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จริงใจ**

บทคัดย่ อ
งานวิ จัย เรื่ อง ภาพสะท้ อ นครอบครั ว ใหญ่ ข องคนไทยเชื อ้ สายจี น ในนวนิ ย ายไทย มี
จุดมุง่ หมายเพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้ อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อสายจีนในนวนิยายไทย
และวิ เ คราะห์ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ช ายกับ ผู้ห ญิ ง ในครอบครั ว ใหญ่ ข องคนไทยเชื อ้ สายจี น ใน
นวนิยายไทย ขอบเขตของการวิเคราะห์คือ ศึกษานวนิยาย 7 เรื่ อง ได้ แก่ ลอดลายมังกร ดงดอก
เหมย มงกุฎดอกส้ ม แก๊ งตี๋ตระกูลซ่ง จดหมายจากเมือ งไทย ทายาทป๋ องแป๋ ง และหัวใจรักเกรดรี
ไฟน์ โดยมีสมมติฐานการศึกษาคือ ภาพสะท้ อนการมีครอบครัวใหญ่เป็ นแนวคิดพื ้นฐานของชาว
จีนที่มงุ่ สร้ างความเป็ นปึ กแผ่นให้ แก่วงศ์ตระกูล ซึง่ ปรากฏในนวนิยายไทยอย่างโดดเด่น
บทความวิจยั นีจ้ ะกล่าวถึงเฉพาะผลการวิจยั จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ วิเคราะห์ภาพ
สะท้ อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อสายจีนในนวนิยายไทย ผลการวิจยั พบว่า นวนิยาย
ไทยที่ปรากฏเรื่ องราวของคนไทยเชื ้อสายจีนสะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อ
สายจีน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) สภาพความเป็ นอยู่ ในครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อสายจีนพบว่า
นิยมสร้ างครอบครัวเป็ นครอบครัวใหญ่ ด้ านโครงสร้ างและจานวนสมาชิกในครอบครัวใหญ่จะ
แบ่งเป็ นแบบครอบครัวเดี่ยวและแบบครอบครัวขยาย 2) การประกอบอาชีพ คนไทยชื ้อสายจีนรุ่ น
แรกที่อพยพจากเมืองจีนเข้ าสู่เมืองไทยกับรุ่ นลูกหลานที่เกิดในเมืองไทยมีความแตกต่า งกัน คือ
อาชีพของรุ่ นแรก เป็ น การรับจ้ างและการค้ าขาย อาชีพของรุ่ นลูกหลาน เป็ นการสืบทอดกิจการ
งานจากรุ่นแรกหรื อมีอาชีพตามความฝั นของตนเอง 3) วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี คน
ไทยเชื อ้ สายจี น ส่วนมากยัง คงยึดถื อวัฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องตนเองไว้ ใ น
ชีวิตประจาวัน เช่น การแต่งงาน พิธีกงเต๊ ก การดูโหงวเฮ้ ง การดูฮวงจุ้ย เทศกาลที่สาคัญที่ปฏิบตั ิ
เป็ นพิเศษคือ การแสดงเชิดสิงโต วัฒนธรรมเหล่านี ้ทาให้ วิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อสาย
จีนมีสีสนั และโดดเด่นอย่างชัดเจนในสังคมไทย
คาสาคัญ : ภาพสะท้ อน ครอบครัวใหญ่ คนไทยเชื ้อสายจีน
* บทความนีเ้ ป็ นส่ว นหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “ภาพสะท้ อนครอบครัวใหญ่ ของคนไทยเชือ้ สายจีนในนวนิ ยายไทย”
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร
** นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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Chen Jingjing
Abstract
This research aims to study reflections of the Chinese-Thai big family in Thai
novels in order to analyze the roles of males and females in the family. The scope of this
study is seven selected Thai novels, which are Lod-Lai-Mungkorn (A Life of the Dragon),
Dong-Doc-Mei (A Garden of Flowers), Mongkud-Doc-Som (A Wreath of Lemon
Blossoms), Kang-Tee-Trakoon-Song (The Song Brothers), Jodmai-Jak-Meung-Thai
(Letters from Thailand), Tayard-Pongpang (The Unexpected Heir), and Haujai-RukGrade-Refine (The Refined Heart). The hypothesis of this research is a big family is the
basic idea of the Chinese, aiming for prosperity of the family. This idea is significantly
reflected in the novels studied.
This research article reports only the first objective of the study, which focuses
on the analysis of reflections of ways of life of the Chinese-Thai big family. The study
finds three outstanding reflections, which are 1) the structure of the family and numbers
of members, divided into two types –the splitting nucleus family and the extended family,
2) the difference of professions, which in the first generation are mostly laborers or
traders, while the later generations are successors of their parents or followers of their
own dreams, and 3) the Chinese culture, in which most Chinese-Thais still practice the
old traditions, such as the wedding ceremony, the Chinese funeral (Gong-Tek), the belief
in effects from the form and shape of visages, the belief in Feng-sui, and the annual
festivals or performances e.g. the dragon dance. These reflections show very well the
energetic ways of the Chinese-Thai big family in the Thai society.
Key words: Reflection, Big family, Chinese-Thais
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นวนิยายเป็ นร้ อยแก้ วประเภทบันเทิงคดี ซึ่งเป็ นสื่อที่เผยแพร่ ความรู้ และความบันเทิง ทา
ให้ ผ้ อู ่านสนุกสนานเพลิดเพลิน นอกจากนวนิยายจะมีเจตนาให้ ความบันเทิงแล้ ว ผู้เขียนยังแทรก
ความรู้ ความคิดต่างๆของตนไว้ ในนวนิยายด้ วย ดังนัน้ นวนิยายย่อมได้ รับผลกระทบจากสภาวะ
สังคมหรื อการเมือง จิตรลดา สุวตั ถิกลุ (2526 : 11) กล่าวว่า “นวนิยาย (novel)” มีความมุ่งหมาย
สาคัญคือ ความบันเทิง แต่ความมุ่งหมายที่อยู่เบื ้องหลังคือ ช่วยให้ ผ้ อู ่านมีความเข้ าใจในชีวิตมาก
ขึ ้น” ดังนี ้กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า วรรณกรรมประเภทนี ้มีเจตนาให้ ความบันเทิงแล้ ว ผู้เขียนยัง
แทรกความรู้ ความคิดต่างๆของตนไว้ ในนวนิยายด้ วย ตรี ศิลป์ บุญขจร (2547 : 5) กล่าวว่า
“วรรณกรรมย่อมสัมพันธ์ กบั สังคม วรรณกรรมสะท้ อนประสบการณ์ ชีวิตในยุคสมัย ไม่ว่านักเขียน
จะจงใจสะท้ อนสังคมหรื อไม่ก็ตาม นักวิจารณ์บางคนจึงกล่าวว่าวรรณกรรณเป็ นคันฉ่องแห่งยุคนัน้
เนื่องจากเป็ นภาพถ่ายชีวิตของยุคสมัยนัน่ เอง” ข้ อความดังกล่าวสะท้ อนให้ พวกเราเห็นได้ ชดั เจนว่า
นวนิยายย่อมได้ รับผลกระทบจากสภาวะสังคมหรื อการเมือง วัฒนธรรมในช่วงเวลานันๆ
้ แน่นอน
เพราะฉะนัน้ การศึกษานวนิยายจึงเป็ นเรื่ องที่ศกึ ษาชีวิตของมนุษย์ทางประวัติศาสตร์
ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นประเทศที่มีความใกล้ ชิดมานาน โดย
สร้ างความสัม พัน ธ์ ร่ วมกัน ทางด้ า นวัฒ นธรรมประเพณี การเมื อ ง ศาสนาและด้ า นเศรษฐกิ จ
ระหว่างทังสองประเทศ
้
และประเทศไทยมีชนกลุม่ น้ อยเป็ นจานวนมาก ชนกลุม่ น้ อยที่มีจานวนมาก
ที่สุดในประเทศไทยคือชาวจีน แม้ ว่าคนจีนเหล่านี ้อพยพมาใช้ ชีวิตและสร้ างครอบครัวที่ประเทศ
ไทย แต่คนจีนยังนาบางวัฒนธรรมของตนติดตัวมาพร้ อมกัน ดั งที่สมบูรณ์ สุขสาราญ (2529:8)
กล่าวว่า “ชาวจีนเหล่านี ้ไม่ได้ อพยพมาเฉพาะร่ างกายเท่านัน้ แต่ยงั นาวัฒนธรรมจีนติดตัวมาใช้
เป็ นแนวในการดาเนิน ชี วิต ” หลัง จากคนจี นอพยพมาใช้ ชี วิ ตที่ เมื องไทย คนจี นก็ มี บทบาทต่อ
เศรษฐกิ จ ของไทยมากขึ น้ และยัง น าวัฒ นธรรม ขนบประเพณี ข องตนเข้ า ผสมกลมกลื น กับ
วัฒนธรรมไทย จนกลายเป็ นคนไทยเชื ้อสายจีนในปั จจุบนั
นวนิยายที่เกี่ยวกับคนไทยเชื ้อสายจีน มีนกั วิชาการหลายท่านเคยวิเคราะห์วรรณกรรมใน
ด้ านเศษฐกิจ ความเชื่อ วัฒนธรรม พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเชื ้อสายจีน ใน
การวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึก ษาวิเคราะห์ภาพสะท้ อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้ สายจีน
ในนวนิยายไทย เพราะครอบครัวเป็ นส่วนประกอบอันสาคัญในสังคมมนุษย์ครอบครัวจึงมีบทบาท
หน้ าที่ต่อสังคมอย่างชัดเจน เป็ นสถาบันพื ้นฐานทางสังคมที่สาคัญที่สุด เป็ นหน่วยของสังคมที่มี
ความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ ชิด

สมมติฐานการวิจัย
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ภาพสะท้ อนการมี ค รอบครั ว ใหญ่ เป็ นแนวคิดพื น้ ฐานของชาวจี นที่ มุ่ง สร้ างความเป็ น
ปึ กแผ่นให้ แก่วงศ์ตระกูล ซึง่ ปรากฏในนวนิยายไทยอย่างโดดเด่น

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เลือกศึกษานวนิยายไทยที่นาเสนอภาพครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อ
สายจีนอย่างโดดเด่นและมีบทบาทสาคัญ จานวน 7 เรื่ อง ได้ แก่ 1. จดหมายจากเมืองไทย ของ
โบตัน๋ 2. ทายาทป๋ องแป๋ ง ของ นลิน บุษกร 3. ลอดลายมังกร ของ ประภัสสร เสวิกลุ 4. มงกุฎ
ดอกส้ ม ของ ถ่ายเถา สุจริ ตกุล 5. ดงดอกเหมย ของ นันทนา วีระชน 6. หัวใจรักเกรดรี ไฟน์ ของ
เข็มพลอย 7. แก๊ งตี๋ตระกูลซ่ง ของ เพ็ญศิริ

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ภาพสะท้ อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อสายจีนในนวนิยายไทย
โดยแบ่ง เป็ น 3 ประเด็นหลัก คื อ สภาพความเป็ นอยู่ การประกอบอาชี พ และวัฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. สภาพความเป็ นอยู่
สาหรับคนไทยเชื ้อสายจีน นิยมสร้ างเป็ นครอบครัวใหญ่เพื่อช่วยกันทามาหากินและสร้ าง
ฐานะของครอบครัว ในชีวิตของครอบครัวแบบนี ้สะท้ อนภาพการใช้ ชีวิตที่ไม่ใช่การใช้ ชีวิตในบ้ าน
เพียงอย่างเดียว ยังนาเสนอวัฒนธรรม คุณธรรมจริ ยธรรมต่างๆของคนไทยเชือ้ สายจีนด้ วย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 โครงสร้ างและจานวนคนในครอบครัวใหญ่
โครงสร้ างครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อสายจีนมี 2 รูปแบบ คือ แบบครอบครัวเดี่ยว และ
แบบครอบครัวขยาย
1.1.1 แบบครอบครัวเดี่ยว
แบบครอบครัวเดี่ยวคือสามี 1 คนกับภรรยา 1 คนมีลกู 3 คนหรื อมากกว่า 3 คน
นวนิยายเรื่ อง ดงดอกเหมย มีตวั ละครเอกชื่อ ฮัว้ เป็ นคนไทยเชื ้อสายจีนที่อพยพมาใช้ ชีวิต
ที่เมืองไทย หลังจากฮัวกั
้ บ เหมย มาใช้ ชีวิตที่เมืองไทยแล้ วได้ มีลกู 7 คน โดยมีโครงสร้ างดังต่อไปนี ้
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(โครงสร้ างครอบครัว)
พ่อ (ฮัว)้ + แม่ (เหมย)

หงส์ + ชัชชัย
พจน์

ลัง้ + พัธ

เฮียง ท้ อ + ราชัย หลิน + ไมเคิล จู + สุนยั เง็ก +

หลานผู้ชาย
หลานผู้ชาย
ฮัวกั
้ บเหมยมีลกู สาวทังหมด
้
7 คน ได้ แก่ หงส์ ลัง้ เฮียง ท้ อ หลิน จู เง็ก สาเหตุที่มีลกู สาว 7
คน คือ ฮัวอยากได้
้
ลูกชายสืบสกุลที่เมืองไทย จนทาให้ เหมยมีลูกเรื่ อยๆ ประการที่ 2 คือ คนไทย
เชื อ้ สายจี น นิ ย มสร้ างครอบครั ว เป็ นครอบครั ว ใหญ่ โ ต เพราะเชื่ อ ว่ า ท าให้ ชี วิ ต ได้ มี ค วาม
เจริญก้ าวหน้ า
1.1.2 แบบครอบครัวหลายภรรยา
แบบครอบครัวหลายภรรยาคือสามี 1 คนมีภรรยามากกว่า 1 คน และมี ลูกที่เกิดจาก
ภรรยามากกว่า 1 คน
นวนิยายเรื่ อง ลอดลายมังกร มีตวั ละครเอกชื่อ เหลียง สือพาณิชย์ เป็ นคนจีนที่อพยพมา
เมืองไทยเพื่อหนีความยากจนจากเมืองจีนและสร้ างรากฐานที่เมืองไทย เหลียงมีภรรยาที่เมืองจีน 1
คน เมืองไทย 2 คน ภรรยาที่เมืองจีนชื่อ เหมยหลิง มีลกู ชาย 2 คน ภรรยาคนที่ 2 ชื่อ เนียม มีลกู 5
คน ภรรยาคนที่ 3 ชื่อ มาลัย มีลกู 2 คน และมีลกู หลานอีกหลายคน จึงนับเป็ นครอบครัวที่ใหญ่โต
และสมาชิกในครอบครัวใหญ่นี ้ได้ มาใช้ ชีวิตอยูใ่ นบ้ านหลังเดียวกัน ดังตัวอย่าง
ครอบครัวเราเป็ นครอบครัวใหญ่ มี ญาติ พีน่ ้องเยอะแยะอย่างทีย่ ่าเนี ยม
ชอบพูดว่า “ญาติ วงศ์พงศาพญาขร ดัง่ มัจฉาสาครวาสี ”
(ลอดลายมังกร. 2554 : 7)
ตัวละครเอก เหลียง สือพาณิชย์มีครอบครัวขยายได้ มีเมียเพิ่มขึ ้น และเมียแต่ละคนมีลูก
แล้ วก็อยากได้ ลกู ชายอีก จนทาให้ คนไทยเชื ้อสายจีนครอบครัวนี ้มีลูกทังหมด
้
9 คน ลูกชาย 6 คน
ลูกสาว 3 คน สมัยก่อนครอบครัวคนไทยเชื ้อสายจีนนิยมสร้ างครอบครัวเป็ นครอบครัวขยาย เพราะ
ถื อว่า ผู้ช ายเป็ นผู้นาในครอบครั ว หน้ าที่ ภ รรยาก็ คือดูแ ลงานบ้ า นและการเพิ่ม จ านวนสมาชิ ก
ครอบครัวแบบครอบครัวขยายแสดงให้ เห็นว่า การเพิ่ มจานวนสมาชิกในครอบครัวสามารถสร้ าง
16
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ความมัน่ คงให้ กับครอบครัว ครอบครัวใหญ่สามารถทาให้ ครอบครัวเจริ ญเติบโตและมั่นคงอย่าง
คึกคัก
2. การประกอบอาชีพ
ชาวจีนในช่วงแรกที่เดินทางเข้ าสู่ประเทศไทย ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง ไม่มีบ้านไม่มีเงิน
ทองที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตและไม่มีงานทาด้ วย ดังนัน้ จึงต้ องพยายามหาทางแก้ ปัญหาด้ าน
การเงิน เพราะขันตอนแรกก็
้
คือเลี ้ยงตัวเองให้ ได้ ไม่ว่าประกอบอาชีพที่มีลกั ษณะแบบไหน ไม่ว่า
เหน็ดเหนื่อยเพียงใด ก็ต้องยอมทาทุกอาชีพที่จะทาให้ ได้ เงินมาเลี ้ยงตัวเองและครอบครัว
2.1 อาชีพรุ่นที่ 1
2.1.1 อาชีพการรับจ้ าง
นวนิยายเรื่ อง ลอดลายมังกร เหลียง สือพาณิชย์ เป็ นคนจีนที่อพยพมาอยู่เมืองไทยด้ วยมือ
เปล่า งานแรกที่เหลียงทาก็คือจับกังรับจ้ างแบกกระสอบข้ าวสาร เขาทางานหนักแบบนีเ้ พื่อให้ มี
อาหารกินและมีที่อยูอ่ าศัย ดังตัวอย่าง
เมื ่อปู่ มาถึ งเมื องไทยใหม่ๆนัน้ อยู่ในลักษณะที ่เรี ยกกันว่า “เสื ่อผื นหมอน
ใบ” และเริ่ มงานครั้งแรกด้วยการเป็ นจับกังรับจ้างแบกกระสอบข้าวสารที ่
ท่าน้าราชวงศ์ เคยมี คนถามว่า ตอนนัน้ ปู่ เหนื ่อยมากไหม ปู่ ตอบว่าเหนื ่อย
แต่ระหว่างความเหนือ่ ยกับความหิ วนัน้ ความเหนื ่อยเป็ นสิ่ งที ่พอจะอดทน
ได้ ส่วนความหิ วยากทีจ่ ะทนอดไหว ปู่ จึงยอมเหนื อ่ ยดี กว่าจะยอมหิ ว
(ลอดลายมังกร. 2554 : 8 - 9)
อาชี พรับจ้ างแสดงให้ เ ห็นว่า คนไทยเชือ้ สายจีนที่เพิ่งมาถึง เมืองไทยดาเนินชี วิต แต่ก็
เพราะต้ องหนีความยากจนจากเมืองจีน ดังนัน้ ไม่ว่างานหนักเพียงใด ชาวจีนเหล่านี ้ก็ต้องอดทน
เพื่อเลี ้ยงปากท้ องและสร้ างครอบครัวของตนเอง
2.1.2 อาชีพการค้ าขาย
นวนิยายเรื่ อง ดงดอกเหมย ฮัวเป็
้ นคนจีนตัวเปล่าที่อพยพมาอยู่เมืองไทย ดังนันตอนที
้
่เปิ ด
ร้ านขายของชาฮัวต้
้ องทางานหนัก เขาต้ องดูแลร้ านคนเดียวตังแต่
้ เช้ าจนถึงกลางคืน พอปิ ดร้ าน
แล้ วก็ยงั ต้ องทาบัญชีตอ่ จนสะสมเงินก้ อนหนึง่ ได้ ก็ขยายงานสร้ างร้ านใหม่ที่ใหญ่โต กลายเป็ นร้ าน
ใหญ่ที่สดุ ในตลาด ดังตัวอย่าง
ร้านนี ่ใหญ่โตเป็ นตึกแถวสร้างใหม่ สิ นค้าก็มากมายเป็ นร้านใหญ่ที่สุดใน
ตลาด มี ข้าวของขายสารพัด
(ดงดอกเหมย. 2544 : 119)
ดึกมากแล้วเมื ่อจูเดิ นลงมาจากชัน้ บน เห็นฮัว้ ยังคงนัง่ ก้มๆ เงยๆ อยู่กบั
การคิ ดบัญชี สินค้า
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(ดงดอกเหมย. 2544 : 271)
จากตัวอย่างข้ างต้ นให้ เห็นว่า อาชีพค้ าขายไม่ใช่อาชีพที่สบาย เป็ นอาชีพที่ต้องขยัน อดทน
เฉลียวฉลาด และใช้ เวลาในการทางานยาวนาน ช่วงนันคนไทยเชื
้
้อสายจีนต้ องการทางานตังแต่
้ เช้ า
ถึงเย็นเพื่อสร้ างครอบครัวและฐานะของตน และเมื่อประกอบกับมีนิสยั ประหยัดด้ วย จึงสามารถ
สะสมเงินจนขยายธุรกิจ ได้ ทาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ ้นเรื่ อยๆ
2.2 อาชีพรุ่ นลูกหลาน
รุ่นลูกหลานคือลูกของชาวจีนอพยพที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็ นชาวจีนทังคู
้ ่หรื อพ่อเป็ นชาวจีน
อพยพ แต่แม่เป็ นคนไทย คนรุ่นนี ้จะเกิดและเติบโตในเมืองไทย เพราะฉะนันคนไทยเชื
้
้อสายจีนรุ่ น
ลูกหลานจึงได้ รับอิทธิ พลจากสังคมไทย การอบรมความคิดจากครอบครัวและสังคมไทย ทาให้
อาชีพของรุ่นลูกหลานมีหลากหลายกว่ารุ่นพ่อแม่
2.2.1 อาชีพที่ได้ รับการสืบทอดจากครอบครัว
นวนิยายเรื่ อง ลอดลายมังกร เหลียง สือพาณิชย์ เป็ นคนจีนตัวเปล่าที่อพยพมาสู่เมืองไทย
แต่ลกู หลานตังแต่
้ เกิดมาก็มีชีวิตสุขสบายกว่าสืบเนื่องจากการวางรากฐานธุรกิจของเหลียง สมาชิก
ในครอบครัวส่วนมากจะทางานในธุรกิจของตระกูล และทางานด้ วยความขยัน นัฐเป็ นลูกของเหลี
ยงกับเนียม เขาทางานที่บริษัทของตระกูลเดียวและเป็ นกรรมการด้ วย พี่ชาญชัยเป็ นหลานของเหลี
ยงกับเหมยหลิง เมื่อเรี ยนจบจากเมืองนอกก็กลับมาทางานในบริษัทด้ วย ดังตัวอย่าง
ความตกลงดังกล่าวมี ผลให้ลุงนัฐก้าวเข้าไปเป็ นผู้จดั การใหญ่ของ “สิ น
ทองฯ” ขณะเดี ยวกับพี ่ชาญชัยกลับเข้ามาในบริ ษัท “นัฐกิ จ อะ-ลา-โมด”
อีกครั้งหนึ่ง ในฐานะกรรมการบริ หารบริ ษัท
(ลอดลายมังกร. 2554 : 196)
จากตัวอย่างข้ างต้ นเห็นได้ วา่ ครอบครัวคนไทยเชื ้อสายจีน เมื่อเวลาเปิ ดบริ ษัทหรื อโรงงาน
ต่างๆทางด้ านการค้ าขาย หัวหน้ าครอบครัวและผู้ใหญ่ทกุ คนในครอบครัวมักจะหวังว่า ลูกหลาน
ของครอบครัวจะสืบทอดงานต่อจากพ่อแม่ เพราะสิ่งที่ตนเองสร้ างขึ ้นโดยผ่านอุปสรรคและความ
ยากจนมากมาย ทรัพย์สินที่ได้ มาจึงไม่ใช่เรื่ องง่ายๆ ส่งผลให้ เกิดความคาดหวังที่จะให้ ลกู หลานมา
รับตาแหน่งที่สาคัญในบริ ษัท จากตัวอย่างสะท้ อนให้ เห็นว่า ในความคิดของคนไทยเชื ้อสายจีน
ลูกหลานมีสิทธิ สืบทอดกิจการของครอบครัว ประธานกรรมการและตาแหน่งส าคัญจะมอบแก่
ลูกหลาน แล้ วจะสั่งสอนลูกหลานให้ ทาธุรกิจ อย่างรอบคอบเพื่อดูแลรักษาและบริ หารสื บทอด
กิจการของครอบครัวต่อไป
2.2.2 อาชีพตามความต้ องการของตนเอง
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นวนิยายเรื่ อง ดงดอกเหมย ความคิดลูกสาวของฮัว้ ได้ รับอิทธิพลจากโรงเรี ยนกับสั งคม
พวกเขาไม่ยอมทางานเกี่ยวกับการค้ าขายเหมือนพ่อ หงส์อยากเปิ ดร้ านตัดเสื ้อผ้ า ลังอยากเปิ
้
ดร้ าน
เสริ มสวย ท้ อช่วยพี่สาวจัดการร้ านค้ าและสร้ างโรงงานพลาสติกอัดเม็ด หลินไปเรี ยนต่อที่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา จูเป็ นหมอ เง็กเป็ นทนายความ ลูกสาวแต่ละคนมีอาชีพไม่เหมือนกัน อย่ างเช่นตัว
ละคร หงส์ ซึ่งอยากมีอาชีพเป็ นช่างตัดเสื ้อผ้ า ตอนที่เรี ยนหนังสืออยู่ที่โรงเรี ยนก็เลือกเรี ยนวิชาตัด
เสื ้อผ้ า ตอนเรี ยนจบแล้ วได้ ทุนเปิ ดร้ านจากพ่อ เนื่องจากมีความสนใจเรื่ องตัดเสื ้อผ้ าจึงพยายาม
ศึกษาเพิ่มเติมความรู้จากข่าวสารต่างๆ ทาให้ ร้านของหล่อนจึงเป็ นร้ านใหญ่ที่ทนั สมัย ดังตัวอย่าง
หงส์ มีงานล้นมื อต้องกลับไปทาที ่บ้าน เมื ่อกิ จการร้ านตัดเสื ้ออยู่ตวั หงส์ ก็
พยายามศึกษาเพิ่ มเติ มจากข่าวสารต่างๆ ร้านของหล่อนจึ งเป็ นร้านใหญ่
ทีท่ นั สมัยในย่านนี ้
(ดงดอกเหมย. 2544 : 223)
จากตัวอย่างข้ างต้ นเห็นได้ ว่า ความคิดรุ่ นลูก หลานของคนไทยเชื ้อสายจีนได้ รับอิทธิพล
จากสังคม จนเปลี่ยนแปลงความคิดหรื อทัศนคติในการดาเนินชีวิตตนเองด้ วยมีความคิดว่า อาชีพ
ตัวเองต้ องเป็ นสิ่งที่ตนเองชอบจึงจะทาแล้ วมีความสุข ดังนัน้ อาชีพของคนไทยเชือ้ สายจีนรุ่ น
ลูกหลานจึงเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่ นที่ 1 เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงระหว่างวัฒนธรรมจีนโบราณ
กับวัฒนธรรมของตะวันตกที่หลัง่ ไหลเข้ ามาหลายกระแส ทาให้ คนไทยเชื ้อสายจีนเริ่ มรับค่านิยม
ตะวันตกเข้ ามาใช้ และค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยม
3. วัฒนธรรมและขนบประเพณี
3.1 การแต่ งงาน
การแต่งงานถือเป็ นเรื่ องใหญ่ในชีวิตมนุษย์ ตังแต่
้ สมัยโบราณจนถึงปั จจุบนั การแต่งงาน
ในสังคมของคนไทยเชื ้อสายจีนก็คือการสืบทอดวงศ์ตระกูล การเพิ่มจานวนสมาชิกในครอบครัว
และการสร้ างความมัน่ คงให้ กบั ครอบครัว ในนวนิยายไทยได้ สะท้ อนภาพการแต่งงานของคนไทย
เชื ้อสายจีน ดังนี ้
3.1.1 การแต่ งงานตามความต้ องการของพ่ อแม่
นวนิยายเรื่ อง ลอดลายมังกร เหลียงแต่งงานกับเหมยหลิง ภรรยาที่เมืองจีนเนื่องจากพ่อ
แม่ของ เหลียงเป็ นคนจัดการให้ เหลียงกับเหมยหลิงไม่มีโอกาสแต่งงานตามใจตนเอง ดังตัวอย่าง
เมื ่อปู่ ตดั สิ นใจจะออกจากบ้านที เ่ มื องซัวเถาลงเรื อมาเสี ่ยงโชคทางทะเลใต้
ปู่ ทวดย่ าทวดเกรงว่า ปู่ จะหลงเสน่ ห์ผู้หญิ งต่างแดนจนลื มบ้านเกิ ดเมื อง
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นอน จึ งให้พ่อสื ่อแม่ สื่อหาลู กสะใภ้ให้คนหนึ่ ง ปู่ กับย่ าใหญ่ ไม่ ค่อยเห็ น
หน้าค่าตากันมาก่อน
(ลอดลายมังกร. 2554 : 7-8)
จากตัวอย่างข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นว่า คนไทยเชื ้อสายจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนจะแต่งงาน
แบบ “คลุมถุงชน” ทังสองคนแต่
้
งงานกันโดยไม่ได้ รักกัน พ่อแม่ผ้ ใู หญ่มกั จะเป็ นคนที่ตดั สินใจให้
เนื่องจากผู้ใหญ่มนั่ ใจว่า ตนเองเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์หลากหลาย น่าเชื่อถือ และผู้ใหญ่ทาทุกสิ่ง
ทุกอย่างเพื่อให้ ลกู หลานมีความสุขในอนาคต การที่คนไทยเชื ้อสายจีนยอมแต่งงานแบบคลุมถุงชน
แสดงให้ เห็นว่า คนไทยเชื ้อสายจีนปลูกฝั งเรื่ องความกตัญญูให้ ลูกหลานตังแต่
้ วยั เด็ก โดยเชื่อว่า
คนเราจะประสบความสาเร็จในชีวิตได้ ต้ องเป็ นคนดีและก่อนหน้ านี ้ต้ องเป็ นคนดี ก้ าวแรกของการ
เป็ นคนดีคือกตัญญูตอ่ พ่อแม่ ดังนัน้ การแต่งงานโดยทาตามที่พ่อแม่ต้องการจึงเป็ นวิธีหนึ่งที่แสดง
ความกตัญญูตอ่ พ่อแม่
3.1.2 การแต่ งงานเพราะความรัก
นวนิยายเรื่ อง ลอดลายมังกร คนรุ่นลูกหลานของ เหลียง ไม่ชอบการแต่งงานแบบ “คลุมถุง
ชน” เนื่องจากคนไทยเชือ้ สายจีนในสังคมไทยได้ รับอิทธิ พลจากตะวันตกเข้ ามาในสังคมไทยว่า
ความรักเป็ นเรื่ องที่อิสระ ไม่ค วรถูกใครบังคับ ความสุขของตัวเอง ตัวเองต้ องเป็ นผู้กาหนด ไม่ใช่
ผู้ใหญ่เป็ นคนกาหนด เช่น นัฐ ลูกชายของเหลียงสามารถเลือกคู่รักที่จะแต่งงานตามความพอใจ
ของตนเอง โดยไม่ต้องได้ รับคาอนุญาตจากพ่อแม่ผ้ ใู หญ่ในบ้ าน ดังตัวอย่าง
แต่หากจะมี เรื ่องที ท่ าให้ปกู่ บั ย่าเนี ยมผิ ดหวังในตัวลุงนัฐแล้วละก็เรื ่องนัน้ ก็
คงเป็ นเรื ่ องที ่จู่ๆ ลุงนัฐก็ตดั สิ นใจจดทะเบี ยนแต่งงานกับป้ าอรโดยไม่บอก
เล่าเก้าสิ บใคร
(ลอดลายมังกร. 2554 : 27)
จากตัวอย่างข้ างต้ นเห็นได้ ว่า คนไทยเชื ้อสายจีนรุ่ นใหม่แตกต่างกับคนรุ่ นเก่า คนรุ่นใหม่
จะนิยมแต่งงานอย่างอิสระโดยยึดความรักเป็ นสาคัญ เพราะคนไทยเชื ้อสายจีนรุ่นใหม่มีความคิด
ตามแบบคนตะวันตกโดยที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ซึ่งไม่นิยมทาตามคาสัง่ ของพ่อแม่ และไม่ผ่าน
การจับคู่ของพ่อสื่อแม่สื่อ การแต่งงานตามความต้ องการของตนเองสะท้ อนภาพของคนไทยเชือ้
สายจีนรุ่ นใหม่แสดงให้ เ ห็นว่า คนรุ่ นใหม่เน้ นเรื่ องความรั กระหว่างชายหนุ่มหญิ ง สาวที่ มีอิสระ
เลือกคูช่ ีวิตด้ วยความพอใจของตัวเอง แต่ในด้ านความกตัญญู รุ่นลูกหลานก็พยายามใช้ วิธีการอื่น
มาแสดงความกตัญญู เช่น ส่งเงินให้ พอ่ แม่ใช้ ดารงชีวิตอย่างใกล้ ชิดพ่อแม่ เป็ นต้ น
3.2 โหงวเฮ้ ง
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นวนิยายเรื่ อง ลอดลายมังกร ครอบครัวของเหลียงเชื่อเรื่ องโหงวเฮ้ งมากโดยเฉพาะกับคน
นอกที่อยากเข้ ามาทางานในบริ ษัทเหลียง ต้ องผ่านการพิจารณาด้ านโหงวเฮ้ งก่อน จึงจะมีโอกาส
เข้ าบริษัททางานได้ ดังตัวอย่าง
ปู่ เป็ นคนที ่ไม่ ค่อยเชื ่อถื อวิ ธีการคัดเลื อกคนตามหลักการสมัยใหม่ เช่ น
สอบการแข่ งขันหรื อวุฒิการศึกษา ปู่ ว่าปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรเป็ น
เพี ยงกระดาษแผ่นเดี ยว ไม่ มีอะไรที ่ค้ าประกันความเลวความดี ของคน
และคนบางคนอาจจะเก่งแต่เรื ่ องตารับตาราแต่เอาเข้าจริ งๆกลับทางาน
ไม่ ไ ด้ดี ซึ่ งปู่ ว่ าไม่ เ หมื อนกับการพิ จ ารณาโหงวเฮ้ ง ซึ่ ง สามารถบอกสิ่ ง
ต่างๆ ภายในตัวของคนได้อย่ างแจ่ ม ชัดโดยที ่เจ้ าตัวไม่ มี ทางปิ ดบัง อา
พรางได้
แต่ ถึงแม้ปได้
ู่ ชื่ อว่ าเชี ่ยวชาญในการดูโหงวเฮ้ง แต่ ปก็ู่ ไม่ เคยปริ ปาก
วิ จารณ์ ลกั ษณะของลูกหลานคนหนึ่งคนใด
(ลอดลายมังกร. 2554 : 110-111)
จากตัวอย่างที่ข้างต้ นจะเห็นได้ ว่า คนไทยเชื ้อสายจีนที่เ ป็ นนักธุรกิจอย่างเหลียงมักจะเชื่อ
เรื่ องโหงวเฮ้ งตามความเชื่อของคนจีนสมัยโบราณ เพราะเชื่อว่าโหงวเฮ้ งของคนจะมีผลต่อธุรกิจ
การงานของตนเอง และเกี่ ย วข้ องกั บ ธุ ร กิ จ การงานว่ า จะประสบความส าเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลว
เพราะฉะนัน้ การเลือกคนโดยใช้ วิธีการดูโหงวเฮ้ งจึงเป็ นวิธี เลือกคนที่สาคัญมากสาหรับบริ ษัท
ต่างๆและทุกวันนี ้ยังมีบริษัทใช้ วิธีการนี ้ในการรับสมัครเหมือนกัน
3.3 ฮวงจุ้ย
นวนิยายเรื่ อง ดงดอกเหมย กล่าวถึงเรื่ องการดูฮวงจุ้ยที่จะสร้ างโรงงาน เนื่องจากร้ านขาย
ของชาของตัวละครเอกคือฮัวค่
้ อยๆขยายไป ฮัวกั
้ บเฮียงซึ่งเป็ นลูกสาวที่ 3 ตกลงกันจะเปิ ดโรงงาน
พลาสติกอัดเม็ดเพื่อขยายธุรกิจเอง ก่อนที่ตงโรงงาน
ั้
ฮัวบอกลู
้
กสาวว่า ก่อนอื่นต้ องไปดูที่ดินแล้ วก็
ดูฮวงจุ้ยที่จะสร้ างโรงงาน ดังตัวอย่าง
เรื ่องฮวงจุ้ยนีส่ าคัญสาหรับการทาธุรกิ จ ศาสตร์ แขนงนี ้ชี้แนะให้ธรรมชาติ
และมนุษย์กบั รากฐานได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างกลมกลื น
(ดงดอกเหมย. 2544 : 348)
จากตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ คนไทยเชื ้อสายจีนที่ทาธุรกิจยังยึดถือเรื่ องฮวงจุ้ยเป็ นสิ่งที่
ส าคัญ ที่ สุด ในการท าธุ ร กิ จ จนถึ ง ปั จ จุบัน ดัง ที่ ฮัว้ บอกกับ ลูก สาวว่า ศาสตร์ แ ขนงนี ช้ ี แ้ นะให้
ธรรมชาติและมนุษย์กบั รากฐานได้ ใช้ ประโยชน์ร่วมกันอย่างกลมกลืน หากเลือกที่ดินที่มีฮวงจุ้ยดีๆ
จะช่วยพัฒนาการค้ าขายของครอบครัวให้ มีความรุ่งเรื อง
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3.4 เทศกาลวันตรุษจีน
นวนิยายเรื่ อง ดงดอกเหมย ได้ กล่าวถึงเทศกาลวันตรุ ษจีน วันตรุ ษจีนเป็ นวันมงคลของ
ประเพณีจีน ย่านห้ องแถวของชาวจีนเต็มไปด้ วยธูปและเสียงจุดประทัด ฮัวตั
้ งเครื
้ ่ องไหว้ ตรุษจีนบน
โต๊ ะตัวใหญ่หน้ าบ้ านและสัง่ สอนลูกทัง้ 7 คน เกี่ยวกับประเพณีวนั ตรุษจีน ดังตัวอย่าง
วันทีห่ นึ่งเดือนหนึ่ง นับตามปฏิ ทินของจี นคือวันปี ใหม่ ประเพณี ตรุษจี นให้
มี การไหว้เจ้า เพื ่อให้โชคดี มี ความเจริ ญรุ่งเรื อง เป็ นความฉลาดของคน
โบราณที ต่ อ้ งการให้ลูกหลานมารวมกันพร้อมหน้าในวันปี ใหม่ ไหว้ เทพ
เจ้าด้วยอาหารคาวห้าอย่าง หวานห้าอย่าง ผลไม้อีกห้าอย่าง
(ดงดอกเหมย. 2544 : 85-86)
จากตัวอย่างข้ างต้ นให้ เห็นว่า คนไทยเชื ้อสายจีนยังดาเนินประเพณีวนั ตรุษจีนอยู่ และสืบ
ทอดพีธีการไหว้ เจ้ า จุดประทัดและทานข้ าวด้ วยกันทังครอบครั
้
ว สิ่งเหล่านี ้นับเป็ นสิ่งที่สาคัญในวัน
ตรุษจีน เทศกาลวันตรุ ษจีนนับเป็ นประเพณีที่สาคัญที่สดุ สาหรับคนจีน ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็
ตาม พวกเขายังคงสืบทอดการปฏิบตั ติ ามเทศกาลนี ้อย่างต่อเนื่อง

อภิปรายผล
การวิเคราะห์ภาพสะท้ อนวิถีชีวิตครอบครั วใหญ่ของคนไทยเชือ้ สายจีนในนวนิยายไทย
พบว่า นวนิยายเหล่านี ไ้ ด้ เสนอวิถีชีวิตครอบครั วใหญ่ ของคนไทยเชื อ้ สายจีนในยุคที่คนจี นเพิ่ง
อพยพจากโพ้ นทะเลมาสร้ างครอบครัวและสร้ างฐานะในประเทศไทย โดยสะท้ อนมุมมองที่เกี่ยวกับ
สัง คมและวัฒ นธรรมคนไทยเชื อ้ สายจี น อย่า งลึก ซึง้ และชัด เจนตามสภาพความเป็ นจริ ง ซึ่ ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ ตรี ศิลป์ บุญขจร(2533 : 719) ที่กล่าวว่า สังคมมีอิทธิพลต่อวรรณกรรม
หรื อนักเขียน นักเขียนอยู่ในสังคมย่อมได้ รับอิทธิพลจากสังคมทางด้ านวัฒนธรรม ขนบประเพณี
ศาสนา ปรัชญา และการเมือง สภาพการณ์ของปั จจัยเหล่านี ้ย่อมเป็ นสิ่ งกาหนดโลกทัศน์ และชีว
ทัศน์ของเขา ผู้เขียนมักจะปลูกฝั งแนวคิดต่างๆไว้ ในเรื่ อง เพื่อให้ ผ้ อู ่านได้ คิดต่อไป แล้ วนาไปใช้ เป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตของตน และทาให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจชีวิตได้ ง่ายขึ ้น โดยผ่านเรื่ องราวของตัว
ละครในนวนิยาย สิ่งที่ดีนนก็
ั ้ เก็บไว้ เป็ นแบบอย่าง สิ่งที่ไม่ดีต้องหลีกเลี่ยงและไม่ปฏิบตั ติ าม

ข้ อเสนอแนะ
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จากการวิเคราะห์ภาพสะท้ อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อสายจีนในนวนิยายไทย ผู้วิจยั
มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
1. ควรวิเคราะห์ภาพสะท้ อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยในนวนิยายไทย
2. ควรวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงครอบครัวของคนไทยเชื ้อสายจีนในนวนิยายไทย
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