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จริงใจ** 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัย เร่ือง ภาพสะท้อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย มี
จดุมุง่หมายเพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย 
และวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของผู้ ชายกับผู้ หญิงในครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนใน         
นวนิยายไทย ขอบเขตของการวิเคราะห์คือ ศึกษานวนิยาย 7 เร่ือง ได้แก่ ลอดลายมังกร ดงดอก
เหมย มงกฎุดอกส้ม แก๊งต๋ีตระกูลซ่ง จดหมายจากเมืองไทย ทายาทป๋องแป๋ง และหวัใจรักเกรดรี
ไฟน์ โดยมีสมมติฐานการศึกษาคือ ภาพสะท้อนการมีครอบครัวใหญ่เป็นแนวคิดพืน้ฐานของชาว
จีนท่ีมุง่สร้างความเป็นปึกแผน่ให้แก่วงศ์ตระกลู ซึง่ปรากฏในนวนิยายไทยอยา่งโดดเดน่ 
 บทความวิจยันีจ้ะกล่าวถึงเฉพาะผลการวิจยัจากวตัถุประสงค์ข้อท่ี  1 คือ วิเคราะห์ภาพ
สะท้อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย ผลการวิจยัพบว่า นวนิยาย
ไทยท่ีปรากฏเร่ืองราวของคนไทยเชือ้สายจีนสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้
สายจีน 3 ประเด็นหลกั คือ 1) สภาพความเป็นอยู่ ในครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนพบว่า 
นิยมสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ ด้านโครงสร้างและจ านวนสมาชิกในครอบครัวใหญ่จะ
แบง่เป็นแบบครอบครัวเด่ียวและแบบครอบครัวขยาย 2) การประกอบอาชีพ คนไทยชือ้สายจีนรุ่น
แรกท่ีอพยพจากเมืองจีนเข้าสู่เมืองไทยกับรุ่นลูกหลานท่ีเกิดในเมืองไทยมีความแตกต่างกัน คือ 
อาชีพของรุ่นแรก เป็น การรับจ้างและการค้าขาย อาชีพของรุ่นลูกหลาน เป็นการสืบทอดกิจการ
งานจากรุ่นแรกหรือมีอาชีพตามความฝันของตนเอง 3) วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี คน
ไทยเชือ้สายจีนส่วนมากยังคงยึดถือวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองไว้ใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น การแต่งงาน พิธีกงเต๊ก การดโูหงวเฮ้ง การดฮูวงจุ้ย เทศกาลท่ีส าคญัท่ีปฏิบตัิ
เป็นพิเศษคือ การแสดงเชิดสิงโต วฒันธรรมเหล่านีท้ าให้วิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สาย
จีนมีสีสนัและโดดเดน่อยา่งชดัเจนในสงัคมไทย 
 
ค าส าคัญ : ภาพสะท้อน  ครอบครัวใหญ่  คนไทยเชือ้สายจีน 
 
 *  บทความนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “ภาพสะท้อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย ” 

หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ ดร.พชัรินทร์ บรูณะกร 
 **  นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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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-Ruk-
Grade-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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นวนิยายเป็นร้อยแก้วประเภทบนัเทิงคดี ซึ่งเป็นส่ือท่ีเผยแพร่ความรู้และความบนัเทิง ท า
ให้ผู้อ่านสนกุสนานเพลิดเพลิน นอกจากนวนิยายจะมีเจตนาให้ความบนัเทิงแล้ว ผู้ เขียนยงัแทรก
ความรู้ความคิดต่างๆของตนไว้ในนวนิยายด้วย ดงันัน้ นวนิยายย่อมได้รับผลกระทบจากสภาวะ
สงัคมหรือการเมือง  จิตรลดา สวุตัถิกลุ (2526 : 11) กล่าวว่า “นวนิยาย (novel)” มีความมุ่งหมาย
ส าคญัคือ ความบนัเทิง แตค่วามมุ่งหมายท่ีอยู่เบือ้งหลงัคือ ช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในชีวิตมาก
ขึน้” ดงันีก้ลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า วรรณกรรมประเภทนีมี้เจตนาให้ความบนัเทิงแล้ว ผู้ เขียนยงั
แทรกความรู้ความคิดต่างๆของตนไว้ในนวนิยายด้วย ตรีศิลป์ บุญขจร (2547 : 5) กล่าวว่า 
“วรรณกรรมยอ่มสมัพนัธ์กบัสงัคม วรรณกรรมสะท้อนประสบการณ์ ชีวิตในยคุสมยั ไม่ว่านกัเขียน
จะจงใจสะท้อนสงัคมหรือไมก็่ตาม นกัวิจารณ์บางคนจงึกลา่ววา่วรรณกรรณเป็นคนัฉ่องแห่งยคุนัน้ 
เน่ืองจากเป็นภาพถ่ายชีวิตของยคุสมยันัน่เอง” ข้อความดงักลา่วสะท้อนให้พวกเราเห็นได้ชดัเจนว่า 
นวนิยายย่อมได้รับผลกระทบจากสภาวะสงัคมหรือการเมือง วฒันธรรมในช่วงเวลานัน้ๆ แน่นอน 
เพราะฉะนัน้ การศกึษานวนิยายจงึเป็นเร่ืองท่ีศกึษาชีวิตของมนษุย์ทางประวตัิศาสตร์ 

ประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศท่ีมีความใกล้ชิดมานาน โดย
สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันทางด้านวัฒนธรรมประเพณี การเมือง ศาสนาและด้านเศรษฐกิจ
ระหวา่งทัง้สองประเทศ และประเทศไทยมีชนกลุม่น้อยเป็นจ านวนมาก ชนกลุม่น้อยท่ีมีจ านวนมาก
ท่ีสุดในประเทศไทยคือชาวจีน แม้ว่าคนจีนเหล่านีอ้พยพมาใช้ชีวิตและสร้างครอบครัวท่ีประเทศ
ไทย แต่คนจีนยงัน าบางวฒันธรรมของตนติดตวัมาพร้อมกัน ดังท่ีสมบูรณ์ สุขส าราญ (2529:8) 
กล่าวว่า “ชาวจีนเหล่านีไ้ม่ได้อพยพมาเฉพาะร่างกายเท่านัน้ แต่ยงัน าวฒันธรรมจีนติดตวัมาใช้
เป็นแนวในการด าเนินชีวิต” หลังจากคนจีนอพยพมาใช้ชีวิตท่ีเมืองไทย คนจีนก็มีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจของไทยมากขึน้ และยังน าวัฒนธรรม ขนบประเพณีของตนเข้าผสมกลมกลืนกับ
วฒันธรรมไทย จนกลายเป็นคนไทยเชือ้สายจีนในปัจจบุนั 

นวนิยายท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีน มีนกัวิชาการหลายท่านเคยวิเคราะห์วรรณกรรมใน
ด้านเศษฐกิจ ความเช่ือ วฒันธรรม พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเชือ้สายจีน ใน
การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีน
ในนวนิยายไทย เพราะครอบครัวเป็นส่วนประกอบอนัส าคญัในสงัคมมนษุย์ครอบครัวจึงมีบทบาท
หน้าท่ีต่อสงัคมอย่างชดัเจน เป็นสถาบนัพืน้ฐานทางสงัคมท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นหน่วยของสงัคมท่ีมี
ความสมัพนัธ์และความร่วมมืออยา่งใกล้ชิด  
 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
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ภาพสะท้อนการมีครอบครัวใหญ่เป็นแนวคิดพืน้ฐานของชาวจีนท่ีมุ่งสร้างความเป็น
ปึกแผน่ให้แก่วงศ์ตระกลู ซึง่ปรากฏในนวนิยายไทยอยา่งโดดเดน่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัเลือกศกึษานวนิยายไทยท่ีน าเสนอภาพครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้
สายจีนอย่างโดดเด่นและมีบทบาทส าคญั จ านวน 7 เร่ือง ได้แก่  1. จดหมายจากเมืองไทย ของ 
โบตัน๋ 2. ทายาทป๋องแป๋ง ของ นลิน บษุกร  3. ลอดลายมงักร ของ ประภสัสร เสวิกลุ  4. มงกุฎ
ดอกส้ม ของ ถ่ายเถา สจุริตกลุ 5. ดงดอกเหมย ของ นนัทนา วีระชน 6. หวัใจรักเกรดรีไฟน์ ของ 
เข็มพลอย 7. แก๊งตี๋ตระกลูซง่ ของ เพ็ญศริิ     
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย 

โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ สภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. สภาพความเป็นอยู่ 
ส าหรับคนไทยเชือ้สายจีน นิยมสร้างเป็นครอบครัวใหญ่เพ่ือช่วยกันท ามาหากินและสร้าง

ฐานะของครอบครัว ในชีวิตของครอบครัวแบบนีส้ะท้อนภาพการใช้ชีวิตท่ีไม่ใช่การใช้ชีวิตในบ้าน
เพียงอย่างเดียว ยงัน าเสนอวฒันธรรม คณุธรรมจริยธรรมต่างๆของคนไทยเชือ้สายจีนด้วย  ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1 โครงสร้างและจ านวนคนในครอบครัวใหญ่ 
โครงสร้างครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนมี 2 รูปแบบ คือ แบบครอบครัวเด่ียว และ

แบบครอบครัวขยาย  
1.1.1 แบบครอบครัวเดี่ยว 

แบบครอบครัวเด่ียวคือสามี 1 คนกบัภรรยา 1 คนมีลกู 3 คนหรือมากกวา่ 3 คน  
นวนิยายเร่ือง ดงดอกเหมย มีตวัละครเอกช่ือ ฮัว้ เป็นคนไทยเชือ้สายจีนท่ีอพยพมาใช้ชีวิต

ท่ีเมืองไทย หลงัจากฮัว้กบั เหมย มาใช้ชีวิตท่ีเมืองไทยแล้วได้มีลกู 7 คน โดยมีโครงสร้างดงัตอ่ไปนี ้
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(โครงสร้างครอบครัว) 
พอ่ (ฮัว้)   +    แม ่(เหมย) 

 

 
 

หงส์ + ชชัชยั        ลัง้ + พธั           เฮียง     ท้อ + ราชยั   หลิน + ไมเคลิ    จ ู+ สนุยั    เง็ก + 
พจน์ 

 
 หลานผู้ชาย            หลานผู้ชาย 

ฮัว้กบัเหมยมีลกูสาวทัง้หมด 7 คน ได้แก่ หงส์ ลัง้ เฮียง ท้อ หลิน จ ูเง็ก สาเหตท่ีุมีลกูสาว 7 
คน  คือ ฮัว้อยากได้ลูกชายสืบสกุลท่ีเมืองไทย จนท าให้เหมยมีลูกเร่ือยๆ ประการท่ี 2 คือ คนไทย
เชือ้สายจีนนิยมสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่โต เพราะเช่ือว่าท าให้ชีวิตได้มีความ
เจริญก้าวหน้า 

 
1.1.2 แบบครอบครัวหลายภรรยา 

แบบครอบครัวหลายภรรยาคือสามี 1 คนมีภรรยามากกว่า 1 คน และมีลูกท่ีเกิดจาก
ภรรยามากกวา่ 1 คน 

นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร มีตวัละครเอกช่ือ เหลียง สือพาณิชย์ เป็นคนจีนท่ีอพยพมา
เมืองไทยเพ่ือหนีความยากจนจากเมืองจีนและสร้างรากฐานท่ีเมืองไทย เหลียงมีภรรยาท่ีเมืองจีน 1 
คน เมืองไทย 2 คน ภรรยาท่ีเมืองจีนช่ือ เหมยหลิง มีลกูชาย 2 คน ภรรยาคนท่ี 2 ช่ือ เนียม มีลกู 5 
คน ภรรยาคนท่ี 3 ช่ือ มาลยั มีลกู 2 คน และมีลกูหลานอีกหลายคน จึงนบัเป็นครอบครัวท่ีใหญ่โต 
และสมาชิกในครอบครัวใหญ่นีไ้ด้มาใช้ชีวิตอยูใ่นบ้านหลงัเดียวกนั ดงัตวัอยา่ง 

ครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่ มีญาติพีน่้องเยอะแยะอย่างทีย่่าเนียม
ชอบพดูว่า “ญาติวงศ์พงศาพญาขร ดัง่มจัฉาสาครวาสี” 

                                                                    (ลอดลายมงักร. 2554 : 7) 
ตวัละครเอก เหลียง สือพาณิชย์มีครอบครัวขยายได้ มีเมียเพิ่มขึน้ และเมียแต่ละคนมีลูก

แล้วก็อยากได้ลกูชายอีก จนท าให้คนไทยเชือ้สายจีนครอบครัวนีมี้ลูกทัง้หมด 9 คน ลูกชาย 6 คน 
ลกูสาว 3 คน สมยัก่อนครอบครัวคนไทยเชือ้สายจีนนิยมสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย เพราะ
ถือว่า ผู้ ชายเป็นผู้ น าในครอบครัว หน้าท่ีภรรยาก็คือดูแลงานบ้านและการเพิ่มจ านวนสมาชิก 
ครอบครัวแบบครอบครัวขยายแสดงให้เห็นว่า การเพิ่มจ านวนสมาชิกในครอบครัวสามารถสร้าง
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ความมัน่คงให้กับครอบครัว ครอบครัวใหญ่สามารถท าให้ครอบครัวเจริญเติบโตและมั่นคงอย่าง
คกึคกั  

2. การประกอบอาชีพ 

ชาวจีนในช่วงแรกท่ีเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง ไม่มีบ้านไม่มีเงิน
ทองท่ีเพียงพอตอ่การด ารงชีวิตและไม่มีงานท าด้วย ดงันัน้ จึงต้องพยายามหาทางแก้ปัญหาด้าน
การเงิน เพราะขัน้ตอนแรกก็คือเลีย้งตวัเองให้ได้ ไม่ว่าประกอบอาชีพท่ีมีลกัษณะแบบไหน ไม่ว่า
เหน็ดเหน่ือยเพียงใด ก็ต้องยอมท าทกุอาชีพท่ีจะท าให้ได้เงินมาเลีย้งตวัเองและครอบครัว 

2.1 อาชีพรุ่นท่ี 1 

2.1.1 อาชีพการรับจ้าง 
นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร เหลียง สือพาณิชย์ เป็นคนจีนท่ีอพยพมาอยู่เมืองไทยด้วยมือ

เปล่า งานแรกท่ีเหลียงท าก็คือจับกังรับจ้างแบกกระสอบข้าวสาร เขาท างานหนกัแบบนีเ้พ่ือให้มี
อาหารกินและมีท่ีอยูอ่าศยั ดงัตวัอยา่ง 

เมื่อปู่ มาถึงเมืองไทยใหม่ๆนัน้ อยู่ในลกัษณะที่เรียกกนัว่า “เสื่อผืนหมอน
ใบ” และเร่ิมงานครั้งแรกด้วยการเป็นจับกงัรับจ้างแบกกระสอบข้าวสารที่
ท่าน ้าราชวงศ์ เคยมีคนถามว่า ตอนนัน้ปู่ เหนื่อยมากไหม ปู่ ตอบว่าเหนื่อย 
แต่ระหว่างความเหนือ่ยกบัความหิวนัน้ ความเหนื่อยเป็นส่ิงที่พอจะอดทน
ได ้ส่วนความหิวยากทีจ่ะทนอดไหว ปู่ จึงยอมเหนือ่ยดีกว่าจะยอมหิว 

(ลอดลายมงักร. 2554 : 8 - 9) 
อาชีพรับจ้างแสดงให้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนท่ีเพิ่งมาถึงเมืองไทยด าเนินชีวิต แต่ก็

เพราะต้องหนีความยากจนจากเมืองจีน ดงันัน้ ไม่ว่างานหนกัเพียงใด ชาวจีนเหล่านีก็้ต้องอดทน
เพ่ือเลีย้งปากท้องและสร้างครอบครัวของตนเอง 

2.1.2 อาชีพการค้าขาย 
นวนิยายเร่ือง ดงดอกเหมย ฮัว้เป็นคนจีนตวัเปล่าท่ีอพยพมาอยู่เมืองไทย ดงันัน้ตอนท่ีเปิด

ร้านขายของช าฮัว้ต้องท างานหนกั เขาต้องดแูลร้านคนเดียวตัง้แต่เช้าจนถึงกลางคืน พอปิดร้าน
แล้วก็ยงัต้องท าบญัชีตอ่ จนสะสมเงินก้อนหนึง่ได้ก็ขยายงานสร้างร้านใหม่ท่ีใหญ่โต กลายเป็นร้าน
ใหญ่ท่ีสดุในตลาด ดงัตวัอยา่ง 

ร้านนี่ใหญ่โตเป็นตึกแถวสร้างใหม่ สินค้าก็มากมายเป็นร้านใหญ่ที่สุดใน
ตลาด มีข้าวของขายสารพดั  

   (ดงดอกเหมย. 2544 : 119) 
ดึกมากแลว้เมื่อจูเดินลงมาจากชัน้บน เห็นฮัว้ยงัคงนัง่ก้มๆ เงยๆ อยู่กบั
การคิดบญัชีสินคา้  
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   (ดงดอกเหมย. 2544 : 271) 
จากตวัอยา่งข้างต้นให้เห็นวา่ อาชีพค้าขายไมใ่ชอ่าชีพท่ีสบาย เป็นอาชีพท่ีต้องขยนั อดทน 

เฉลียวฉลาด และใช้เวลาในการท างานยาวนาน ชว่งนัน้คนไทยเชือ้สายจีนต้องการท างานตัง้แตเ่ช้า
ถึงเย็นเพ่ือสร้างครอบครัวและฐานะของตน และเม่ือประกอบกับมีนิสยัประหยดัด้วย จึงสามารถ
สะสมเงินจนขยายธุรกิจ ได้ท าให้คณุภาพชีวิตของครอบครัวดีขึน้เร่ือยๆ  

 
2.2 อาชีพรุ่นลูกหลาน 

รุ่นลกูหลานคือลูกของชาวจีนอพยพท่ีเกิดจากพ่อแม่ท่ีเป็นชาวจีนทัง้คู่หรือพ่อเป็นชาวจีน
อพยพ แตแ่ม่เป็นคนไทย คนรุ่นนีจ้ะเกิดและเติบโตในเมืองไทย เพราะฉะนัน้คนไทยเชือ้สายจีนรุ่น
ลูกหลานจึงได้รับอิทธิพลจากสงัคมไทย การอบรมความคิดจากครอบครัวและสังคมไทย ท าให้
อาชีพของรุ่นลกูหลานมีหลากหลายกวา่รุ่นพอ่แม่ 

2.2.1 อาชีพท่ีได้รับการสืบทอดจากครอบครัว 
นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร เหลียง สือพาณิชย์ เป็นคนจีนตวัเปล่าท่ีอพยพมาสู่เมืองไทย 

แตล่กูหลานตัง้แตเ่กิดมาก็มีชีวิตสขุสบายกวา่สืบเน่ืองจากการวางรากฐานธุรกิจของเหลียง สมาชิก
ในครอบครัวส่วนมากจะท างานในธุรกิจของตระกลู และท างานด้วยความขยนั นฐัเป็นลกูของเหลี
ยงกบัเนียม เขาท างานท่ีบริษัทของตระกลูเดียวและเป็นกรรมการด้วย พ่ีชาญชยัเป็นหลานของเหลี
ยงกบัเหมยหลิง เม่ือเรียนจบจากเมืองนอกก็กลบัมาท างานในบริษัทด้วย ดงัตวัอยา่ง  

  ความตกลงดงักล่าวมีผลให้ลุงนฐัก้าวเข้าไปเป็นผู้จดัการใหญ่ของ “สิน
ทองฯ” ขณะเดียวกบัพี่ชาญชยักลบัเข้ามาในบริษัท “นฐักิจ อะ-ลา-โมด” 
อีกครั้งหน่ึง ในฐานะกรรมการบริหารบริษัท 

             (ลอดลายมงักร. 2554 : 196) 
จากตวัอยา่งข้างต้นเห็นได้วา่ ครอบครัวคนไทยเชือ้สายจีน เม่ือเวลาเปิดบริษัทหรือโรงงาน

ตา่งๆทางด้านการค้าขาย หวัหน้าครอบครัวและผู้ ใหญ่ทกุคนในครอบครัวมกัจะหวงัว่า ลูกหลาน
ของครอบครัวจะสืบทอดงานต่อจากพ่อแม่ เพราะสิ่งท่ีตนเองสร้างขึน้โดยผ่านอุปสรรคและความ
ยากจนมากมาย ทรัพย์สินท่ีได้มาจงึไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายๆ ส่งผลให้เกิดความคาดหวงัท่ีจะให้ลกูหลานมา
รับต าแหน่งท่ีส าคญัในบริษัท จากตวัอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ในความคิดของคนไทยเชือ้สายจีน 
ลูกหลานมีสิทธิสืบทอดกิจการของครอบครัว ประธานกรรมการและต าแหน่งส าคญัจะมอบแก่
ลูกหลาน แล้วจะสั่งสอนลูกหลานให้ท าธุรกิจอย่างรอบคอบเพ่ือดูแลรักษาและบริหารสืบทอด
กิจการของครอบครัวตอ่ไป  

2.2.2 อาชีพตามความต้องการของตนเอง 
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นวนิยายเร่ือง ดงดอกเหมย ความคิดลูกสาวของฮัว้ได้รับอิทธิพลจากโรงเรียนกับสังคม 
พวกเขาไมย่อมท างานเก่ียวกบัการค้าขายเหมือนพอ่ หงส์อยากเปิดร้านตดัเสือ้ผ้า ลัง้อยากเปิดร้าน
เสริมสวย ท้อช่วยพ่ีสาวจดัการร้านค้าและสร้างโรงงานพลาสติกอดัเม็ด หลินไปเรียนตอ่ท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา จูเป็นหมอ เง็กเป็นทนายความ ลกูสาวแต่ละคนมีอาชีพไม่เหมือนกัน อย่างเช่นตวั
ละคร หงส์ ซึ่งอยากมีอาชีพเป็นช่างตดัเสือ้ผ้า ตอนท่ีเรียนหนงัสืออยู่ท่ีโรงเรียนก็เลือกเรียนวิชาตดั
เสือ้ผ้า ตอนเรียนจบแล้วได้ทุนเปิดร้านจากพ่อ เน่ืองจากมีความสนใจเร่ืองตดัเสือ้ผ้าจึงพยายาม
ศกึษาเพิ่มเตมิความรู้จากขา่วสารตา่งๆ ท าให้ร้านของหลอ่นจงึเป็นร้านใหญ่ท่ีทนัสมยั ดงัตวัอยา่ง 

หงส์มีงานล้นมือต้องกลบัไปท าที่บ้าน เมื่อกิจการร้านตดัเสื้ออยู่ตวั หงส์ก็
พยายามศึกษาเพ่ิมเติมจากข่าวสารต่างๆ ร้านของหล่อนจึงเป็นร้านใหญ่
ทีท่นัสมยัในย่านนี ้

   (ดงดอกเหมย. 2544 : 223) 
จากตวัอย่างข้างต้นเห็นได้ว่า ความคิดรุ่นลูกหลานของคนไทยเชือ้สายจีนได้รับอิทธิพล

จากสงัคม จนเปล่ียนแปลงความคิดหรือทศันคติในการด าเนินชีวิตตนเองด้วยมีความคิดว่า อาชีพ
ตวัเองต้องเป็นสิ่งท่ีตนเองชอบจึงจะท าแล้วมีความสุข  ดงันัน้ อาชีพของคนไทยเชือ้สายจีนรุ่น
ลกูหลานจึงเปล่ียนแปลงไปจากรุ่นท่ี 1 เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงระหว่างวฒันธรรมจีนโบราณ
กบัวฒันธรรมของตะวนัตกท่ีหลัง่ไหลเข้ามาหลายกระแส ท าให้คนไทยเชือ้สายจีนเร่ิมรับค่านิยม
ตะวนัตกเข้ามาใช้และคอ่ยๆ เปล่ียนแปลงตามกระแสนิยม 

3. วัฒนธรรมและขนบประเพณี 

3.1 การแต่งงาน 
การแตง่งานถือเป็นเร่ืองใหญ่ในชีวิตมนษุย์ ตัง้แตส่มัยโบราณจนถึงปัจจบุนั  การแตง่งาน

ในสงัคมของคนไทยเชือ้สายจีนก็คือการสืบทอดวงศ์ตระกูล การเพิ่มจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
และการสร้างความมัน่คงให้กบัครอบครัว ในนวนิยายไทยได้สะท้อนภาพการแต่งงานของคนไทย
เชือ้สายจีน ดงันี ้ 

 
3.1.1 การแต่งงานตามความต้องการของพ่อแม่ 

นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร เหลียงแต่งงานกับเหมยหลิง ภรรยาท่ีเมืองจีนเน่ืองจากพ่อ
แมข่อง เหลียงเป็นคนจดัการให้ เหลียงกบัเหมยหลิงไมมี่โอกาสแตง่งานตามใจตนเอง ดงัตวัอยา่ง 

เมื่อปู่ ตดัสินใจจะออกจากบา้นทีเ่มืองซวัเถาลงเรือมาเสี่ยงโชคทางทะเลใต ้
ปู่ ทวดย่าทวดเกรงว่า ปู่ จะหลงเสน่ห์ผู้หญิงต่างแดนจนลืมบ้านเกิดเมือง
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นอน จึงให้พ่อสื่อแม่สื่อหาลูกสะใภ้ให้คนหน่ึง ปู่ กับย่าใหญ่ไม่ค่อยเห็น
หนา้ค่าตากนัมาก่อน 

              (ลอดลายมงักร. 2554 : 7-8) 
จากตวัอย่างข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนท่ีอพยพมาจากเมืองจีนจะแต่งงาน

แบบ “คลุมถุงชน” ทัง้สองคนแตง่งานกันโดยไม่ได้รักกัน พ่อแม่ผู้ ใหญ่มกัจะเป็นคนท่ีตดัสินใจให้ 
เน่ืองจากผู้ ใหญ่มัน่ใจว่า ตนเองเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์หลากหลาย น่าเช่ือถือ และผู้ ใหญ่ท าทกุสิ่ง
ทกุอยา่งเพื่อให้ลกูหลานมีความสขุในอนาคต การท่ีคนไทยเชือ้สายจีนยอมแตง่งานแบบคลมุถุงชน
แสดงให้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนปลูกฝังเร่ืองความกตญัญูให้ลูกหลานตัง้แต่วยัเด็ก โดยเช่ือว่า 
คนเราจะประสบความส าเร็จในชีวิตได้ ต้องเป็นคนดีและก่อนหน้านีต้้องเป็นคนดี  ก้าวแรกของการ
เป็นคนดีคือกตญัญตูอ่พอ่แม ่ ดงันัน้ การแตง่งานโดยท าตามท่ีพ่อแม่ต้องการจึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีแสดง
ความกตญัญตูอ่พอ่แม ่

3.1.2 การแต่งงานเพราะความรัก 
นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร คนรุ่นลกูหลานของ เหลียง ไมช่อบการแตง่งานแบบ “คลมุถงุ

ชน” เน่ืองจากคนไทยเชือ้สายจีนในสังคมไทยได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยว่า 
ความรักเป็นเร่ืองท่ีอิสระ ไม่ควรถูกใครบงัคบั ความสุขของตวัเอง ตวัเองต้องเป็นผู้ก าหนด ไม่ใช่
ผู้ ใหญ่เป็นคนก าหนด เช่น นฐั ลูกชายของเหลียงสามารถเลือกคู่รักท่ีจะแต่งงานตามความพอใจ
ของตนเอง โดยไมต้่องได้รับค าอนญุาตจากพ่อแมผู่้ใหญ่ในบ้าน ดงัตวัอยา่ง 

แต่หากจะมีเร่ืองทีท่ าใหปู้่ กบัย่าเนียมผิดหวงัในตวัลงุนฐัแล้วละก็เร่ืองนัน้ก็
คงเป็นเร่ืองที่จู่ๆ ลงุนฐัก็ตดัสินใจจดทะเบียนแต่งงานกบัป้าอรโดยไม่บอก
เล่าเก้าสิบใคร 

                 (ลอดลายมงักร. 2554 : 27) 
จากตวัอย่างข้างต้นเห็นได้ว่า คนไทยเชือ้สายจีนรุ่นใหม่แตกตา่งกบัคนรุ่นเก่า คนรุ่นใหม่

จะนิยมแตง่งานอย่างอิสระโดยยึดความรักเป็นส าคญั เพราะคนไทยเชือ้สายจีนรุ่นใหม่มีความคิด
ตามแบบคนตะวนัตกโดยท่ีมีอิทธิพลต่อสงัคมไทย ซึ่งไม่นิยมท าตามค าสัง่ของพ่อแม่ และไม่ผ่าน
การจบัคู่ของพ่อส่ือแม่ส่ือ การแต่งงานตามความต้องการของตนเองสะท้อนภาพของคนไทยเชือ้
สายจีนรุ่นใหม่แสดงให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่เน้นเร่ืองความรักระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวท่ีมีอิสระ  
เลือกคูชี่วิตด้วยความพอใจของตวัเอง แตใ่นด้านความกตญัญู รุ่นลกูหลานก็พยายามใช้วิธีการอ่ืน
มาแสดงความกตญัญ ูเชน่ สง่เงินให้พอ่แมใ่ช้ ด ารงชีวิตอยา่งใกล้ชิดพอ่แม ่เป็นต้น  

 
3.2 โหงวเฮ้ง 
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นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร ครอบครัวของเหลียงเช่ือเร่ืองโหงวเฮ้งมากโดยเฉพาะกบัคน
นอกท่ีอยากเข้ามาท างานในบริษัทเหลียง ต้องผ่านการพิจารณาด้านโหงวเฮ้งก่อน จึงจะมีโอกาส
เข้าบริษัทท างานได้ ดงัตวัอยา่ง 

ปู่ เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อถือวิธีการคดัเลือกคนตามหลกัการสมัยใหม่ เช่น 
สอบการแข่งขนัหรือวฒิุการศึกษา ปู่ ว่าปริญญาหรือประกาศนียบตัรเป็น
เพียงกระดาษแผ่นเดียว ไม่มีอะไรที่ค ้าประกันความเลวความดีของคน 
และคนบางคนอาจจะเก่งแต่เร่ืองต ารับต าราแต่เอาเข้าจริงๆกลบัท างาน
ไม่ได้ดี ซ่ึงปู่ ว่าไม่เหมือนกับการพิจารณาโหงวเฮ้ง ซ่ึงสามารถบอกส่ิง
ต่างๆ ภายในตัวของคนได้อย่างแจ่มชัดโดยที่เจ้าตัวไม่มีทางปิดบังอ า
พรางได ้
 แต่ถึงแม้ปู่ ได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญในการดูโหงวเฮ้ง แต่ปู่ ก็ไม่เคยปริปาก
วิจารณ์ลกัษณะของลูกหลานคนหน่ึงคนใด 

    (ลอดลายมงักร. 2554 : 110-111) 
จากตวัอย่างท่ีข้างต้นจะเห็นได้ว่า คนไทยเชือ้สายจีนท่ีเป็นนกัธุรกิจอย่างเหลียงมกัจะเช่ือ

เร่ืองโหงวเฮ้งตามความเช่ือของคนจีนสมัยโบราณ เพราะเช่ือว่าโหงวเฮ้งของคนจะมีผลต่อธุรกิจ
การงานของตนเอง และเก่ียวข้องกับธุรกิจการงานว่าจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 
เพราะฉะนัน้ การเลือกคนโดยใช้วิธีการดูโหงวเฮ้งจึงเป็นวิธีเลือกคนท่ีส าคญัมากส าหรับบริษัท
ตา่งๆและทกุวนันีย้งัมีบริษัทใช้วิธีการนีใ้นการรับสมคัรเหมือนกนั 

3.3 ฮวงจุ้ย 
นวนิยายเร่ือง ดงดอกเหมย กล่าวถึงเร่ืองการดฮูวงจุ้ยท่ีจะสร้างโรงงาน เน่ืองจากร้านขาย

ของช าของตวัละครเอกคือฮัว้คอ่ยๆขยายไป ฮัว้กบัเฮียงซึ่งเป็นลกูสาวท่ี 3 ตกลงกนัจะเปิดโรงงาน
พลาสตกิอดัเม็ดเพ่ือขยายธุรกิจเอง ก่อนท่ีตัง้โรงงาน ฮัว้บอกลกูสาวว่า ก่อนอ่ืนต้องไปดท่ีูดินแล้วก็
ดฮูวงจุ้ยท่ีจะสร้างโรงงาน ดงัตวัอยา่ง 

เร่ืองฮวงจุ้ยนีส่ าคญัส าหรับการท าธุรกิจ ศาสตร์แขนงนี้ชี้แนะให้ธรรมชาติ
และมนษุย์กบัรากฐานไดใ้ช้ประโยชน์ร่วมกนัอย่างกลมกลืน 

    (ดงดอกเหมย. 2544 : 348) 
จากตวัอยา่งข้างต้นจะเห็นได้วา่ คนไทยเชือ้สายจีนท่ีท าธุรกิจยงัยึดถือเร่ืองฮวงจุ้ยเป็นสิ่งท่ี

ส าคัญท่ีสุดในการท าธุรกิจจนถึงปัจจุบัน ดังท่ีฮัว้บอกกับลูกสาวว่า ศาสตร์แขนงนีชี้แ้นะให้
ธรรมชาตแิละมนษุย์กบัรากฐานได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัอย่างกลมกลืน หากเลือกท่ีดินท่ีมีฮวงจุ้ยดีๆ 
จะชว่ยพฒันาการค้าขายของครอบครัวให้มีความรุ่งเรือง 
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3.4 เทศกาลวันตรุษจีน 
นวนิยายเร่ือง ดงดอกเหมย ได้กล่าวถึงเทศกาลวันตรุษจีน วันตรุษจีนเป็นวันมงคลของ

ประเพณีจีน ยา่นห้องแถวของชาวจีนเตม็ไปด้วยธูปและเสียงจดุประทดั ฮัว้ตัง้เคร่ืองไหว้ตรุษจีนบน
โต๊ะตวัใหญ่หน้าบ้านและสัง่สอนลกูทัง้ 7 คน เก่ียวกบัประเพณีวนัตรุษจีน ดงัตวัอยา่ง 

วนัทีห่น่ึงเดือนหน่ึง นบัตามปฏิทินของจีนคือวนัปีใหม่ ประเพณีตรุษจีนให้
มีการไหว้เจ้า เพื่อให้โชคดี มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นความฉลาดของคน
โบราณทีต่อ้งการใหลู้กหลานมารวมกนัพร้อมหนา้ในวนัปีใหม่ ไหว้    เทพ
เจ้าดว้ยอาหารคาวหา้อย่าง หวานหา้อย่าง ผลไม้อีกหา้อย่าง 

(ดงดอกเหมย. 2544 : 85-86) 
จากตวัอย่างข้างต้นให้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนยงัด าเนินประเพณีวนัตรุษจีนอยู่ และสืบ

ทอดพีธีการไหว้เจ้า จดุประทดัและทานข้าวด้วยกนัทัง้ครอบครัว สิ่งเหล่านีน้บัเป็นสิ่งท่ีส าคญัในวนั
ตรุษจีน เทศกาลวนัตรุษจีนนบัเป็นประเพณีท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับคนจีน ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็
ตาม พวกเขายงัคงสืบทอดการปฏิบตัติามเทศกาลนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
 
อภปิรายผล 

การวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย 
พบว่า นวนิยายเหล่านีไ้ด้เสนอวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในยุคท่ีคนจีนเพิ่ง
อพยพจากโพ้นทะเลมาสร้างครอบครัวและสร้างฐานะในประเทศไทย โดยสะท้อนมมุมองท่ีเก่ียวกบั
สังคมและวัฒนธรรมคนไทยเชือ้สายจีนอย่างลึกซึง้และชัดเจนตามสภาพความเป็นจริง ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ตรีศิลป์ บญุขจร(2533 : 719) ท่ีกล่าวว่า สงัคมมีอิทธิพลตอ่วรรณกรรม
หรือนกัเขียน นกัเขียนอยู่ในสงัคมย่อมได้รับอิทธิพลจากสงัคมทางด้านวฒันธรรม ขนบประเพณี 
ศาสนา ปรัชญา และการเมือง สภาพการณ์ของปัจจยัเหล่านีย้่อมเป็นสิ่ งก าหนดโลกทศัน์ และชีว
ทศัน์ของเขา ผู้ เขียนมกัจะปลกูฝังแนวคดิตา่งๆไว้ในเร่ือง เพ่ือให้ผู้อ่านได้คิดตอ่ไป แล้วน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของตน และท าให้ผู้อ่านเข้าใจชีวิตได้ง่ายขึน้ โดยผ่านเร่ืองราวของตวั
ละครในนวนิยาย สิ่งท่ีดีนัน้ก็เก็บไว้เป็นแบบอยา่ง สิ่งท่ีไมดี่ต้องหลีกเล่ียงและไมป่ฏิบตัติาม 

 
ข้อเสนอแนะ 
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จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย ผู้วิจยั
มีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

1. ควรวิเคราะห์ภาพสะท้อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยในนวนิยายไทย 
2. ควรวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงครอบครัวของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย 
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