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ตัวละครหญิงชาวจีนในนวนิยายไทย *

Yang Weiying (กานดา) **

บทคัดย่อ
 งานวจิยั เรือ่ง วเิคราะหต์วัละครหญงิชาวจนีในนวนยิายไทย มจีดุมุง่หมายเพือ่วเิคราะห์

ลกัษณะและสถานภาพของตวัละครหญงิชาวจนีในนวนยิายไทย และวเิคราะหบ์ทบาทและคณุคา่

ละครหญิงชาวจีนในนวนิยายไทย ขอบเขตของการวิเคราะห์คือ ศึกษานวนิยาย เรื่องดงดอก   

เหมย ของนันทนา วีระชน และเรื่องก่อนสายหมอกเลือน ของโบตั๋น โดยมีสมมุติฐานการศึกษา 

คือตัวละครหญิงชาวจีนที่ปรากฏใน นวนิยายเรื่อง ดงดอกเหมย และเรื่อง ก่อนสายหมอกเลือน 

เป็นตัวละครที่ทำาให้ผู้อ่านเข้าใจผู้หญิงพยายามอยากมีฐานะของตนเอง และอยากเปลี่ยน

สถานภาพของตน บทบาทและคุณค่าต่อสังคมยิ่งกว่าเดิม

 ผลการวิเคราะห์พบว่าด้านลักษณะ ตัวละครหญิงชาวจีนคล้ายกับคนผู้หญิงจีนคือ เป็น

เพศอ่อนแอ เชื่อฟังผู้ใหญ่และสามี เป็นคนเรียบร้อย และเข้าใจคนอื่น มีความกตัญญู และเป็น

คนที่มีความรับผิดชอบต่อประเพณี พูดไพเราะ มีเมตตาและใจดี และพูดจาพูดตามฐานะ คนที่มี

นิสัยดีเพราะได้สืบความประพฤติที่ดีจากบรรพบุรุษ ส่วนคนที่มีนิสัยขัดแย้งกับครอบครัวนั้น 

เนื่องจากได้ รับอิทธิพลจากปัญหาทางด้านครอบครัว สังคมและการศึกษาของตนเอง ด้าน

สถานภาพของผู้หญิง มักมีฐานะ เป็นลูกสาว เป็นภรรยา เป็นย่าหรือยาย และเพื่อน ดังนั้น 

สถานภาพของผูห้ญงิจงึม ี3 ดา้น คอื ดา้นครอบครวั ดา้นประกอบอาชพีและดา้นสงัคม ตวัละคร

ส่วนใหญ่ทำาตัวได้ดีมาก เนื่องจากการสั่งสอนของคนจีนคือ ในฐานะเป็นผู้หญิง ต้องทำาตัวให้

เรยีบรอ้ย ดแูลครอบครวัใหด้ ีประกอบอาชพีไดห้ลายอยา่ง จงึมโีอกาสทำางานแบบอืน่ทีน่อกจาก 

เป็นแม่บ้าน เนื่องจากการยืนหยัด และความขยันหมั่นเพียรของตน จึงทำาให้ผู้หญิงเริ่มมีฐานะใน
สังคม 

 ตัวละครหญิงชาวจีนที่ปรากฏในนวนิยายไทย นอกจากทำาให้นวนิยายสมบูรณ์ขึ้นและมี

สีสันแล้ว ยังมีหน้าที่ทำาให้สังคมรู้จักความคิด และบทบาทของผู้หญิง เรียกร้องสังคมมาเคารพ
ผู้หญิงกัน ให้เห็นถึงบทบาทและสถานภาพของผู้หญิงที่อยู่ในประเทศไทย ยังสะท้อนให้เห็นถึง

สังคมไทยผ่านตัวละครหญิงชาวจีน

คำาสำาคัญ :  ชาวจีน นวนิยายไทย ลักษณะและสถานภาพ บทบาทและคุณค่า

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “การวิเคราะห์ตัวละครหญิงชาวจีนในนวนิยายไทย” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร
** นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาไทยที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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Chinese Female Characters in Thai Novels

Yang Weiying (กานดา) 

 Abstract
 The purpose of this research is to analyze characteristics and status of     
Chinese actresses in Thai fiction and to contemplate on the roles and values of    
Chinese actresses in Thai fiction. Scopes of analysis focused on 2 Thai fiction : Dong 
Dok Meuy by Nuntana Verachon and Kon Sai Mok Leurn by Botun. The hypothesis 
of the study is about Chinese actresses appearing in those two fictions who try to 
get wealth and change their status, roles and social values.
 The result of this analysis finds that the characteristics of Chinese actresses 
are similar to Chinese women who are delicate, obey their husbands and the elders. 
They are polite, sympathetic, grateful, responsible to their customs. They speak 
sweetly and are kind-hearted. The ones who are nice receive good behaviors from 
their ancestors. But the ones who have behaviors contradicting to their families re-
ceive the influences from their family problems, social problems and educational 
problems. For women’ status, they play various roles as daughter, wife, grandmoth-
er and friend. So there are three aspects of women’s status which are family aspect, 
occupational aspect and social aspect. Most actresses in the fictions are very nice 
persons because they are cultured to perform neatly and to take care of their fami-
lies well. They can earn a living in various kinds of jobs so they get an opportunity 
to work out of home besides housework. Through their perseverance and diligence, 
they can get rise in the world.
 The Chinese actresses in Thai fiction do not only make the novel look lively 
but also reveal the thoughts and roles of women. Moreover they indicate the roles 
and status of women in Thailand and reflect Thai society through the Chinese        
actresses.

Keywords : Chinese, Thai novel,  Characteristic and Status,  Role and Value
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บทนำา
 ตัวละครคือองค์ประกอบสำาคัญของนวนิยาย นกัประพันธ์นวนิยายจะสร้างตัวละครสมจริง ตัว

ละครเป็นผู้ที่มีบทบาทในเรื่องหรือบุคคลที่ผู้แต่งสมมุติขึ้นให้แสดงพฤติกรรมตามเหตุการณ์จริง ตัวละคร

ในเรื่องมักจะมีสองแบบ คือคนดีกับคนชั่ว ไม่เพียงแต่คนไทยที่มีความเชื่อว่า ทำาดีได้ดี ทำาชั่วได้ชั่ว คนจีนก็

เชื่อแบบนี้เหมือนกัน เรื่องที่อยู่ในนวนิยายมักมาจากชีวิตจริงของมนุษย์ในสังคม ผู้อ่านสามารถหาความรู้

ต่าง ๆ ได้ผ่านนวนิยาย คนดีในนวนิยายเป็นตัวอย่างของผู้อ่านได้ บางเรื่องอ่านไปแล้ว ผู้อ่านมักนัง่คิดว่า 

ตนเองยังขาดจุดใดทำาไม่ค่อยดี จึงพยายามให้ตนเองทำาตามสิ่งที่ดีที่อยู่ในนวนิยาย

  เนื้อหาของนวนิยายไม่ได้กำาหนดขอบเขต ไม่ว่านวนิยายของประเทศไหนก็ไม่ได้จำากัดเพียงว่าให้

เขียนถึงคนประเทศนัน้เท่านัน้ นวนิยายไทยก็เช่นเดียวกัน ไม่เพียงเขียนถึงตัวละครชาวไทยเท่านัน้ แต่เขียน

ถึงตัวละครชาวต่างชาติด้วย เช่น เรื่อง อารีที่ทมยันตี เขียนถึงชาวเกาหลี เรื่องผู้หญิงคนนัน้ชื่อบุญรอดที่

โบตัน๋เขยีนถงึครอบครวัชาวเวยีดนาม รกัแท้ของเจนจทิีน่ดิาเขยีนถงึชาวพม่า นอกจากนีย้งัมอีกีหลายเรือ่ง

ได้เขียนถึงคนชาวจีนด้วย เช่น เรื่องกตัญญูพิศวาสของหยก บูรพา และเรื่องกิ่งไผ่ของสีฟ้า เป็นต้น เรื่อง

ที่เขียนถึงชาวจีนทำาให้ผู้อ่านซึ่งเป็นชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนเกิดความใกล้ชิดกับเรื่องราวในนวนิยาย

มากขึ้น 

 ในนวนิยายที่นำาเสนอเรื่องราวของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนมักเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของ

ผู้ชายผ่านการนำาเสนอตัวละครชาย เนื่องจากชาวจีนกลุ่มแรกที่เข้ามาเป็นประเทศไทยเป็นกลุ่มผู้ชาย 

เนื่องจากในสมัยก่อนผู้หญิงจีนถูกมัดเท้า ไม่อนญุาตให้ออกจากบ้าน ดังนัน้ผู้หญิงจีนจึงมีหน้าที่ทำางานบ้าน 

ดูแลผู้ใหญ่และเลี้ยงเด็กเท่านัน้ จึงไม่มีโอกาสออกเดินทางมาพร้อมผู้ชาย ในสมัยก่อน ฐานะระหว่างผู้ชาย

กบัผูห้ญงิไม่เท่ากนั  ผูห้ญงิต้องอยูภ่ายใต้อำานาจของสาม ีผูช้ายมหีน้าทีห่ารายได้เลีย้งทัง้ครอบครวั เพราะ

ฉะนัน้ผูช้ายจงึสามารถออกเดนิทางไปหาเงนิทีต่่างประเทศได้  วรรณกรรมไทยจงึนำาเสนอเรือ่งราวของชาย

ชาวจีนที่เข้ามาประเทศไทย ในช่วงที่พวกเขาเพิ่งมาสู่แผ่นดินไทย ยังไม่มีที่ดินสักผืนหนึง่เป็นของเขาเอง    

ในสมยันัน้ คนไทยส่วนใหญ่จะทำาไร่ทำานากนั ส่วนคนจนีทีเ่พิง่เข้ามานัน้ไม่มสีทิธจิะทำาได้ พวกเขามกัเดนิทาง
มาแต่ตัวมาเท่านั้น ยังแก้ไขการกินและที่อยู่อาศัยไม่ได้ จึงยิ่งไม่มีเงินทองมาซื้อที่ดินเ พื่อทำาไร่ทำานา           
งานแรกที่เขาทำามักเป็นคนงาน เช่น ตัวละครเหลียง ในเรื่องลอดลายมังกร งานแรกของเขาคือจับกัง 

รับจ้างแบกกระสอบข้าวสาร ตัวละครฮั้ว ในเรื่องดงดอกเหมย งานแรกที่เขาทำาคืองานจับกังแบกหาม    

เมือ่สะสมเงนิทองได้ พวกเขากล็งมอืทำาธรุกจิ เนือ่งจากชาวจนีมคีวามขยนัเป็นอาวธุ มคีวามกล้าหาญ และ
ประหยัด จึงทำาให้พวกเขาประสบความสำาเร็จด้านธุรกิจได้ พวกเขาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทย ให้มีความ

เจริญก้าวหน้า ฯลฯ 

 นิสัยของชาวจีนคือมีความรับผิดชอบ ตอนแรกที่พวกเขาลงเรือมาสู่ทางตอนใต้ของทวีปเอเชีย    

ยังไม่รู้ว่าอนาคตของตนเองเป็นอย่างไร จึงไม่ได้พาครอบครัวมาด้วย พอตนเองเริ่มมีฐานะแล้ว เขาจึงไป

รับครอบครัวเก่าของตนจากเมืองจีนมาอยู่ด้วย สมาชิกของครอบครัวจากเมืองจีนจะมีผู ้หญิงมาก             
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แต่บางคนกพ็าภรรยาลงเรอืมาด้วยตัง้แต่แรก เช่น เรือ่งดงดอกเหมย ฮัว้กพ็าเหมยมาพร้อมกนัด้วย เพราะ

ฉะนัน้ ในนวนยิายไทย นอกจะเขยีนถงึเรือ่งผูช้ายแล้ว ยงัเขยีนถงึเรือ่งผูห้ญงิด้วย เราเรยีกว่าตวัละครหญงิ 

ผู้หญิงเหล่านัน้มีหน้าที่และบทบาทที่สำาคัญมากอยู่ในนวนิยายไทย

 ตัวละครหญิงที่ปรากฎในนวนิยายเป็นตัวแทนของผู้หญิงจีน ผู้แต่งมักจะชี้ลักษณะสถานภาพ 

บทบาท และคุณค่าของผู้หญิงจีนให้เห็นอย่างชัดเจน โดยผ่านตัวละครในนวนิยาย ผู้หญิงจีนสมัยก่อนอยู่

บ้านทุกเวลา จัดการงานของครอบครัว จึงมีทำาหน้าที่สั่งสอนลูกหลาน พวกเขาจะรักษาการสั่งสอนแบบ

เดิมไว้  ชาวจีนสมัยก่อนให้ความสำาคัญกับคุณธรรมมาก ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีงามอย่างหนึง่ที่ทุกคนควร

จะมี  ลูกหลานได้รับการสั่งสอนด้วยคุณธรรมตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะครอบครัวที่ทำาการค้าขาย คุณธรรมจะ

สำาคญัยิง่ขึน้ สิง่แรกทีผู่ใ้หญ่สอนคอืความกตญัญ ูนอกจากนีย้งัให้ความสำาคญักบัความขยนัหมัน่เพยีร อดทน 

และการประหยัด เพื่อให้ชาวจีนได้มีชีวิตสบายและมีฐานะ อีกทั้งยังสั่งสอนลูกหลานให้รู้จักการพึ่งตัวเอง

ด้วย ดังนัน้หน้าที่ของผู้หญิงจึงหนกัมาก เพื่อไม่ให้ลูกหลานหลงทางในชีวิต พวกเขาต้องชี้แนวทางให้ถูก 

พวกเขามีบทบาทสร้างลูกหลานที่เป็นคนดีสำาหรับในครอบครัว แต่สำาหรับสังคมไทย พวกเขาได้มีส่วนร่วม

ที่โดดเด่นมากในนวนิยายไทย 

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษานวนิยายไทยที่มีตัวละครหญิงปรากฏในเรื่อง อย่างเด่นและมี

บทบาทสำาคัญต่อเนื่อง ได้แก่  นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย ของนนัทนา วีระชน และ นวนิยาย เรื่อง ก่อน สาย

หมอก เลือน ของโบ ตั๋น 

สมมติฐานการวิจัย
 ตัวละครหญิงชาวจีนที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องดงดอกเหมย และเรื่องก่อนสามหมอกเลือน             
เป็นตัวละครที่ทำาให้ผู้อ่านเข้าใจผู้หญิงพยายามอยากมีฐานะของตนเอง และอยากเปลี่ยนสถานภาพ        

ของตน บทบาทและคุณค่าต่อสังคมยิ่งกว่าเดิม

ผลการวิจัยตัวละครหญิงชาวจีนในนวนิยายไทย 
 การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัเลอืกตวัละครทีม่คีวามเกีย่วข้องในนวนยิาย ซึง่เป็นหญงิชาวจนีทัง้หมด เพราะ

ว่าตวัละครเหล่านัน้มลีกัษณะเด่นชดั สามารถแสดงถงึบคุลกิภาพของหญงิชาวจนี ผลการ วจิยัพบว่า ลกัษณะ

และสถานภาพชองหญิงชาวจีนโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานภาพของผู้หญิงในครอบครัว

 ครอบครัวของชาวจีนนัน้ ผู้ชายเป็นหัวหน้าของครอบครัว ผู้หญิงนัน้ดูเหมือนไม่มีความสำาคัญใน
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ครอบครัว ดังนัน้ถ้าครอบครัวสามัคคีกัน ทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวได้เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ถ้าเราหัน

มามองผูห้ญงิในครอบครวัจะพบว่า ผูห้ญงิกเ็ป็นผูท้ีส่ำาคญัในครอบครวัและในสงัคมไม่แพ้ผูช้าย ผูห้ญงิเป็น

แม่ที่ดีของลูก สั่งสอนให้ลูกทำาดี กตัญญู ดูแลลูกให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ทำางานบ้านทุกอย่างเพื่อ

ครอบครัวของตัวเอง ผู้หญิงยุคใหม่มีความมั่นใจกับตัวเอง มีความสร้างสรรค์ มีความคิดเป็นของตนเอง 

รบัผดิชอบทำางานในหน้าทีข่องตนเองอย่างเตม็ความสามารถ มนีำ้าใจ เพือ่ใหส้งัคมเจรญิก้าวหน้าขึน้ ผูห้ญงิ

สามารถมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายทุกอย่าง ดังนัน้ ผู้หญิงในครอบครัวจึงมีความสำาคัญมากเท่าผู้ชายเช่นกัน 

  1.1 ผู้หญิงในฐานะเป็นลูกสาว

  ในธรรมเนยีมจนี ลกูสาวทีด่ต้ีองเป็นตืน่แต่เช้า รกัความสะอาด และเป็นคนเรยีบร้อย ช่วย

ยกนำ้าชาให้ผู้ใหญ่ เคารพผู้ใหญ่ รู้จักเรื่องกตัญญู ดังนัน้ไม่ว่าพ่อแม่ว่าอย่างไร ก็ไม่เถียงพ่อแม่ ไม่คัดค้าน

การจัดการของพ่อแม่เด็ดขาด ต้องนกึอยู่ตลอดว่า การที่ผู้ใหญ่ทำาให้เราทุกอย่างเป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่าง 

   1.1.1 ลูกสาวที่ทำาตามที่พ่อแม่ต้องการ

   นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย กล่าวถึง ฮั้ว เป็นคนคุนหมิง ซึ่งอยู่ที่ประเทศจีน เมื่อ

ฮัว้ยงัหนุม่อยู ่เขาหลงรกัลกูสาวของเถ้าแก่ซัวที่ชือ่ว่าเหมย  ฝ่ายผูใ้หญ่ไม่อนญุาตให้ทั้งสองคนแต่งงานกนั  

เพราะว่าฮั้วเป็นคนงานท่าเรือเท่านัน้  สองคนก็หนีมาอยู่ที่ประเทศไทย เพื่อหาชีวิตใหม่ เมื่อมาถึงเมืองไทย

แล้ว ฮัว้ทำางานจบักงัแบกหาม ข้างในท่าข้างของเจ๊ก สองคนกแ็ต่งงานกนัแบบจนีในบ้านเรอืนไม้เก่าแก่  ฮัว้

หวังว่าเหมยจะคลอดลูกผู้ชายสักคนมาสืบสกุล ฮั้วรอเป็นปีๆ เสียดายที่เหมยคลอดมา 7 คนนัน้เป็นผู้หญิง 

ทั้งหมด พอคลอดลูกคนที่ 7 มาไม่นาน เหมยก็ตาย แล้วลูกสาวทั้ง 7 คนก็ไม่ได้เป็นไปตามความต้องการที่

ฮั้วอยากจะให้เป็น

 นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย หงส์เป็นลูกที่ดี ในฐานะเป็นลูกคนโต เธอพยายามจะทำาตัวเป็นแบบ

อย่างของน้อง พ่อชอบให้ลูกเป็นคนทำาการค้า เธอก็เปิดร้านตัดเสื้อ แล้วก็แต่งงานกับคนที่พ่อเลือกให้ แต่

บางเรือ่งกท็ำาให้พ่อเสยีใจมาก โดยเฉพาะ ตอน ทีห่งส์ร่วมมอืกบัน้อง ช่วยท้อหนจีากบ้านไปอยูก่บัคนทีต่นเอง

รัก ทำาให้พ่อผิดหวังกับการกระทำาของหงส์มาก ดังที่กล่าวว่า  
	 	 	 “ไม่...ไม่จริงจ้ะปา...”
	 	 	 หงส์ร้องไห้	“...ลูก...ลูกไม่ได้ตั้งใจที่จะ...”

			 	 	 “ไม่ตั้งใจ...”

	 	 	 ฮั้วแผดเสียงใส่หน้าหงส์	หล่อนสะดุ้งสุดตัวด้วยความหวาดกลัว
	 	 	 “...แต่ลื้อรู้...พวกลูกทุกคนรู้แต่ไม่มีใครห้าม	ไม่มีใครขัดขวาง	นีน่่ะหรือ...

   ไม่ได้ตั้งใจ	เสียแรงปารักลูกทุกคน...เสียแรงเสียน�้าใจ...ไม่น่าเลย”

        (ดงดอกเหมย.  2544 : 233)



วารสารศิลปศาสตรปริทัศน19

 จากตัวอย่างได้เห็นว่า  ในฐานะเป็นลูกสาว ไม่มีใครจะตั้งใจทำาให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจ บางทีเพราะ

เห็นใจ จึงทำาลายจิตใจของคุณพ่อคุณแม่โดยไม่ได้ตั้งใจ  นีค่ือสิ่งปกติที่เกิดขึ้นระหว่างลูกกับผู้ใหญ่ เราไม่

ได้ทำาสิ่งทุกอย่างให้ท่านพอใจได้ นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย พยายามจะเตือนเราว่า ในฐานะลูก เมื่อเราทำา

อะไรต้องคำานงึถงึความคดิของผูใ้หญ่ จงึเป็นคนทีเ่ข้าใจความคดิของพ่อแม่มาก เพราะได้อยูก่บัคณุพ่อคณุ

แม่ตั้งแต่เกิด การเข้าใจคนอื่นมีหลายแบบ บางทีต้องแสดงออก บางทีเก็บไว้ในใจได้ 

 นวนยิายเรือ่งดงดอกเหมย ลัง้เป็นลกูคนที ่2 ของฮัว้กบัเหมย ไม่ค่อยได้เรยีนหนงัสอื ไปเรยีนเสรมิ

สวยมา จึงเปิดร้านเสริมสวย ซึ่งเป็นร้านเดียวกับร้านทำาเสื้อผ้าของหงส์ ช่วยลดภาวะของพี่สาวกับพ่อ ลั้ง

เป็นคนอ่อนโยน เป็นคนช่างสังเกต เอาใจสุขภาพของพ่อ 

  “ปาจ๋า	ท่าทางปาเหนื่อยนะ	ท�าไมไม่ขึ้นไปนอนพัก	หน้าร้านอาเฮียงก็อยู่

		 	 ปาไม่ต้องห่วงหรอก...”

	 	 “นี่ปาหลับไปนานแค่ไหนนี่”

	 	 “ปาท�างานหนกั	กลางคืนปิดร้านแล้วก็ต้องมานัง่คิดบัญชีอีกไก่ตุ๋นจะปา	

	 	 ไก่ตุ๋นให้ปา	ปาจะได้แข็งแรง”

	 	 “ลูก	ๆ	กลับกันหมดหรือยัง”

	 	 “กลับกันแล้วจ้ะปา”	ลั้งตอบรับ	“ยกเว้น...อาจู”

      (ดงดอกเหมย.  2544 : 157-158)

 จากตวัอย่างได้รูว่้าลัง้เป็นคนทีถ่ีถ้่วนรอบคอบ มคีวามสามารถในด้านการปลอบใจคนอืน่ รกัทัง้พ่อ

และพี่น้อง หวังว่าชีวิตได้เป็นไปอย่างดี ทุกคนได้เข้าใจกัน เพราะว่าความโกรธตลอดชีวิตไม่ใช่วิธีที่แก้ไข

ปัญหาทีด่ ีความโกรธช่วยอะไรเราไม่ได้ ลัง้พดูจาอ่อนโยน เมือ่ฟังคำาพดูของลัง้เสรจ็รูส้กึสบายใจ เพราะลัง้

พูดอะไรก็คำานงึถึงความรู้สึกของคนอื่น เช่น ความรู้สึกของพ่อ ความรู้สึกของพี่น้อง พูดอะไรก็มีนำ้าหนกัที่

พอสมควร ไม่ทำาลายจิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ให้มากเกินไป

 นวนิยายเรือ่งกอ่นสายหมอกเลอืน พู่ย้งเปน็ลกูสาวจีนหน้าตาดี เคยหมั้นกับหนุม่จนีคนหนึง่ แตย่ัง
ไม่ทันเข้าพิธีแต่งงาน คู่หมั้นก็เสียชีวิตไป พู่ย้งก็กลับมาแต่งงานกับชุ้น ชุ้นเป็นลูกชายคนเล็กของลิ้มเช้ง 
การที่พู่ย้งยอมหมั้นกับหนุ่มจีนที่ไม่เคยเจอหน้ากัน ก็เพราะว่าพ่อของเธออยากตอบแทนบุญคุณฝ่า ยพ่อแม่

หนุ่มจีน พู่ย้งทำาตามการจัดการของพ่อได้เต็มที่ ดังที่กล่าวไว้ว่า

   ชุ้นเคยเห็นเจ้ย้งหลายครั้งเมื่อเธอกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ เธอชื่อพู่ย้ง 
  เป็นลูกสาวจีนหน้าตาดี อายุมากกว่าเขากับลักหลายปี เธอเคยบอกว่า

  อยากอยูป่รนนบิตับิดิาและช่วยงานขายรองเท้ามากกว่า แต่เกรงใจทางบ้านของฝ่ายชาย 



20ปที่5ฉบับที่10กรกฎาคม-ธันวาคม2553

   “เขามีบุญคุณกับครอบครัวเรา ตอนมาอยู่เมืองไทยใหม่ ๆ บ้าน เราต้อง

  พึ่งพาเขามาก แล้วเขายังเป็นคนแต่งแม่ให้พ่ออีกด้วย” พู่ย้งบอกเมื่อเขาถาม

  ว่าทำาไมเธอจึงยินยอมไปอยู่บ้านว่าที่สามีทั้งที่ไม่ได้เข้าพิธีแต่งงาน

                 (ก่อนสายหมอกเลือน.  2530 : 101-102)

 นวนิยายเรื่องก่อนสายหมอกเลือน สร้างตัวละครพู่ย้งให้เป็นตัวละครที่เป็นคนทำาตามที่พ่อแม่

ต้องการ ในความคิดแบบเดิมของจีน ลูกสาวที่ดีคือฟังการจัดการของพ่อแม่ ทำาสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ เสีย

สละทุกอย่างเพื่อให้พ่อแม่พอใจ การแต่งงานเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ และสำาคัญมากสำาหรับผู้หญิง แต่ผู้หญิง

จนีสมยัก่อน ไม่มสีทิธเิลอืกคูร่กัได้ การแต่งงานเหมอืนเป็นการเล่นการพนนัสำาหรบัพวกเธอ ชวีติในอนาคต

จะมีความสุขหรือมีแต่ความทุกข์ขึ้นอยู่กับโชคของพวกเธอ 

  1.1.2 ลูกสาวที่เป็นตัวของตัวเอง

  นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย หลินเป็นลูกคนที่ 5 เป็นคนเงียบ เป็นคนชอบคิด มีความกล้า

หาญเมื่อเทียบกับพี่น้องคนอื่น หลินคิดถึงอนาคตมาก หลินเป็นคนเก่ง แล้วมีความต้องการให้ชีวิตของ

ตนเองสมบรูณ์กว่า อยากออกนอกประเทศด้วยตนเอง ไม่พึง่พาคณุพ่อ ทีจ่รงิเขากท็ำาได้ แต่ว่าพ่อไม่อนญุาต 

ความฝันของเหมยจึงเกิดความขัดแย้งกับพ่อ ทำาให้พ่อเสียใจและผิดหวัง ดังที่กล่าวว่า 

  “ปา”

	 	 น�้าตาของหลินรื้นดวงตาขึ้นมาอีก	ความรู้สึกน้อยเนื้อต�่าใจประดังกัน

	 	 เข้ามาจนทับถม	“ลูกจะสอบชิงทุนไปเรียนที่อเมริกา”

	 	 “เชิญ...”	ฮั้วกระแทกเสียง	“ใครอยากไปไหนท�าอะไรก็เชิญ	โตแล้วปีกกล้าขาแข็งแล้วนี่	

	 	 มาบอกท�าไม...ปาของลื้อเป็นแค่หัวหลักหัวตอ	ไม่มีความส�าคัญ

	 	 ไม่จ�าเป็นต้องมาบอกหรอกว่าพวกลื้อจะท�าไร...ยังไง”

              (ดงดอกเหมย.  2544 : 241)

 ในความคิดของชาวจีน ลูกมีสิทธิสืบทอดกิจการของครอบครัวหรือ ทำาอาชีพคล้ายกับครอบครัว 
และต้องการให้ลูกอยู่ใกล้ตัว ที่หลินจากไปเรียนที่เมืองนอกนัน้ เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จีนรับไม่ได้ และเป็นเรื่อง
ที่ผิดธรรมเนียมจีน หลินเป็นตัวแทนของผู้หญิง ซึ่งมีความต้องการจะเป็นตัวของตัวเอง ไม่อยากถูกบังคับ 

อยากมคีวามอิสระและจดัการชวีิตของตน เพื่อให้ชีวติของตนมีคุณคา่ นวนิยายเรื่องดงดอกเหมยแสดงให้

เห็นว่า เมื่อความฝันเกิดความขัดแย้งกับครอบครัว ผู้หญิงก็ตัดสินใจเองว่าเลือกอันใด และมีความกล้า

หาญขึ้น 
 นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย จูเป็นลูกคนที่ 6 มีนิสัย เหมือนหลิน มีความคิดของส่วนตัวมาก เขาเป็น

คนละเอียด สังเกตความไม่ปกติของพ่อตามเหตุการณ์ เอาใจใส่สุขภาพของพ่อ จูเป็นคนที่มีความคิดเป็น 

ของตนเองเหมอืนกนั แยกความดแีละความชัว่ได้ชดัเจน จเูป็นคนพดูตรงและชอบวจิารณ์ แม้ว่าคำาพดูเธอ
ทำาให้คนอื่นฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจ แต่ที่เธอพูดออกมาคือเรื่องจริง
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  “ปา	ปาเป็นอะไรน่ะ”

	 	 “กิมจู	ตื่นมาท�าไมลูก	ปาไม่ได้เป็นอะไรหรอก	ปาปวดท้องนดิหน่อยน่ะ

	 	 ปาจะลงมากินน�้าชา”

	 	 “กินน�้าชาไม่ได้	ไม่หาย	ต้องกินยา	ต้องไปหาหมอ	ปาจ๋า...โตขึ้นลูกจะ

	 	 เรียนหมอ	ลูกจะรักษาปา	ไม่ให้ปาตายเหมือนม้ามะนะจ๊ะ...”

     (ดงดอกเหมย.  2544 : 135)

 จากตัวอย่างที่กล่าว ตัวละครกิมจูรู้สึกว่า การที่จะเป็นหมอเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ไม่เพียงต่อเสนอ

ความต้องการของตนเอง ฝ่ายพ่อก็ต้องการหมอประจำา แล้วตัวละครกิมจูมีความกล้าหาญ เพราะกล้า

แสดงความคิดของตนในโอกาสที่เหมะสม เธออยากเป็นตัวของ ตัวเอง 

 นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย สร้างตัวละครฮั้วเป็นคนเจ้าระเบียบ ฮั้วตั้งความหวังคือให้ลูกสาวทั้ง 

7 คนมีความสุข ความสบาย และทำา อาชีพค้าขายกัน ฮั้วนกึว่าการค้าขายเป็นอาชีพที่ดีสำาหรับลูกสาวทั้ง

หลาย นวนิยาย เรื่องดงดอกเหมย สร้างตัวละครจูเป็นผู้หญิงที่ต้องการจะเป็นหมอ ซึ่งเป็นอาชีพขัดใจพ่อ 

แล้วจูยังหาโอกาสที่ดีมาโน้มน้าวใจพ่อ เพื่อให้พ่อสนับสนนุความฝันของตน นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย จะ

กล่าวถึงผู้หญิงกล้าแสดงความคิดของตนเอง ไม่ใช่เพศอ่อนแอ และอยากให้ชีวิตตนให้เกิดประโยชน์ และ

ทำาสิ่งที่ตนเองชอบ

  1.1.3 ลูกสาวที่ทำาตามด้วยและเป็นตัวของตัวเองด้วย

  จากการศึกษานวนิยายเรื่องดงดอกเหมย ตัวละครเหมยสมัยยังเป็นสาวอยู่ เหมยเป็น

ลูกสาวที่ดี แม้ว่าไม่มีแม่ ก็เชื่อฟังคำาสั่งของพ่อ เหมยทำางานเก่งไม่ด้อยกว่าสาวคนอื่นที่มีแม่ดูแลอยู่ พ่อให้

ทำาอะไร ไม่ว่าตนเองจะชอบหรือไม่ชอบ ก็ไม่มีสิทธิจะปฏิเสธได้ เพื่อแสดงความกตัญญู พ่อของเหมยก็

ชื่นชมลูกสาวของตนเองว่าเก่ง เขาอยากให้เหมยแต่งงานกับคนที่ตนเองเลือกให้ ดังที่กล่าวว่า

	 	 “อ้อ...มาพอดี	นี่ไงล่ะดอกเหมย	ปีนี้อายุสิบเจ็บปีแล้ว	ถึงแม้ว่าดอกเหมย

	 	 จะก�าพร้าแม่	แต่งานบ้านงานเรือน	งานเย็บปักถักร้อยอบรมมาอย่างกุลสตรี	
	 	 อาเหมย...รู้จักแม่สื่อเสียซีลูก	แม่สื่อเซียนีท่�าหน้าที่แม่สื่อให้คู่บ่าวสาว
	 	 มาแล้วนับไม่ถ้วน	ล้วนแต่แต่งงานอยู่กินกันเจริญรุ่งเรือง	มีลูกหลานสืบสกุล

	 	 มากมาย”...

	 	 หญิงสาวรู้สึกร้อนวูบ...ขยับก้าวเข้ามาด้วยแรงรั้งของสาวใช้	หล่อนยืนก้มหน้า

	 	 นิง่	ๆ	เพื่อให้สาวใช้ของแม่สื่อเซียกวาดไปทั่วร่างอย่างพิจารณาราวกับดวงตาคู่นัน้
	 	 เป็นค�าพิพากษา...

(ดงดอกเหมย.  2544 : 3)
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 จากตัวอย่างเห็นได้ว่า ตัวละครเหมยแม้ไม่พอใจการจัดการของพ่อ ก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น

อะไร การที่ตัวละครยอมฟังตามคำาสั่งพ่อ ก็เพราะเธอไม่อยากขัดใจพ่อ แต่เหมยไม่ชอบวิธีการเลือกคู่แบบ

นี้ แสดงว่า ผู้หญิงชาวจีนในสมัยนัน้ มีความคิดตั้งการเลือกคู่ แล้วก็อยากจะต่อสู้กับธรรมเนียมจีนโบราณ 

เพื่อพาชีวิตของตนเองไปสู่ความสุข และมีโอกาสเป็นตัวของตนเอง ไม่อยากยอมแพ้ชีวิต

 นวนยิายเรือ่งดงดอกเหมย ท้อเป็นลกูสาวทีฮ่ัว้ชืน่ชอบมากทีส่ดุ เนือ่งจากมนีสิยัเหมอืนเหมย และ

บุคลิกภาพก็เหมือนเหมยด้วย ท้อเป็นคนเงียบ อ่อนหวาน และอ่อนแอ แต่ว่าเมื่อคู่รักเธอไม่ได้การยอมรับ

จากพ่อ ระหว่างพ่อกับสามี เธอก็เลือกสามี ซึ่งทำาให้พ่อไม่ได้ให้อภัยเธอนานหลายปี ดังที่กล่าวว่า 

 	 “ท้อ...”	ราชันส่งเสียง		“ทางนี้...เร็ว...ไหนล่ะห่อผ้า”

	 	 ท้อโยนห่อผ้าให้ราชัน	หล่อนหันไปมองพี่ๆน้องๆที่หน้าต่าง	ท้อร้องไห้

	 	 “ดูแลปาด้วยนะ	เจ๊..”

	 	 ราชัน	ซาซิกกาปูร์และท้อวิ่งออกไปอย่างเร่งร้อน

	 	 หงส์และน้องมองตามไป	แล้วจึงหันมาสบสายตากันด้วยความหวั่นกลัว

	 	 “นี่เราผิดหรือท�าถูกนี่...”

           (ดงดอกเหมย.  2544 : 231)

 จากตัวอย่างได้เห็นว่า นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย จะชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงมีความกล้าหาญยิ่งขึ้น 

เหมอืนกบัว่า เป็นความท้าทายธรรมเนยีมจนีแบบดัง้เดมิ การทีห่นพ่ีอแม่ไปอยูก่บัผูช้ายเป็นเรือ่งทีข่าดความ

กตัญญูและไม่มีคุณธรรม แต่ความรักทำาให้ผู้หญิงกล้าหาญขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำาให้ผู้หญิงกล้าตัดสินใจ

ด้วยตนเอง ทำาสิ่งที่ตนเองนกึว่าเป็นเรื่องถูก  แต่การหนนีัน้ไม่เท่ากับผู้หญิงชาวจีนเป็นคนใจแข็ง พวกเธอ

ก็ยังมีเรื่องที่เอาใจอยู่ ชาวจีนถือเรื่องกตัญญูมาก ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งอะไรกับครอบครัว ความรักที่

มีต่อครอบครัวก็ไม่เคยลดลง

 1.2 ในฐานะเป็นภรรยา 

 ในฐานะเป็นภรรยา สิ่งที่ผู ้หญิงต้องทำาคือเคารพสามี ดูแลงานบ้าน ดูแลเด็กสั่งสอนลูกให้           
เป็นคนดี ดูแลผู้ใหญ่ มีความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ ดูแลชีวิตประจำาวันของสามี ช่วยการทำางานของสามี เล็ก ๆ   
น้อย ๆ ให้กำาลังใจสามี มี ความ อดทนและมีความตั้งใจจริง ฟังตามการจัดการของสามี  

  1.2.1 ภรรยาที่ทำางานบ้านเพียงอย่างเดียว

  นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย เหมยแต่งงานกับฮั้วด้วยความรัก สองคนรักใคร่สนทิสนมกัน 

เหมยเป็นภรรยาที่ดี นอกจากเป็นคนสวยแล้ว ยังเป็นคนที่เข้าใจสามี รวมถึงการให้กำาลังใจในการต่อสู้ชีวิต 
ช่วยให้ความฝันของสามีบรรลุผล คลอดลูกให้สามีครั้งแล้วครั้งเล่า และดูแลลูกทุกคนและงานบ้านอย่าง

ดีทุกสิ่งทุกอย่าง คิดถึงสามีทุกครั้งก่อนคิดถึงตนเอง ตัวอย่างเช่น 

 	 “เหมย	การมีลูกมากๆท�าให้ร่างกายทรุดโทรมนะ	มีแต่พอสมควรเถอะ
							 	 ผู้หญิงหรือผู้ชายก็เป็นลูก”
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	 	 เหมยสั่นศีรษะ

					 	 “ไม่ได้...ฉนัท�าลายความฝันของฮั้วไม่ได้	ฮั้วต้องมีลูกผู้ชายเอาไว้สืบ

	 	 สกุลคนจีนถือว่าการไม่มีลูกผู้ชายสืบสกุลเป็นการเนรคุณต่อบรรพชน	

	 	 ฮั้วจะต้องมีลูกชายให้ได้”

     (ดงดอกเหมย.  2544 : 41)

 จากตวัอย่างได้เหน็ว่า เพือ่ความฝันของสาม ีเหมยเสยีสละมาก ในความคดิของเหมย การทีค่ลอด

ลูกชายให้สามีเป็นหลัก เรื่องส่วนตัวเป็นรอง เหมยคิดว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าความฝันของสามี ใครก็

ทำาลายความฝันของสามไีม่ได้ นวนยิายเรือ่งดงดอกเหมย แสดงให้เหน็ว่า การทีผู่ห้ญงิไม่มลีกูชายเป็นเรือ่ง

ทีผู่ห้ญงิเองกร็บัไม่ได้ เหมอืนกบัว่าตนเองเป็นผูก้ระทำาผดิ ดงันัน้ต้องแก้ความผดิด้วยตนเอง ความฝันของ

สามีเป็นเรื่องที่สำาคัญกว่าเรื่องอื่น ตัวละครเหมยจึงเป็นตัวแทนของภรรยาที่ปฏิบัติตัวได้ดีมาก 

  1.2.2 ภรรยาที่ทำางานบ้านและงานอื่นด้วย

  นวนยิายเรือ่งดงดอกเหมย ท้อกบัสามแีต่งงานด้วยความรกั สองคนรกักนัมาก บคุลกิภาพ

ของท้อจะผสมผสานกับบุคลิกภาพที่ผู้หญิงจีนมีอยู่ และบุคลิกภาพที่ผู้หญิงสมัยนัน้ก็มีด้วย คืออยากมี

กิจกรรมของตน ไม่เพียงอยู่บ้านเฉยๆ ดังที่กล่าวว่า 

  “เหนื่อยแย่เลย...ท้อ”

	 	 “ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ	อยู่บ้านท้อก็ต้องท�างาน”

	 	 “ท้อ...”

	 	 เขาดึงหล่อนเข้ามากอดไว้	“...กลางวันผมจะท�างานที่ร้านขายผ้าของ

	 	 ซาซิกาปูร์...กลางคืนจะออกไปขายโรตี	ท้ออยู่บ้านไม่ต้องท�าอะไรมีหน้าที่

	 	 คอยดูแลบ้าน	ท้ออย่าท�างานหนกันะ	ผมไม่อยากให้ท้อล�าบาก”

	 	 ท้อจะรับงานที่ร้านเจ๊มาท�า...งานสอยเสื้อ	ปักเสื้อ	ให้อยู่เฉย	ๆ	ท้ออยู่

	 	 ไม่ได้หรอก...”
    (ดงดอกเหมย.  2544 : 236)

 จากตัวอย่างที่กล่าวเราเห็นได้ว่า ท้อเป็นภรรยาที่ดี เธอเข้าใจสามี และช่วยลดภาระของสามี ไม่

อยากอยู่บ้านเฉย ๆ โดยที่ไม่ทำาอะไร ให้สามียุ่งอยู่คนเดียว ชีวิตของทั้งสองเป็นชีวิต ที่วัยรุ่นส่วนใหญ่อิจฉา 

ฝ่ายชายไม่อยากให้ภรรยาเหนื่อย ส่วนฝ่ายหญิงก็เป็นคนรู้เรื่อง ชีวิตแบบนีจ้ะไม่มีความสุขได้อย่างไร 

นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงไม่พอใจที่จะต้องอยู่บ้านเฉยๆ การที่อยากจะออกมาเข้า
ร่วมสังคม ซึ่งออกมาทำางาน นอกจากสามารถลดภาระของสามีแล้ว ยังสามารถ เติม เต็มชีวิตด้วย แต่ที่

สำาคัญคือช่วยเหลือครอบครัว เอาใจผู้ชายที่หาเงินมา ยากลำาบาก

 1.3 ในฐานะเป็นเพื่อน
     นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย เหมยเป็นผู้หญิงที่แต่งงานไปแล้ว มิตรภาพระหว่างผู้หญิงที่แต่งงาน
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ไปแล้วดูเหมือนว่าจะมีรั้วกัน กิจการทุกอย่างก็อยู่ในเขตครอบครัว แต่โชคดีที่เหมยยังมีเพื่อนสนทิชื่อไหม

อยู่ ซึ่งไหมจะเป็นทั้งหมอผดุงครรภ์ของลูกเหมย ในขณะเดียวกัน ยังเป็นเพื่อนที่จริงใจของเหมย การที่ 

เหมยมีเพื่อนแบบนี้ ก็จะแสดงว่าเหมยก็เป็นคนจริง ใจต่อเพื่อน ดังที่กล่าวว่า

 	 “	เหมย...”

	 	 ไหมอุทาน	รับเข้าประคองให้เหมยนัง่ลง	“	เป็นอะไรน่ะ	ร้องไห้ท�าไม	

	 	 ทะเลาะกับฮั้วมาหรือ...”

	 	 เหมยพยักหน้า	ยังคงสะอึกสะอื้น	ร้องไห้

	 	 “นัง่ลงก่อน...ทะเลาะกันเรื่องอะไรล่ะ	แล้วลูก	ๆ	อยู่กับใคร	ฮั้วหรือนีค่งจะ

	 	 ต่างเหนื่อยแล้วก็หงุดหงิดเข้าใส่กันซิ	ก็น่าหรอก	มีลูกเป็นโขยงแล้วไหนจะอุ้ม

	 	 ท้องอีก	งานเลี้ยงลูกเป็นงานหนกั	แล้วไหนจะหุงหาข้าวปลา	ซักผ้าเยี่ยวอีกล่ะ

	 	 ฮั้วน่า...ต้องเห็นใจเหมยมาก	ๆ	มันถึงจะลูกไม่ใช่สักแต่คิดว่าข้าเป็นผู้ชาย...เอ็งเป็นสาว”

                          (ดงดอกเหมย.  2544 : 50)

 จากตัวอย่างที่กล่าว นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงจีนในสมัยนัน้เริ่มมีสายตา  

กว้างไกล แม้แต่งงานไปแล้วก็คบเพื่อนไปด้วย เห็นถึงความสำาคัญของมิตรภาพในชีวิตประจำาวัน มิตรภาพ

ที่ดีจะไม่สนใจว่าทั้งสองฝ่ายมีฐานะอย่างไร สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องทำาคือ เผชิญกับความยากลำาบากกันซึ่ง

กนัและกนั  นวนยิายเรือ่งดงดอกเหมย ส่งเสรมิมติรภาพระหว่างผูห้ญงิกบัผูห้ญงิ เพราะว่ามติรภาพนัน้ช่วย

ระบายการความทุกข์ของผู้หญิง ได้

2. สถานภาพในการประกอบอาชีพ

 2.1 แม่บ้าน 
 นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย ท้อมีนิสัยอ่อนโยน งานที่ทำาก็แตกต่างกัน ท้อไม่ได้มีกิจการเหมือน         

พี ่ๆ  หน้าทีข่องเธอคอือยูใ่นบ้านดแูลงานบ้าน ท้อเป็นตวัแทนทีด่สีำาหรบัผูห้ญงิทีเ่ป็นแม่บ้าน แล้วกเ็ป็นอาชพี

ที่พ่อเธอพอใจด้วย เนื่องจากว่าผู้หญิงทำาตัวเป็นแม่บ้านในสมัยนัน้เป็นเรื่องปกติธรรมดา ดังที่กล่าวว่า
 	 ท้อตักข้าวแจกจ่ายทุกคน	ในโต๊ะอาหารที่ทุกคนนัง่อยู่ในต�าแหน่งเดิม	ๆ

  ฮั้วเริ่มกินข้าวกับข้าวบนโต๊ะอุดมสมบูรณ์	เพราะฮั้วมีฐานะที่ดี	ท้อท�าหน้าที่

	 	 แม่บ้าน	ด้วยหล่อนไม่มีอาชีพเช่นหงส์และลั้ง	ท้อจึงเป็นเหมือนกลไกของครอบครัว

	 	 หล่อนดูแลน้อง	ๆ	ที่ยังเรียนหนงัสือ	ซักรีดเสื้อผ้า	ท�าอาหาร	และดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย

	 	 ของบ้าน
                                                                         (ดงดอกเหมย.  2544 : 203)
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 ประเทศจนีมสีำานวนว่า คนเรามนีสิยัประเภทใด กต็ดัสนิใจได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร จากตวัอย่าง

ที่กล่าว จึงเห็นได้ว่า ในด้านอาชีพแม่บ้าน นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย ไมได้ดูถูกอะไร เพราะว่างานทุกชนดิ

มีฐานะเท่าเทียมกัน แม่บ้านเป็นอาชีพที่ไม่จำากัดการศึกษา วัย และเป็นอาชีพที่ทำาในบ้านสำาหรับสมัยนัน้  

แล้วสมัยนัน้กำาลังจะเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงอาชีพของผู้หญิง ซึ่งฐานะของผู้หญิงจากดั้งเดิมที่อยู่ใน

บ้าน กลายเป็นมีสิทธิเข้าร่วมการทำางานของสังคม ดังนัน้ อาชีพแม่บ้านยังเป็นงานที่ได้รับการยอมรับมาก 

และผู้หญิงชาวจีนที่ประกอบอาชีพแม่บ้านก็ได้รับความสำาคัญเช่นกัน 

 2.2 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและช่างเสริมสวย

 นวนยิายเรือ่งดงดอกเหมย หงส์ได้ไปเรยีนตดัเสือ้มา ส่วนลัง้ได้ไปเรยีนเสรมิสวย ทัง้สองอย่างเป็น

อาชีพที่เหมาะสมกับผู้หญิงมาก และเป็นอาชีพทันสมัยด้วย เป็นอาชีพที่ผู้หญิงออกมาสัมผัสกับคนอื่นได้ 

แล้วยังเป็นอาชีพที่ทำามาหากินได้ดีกว่าทำางานบ้านอยู่ในบ้าน ดังที่กล่าวว่า 

	 	 ร้านของหงส์กับลั้งมีลูกค้าอยู่บ้างประปราย	หงส์ก�าลังวัดตัวลูกค้า

	 	 เพื่อตัดเสื้อผ้า	ลั้งก�าลังท�าผม	ขณะที่ราชันเก็บผ้าเข้าม้วนเขาชะงักเมื่อ

	 	 เห็นท้อหิ้วตะกร้ากับข้าวเข้ามาที่ร้านของหงส์และลั้ง

    (ดงดอกเหมย.  2544 : 197)

 จากตวัอย่างได้เหน็ว่าทัง้หงส์กบัลัง้กย็ุง่อยู ่แสดงว่าการตดัเยบ็เสือ้ผ้าและช่างเสรมิสวยเป็นอาชพี

ที่นิยม เนื่องจากมีคนมาร้านที่ทั้งสองทำากิจการ ตัวละครหญิงทั้งสองตัวนีจ้ึงสะท้อนให้เห็นการส่งเสริมผู้

หญิงสมัยใหม่ว่า  ผู้หญิงต้องการที่จะเรียนรู้เพื่อที่ไม่ต้องพึ่งพาครอบครัวและสามี ผู้หญิงสามารถใช้ชีวิต

ได้ด้วยตนเอง ทำาให้คนอืน่เหน็ถงึคณุค่าของผูห้ญงิ ผูห้ญงิมนีสิยัเป็นคนถีถ้่วนรอบคอบ งานเยบ็เสือ้ผ้าเป็น

งานที่เหมาะสมกับผู้หญิงมาก 

 2.3 แพทย์

 อาหารการกิน ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย และเสื้อผ้า สี่อย่างนีค้ือปัจจัยสำาคัญที่มนุษย์ขาดไม่ได้ 

แพทย์มี ความ สำาคัญ เช่น เดียวกับยารักษาโรค ในสมัยก่อนคนที่เป็นแพทย์มักจะเป็นผู้ชาย เมื่อยุคเปลี่ยน ผู้
หญงิกม็สีทิธเิป็นได้ เช่นนวนยิายเรือ่งดงดอกเหมย ความฝันของจกูค็อืเป็นแพทย์ เธอกพ็ยายามทำาให้ความ
ฝันของตนเป็นจริง ก่อนที่จะเป็นแพทย์ สิ่งแรกต้องทำาก็คือการเรียนการแพทย์ ดังที่กล่าวว่า

  จูดูเวลาที่ข้อมือ	เมื่อแยกออกมาใช้ชีวิตตามล�าพังในหอพักนกัเรียนแพทย์	

	 	 จูก็มีอิสระในการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น	หล่อนและสุนัยต่างสอบเข้า

	 	 คณะแพทยศาสตร์ได้ในรุ่นเดียวกัน	เวลาที่ผ่านมานานปียิ่งกระชับความสัมพันธ์
	 	 ของหล่อนและเขายิ่งขึ้น

(ดงดอกเหมย.  2544 : 332)
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 จากตัวอย่างได้เห็นว่า จูมีโอกาสเรียนแพทย์ แสดงว่าผู้หญิงที่เรียนแพทย์ได้รับความนิยมแล้ว 

แพทย์เป็นอาชพีอกีแบบหนึง่ของผูห้ญงิได้ ผูห้ญงิเริม่อยากมกีารประกอบอาชพีของพวกเขาเอง และอาชพี

นัน้กเ็ป็นอาชพีทีผู่ช้ายเคยทำามาก่อน การให้ตวัละครหญงิชาวจนีในนวนยิายไทยมุง่มัน่ในการประกอบอาชพี

แพทย์ ซึง่เป็นอาชพีของผูช้ายนัน้ แสดงให้เหน็ความรูค้วามสามารถของผูห้ญงิว่าประกอบอาชพีของผูช้าย

ก็ได้เช่นกัน เป็นการประกาศและยืนยันว่าผู้หญิงชาวจีนนัน้มีคุณค่าเทียมทัดหรือเหนือกว่าผู้ชายด้วยซำ้าไป 

3. สถานภาพทางสังคม

 ผู้หญิงไม่มีฐานะในสมัยก่อน เนื่องจากว่า ผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอ ไม่มีสิทธิได้รับการศึกษาเหมือน

ผู้ชาย แต่ผู้หญิงก็พยายามเปลี่ยนสถานภาพของตนในด้านการศึกษา ด้านการทำางาน เป็นต้น เพื่อ ให้ได้รับ

การยอมรับจากสังคม  

 สถานภาพด้านการศึกษา

 ระดับการศึกษาของครอบครัวมีผลกระทบต่อการเจริญของครอบครัวและบ้านเมือง ในนวนิยาย

เรือ่งดงดอกเหมย สร้างตวัละครฮัว้เป็นพ่อทีห่วงัว่าลกูสาวทกุคนจะทำาอาชพีค้าขาย เพือ่ใช้สิง่ทีม่อียูใ่ห้เกดิ

ประโยชน์ ซึ่งคนจีนชำานาญเรื่องการค้า ฮั้วก็หวังลูกทุกคนเป็นแม่ค้ากัน อยากให้ลูกมีความรู้ด้านภาษาไทย 

เพื่อสะดวกในการค้าขาย แต่หลินได้รับความคิดแบบตะวันตก เขาอยากไปต่างประเทศ เพื่อค้นหาชีวิตใหม่ 

จึงทำาให้ฮั้วผิดหวังมาก ดังที่กล่าวว่า

  หลินเรียนมัธยมปลาย...	

	 	 “เจ๊	ปาจะว่ามั้ยถ้าหลินจะสอบชิงทุนไปอเมริกา”

	 	 “อเมริกา”

	 	 หงส์ขมวดคิ้ว	“ท�าไมต้องไปอเมริกา”

	 	 “หลินอยากไปเมืองฝรั่ง	ไปเรียนรู้ว่าโลกกว้างแค่ไหน	โลกต้องกว้างก	ว่านี้

	 	 โลกทั้งโลกยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เยอะแยะ	หลินอยากไปที่นัน่”

(ดงดอกเหมย.  2544 : 200 )
 จากตัวอย่างที่กล่าวมา นวนิยายเรื่องดงดอกเหมย เสนอว่าการที่มีการศึกษาสูง ทำาให้ผู้หญิงได้
รู้จักโลกยิ่งขึ้น และอยากจะขยายชีวิตความเป็นอยู่ของตนไปด้วย นอกจากนีก้ารแสวงหาก็เพิ่มขึ้นด้วย ดัง

นัน้ชวีติของผูห้ญงิไม่จำากดัขอบเขต ไม่ใช่ว่ายงัต้องอยูใ่นครอบครวัเท่านัน้ นวนยิายเรือ่ง ดงดอกเหมย เสนอ

ว่าโลกนีต้้องให้โอกาสการศึกษาผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชาย 

 นวนยิายเรือ่งดงดอกเหมย ส่งเสรมิผูห้ญงิมกีารศกึษา จงึสร้างตวัละครจเูป็นคนทีช่อบเรยีนแพทย์ 
แต่ว่าความมุง่หมายของจไูม่ได้รบัการสนบัสนนุจากพ่อ แต่นวนยิายเรือ่งดงดอกเหมยกแ็สดงใหเ้หน็ว่า สงัคม

ไทยยอมรับให้ผู้หญิงเรียนหนงัสือ ดังที่กล่าวว่า

 	 “กิมจู	เป็นอะไรหรือเปล่า	ไปท�าผิดแล้วโดนปาดุเรื่องอะไรอีกล่ะ”
	 	 “น้าไหม	หนูสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้	คณะแพทยศาสตร์”

	 	 ไหมทิ้งผลไม้ในมือ	ตื่นเต้นดีใจ	ต่างกับฮั้วที่รับรู้ด้วยความเย็นชา	หงุดหงิด	
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	 	 ไหมดึงตัวจูเข้ามากอดไว้	จูโอบกอดไหม	ดื่มซับความรู้สึกซาบซึ้งในจิตใจของ

	 	 ไหมเหมือนไหมเป็นแม่

	 	 “จริงหรือ...”

	 	 ไหมอุทานตื่นเต้น	“กิมจู	จูของน้าเก่งจริง	ๆ	สอบเข้าแพทย์ได้นีก่็หมายความ

	 	 ว่าหนจูะต้องเก่งเป็นที่หนึง่	ต้องเตรียมตัวมาพร้อม	แล้วก็จะต้องเรียนหนกัต่อไป

	 	 อีกหลายปี	แล้วหนกู็จะเป็นคุณหมอ”

	 	 “น้าไหม...น้าไหมชมดีใจกับหนจูริง	ๆ	หรือ”

	 	 “ดีใจซี	ท�าไมน้าจะไม่ดีใจล่ะ	ในเมื่อกิมจูของน้าก�าลังจะเดินไปตามถนนสาย

	 	 ที่หนูฝันไว้	เป็นหมอ	รักษาคนไข้ยากจน	ท�างานเพื่อสังคม	เป็นความดีที่ดีจะตายไปจ้ะ”

      (ดงดอกเหมย.  2544 : 201-202 )

 จากตัวอย่างที่กล่าว เราได้เห็นว่า นวนิยายเรื่อง ดงดอกเหมย แสดงให้เห็นอีกว่า สังคมไทยให้       

โอกาสผูห้ญงิเรยีนหนงัสอืเท่าเทยีมกบัผูช้าย และเรยีนเก่งด้วย สงัคมไทยในสมยันัน้กร็ูด้ว่ีาการศกึษามหีน้า

ทีส่ำาคญัต่อชวีติของมนษุย์ การได้เรยีนหนงัสอืทำาให้ผูห้ญงิมสีต ิแล้วเกดิความคดิว่า อยากให้ความรูท้ีต่นเอง

ได้เรียนมาเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติ จึงมีความต้องการให้ชีวิตคุ้มค่า และไม่อยู่ตามความประสงค์ของ

ผู้ใหญ่ อยากทำาแต่สิ่งที่ตนเองชอบ 

 การศกึษาทำาให้ผูห้ญงิฉลาดขึน้ พวกเขากล้าแสดงความคดิของตนและกล้าคดิถงึสิง่ทีเ่ขาอยากทำา 

ทำาให้เขาอยากมชีวีติแบบอสิระ ไม่ถกูใครบงัคบั ทำาให้ผูห้ญงิอยากมฐีานะเท่าเทยีมกนักบัผูช้าย รวมทัง้ด้าน

การศึกษาและด้านการทำางาน สังคมไทยไห้โอกาสมีการศึกษาเท่าเทียมกับผู้ชาย ไม่เพียงว่าโลกนี้มีผู้ชาย

เรยีนหนงัสอืได้เท่านัน้ เมือ่มกีารศกึษาแล้วจงึทำาให้มสีต ิตวัละครทีป่รากฏในนวนยิาย บางคนได้เรยีนหนงัสอื 

จึงมีความคิดทันสมัย และพยายามให้ความฝันของตนเป็นไปได้จริง เพื่อให้ชีวิตของตนเองมีค่า จึงทำาให้

สังคมเห็นถึงคุณค่าของผู้หญิง ไม่ดูถูกผู้หญิงอีก ทุกคนในโลกใช้สายตาอีกแบบหนึง่มามองผู้หญิง 

 สรุปผลการวิจัย ลักษณะและสถานภาพของผู้หญิงชาวจีนเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง รุ่นก่อน ๆ ยัง
ประพฤตติามประเพณอียู ่ทำาตวัเป็นคนเรยีบร้อย การกระทำาของตนอยูใ่นบรเิวณบ้านอย่างเดยีว ดแูลงาน
บ้าน เลี้ยงลูก พอถึงรุ่นหลัง ก็เริ่มค้นชีวิตใหม่ พยายามให้ตนเองมีค่า ต่อสู้กับประเพณีเก่า พยายามให้

ความฝันของตนเป็นจริง

 ตัวละครหญิงชาวจีนยังเก็บการพูดจาอ่อนโยนไว้ ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่ผู้หญิงมีอยู่ แต่ที่เปลี่ยนไปก็

คือ เริ่มกล้าแสดงความคิดเห็นของตน เคารพความจริง กล้าต่อสู้ความคิดแบบเก่าแก่  ไม่เท่ากับไม่เคารพ
ผู้ใหญ่ ความกล้าหาญที่จะไล่ตามความฝันของตัวเอง และยัง ทำาให้เราเห็นถึงภาพสะท้องสังคมไทยผ่านตัว

ละครหญิงชาวจีน ดังมีต่อไปนี้

 ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวละครหญิงจะสะท้อนถึงสังคมไทยอย่างชัดเจน ได้แก่ ตามในนวนิยายยุค
ที่กล่าว มาสังคมไทยให้โอกาส ผู้หญิงมีอาชีพเท่าเทียมกับผู้ชาย มีความคิดสอดคล้องกับผู้หญิงในปัจจุบัน 

แสดงว่าเวลาคนเรานิสัยไม่เหมือนกัน งานที่เราทำาก็แตกต่างกัน ส่วนเรื่องอาชีพ ทุกคนมองว่าอาชีพไม่มี
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ความสูงตำ่า เพราะว่างานทุกชนดิมีฐานะเท่าเทียมกัน ผู้หญิงไม่ได้ด้อยกว่าผู้ชายในด้านการทำางาน งานที่ผู้

หญิงทำาก็ได้การยอมรับกันจากสังคมด้วย ผู้หญิงมีความสามารถเลี้ยงตนเองได้ และงานที่เขาทำาก็ประสบ

ความสำาเรจ็ด้วย ไม่ใช่ว่าผูห้ญงิเกดิมากม็แีต่พึง่พาพ่อแม่และสามเีท่านัน้ ปัญหาทีใ่หญ่ทีส่ดุของตวัละครคอื

ต่อสู้กับความคิดเก่า พยายามให้ตนเองมีฐานะขึ้น 

 นอกจากนี้ สังคมไทยไห้โอกาสผู้หญิงมีการศึกษาเท่าเทียมกับผู้ชาย ไม่เพียงว่าโลกนี้มีผู้ชายเรียน

หนงัสือได้เท่านัน้ เมื่อมีการศึกษาแล้วจึงทำาให้มีสติ ตัวละครหญิงชาวจีนที่ปรากฏในนวนิยาย บางคนได้

เรียนหนงัสือ จึงมีความคิดทันสมัย และพยายามให้ความฝันของตนเป็นไปได้จริง เพื่อให้ชีวิตของตนเองมี

ค่า จึงทำาให้สังคมเห็นถึงคุณค่าของผู้หญิง ไม่ดูถูกผู้หญิงอีก ทุกคนในโลกใช้สายตาอีกแบบหนึง่มามอง      

ผู้หญิง 

 การวจิยัครัง้นีพ้บว่า ตวัละครหญงิทกุตวัสร้างความประทบัใจให้ต่อผูอ่้านมาก ทำาให้ผูอ่้านเหน็ด้วย

กบัลกัษณะและสถานภาพของตวัละครหญงิชาวจนี บทบาทและคณุค่าของตวัละครหญงิชาวจนี โดยเรยีก

ร้องให้สงัคมหนัมาเคารพผูห้ญงิกนั ชีใ้ห้เหน็ถงึบทบาท และสถานภาพของผูห้ญงิชาวจนีทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

ยังสะท้อนให้เห็นถึงสังคมไทยผ่านตัวละครหญิงชาวจีน ที่ผู้แต่ง แต่งเรื่องขึ้น ก็เพราะว่าอยากให้คนจีนกับ

คนไทยเข้าใจการดำาเนนิชีวิต และเคารพกันซึ่งกันและกัน
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