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จดหมายส่งเงินกลบับ้านของชาวจนีโพ้นทะเล (เฉียวพ)ี : มรดกความทรงจ าของโลก* 

                                                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลกัษม์  ตันตยกุล** 

บทคดัย่อ 

           บทความน้ีมีวตัถุประสงค ์  (1) ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นมรดกความทรงจาํของโลกของ

จดหมายส่งเงินกลบับา้น (2) ศึกษาเกณฑก์ารข้ึนทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจาํของโลก             

(3)   วเิคราะห์และประเมินคุณค่าของจดหมายส่งเงินกลบับา้นของชาวจีนโพน้ทะเล   องคก์าร

ศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ/ยเูนสโก (UNESCO)  ไดป้ระกาศให้

จดหมายส่งเงินกลบับา้น “เฉียวพี”(侨批) หรือท่ีเรียกอีกอยา่งวา่ “หยนิซ่ิน” (银信) (Qiaopi 

and Yinxin: Correspondence and Remittance Documents from Oversea Chinese) ของชาวจีน

โพน้ทะเลเป็นมรดกความทรงจาํของโลกในปี ค.ศ. 2013   จดหมายส่งเงินของชาวจีนโพน้ทะเล

เป็นตวัแทนของ “ความทรงจาํร่วม” (collective memory)  ระหวา่งชาวจีนโพน้ทะเลและ

ครอบครัวในประเทศจีน  นบัเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัของการอพยพเคล่ือนยา้ย

แรงงานระหวา่งประเทศ   และเป็นหลกัฐานชั้นตน้ของเร่ืองราวและประสบการณ์การติดต่อ

แลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหวา่งจีนกบัดินแดนโพน้ทะเลในช่วงศตวรรษท่ี 19-20   สะทอ้น 

อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมความเป็นจีนท่ีมีความเช่ือมโยงกบัชาวจีนโพน้ทะเลอยา่งลึกซ้ึงใน

บริบทโลก  

                                                         Abstract 

This article aims (1) to study Qiaopi as the Memory of the World (2) to study the 

selection criteria of the Memory of the World (3) to analyze and assess the value of Qiaopi. 

                                                            

 
*

 บทความน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนศึกษา  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 “จีนศึกษา ภาษาจีน: 
บทบาทต่อประชาคมโลก”, วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
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 รองผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามาลัยค าแหง 
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United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) inscribed “Qiaopi 

and Yinxin: Correspondence and Remittance Documents from Oversea Chinese” on the list of 

the Memory of the World (MOW) in 2013. Qiaopi represent the collective memory of both the 

Chinese living overseas and their families in China, documenting at first hand the various 

aspects of cultural exchange between China and the outside world during 19th - 20th century. 

Qiaopi are a unique example of trans-region, trans-nation and trans-culture experience and 

evidence of the Chinese international migration history. Correspondence and remittance from 

Qiaopi reflected Chinese cultural identities linking to Overseas Chinese in the global context.  

บทน า 

   เม่ือองคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ/ยเูนสโก (UNESCO)  

ไดป้ระกาศใหจ้ดหมายส่งเงินกลบับา้น   “เฉียวพี”(侨批)   หรือท่ีเรียกอีกอยา่งวา่ “หยนิซ่ิน”      

(银信) ของชาวจีนโพน้ทะเลเป็นมรดกความทรงจาํของโลก ในปี ค.ศ. 2013  โดยการสมคัรข้ึน

ทะเบียนของหอจดหมายเหตุมณฑลฝเูจ้ียน(ฮกเก้ียน) และหอจดหมายเหตุมณฑลกวา่งตง 

(กวางตุง้) ดว้ยคุณสมบติัท่ีมีลกัษณะเป็นของเดิมแทแ้ละมีความสาํคญัระดบัโลก การข้ึนทะเบียน

เอกสารดงักล่าวเป็นมรดกความทรงจาํของโลก ทาํใหเ้กิดกระแสอยากรู้เร่ืองราวเก่ียวกบั

จดหมายส่งเงินกลบับา้นอนัเป็นส่ือกลางของการติดต่อแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหวา่งจีนกบั

โลกภายนอก นาํมาซ่ึงความรู้สึกหวนคาํนึงถึงถ่ินกาํเนิดบรรพบุรุษของผูมี้เช้ือสายจีน รวมทั้งเกิด

ความภาคภูมิใจในวฒันธรรมแห่งวิถีชีวิตของชาวจีนโพน้ทะเล 

      นบัตั้งแต่รัฐบาลจีนปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศ   เครือข่ายพลงัทางวฒันธรรมและ

เศรษฐกิจท่ีเหนียวแน่นของรัฐบาลจีน  คือ  กลุ่ม  สมาคม  และชุมชนของ “ชาวจีนโพน้ทะเล”   

ท่ีอพยพไปตั้งรกรากในดินแดนโพน้ทะเล โดยเฉพาะในแถบ“หนานหยาง”หรือเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตใ้นปัจจุบนั    ภายหลงัการประกาศใหจ้ดหมายส่งเงินกลบับา้นของชาวจีนโพน้ทะเลเป็น

มรดกความทรงจาํของโลก ปี ค.ศ. 2013  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยั

หนานยาง  ประเทศสิงคโปร์  ไดจ้ดัสมัมนาทางวชิาการเก่ียวกบัเฉียวพีภายใตช่ื้อ “Conference 
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on the Qiaopi Trade in China and Overseas” เม่ือวนัท่ี  9-10 ตุลาคม ค.ศ. 2015  ส่วนประเทศ

ไทย  ในปี ค.ศ. 2014 สมาคมจงหวัแห่งประเทศไทยจดัแสดงนิทรรศการเพื่อฉลองการข้ึน

ทะเบียนจดหมายส่งเงินกลบับา้นของชาวจีนโพน้ทะเลเป็นมรดกความทรงจาํของโลกดว้ยความ

ยนิดี  รวมทั้งมีการสมัมนาทางวชิาการ  ณ  สมาคมฮงสูง  กรุงเทพมหานคร   โดยมีนกัวชิาการท่ี

ศึกษาเร่ืองจดหมายส่งเงินกลบับา้นของชาวจีนโพน้ทะเลจากสิงคโปร์  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นจีน

ศึกษาหลายท่านมาใหค้วามรู้ในงานสมัมนา (พรพรรณ จนัทโรนานนท,์ การสมัภาษณ์ส่วน

บุคคล,  31 สิงหาคม 2559) 

          จากการศึกษาในเบ้ืองตน้  งานวจิยัเก่ียวกบัจดหมายส่งเงินกลบับา้นโดยนกัวชิาการจีนมี

แพร่หลายในกลุ่มท่ีสนใจเร่ืองประวติัศาสตร์ของชาวจีนโพน้ทะเล  ประเดน็ศึกษาท่ีน่าสนใจ 

ไดแ้ก่  คุณค่าและการเก็บรักษาเฉียวพีในมุมมองของความทรงจาํทางสังคม (传少玲，2015;  

李天锡，2012)  ประวติัศาสตร์ของการบอกเล่า: มุมมองใหม่ของการศึกษาเฉียวพี (郑松辉  , 

2010)  การศึกษาเฉียวพีของครอบครัวในมิติของการถ่ายทอดดา้นการศึกษาและสงัคมจากรุ่นสู่

รุ่น (陈丽园，2011) เฉียวพ:ี ส่ิงลํ้าค่าในวฒันธรรมแห่งความไวเ้น้ือเช่ือใจ (晏露蓉   黄清海，

2013) เป็นตน้  จากการสาํรวจและทบทวนงานวิชาการของไทย  การศึกษาเก่ียวกบัจดหมายส่ง

เงินกลบับา้นของชาวจีนโพน้ทะเลนั้นมีอยูอ่ยา่งจาํกดั การศึกษาคน้ควา้จะเนน้ไปในมิติ

ประวติัศาสตร์และเศรษฐกิจของชุมชนชาวจีนโพน้ทะเล  เช่น  ผลงานเร่ือง “โพยก๊วน: การส่ง

เงินกลบัประเทศโดยชาวจีนโพน้ทะเลในประเทศไทย”  ซ่ึงไดส้ะทอ้นภาพการจดัระเบียบสงัคม

ในหมู่ชุมชนชาวจีน  รูปแบบและววิฒันาการของโพยก๊วน  (สุชาดา ตนัตสุรฤกษ,์ 2532, หนา้ 45)   

 ฉะนั้น  บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจะแลกเปล่ียนทางวิชาการในประเดน็ความเป็น

มรดกความทรงจาํของโลกของจดหมายส่งเงินกลบับา้น  การข้ึนทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความ

ทรงจาํของโลก  การวเิคราะห์และประเมินคุณค่าของจดหมายส่งเงินกลบับา้น รวมทั้งเสนอให้

นกัวชิาการดา้นจีนศึกษาไดร่้วมกนัคน้หาความหมายของการศึกษาจดหมายส่งเงินกลบับา้นของ

ชาวจีนโพน้ทะเล ในฐานะมรดกความทรงจาํอนัทรงคุณค่าท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยหลกัฐานจากขอ้มูล

จดหมายส่งเงินกลบับา้นสะทอ้นเร่ืองราวและวิถีชีวิตของชาวจีนโพน้ทะเล   

http://www.cnki.net/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFQ&sfield=au&skey=%e9%83%91%e6%9d%be%e8%be%89&code=08528934;
http://www.cnki.net/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFQ&sfield=au&skey=%e9%99%88%e4%b8%bd%e5%9b%ad&code=26471927;
http://www.cnki.net/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFD&sfield=au&skey=%e6%99%8f%e9%9c%b2%e8%93%89&code=11354833;15329109;
http://www.cnki.net/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFD&sfield=au&skey=%e9%bb%84%e6%b8%85%e6%b5%b7&code=11354833;15329109;
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ความเป็นมาของจดหมายส่งเงินกลบับ้าน  

 “เฉียวพี” ( 侨批 ) หมายถึงจดหมายของชาวจีนโพน้ทะเลท่ีส่งกลบัประเทศจีน  คาํวา่ 

“เฉียว” 侨 หมายถึง การอพยพไปอยูต่่างแดน  ส่วน “พี” 批 คือ การมดัรวมกระดาษหลายๆ 

แผน่เขา้ดว้ยกนั  เฉียวพียงัเรียกอยา่งเป็นทางการอีกช่ือหน่ึงวา่ “หยนิซ่ิน” (银信) ซ่ึงแปลตาม

ตวัอกัษรวา่ “จดหมายกบัเงิน” ฉะนั้น  เฉียวพีจึงไม่ใช่จดหมายธรรมดา ๆ  เพราะวา่มีเอกสาร

ขอ้ความท่ีระบุถึงการโอนเงินดว้ย   ในภาษาแตจ๋ิ้ว คาํวา่ “พี” ออกเสียงวา่ “โพย” คนจีนใน

ประเทศไทยจึงเรียกการส่งจดหมายพร้อมเงินวา่ “การเขียนโพยและการส่งโพย”   และภาษา

แตจ๋ิ้วมีคาํวา่ “โพยก๊วน” (批馆 )  หมายถึง  สถานท่ีส่งจดหมายพร้อมเงินไปใหญ้าติพ่ีนอ้งท่ี

ประเทศจีน    ในการสมคัรเอกสารดงักล่าวเป็นมรดกความทรงจาํของโลก  รัฐบาลจีนไดใ้ชช่ื้อ

ภาษาองักฤษวา่ “Qiaopi and Yinxin: Correspondence and Remittance Documents from 

Overseas Chinese” 

 จากขอ้มูลการสมคัรเอกสารจดหมายส่งเงินกลบับา้นเป็นมรดกความทรงจาํของโลก 

(Nomination)  การส่งจดหมายพร้อมเงินกบับา้นเกิดของชาวจีนโพน้ทะเลเร่ิมปรากฏข้ึนในช่วง

ปี ค.ศ. 1860  จดหมายฉบบัเก่าแก่สุดท่ีเกบ็ไวเ้ป็นฉบบัปี ค.ศ. 1883  มีรูปแบบและพฒันาการ

ของวธีิการส่งจดหมายและเงินกลบับา้น  โดยกิจกรรมการส่งจดหมายและเงินไดส้ิ้นสุดลงเม่ือ

ธนาคารแห่งประเทศจีนไดด้าํเนินการทาํธุรกรรมการส่งเงินแทนในปี ค.ศ. 1979  จดหมายส่งเงิน

กลบับา้นไดก้ลายเป็นของสะสมมาตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1970  ผูเ้ช่ียวชาญและนกัประวติัศาสตร์จาก

หอจดหมายเหตุ  พิพิธภณัฑ ์  และหน่วยงานมรดกทางวฒันธรรมในมณฑลกวา่งตงและฝเูจ้ียน

ไดใ้ชค้วามพยายามในการรวบรวม เกบ็รักษาจดหมายส่งเงินไวป้ระมาณ 160,000 ฉบบั 

ขณะเดียวกนั จดหมายส่งเงินกลบับา้นบางส่วนมีการเกบ็รักษาไวเ้ป็นของสะสมส่วนบุคคล 
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         ในการสมคัรข้ึนทะเบียนเฉียวพีเป็นมรดกความทรงจาํของโลกนั้น หน่วยงานท่ีเก็บเอกสาร

จดหมายส่งเงินกลบับา้นของชาวจีนโพน้ทะเล (International Memory of the World Register, 

2012) มีดงัน้ี    

1. หอจดหมายเหตุแห่งมณฑลกวางต่ง  (广东省档案馆  Guangdong Provincial Archives) 

มีการทาํสาํเนาบนัทึกแบบดิจิตลัไว ้150,000 ฉบบั  และมีจดหมายส่งเงินอยูส่่วนหน่ึง  

2. สถาบนัวิจยัประวติัศาสตร์วฒันธรรมเฉาซาน (潮汕历史文化研究中心 Chaoshan 

Research Institute for History and Culture) มีจดหมายส่งเงินอยู ่ 100,000 ฉบบัและ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอีก 3,000 ช้ิน 

3. หอจดหมายเหตุเทศบาลเมืองซวัเถา (汕头市档案馆 Shantou Municipal Archives) มี

จดหมายส่งเงินและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 1,819 ฉบบั  

4. พิพิธภณัฑช์าวจีนโพน้ทะเลเจียงเหมิน อู่อ้ี （江门五邑华侨华人博物馆 Jiangmen 

Wuyi Overseas Chinese Museum）มีจดหมายส่งเงินอยู ่ 38,000 ฉบบัและเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งอีก 2,000 ช้ิน 

5. หอจดหมายเหตุ “เฉียวพี” เมืองเหมยโจว (梅州市侨批档案馆 Meizhou City Qiaopi 

Archives) มีจดหมายส่งเงินอยู ่12,886 ฉบบัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอีก 6,766 ช้ิน 

6. สาํนกัมรดกทางวฒันธรรมเมืองไคผิง (开平文物局 Kaiping Cultural Heritage Bureau) 

มีจดหมายส่งเงินอยู ่1,216 ฉบบัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอีก 800 ช้ิน 

7. หอจดหมายเหตุแห่งมณฑลฝเูจ้ียน ( 福建省档案馆 Fujian Province Archives) มี

จดหมายส่งเงินอยูแ่ละเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 10,966 ช้ิน 

8. หอจดหมายเหตุเมืองเฉวียนโจว (泉州市档案馆 Quanzhou City Archives) มีจดหมาย

ส่งเงินอยู ่2,007 ฉบบัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอีก 659 ช้ิน 

9. หอจดหมายเหตุเมืองจ้ินเจียง (晋江市档案馆 Jinjiang City Archives) มีจดหมายส่งเงิน

อยู ่1,256 ฉบบัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอีก 2,086 ช้ิน 
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10.  พิพิธภณัฑเ์ทศบาลเมืองจินเจียง（晋江市博物馆 Jinjiang Municipal Museum）มี

จดหมายส่งเงิน 147 ฉบบั  

11.  พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ของชาวจีนโพน้ทะเลเฉวียนโจว（泉州华侨历史博物馆

Quanzhou Museum of Overseas Chinese History）มีจดหมายส่งเงินอยู ่ 40 ฉบบัและ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอีก 5 ช้ิน 

การขึน้ทะเบยีนเป็นเอกสารมรดกความทรงจ าของโลก (Memory of the World) 

 ความทรงจาํของโลก คือ มรดกเอกสารท่ีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Documentary 

Heritage) แสดงใหเ้ห็นวิวฒันาการของความคิด การคน้พบ และผลงานของสงัคมมนุษย ์  เป็น

มรดกตกทอดจากสังคมอดีตใหแ้ก่สงัคมปัจจุบนัและส่งต่อใหก้บัสงัคมในอนาคต  ดว้ยวสิยัทศัน์

ท่ีวา่เอกสารความทรงจาํเป็นสมบติัของทุกคนในโลก จึงจาํเป็นตอ้งมีการอนุรักษ ์ คุม้ครอง

ป้องกนัในฐานะท่ีเป็นเอกลกัษณ์แห่งวฒันธรรม   และจาํเป็นตอ้งมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง

เพื่อประโยชน์ในการใชส้อยในชีวิตประจาํวนั   องคก์ารยเูนสโกไดจ้ดัทาํโครงการความทรงจาํ

ของโลก (The Memory of the World Programme)  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992  โดยมีวตัถุประสงค ์         

1) เพื่ออาํนวยความสะดวกในการอนุรักษโ์ดยกรรมวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด   2) เพ่ือช่วยเหลือใหมี้

การเผยแพร่เอกสารความทรงจาํอยา่งกวา้งขวางท่ีสุด  3) เพ่ือเผยแพร่ความตระหนกัใน

ความสาํคญัของความทรงจาํอยา่งกวา้งขวางทัว่โลก (General Guidelines to Safeguard 

Documentary Heritage, 2002) 

สถานะทางกฎหมาย (Legal Status)  ในการสมคัรเป็นมรดกความทรงจาํของโลกนั้น 

จดหมายส่งเงินของชาวจีนโพน้ทะเลจาํนวน 160,000 ฉบบัท่ีสมคัรข้ึนทะเบียนเป็นของ

สาธารณะ  ลิขสิทธ์ิในการพิมพซ์ํ้ าไดรั้บความคุม้ครองโดยกฎหมายการบนัทึกเอกสาร

ประวติัศาสตร์และทรัพยสิ์นทางปัญญา  ลิขสิทธ์ิทั้งหมดเป็นของหอจดหมายเหตุมณฑลกวา่งตง

และฝเูจ้ียน  ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการบริหารจดัการเอกสารเหล่านั้น  นบัตั้งแต่ปี 2003   ไดมี้

การทาํขอ้มูลดิจิตลัและการพิมพเ์ผยแพร่  เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่การคน้ควา้วิจยั ในปัจจุบนั
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เอกสารจดหมายส่งเงิน 160,000  ฉบบัไดบ้นัทึกเป็นขอ้มูลดิจิตลัแลว้  ส่วนการเขา้ถึงขอ้มูล 

(Accessibility)        ผูศึ้กษาวจิยัสามารถจะศึกษางานเขียนเก่ียวกบัจดหมายส่งเงินไดใ้นหอ้งสมุด 

หน่วยงานท่ีเกบ็รักษาจดหมาย ส่งเงินสามารถใหดู้เอกสารตน้ฉบบัเพ่ือการวจิยัไดห้ากเอกสาร

นั้นอยูใ่นสภาพดี  แต่ถา้ไม่สามารถนาํตน้ฉบบัมาแสดงได ้  ผูว้จิยัสามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยการใช้

ขอ้มูลดิจิตลั ไมโครฟิลม ์และรูปภาพ 

ในการข้ึนทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจาํของโลกจะตอ้งเป็นมรดกทางเอกสาร  

ขอ้มูล ความรู้ท่ีบนัทึกไว ้  หรือประกาศถ่ายทอดออกมาในรูปแบบหนงัสือ ส่ิงตีพิมพ ์ รูปภาพ  

ฟิลม์ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ  และมีคุณค่ามากในระดบัโลก   จนสมควรพิทกัษรั์กษาไวไ้ม่ให้

สูญสลายเพ่ือใหโ้ลกไดศึ้กษาคน้ควา้สืบไป    การพิจารณาตดัสินนั้นดาํเนินตามหลกัเกณฑใ์นการ

คดัเลือกเพ่ืออนุรักษแ์ละเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาแห่งโลก  ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกจดัทาํข้ึน

ดว้ยความร่วมมือกบัสหพนัธ์ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสมาคมและสถาบนัหอ้งสมุด (International 

Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) (เอกสารยเูนสโก หมายเลข C11-

95/WS-11 rev February 2002 General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage)  

พิจารณารายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ความเป็นของแท้ดัง้เดมิ (authenticity) เป็นการประเมินขั้นแรกในการพจิารณาการเป็น

มรดกความทรงจาํของโลก  เอกสารจดหมายส่งเงินจาํนวน 160,000 ท่ีเกบ็รักษาไวใ้นหอ

จดหมายเหตุและพิพิธภณัฑเ์หล่านั้นเป็นจดหมายส่งเงินของครอบครัวชาวจีนโพน้ทะเล มีการ

เกบ็รวบรวมและดาํเนินการโดยนกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญ และไดรั้บการประเมินค่าจาก

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจดหมายเหตุวา่เป็นของเดิมแท ้  

ความส าคญัในระดบัโลก (World Significance) ของจดหมายส่งเงินกลบับา้นของชาวจีน

โพน้ทะเล  ในยคุสมยัท่ีการอพยพแรงงานขา้มชาตินั้นมีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

และการแลกเปล่ียนวฒันธรรมในระดบัโลก  ดว้ยจาํนวนผูอ้พยพในช่วงสองศตวรรษท่ีมีผลต่อ

การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหวา่งจีนกบัตะวนัตก  การเคล่ือนไหวทางการเมือง  เช่น การ
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ปฏิวติัในปี ค.ศ. 1911 การส่งต่อทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมในช่วงศตวรรษท่ี 19  และ 

20 นั้น  เป็นผลมาจากอิทธิพลของโลกตะวนัตก ซ่ึงชาวจีนโพน้ทะเลมีส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ในการ

ปฏิสมัพนัธ์และจดหมายส่งเงินกลบัประเทศจีนเป็นประจกัษพ์ยานสาํคญัของการติดต่อดงักล่าว   

จดหมายส่งเงินของชาวจีนโพน้ทะเลเป็นตวัแทนของ “ความทรงจาํร่วม” (collective 

memory) ระหวา่งชาวจีนโพน้ทะเลและครอบครัวในประเทศจีน  เอกสารส่ือแสดงถึงมิติของ

การดาํรงชีวติในต่างแดน  การบอกเล่าถึงทุกขสุ์ขและสภาพสงัคมในดินแดนท่ีอพยพไป   

รวมทั้งเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัของการอพยพเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่ง

ประเทศ  ซ่ึงหากจะเปรียบเทียบกบัการอพยพของประชากรชาติอ่ืน จาํนวนผูอ้พยพชาวจีนมี

จาํนวนมากและมีการอพยพอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลายาวนาน  จดหมายส่งเงินกลบับา้นจึงเป็น

ส่ิงท่ีมีความโดดเด่นในการบอกเล่าประสบการณ์ของการติดต่อขา้มชาติ  ขา้มภูมิภาค และขา้ม

วฒันธรรม (trans-region, trans-nation and trans-culture experience) และการปฏิสมัพนัธ์กนั

ระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตก (interaction between the East and the West) จดหมายส่งเงินจึง

เป็น “มรดกทางวฒันธรรม” ของโลกอนัทรงคุณค่า  โดยเฉพาะในมิติของการแลกเปล่ียนทาง

วฒันธรรมและส่ิงบอกเล่าในประวติัศาสตร์ของการอพยพของชาวจีนโพน้ทะเล 

เกณฑ์การพจิารณาทีส่ าคญั  เอกสารมรดกความทรงจาํจะตอ้งมีความสาํคญัในระดบัโลก

ดว้ยเกณฑก์ารพิจารณา   ซ่ึงรายละเอียดการสมคัรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกความทรงจาํของโลกได้

ระบุไวด้งัต่อไปน้ี   

(1) เวลา (Time) ช่วงเวลาศตวรรษท่ี 19 เป็นช่วงท่ีมีการติดต่อแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม  

จดหมายส่งเงินเป็นการบนัทึกถึงการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหวา่งประเทศจีน  กบัเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศตะวนัตก โดยการเคล่ือนไหวของชาวจีนโพน้ทะเล   นอกจากนั้น

จดหมายส่งเงินยงับนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัการพฒันาของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงเวลาร้อย

ปี และการพฒันาอุตสาหกรรมของทวปีอเมริกาเหนือ  รวมทั้งบนัทึกเร่ืองราวของชนบทในแถบ

ภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องจีน 
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            (2) สถานที่ (Place) จดหมายส่งเงินกลบับา้นเป็นการเช่ือมโยงและการติดต่อระหวา่งชาว

จีนโพน้ทะเลในภูมิภาคเอเชีย  อเมริกา  และออสเตรเลีย  กบับา้นเกิดในประเทศจีน  มีการบนัทึก

ถึงบทบาทสาํคญัของสถานท่ี เช่น สิงคโปร์ ซานฟรานซิสโก แวนคูเวอร์ เมลเบิร์น ฮ่องกง หรือ

กระทัง่ ฮาวานาในคิวบา ในยคุของการอพยพ  จดหมายส่งเงินกลบับา้นนั้นบนัทึกถึงการคา้  

การเงิน การเคล่ือนยา้ยสินคา้ รวมทั้งประวติัศาสตร์ของการพฒันาเมืองและสถานท่ีสาํคญั  

รวมทั้งท่าเรือต่างๆ  ท่ีผูอ้พยพใหม่ชาวจีนมาถึง   จวบจนปัจจุบนัเมืองเหล่าน้ีมีบทบาทสาํคญัใน

การพฒันาและแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค   

           (3) ผู้คน (People) ตั้งแต่กลางศตวรรษท่ี 19 เม่ือจีนเปิดประเทศติดต่อกบัโลกภายนอก

และเรียนรู้การพฒันาตามแบบของตะวนัตก   แรงงานอพยพชาวจีนจากพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลดา้น

ตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนไดมี้โอกาสเดินทางสู่ดินแดนโพน้ทะเลและไดเ้ห็นโลกภายนอก  ได้

ติดต่อกบัโลกตะวนัตกและมีบทบาทสาํคญัในการปฏิสมัพนัธ์ทางวฒันธรรม  ชาวจีนโพน้ทะเล

ไดน้าํเอาแนวความคิดใหม่จากดินแดนโพน้ทะเลไปยงับา้นเกิด  รวมทั้งสร้างแรงบนัดาลใจให้

คนหนุ่มสาวสร้างความเปล่ียนแปลง  หรือกระทัง่การปฏิวติัในประเทศดว้ย จดหมายส่งเงินกลบั

บา้นจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในกระบวนการพฒันาไปสู่ความทนัสมยัของจีน 

       (4)  ประเดน็และแนวคดิส าคญั (Subject and theme)   จดหมายส่งเงินเป็นดงัสะพานเช่ือม

การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบา้นเกิดของชาวจีนโพน้ทะเลกบัโลกภายนอก  นอกจากจดหมายส่งเงิน

จะบนัทึกความรู้สึกรักห่วงใยท่ีมีต่อคนในครอบครัวและความผกูพนักบัแผน่ดินจีน   จดหมาย

ส่งเงินสามารถสะทอ้นถึงอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกและวฒันธรรมของภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละการผสมกลมกลืนกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ในประเดน็น้ี สามารถยกตวัอยา่ง

การนาํแนวคิดแบบตะวนัตกเร่ืองความยติุธรรมไปใชใ้นการบริหารจดัการหมู่บา้น  แนวคิด

ความเสมอภาคทางเพศไดเ้ร่ิมมีและนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการในตระกลู  รวมทั้งการเผยแพร่

แนวคิดแบบคริสเตียนและคาทอริกในพ้ืนท่ีชนบท  ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมสาธารณ

กศุลต่าง ๆ   
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          (5)  รูปแบบและสไตล์ (Form and style)  จดหมายส่งเงินเป็นรูปแบบการเขียนอกัษรท่ีมี

มานาน  สไตลก์ารเขียนดว้ยพกูนัจีนและการประทบัตาสญัลกัษณ์ประกอบ   ตลอดจนสไตลใ์น

การเขียนกล่าวคาํทกัทายในจดหมายนั้นเป็นส่ิงท่ีทรงคุณค่า  ในยคุปัจจุบนัผูค้นส่ือสารถึงกนั

ดว้ยเทคโนโลยแีละส่ือโซเซียลต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งรวดเร็ว    จดหมายส่งเงินจึงเป็นส่ือแสดงถึง

ศิลปะการเขียนตวัอกัษรอนัทรงคุณค่าท่ีควรเกบ็รักษาและอนุรักษ ์   เพ่ือส่งผา่นใหไ้ดมี้โอกาส

ศึกษาและเรียนรู้ในอนาคต    

          (6)  ความส าคญัต่อสังคมและชุมชน (Social/spiritual/community significance)  สาํหรับ

ชาวจีนโพน้ทะเลท่ีอาศยัอยูท่ ัว่โลก การจากไกลจากบา้นเกิดเมืองนอนนั้นทาํใหอ้ารมณ์และ

ความรู้สึกผกูพนันั้นชดัเจน  คาํบอกเล่าผา่นจดหมายยงัความชุ่มช่ืนใหจิ้ตใจของผูอ้ยูไ่กล   ดงัคาํ

กล่าววา่ “จดหมายจากแดนไกลนั้นมีค่าเสมอทองคาํ” เม่ือไดอ่้านจดหมายของกนัและกนัจึงเป็น

ความสุขใจ   การโตต้อบจดหมายเป็นส่ิงเช่ือมโยงความรู้สึกและความผกูพนั  ทาํใหผู้อ้พยพมี

แรงใจในการต่อสู้ชีวติท่ียากไร้ในต่างแดน  เป็นส่ิงท่ีเสริมสร้างอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชาว

จีนโพน้ทะเล  และพลงัของความรู้สึกรักและผกูพนัน้ีไดรั้บการยอมรับและคงอยูจ่วบจนปัจจุบนั 

            นอกจากนั้น ในการพิจารณาบริบทของขอ้มูล (contextual information) แมจ้ดหมายส่ง

เงินกลบับา้นจะมีจาํนวนมากมาย  แต่ความหายาก (rarity)  ของเอกสารดงักล่าวนั้นปรากฏในมิติ

ของการเป็นขอ้มูลปฐมภูมิเพียงอยา่งเดียวท่ีจะใชใ้นการศึกษาวิจยัถึงความสาํคญัและผลกระทบ

ของการอพยพของชาวจีน   ขณะเดียวกนัจดหมายส่งเงินเหล่านั้นเป็นขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์

อยา่งรอบดา้นเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ของชาวจีนโพน้ทะเล  สาํหรับประเดน็ความบริบูรณ์ 

(integrity) ของจดหมายส่งเงินนั้น  จดหมายส่งเงินจาํนวน 160,000 ฉบบัท่ีเกบ็รักษาไวอ้ยา่งดี

นั้น  ไดเ้กบ็รักษาไวก้กัเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สมุดบญัชีธนาคาร รูปภาพ ใบรับเงิน แมว้า่

จดหมายส่งเงินบางฉบบัจะมีอายเุก่าแก่ถึง 130 ปี แต่จดหมายจาํนวนมากมีอายรุาว 50-100 ปี 

ปัญหาหมึกซีดจางและกระดาษเปล่ียนเป็นสีเหลืองนั้น  ไม่ไดท้าํลายความบริบูรณ์ของเอกสารท่ี

บอกเล่าเร่ืองราวของชาวจีนโพน้ทะเล 
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บทวเิคราะห์และการประเมินคุณค่าของจดหมายส่งเงนิกลบับ้าน 

สาํหรับการข้ึนทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจาํของโลก  ในดา้นหน่ึงอาจจะมองวา่

เป็นเร่ืองของผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวติัศาสตร์หรือโบราณคดี    ซ่ึงดูราวกบัวา่มิใช่การเมือง (Non-

Political Things)  แต่กระนั้นกดี็  ความทรงจาํของโลกและเอกสารสาํคญัเหล่านั้นมีผลต่อจิตใจ

ของมนุษยใ์นฐานะมรดกความทรงจาํของโลกแลว้   การเสนอข้ึนทะเบียนเอกสารและบนัทึก

เป็นความทรงจาํของโลกจากรัฐสมาชิก   จึงเป็นกระบวนการท่ีสะทอ้นถึงการใหคุ้ณค่าและการ

สร้างความทรงจาํท่ีนาํเสนอโดยรัฐ ทาํใหมี้พลงัแห่งการยอกย ํ้าความทรงจาํ  ประกาศความเป็น

มรดก  และทาํใหส่ิ้งนั้นคงอยูเ่ป็นความทรงจาํในระดบัโลกสืบไป  

 ในมุมมองเชิงวชิาการเก่ียวกบั  “ความทรงจาํ”  การข้ึนทะเบียนมรดกความทรงจาํของ

โลกซ่ึงดาํเนินการโดยรัฐสมาชิกนั้นสะทอ้นถึงการพิจารณาเห็นคุณค่าของความทรงจาํ  กล่าวได้

วา่  กลุ่มท่ีมีพลงัทางสังคมเป็นผูน้าํเสนอคุณค่าและวธีิการอนุรักษ ์    รวมถึงการเลือกใหบ้างส่ิง

เป็นมรดกและกีดกนัความเป็นอ่ืน (Smith, 2006; Benton, 2010)  การเลือกเสนอใหส่ิ้งใดเป็น

มรดกและความทรงจาํจึงเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใหคุ้ณค่าและการตอกย ํ้าเหตุการณ์ท่ี

สาํคญั   ทั้งน้ีความหมายของความทรงจาํ (memory)   ยงัมีความสาํคญัต่อการศึกษาเร่ือง “มรดก

ทางวฒันธรรม” ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินไปสู่ระดบัโลก   นบัเป็นการตอกย ํ้าความทรงจาํในบริบท

ทางสงัคมและวฒันธรรมในการสร้างความหมายใหก้บัมรดก  (传少玲，2015; 李天锡，

2012) เป็นปรากฏการณ์สาํคญัในการสร้างความทรงจาํร่วมกนัระหวา่งรัฐบาลจีน รัฐบาลทอ้งถ่ิน  

ชาวจีนโพน้ทะเลและผูมี้เช้ือสายจีนในบริบทโลก  

          เม่ือพิจารณาประเดน็คุณค่าของเอกสารสาํคญัเหล่าน้ี  มณฑลกวางต่งและมณฑลฝเูจ้ียนได้

จดัเกบ็เอกสารดงักล่าวไวก้วา่ 160,000 ช้ิน  นบัเป็นขอ้มูลชั้นตน้ (ปฐมภูมิ) ท่ีสะทอ้นเร่ืองราว

ชีวติของผูอ้พยพชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่นต่างแดน  ส่งความรู้สึกความรักและความผกูพนั  รวมทั้ง

เงินไปยงับา้นเกิด  มีคุณค่าทางจิตใจระหวา่งผูส่้งและผูรั้บ  นบัเป็นบนัทึกบอกเล่าเร่ืองราวการ

ติดต่อ การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหวา่งจีนกบัดินแดนโพน้ทะเลในช่วงศตวรรษท่ี 19-20  

บอกเล่าเร่ืองราวและกิจกรรมมากมาย ทั้งในระดบัครอบครัว  และเก่ียวโยงไปถึงเร่ืองราวทาง
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เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม คมนาคม สงัคม ฯลฯ  บนัทึกเร่ืองราวและการปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งวฒันธรรมท่ีชาวจีนโพน้ทะเลมีต่อโลกภายนอก 

 กล่าวโดยสรุป   การเสนอใหจ้ดหมายส่งเงินกลบับา้นของชาวจีนโพน้ทะเลเป็นมรดก

ความทรงจาํของโลกโดยรัฐบาลจีนนั้น  ยงัตอกย ํ้า “อตัลกัษณ์” ของความเป็นจีนในบริบทโลก

วา่มีความเช่ือมโยงกบัชาวจีนโพน้ทะเลอยา่งลึกซ้ึง โดยเฉพาะการสร้างความทรงจาํร่วมกนัใน

พ้ืนท่ีทางจิตใจของผูมี้เช้ือสายจีนและความผกูพนักบัถ่ินกาํเนิดของบรรพบุรุษ ซ่ึงรัฐบาลทอ้งถ่ิน

ส่งเสริมใหมี้การดาํเนินการทั้งในรูปแบบของการจดัทาํพิพิธภณัฑช์าวจีนโพน้ทะเล   การจดั

กิจกรรมเยอืนถ่ินของเยาวชนเช้ือสายจีน  ตลอดจนการจดัประชุมสมาคมแซ่ สมาคมบา้นเกิด 

ฯลฯ  ดงันั้น ความสาํเร็จในการเสนอใหจ้ดหมายส่งเงินกลบับา้นของชาวจีนโพน้ทะเลเป็นมรดก

ความทรงจาํของโลก จึงเป็นการดาํเนินการท่ีสร้างผลกระทบต่อจิตใจของผูมี้เช้ือสายจีนใน      

วงกวา้ง  เป็นการใชเ้วทีมรดกความทรงจาํของโลกสร้าง “ความทรงจาํร่วม”  ระหวา่งชาวจีน

โพน้ทะเลทัว่โลกและถ่ินกาํเนิดในบริบทประวติัศาสตร์ของชาวจีนโพน้ทะเล   

 การอนุรักษแ์ละการเผยแพร่ทาํใหจ้ดหมายส่งเงินกลบับา้นไดรั้บความสนใจจาก

ประชาคมโลก    ซ่ึงผูส้นใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลจากการสืบคน้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตของแหล่ง

เกบ็รวบรวมจดหมายส่งเงินไว ้ หรือสามารถดูตน้ฉบบัของจริงท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ ์ นบัเป็น

การเขา้ถึงขอ้มูลชั้นตน้ในการศึกษาประวติัศาสตร์ชาวจีนโพน้ทะเล  เช่ือมโยงมิติการศึกษา

ประวติัศาสตร์  รัฐศาสตร์   เศรษฐศาสตร์   สงัคมและวฒันธรรม  ฯลฯ   สะทอ้นมุมมองของจีน

ศึกษาในแบบสหวิทยาการ   ตลอดจนสามารถช่ืนชมศิลปะความงามและรูปแบบการเขียนพูก่นั

จีนบนตวัอกัษรท่ีอยูใ่นจดหมายเหล่านั้น  นบัเป็นคลงัแห่งความรู้ท่ีสมัผสัไดใ้นหลายมิติและเปิด

พรมแดนแห่งความรู้ใหบุ้คลากรในวงการจีนศึกษาไดร่้วมกนัคน้หาต่อไป  
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