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บทคัดย่อ
บทความชิน้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ในการศึกษาอยู่ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก มุง่ ศึกษารายละเอียด
ทางประวัตศิ าสตร์ทเ่ี ป็ นต้นเค้าชีวประวัตใิ ห้แก่นายเหลียง สือพาณิชย์ของผูป้ ระพันธ์ ประการทีส่ องคือ ศึกษา
ลักษณะและรูปแบบการประกอบธุรกิจของตระกูลสือพาณิชย์ โดยพิจารณาร่วมกับบริบททางประวัตศิ าสตร์
ในช่วงทศวรรษ 2490 - 2520 ตามระยะเวลาการดําเนินเรือ่ งในวรรณกรรม ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ระพันธ์ได้
ต้นเค้าชีวประวัตขิ องนักธุรกิจไทยเชือ้ สายจีนทีส่ าํ คัญของประเทศ 2 คน ซึง่ เห็นได้ชดั เจนและสามารถเทียบกับ
เหตุการณ์จริงทีเ่ กิดขึน้ ในประวัตศิ าสตร์ได้คอื นายชิน โสภณพนิช และนายเทียม โชควัฒนา มาออกแบบชีวติ
ของนายเหลียง ส่วนรูปแบบและลักษณะการประกอบธุรกิจของตระกูลสือพาณิชย์นนั ้ มีอยู่ 4 ประการด้วยกัน
ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มการเมืองต่าง ๆ ในรูปของระบบอุปถัมภ์ การบริหารองค์กรแบบธุรกิจ
ครอบครัวและการแตกแขนงกิจการออกไปในแนวนอน เพศสภาพและสถานภาพของแรงงานในองค์กรทีย่ งั มี
ความเหลื่อมลํ้าอยู่ และการประกอบธุรกิจแชร์ในปลายทศวรรษ 2520 ลักษณะทัง้ หมดของธุรกิจในตระกูล
สือพาณิชย์ดงั กล่าวนี้ถอื เป็ นภาพสะท้อนของการประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้ สายจีนในช่วงเวลาทีศ่ กึ ษา
คําสําคัญ ลอดลายมังกร ประวัตศิ าสตร์ธุรกิจไทย วรรณกรรมวิเคราะห์
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Abstract

The article studies the historical details which influence the character design of Mr. Liang
Sue Phanit and analyzes the forms and characteristics of Sue Phanit’s family business by using a
business history approach. The study period in the article is scoped from the 1950s to the 1980s
conforming to the story in this book. The study finds that the author received the biographies of
Mr.Chin Sophonphanit and Mr.Thiam Chokwatthana who are 2 well-known Sino-Thai businessmen in
order to design the life of Mr.Liang, the main character in the novel. The forms and characteristics of
the business in the book are discussed in 4 topics as follows: the patronage system between businesses
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and politicians or political parties, the organizational management in the format of family business
and business expansion in a horizontal line, gender and labor relations in the organization, as well as
the founding of the share business in the late 1980s. All topics mentioned reflect the business operation
by Sino-Thai businessperson in the study period.
Keywords: Lot Lai Mangkon, Thai business history, literature analysis

1. บทนํา
“ลอดลายมัง กร” เป็ น วรรณกรรมชิ้น เอกชิ้น หนึ่งของนัก เขีย นผูล้ ่ว งลับที่ม นี ามว่า
ประภัสสร เสวิกุล โดยวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รบั การถ่ายทอดออกมาเป็ นละครทางโทรทัศน์ถงึ 2
ครัง้ คือในปี 2535 และ 2549 รวมทัง้ ได้รบั นํามาทําเป็ นละครเวทีในปี 2559 และหากพิจารณา
จํานวนครัง้ ทีต่ พี มิ พ์กจ็ ะเห็นได้วา่ มีการตีพมิ พ์ถงึ 21 ครัง้ 1 เพราะฉะนัน้ หากมองในแง่การผลิต
เพื่อเผยแพร่เนื้อหาในวรรณกรรมเล่มนี้สู่พน้ื ที่สาธารณะทัง้ ทางโทรทัศน์ ละครเวที และสื่อ
สิง่ พิมพ์ต่าง ๆ แล้ว ย่อมสะท้อน “ความดีเด่น” ของวรรณกรรมชิน้ นี้ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนัน้
หากพิจารณาในแง่ของประวัตศิ าสตร์นิพนธ์แล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ม ี
บทบาทในการรองรับความชอบธรรมทางอํานาจเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสาย
จีนทีโ่ ดดเด่นขึน้ มานับตัง้ แต่ทศวรรษ 2500 เป็ นต้นมา (เกษียร เตชะพีระ, 2537, น.17) จาก
ความน่ าสนใจทัง้ หมดนี้ จึงกลายเป็ นที่มาของการศึกษาวรรณกรรมเรื่องนี้ในเชิงวิชาการของ
ผูเ้ ขียน
วัตถุประสงค์ในการศึกษาบทความชิน้ นี้ ประกอบไปด้วย 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก
มุ่งศึกษารายละเอียดทางประวัตศิ าสตร์ทเ่ี ป็ นต้นเค้าในการออกแบบชีวประวัตขิ องนายเหลียง
สือพาณิชย์ของผูป้ ระพันธ์ และประการต่อมาคือ มุ่งศึกษาลักษณะทางธุรกิจ และรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจทีป่ รากฏในเรื่อง โดยวิเคราะห์ในฐานะทีเ่ ป็ นหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์อย่างหนึ่ง
ทีส่ ะท้อนภาพการประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้ สายจีนในระยะเวลาทีศ่ กึ ษา
ส่วนขอบเขตของการศึกษาบทความชิ้นนี้ เมื่อพิจารณาเรื่องเล่าในวรรณกรรมชิ้นนี้
โดยตลอดแล้ว จะพบว่ากินเวลานับตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงประมาณทศวรรษที่ 2520 แต่
ในบทความนี้มุ่งศึกษาประเด็นเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ธุรกิจเป็ นสําคัญ ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจะกําหนด
ระยะเวลาในการศึกษาให้ลอ้ ไปกับกาลเวลาในประวัตศิ าสตร์ กล่าวคือ จะศึกษาตัง้ แต่นายเหลียง
ประกอบกิจกรรมในอุตสาหกรรมทอผ้าซึ่งเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่แห่งแรกของตระกูลสือพาณิชย์
ไปจนถึงตอนสุดท้ายของเรื่องที่จบลงด้วยการถูกจับกุมของนายชาญชัย สือพาณิชย์ ทายาท
1

จากการตรวจสอบของผูเ้ ขียน พบว่าฉบับทีต่ พี มิ พ์ครัง้ หลังสุดคือ พิมพ์ครัง้ ที่  ในปี  แต่ในบทความนี้
จะอ้างอิงฉบับทีต่ พี มิ พ์ครัง้ ที่  ในปี  เป็ นหลัก
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ธุรกิจรุน่ หลาน นัน่ คือกินเวลาในทางประวัตศิ าสตร์นบั ตัง้ แต่ทศวรรษที่ 2490-ทศวรรษที่ 2520
โดยประมาณนันเอง
่
สําหรับวิธวี ทิ ยาในการศึกษาในบทความชิน้ นี้จะใช้แนวทางการศึกษาประวัตศิ าสตร์
ธุรกิจ (business history) เข้ามาวิเคราะห์ นันคื
่ อ จะเน้นการศึกษาองค์กรธุรกิจโดยมุง่ พิจารณา
ประเด็นต่างๆ ทัง้ ในแง่ผปู้ ระกอบการและการบริหารจัดการทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตเพื่อใช้เป็ นบทเรียน
ในการทําธุรกิจของคนในรุน่ หลัง ซึง่ ต่างจากการศึกษาประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจทีจ่ ะมุง่ เน้นพิจารณา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
ระบบเศรษฐกิจ เป็ นต้น (Gras, 2013, pp. 5-6; Larson, 2013, pp. 30-31.) อย่างเช่นในเรื่อง
ลอดลายมังกรนี้ หากพิจารณาเนื้อหาตามแนวทางการศึกษาประวัตศิ าสตร์ธุรกิจดังที่ผูเ้ ขียน
จะได้อภิปรายในหัวข้อส่วนต่างๆ ต่อไปนัน้ ก็สามารถนํามาใช้เป็ นบทเรียนทางธุรกิจได้เช่นกัน
โดยเฉพาะการดําเนินธุรกิจครอบครัว (family business) ว่ามีขอ้ ดีขอ้ เสียหรือมีความเหมาะสม
กับยุคสมัยมากน้อยเพียงใด ซึง่ เป็ นประสบการณ์ทางสังคมทีผ่ ปู้ ระพันธ์ได้บนั ทึกเป็ นฉากหลัง
เอาไว้พร้อมๆ กับการให้เหลียงเป็ นตัวละครหลักในการดําเนินเรือ่ งนันเอง
่
2. เนื้ อเรื่องโดยสังเขป
วรรณกรรมเรื่อง “ลอดลายมังกร” นี้เป็ นเรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเลคนหนึ่งนามว่า
“เหลียง” ซึง่ ได้เข้ามาตัง้ รกรากในดินแดนประเทศไทยในลักษณะ “เสือ่ ผืนหมอนใบ” แล้วได้ก่อร่าง
สร้างตัวจนสามารถมีธุรกิจขนาดใหญ่ โดยใช้นามว่า “เครือนัฐกิจโกศล” ธุรกิจในตระกูลประกอบ
ไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ นันคื
่ อ นัฐกิจหลักทรัพย์ นัฐกิจการทอ และสหนัฐกิจ ซึง่ เป็ นบริษทั ทีค่ อย
เกือ้ กูลกันทางธุรกิจ ดังจะกล่าวในเชิงวิเคราะห์ทางประวัตศิ าสตร์ต่อไป
เหลียง สือพาณิชย์ มีภรรยาทัง้ หมด 3 คน เป็ นคนจีน 1 คน และเป็ นคนไทย 2 คน
กล่าวคือ ภรรยาคนแรกชื่อ “เหม่ยหลิง” ได้แต่งงานกับนายเหลียงเมื่อครัง้ ยังอยู่ในประเทศจีน
มีลกู ชาย 2 คนคือ เทียน และแอนดี้ ส่วนภรรยาคนต่อมาชื่อ “เนียม” ได้แต่งงานกับสามีเมื่อมี
อายุประมาณ 18 ปี มีลูกชายและลูกสาวรวม 5 คนคือ นัฐ นภ นุ ช อานนท์ และนันทนา และ
ภรรยาคนสุดท้ายชื่อ “มาลัย” มีลกู ด้วยกัน 2 คนคือ นรากร และนงพะงา
เมื่อคนในรุ่นลูกเติบโตขึน้ จนสามารถรับช่วงต่อและขยายกิจการของครอบครัวจน
ใหญ่โตนัน้ ผูป้ ระพันธ์ได้เล่าเรื่องต่อไปถึงการมีครอบครัวและชีวติ ทางธุรกิจของแต่ละคน กล่าวคือ
เทียนแต่งงานกับทรงศรี มีลูกชายด้วยกันคือ ระวี แอนดีแ้ ต่งงานกับนางเป๊กกี้ สาวชาวฮ่องกง
มีลกู ด้วยกันชื่อชาญชัย ส่วนลูกของสาย “เนียม” นัน้ ประกอบด้วย นภทีแ่ ต่งงานกับลูกสาวของ
ดร.ขจรเกียรติ ไพศาลพันธกิจ เพื่อนของเหลียง มีลกู ด้วยกัน 2 คนคือ นภา และนภิศ ส่วนนุ ช
แต่งงานกับดอน ส่วนอีก 2 คนคือ อานนท์ และนันทนานัน้ ค่อนข้างจะมีเรื่องอือ้ ฉาวด้านความรัก
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โดยอานนท์หลงรักปริยาภรณ์ พนักงานประชาสัมพันธ์ของบริษทั นัฐกิจ อะ-ลา-โมด จนกลายเป็ น
ศึกชิงนางกับระวี ผูเ้ ป็ นหลาน ส่วนนันทนานัน้ ลักลอบได้เสียกับชาญชัยจนตัง้ ครรภ์ แต่ตอนหลัง
ถูกชาญชัยบังคับให้ไปทําแท้ง จนทําให้นันทนาเสียสติในทีส่ ุด ส่วนลูกสายของ “มาลัย” นัน้
ประกอบไปด้วย นรากร ที่เป็ นเด็กสํามะเลเทเมา ติดการพนันจนตนเองบาดเจ็บสาหัส สมอง
พิการ ส่วนนงพะงาแต่งงานกับนิรนั ดร์
นอกจากนัน้ ตลอดเรื่อง ผูป้ ระพันธ์ได้เล่าเรื่องการดําเนินธุรกิจในตระกูลสือพาณิชย์
โดยหากเทียบกับช่วงเวลาในทางประวัตศิ าสตร์แล้วก็คอื ประมาณตัง้ แต่ทศวรรษที่ 2490 จนถึง
ทศวรรษที่ 2520 โดยเนื้อหาของวรรณกรรมจบลงเมื่อเหลียงถึงแก่กรรมพร้อม ๆ กับการถูก
จับกุมของชาญชัยในข้อหาอาชญากรทางเศรษฐกิจหลังประกอบธุรกิจในรูปของวงแชร์
3. เหลียง สือพาณิ ชย์: ภาพสะท้อนของ “เจ้าสัว” ในสังคมไทย
หากพิจารณาเนื้อหาของวรรณกรรมเรื่องนี้โดยตลอด จะเห็นได้ว่าบุคคลทีถ่ อื เป็ น “ตัวเอก”
ทีข่ าดไม่ได้และถือเป็ นแกนหลักของเรื่องคือ เหลียง สือพาณิชย์ เมื่อมองอย่างพินิจพิเคราะห์
เกี่ยวกับชีวติ ทางธุรกิจของเหลียงนัน้ พบว่ามีความคล้ายคลึงกับชีวติ จริงของเจ้าสัวบางคนที่
ปรากฏในวงการธุรกิจไทยทีผ่ ่านมา โดยทีม่ คี วามเด่นชัดและสันนิษฐานว่าน่าจะเป็ น “ต้นแบบ”
อย่างชัดเจนในการออกแบบเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวติ ของเหลียงนัน้ มีอยู่ 2 คนด้วยกันคือ ชิน
โสภณพนิช ผูข้ ยายกิจการธนาคารกรุงเทพจนกลายมาเป็ นธนาคารทีส่ าํ คัญของไทยในช่วง
ทศวรรษที่ 2520 และเทียม โชควัฒนา ผูก้ ่อตัง้ “สหพัฒนพิบูล” ผูผ้ ลิตเครื่องอุปโภคบริโภคที่
สําคัญของไทย
ในช่วงเริม่ ต้นของการประกอบธุรกิจในนาม “นัฐกิจโกศล” ของเหลียงในทศวรรษที่
2490 นัน้ จะพบข้อเปรียบเทียบทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับชิน โสภณพนิช จนกลายเป็ นสาเหตุท่ี
ผูเ้ ขียนสันนิษฐานเช่นนัน้ เนื่องจากประการแรก หากมองถึงรูปแบบของการประกอบธุรกิจที่
ปรากฏในเรื่องคือ “นัฐกิจโกศล” และ “ธนาคารกรุงเทพ” แล้วจะพบว่าบริษทั ทัง้ สองได้พ่งึ พิง
“อํานาจรัฐ” ในการประกอบกิจการให้สามารถอยู่ได้ เนื่องจากในช่วงทศวรรษที่ 2490 บรรดา
นักการเมืองและข้าราชการต่างเข้าไปมีผลประโยชน์ในบรรดาธุรกิจต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก
ตัวอย่างเช่น ในธนาคารกรุงเทพเองได้เข้าเป็ นส่วนหนึ่งของเครือข่ายธุรกิจในกลุ่มซอยราชครู
โดยปรากฏว่า พล.ต.สิริ สิรโิ ยธิน พ.อ.วรการ บัญชา และพล.อ.ต.เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ซึ่ง
เป็ นนักการเมืองกลุ่มซอยราชครูเข้าเป็ นกรรมการของธนาคารในช่วงนัน้ (พรรณี บัวเล็ก, 2528,
น. 130) เมื่อเป็ นเช่นนี้จงึ ทําให้ธนาคารได้รบั อภิสทิ ธิ ์หลาย ๆ อย่างจากรัฐบาลจอมพล ป.
พิบลู สงครามในขณะนัน้ และสามารถดําเนินกิจการได้อย่างราบรืน่ ตลอดมา ตลอดจนกลายเป็ น
แหล่งเงินทุนทางการเมืองทีส่ าํ คัญของกลุ่มซอยราชครูอกี ด้วย (พรรณี บัวเล็ก, 2528, น. 159-165)
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ในขณะทีธ่ ุรกิจของเหลียงทีป่ รากฏในเรื่องนัน้ ก็มสี ภาพไม่ต่างจากธนาคารกรุงเทพในขณะนัน้
ดังคําบรรยายตอนหนึ่งว่า
“พ่อเล่าว่าหลังการปฏิวตั ใิ นปี 2494 จอมพล ป. พิบลู สงคราม กลับมาเป็ นนายกรัฐมนตรี
อีกครัง้ มี พล.อ.เผ่า อธิบดีกรมตํารวจกับจอมพลสฤษดิ์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก เป็ นกําลังสําคัญ
บนถ่วงดุลแห่งอํานาจ ทําให้พอ่ ค้าในสมัยนัน้ ต้องวิง่ โร่เข้าหาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึง่ เพือ่ ขอความพึง่ พา
และความสะดวกต่าง ๆ ... โดยเชิญนายตํารวจระดับอัศวินแหวนเพชรทีก่ ําลังโด่งดังและเป็ นที ่
โปรดปรานของท่านอธิบดีเผ่ามาเป็ นประธานบริษทั และมีตํารวจระดับรองๆ ลงไปอีกสองสามคน
เข้าร่วมเป็ นกรรมการ” (ประภัสสร เสวิกุล, 2551, น. 53-54)
ดังนัน้ จึงเป็ นความคล้ายคลึงประการหนึ่ง นัน่ คือธุรกิจในโลกแห่งความเป็ นจริงและ
ในโลกแห่งวรรณกรรมอยู่ในกลุ่มการเมืองเดียวกันคือ “กลุ่มซอยราชครู” และต่างก็ได้รบั ผล
ชะตากรรมแบบเดียวกันเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงขัว้ อํานาจทางการเมืองใน พ.ศ. 2500
ประการต่อมาคือ หากพิจารณาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองทีม่ ตี ่อ
ธุรกิจทัง้ สอง ก็พบว่ามีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ นัฐกิจโกศลถูกเจ้าหน้าทีจ่ ากคณะปฏิวตั ิ
เข้าตรวจสอบบัญชีทรัพย์สนิ ดังคําบรรยายตอนหนึ่งว่า
“... สํานักงาน “นัฐกิจหลักทรัพย์” ถูกตรวจค้นและสอบบัญชียอ้ นหลัง ปูเ่ องถูกเรียกตัว
ไปสอบสวนหลายครัง้ ต่อหลายครัง้ เพราะไม่เชือ่ ว่าความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษทั
หลักทรัพย์ของเราจะไม่มเี รือ่ งลับลมคมในอืน่ ๆ อยูเ่ บื้องหลัง
ปู่ยนื กรานโต้แย้งกับข้อหาเหล่านัน้ อย่างเต็มที ่ และตัง้ ใจจะพิสจู น์ ความบริสุทธิข์ อง
ตัวเองให้ถงึ ทีส่ ุด แต่เมือ่ มีผู้ใหญ่แอบกระซิบว่าคณะปฏิวตั จิ ะจับตัวพ่อค้าใหญ่หลายคน ปู่จงึ
ตัดสินใจหนีอ อกจากเมือ งไทยไปฮ่อ งกง โดยมีเ งินติดตัว ไปแค่ห า้ พัน บาทกับ เสื้อ ผ้า เพีย ง
ชุดเดียว...” (ประภัสสร เสวิกุล, 2551, น. 55)
ซึง่ มีสภาพไม่ต่างจากธนาคารกรุงเทพทีเ่ มื่อจอมพลสฤษดิ ์ทําการปฏิวตั ใิ นปี 2500 แล้ว
มีผลต่อการดําเนินธุรกิจในธนาคารแห่งนี้ กล่าวคือ ในแง่ของผูบ้ ริหารนัน้ ได้มกี ารเปลีย่ นมือจาก
พล.ต.สิริ สิรโิ ยธิน มาเป็ น พล.ท.ประภาส จารุเสถียร (ยศในขณะนัน้ ) โดยเข้ามาดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการแทน (ธนาคารกรุงเทพ, 2537, น. 46) และทีส่ าํ คัญและถือเป็ นประเด็นทีเ่ ด่นชัด
ทีส่ ดุ ทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันของชีวติ ทางธุรกิจทัง้ สองคนคือ การทีช่ นิ ต้องลีภ้ ยั ทางการเมืองไปอยู่
ฮ่องกง ซึ่งถือเป็ นศูนย์กลางทางการเงินและธุรกิจในโลกตะวันออกในขณะนัน้ และตอนทีอ่ ยู่
ฮ่องกงนัน้ ชินถือโอกาสขยายตลาดธนาคารกรุงเทพไปในตัวด้วย (ธนาคารกรุงเทพ, 2537,
น. 39-42) ซึง่ สอดคล้องกับการดําเนินงานของเหลียงในเรื่องทีไ่ ด้ไปร่วมทุนกับพ่อค้าชาวฮ่องกง
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เพื่อเปิ ดบริษทั หลักทรัพย์เนชั ่นแนลทรัสต์ เพียงแต่ว่าเนชั ่นแนลทรัสต์กลับเกือบล้มละลาย
เพราะความสุรยุ่ สุรา่ ยของเทียน ผูด้ แู ลกิจการในขณะนัน้ จนต้องขายกิจการทิง้ ในทีส่ ดุ
ประการสุดท้ายคือ หากมองในแง่ของบริบททางสังคมของช่วงเวลาทีว่ รรณกรรมเรื่องนี้
เผยแพร่ออกมาแล้วจะพบว่า วรรณกรรมชิน้ นี้เผยแพร่ครัง้ แรกโดยการพิมพ์เป็ นตอน ๆ ลงใน
นิตยสารสกุลไทยระหว่างปี 2532-2533 (ประภัสสร เสวิกุล, 2551, น. 2) ดังนัน้ เหตุการณ์หรือ
เรื่องราวต่างๆ จึงถือเป็ นบันทึกประสบการณ์ทส่ี ามารถสะท้อนภาพสังคมในช่วงก่อนหน้านัน้ ได้
เมื่อเป็ นเช่นนี้ หากลองกลับมามองชินแล้ว ในช่วงนัน้ ถือได้ว่าเป็ นนักการธนาคารทีม่ ชี ่อื เสียง
โด่งดังเป็ นอย่างมากในวงการธุรกิจไทย จนได้สมญานามว่าเป็ น “ธนราชันย์” และมีนิตยสาร
ต่างประเทศมาขอสัมภาษณ์ดว้ ย (เสถียร จันทิมาธร, 2537, น. 181) เพราะฉะนัน้ จากประสบการณ์
ในการทํางานและการบริหารของธนาคารพาณิชย์แห่งนี้น่าจะเป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องนักบริหาร
ทีผ่ ปู้ ระพันธ์จะนํามาสอดแทรกและดัดแปลงให้เป็ นด้านทีส่ าํ คัญด้านหนึ่งในชีวติ ของเหลียงคนนี้
นันเอง
่
นอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้ว จากการศึกษาชีวประวัตขิ องชิน ยังจะพบเหตุการณ์
เบ็ดเตล็ดทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันอย่างมาก เช่น ชินมีภรรยาเป็ นชาวจีนมาก่อน โดยมีลูกชาย
ของตระกูลคือ ชาตรี โสภณพนิชซึง่ ต่อมาได้ไปศึกษาทางด้านพาณิชยกรรมทีฮ่ ่องกง (ธนาคาร
กรุงเทพ, 2537, น. 99) หากมาเปรียบเทียบกับเรื่องราวในเรื่องลอดลายมังกรนี้จะเห็นได้ว่า
เทียนและแอนดี้ต่างก็เป็ นลูกชายที่เกิดจากสายภรรยาชาวจีน และได้ไปเรียนวิชาการค้าขาย
ทีฮ่ ่องกงเช่นเดียวกัน ดังนัน้ จากข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าวทําให้ผูเ้ ขียนอนุ มานพอเป็ น
เบือ้ งต้นได้วา่ ผูป้ ระพันธ์น่าจะได้แนวทางการดําเนินชีวติ ของชิน มารังสรรค์เนื้อหาวรรณกรรม
ส่วนหนึ่งนันเอง
่
เมื่อพิจารณาเรื่องราวในวรรณกรรมโดยตลอดแล้วจะพบว่า ชีวติ ของเหลียงยังน่ าจะ
เป็ นภาพสะท้อนของเจ้าสัวอีกรายหนึ่งที่มชี ่อื เสียงมากในสังคมไทยคือ เทียม โชควัฒนา โดย
ประเด็นในวรรณกรรมที่พอจะมาเทียบเคียงกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์มดี งั ต่อไปนี้ ได้แก่
ประการแรก เมื่อบริษทั ในตระกูลสือพาณิชย์มคี วามเจริญรุง่ เรืองเป็ นปึ กแผ่นมันคงแล้
่
ว เหลียง
จึงมีแนวคิดในการทําตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค จึงก่อตัง้ บริษทั เพื่อดูแลการนี้โดยเฉพาะนันคื
่ อ
“สหนัฐกิจ” หากสังเกตชื่อบริษทั ให้ดจี ะพบว่ามีความคล้ายคลึงกับชื่อบริษทั “สหพัฒนพิบูล”
เป็ นอย่างมาก2 โดยจะผลิตสินค้าที่ใช้ในชีวติ ประจําวันเหมือนกัน ดังนัน้ เมื่อพิจารณาจากชื่อ
2

บริษทั สหพัฒนพิบูล จํากัดนัน้ แปรสภาพมาจากกิจการเดิมของนายเทียมเมื่อครัง้ อยู่ทต่ี รอกอาเนียเก็ง
ย่านสําเพ็งทีช่ อ่ื “เฮียบเซ่งเฮง” หลังจากทีไ่ ด้ขยายกิจการโดยติดต่อกับบริษทั ต่างชาติเพื่อนําสินค้าเข้ามาขาย
เช่น บริษทั ฮิบเฮงฮง ของฮ่องกง บริษทั เคียวโกะของญี่ปุ่น เป็ นต้น สหพัฒนพิบูลเปิ ดทําการอย่างเป็ น
ทางการเป็ นครัง้ แรกในปี  ส่วนทีม่ าของชื่อ “สหพัฒนพิบูล” นัน้ มาจากปรัชญาทางการค้าของนายเทียม
ว่า “ความสามัคคีนํามาซึง่ ความสําเร็จอันวัฒนาสถาพร” (อนุสรณ์ในงานพระราชทานดินฝงั ศพ, , น. )
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และรูปแบบการดําเนินธุรกิจแล้ว ปฏิเสธไม่ได้แน่นอนว่าผูป้ ระพันธ์ได้ตน้ เค้าชีวติ ทางธุรกิจของ
เทียมในการออกแบบตัวละครนายเหลียงในวรรณกรรมนันเอง
่
ประการต่อมาคือ เทคนิคหรือแนวคิดทางการตลาด เมื่อพิจารณาวรรณกรรมทีก่ ล่าวถึง
การเข้ามาจัดการธุรกิจของนงพะงาซึง่ ผูป้ ระพันธ์บรรยายเอาไว้ดงั นี้
“ทันทีทเี ่ ข้าไปนังในบริ
่
ษทั “สหนัฐกิจ” อานงพะงาก็สงเปลี
ั ่ ย่ นแปลงรูปแบบโฆษณาของ
สินค้าทัง้ หมดเสียใหม่ โดยยกเลิกวิธกี ารนํ าเสนอทีค่ ่อนข้างแข็งและตรงไปตรงมาเป็ นวิธที ี ่
นุ่ มนวลและทางอ้อมมากขึ้น ผงซักฟอกของเราจะไม่มพี รีเซ็นเตอร์ท่าทางหน้าตาเหมือนคน
วิกลจริตมาตะโกนใส่หน้าลูกค้าเพือ่ เคีย่ วเข็ญให้ซ้อื สินค้าตัวนี้ หรือภาพของครอบครัวตัวอ้วน
มายืนดาหน้าสีฟนั จนฟองฟูมปากให้เห็นอีกต่อไป ... อานงพะงาเป็ นคนวางคอนเซ็ปต์โฆษณา
ทุกชิ้น และลงมือคัดเลือก-ควบคุมการทําโฆษณาด้วยตนเอง ซึง่ ทําให้สนิ ค้าของเราทุกตัวดูดี
และมีรสนิยมขึน้
นอกจากนี้ อานงพะงายังปรับปรุงด้านคุณภาพของสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ ตลอดจน
ฉลากและโลโก้ให้ทนั กับยุคสมัยนัน้ ... อานงพะงาทุ่มเทเงินเป็ นจํานวนมากไปกับการค้นคว้า
สูตรใหม่ ๆ และซื้อโนว์ฮาวด้านการผลิตจากต่างประเทศ ซึง่ ทําให้ “สหนัฐกิจ” ก้าวลํ้าสินค้า
ประเภทเดีย วกัน ทีผ่ ลิต ในประเทศ ไปยืน เคีย งบ่า เคีย งไหล่ก บั สิน ค้า ทีน่ ํ า เข้า หรือ แบรนด์
ต่างประเทศ” (ประภัสสร เสวิกุล, 2551, น. 264)
หากพิจารณาสภาพธุรกิจในเครือนัฐกิจโกศลแล้ว จะเห็นได้ว่าในตอนแรกทีเ่ หลียง
หันมาทําสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น สบู่ยห่ี อ้ “หอมนวล” ผงซักฟอกยีห่ อ้ “แม่บา้ น” นัน้ ยังถือเป็ น
ธุรกิจระดับรองๆ ของบริษทั ในขณะทีเ่ มื่อกาลเวลาผ่านไป ด้วยสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
โดยเฉพาะจํานวนประชากรทีเ่ พิม่ มากขึน้ จึงเป็ นเหตุให้สนิ ค้าดังกล่าวกลายเป็ น “ของจําเป็ น”
ที่ต้องใช้ในชีวติ ประจําวัน ดังนัน้ การเข้ามาปฏิรูปการตลาดและการโฆษณาของนงพะงาก็ถอื
เป็ นช่องทางทีเ่ หมาะเจาะในการขยายฐานลูกค้าทางหนึ่งนันเอง
่
เมื่อกลับมาย้อนพิจารณาข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์แล้วจะพบว่า เรื่องราวทีป่ รากฏ
ดังกล่าวสะท้อนภาพการทํางานของ “สหพัฒนพิบูล” ในช่วงทศวรรษที่ 2510-2520 ได้เป็ น
อย่างดี สืบเนื่องจากตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคมีการแข่งขันสูงมาก ตัวอย่างเช่น ผงซักฟอก
ไม่ว่าจะเป็ น “โอโม” (ของบริษทั ลีเวอร์-บราเธอร์) พรรอร (ของอาตังดีพาร์ทเม้นสโตร์) แฟ้บ
(ของคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ) หรือในยุคถัดมาทีม่ ี “บรีส” “ไดรโว่” เป็ นต้น (สมใจ วิรยิ ะบัณฑิตกุล,
2533, น. 68) ทําให้เครือสหพัฒน์ต้องมีการปรับกลยุทธ์และศึกษาการตลาดอยู่เป็ นระยะ ๆ
เพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ นัน่ เอง เป็ นที่น่า สังเกตว่าความสําเร็จ ประการหนึ่ ง
ของสหพัฒนพิบูลในการจําหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภคเหล่านี้คอื การให้ความสําคัญกับการ
โฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทของเทียมที่มุ่งเน้นการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อทุกช่องทาง
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นับ ตัง้ แต่ช ่ว งแรกตัง้ บริษ ทั โดยใช้ง บประมาณร่ว มหลัก ล้า นบาทต่อ เดือ นในช่ว งปี 2499
จนกระทังต่
่ อมานายเทียมได้ตงั ้ บริษทั ผลิตโฆษณาเป็ นของตนเองคือ บริษทั ฟาร์อสี ต์ แอด
เวอร์ไทซิง่ จํากัด ในปี 2507 (วิลลา วิลยั ทอง, 2552, น. 130) อาจกล่าวได้ว่าสหพัฒนพิบูล
ถือเป็ นบริษทั แรกๆ ทีใ่ ห้ความสําคัญกับความรูท้ างการโฆษณาแบบสมัยใหม่ในขณะนัน้
4. ลอดลายมังกร: ภาพสะท้อนการดําเนิ นธุรกิ จในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่และร่วมสมัย
ในประเด็นนี้ ผูเ้ ขียนมุ่งวิเคราะห์รปู แบบหรือลักษณะการดําเนินธุรกิจทีป่ รากฏใน
วรรณกรรมเรื่องลอดลายมังกร โดยอาศัยบริบททางประวัตศิ าสตร์เข้ามาอธิบายปรากฏการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ในเรื่อง ผูเ้ ขียนได้แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็ น 4 หัวข้อย่อย ๆ คือ ประเด็นแรกคือ
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับการเมือง ประการทีส่ องคือ การเติบโตของธุรกิจกลุ่มตระกูล
หรือธุรกิจครอบครัวในสมัยพัฒนา ประการทีส่ ามคือ การศึกษาสังคมในองค์กรผ่านบทบาทสตรี
และแรงงานสัมพันธ์และประการสุดท้ายคือ “ยูเนียน ชาร์เตอร์” กับสภาพสะท้อนการเติบโตของ
ธุรกิจแชร์ในปลายทศวรรษที่ 2520
4.1 ธุรกิ จกับการเมือง: ความสัมพันธ์เชิ งอุปถัมภ์ในกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ
ก่อนทีจ่ ะพิจารณาถึงเนื้อหาทีป่ รากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ ผูเ้ ขียนขอปูพน้ื ฐานความรู้
ทางประวัตศิ าสตร์เป็ นเบือ้ งต้นเสียก่อนเพือ่ ประกอบความเข้าใจเมือ่ ได้เข้าสูก่ ารพิจารณาตัวบท
วรรณกรรมต่อไป
ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในช่วงระหว่างหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
มาจนถึงก่อนการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ ์ในปี 2500 นัน้ คือ “ทุนนิยมโดยรัฐ” อันเป็ นนโยบาย
ทีส่ บื เนื่องมาจากเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง กล่าวคือ รัฐบาลในภาวะสงครามได้
เข้าควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมและ
เป็ นไปเพือ่ ความมันคงของรั
่
ฐในขณะนัน้ ตัวอย่างเช่น การออกพระราชบัญญัตคิ วบคุมและการ
จัดการทรัพย์สนิ ของคนต่างด้าวบางจําพวกในภาวะคับขัน พ.ศ. 2484 หรือการออกพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยชนศัตรูและทรัพย์สนิ ของชนศัตรู พ.ศ. 2485 เป็ นต้น (สินีนาฏ เวชแพทย์, 2539, น. 39)
ตลอดจนการทีร่ ฐั เข้ามาประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภท จึงกลายเป็ น
เหตุให้รฐั บาลเข้ามาพัวพันกับระบบเศรษฐกิจ และในทีส่ ุด ผลจากการใช้นโยบายเศรษฐกิจ
ดังกล่าวนี้จงึ เป็ นการเปิ ดช่องทางให้นักการเมืองเข้ามามีบทบาทในธุรกิจต่าง ๆ เป็ นอย่างมาก
ประกอบกับลักษณะทางการเมืองนับตัง้ แต่หลังการรัฐประหารในปี 2490 มานัน้ จะเห็นได้ชดั
ว่าการเมืองไทยขาดเสถียรภาพ มีการแก่งแย่งทางอํานาจในหมู่ทหารซึ่งเข้ามามีอํานาจการ
ปกครองในช่วงนี้ ทําให้นกั ธุรกิจจําเป็ นทีจ่ ะต้องแสวงหาความมันคงในการดํ
่
าเนินกิจการ และที่
สําคัญคือ นักธุรกิจทีเ่ ป็ นชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้มสี ถานะเป็ น “คนต่างด้าว” โดยเฉพาะอย่างยิง่
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นับตัง้ แต่หลังการปฏิวตั คิ อมมิวนิสต์จนี ของเหมาเจ๋อตุงในปี 2492 ทําให้นักธุรกิจหรือพ่อค้า
ชาวจีนกลุ่มนี้ไม่สามารถเดินทางกลับมาตุภูมไิ ด้อกี ต่อไป ดังนัน้ จากที่กล่าวมาทัง้ หมดจึงเป็ น
แรงผลักดันให้นักธุรกิจที่เป็ นชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้ต้องหันไปสานสัมพันธ์กบั กลุ่มการเมือง
เพื่อให้ธุรกิจของตนเองสามารถดําเนินต่อไปได้ รวมทัง้ เพื่อให้ตนเองและครอบครัวเป็ นที่
ยอมรับของรัฐไทยในขณะนัน้ อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากในทศวรรษที่ 2490 อันเป็ นสมัยคณะ
รัฐประหารที่มจี อมพลผิน ชุณหะวัณ เป็ นแกนนํ านัน้ ขัว้ อํานาจทางการเมืองในขณะนัน้ แบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุ่มซอยราชครูซง่ึ มี พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เป็ นแกนนํา กลุ่มสีเ่ สาเทเวศร์
ซึง่ มี พล.ต.สฤษดิ ์ ธนะรัชต์ เป็ นแกนนํา และกลุ่มของจอมพล ป. พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรี
ในขณะนัน้ โดยกลุ่มแรกนัน้ มีธุรกิจในเครือข่ายทีส่ าํ คัญ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา บริษทั เดินเรือไทยทะเล จํากัด บริษทั นํ้าตาลชลบุรี จํากัด เป็ นต้น ส่วนธุรกิจในเครือข่าย
ของกลุม่ ทีส่ องทีส่ าํ คัญ เช่น ธนาคารกสิกรไทย บริษทั ไทยทํา จํากัด ธนาคารแหลมทอง บริษทั
ชลประทานซีเมนต์ จํากัด เป็ นต้น (พรรณี บัวเล็ก, 2528, น. 130-131)
เมื่อเป็ นเช่นนี้ ผลทีต่ ามมาคือ การได้รบั อภิสทิ ธิ ์หรือสิทธิพเิ ศษในการประกอบธุรกิจ
ต่าง ๆ ของนักธุรกิจเหล่านี้จากรัฐบาล เพราะฉะนัน้ จะเห็นปรากฏการณ์ท่พี ่อค้าจะวิง่ เข้าหา
นักการเมืองเพือ่ เข้ามาคํ้าจุนธุรกิจของตนผ่านการนังตํ
่ าแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการ
บริษทั ดังทีเ่ กิดขึน้ กับธนาคารกรุงเทพทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาตัวบท
ในวรรณกรรมแล้ว จะเห็นได้ว่า เหลียงและขจรเกียรติมไิ ด้มคี วามแตกต่างจากพ่อค้าคนอื่น ๆ
ในยุคนัน้ ทีต่ ่างเข้าหา “การอุปถัมภ์” จากนักการเมือง ดังคําบรรยายตอนหนึ่งว่า “... โดยเชิญ
นายตํารวจระดับอัศวินแหวนเพชรทีก่ าํ ลังโด่งดังและเป็นทีโ่ ปรดปรานของท่านอธิบดีเผ่ามาเป็ น
ประธานบริษทั และมีตํารวจระดับรองๆ ลงไปอีกสองสามคนเข้าร่วมเป็ นกรรมการ” (ประภัสสร
เสวิกุล, 2551, น. 53) หรืออีกตอนหนึ่งทีว่ า่
“ในขณะทีค่ ุณตา (นายขจรเกียรติ – ผูเ้ ขียน) ทีเ่ อื้อเฟื้อเผือ่ แผ่นกั การเมืองแทบทุกพรรค
นัน้ ปู่ (นายเหลียง – ผูเ้ ขียน) กลับมีความศรัทธามันคงในพรรคการเมื
่
องเก่าแก่พรรคหนึง่ เพียง
พรรคเดียว และจะกันเงินจํานวนหนึง่ บํารุงพรรคอย่างสมํา่ เสมอ
ปูว่ า่
“พรรคการเมืองก็เหมือนกับสมาคมประจําตระกูลหรือสมาคมท้องถิน่ ซึง่ เป็ นสมบัตขิ อง
พวกเรา ถ้าหากคนช่วยกันทํานุบาํ รุงพรรคก็คงไม่มกี าํ ลังจะตัง้ อยูไ่ ปได้”
ฉันจําได้วา่ เคยเห็นรูปปูถ่ ่ายคู่กบั อดีตหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคนัน้ เมือ่ นานมาแล้ว
ทีจ่ ําได้ตดิ ตาเพราะทัง้ ปู่และหัวหน้าพรรคมีรูปร่างผอมคล้าย ๆ กัน ยิ้มเห็นฟนั ยืน่ ๆ คล้ายกัน
แถมยังสวมเสื้อแขนสัน้ ตัวโต ๆ นุ่ งกางเกงหลวม ๆ คล้ายกันอีก เมือ่ ดูทแี รกชวนให้คดิ ถึงรูป
สมัยก่อนทีช่ อบแต่งฟิลม์ ทําฝาแฝด
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และฉันยังเคยได้ยนิ ปูท่ อ่ งอะไรเล่นๆ ว่า ... “เหล็กวิลาสหรือจะสูต้ ะปูควง”3 (ประภัสสร
เสวิกุล, 2551, น. 286-287)
จากคําพูดดังกล่าวของเหลียงข้างต้นนัน้ สะท้อนให้เห็นถึงความคิดในประเด็นการอุปถัมภ์
ระหว่างนักธุรกิจกับนักการเมืองได้เป็ นอย่างดี และแม้ว่าระบบเศรษฐกิจในสมัยต่อมาจะเป็ น
“ทุนนิยมเสรี” โดยเฉพาะหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 ในปี 2504
ที่บทบาทของรัฐบาลในการเข้าแทรกแซงภาคเศรษฐกิจน้อยลงไปเป็ นอย่างมาก แต่ระบบ
อุปถัมภ์ท่ยี งั หยังรากลึ
่
กในสังคมนัน้ ก็เป็ นเหตุให้ทงั ้ เหลียงและขจรเกียรติต่างเป็ น “นายทุน”
ให้กบั พรรคการเมืองเพื่อให้พรรคการเมืองนัน้ สามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปได้
ในขณะทีพ่ รรคการเมืองเองเมือ่ เป็ นรัฐบาลแล้วก็จะอํานวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจโดยการ
อุปถัมภ์นนเอง
ั่
และนี่ยงั สะท้อนถึงลักษณะธรรมชาติของพรรคการเมืองในสังคมไทยด้วย
รูปแบบความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับการเมืองในอีกลักษณะหนึ่งทีพ่ บเห็นได้ในวรรณกรรม
เรื่องนี้นอกเหนือจากความสัมพันธ์โดยตรงแล้ว นัน่ คือการสร้างความสัมพันธ์ (connection)
ในโรงเรียนของลูกหลานตระกูลสือพาณิชย์ และการแต่งงาน โดยลักษณะแรกนัน้ สามารถ
วิเคราะห์จากตัวบทวรรณกรรมตอนหนึ่งได้ ความว่า “ว่ากันว่าตอนนัน้ พีช่ าญชัยนังรถโรลสรอยด์
่
สีดําคันใหญ่ มีคนขับแต่งเครือ่ งแบบสีขาวไปรับ-ไปส่งทีโ่ รงเรียน (เน้นโดยผูเ้ ขียน) ถึงเวลา
อาหารกลางวันก็จะมีพเี ่ ลี้ยงนําอาหารทีป่ รุงพิเศษไปป้อน...” (ประภัสสร เสวิกุล, 2551, น. 67)
จากข้อความนี้ทาํ ให้พออนุ มานได้ว่า โรงเรียนทีช่ าญชัยไปเรียนนัน้ คงเป็ นโรงเรียน
ทีม่ ชี ่อื เสียง และมีผูเ้ รียนทีม่ ที ม่ี าจากกลุ่มข้าราชการระดับสูงหรือกลุ่มนักธุรกิจด้วยกัน ซึ่งก็
สอดคล้องกับบริบททางสังคมในช่วงทศวรรษที่ 2500-2510 ทีล่ ูกหลานรุ่นใหม่ทงั ้ นักธุรกิจที่
เติบโตมาจากสมัยพัฒนาและข้าราชการระดับสูงนิยมเข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษาชัน้ นําใน
กรุงเทพฯ ทัง้ นี้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อประโยชน์ในการสร้าง “connection” ทางสังคมและธุรกิจ4 แต่
หากมองในอีกแง่มุมหนึ่งการรวมตัวของคนที่มฐี านะทางสังคมและการเงินสูงในสถานทีเ่ ดียวกัน
ก็สะท้อนถึงการสร้างอัตลักษณ์ทางชนชัน้ ให้แปลกแยกออกจากกลุม่ อื่นๆ ในสังคม โดยมี “เงิน”
“วัตถุ” และ “ธุรกิจ” เป็ นเครือ่ งร้อยรัดความสัมพันธ์นนเอง
ั่

วลีทว่ี ่า “เหล็กวิลาสหรือจะสูต้ ะปูควง” นัน้ เป็ นวลีทใ่ี ช้ในการหาเสียงของพรรคประชาธิปตั ย์ในคราวการ
เลือกตัง้ ในปี  โดยเหล็กวิลาสนัน้ หมายถึง นายวิลาศ โอสถานนท์ และตะปูควงนัน้ หมายถึง นายควง
อภัยวงศ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์ในขณะนัน้
4
ดูรายละเอียดเกีย่ วกับประเด็นการสร้าง “connection” ในหมูช่ นชัน้ กลางนักธุรกิจและกลุ่มข้าราชการได้ใน
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์, , น. 
3
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ส่วนความสัมพันธ์อกี รูปแบบหนึ่งที่ปรากฏคือ ความสัมพันธ์ในเชิงการแต่งงาน เมื่อ
พิจารณาจากวรรณกรรมแล้วจะพบตอนหนึ่งที่ผูป้ ระพันธ์กล่าวถึงเรื่องนี้ นัน่ คือความสัมพันธ์
ระหว่างนงพะงาและ พ.ท.บัญชา ดังข้อความตอนหนึ่งว่า
“เบื้องหลังของเรือ่ งนี้เป็ นทีป่ ิ ดกันให้แซ่ดว่า เป็ นเพราะปู่ตอ้ งการผูกสายสัมพันธ์กบั
ผูใ้ หญ่ระดับสูงของบ้านเมืองโดยผ่านทางลูกสาวคนเล็ก แม้วา่ เป็ นเรือ่ งทีย่ ากทีจ่ ะเชือ่ ว่าคนอย่าง
อานงพะงาจะยอมให้ป่จู บั คู่ได้ง่าย ๆ แต่สงิ ่ ทีม่ นี ้ ํ าหนักพอเชือ่ ถือได้กค็ อื การทีป่ ่ชู อบเอาตัวไป
ยุง่ เกีย่ วกับการเมืองตัง้ แต่วยั หนุ่มประการหนึง่ และความกตัญญูรคู้ ุณต่อบรรพบุรุษของชาวจีน
ทีฝ่ งั รากลึกลงไปในจิตใจของลูกหลานอีกประการหนึง่ อาจเป็ นแรงผลักดันให้อานงพะงาทําในสิง่
ทีใ่ ครๆ คาดไม่ถงึ
อานงพะงาผูกพันมันหมายกั
่
บพันโทบัญชา ถึงขัน้ ผูก้ ารลงมือปลูกเรือนหอหลังงามที ่
ลาดพร้าว ซึง่ นับเป็ นครัง้ แรกทีแ่ กจริงจังกับผูห้ ญิง และเป็ นครัง้ แรกอีกเช่นกันทีป่ ู่อนุ ญาตให้
ลูกหลานย้ายออกจากบ้าน เพราะฝา่ ยชายไม่ยอมเข้ามาอยูร่ ว่ มชายคาเดียวกับเราหลังแต่งงาน
เนือ่ งจากกลัวเสียงครหานินทาว่าใช้อทิ ธิพลมาช่วยเหลือบริษทั ในทางมิชอบ โดยเฉพาะในเรือ่ ง
“ยูเนียน ชาร์เตอร์ และคอมมอดิต้”ี ของพีช่ าญชัยทีก่ ําลังโด่งดังอยูใ่ นตอนนัน้ ” (ประภัสสร เสวิกุล,
2551, น. 269)
แม้วา่ ในตอนหลังเมื่อเกิดเหตุการณ์กบฏยังเติรก์ ในเดือนกันยายน 25285 ทีเ่ ป็ นเหตุให้
พ.ท.บัญชาต้องจบชีวติ ลง แต่กส็ ะท้อนให้เห็นถึงความคิดของนักธุรกิจทีย่ งั ต้องการสร้างความ
สัมพันธ์กบั นายทหาร ทัง้ นี้เพราะเมือ่ พิจารณาบริบททางสังคมในยุคนัน้ คือเป็ นยุค “ประชาธิปไตย
ครึง่ ใบ” หรือยุค “เปรมาธิปไตย” ทีบ่ ทบาทของทหารในการเมืองไทยกลับมาอีกครัง้ ภายหลัง
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม ปี 2519 ภายใต้การนําของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี
5

การก่อกบฏในวันที่  กันยายน  นัน้ นับเป็ นการก่อการเพื่อพยายามล้มอํานาจการปกครองของ
รัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็ นครัง้ ทีส่ อง หลังจากทีเ่ คยเกิดขึน้ มาแล้วเมื่อวันที่  เมษายน 
หรือทีเ่ รียกกันโดยทัวไปว่
่ าเหตุการณ์ “กบฏเมษาฮาวาย” การก่อกบฏในคราวนัน้ นําโดยกลุ่มทหารยังเติรก์
คือ พ.อ.มนูญ รูปขจร (ปจั จุบนั คือ พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร อดีตประธานวุฒสิ ภา) แต่การก่อการในครัง้ นัน้
ประสบความล้มเหลวอย่างสิน้ เชิง เนื่องจากการ “หักหลัง” ด้วยกันของกลุ่มผูก้ ่อการ โดยเฉพาะหน่ วย
ทหารราบทีไ่ ม่ยอมยกพลมาตามทีน่ ดั หมายไว้ สําหรับสาเหตุของการก่อกบฏคราวนัน้ ศศิธร โอเจริญได้กล่าว
เอาไว้ประเด็นหนึ่งทีน่ ่าสนใจคือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะนโยบายการลดค่าเงินบาทในปี 
ทีไ่ ปปรากฏเป็ นเหตุผลของการก่อรัฐประหารในแถลงการณ์ของคณะปฏิวตั ิ ตลอดจนปรากฏบทบาทของ
พลเรือนที่สนับสนุ นการรัฐประหารในครัง้ นัน้ คือ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร เจ้าของแชร์ชาร์เตอร์ท่ไี ด้รบั
ผลกระทบโดยตรงจากการออกพระราชกําหนดควบคุมการเล่นแชร์ของรัฐบาลในขณะนัน้ (ศศิธร โอเจริญ,
, น. -)
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ในขณะนัน้ ดังนัน้ หากเหลียงสามารถสานสัมพันธ์กบั นายทหารได้ ก็จะทําให้ธุรกิจดําเนินไป
อย่างราบรืน่ เหมือนทีเ่ คยทํามาในช่วงทศวรรษที่ 2490 นันเอง
่
4.2 การเติ บโตของธุรกิ จกลุ่มตระกูลในสมัยพัฒนา
ในหัวข้อนี้จะเป็ นการเชื่อมโยงบริบททางสังคมในส่วนทีว่ ่าด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจ
ไทยในช่วงภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปี 2504
ตามแนวทาง “การพัฒนา” 6 ประเทศอย่างเป็ นระบบที่ไ ด้รบั อิทธิพลจากสหรัฐอเมริกาและ
ธนาคารโลกในช่วงสงครามเย็น และผลจากการออกนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ดังกล่าว ได้สง่ ผลต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมากมายมหาศาล ดังจะได้อธิบายต่อไป
เมื่อจอมพลสฤษดิ ์ออกนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดตัง้ สภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในช่วงต้น
ทศวรรษที่ 2500 นัน้ ทําให้ประเทศไทยก้าวเข้าสูร่ ะบบ “ทุนนิยมเสรี” อย่างเต็มรูปแบบ โดย
รัฐบาลคณะปฏิวตั ิในขณะนัน้ ได้เปิ ดเสรีทางการตลาด ชักชวนให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน
ตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณู ปโภคต่าง ๆ ตามสโลแกน “นํ้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทํา”
เมื่อเป็ นเช่นนี้จงึ กลายเป็ นโอกาสที่สาํ คัญยิง่ ที่บรรดานักธุรกิจจะเข้ามาประกอบธุรกิจที่มสี ่วน
หรือเป็ นผลมาจากนโยบายเศรษฐกิจดังกล่าว จนสามารถยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมจากธุรกิจการค้าขนาดเล็กหรือขนาดกลาง มาเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ จนมีลกั ษณะเป็ นธุรกิจ
ของกลุ่มตระกูลหรือธุรกิจครอบครัว (family business) (วิรตั น์ แสงทองคํา, 2548, น. 14-16)
และผลทีต่ ามมาคือ ปรากฏการณ์ “ไฮโซ” (Hiso) ทีก่ ่อตัวเป็ นกลุ่มทางสังคมย่อยขึน้ มา โดยมี
“เงิน” “วัตถุ” และ “ธุรกิจ” เป็ นเครือ่ งร้อยรัดความสัมพันธ์ของคนกลุม่ นี้
หากพิจารณาบริบททางประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าวจะเห็นได้วา่ มีกลุ่มธุรกิจตระกูลหลาย ๆ
กลุ่มที่เติบโตมาจากสมัยพัฒนา แล้วมีช่อื เสียงเป็ นที่รูจ้ กั กันโดยทั ่วไป เช่น “โสภณพนิช” ที่
เติบโตมาจากการเป็ น “แหล่งเงินทุน” ทีส่ าํ คัญในกิจการต่างๆ โดยเฉพาะกิจการทางด้านการค้า
และการก่อสร้าง ตลอดจนการขยายสาขาออกไปในส่วนภูมภิ าคและต่างประเทศเป็ นแห่งแรกๆ
(วิรตั น์ แสงทองคํา, 2548, น. 22-23; พรรณี บัวเล็ก, 2528, น. 280) “โชควัฒนา” ทีเ่ ติบโตมา
จากการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวติ ประจําวัน โดยเข้าไปทําตลาดในกลุ่มชนชัน้ กลางที่
เพิม่ มากขึน้ ในช่วงนี้ (สมใจ วิรยิ ะบัณฑิตกุล, 2533, น. 105) หรือ “จิราธิวฒ
ั น์” ทีเ่ ติบโตมาจาก
การประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าในนาม “เซ็นทรัล” เป็ นต้น
6

“การพัฒนา” ทีป่ รากฏเป็ นครัง้ แรกในสมัยจอมพลสฤษดิ ์นัน้ เป็ นคําทีอ่ ยู่ในกรอบวาทกรรมการพัฒนาที่
สถาปนาโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่  โดย “การพัฒนา” แบบดังกล่าวมุ่งเน้นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็ นสําคัญ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ การใช้อตั ราเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ น
เครือ่ งมือชีว้ ดั ความเจริญของประเทศ (ชาตรี เพ็ญศรี, , น. -)
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เมื่อหันกลับมามองตัวบทในวรรณกรรมจะพบว่า ธุรกิจของตระกูลสือพาณิชย์กม็ ไิ ด้ม ี
สภาพแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันทีอ่ าศัย “จังหวะ” ในช่วงของการใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของภาครัฐในขณะนัน้ ทําการ “แตกกิง่ ก้านสาขา” ธุรกิจในตระกูล
ในลักษณะขยายออกไปในแนวนอน (horizontal) นันคื
่ อมุง่ เน้นทําสินค้าให้มคี วามหลากหลาย
ทัง้ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องและเกีย่ วข้องกับธุรกิจหลักทีด่ าํ เนินอยู่ ทัง้ นี้เพื่อจุดมุง่ หมายสูงสุดคือ การ
แสวงหารายได้ให้มากทีส่ ุดจากสินค้าทีผ่ ลิตเหล่านัน้ ดังจะเห็นได้ชดั ว่าเมื่อนายแอนดีเ้ ป็ นผูก้ ุม
บังเหียนธุรกิจในตระกูลทัง้ หมดในช่วงเวลาที่เหลียง ผูเ้ ป็ นบิดาต้องลี้ภยั ทางการเมืองไปอยู่ท่ี
ฮ่องกง โดยมีนฐั กิจหลักทรัพย์เป็ นแหล่งเงินทุนสําคัญของตระกูล ดังคําบรรยายตอนหนึ่งว่า
“ความคิด ในเรือ่ งการตัง้ บริษ ทั เล็ก ๆ เหล่า นี้ สืบ เนื อ่ งมาตัง้ แต่ค รัง้ ทีป่ ู่ทํา “นัฐ กิจ
หลักทรัพย์” ใหม่ๆ โดยมีจุดประสงค์สาํ คัญเพือ่ ระบายเงินทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์มอี ยูอ่ อกมาลงทุน
ในกิจการใหม่ ๆ บ้าง เพือ่ ลดความเสีย่ งในการทุ่มเทเงินทุนไปในกิจการใดกิจการหนึง่ เพียง
ลําพังบ้าง รวมทัง้ เพือ่ หลบเลีย่ งภาษีบางประเภท ... แต่เมือ่ ลุงแอนดี้เข้าดูแลกิจการในช่วงทีป่ ู่
ั ่ นค้าเข้า ไป
ไม่อยู่เมืองไทย บริษทั พวกนี้กแ็ ตกแขนงมากยิง่ ขึ้น ทําการค้านานาชนิดตัง้ แต่สงสิ
จนถึงร้านแลกเปลีย่ นเงินตรา บางบริษทั ก็ทํากิจการทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั กิจการหลักของ
ครอบครัว เลย เช่น โรงงานผลิต ธูป หอม หรือ บริษัท ซื้อ ขายเม็ด มะม่ว งหิม พานต์ เป็ น ต้น ”
(ประภัสสร เสวิกุล, 2551, น. 71)
นอกจากจะเห็นภาพของการเติบโตทางธุรกิจของตระกูลแล้ว อีกสิง่ หนึ่งทีส่ ามารถ
เห็นได้จากการอ่านวรรณกรรมเรื่องนี้คอื การประกอบธุรกิจแบบกงสีหรือแบบธุรกิจครอบครัว
นัน่ คือ เป็ นการประกอบธุรกิจที่มลี กั ษณะสําคัญ 3 ประการคือ ครอบครัวเป็ นศูนย์กลางการ
บริหาร ครอบครัวเป็ นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจที่ดําเนินการ และครอบครัวเป็ นผู้ควบคุมการ
ดําเนินกิจการทัง้ หมด หากกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื ธุรกิจประเภทนี้มุ่งเน้นหรือส่งเสริมให้บุคคล
ในครอบครัวของเจ้าของกิจการเข้ามาทํางานในตําแหน่ งต่าง ๆ ทัง้ ในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบ ตั กิ าร และในขณะเดีย วกันก็จ ะกีด กัน หรือไม่สนับสนุ น ให้บุค คลภายนอกซึ่ง อาจจะมี
ความสามารถมีโอกาสเข้ามาทํางานในบริษทั ประเด็นนี้นับว่าเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของการ
จัดการองค์กรธุรกิจของชาวจีนโพ้นทะเลซึง่ แตกต่างอย่างสิน้ เชิงกับการจัดองค์กรแบบตะวันตก
ทีม่ ุ่งเน้นพิจารณาการรับบุคคลทีค่ วามสามารถหรือความเป็ นมืออาชีพมากกว่าความเป็ นเครือ
ญาตินนเอง
ั่
(Yen, 2014, pp. 109-113)
เมื่อกลับมาพิจารณาเนื้อเรื่องในวรรณกรรมแล้ว จะเห็นได้ว่ารูปแบบทางธุรกิจของ
ตระกูลสือพาณิชย์ทงั ้ หมดเป็ นรูปแบบธุรกิจครอบครัว โดยธุรกิจหลักของตระกูล 3 แห่ง ได้แก่
นัฐกิจหลักทรัพย์ นัฐกิจการทอ และสหนัฐกิจ รวมไปถึงบริษทั ย่อย ๆ เช่น นัฐกิจ อะ-ลา-โมด
นัน้ ล้วนอยู่ภายใต้การบริหารของลูกหลานในตระกูลสือพาณิชย์ทงั ้ สิน้ โดยเปิ ดโอกาสให้เพียง
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แค่บุลภักดิ ์ ซึง่ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในการบริหารทีอ่ านนท์ดงึ ตัวเข้ามาทํางานในบริษทั ย่อยคือ นัฐกิจ
อะ-ลา-โมด เท่านัน้ แต่โดยภาพรวมนัน้ ธุรกิจของสือพาณิชย์ยงั คงเป็ นแบบกงสีอย่างเต็มรูปแบบ
อันเป็ นผลมาจากแนวคิดการทําธุรกิจของนายเหลียงทีเ่ ป็ นแบบอนุ รกั ษ์นิยม ตัวอย่างทีส่ าํ คัญ
คือการยกเรือ่ งสังคมผึง้ มาอุปมากับสังคมการทํางานในธุรกิจของสือพาณิชย์เพือ่ สังสอนอานนท์
่
วา่
“แต่สงิ ่ มหัศจรรย์ยงิ ่ ไปกว่านํ้าผึ้งก็คอื สังคมของผึ้ง ผึ้งเป็ นสัตว์ทอี ่ ยูร่ ว่ มกันอย่างมีระบบ
และเป็ นระเบียบ มีการแบ่งสรรงานและความรับผิดชอบร่วมกันเป็ นสัดส่วน แต่ละตัวก็ทํางาน
กันไปคนละอย่างโดยมีศนู ย์รวมอยูท่ นี ่ างพญาผึ้งตัวเดียว...
... สมมติว่าถ้าสังคมผึ้งไม่เป็ นไปในรูปทีม่ นั เป็ นอยู่ ผึ้งต่างตัวต่างก็คดิ ต่างก็ทําไป
ตามใจของตัวเอง ไม่มรี ะเบียบไม่มรี ะบบ เราว่าอย่าแต่น้ ําผึ้งขวดนี้เลย แม้แต่เพียงแค่หยดเดียว
พวกมันก็คงไม่สามารถผลิตขึน้ มาได้
... นัฐกิจโกศลของเราอยู่กนั แบบสังคมผึ้ง ถึงใครจะคิดยังไงก็ตาม แต่เราก็ยงั เชือ่ ว่า
มันยังเป็ นวิธเี ดียวในเวลานี้ทผี ่ ลิตนํ้ าผึ้งได้คุณภาพทีด่ ที สี ่ ุดและในราคาทีถ่ ูกทีส่ ุด” (ประภัสสร
เสวิกุล, 2551, น. 161)
จากชุดคําอธิบายเรื่องสังคมผึง้ ทีเ่ หลียงสาธกขึน้ มานัน้ สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการ
ทําธุรกิจทีเ่ ป็ นแบบอนุรกั ษ์นิยม โดยคําสําคัญทีแ่ สดงแนวคิดดังกล่าวของเหลียงคือ “โดยมีศนู ย์
รวมอยู่ท่นี างพญาผึ้งตัวเดียว...” นัน่ คือการตัดสินใจเชิงนโยบายทุกอย่างในเครือนัฐกิจโกศล
ต้องผ่านนายเหลียง ดังจะเห็นได้จากการประชุมหลายๆ ครัง้ ทีป่ รากฏในวรรณกรรมทีน่ ายเหลียง
มักจะเป็ นผูต้ ดั สินใจขัน้ สุดท้าย อาทิ การแต่งตัง้ นางสาวนงพะงาเป็ นผูด้ แู ลสหนัฐกิจ แม้วา่ จะมี
เสียงคัดค้านก็ตาม เป็ นต้น ซึ่งชุดคําอธิบายดังกล่าวขัดแย้งกับแนวคิดทางธุรกิจของอานนท์ท่ี
เป็ นแบบสมัยใหม่ แต่เมื่อมาอยูใ่ นบริบททางสังคมทีเ่ หลียงเป็ นใหญ่ จึงทําให้แนวคิดในการทํา
ธุรกิจแบบใหม่พ่ายแพ้อย่างหมดรูปนัน่ เอง และจากแนวคิดทางธุรกิจแบบเหลียงนี้เป็ นภาพ
สะท้อนถึง “ภาวะถอยหลัง” ของธุรกิจทีไ่ ม่เข้ากับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที่
2520 ดังคําพูดของนายบุลภักดิ ์ตอนหนึ่ง ความว่า
“... วันหนึง่ คุณบุลภักดิ์ได้รบั เชิญให้ไปพูดเรือ่ งเกีย่ วกับ “อนาคตของธุรกิจไทยใน
ทศวรรษหน้ า” หรืออะไรทํานองนี้ทสี ่ มาคมอุตสาหกรรมไทย หรือสมาคมไหนสักแห่งฉันจํา
ไม่ได้แน่ แต่ทจี ่ ําได้ก็คอื คําพูดของคุณบุลภักดิใ์ นวันนัน้ เป็ นทีฮ่ อื ฮากันมาก เพราะแกโจมตี
ระบบญาติพนี ่ ้องอุปถัมภ์ หรือการบริหารงานกันภายในครอบครัวของธุรกิจไทยซึง่ แกเรียกว่า
“ไดนัสตี บิซเิ นส” ว่าเป็ นจุดอ่อนสําคัญทีท่ าํ ให้ธุรกิจการค้าของไทยมีโครงสร้างทีเ่ ปราะบางและ
ไม่เติบโตเท่าทีค่ วร ทัง้ ทํานายว่าในช่วงสิบปี ขา้ งหน้า เมือ่ พ่อค้าและนักธุรกิจอาวุโสเสียชีวติ
หรือวางมือไปจากวงการแล้ว สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นคือ การแก่งแย่งช่วงชิงอํานาจกันในหมู่ญาติพนี ่ ้อง
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แบบทีเ่ รียกว่า “ศึกสายเลือด” และตามมาด้วยการล่มสลายของอาณาจักรทางธุรกิจ” (ประภัสสร
เสวิกุล, 2551, น. 199)
แม้ว่าในงานวรรณกรรมจะมิได้บอกลงไปอย่างชัดเจนว่าการประกอบธุรกิจในตระกูล
สือพาณิชย์นนั ้ มีขอ้ เสียหรือเป็ นสิง่ ไม่ดี ทัง้ นี้เนื่องจากบริบททางสังคมในช่วงเวลาที่ถอื กําเนิด
วรรณกรรมเรื่องนี้ขน้ึ มาคือ ต้นทศวรรษที่ 2530 นัน้ เป็ นช่วงรอยต่อระหว่างยุคโชติช่วงชัชวาล
ในปลายทศวรรษทีแ่ ล้วกับยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ในทศวรรษนี้ทธ่ี ุรกิจเกือบทุกประเภทต่างได้รบั
อานิสงส์อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีพ่ ุ่งสูงเป็ นประวัตกิ ารณ์ เพราะฉะนัน้ ตัวผูป้ ระพันธ์เอง
อาจมิได้รบั รูถ้ งึ ผลเสียของการประกอบธุรกิจแบบครอบครัวซึ่งจะปรากฏผลลัพธ์ออกมาเป็ น
รูปธรรมเมือ่ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 นันเอง
่ 7
4.3 สังคมในองค์กร: กรณี ศึกษาเรื่องเพศสภาพ และแรงงานสัมพันธ์
กรณีแรกทีจ่ ะกล่าวถึงคือ ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการธุรกิจกับ
ผูใ้ ช้แรงงาน หากพิจารณาเนื้อหาในวรรณกรรมเรื่องนี้จะพบเห็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้แรงงานในโรงงานนัฐกิจการทอในลักษณะทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ
แอนดีซ้ ่งึ เป็ นผูด้ ูแลโรงงานทอผ้าแทนนายเหลียงทีล่ ภ้ี ยั ในฮ่องกงนัน้ ได้โยกย้ายพนักงานจนเป็ น
ชนวนให้เกิดการประท้วงหยุดงานขึน้ ดังคําบรรยายตอนหนึ่งว่า
“พวกคนงานตรอกจันทน์ยกไปรวมกับคนงานพระประแดงตัง้ แต่เช้ามืด ส่งเสียงเอะอะ
ไม่ยอมให้ใครเข้าไปในโรงงาน ย่ากับลุงเทียนมาถึงในราวเก้าโมงได้ พ่อเองก็มาด้วย ย่าพยายาม
พูดจาปลอบโยนคนงาน แต่กไ็ ม่มใี ครยอมฟงั ... ยิง่ สายคนยิง่ เยอะ เหตุการณ์กจ็ ะทําท่ารุนแรง
ขึ้น มีการล้อมรถเอาไว้ ขว้างปาโรงงาน และตะโกนด่าทอย่า ลุงเทียน ลุงแอนดี้อย่างหยาบๆ
คายๆ” (ประภัสสร เสวิกุล, 2551, น. 58)
เมือ่ เกิดปญั หาขึน้ มาดังกล่าว แอนดีแ้ ก้ปญั หาโดย
“... พอสักสิบเอ็ดโมง ลุงแอนดี้ก็ขบั รถจีป๊ มาทีโ่ รงงานคนเดียว สังให้
่ ยามเปิ ดประตู
พร้อมกับประกาศทางโทรโข่งว่า คนงานคนไหนทีก่ ลับเข้ามาทํางานภายในเวลาครึง่ ชัวโมงจะ
่
ขึ้นเงินเดือนให้ยสี ่ บิ เปอร์เซ็นต์ และไม่เอาผิดใดๆ ทัง้ สิ้น แต่ถา้ เลยเวลาไปแล้วใครเข้ามาก็จะ
ไล่ออกทัง้ หมด ... และพอเวลาล่วงเลยมาซักพักจนคนลืมเรือ่ งในวันนัน้ แล้ว ลุงแอนดี้กค็ ่อยๆ
หาเหตุปลดคนงานทีเ่ ป็นหัวโจกก่อเรือ่ งออกทีละคนสองคน” (ประภัสสร เสวิกุล, 2551, น. 58)
7

จุดอ่อนทีส่ าํ คัญประการหนึ่งของการประกอบธุรกิจครอบครัวคือ ครอบครัวของเจ้าของกิจการจะมีอทิ ธิพลใน
องค์กรเป็ นอย่างมาก ทําให้ในหลายๆ ครัง้ ผูบ้ ริหารไม่สามารถแยกประเด็นเรือ่ งครอบครัวกับเรือ่ งงานออกจากกัน
ได้อย่างเด็ดขาด ตัวอย่างทีพ่ บเช่น การยักยอกเงินจากบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของบุคคลในครอบครัว เป็ นต้น
(A.B. Susanto & Patricia Susanto, 2013, pp. 50)
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ดังนัน้ หากมองในอีกแง่หนึ่ง การแก้ไขปญั หาของแอนดีด้ จู ะ “ราบรื่น” ไม่มปี ญั หาใดๆ
ทัง้ สิน้ แต่หากมองในแง่ของความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างนายจ้างกับแรงงานแล้ว นับว่าเป็ น
“ปญั หาเชิงโครงสร้าง” กล่าวคือ นายจ้างมองตนเองว่าเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและมีอํานาจสิทธิ ์ขาด
ในการจัดการองค์กรแต่เพียงฝา่ ยเดียว ในขณะทีล่ กู จ้างกลับถูกมองว่าเป็ นเพียง “ทรัพยากร” ที่
นายจ้างใช้ในการผลิตเท่านัน้ โดยไม่มสี ทิ ธิ ์เรียกร้องใดๆ ทัง้ สิน้ ประเด็นนี้เป็ นภาพสะท้อนของ
ความสัมพันธ์ทงั ้ สองฝ่ายในโรงงานทอผ้าในช่วงทศวรรษที่ 2500 จนถึงก่อนเหตุการณ์ 14
ตุลาคม 2516 ทีน่ ายจ้างมอง “ผูใ้ ช้แรงงาน” เป็ นผูอ้ ยูใ่ นความอุปถัมภ์ โดยคาดหวังให้คนเหล่านัน้
เป็ น “สัตว์เศรษฐกิจ” ทํารายได้ให้กบั องค์กรให้มากทีส่ ุดตามแนวทางการพัฒนาทีม่ ุ่งเน้นการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นสําคัญในขณะนัน้ ประกอบกับสภาพทางการเมืองในยุคก่อน 14 ตุลาคม
2516 คือยุคจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์ และจอมพลถนอม กิตติขจร ทีม่ นี โยบายบริหารประเทศ
แบบ “รวมศูนย์อํานาจ” ตามแนวทางเผด็จการทหารในขณะนัน้ ทําให้แนวทางการประท้วง
เดินขบวน หรือการสไตรค์งานไม่เป็ นทีน่ ิยมของรัฐบาลในยุคนัน้ บวกกับพืน้ ฐานความรูข้ อง
ผูใ้ ช้แรงงาน โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายทีม่ ไี ม่มากนัก จึงทําให้การประท้วงของกรรมกรในโรงงาน
ทอผ้าในช่วงนี้ไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีค่ วร (จิรกาญจน์ สงวนพวก, 2538, น. 90-98) ซึ่ง
หากกลับมามองการนัดประท้วงหยุดงานในวรรณกรรมแล้ว ก็สามารถอธิบายได้ดว้ ยเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้นนันเอง
่
แต่ในทางกลับกัน การนัดหยุดงานทีเ่ กิดขึน้ อีกครัง้ ในวรรณกรรมทีเ่ กิดจากความขัดแย้ง
ระหว่างระวีและอานนท์นนั ้ กลับมีสภาพตรงกันข้าม ดังคําบรรยายทีว่ า่
“พ่อเล่าว่าข้อเรียกร้องทัง้ สามข้อของสหพันธ์ฯ หากมองเผินๆ ก็ดเู หมือนว่าไม่ใช่เรือ่ ง
รุนแรงอะไร แต่อานนท์กบั อานุชลุกขึ้นค้านทันที (เน้นโดยผูเ้ ขียน) โดยอานนท์ช้ใี ห้เห็นว่า
การนําเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทที ่ นั สมัยเข้ามาติดตัง้ ในโรงงานและสํานักงาน เป็ นนโยบายหลัก
ทีด่ าํ เนินมาตัง้ แต่เมือ่ อานนท์เข้ารับหน้าทีผ่ อู้ าํ นวยการสํานักงานกลาง ...
ส่วนอานุ ชค้านในเรือ่ งการเรียกร้องสวัสดิการว่า บริษทั จะต้องทุ่มเงินลงไปในเรือ่ งนี้
อีกเป็ นจํานวนมากมายมหาศาล...
และแทบจะในทันที ทนั ใดที ม่ ติ ของที ป่ ระชุมผู้บ ริ หารออกมา ทางสหพันธ์ก็
ประกาศให้พนักงานและคนงานในบริ ษทั ในเครือ “นัฐกิ จโกศล” ชะลอการทํางานและ
การผลิ ตลงร้อยละ 60 จนกว่าผูบ้ ริ หารจะมีการเปลีย่ นแปลงมติ ...
และทีย่ ิ ง่ ไปกว่านัน้ คือ ทางสหพันธ์ยงั เพิ ม่ ข้อเรียกร้องอีกข้อหนึ ง่ ให้ปลดอานนท์
ออกจากตําแหน่ งผู้อาํ นวยการสํานักงานกลางของบริ ษทั ” (เน้นโดยผูเ้ ขียน) (ประภัสสร
เสวิกุล, 2551, น. 253-254)
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ในประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างนายจ้างกับแรงงาน
กล่าวคือ ในช่วงเวลาดังกล่าว (ทศวรรษที่ 2520) บทบาทของภาคแรงงานมีความเข้มแข็งมาก
ขึน้ กว่าแต่ก่อน ดังจะเห็นได้จากมีการรวมตัวเรียกร้องในนาม “สหพันธ์แรงงาน” ในขณะทีก่ ่อน
หน้านัน้ เป็ นเพียงการเรียกร้องทีไ่ ม่ได้มพี ลังแต่อย่างใด และจากการลดกําลังการผลิตจนฝา่ ย
บริหารต้องประชุมปรึกษาหารือกันอย่างเคร่งเครียดก็สะท้อนถึง “การต่อรอง” ทางอํานาจของ
องค์กรฝา่ ยแรงงานทีท่ าํ ให้ผบู้ ริหารต้องยอมรับข้อเสนอของฝา่ ยแรงงาน แม้วา่ การเรียกร้องใน
คราวนัน้ จะมิได้มาจากความต้องการของแรงงานอย่างแท้จริงก็ตาม แต่เป็ นแผนการของระวีท่ี
จะใช้แรงงานเหล่านี้เป็ นเครือ่ งมือเพือ่ จัดการคูอ่ ริของตนคืออานนท์นนเอง
ั่
นอกเหนือจากประเด็นเรือ่ งแรงงานแล้ว สิง่ ทีเ่ ห็นได้อกี ประการหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร
ทางธุรกิจในสมัยนัน้ ทีป่ รากฏในวรรณกรรมคือ บทบาทของสตรี เมื่อพิจารณาเนื้อหาแล้ว จะพบว่า
มีอยูบ่ างตอนทีผ่ หู้ ญิงได้แสดงทรรศนะของตนออกมาดังนี้คอื
“... การเกิดมาเป็ นลูกผูห้ ญิงของครอบครัวคนจีนทีม่ ชี วี ติ อยูใ่ นสังคมไทยนัน้ เป็ นเรือ่ ง
ทีค่ อ่ นข้างจะลําบากลําบน และการเป็นผูห้ ญิงนักทํางานอย่างทีเ่ ป็นอยูน่ ้ียงิ ่ ยากขึน้ ไปอีกหลายเท่า
เพราะนอกจากเพือ่ นร่วมงานหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะไม่ค่อยเชือ่ ในความรูค้ วามสามารถแล้ว
บ่อยครัง้ ทีต่ วั เองจะกลายเป็นคนนอกหรือส่วนเกินของทีท่ าํ งาน งานสังคม หรือทีป่ ระชุมทัวไป
่
... สังคมไทยยังคงมองผูห้ ญิงเป็ นชนชัน้ สองทีม่ สี ทิ ธิม์ เี สียงในขอบเขตจํากัด มีความ
รับผิดชอบงานในระดับล่าง และเมือ่ ใดก็ตามทีผ่ ชู้ ายเปิ ดปากพูด ผูห้ ญิงก็จะเป็ นฝา่ ยนิง่ ฟงั โดย
ไม่มปี ากมีเสียง แต่หากมีผูห้ ญิงสักคนลุกขึ้นมาโต้แย้งก็จะถูกหาว่า ยายคนนี้ซ่าหรืออยากดัง
โดยไม่ใส่ใจในเหตุผลทีย่ กมาอ้างอิง” (ประภัสสร เสวิกุล, 2551, น. 262)
จากทรรศนะดังกล่าวของนงพะงาซึง่ เป็ น “ลูกผูห้ ญิง” ในครอบครัวคนไทยเชือ้ สายจีน
และอยูใ่ นวัฒนธรรมองค์กรธุรกิจแบบอนุ รกั ษ์นิยมนัน้ ก็เป็ นผลมาจากการทีน่ งพะงาถูกปฏิบตั ิ
ในการเข้าทํางานเหมือนพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารทัวไป
่ คือสอบสัมภาษณ์เพื่อพิสจู น์ความสามารถ
จากหมูญ
่ าติพน่ี ้องทีเ่ ป็ นพวกผูช้ ายและ “ปิ ศาจพันตา” ในขณะทีห่ ากพิจารณาพีน่ ้องของนงพะงา
ทีเ่ ป็ นผูช้ ายนัน้ จะพบว่า ไม่ว่าจะเป็ นแอนดี้ เทียน หรือนัฐ ล้วนได้เข้าทํางานในบริษทั เครือ
นัฐกิจได้ทนั ที โดยทีไ่ ม่มกี ารทดสอบแต่อย่างใด (ยกเว้นกรณีของนุ ชเท่านัน้ ทีไ่ ด้เข้าทํางานทันที
เพราะถูกเหลียงบังคับ) เพราะฉะนัน้ จากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ
ของคนในตระกูลทีย่ งั มองผูห้ ญิงมีความสามารถ “น้อยกว่า” ผูช้ าย และสะท้อนถึงการจัดทีท่ าง
ให้แก่ผหู้ ญิงของคนในตระกูลด้วยนันเอง
่
เมือ่ พูดถึงการ “จัดทีท่ าง” ให้แก่ผหู้ ญิงของคนในตระกูล และหมายรวมไปถึงคนในสังคม
ด้วยนัน้ อาชีพของผูห้ ญิงก็เป็ นอีกประเด็นหนึ่งทีส่ ามารถพบได้ในวรรณกรรมเรื่องนี้ โดยตัวละคร
ทีจ่ ะนํามาวิเคราะห์คอื นุช บุตรสาวของเหลียงและนางเนียม ผูป้ ระพันธ์ได้กล่าวถึงนุชไว้วา่
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“... และอานุ ชก็แอบไปสอบเอนทรานซ์โดยไม่บอกใคร ... ปู่มารูเ้ อาเมือ่ ลูกสาวเอนฯ
ติด คณะบัญ ชีธ รรมศาสตร์แ ล้ว ตอนแรกปู่จ ะไม่ย อมให้ไ ปลงทะเบียน แต่ลุง แอนดี้เป็ น คน
ไกล่เกลีย่ เรือ่ งลงสําเร็จ โดยให้อานุชรับงานบัญชีของบริษทั มาทําหลังเลิกเรียน
พ่อเล่าว่า อานุ ชเป็ นดาวมหาวิทยาลัย เคยเป็ นคนเชิญตราธรรมจักรในงานฟุตบอล
ประเพณีจุฬ า-ธรรมศาสตร์ และมีห นัง สือพิม พ์ม าถ่า ยรูป เป็ น แบบปกหลายฉบับ มีห นุ่ ม ๆ
เปลีย่ นหน้ามาติดพันชนิดทีห่ วั กระไดไม่แห้ง จนปู่เองชักจะขวางลูกสาวอยู่บ่อยๆ” (ประภัสสร
เสวิกุล, 2551, น. 46)
หากตัง้ คําถามว่าทําไมนางสาวนุ ชถึงเลือกทีเ่ รียนวิชาชีพทางการบัญชี ประเด็นนี้
สามารถอธิบายได้ดว้ ยเหตุผลทางประวัตศิ าสตร์ได้สว่ นหนึ่งว่า เนื่องจากในช่วงเวลาทีน่ างสาวนุ ช
เข้ามหาวิทยาลัยคือ ประมาณปี 2510-2516 (ต้องเกิดขึน้ ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
เนื่องจากการประกวด “ดาวมหาวิทยาลัย” ทัง้ ของจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์
“ยุคสายลมแสงแดด”8 นัน้ ได้สนิ้ สุดลงหลังจากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว) เป็ นช่วงที่อาชีพใน
“ออฟฟิศ” อย่างนักการบัญชี เลขานุ การ และพนักงานธนาคารกําลังได้รบั ความนิยมในหมูส่ ตรี
ในขณะนัน้ เนื่องจากอาชีพดังกล่าวเป็ น “กลไก” อย่างหนึ่งและสําคัญในระบบธุรกิจทีข่ ยายตัว
ทัง้ ทางด้านปริมาณและความซับซ้อนขององค์กรเป็ นอย่างมากในสมัยพัฒนา (ปิ ยะพร จันวัน,
2547, น. 49) ตลอดจนการ “จัดทีท่ าง” ให้แก่ผหู้ ญิงให้มาทํางานในอาชีพดังกล่าวก็สะท้อนถึง
“ความคาดหวัง” ของสังคมทีป่ ระสงค์ให้สตรีทาํ งานทีใ่ ช้ลกั ษณะเด่นของสตรีคอื “ความละเอียด
รอบคอบ” และ “ความสุขุมคัมภีรภาพ” มาทํางานในอาชีพข้างต้น ซึ่งก็สอดประสานไปได้เป็ น
อย่างดี (ปิ ยะพร จันวัน, 2547, น. 26-27)

8

ยุคสายลมแสงแดด เป็ นชื่อทีใ่ ช้เรียกปรากฏการณ์ของนักศึกษาในช่วงการปกครองสมัยจอมพลสฤษดิ ์
และจอมพลถนอมทีม่ กั จะนิยมในเรื่องความรักของหนุ่ มสาวหรือความรักต่อสถาบันการศึกษาผ่านระบบ
โซตัส หรือกิจกรรมระหว่างสถาบันต่าง ๆ โดยกิจกรรมทีส่ ะท้อนความเป็ นยุคสายลมแสงแดดมากทีส่ ุดคือ
งานฟุ ตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ที่นัยหนึ่งมุ่งสร้างให้นิสติ -นักศึกษาหันมาสนใจกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น สแตนด์เชียร์ เชียร์ลดี เดอร์ การประกวดดาวมหาวิทยาลัย การเดินพาเหรด งานลีลาศ
เป็ นต้น เมื่อเป็ นเช่นนี้นับเป็ นอุบายทางการเมืองอย่างหนึ่งของรัฐบาลสฤษดิ ์-ถนอมเพื่อใช้หนั เหหรือเบีย่ ง
ความสนใจทางการเมืองมาเป็ นเรื่องวัตถุ ศักดิ ์ศรี และทุนนิยมแทน (โปรดดูรายละเอียดได้ใน ประจักษ์
ก้องกีรติ, , น. -)
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4.4 “ยูเนี ยน ชาร์เตอร์”: เงาสะท้ อนของการประกอบธุรกิ จแชร์ใ นปลาย
ทศวรรษที่ 2520
ในตอนท้ายของวรรณกรรมเรื่องนี้ ผูป้ ระพันธ์ได้พดู ถึงการประกอบธุรกิจของหลานชาย
คือชาญชัย โดยตัวชาญชัยนัน้ ได้เปิ ดบริษทั แข่งขันกับคนในตระกูลด้วยกันเอง เขาใช้ช่อื ว่า
“ยูเนียน ชาร์เตอร์ และ คอมมอดิตี้” ประกอบกิจการในลักษณะสถาบันทางการเงินประเภท
บริษทั เงินทุน โดยการทําธุรกรรมทีส่ าํ คัญ 2 ประการคือ การเป็ นแหล่งระดมเงินออมโดยการให้
ดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่าธนาคารพาณิชย์ท ั ่วไปในขณะนัน้ และการดําเนินการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าหรือทีเ่ รียกว่า “commodity” ตามชื่อบริษทั ทีป่ รากฏ แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินธุรกิจ
ของ “ยูเนียน ชาร์เตอร์ และคอมมอดิต้”ี นัน้ มีสภาพทีต่ ่างไปจากสถาบันการเงินปกติ ดังคํา
บรรยายตอนหนึ่งในวรรณกรรมว่า
“... มีหลายคนลงความเห็นว่า เป็นยุคสมัยทีเ่ หมือนกับตืน่ ทองในอเมริกา เพราะ “ยูเนียน
ชาร์เตอร์ และคอมมอดิต้”ี นัน้ ทําให้ผคู้ นบ้าคลังไปทั
่ ง้ เมือง ถึงขนาดทีบ่ างคนขายทีข่ ายบ้านเอาเงิน
มาลง แม้จะดูเป็ นเรือ่ งทีเ่ หลือเชือ่ แต่พชี ่ าญชัยก็สามารถจ่ายดอกเบี้ยในอัตราทีส่ งู กว่าธนาคาร
ให้ลูกค้าได้อย่างไม่อนั ้ ชนิดทีม่ องเห็นกํารี้กําไรกันจะ ๆ ตา และได้เงินต้นคืนในเวลาอันสัน้ ...
ยิง่ “ยูเนียน ชาร์เตอร์ และคอมมอดิต้”ี ให้ผลตอบแทนทีส่ งู และรวดเร็วเพียงใด ก็ยงิ ่ ระดมเงินทุน
เข้ามาได้มากมายมหาศาลขึ้นเพียงนัน้ ... แม้จะไม่มใี ครสามารถยืนยันตัวเลขสุดท้ายของจํานวน
เงินที ่ “ยูเนียน ชาร์เตอร์” มีอยูใ่ นมือได้ แต่กเ็ ชือ่ กันว่าคงไม่ตาํ ่ กว่าห้าพันล้านบาท ซึง่ เงินจํานวน
ขนาดนี้ในยุคทีเ่ ศรษฐกิจซบเซาจัดได้วา่ ไม่ใช่น้อยเลย และฉันเคยได้ยนิ อานุ ชคุยกับอาดอนว่า
ั ่ ่วน เพราะจู่ ๆ เงินสดเป็ นจํานวนมากก็
เงินทีอ่ ยู่ในมือของพีช่ าญชัยนัน้ ทําเอาเศรษฐกิจปนป
หายไปจากตลาด ก่อให้เกิดสภาพเงินฝื ดขึ้นโดยทัวไป
่ และสร้างความวุ่นวายแก่ระบบการเงิน
ของประเทศ” (ประภัสสร เสวิกุล, 2551, น. 273-274)
เมื่อพิจ ารณาเรื่อ งราวที่เ กิดขึ้น ในวรรณกรรมแล้ว มองย้อ นกลับมาในบริบ ททาง
ประวัตศิ าสตร์จะพบว่า ในห้วงเวลานัน้ (ประมาณปี 2526-2528) เป็ นช่วงทีธ่ ุรกิจแชร์เติบโตถึง
ขีดสุด9 เนื่องจากภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในยุคนัน้ อยูใ่ นภาวะชะลอตัว ทําให้ผคู้ นหันมาลงทุน
9

เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ทป่ี รากฏดังกล่าวแล้วมองย้อนกลับมาถึงบริบททางสังคมในช่วงเวลาประมาณ
ปี - อาจกล่าวได้ว่านับเป็ นช่วงเวลาทีส่ ถาบันทางการเงินนอกระบบอย่าง “แชร์” กําลังเป็ นทีน่ ิยม
ในขณะนัน้ โดยแชร์ทม่ี ชี อ่ื เสียงมากทีส่ ดุ ในขณะนัน้ คือ “แชร์ชม้อย” (ชื่อจริงคือ นางชม้อย ทิพย์โส) ทีพ่ ฒ
ั นา
มาจากแชร์น้ํามัน โดยผูล้ งทุนในแชร์น้ีจะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราทีส่ งู มากคือ .% ต่อเดือน หรือประมาณ
% ต่อปี ประกอบกับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.เปรมทีป่ ระกาศลดค่าเงินบาทในปี 
ดังนัน้ ด้วยผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ ทีส่ งู มากในตลาดการเงินของแชร์ชม้อยจึงเป็ นแรงดูดทีพ่ าคนนําเงิน
ลงทุนเพือ่ หวังผลดอกเบีย้ นันเอง
่
(สนธิ ลิม้ ทองกุล และ อภิชาต ชอบชืน่ ชม, , น. -)
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กับสถาบันการเงินทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์ซง่ึ ให้ผลตอบแทนตํ่า
แชร์ทส่ี าํ คัญในยุคนัน้ และมีช่อื เสียงมากทีส่ ดุ คือ “แชร์ชม้อย” ของชม้อย ทิพย์โส อดีตพนักงาน
การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย แต่แชร์ทน่ี ่าจะเป็ น “ต้นเค้า” ให้กบั ผูป้ ระพันธ์ในเรื่องคือ “แชร์
ชาร์เตอร์” ของเอกยุทธ อัญชันบุตรซึง่ มีช่อื เรียกอย่างเต็มว่า “แชร์ชาร์เตอร์ แอนด์ คอมมอดิต”้ี
จุดเริม่ ต้นของแชร์ชาร์เตอร์น้ีมาจากการทีเ่ อกยุทธได้ยมื เงินจากแชร์ชม้อยเป็ นจํานวนประมาณ
10,000,000 บาท เพื่อเป็ นทุนประเดิมในการประกอบกิจการแชร์ โดยแชร์น้ีจะให้ดอกเบีย้ สูง
กว่าแชร์ชม้อยคือ ให้ดอกเบีย้ ร้อยละ 9 ต่อเดือน (สนธิ ลิม้ ทองกุล และเอกยุทธ อัญชันบุตร,
2528, น. 45-62) ดังนัน้ จึงมีคนนําเงินมาลงทุนในแชร์น้ีมากพอๆ กับแชร์ชม้อย นอกจากนัน้
เอกยุทธยังเพิม่ ความน่ าเชื่อถือให้กบั แชร์ของตนโดยการเปิ ดบริษทั บังหน้า ใช้ช่อื ว่า “บริษทั
ชาร์เตอร์อนิ เวสเม้นต์ จํากัด” นอกจากเรื่องชื่อของแชร์แล้ว หากมาพิจารณาอายุของเอกยุทธ
ในขณะนัน้ (ปี 2528) คือ 29 ปี ในขณะทีช่ าญชัยก็น่าจะมีอายุรุน่ ราวคราวเดียวกัน เพราะเป็ น
รุน่ ทีส่ ามของตระกูลสือพาณิชย์ ดังนัน้ จากความคล้ายคลึงกันสองประการนี้จงึ ทําให้แชร์ยเู นียน
ชาร์เตอร์ แอนด์คอมมอดิต้ที ป่ี รากฏในวรรณกรรมน่าจะเป็ นภาพตัวแทนของแชร์ชาร์เตอร์ของ
นายเอกยุทธนันเอง
่
หากพิจารณาเรือ่ งราวในวรรณกรรมและเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงในประวัตศิ าสตร์ สามารถ
อนุ มานถึงอารมณ์ของคนในสังคมขณะนัน้ ทีเ่ ห็นว่า “เงิน” มีความจําเป็ นในการดํารงชีวติ ในสังคม
อันเป็ นผลพวงมาจากการพัฒนาประเทศทีเ่ น้นนโยบายทางเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ ตลอดจนภาวะ
“ความรวย” นับเป็ นค่านิยมที่คนไทยให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเหตุผลด้านการ
ยอมรับของสังคม และอิทธิพลของ “บริโภคนิยม” ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมเสรี ดังเช่นกรณีของตระกูลสือพาณิชย์ในเรื่องที่แม้ว่าต้นตระกูลอย่างนายเหลียงจะเป็ น
“ลูกจีน” ทีเ่ ข้ามาแบบ “เสือ่ ผืนหมอนใบ” แต่กเ็ ป็ นทีย่ อมรับในแวดวงสังคมการเมืองในภายหลัง
ด้วยปจั จัยส่วนหนึ่งคือ “ความมังมี
่ ” ของตระกูลนันเอง
่
และเมื่อมามองชีวติ ของชาญชัย ก็จะเห็นได้ว่าเป็ นรุ่นที่สามหรือรุ่นหลานของตระกูล
สือพาณิชย์ซ่งึ เป็ นรุ่นทีเ่ ติบโตมาในช่วงเวลาทีค่ รอบครัวมีพร้อมทุกอย่างแล้ว เมื่อเป็ นเช่นนี้
สามารถอนุ มานมุมมองของชาญชัยทีม่ ตี ่อ “คุณค่าของเงิน” ว่า ชาญชัยเองมองเงินเป็ นเครื่อง
บําเรอความสุขและเป็ นเครื่องมือสร้าง “ภาพลักษณ์” ให้เป็ นทีย่ อมรับของคนในสังคมขณะนัน้
และเพื่อเอาชนะญาติพน่ี ้องของตนเองอยู่ในทีดว้ ย ซึง่ ต่างจากเหลียงทีม่ องเงินเป็ นเครื่องสร้าง
ฐานะของตนเองมาอย่างยากลําบาก เพราะฉะนัน้ จะพบได้บ่อย ๆ ในวรรณกรรมทีน่ ายเหลียง
มักจะถือเหรียญบาทในสมัยรัชกาลที่ 6 อันสะท้อนให้เห็นถึงการที่เหลียงให้ความสําคัญกับ
“คุณค่าของเงิน” มากกว่าชาญชัยนันเอง
่
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5. บทสรุป
วรรณกรรมเรื่อง “ลอดลายมังกร” ซึ่งเป็ นบทประพันธ์ทม่ี ชี ่อื เสียงของประภัสสร เสวิกุล
นัน้ นอกเหนือจะให้ความบันเทิงแก่ผอู้ ่านตามลักษณะหน้าทีโ่ ดยทัวไปของงานวรรณกรรมแล้
่
ว
ในอีกด้านหนึ่ง หากพิจารณาวรรณกรรมเรือ่ งนี้ในทางประวัตศิ าสตร์แล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
“ลอดลายมังกร” ได้บนั ทึกประวัตศิ าสตร์ธุรกิจของคนไทยเชือ้ สายจีนโดยนําเสนอผ่านการดําเนิน
ธุรกิจของตระกูลสือพาณิชย์ทม่ี เี หลียง สือพาณิชย์ เป็ นผูน้ ําทางธุรกิจในเครือนัฐกิจโกศลพร้อมๆ
กับการเป็ นผูน้ ําครอบครัวไปในเวลาเดียวกันด้วย
เมื่อพิจารณาตัวบทของวรรณกรรมตลอดเรื่องโดยใช้กรอบการมองประวัตศิ าสตร์ธุรกิจ
แล้ว สามารถสรุปออกมาได้เป็ น 5 ประเด็นทีส่ าํ คัญ ได้แก่ ประเด็นแรกคือ ตัวผูป้ ระกอบการ
(entrepreneur) หากวิเคราะห์พฤติกรรมส่วนตัวและทางด้านธุรกิจของเหลียงในวรรณกรรมแล้ว
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ลักษณะความเป็ นผูป้ ระกอบการ (entrepreneurship) ของเหลียงนัน้
ถูกประกอบสร้างทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนจากนักธุรกิจชาวไทยเชือ้ สายจีนทีม่ นี ามอุโฆษ 2 คนคือ
นายชิน โสภณพนิช ผูข้ ยายกิจการของธนาคารกรุงเทพจนกลายเป็ นธนาคารชัน้ นําของประเทศ
และของภูมภิ าคในช่วงทศวรรษที่ 2520 และนายเทียม โชควัฒนา ผูก้ ่อตัง้ สหพัฒนพิบลู ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวติ ประจําวันจนกลายเป็ นบริษทั ขนาดใหญ่และมีความ
สําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยมาจนถึงปจั จุบนั ประเด็นทีส่ องคือ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
การเมือง เมื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าวในวรรณกรรมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ธุรกิจของตระกูล
สือพาณิชย์ได้เข้าไปแอบอิงกับนักการเมืองหรือนายทหารทีม่ อี ํานาจในแต่ละช่วงเวลา นัน่ คือ
การทีน่ ายเหลียงเข้าร่วมสนับสนุ นทางการเงินให้แก่กลุ่มซอยราชครูและพรรคประชาธิปตั ย์
ในช่วงทศวรรษที่ 2490 เป็ นต้นมา ภาพทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวนี้สามารถอนุ มานถึงรูปแบบเฉพาะตัว
ของการประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้ สายจีนในยุคบุกเบิกองค์กรได้ทางหนึ่ง ประเด็นทีส่ ามคือ
การเติบโตทางธุรกิจกลุ่มตระกูลในสมัยพัฒนาทีจ่ ะพบว่า ธุรกิจของตระกูลสือพาณิชย์มรี ปู แบบ
ของ “ธุรกิจครอบครัว” นันคื
่ อ เน้นการให้สมาชิกในตระกูลสือพาณิชย์เข้าไปมีบทบาททุกองคาพยพ
ของธุรกิจในเครือ ตลอดจนลักษณะการขยายธุรกิจของเครือนัฐกิจโกศลจะเป็ นไปในแนวราบ
หรือแนวนอน (horizontal) นันคื
่ อ ธุรกิจหลักแต่เดิมตัง้ แต่สมัยแรกก่อตัง้ ธุรกิจคือ “นัฐกิจการทอ”
และต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังเสือ้ ผ้าสําเร็จรูปโดยการก่อตัง้ “นัฐกิจ อะ-ลา-โมด” ในขณะเดียวกัน
ก็ได้ขยายธุรกิจไปยังภาคสถาบันทางการเงินอีกด้วย นัน่ คือ การจัดตัง้ นัฐกิจหลักทรัพย์ซ่งึ ใช้
เป็ นแหล่งระดมเงินออมของลูกค้าเพื่อเป็ นฐานในการขยายกิจการของบริษทั ต่าง ๆ ในเครือ
รวมไปถึงการขยายธุรกิจออกไปทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในนาม “สหนัฐกิจ” อีกด้วย ประเด็น
ทีส่ ค่ี อื ลักษณะสังคมในองค์กรในเครือนัฐกิจโกศล หากพิจารณาเนื้อหาในวรรณกรรมจะพบ
ประเด็น 2 เรื่องที่น่าสนใจและสังเกตเห็นได้ชดั คือ ประเด็นเรื่องเพศสภาพและเรื่องแรงงาน
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สัมพันธ์ เมือ่ มองในภาพรวมแล้ว ประเด็นทัง้ คู่น้ีมจี ุดร่วมทีน่ ่าสนใจคือ สถานภาพของพนักงาน
บางกลุ่มมีความไม่เท่าเทียมกันในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นกรณีสถานภาพของสตรีและการรักษา
สิทธิประโยชน์ของแรงงานที่มลี กั ษณะการกดขีข่ ดู รีดอยู่กลายๆ และประเด็นสุดท้ายคือ กรณี
การประกอบธุรกิจแชร์และคอมมอดิตข้ี องชาญชัย ประเด็นนี้ผเู้ ขียนสันนิษฐานว่าอาจได้ตน้ เค้า
มาจากกรณีแชร์ชาร์เตอร์ของนายเอกยุทธ อัญชันบุตร ในช่วงปลายทศวรรษที่ 2520 โดยพิจารณา
จากอายุของเจ้าของแชร์และชื่อบริษทั ทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันเป็ นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม หากพินิจวรรณกรรมเรื่อง “ลอดลายมังกร” ในภาพทีใ่ หญ่ขน้ึ นันคื
่ อ ถ้า
มองในฐานะทีเ่ ป็ น “หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์” ชิน้ หนึ่งแล้ว จะพบว่าวรรณกรรมเรื่องนี้สะท้อน
ภาพหรือชีใ้ ห้เห็นภาพของ “ความสําเร็จ” ทางธุรกิจของคนไทยเชือ้ สายจีน โดยเฉพาะอย่างยิง่
นับตัง้ แต่การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในช่วงทศวรรษที่ 2500
เป็ นต้นมา กล่าวคือตระกูลสือพาณิชย์ภายใต้การนําของนายเหลียง กลายเป็ น “ครอบครัวลูกจีน”
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากรัฐไทยผ่านการเป็ นเจ้าของหรือผูน้ ําธุรกิจในเครือนัฐกิจโกศลซึง่ มีขนาด
เป็ นหลักร้อยล้านหรือพันล้านบาทตามห้วงเวลาทีป่ รากฏในเรื่อง และหากเปรียบเทียบความสําคัญ
ของวรรณกรรมเรือ่ งนี้ในเชิงกาลเวลาจะเห็นได้ชดั ว่า “ลูกจีน” หรือต่อมาคือ “คนไทยเชือ้ สายจีน”
่ อ ประเด็นเรื่องการก่อร่างสร้างตัวของนายเหลียง
นี้ถูกมองในทัศนคติทด่ี มี ากขึน้ จากสังคม นันคื
ก็ดี หรือการยึดหลักคุณธรรมประกอบธุรกิจก็ดี ได้กลายเป็ นหลักยึดทีค่ นในสังคมชื่นชมและ
ยอมรับว่าเป็ นเคล็ดลับของความสําเร็จทางธุรกิจของนายเหลียงซึง่ เป็ นภาพแทนทีห่ มายรวมถึง
คนไทยเชือ้ สายจีนตามตระกูล (แซ่) ต่าง ๆ ในช่วงทศวรรษที่ 2530 อันเป็ นช่วงทีว่ รรณกรรม
เรื่องนี้ตพี มิ พ์เผยแพร่ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้แตกต่างกันโดยสิน้ เชิงจากยุคก่อนหน้า ไม่วา่ จะเป็ น
ยุคชาตินิยมตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทีช่ าวจีนในไทยถูกอธิบายให้
เป็ นผูข้ ดู รีดในระบบเศรษฐกิจไทย หรือต่อมาในช่วงสงครามเย็นทีช่ าวจีนในไทยจะถูกระบายภาพ
ให้เป็ นผูท้ ไ่ี ม่น่าไว้วางใจ เนื่องจากถูกรัฐไทยสงสัยว่า “ลูกจีน” เหล่านี้อาจจะยังมีความสัมพันธ์
กับชาวจีนในแผ่นดินใหญ่ (จีนแดง) ซึง่ ถือเป็ นภัยต่อความมันคงของประเทศ
่
(ทักษ์ เฉลิมเตียรณ,
2556, น. 142-145)
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