบคุณของเจาภาพ ทายาท ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของใกลชิด สนิทสนมหรือคุนเคย

กับผูวายชนม แจกใหแกผูที่มารวมไวอาลัยและรําลึกถึงผูวายชนมเปนครั้งสุดทาย จัดเปนสิ่งพิมพที่มี

ลักษณะพิเศษ ที่มีจํานวนเลมและโอกาสในการจัดพิมพที่จํากัด และประเทศไทยถือเปนประเทศเดียว

ในโลก ที่มีวัฒนธรรมการจัดพิมพหนังสืออนุสรณผูวายชนมแจกเปนของชํารวยที่ระลึกในงานศพ  

การจัดพิมพหนังสือสําหรับแจกเปนอนุสรณหรือที่ระลึกในงานศพ ถือเปนขนบธรรมเนียม

ที่มีมาแตสมัยรัชกาลที่ 5 แตดวยวิทยาการพิมพที่ยังไมคอยสะดวกและแพรหลาย การจัดพิมพหนังสือ

อนุสรณงานศพในระยะแรกเริ่มน้ันยังจํากัดอยูในกลุมที่มีกําลังทรัพยและวาสนาบารมี เชน หมูชน

ช้ันสูง พระบรมวงศานุวงศ เจานายและขุนนางช้ันผูใหญเทาน้ัน โดยมีหอพุทธสาสนสังคหะ หอพระ

สมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร โบราณคดีสโมสรและราชบัณฑิตยสภา เปนองคกรสําคัญในการจัดการ 

สนับสนุน สงเสริมการจัดพิมพหนังสือแจกเปนของชํารวยงานในตางๆ และพิมพจําหนายเพื่อการกุศล 

อันเปนการรักษาตนฉบับเดิมและเผยแพรความรูเปนวิทยาการแกผูคนทั่วไป  

จากความประสงคและนโยบายของหอพุทธสาสนสังคหะ หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับ

พระนคร โบราณคดีสโมสรและราชบัณฑิตยสภา ทําใหมีผูมีจิตศรัทธาทั้งหลายรับจัดพิมพเรื่องจาก

ตนฉบับที่องคกรดังกลาวจัดหา คัดเลือกและชําระให สําหรับในโอกาสงานตางๆ ทั้งงานมงคลและงาน

ศพเปนจํานวนมาก ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เมื่อครั้งดํารงตําแหนงเปนนายกสภาหอ

พระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร พระองคถือเปนบุคคลสําคัญที่ทําใหการจัดพิมพหนังสือสําหรับ

แจกในงานศพแพรหลายย่ิงข้ึน หนังสือหลายเลมพระองคไดทรงนิพนธคํานําเพื่ออธิบายที่มาของเรื่อง

ประกอบใหดวย ทําใหหนังสือมีคุณคา นาอานและนาสนใจ ซึ่งปจจุบันมีกรมศิลปากรเปนองคกรที่
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สนองนโยบายดังกลาวสืบตอมา ทําใหธรรมเนียมประเพณีและแนวคิดการจัดพิมพหนังสือสําหรับแจก

เปนของชํารวยที่ระลึกในโอกาสตางๆ โดยเฉพาะงานศพ ขยายมาสูปจเจกชนบุคคลทั่วไป  

หนังสืออนุสรณงานศพในยุคแรกๆ ที่นอกจากจะจัดพิมพในรูปแบบลักษณะของหนังสือ

สวดมนตหรือนําเรื่องที่เกี่ยวเน่ืองในพุทธศาสนามาจัดพิมพแลว มักมีรูปแบบลักษณะเนนการจัดพิมพ

เน้ือหาสาะความรูตางๆ ซึ่งเน้ือเรื่องในหนังสืออนุสรณงานศพในยุคแรกๆ จะมีตนฉบับเรื่องจากหอ

พระสมุดฯ ที่สวนใหญจะจํากัดขอบเขตของความรูอยูเฉพาะวงวิชาการดานประวัติศาสตร โบราณคดี 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเทาน้ัน โดยไมเนนขอมูลเน้ือหาที่เกี่ยวของกับเกียรติประวัติของผูวายชนม 

หรือปรากฏการเขียนคําไวอาลัย และงานหน่ึงๆจะจัดพิมพเพียงเลมเดียว  

สมัยปจจุบันที่มีความเจริญกาวหนาดานวิทยาการพิมพ ธรรมเนียมประเพณีการจัดพิมพ

หนังสือไดขยายวงกวางไปในกลุมคนหลายกลุม หลากสถานภาพในสังคม เน้ือเรื่องที่นํามาจัดพิมพได

ขยายวงกวางครอบคลุมไปในยังศาสตรสาขาดานตางๆ และเนนการคัดเลือก จัดหาเน้ือเรื่องที่มีสวน

สัมพันธเกี่ยวของกับผูวายชนมเปนสําคัญ เชน เกียรติประวัติ ผลงาน ชีวิตความเปนอยู ตระกูลวงศ 

สาเหตุการเสียชีวิต ฯลฯ มีการบรรยาย รวมถึงปรากฏของคําไวอาลัยที่เขียนบรรยายโดยเหลาบรรดา

ญาติสนิท มิตรสหาย ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของใกลชิด สนิทสนมหรือคุนเคยกับผูวายชนม หากผู

วายชนมเปนบุคคลผูมีบารมี สถานภาพและช่ือเสียงในสังคมวงกวาง ก็มีโอกาสจัดพิมพหนังสือ

อนุสรณงานศพเปนชุดมีจํานวนหลายเลมหรือพิถีพิถันในการผลิต จัดทําหรือมีบรรจุภัณฑสวยงาม

อยางดี ทั้งน้ีก็เพื่อใหเกียรติผูวายชนม ซึ่งตางกับหนังสืออนุสรณงานศพในยุคแรกที่เนนจัดพิมพเพื่อ

เผยแพรความรูตางๆ เปนหลัก และจากปริมาณของหนังสืออนุสรณงานศพที่มีการจัดพิมพข้ึนอยาง

แพรหลายในสังคมไทย จึงทําใหหนังสืออนุสรณงานศพมีคุณคาในดานตางๆ หลากหลาย อาทิ คุณคา

ทางประวัติศาสตร คุณคาทางวิชาการ คุณคาดานความหายาก คุณคาทางจิตใจ ตลอดจนคุณคาทาง

วัฒนธรรม 

ดวยคุณูปการนานับประการของหนังสืออนุสรณงานศพ กอใหเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน

หนังสือดังกลาวข้ึนในตลาดคาหนังสือเกา หนังสือมือสอง ทําใหหนังสืออนุสรณงานศพมีคุณคาและ

มูลคาเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ โดยแหลงคาหนังสืออนุสรณงานศพที่สําคัญและมีช่ือเสียงในอดีต คือ แผง

จําหนายหนังสือเกาภายในตลาดนัดสนามหลวง ที่มีนักเลงหนังสือเกา นักสะสมหนังสืออนุสรณงาน

ศพทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ มาเลือกซื้อหาสะสมกันอยางคึกคัก จนยุบเลิกตลาดนัด

สนามหลวงและยายไปอยูสวนจตุจักร ทําแหลงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพจึงกระจัดกระจายไป

หลายแหงทั่วกรุงเทพมหานคร โดยมีรูปแบบลักษณะของแหลงจําหนายแตกตางกันไปทั้งเปนแบบแผง

ลอยแบกะดิน รานประจําถาวร รานประจําไมถาวร และเว็บไซตบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 ดวยคุณคาและคุณูปการของหนังสืออนุสรณงานศพในดานตางๆ สงผลใหมีกลุมคนที่ช่ืน

ชอบ ใหความสนใจศึกษาหรือตองการใชประโยชนในดานตางๆ จากหนังสืออนุสรณงานศพ ทําการ
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แสวงหาหนังสือประเภทดังกลาวมาครอบครอง สะสมเปนสมบัติสวนบุคคล โดยมีวิธีการแสวงหาที่

นาสนใจ คือ การแฝงตัวเปนผูรวมงานเพื่อขอรับแจกจากงานศพ ตามสถานที่ประกอบพิธีพระราชทาน

เพลิงศพ/ฌาปนกิจศพในพื้นที่ตางๆ  

พระอารามหลวงที่สําคัญทั่วกรุงเทพมหานคร เชน วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งเปนที่ต้ังของ

เมรุหลวง ที่จัดใหมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพบุคคลที่มีช่ือเสียง มีตําแหนงหนาที่การงาน

หรือมียศ-บรรดาศักด์ิสูง โดยมีผูแทนพระองคเสด็จฯ มาเปนองคประธานประกอบพิธีอยูเปนประจํา 

ซึ่งในการน้ีทางทายาทหรือเจาภาพมักจะทําหนังสืออนุสรณที่ระลึกมาแจกแกผูมารวมงาน ที่ถือเปน

ความนิยมของการจัดงานศพที่เห็นวาผูวายชนมเปนบุคคลสําคัญและมีช่ือเสียง จึงตองทําหนังสือแจก

เปนของที่ระลึกหรือของชํารวยใหกับผูที่มารวมงาน เพื่อเปนการเผยแพรคุณงามความดี บอกเลา

ชีวประวัติ ฯลฯ ดังที่กลาวมาขางตน  

ดวยขอจํากัดของกลุมผูสะสมหนังสืออนุสรณงานศพที่มีความตองการหนังสืออยู

ตลอดเวลาและไมสามารถไปงานศพไดทุกงาน จึงเกิดบุคคลกลุมหน่ึงที่ยึดอาชีพ “ไปงานศพ” แทน ที่

รูจักวาเปน “ผี” โดยบุคคลเหลาจะแฝงตัวเขาไปรวมงานเพื่อขอรับหนังสืออนุสรณงานศพ ซึ่งมีการหา

ขอมูลและเตรียมตัวอยางดี และกระทํากันเปนเครือขายขบวนการ โดยจะใชวิธีการตางๆ เพื่อใหได

หนังสืออนุสรณงานศพมาในปริมาณมากที่สุดเพื่อสงขายใหแผงหรือรานหนังสือที่รับซื้อตอไป ซึ่งกลุม

ผูสะสมที่ไมสะดวกหรือไมมีโอกาสไปขอรับจากงานศพดวยเหตุผล เงื่อนไข ปจจัยและขอจํากัดตางๆ 

ก็จะมาทําการเลือกซื้อเลือกหาจากแหลงจําหนายดังกลาวตอไป 

 แผงหรือรานจําหนายหนังสือที่รับซื้อหนังสืออนุสรณงานศพน้ันมีการจัดการรูปแบบลักษณะ

การวางจําหนายที่หลากหลายกระจายอยูตามพื้นที่การคายานตางๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ทั้งอยูใน

รูปลักษณะหาบเร/แผงลอยแบบแบกะดินบนบาทวิถี รานจําหนายหนังสือเกาในพื้นที่การคายานตางๆ 

บูธ/แผงหนังสือช่ัวคราวแบบไมมีหนารานตามงานสัปดาหหนังสือระดับชาติ รวมไปถึงการคาบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ในรูปแบบเว็บไซตจําหนายหนังสือเกาโดยเฉพาะ  

 แผงจําหนายหนังสือเกา-มือสองยานทาเตียน-ทาชาง ถือเปนแหลงสําคัญที่เปนศูนยกลาง

การรับซื้อหนังสือจากพวกผีที่นํามาสงเสนอขายในแตละครั้ง และสงขาย จําหนายใหกับผูคนทั่วไป กลุม

ผูสะสม ตลอดจนกลุมผูคาหนังสือเกา-หนังสืออนุสรณงานศพในแหลง/พื้นที่การคาแหงอื่นๆ ที่เปนกลุม

ลูกคาหรือผูซื้อขาจรและขาประจําที่แวะเวียนกันมาเลือกซื้อหาในแตละวัน โดยมีปจจัยที่สงผลตอการ

เลือกซื้อและจัดจําหนายที่สําคัญโดยพิจารณาจาก ความนาสนใจของเน้ือเรื่องที่จัดพิมพ ช่ือเสียงของผู

วายชนม การจัดรูปเลม อายุและสภาพของหนังสือ ซึ่งจํานวนเลมที่มีวางจําหนายในทองตลาดและ

ความสัมพันธระหวางบุคคลระหวางผูซื้อและผูจําหนายถือเปนปจจัยที่สงผลตอการกําหนดตนทุนและต้ัง

ราคาจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพ 
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ปจจุบันหนังสืออนุสรณงานศพ เปนสิ่งพิมพที่ไดรับความสนใจเพิ่มมากข้ึนในสังคม 

ตลอดจนวิธีการตางๆ ของพวกผีที่ปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่งหนังสืออนุสรณงานศพในแตละครั้งก็มีความ

หลากหลายมากข้ึน ทางทายาท เจาภาพ ตลอดจนผูจัดงานเองก็มีมาตรการตางๆ ในการปองกันหรือ

จัดการการแจกหนังสือหรือของที่ระลึกในวิธีการตางๆ โดยคาดหวังวาจะสามารถทําใหผูที่มารวมงาน

ไดรับแจกหนังสือกันถวนหนาทุกคน และเพื่อรักษาไวซึ่งช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดีของผูวายชนม ทํา

ใหบางงานที่มารวมงานในฐานะแขกและพวกผีทั้งหลาย ไมมีผูใดไดรับแจกหนังสือเลยก็มี ประกอบกับ

กลุมผูสะสมสวนใหญที่ไมสะดวกหรือไมสามารถไปรวมงานเพื่อขอรับไดเหมือนในอดีต ดวยเหตุผล 

เงื่อนไข ปจจัย โอกาสและขอจํากัดตางๆ จึงหันมาเลือกซื้อหาหนังสืออนุสรณงานศพตามแหลงตางๆ 

แทน หรือบางคนไดผันตนเองไปเปนผูคาเพื่อเก็งกําไร จึงทําใหมีผูมายึดอาชีพไปงานศพหรือมาเปนผี

จํานวนมากข้ึนกวาแตกอน สงผลใหแผง/รานจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพมีปริมาณหนังสืออนุสรณ

งานศพวางจําหนายมากข้ึน โดยเนนจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพบุคคลสําคัญที่มีช่ือเสียงในสังคม 

และเริ่มมีเทคนิคการขายและการสงเสริมการตลาดเพื่อเปนการดึงดูดและรักษาฐานผูซื้อใหแผงมีกลุม

ลูกคาที่ประจําถาวร เชน มีระบบการสั่งจอง การลด แลกเปลี่ยน แจก แถม ฯลฯ มีการสรางเครือขาย

ความสัมพันธทางธุรกิจการคาเพื่อซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินคากันระหวางแผง หลายแผงมีวิธีการสราง

ความมั่นคงในดานตางๆ เพื่อใหเกิดความอยูรอดทางการคา เชน เลี้ยงผีเพื่อใหไปรับแจกหนังสือมาสง

เสนอขายเปนประจํา หรือทําการสรรหา คัดเลือกหนังสือเกา-มือสองเขามาวางจําหนายเพื่อใหมี

ประเภทของกลุมผูซื้อที่หลากหลายข้ึน ตัวผูคาเองก็อาศัยความมีสัมพันธภาพและอัธยาศัยไมตรีที่ดี

ของตนเปนเครื่องมือในการศึกษา เรียนรูพฤติกรรมของกลุมผูซื้อในเรื่องความสนใจ ความตองการ 

รสนิยมตางๆ ควบคูไปกับความรูเกี่ยวกับหนังสือที่วางจําหนาย เพื่อใหธุรกิจการคาหนังสือประเภทน้ี

ดํารงไวอยางย่ังยืนตอไป 

 

2. อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวสามารถอภิปรายไดวา หนังสืออนุสรณ

งานศพเปนสื่อสิ่งพิมพที่จัดทําข้ึนเพื่อแจกเปนของชํารวยที่ระลึกใหแกผูที่มารวมไวอาลัยและรําลึกถึงผู

วายชนมเปนครั้งสุดทายและแทนคําขอบคุณของเจาภาพ ทายาท ที่ถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสืบ

ตอเน่ืองกันมานับแตสมัยรัชกาลที่ 5 จวบจนปจุบัน โดยถือเปนทรัพยากรวัฒนธรรมอยางหน่ึงที่เปน

ทั้งของเกาจากอดีต (Heritage) และเปนของใหม (Creation) เปนทรัพยากรหรือมรดกทางวัฒนธรรม

ที่จับตองมองเห็นได (Tangible Cultural Heritage) และเน้ือหา สาระ ความรูตางๆ ที่นํามาจัดพิมพ

เผยแพร ก็ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intangible Cultural Heritage) ดวยเชนกัน  

ทรัพยากรวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มีคุณคาและความหมายในตัวเอง หนังสืออนุสรณงานศพก็

จัดเปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณคาและความหมายมากมายหลายดาน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับมุมมอง 
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เงื่อนไขและวัตถุประสงคของการนําไปใชประโยชนของผูใช ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียในมิติ

ตางๆ เชน ในมุมมองของผูจัดพิมพ ซึ่งในทีน้ีหมายถึงทางทายาทหรือเจาภาพงานศพ คุณคาทางทาง

จิตใจของหนังสืออนุสรณงานศพถือเปนสิ่งสําคัญย่ิง เปรียบเสมือนเปนตัวแทนของบุคคลที่ลวงลับ เพื่อ

ระลึกถึงเกียรติประวัติ ผลงาน คุณงามความดี ตลอดจนคุณูปการในดานตางๆ ที่มีตอสังคม อีกทั้งยัง

เปนของชํารวยแทนคําขอบคุณที่แจกใหแกผูที่มารวมไวอาลัยและรําลึกถึงผูวายชนมเปนครั้งสุดทาย 

ในมิติของผูนิยมสะสมหนังสือประเภทน้ี มองวาหนังสืออนุสรณงานศพมีคุณคาทางดานวิชาการและ

ประวัติศาสตร ดวยเปนหนังสือที่มีลักษณะเฉพาะตัว จัดเปนหนังสือหายาก ตีพิมพจํานวนเลมที่จํากัด

เน่ืองดวยเปนแหลงขอมูลชีวประวัติบุคคลที่มีคุณคาตอผูที่สนใจศึกษาหรือติดตาม ที่ไมสามารถหาอาน

หรือซื้อไดตามรานขายหนังสือหรือแหลงสารนิเทศทั่วไป หลายเลมมีเรื่องราว เน้ือหาสาระความรู 

ขอมูล ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรรวมถึงชีวประวัติของผูตายที่เปนบุคคลสําคัญหรือผูมีช่ือเสียงใน

สังคมที่มีความนาสนใจและมีคุณคาอันเปนประโยชนตอผูสนใจศึกษาหรือติดตามจํานวนมินอย และ

ดวยคุณคาดานความหายากของหนังสืออนุสรณงานศพ ทําใหในสายตาของกลุมผูคาหรือจําหนายและ

กลุมผูแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือ เห็นวาหนังสืออนุสรณงานศพมีคุณคาทาง

เศรษฐกิจกับพวกเขาที่สามารถสรางรายไดจากการจําหนายหนังสือเหลาน้ีไดมินอย และในระดับชาติ

หนังสืออนุสรณงานศพถือเปนสิ่งที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของชาติไทย ที่สามารถกลาวประเทศไทย

เปนประเทศเดียวในโลกที่มีการจัดทําหนังสือแจกเปนของที่ระลึกในงานศพ ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชนตอ

การศึกษาคนควา การเผยแพรวิชาความรู รวมทั้งการสรางนิสัยรักการอาน 

 ดวยคุณคานานับประการของหนังสืออนุสรณงานศพ กอใหเกิดการบริโภคหนังสือ

อนุสรณงานศพข้ึนในกลุมผูนิยมสะสมหนังสือประเภทดังกลาว ที่สอดคลองกับแนวคิดวัฒนธรรมการ

บริโภค ที่วาความตองการบริโภคหนังสืออนุสรณงานศพที่มีนัยยะที่มากกวาความเปนวัตถุ สิ่งของที่

บริโภคอยูน้ัน เปนการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการทางดานจิตใจ สังคม วัฒนธรรม รสนิยม ซึ่ง

เปนการบริโภคในเชิงสัญญะ การบริโภคหนังสืออนุสรณงานศพจึงมีสถานะความตองการมากกวาการ

บริโภคเพื่อดํารงชีวิต ทําใหการบริโภคหนังสืออนุสรณงานศพของกลุมผูนิยมสะสมหนังสือดังกลาว คือ 

การเก็บสะสมที่มุงความสําคัญไปยังการครอบครองมากกวาการใชสอย จนสามารถสรางคุณคาข้ึนจน

กลายเปนความหมายอยางหน่ึงในการบริโภค จนกลายเปนกิจกรรมทางสังคมอยางหน่ึงที่ไมมีที่สิ้นสุด 

 ความตองการบริโภค กอใหเกิดการเก็บสะสมข้ึน ตามแนวคิดการเก็บสะสม ที่วาการเก็บ

สะสมก็เปนการบริโภคเฉพาะแบบประเภทหน่ึงที่มีนัยยะของการเก็บสะสมเพื่อการอนุรักษ เปน

กระบวนการแสดงใหเห็นถึงความกระตือรือรนอยางเลือกสรรและดวยใจรัก เพื่อใหไดมาและเปน

เจาของสิ่งของที่เปนประโยชนใชสอยน้ันเปลี่ยนไปจากเดิมที่ข้ึนอยูกับเงื่อนไขของการบริโภค การเก็บ

สะสมหนังสืออนุสรณงานศพ ถือเปนกิจกรรมที่ทําใหหนังสืออนุสรณงานศพกลายเปนของสะสมที่

กอใหเกิดการเสาะแสวงหามาไวในครอบครอง ดวยปจจัยของหนังสืออนุสรณงานศพที่จัดเปนสื่อ
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สิ่งพิมพที่จัดทําข้ึนในจํานวนที่จํากัด จัดพิมพเพียงครั้งเดียว สิ่งเหลาน้ีทําใหหนังสืออนุสรณงานศพมี

ลักษณะเฉพาะที่ทําใหไดรับความนิยมและเก็บสะสมในกลุมคนกลุมหน่ึง ใชเช่ือวาการเก็บสะสม

หนังสืออนุสรณงานศพทําใหตนเองเปนผูที่มีความพิเศษกวาบุคคลอื่นๆ ดวยมีรสนิยมหรือความช่ืน

ชอบ ตองการสะสมในสิ่งที่บุคคลอื่นๆ น้ันไมมี หรือไมสามารถเขาถึงของสะสมดังกลาวไดเหมือนตน 

สงผลใหผูสะสมมีคุณคา ศักด์ิศรี หนาตา ภาพลักษณ สถานภาพและพื้นที่ในสังคม อีกทั้งยังเปนผูที่ทํา

ใหวงการหนังสืออนุสรณงานศพน้ันคึกคักมีชีวิตชีวาอีกดวย 

  หนังสืออนุสรณงานศพน้ันเปนสิ่งที่จัดทําข้ึนเพื่อแจกเปนของชํารวยแกผูมารวมไวอาลัย

เพื่อเปนที่ระลึกและแทนคําขอบคุณของเจาภาพ เปนสิ่งที่มีคุณคาทางจิตใจ ไมนิยมซื้อขายโดยทั่วไป 

แตเน่ืองดวยมีผูสนใจซึ่งไมไดอยูในสถานะของผูไปรวมงานศพที่รูจักหรือคุนเคยกับผูวายชนม ทายาท

ของผูวายชนมหรือเจาภาพงานเปนการสวนตัว หากแตเปนผูสนใจ นิยมสะสมหนังสือประเภทน้ี หรือ

เปนนักคาหนังสือเกา- หายาก จึงทําใหเกิดการแสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพตามงานตางๆ ที่กระทํา

กันเปนกระบวนการและเปนขบวนการ โดยมีเงินตราเปนสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ซึ่ง

นอกจากจะถือเปนคาหนังสือแลว ยังหมายรวมถึงคาประสบการณ คาเสียเวลา คาเดินทาง ขนสง ของ

ผูที่แสวงหาหนังสืออนุสรณงานศพสงแผงหนังสือ ประกอบกับหนังสืออนุสรณงานศพน้ันมีคุณคาและ

ความหมายในฐานะที่เปนอนุสรณที่ระลึกสําหรับผูที่มารวมงาน ประกอบกับเปนหนังสือที่จัดทําข้ึน

เฉพาะกิจ หลายเลมจัดพิมพเน้ือหาสาระความรูที่เปนประโยชนในเชิงวิชาการ สิ่งเหลาน้ีมีสวนทําให

หนังสืออนุสรณงานศพมีคุณคาเพิ่มข้ึนไปอีกเพื่อตอบสนองความตองการเก็บสะสมหรือมีไวใน

ครอบครอง ปจจัยเหลาน้ีทําใหผูจําหนายหรือกลุมพอคาหนังสืออนุสรณงานศพใชในการกําหนดหรือ

ต้ังราคาเพื่อใหเกิดมูลคา บางรายมีการสงเสริมการตลาดที่นาสนใจเชนมีการประชาสัมพันธหรือการ

บริการสั่งซื้อ-จําหนายแบบออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ชวยเอื้อตอความสะดวกของผูบริโภค

เปนสําคัญ เปนตน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหหนังสืออนุสรณงานศพมีหนาที่ คุณคาและความหมายใหม 

กลายเปนสินคาประเภทหนังสือเกาหายาก โดยมีกลุมผูนิยมสะสมหนังสือประเภทน้ีเปนผูบริโภค 

สามารถมีไวครอบครองไดโดยไมจําเปนตองไปขอรับแจกในงานศพ ดังแสดงใหไวแผนภาพการจัดการ

หนังสืออนุสรณงานศพตามกรอบแนวคิดในเชิงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย 
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ภาพที่ 38 การจัดการหนังสืออนุสรณงานศพตามกรอบแนวคิดในเชิงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

           เชิงพาณิชย 

   

  ถึงแมวาการจัดการหนังสืออนุสรณงานศพในเชิงธุรกิจการคาที่กระทํากันเปนลักษณะ

เครือขาย ขบวนการ โดยมีบริบท ลักษณะ ข้ันตอน วิธีการหรือกระบวนการตางๆ บางประการ เชน 

หนังสืออนุสรณงานศพเปนสิ่งที่จัดพิมพข้ึนเพียงครั้งเดียวและมีจํานวนที่จํากัด จัดไดวาเปนของหายาก

อยางหน่ึง มีกลุมผูที่นิยม สะสม ช่ืนชอบ เฉพาะกลุม มีวิธีการ ข้ันตอน กระบวนการการใหไดมาไวใน

ครอบครองที่ไมโปรงใส ไมตรงไปตรงมา มีตลาดหรือแหลงจําหนายที่รูจักเปนการเฉพาะ หรือ

แมกระทั่งซื้อขายกันในมูลคาที่สูง ฯลฯ ที่เหมือนหรือคลายคลึงกับขบวนการคาโบราณวัตถุน้ัน แต

ขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ เปนธุรกิจที่ไมผิดกฎหมายใดๆ เพราะไมมีกฎหมายใดๆ มี

บทลงโทษผูที่กระทําผิดฐานลักทรัพยหรือชิงทรัพยสิ่งของที่มีไวสําหรับแจกเปนของชํารวยที่ระลึก 

สําหรับในดานจริยธรรมน้ัน สวนหน่ึงถือวาไมผิดหลักจริยธรรม เน่ืองจากผูที่ไปรวมงานศพทุกคนตางมี

สิทธิที่จะไดรับแจกหนังสืออนุสรณงานศพโดยชอบธรรม อีกสวนหน่ึงถือวาผิดหลักจริยธรรมน้ัน

เน่ืองมาจากการกระทําของกลุมผูแสวงหาหนังสือฯ (พวกผีกลุมตางๆ) ที่ต้ังใจแฝงตัวเขาไปรับหนังสือ

เพื่อนําไปสงเสนอขายยังแผงหนังสือ ซึ่งการกระทําดังกลาวน้ันไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ

หนังสืออนุสรณงานศพ 

คุณคา ความหมาย หนาที่เดิม 

(Value Meaning Fucntioning) 

เปนหนังสือที่พิมพขึ้นสําหรับแจก

เปนของชํารวยหรือของที่ระลึก

แกผูที่มารวมงานไวเปนอนุสรณ

สําคญั 

หนังสืออนุสรณงานศพ 

คุณคา ความหมาย หนาที่ใหม / อื่นๆ  

(Re-Value Re-Meaning Re-Fucntioning) 

เปนสินค าประเภทหนัง สือ เก า  มีคุณค า      

หายาก เปนที่ตองการในหมูนักสะสมหนังสือ

เก าหรื อ นัก วิชาการด านประ วัติ ศาสตร 

โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม บุคคลสําคัญ 

กระบวนการจัดการวัฒนธรรมเชิงพาณิชย 

กระบวนการการทําใหกลายเปนสินคา 

 (Commercialization of Cremation Memorial Book) 

- กระบวนการตั้งหรือกําหนดราคา การบริการ 

- การสงเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ ขนสง ฯลฯ 
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พิมพหนังสืออนุสรณงานศพ ซึ่งตางกับขบวนการคาโบราณวัตถุที่เปนธุรกิจที่ผิดกฎหมายและ

จริยธรรมโดยตรง 

  ในขณะเดียวกันปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจคาหนังสืออนุสรณงานศพ ทั้ง

ปจจัยที่สงผลตอการซื้อ-ขายหนังสืออนุสรณงานศพและปจจัยที่สงผลตอการกําหนดตนทุนและต้ัง

ราคาจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพน้ัน ถือเปนสวนสําคัญมีผลตอความตองการ ความนิยมในหนังสือ

อนุสรณงานศพ เชนเดียวกบัการจัดการพระเครื่องในเชิงพุทธพาณิชย 

  ขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ กอใหเกิดประโยชนทั้งทางตรงและทางออมกับผูที่

เกี่ยวของในขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพทุกคน ประโยชนทางตรงน้ันทําใหกลุมผูนิยมสะสม

หนังสือประเภทดังกลาวมีโอกาสพบเจอกับหนังสือเลมตางๆ มากมาย หลายๆ เลมอาจไมตองลงทุนไป

ขอรับแจกในงานศพบุคคลที่ไมรูจักมักคุน กลุมผูแสวงหาหนังสืออนสุรณงานศพสงแผงหนังสือและกลุม

ผูคาหรือจําหนายหนังสือดังกลาวมีรายไดเลี้ยงชีพจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนหนังสือ ทางทายาทผูวาย

ชนม เจาภาพงานศพก็อาจรูสึกยินดีที่หนังสือที่ตนมีโอกาสจัดพิมพไดเผยแพรไปยังกลุมคนกลุมอื่นๆ ใน

สังคมวงกวางที่ไมมีโอกาสไปขอรับแจกจากงาน กอใหเกิดอานิสงสทั้งแกผูวายชนมและผูที่ยังมีชีวิตอยู 

อันสอดคลองและตรงตามเปาประสงคของการจัดพิมพหนังสืออนุสรณงานศพ  

  สวนประโยชนที่ไดรับทางออมน้ัน สังคมอาจเกิดความต่ืนตัวในการใชประโยชนจาก

หนังสืออนุสรณงานศพมากข้ึน ปลูกฝงและสงเสริมใหผูคนในสังคมมีนิสัยรักการอาน สงผลใหเกิดความ

ประณีต บรรจง พิถีพิถันการจัดพิมพหนังสือใหนาอานและเก็บรักษาสะสมมากข้ึน 

  ดังน้ันธุรกิจคาหนังสืออนุสรณงานศพ ถือไดวาเปนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่เกิด

ประโยชนสูงสุดตอวงการหนังสือและสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่วิถีทางและกระบวนการดังกลาวน้ันยังคง

รักษาเปาหมาย ปณิธานและวัตถุประสงคของการจัดทําหนังสือมาต้ังแตแรก คือ เพื่อเผยแพรความรู

ตางๆ ซึ่งและดวยคุณคานานับประการของหนังสืออนุสรณงานศพในดานตางๆ กอใหเกิดการสราง

สรางรายไดเลี้ยงชีพใหกับคนชายขอบหรือผูดอยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะกลุมผูแสวงหาหนังสือฯ สง

แผงหนังสือประเภทกลุมผีช้ันลาง ดังน้ันคุณูปการของหนังสืออนุสรณงานศพจึงกอใหเกิดอานิสงสผล

บุญแกทั้งตัวผูวายชนม ผูจัดพิมพและผูไดรับประโยชนจากหนังสือในทุกมิติ 

  หนังสืออนุสรณงานศพหลายเลมมีคุณคาหลายดาน โดยเฉพาะคุณคาในดานวิชาการ

แขนงตางๆ ดังที่กลาวมา แตดวยขอจํากัดที่อยูในสถานะของการเปนหนังสือแจก ไมมีจําหนายในราน

หนังสือทั่วไป นอกเสียจากแหลงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพที่เปนที่รูจักกันอยูเฉพาะกลุมผูสะสม

หนังสือประเภทดังกลาว โดยเฉพาะหนังสืออนุสรณงานศพจัดพิมพข้ึนโดยหนวยงานตางๆ  ซึ่งหาก

เปนไปไดนอกจากจะพิมพสําหรับแจกแลว ควรจัดพิมพสําหรับจําหนาย รวมสมทบทุนหรือบริจาคเพื่อ

ขอรับหนังสือดวย เปนการเปดโอกาสใหผูคนทั่วไปที่ไมมีโอกาสหรือไมสะดวกไปขอรับแจกจากงานศพ

ไดมีโอกาสครอบครองหนังสือเหลาน้ีบาง 
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     ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาเช่ือวาจะมีสวนที่ทําใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของ

หนังสืออนุสรณงานศพในฐานะที่เปนทรัพยากรทางการศึกษาและทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีคุณคา

ทางวิชาการดานตางๆ และสนใจเผยแพรความรูหรือวิทยาการตางๆ ผานจากการจัดพิมพเปนหนังสือ

อนุสรณงานศพ และหวังเปนอยางย่ิงวางานศึกษาน้ีจะชวยสนับสนุนและสงเสริมใหแหลงสารนิเทศ

ตางๆ ดําเนินการจัดการพัฒนาหรือปรับปรุงการใหบริการคนควาขอมูลความรูตางๆ จากหนังสือ

อนุสรณงานศพใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดย่ิงข้ึนตอไป 

 

3. ขอเสนอแนะ 

 เพื่อใหการศึกษาขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพ ซึ่งเปนการศึกษาการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย มีความสมบูรณและครอบคลุมในทุกๆ ดาน และสามารถวิเคราะห

และอธิบายปรากฎการณดังกลาวไดมากข้ึน ผูศึกษาไดมขีอเสนอแนะสําหรับการศึกษา หากมีผูสนใจที่

จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการหนังสืออนุสรณงานศพในเชิงพาณิชยในโอกาสตอไป ไดแก   

 1. การศึกษาในครั้งน้ีผูศึกษาไมไดทําการสัมภาษณเก็บขอมูลจากกลุมผูแสวงหาหนังสือ

อนุสรณงานศพใดๆ เลย ในโอกาสตอไปควรทําการสัมภาษณเก็บขอมูลบุคคลกลุมเหลาน้ีดวยเพื่อให

ไดขอมูลที่ชัดเจน ถูกตองและเที่ยงตรงมากข้ึน 

 2. การศึกษาครั้งน้ีไดจํากัดการศึกษาประเด็นบริบททางการคาและการจัดการธุรกิจคา

เพียงแคแหลงจําหนายหนังสืออนุสรณงานศพรูปแบบลักษณะแผงลอยแบกะดินพื้นที่การคายานทา

เตียน-ทาชางเพียงแหงเดียวเทาน้ัน ดังน้ันควรทําการศึกษาพื้นที่การคาในรูปแบบลักษณะอื่นๆ ดวย 

เชน รานจําหนายหนังสือทั้งในรูปแบบรานประจําถาวรและไมประจําถาวร รวมถึงเว็บไซตจําหนาย

หนังสืออนุสรณงานศพ เพื่อใหไดเห็นภาพรวมของวงจรและขบวนการคาหนังสืออนุสรณงานศพที่

ชัดเจนมากข้ึน  

 3. จากการศึกษาครั้งน้ี จะเปนแนวทางจุดประกายใหเกิดการศึกษาในประเด็นหรือมิติ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการหองสมุดหนังสืออนุสรณงานศพวัดบวร

นิเวศวิหาร การศึกษาแนวทางการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาคนควาขอมูลหรือองคความรูดานตางๆ 

จากหนังสืออนุสรณงานศพ เปนตน 
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ระเบียบกรมศิลปากร เรื่อง การขออนุญาตพิมพหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ระเบียบกรมศิลปากร 

เรื่อง การขออนุญาตพิมพหนังสือ 

 

กรมศิลปากร มีหนาที่สงวนรักษา ทะนุบํารุงสงเสริมและสนับสนุนการสรางสรรคสมบัติ 

วัฒนธรรม และนําออกเผยแพรใหกวางขวาง เพื่อประโยชนแกการศึกษาคนควา โดยเฉพาะการ

จัดพิมพหนังสือและเอกสารตางๆ ซึ่งกรมศิลปากรเปนเจาของลิขสิทธ์ิ มีลิขสิทธ์ิสืบทอดหรือไดรับมอบ

อํานาจใหใชประโยชนจากลิขสิทธ์ิหรือขาราชการในหนวยงานตางๆ ของกรมศิลปากรเรียบเรียงข้ึน

โดยคําสั่งของทาง ราชการ ตามสาขาวิชาการที่เกี่ยวของน้ัน ไดมีผูมาขออนุญาตพิมพเผยแพรเปน

จํานวนมาก และกรมศิลปากรไดพิจารณาอนุญาตตามระเบียบกรมศิลปากร เรื่อง การขออนุญาตพิมพ

หนังสือ พ.ศ.๒๔๙๗ แกไขเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ และระเบียบกรมศิลปากร เรื่อง การขออนุญาตพิมพ

หนังสือ พ.ศ.๒๕๑๖ หรือโดยขอตกลงเฉพาะคราวตลอดมา  

 บัดน้ี กรมศิลปากรเห็นสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบเรื่องการขออนุญาตพิมพหนังสือ 

เสียใหม เพื่อใหการปฏิบัติงานดาเนินไปโดยเรียบรอยเหมาะสมดังตอไปน้ี  

 

หมวดท่ี ๑ 

ขอความทั่วไป 

 ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกรมศิลปากร เรื่อง การขออนุญาตพิมพหนังสือ 

พุทธศักราช ๒๕๔๓“  

 ๒. ใหยกเลิกระเบียบกรมศิลปากร เรื่อง การอนุญาตพิมพหนังสือฉบับที่ใหไว ณ วันที่ ๒ 

ธันวาคม ๒๔๙๗ ฉบับที่ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๙ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๑๖ และระเบียบ

อื่นๆ ที่ขัดแยงกับระเบียบน้ี และใหใชระเบียบน้ีแทน  

 

หมวดท่ี ๒ 

การขออนุญาตพิมพหนังสือแจกในงานกุศล 

 ๓. หนังสือและเอกสารที่กรมศิลปากรเปนผูมีลิขสิทธ์ิสืบทอด หรือไดรับมอบอํานาจให

ดําเนินการเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิหรือหนังสือที่หนวยงานในกรมศิลปากรคนควาเรียบเรียงข้ึนตามสาขางาน

ที่หนวยน้ันๆ เกี่ยวของรับผิดชอบดําเนินอยู กรมศิลปากรยินดีอนุญาตใหพิมพเผยแพรในงานกุศลได 

เวนแตหนังสือและเอกสารที่ควรสงวนไวเปนความลับไมสมควรนําออกตีพิมพเผยแพรในปจจุบัน หรือ

หนังสือที่กรมศิลปากรมีโครงการดําเนินงานอยางอื่นไวแลว  

๔. ผูใดตองการพิมพหนังสือดังกลาวในขอ ๓ เพื่อแจกเปนวิทยาทานหรือแจกเพื่อการ

กุศลสาธารณประโยชน หรือแจกเปนมิตรพลีในงานมงคลหรืออวมงคล หรืองานอื่น ซึ่งมิไดเปนไปเพื่อ
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ประโยชนแหงการคา ใหแจงความจํานงแกผูอํานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร 

หรือผูแทน โดยกรอกขอความตามแบบพิมพของกรมศิลปากร การขออนุญาตน้ันจะตองขอลวงหนา

กอนวันงานไมนอยกวา ๓๐ วัน เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร 

หรือผูแทนแลว ใหผูขออนุญาตนําตนฉบับไปจัดพิมพไดโดยปฏิบัติตามระเบียบ ๒  

๕. ในกรณีที่จะตองจัดพิมพโดยรีบดวน ซึ่งผูขออนุญาตไมสามารถจะขออนุญาตลวงหนา

ไดกอน ๓๐ วัน เมื่อผูอํานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตรพิจารณาแลวเห็นวาหนังสือที่จะพิมพ

น้ันเปนเรื่องใหญ ถาจะมอบตนฉบับใหผูขออนุญาตไปจัดพิมพเองจะไมเสร็จเรียบรอยทันแจกในวัน

งานใด กรมศิลปากรอาจจะจัดหาโรงพิมพที่พิมพไดรวดเร็วและเรียบรอยพิมพใหเอง โดยใหโรงพิมพ

น้ันติดตอคิดคาใชจายทั้งหมดจากผูขออนุญาตพิมพ  

๖. ผูขออนุญาตพิมพหนังสือแจกจายเปนกุศลวิทยาทานในงานตางๆ โดยมิไดมุง

ประโยชนเพื่อการคา ตองขออนุญาตพิมพจานวนไมนอยกวา ๕๐๐ เลม  

๗. ผูขออนุญาตพิมพหนังสือแจกในงานกุศล ตองจายหนังสือเปนประโยชนใหแกกรม 

ศิลปากรรอยละ ๒๐ ของจํานวนที่พิมพ แตทั้งน้ีจํานวนหนังสือที่ตองจายไมเกิน ๔๐๐ เลม ไมวาจะขอ

อนุญาตพิมพจํานวนเทาใดก็ตาม  

๘. อธิบดีกรมศิลปากรอาจพิจารณาอนุญาตใหจายหนังสือผลประโยชนนอยกวาจํานวนที่

ระบุไวในขอ ๗ ก็ได  

๙. การนําสงหนังสือผลประโยชนใหผูขออนุญาตนาสงทันที่ที่พิมพเสร็จ หรือภายใน ๑๕ 

วัน หลังจากวันที่ไดกาหนดแจกจายหนังสือน้ัน  

๑๐. ถาผูขออนุญาตพิมพหนังสือไมนําหนังสือผลประโยชนมาสงกรมศิลปากรตาม

จํานวนที่กําหนดไวในขอ ๗ หรือนํามาสงขาดจํานวน จะตองชดใชเงินแทนหนังสือตามราคาที่

ผูอํานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตรหรือผูแทนจะกําหนดให  

๑๑. ถาไมตกลงกันในเรื่องราคาตามขอ ๑๐ ผูขออนุญาตพิมพหนังสือจะย่ืนคํารอง ไปยัง

อธิบดีกรมศิลปากร เพื่อขอใหพิจารณากําหนดราคาใหมก็ได แตถาอธิบดีกรมศิลปากรหรือผูแทน

กําหนดราคาใหม หรือย่ืนตามราคาที่ผูอํานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร หรือผูแทนกําหนด

ไวแลว ถือวาเปนการเด็ดขาดจะอุทธรณตอไปอกีไมได  

๑๒. หนังสือที่กรมศิลปากรอนุญาตใหนําออกตีพิมพเผยแพรไดจะตองสงใบพิสูจนให 

เจาหนาที่กองวรรณคดีและประวัติศาสตรตรวจแกและเปนผูสั่งใหตีพิมพทั้งหมด  

๑๓. กรมศิลปากรจะเขียนคํานําใหเปนหลักฐานการอนุญาต ซึ่งผูขออนุญาตจะตอง

ตีพิมพไวเปนเบื้องตนของหนังสือ  

๑๔. หามผูขออนุญาตพิมพหนังสือตีพิมพขอความอื่นๆ หรือบทความอื่นๆ อันมิใช

ลิขสิทธ์ิของกรมศิลปากร เพิ่มเติมลงในหนังสือโดยมิไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการกองวรรณคดีและ
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ประวัติศาสตร ยกเวนคําไวอาลัยหรือขอความที่ไดนําสงใหผูอํานวยการกองวรรณคดีและ

ประวัติศาสตรพิจารณาตรวจอนุญาตแลวเทาน้ัน  

๑๕. หนาปกหนังสือที่พิมพแจกงานกุศล จะตองพิมพตราพระคเณศ ซึ่งเปนตราประจํา

กรมศิลปากรลงไปดวย ผูขออนุญาตพิมพหนังสือจะขอรับแบบไปเพื่อทาแมพิมพสําหรับตีพิมพได จาก 

ผูอํานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร หรือผูแทน ๓  

๑๖. หนาปกหนังสือที่จะพิมพแจกในงานกุศล ใหพิมพตามที่กองวรรณคดีและ

ประวัติศาสตรกําหนดใหทั้งน้ีโดยใหมีช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง กําหนดวันงาน และสถานที่ๆ จะทํางานมงคล

หรืออวมงคล หามพิมพรูปภาพหรือลวดลายที่มีสีฉุดฉาด เวนไวแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ

อักษรจาก ผูอํานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร หรือผูแทน  

๑๗. หามผูขออนุญาตพิมพหนังสือแจกในงานกุศลนําหนังสือที่ตีพิมพไปจําหนายเพื่อ

ประโยชนในการคา  

๑๘. ใหผูอํานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตรรักษาการเกี่ยวกับขออนุญาต

จัดพิมพหนังสือของกรมศิลปากร เพื่อแจกจายในงานกุศลใหเปนไปตามระเบียบน้ี  

 

หมวดท่ี ๓ 

การขออนุญาตพิมพหนังสือจําหนาย 

๑๙. หนังสือและเอกสารซึ่งกรมศิลปากรมีลิขสิทธ์ิอยู หรือไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการ

เกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ หรือหนังสือวิชาการที่หนวยงานตางๆ ในกรมศิลปากรคนควาเรียบเรียงข้ึนตามสาขา

งาน ที่หนวยงานน้ันเกี่ยวของรับผิดชอบดําเนินการอยู ผูใดจะขออนุญาตพิมพจําหนายเพื่อประโยชน

ในการคา กรมศิลปากรยินดีอนุญาตใหพิมพได เวนไวแตหนังสือและเอกสารที่ควรสงวนไวเปน

ความลับ ไมควรนํา ออกตีพิมพเผยแพรในปจจุบัน หรือหนังสือที่กรมศิลปากรมีโครงการดําเนินงาน

อยางอื่นไวแลว ใหผูขออนุญาตพิมพจําหนายทําหนังสือพรอมแจงจํานวนพิมพถึงผูอํานวยการหรือ

หัวหนากองที่รับผิดชอบ ซึ่งจะนําเสนออธิบดีกรมศิลปากรเพื่ออนุญาต เมื่อไดรับอนุญาตแลว ผูขอ

อนุญาตตองทําสัญญาไวกับกรมศิลปากรแลวจึงรับตนฉบับไปจัดพิมพจําหนายได  

ถาผูขออนุญาตไมมาทําสัญญากับกรมศิลปากร และมิไดแจงขอขัดของใหทราบภายใน 

๓๐ วัน หลังจากวันที่ไดรับอนุญาต ถือวาสละสิทธ์ิ กรมศิลปากรอาจจะอนุญาตใหผูอื่นจัดพิมพ

จําหนาย ตอไปได  

การอนุญาตใหพิมพจําหนาย หมายความวา อนุญาตเพียงครั้งเดียวตามจานวนที่ระบุไว

ในหนังสืออนุญาตและสัญญาถาจะพิมพข้ึนใหมตองไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากรทุกคราวไป  

๒๐. หนังสือที่กรมศิลปากรอนุญาตใหพิมพจําหนาย ตองมีคํานําเปนหลักฐานในการ

อนุญาต ซึ่งผูขออนุญาตตองตีพิมพไวเปนเบื้องตนของหนังสือ  

149 



 

  

๒๑. ผูขออนุญาตพิมพจาหนาย ตองขออนุญาตพมิพครั้งหน่ึงไมตากวา ๓,๐๐๐ เลม 

และตองจายผลประโยชนใหกรมศิลปากร ดังน้ี  

      ก.ถาขออนุญาตพิมพหนังสือ ๓,๐๐๐ เลม ใหจายหนังสือ ๑๐๐ เลม และ  

                        จายเงินรอยละ ๑๐ ของราคาปก คูณดวยจํานวนเลมหนังสือที่พิมพ  

     ข. ถาขออนุญาตพมิพ ๔,๐๐๐ เลม ใหจายหนังสือ ๑๐๐ เลม และจายเงิน  

                        รอยละ ๘ ของราคาบนปก คูณดวยจํานวนเลมหนังสือที่พิมพ  

     ค. ถาขออนุญาตพิมพหนังสือ ๕,๐๐๐ เลม ใหจายหนังสือ ๑๐๐ เลม  

                        และจายเงินรอยละ ๗ ของราคาบนปก คูณดวยจํานวนเลมหนังสือที่พิมพ ๔  

     ง. ถาขออนุญาตพิมพหนังสือ ๖,๐๐๐ เลม ใหจายหนังสือ ๑๐๐ เลม  

                        และจายเงินรอยละ ๖ ของราคาบนปก คูณดวยจํานวนเลมหนังสือที่พิมพ  

     จ. ถาขออนุญาตพิมพหนังสือ ๑๐,๐๐๐ เลม ใหจายหนังสือ ๑๐๐ เลม  

                        และจายเงินรอยละ ๗ ของราคาบนปก คูณดวยจํานวนเลมที่พิมพ  

๒๒. และกรมศิลปากรจะสงวนระยะเวลาไมอนุญาตใหผูอื่นพิมพหนังสือเรื่องเดียวกันน้ัน

ออกภายในระยะเวลาดังน้ี  

      ก. ถาขออนุญาตพิมพครั้งละ ๖,๐๐๐ เลมข้ึนไป จะสงวนระยะเวลาไว ๑ ป  

      ข. ถาขออนุญาตพิมพครั้งละ ๑๐,๐๐๐ เลมข้ึนไป จะสงวนระยะเวลาไว ๒ ป  

ทั้งน้ี นับแตวันที่ลงนามในขอตกลงหรือสัญญากับกรมศิลปากร  

๒๓. ใหผูขออนุญาตพิมพหนังสือจําหนาย จายเงินผลประโยชนใหแกกรมศิลปากรในวัน 

ที่ทําสัญญา  

๒๔. หามผูขออนุญาตพิมพหนังสือจําหนายตีพิมพขอความอื่นตอเติมจากตนฉบับของ

กรมศิลปากรและจะตองสงใบพิสูจนอักษรใหเจาหนาที่ของกรมศิลปากรผูรับผิดชอบตรวจแกและสั่ง

ตีพิมพทั้งหมด ถาปรากฏวาตอนใดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมไดตรวจหรือตรวจแกแลวแตยังไมไดสั่ง

ตีพิมพ ผูขออนุญาตพิมพนําไปพิมพเองโดยพลการถามีขอความผิดตกบกพรองมาก กรมศิลปากรจะไม

ยอมใหวางจําหนายจนกวาจะไดมีการแกไขใหมใหถูกตอง  

๒๕. ผูขออนุญาตพิมพจําหนาย ตองนําแบบปกไปใหผูอํานวยการกอง หัวหนากองหรือ 

ผูแทนที่รับผิดชอบในการจัดพิมพหนังสือน้ันตรวจพิจารณาเห็นชอบ และอนุญาตเปนลายลักษณ

อักษรเสียกอนจึงจะ ตีพิมพได ถาผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูแทนผูรับผิดชอบในการจัดพิมพ 

ไมเห็นชอบกับลวดลายหรือสี หรือขอความบนปกที่ผูขออนุญาตออกแบบมา จะใหแกไขใหมตามที่

เห็นควรก็ได  

๒๖. ขอขัดแยงตางๆ อันอาจเกิดข้ึนระหวางผูขออนุญาตจัดพิมพจําหนายกับเจาหนาที่ 

ผูรับผิดชอบในการพิมพ ใหนําเสนออธิบดีกรมศิลปากรเปนผูพิจารณาช้ีขาด  
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๒๗ ใหผูอํานวยการกอง หรือหัวหนากองที่เปนผูจัดใหทําตนฉบับหนังสือ หรือเอกสาร 

หรือไดรับมอบอํานาจใหอนุญาตลิขสิทธ์ิพิมพจําหนาย เปนเจาหนาที่รับผิดชอบรักษาการใหเปนไป

ตามระเบียบน้ี  

 

ระเบียบน้ีใหไว ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๑  

 

เดโช สวนานนท  

            (นายเดโช สวนานนท)  

                  อธิบดีกรมศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อหนังสือท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาส 

งานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555) จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

1 เรื่องพระราชานุกิจ สํานักราชเลขาธิการ การพระราชกุศล 100 วัน พระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  

20 กันยายน 2489 

2 พระราชหัตถเลขา เรื่อง เสด็จประพาสลํานํ้า

มะขามเฒา และพระราชกระแสเรื่องจัดการ

ทหารมณฑลกรุงเทพฯ ในรัชกาลที่ 5  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว งานพระศพ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  

เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต 

10 เมษายน 2493 

3 พระราชลัญกรและตราประจําตัวประจํา

ตําแหนง 

พระยาอนุมานราชธน งานพระศพ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  

เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

11 เมษายน 2493 

4 พระประวัติประกอบรูปพลเอกพระวรวงศเธอ 

กรมหม่ืนจันทบุรีสุรนาถ 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงพระศพ พลเอกพระวรวงศเธอ 

กรมหม่ืนจันทบุรีสุรนาถ 

7 มิถุนายน 2496 

5 พระราชพิธีสิบสองเดือน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว งานพระราชทานเพลิงพระศพ พลเอกพระวรวงศเธอ  

กรมหม่ืนจันทบุรีสุรนาถ 

7 มิถุนายน 2496  

6 ดาหลัง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช 

งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระ 

ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา 

22 เมษายน 2499 

7 ตํานานพระพุทธเจดีย สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา 

ดํารงราชานุภาพ , ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล  

ทรงทําเชิงอรรถเพิ่มเติม 

งานพระราชทานเพลิงพระศพ  

สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ 

26 เมษายน 2503 

8 พระราชวังบางปะอิน กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร งานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ.แววจักร จักรพันธุ   พ.ศ.2507 

 

153 



 

  

ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

9 พระราชหัตถเลขาทรงส่ังราชการ 

ในรัชกาลที่ 5 และ 6 กับเรื่องประกอบ 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 17 มีนาคม 2507 

10 จดหมายเหตุงานพระเมรุครั้งกรุงเกากับ    

พระราชวิจารณของสมเด็จพระพุทธเจาหลวง 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ 

หมอมเจาสุธาสิโนทัย เทวกุล ท.จ.ว. 

28 กุมภาพันธ 2509 

11 เงาะปา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว งานพระราชทานเพลิงพระศพ  

หมอมเจาหญิงพัฒนคณนา ไชยันต ท.จ.ว. 

16 พฤศจิกายน 2509 

12 พุทธานุวัตร เออรเน็สต เอ็ม โบวเด็น  

แปลโดย นายพลตรีหมอมชาติ เดชอุดม 

งานพระราชทานเพลิงศพ ทาววนิดาพิจาริณี 

(บาง สนิทวงศ ณ อยุธยา) 

30 มีนาคม 2513 

13 เสด็จฯ ดอย จดหมายเหตุรายวันคราประทับ 

ภูพิงคราชนิเวศน เชียงใหม พ.ศ.2513 

ม.จ.หญิงวิภาวดี รังสิต งานพระราชทานเพลิงศพ ทาววนิดาพิจาริณี  

(บาง สนิทวงศ ณ อยุธยา) 

30 มีนาคม 2513 

14 จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

พุทธศักราช 2433 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

คุณหญิงลัย เทพาธิบดี (ลัย บุนนาค)  

14 พฤศจิกายน 2514 

15 เสด็จพระราชดําเนินสหรัฐอเมริกา  

พ.ศ.2503 

ม.จ.หญิงวิภาวดี รังสิต งานพระราชทานเพลิงศพ 

นายกาญจนะ เฮงสุวนิจ 

16 มีนาคม 2515 

16 ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท 

ที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  

ตั้งแตพุทธศักราช 2498-2508 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

นายจํานงราชกิจ (จรัญ บุณยรัตพันธุ)  

ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. 

8 มีนาคม 2516 
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ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

17 พระราชวิจารณในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง จดหมายความ 

ทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว 

งานพระราชทานเพลิงศพ  

หมอมเจานิกรเทวัญ เทวกุล  

15 มีนาคม 2520 

18 บทความทางวิชาการ วิศิษฐ ประจวบเหมาะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพในงาน

พระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร.วิศิษฐ ประจวบเหมาะ 

31 ตุลาคม 2521  

19 คูมือการใชราชาศัพท สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ นายมังกร ภมรบุตร 

 ท.ม.,ต.จ.ว.,ต.ช. 

26 กรกฎาคม 2522 

20 ประชุมพระธรรมเทศนา และ  

หลวงปูสอนธรรม 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ พระราชสังวราภิมณฑ  

(โตะ อินทสุวณณเถร) อดีตเจาอาวาสวัดประดูฉิมพลี 

ป พ.ศ.2524 

21 จดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชา

ปตุลาธิบดี เจาฟามหาวชิรุณหิศ,พระบรมรูป

รัชกาลที่ 1-4 ในปราสาทพระเทพบิดร, 

และสุมนชาตินิพนธ  

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ คุณอําไพ สาริมาน  28 มิถุนายน 2525 

22 

 

จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวง 

นรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381)  

และพระราชวิจารณในพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

กรมหลวงนรินทรเทวี งานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจาบรมวงศเธอ 

พระองคเจาวาปบุษบากร ม.จ.ก.,ป.จ. 

26 มีนาคม 2526 
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ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

23 พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระปยมหาราช 

พระราชทานเจาพระยาวรพงศพิพัฒน และ

ประวัติเจาคุณพอ 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

หมอมหลวงเรียบ สนิทวงศ 

8 มิถุนายน 2526 

24 จดหมายเหตุเสด็จพระราชดําเนินประพาส

ยุโรป พ.ศ.2476-2477 ของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีปชา สิริวรสาร 12 พฤศจิกายน 2526 

25 แนวพระราชดําริเการัชกาล สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

นพ.ม.ร.ว.อุดมพร เกษมสันต 

23 มิถุนายน 2527 

26 การประดิษฐานพระบรมศพ  

สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 

สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปณณาสมวาร 

พระราชทานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจา 

รําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 

10 กรกฎาคม 2527 

27 พระธรรมเทศนา  

(รวมพระธรรมเทศนานับแตสัตมวารที่ 1-     

สัตมวารที่ 6 : 28 พ.ค.2527 – 3 ก.ค.2527) 

สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปณณาสมวาร 

พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 

10 กรกฎาคม 2527 

28 พระธรรมเทศนา 

(รวมพระธรรมเทศนานับแตสัตมวารที่ 7-     

สัตมวารที่ 14 : 9 ก.ค.2527 – 29 ส.ค.2527) 

สํานักราชเลขาธิการ งานบําเพ็ญพระราชกุศลสตมาหะ พระบรมศพ

สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีใน

รัชกาลที่ 7 

29 สิงหาคม 2527 

 

156 



 

  

ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

29 พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทในการ

เสด็จพระราชดําเนินเลียบมณฑลฝายเหนือ

และมณฑลพายัพ พุทธศักราช 2469  

สํานักราชเลขาธิการ งานบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร พระบรมศพ

สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีใน

รัชกาลที่ 7 

29 สิงหาคม 2527 

30 ประมวลพระฉายาลักษณและภาพพระราช

กรณียกิจ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 

9 เมษายน 2528 

31 พระราชโทรเลข โทรเลข ของประมุขประเทศ

ตางๆ กราบบังคมทูลพระกรุณา แสดงความ

เสียใจในการที่สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี

เสด็จสวรรคต 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 

9 เมษายน 2528 

32 พระธรรมเทศนา สํานักราชเลขาธิการ งานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7  

9 เมษายน 2528 

33 พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจา 

รําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7  

9 เมษายน 2528 

34 พระราชประวัติ 

สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7  

สํานักราชเลขาธิการ พิมพพระราชทานประชาชนในงานพระบรมศพ

สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีใน

รัชกาลที่ 7 

9 เมษายน 2528 
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ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

35 พระพุทธปฏิภาณและจิตคือพุทธะ 

และมรรคปฏิปทา 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ พระราชวุฒาจารย  

(ดูลย อตุโล) อดีตเจาอาวาสวัดบูรพราม 

8 กรกฎาคม 2528 

36 ตอบปญหาภาษาอังกฤษ ม.ร.ว.กิตินัดดา กิติยากร งานพระราชทานเพลิงศพ  

พันโทณรงคเดช นันทโพธ์ิเดช  

17 สิงหาคม 2528 

37 ลักษณะพุทธศาสนา สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) งานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ.เพลิงนภดล รพีพัฒน 20 สิงหาคม 2528 

38 จันทกุมารชาดก พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรี 

นฤนาถ ทรงแปลจากภาษาบาลี 

งานพระราชทานเพลิงศพ 

 ศาสตราจารย นพ.มรว.กัลยาณกิติ์ กิติยากร  

25 กรกฎาคม 2530 

39 เรื่องโบราณคดี สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ 

หลวงบริบาลบุรีภัณฑ (ปวน อินทุวงศ) 

10 พฤศจิกายน 2531 

40 จันทสาโรบูชา สํานักราชเลขาธิการ  งานพระราชทานเพลิงศพ  

พระอาจารยหลุย จันทสาโร 

7 เมษายน 2533 

41 สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ สมภพ จันทรประภา งานพระราชทานเพลิงศพ 

ทาวศรีสัจจา (สังวาลย บุณยรัตพันธุ) 

พ.ศ. 2533 

42 การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศ

นิวซีแลนด พ.ศ.2505 และ สหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ.2509 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงพระศพ  

หมอมเจาวงศานุวัตร เทวกุล ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม 

25 เมษายน 2534 
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ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

43 ประวัติศาสตราจารยนายแพทยดนัย สนิทวงศ 

ณ อยุธยา : แพทยพระราชทานคนแรก ตํารา

สรรพคุณยาฉบับของกรมหลวงวงศาธิราชสนิท 

และ ตํารายาพระองคเจาสายสนิทวงศ 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

ศาสตราจารยนายแพทยดนัย สนิทวงศ ณ อยุธยา  

ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม 

14 ธันวาคม 2534 

44 การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอังกฤษ

พุทธศักราช 2503 และพุทธศักราช 2509 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

ศาสตราจารยนายแพทยดนัย สนิทวงศ ณ อยุธยา 

ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม 

14 ธันวาคม 2534 

45 หนังสือจดหมายเหตุ 

The Bangkok Recorder 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ นายสมหมาย ฮุนตระกูล 25 ธันวาคม 2536 

46 ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

จุฬาลงกรณ  พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

และ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจากรุง

สยาม ของ เอ.บี.กริส โวลด ม.จ.สุภัทรดิศ 

ทรงแปล 

งานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ  

30 มีนาคม 2537 

47 การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกา

และประเทศแคนาดาเปนทางราชการระหวาง

วันที่ 6-29 มิถุนายน พุทธศักราช 2510 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

พลเรือเอกสันติภาพ หมูม่ิง ป.ช.,ป.ม.,ท.จ. 

3 กันยายน 2537 
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ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

48 พระราชนิพนธเรื่องไกลบาน เลม 1-2  

ฉบับมีรูปภาพ  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว งานพระราชทานเพลิงศพ  

พลเรือเอกสันติภาพ หมูม่ิง ป.ช.,ป.ม.,ท.จ. 

3 กันยายน 2537 

49 ราชกิจจานุเบกษา ในรัชกาลที่ 4 สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

นายประกอบ หุตะสิงห ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม. 

24 ธันวาคม 2537 

50 เสด็จพระราชดําเนินปากีสถานและ

สหพันธรัฐมลายา พ.ศ.2505 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

นายประกอบ หุตะสิงห ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม. 

24 ธันวาคม 2537 

51 โครงการหุบกระพงและหนองพลับ สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

นายประกอบ หุตะสิงห ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม. 

24 ธันวาคม 2537 

52 พระธรรมเทศนา ขันติกถา / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 – สัทธาทิกถา / สมเด็จพระพุฒาจารย 

(เก่ียว อุปเสโณ ป.ธ.9) 

งานบําเพ็ญพระราชกุสลสัตปตมวาร พระบรมศพ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

24 กรกฎาคม 2538 

53 ลิลิตตะเลงพาย  สมเด็จพระมหาสมณเจา  

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

งานพระราชทานเพลิงศพ ศ.นพ.มล.เกษตร  

สนิทวงศ 

2 กันยายน 2538 

54 พระธรรมเทศนา สํานักราชเลขาธิการ งานบําเพ็ญพระราชกุสลปณณาสมวาร พระบรมศพ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

5 กันยายน 2538 
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ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

55 ดุริยสาสน มนตรี ตราโมท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพในงาน

พระราชทานเพลิงศพ นายมนตรี ตราโมท  

ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. 

22 ตุลาคม 2538 

56 ม.ต.ปกิณกนิพนธ มนตรี ตราโมท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพในงาน

พระราชทานเพลิงศพ นายมนตรี ตราโมท  

ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. 

22 ตุลาคม 2538 

57 พระธรรมเทศนา สํานักราชเลขาธิการ งานบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร พระบรมศพ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

26 ตุลาคม 2538 

58 ปุจฉาวิสัชนาในประเทศ โดย พระราชนิโรธ

รังสีคัมภีรปญญาวิศิษฎ (เทสก เทสรังสี) 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ พระราชนิโรธรังสี  

คัมภีรปญญาวิศิษฎ (เทสก เทสรังสี) 

8 มกราคม 2539 

59 ปุจฉาวิสัชนาในตางประเทศ โดย พระราช

นิโรธรังสีคัมภีรปญญาวิศิษฎ (เทสก เทสรังสี) 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ พระราชนิโรธรังสี 

คัมภีรปญญาวิศิษฎ (เทสก เทสรังสี) 

8 มกราคม 2539 

60 อัตตโนประวัติพระราชนิโรธรังสี 

คัมภีรปญญาวิศิษฎ (เทสก เทสรังสี) 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ พระราชนิโรธรังสี 

คัมภีรปญญาวิศิษฎ (เทสก เทสรังสี) 

8 มกราคม 2539 

 

161 



 

  

ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

61 พระธรรมเทศนา (2 เลม)  สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

10 มีนาคม 2539 

62 รวมธรรมะ สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

10 มีนาคม 2539 

63 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

10 มีนาคม 2539 

64 

 

หนังสือประมวลรูปถายส่ิงของตางๆ ที่มีผูนํา

ถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่น่ังดุสิต

มหาปราสาท 

สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

10 มีนาคม 2539 

65 หนังสือ court ขาราชการ เจานาย 11 

พระองคทรงชวยกันแตง เลม 1-2 

สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

10 มีนาคม 2539 

66 จดหมายเหตุเก่ียวกับเขมรและญวนใน 

รัชกาลที่ 3 ตอนที่ 1 (พ.ศ.2375-2382) และ 

ตอนที่ 2 (พ.ศ.2383)  

สํานักราชเลขาธิการ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพใน 

งานพระราชทานเพลิงศพ พันตรีชนินทร เจริญรัฐ 

1 พฤษภาคม 2539 

67 ชีวิตและงานของคุณไขมุกด ชูโต สํานักงานเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ คุณไขมุกด ชูโต ต.จ. 28 พฤศจิกายน 2539 
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ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

68 พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 

เกลาเจาอยูหัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบาย

แกไขการปกครองแผนดิน และ พระราชหัตถ 

เลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จพระมหาสมณ

เจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว งานพระราชทานเพลิงศพ  

นายกัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา  

ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.1  

22 มีนาคม 2540 

69 เวสสันดรทีปนี ภาคภาษาไทย 

 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

พระเทพวัชรธรรมาภรณ (สุรพงส ฐานวโร) ป.ธ.5 

26 มีนาคม 2540 

70 เวสสันดรทีปนี ภาคภาษาบาลี สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

พระเทพวัชรธรรมาภรณ (สุรพงส ฐานวโร) ป.ธ.5 

26 มีนาคม 2540 

71 บันทึกภาพดวยใจภักดิ์ สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

ทานผูหญิงสุวรี เทพาคํา ท.จ.ว. 

26 กรกฎาคม 2540 

72 กฎหมายในรัชกาลที่ 5 เลม 1-5  หลวงรัตนาญับติ  

(เปลง เวภาระ) 

งานพระราชทานเพลิงศพ นายจิตติ ติงศภัทิย 23 สิงหาคม 2540 

73 ดวยจงรัก ภักดี ดวยกัน  สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ เพื่อเปนเกียรติแกผูพลี

ชีวิต 

19 กันยายน 2540 
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ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

74 ประชุมปกรณัมภาคที่ 1-5 : นิทานอิหราน

ราชธรรม 12 เรื่อง (ที่เรียกกันมาวาเรื่อง 12 

เหล่ียม) 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงพระศพ  

หมอมเจาหญิงวนิตา รพีพัฒน  

18 มีนาคม 2541 

75 พจนานุกรมภาคอีสาน-ภาคกลาง ฉบับปณิธาน 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ  

(ติสสมหาเถระ) 

สํานักราชเลขาธิการ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพใน 

งานพระราชพระราชทานเพลิงศพ  

คุณหญิงสิริวัลย บุญทับ ท.ม..ต.ช.,ต.จ. 

30 กรกฎาคม 2541 

76 ตํานานพระอารามแลทําเนียบสมณศักดิ เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร, 

 พระยาพฤฒาธิบดี 

งานพระราชทานเพลิงศพ  

พระมหารัชมงคลดิลก(บุญเรือน ปุณฺณโก)  

พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก) 

 

25 ธันวาคม 2542 

77 พระธรรมเทศนา  พระเทพวิสุทธิญาณ งานพระราชทานเพลิงศพ  

พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก)  

พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก) 

25 ธันวาคม 2542 

78 ลักษณการเก่ียวของแกคนบังคับตางประเทศ

ตามสัญญาทางพระราชไมตรี 

มหาอํามาตยตรี  

พระยาสุนทรพิพิธ 

งานพระราชทานเพลิงศพ  

หมอมหลวงพีระพงศ เกษมศรี อดีตราชเลขาธิการ 

 

25 พฤศจิกายน 2543 
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ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

79 เสด็จประพาสตน ร.ศ. 125 รูปถายฝพระหัตถและบทพระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

งานพระราชทานเพลิงศพ นายภาวาส บุนนาค  1 พฤษภาคม 2547 

80 ศิลปะขอม ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานใน

งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย หมอมเจา 

สุภัทรดิศ ดิศกุล 

29 มิถุนายน 2547 

81 อชรามรวัต หมอมหลวงจิรายุ นพวงศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทาน

เปนบรรณรฦกในการพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ 

ศาสตราจารยหมอมหลวงจิรายุ นพวงศ องคมนตรี 

30 มิถุนายน 2547 

82 ประวัติกระทรวงเกษตราธิการ สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

นายจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา  

 

พ.ศ.2550 

83 รายงานประชุมเสนาบดีสภา ร.ศ.111 เลม 1-3 สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

หมอมหลวงทวีสันต ลดาวัลย ป.จ.,ม.ป.ช.,ภ.ป.ร.2  

19 เมษายน 2550 

84 ปกิณกะ...ในรั้ววัง สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

หมอมหลวงทวีสันต ลดาวัลย ป.จ.,ม.ป.ช.,ภ.ป.ร.2  

19 เมษายน 2550 
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ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

85 การประดิษฐานพระโกศ  

ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท 

สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปญญาสมวาร 

พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจา

ฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

21 กุมภาพันธ 2551 

86 พระธรรมเทศนา สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปญญาสมวาร

พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจา

ฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

21 กุมภาพันธ 2551 

87 พระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปญญาสมวาร

พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจา

ฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

21 กุมภาพันธ 2551 

88 พระธรรมเทศนา สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร

พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจา

ฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

11 เมษายน 2551 

89 เวลาเปนของมีคา  

(Busy fingers / Princess Galyni Vadhana)  

นงเยาว กาญจนการี บรรณาธิการ : ดวง

ทิพย สุรินทาริป แปล 

พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร

พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจา

ฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

11 เมษายน 2551 
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ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

90 สมเด็จเจาฟามหิดลฯ และงานศิลปะ  

Prince Mahidol and art  

กัลยาณิวัฒนา พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร

พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจา

ฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

11 เมษายน 2551 

91 กัลยาณิทรรศน สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

15 พฤศจิกายน 2551 

92 พระราชสาสน สาสน ลายพระราชหัตถ ลายพระ

หัตถ พระราชโทรเลข พระโทรเลข ซึ่งพระประมุข 

พระราชวงศ และประมุขตางๆ แสดงความเศรา

สลดพระราชหฤทัย เศราพระทัยและเสียใจ ในการ

ท่ีสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สิ้นพระชนม 

(Letters and messages of condolences 

from the world’s monachs, royalties and 

heads of state to His Majesty the King on 

the passing away of her Royal Highness 

Princess Galyani Vadhana Krom Luang 

Naradhiwas Rajanagarindra)  

สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

15 พฤศจิกายน 2551 
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ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

93 พระธรรมเทศนา เลม 1-2 สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

 

15 พฤศจิกายน 2551 

94 พระบรมราชจักรีวงศ สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

15 พฤศจิกายน 2551 

95 พระอภิธรรมภาษาบาลีและคําแปลเปน

ภาษาไทย 

สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

15 พฤศจิกายน 2551 

96 รชดาภิเษก สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

15 พฤศจิกายน 2551 

97 กฎหมายรัชกาลที่ 6 ร.ศ. 129-130 สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ นายศักดา โมกขมรรคกุล 

ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม. อดีตองคมนตรี 

12 กรกฎาคม 2552 

98 การประดิษฐานพระศพ สมเด็จพระเจาภคินี

เธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 

พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ  

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

3 สิงหาคม 2554 
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              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

99 คํานมัสการคุณานุคุณ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปณรสมวาร

พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ  

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

11 สิงหาคม 2554 

100 พระมงกุฎเกลาฯ กับหัวเมืองปกษใต  

King Rama VI and the South  

ชัชพล ไชยพร เรียบเรียง :    

กฤตพล สุนทรเวช พากยอังกฤษ 

พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปณณาสมวาร 

พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ  

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

15 กันยายน 2554 

101 พระอภิธรรมภาษาบาลีและคําแปลเปน

ภาษาไทย 

สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปณณาสมวาร 

พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ  

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

15 กันยายน 2554 

102 หลักราชการ  

Principles of the goverment officials 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปณณาสมวาร 

พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ  

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

15 กันยายน 2554 

103 เทศนาเสือปาและปลุกใจเสือปา  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมาหะ

พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ  

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

4 พฤศจิกายน 2554 

104 พระธรรมเทศนา สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมาหะ  

พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ  

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

4 พฤศจิกายน 2554 
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ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

105 วิถีแหงจอมปราชญตามรอยพระยุคลบาท 

พระมหาธีรราชเจา (Footsteps of the great 

philosopher-King Vajira) 

ชัชพล ไชยพร เรียบเรียง :  

กฤตพล สุนทรเวช พากยอังกฤษ 

พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมาหะ  

พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ  

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

4 พฤศจิกายน 2554 

106 ดวงแกวแหงพระมงกุฎเกลา คุณหญิงวนิตา ดิถียนต (ว.วินิจฉัยกุล),  

ชัชพล ไชยพร 

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา  

สิริโสภาพัณณวดี 

9 เมษายน 2555 

107 แนวพระราชดําริทางการเมืองในพระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดานการ 

พัฒนาเมืองโดยกระบวนการปกครองทองถิ่น  

(พ.ศ.2453-2468) 

สนธิ เตชานันท พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา  

สิริโสภาพัณณวดี 

9 เมษายน 2555 

108 ประมวลพระโอวาทและพระราชดํารัส 

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชร

รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  

ระหวางพุทธศักราช 2523-2541 

สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา  

สิริโสภาพัณณวดี 

9 เมษายน 2555 

109 พระธรรมเทศนา สํานักราชเลขาธิการ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา  

สิริโสภาพัณณวดี 

9 เมษายน 2555 
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ตารางที่ 5 รายช่ือหนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานเน่ืองในโอกาสงานพระบรมศพ พระศพและศพ (พ.ศ.2489-2555)  

              จากฐานขอมูลหองสมุดสํานักราชเลขาธิการ (ตอ)  

 

ที่ ช่ือหนังสือ ผูแตง/เรียบเรียง โอกาสการพิมพ วัน/เดือน/ป 

110 ศาสนคุณ (Buddhism for the young)  หมอมเจาหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล 

 

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา  

สิริโสภาพัณณวดี 

9 เมษายน 2555 

111 รายงานโครงการทดนํ้าไขนํ้า สําหรับเขตร 

ที่ราบแหงลาดแมนํ้าเจาพระยาตอนใต 

สํานักราชเลขาธิการ งานพระราชทานเพลิงศพ  

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.  

30 กันยายน 2555 
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ประวัติผูศึกษา 

 

ช่ือ – สกุล  นายอนุเทพ หนอบุญโยง 

ภูมิลําเนา  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2549  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร  

(วิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม)  

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 

     พ.ศ. 2552             ศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

     พ.ศ. 2549 – 2551 ผูชวยวิจัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

     พ.ศ. 2551 – 2557 นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

     พ.ศ. 2555 – 2557 คณะกรรมการบริหารสมาคมประวัติศาสตร ในพระราชูปถัมภ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
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