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ภาพสะท้อนสังคมของชาวไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายของประภสัสร เสวกุิล* 
                                                        Yuan Ma (เกสรา)** 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัย เร่ือง ภาพสะท้อนสังคมของชาวไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายของประภัสสร  เสวิกุล  มี
จดุมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนสงัคมของชาวไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายของ ประภสัสร   เสวิกลุ และเพ่ือ
วิเคราะห์อิทธิพลของนวนิยายของ ประภสัสร เสวิกลุ ท่ีมีตอ่ผู้อา่น ขอบเขตของการวิจยัคือ วิเคราะห์นวนิยายของ
ประภสัสร เสวิกลุ เฉพาะท่ีมีเนือ้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนเท่านัน้ ซึ่ง มีจ านวน 6 เร่ือง ได้แก่ เหลื่อมไหม
ลายเหมย ลอดลายมังกร ส าเภาทอง ซิงตึ๊ง กุหลาบจีน ขอหมอนใบนัน้...ท่ีเธอฝันยามหนุน โดยมีสมมุติฐาน
การศึกษาคือ ภาพสะท้อนสงัคมของชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในนวนิยายของ ประภสัสร เสวิกุล  จะสะท้อน
การต่อสู้ กับโชคชะตาชีวิต ความอดทน ขยันหมั่นเพียรในการสร้างตัวและมีบทบาทเด่นต่อเศรษฐกิจกับ
สงัคมไทย  
 ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า นวนิยายของประภสัสร เสวิกุล ทัง้ 6 เร่ือง ได้สะท้อนภาพสงัคมในกลุ่ม
ของคนไทยเชือ้สายจีนอย่างดี คนจีนอพยพท่ีอยู่ในเมืองไทย จะต้องเผชิญความยากล าบากและปัญหาต่างๆ ซึ่ง
สภาพความเป็นอยู่ของคนไทยเชือ้สายจีนแม้จะเจริญรุ่งเรืองในด้านการค้า แต่คนจีนอพยพท่ีอยู่ในประเทศไทย
อย่างเสื่อผืนหมอนใบนัน้ส่วนมากยังคงใช้ชีวิตอย่างประหยัดและขมข่ืนด้วยความยากจน ต้องต่อสู้กับความ
ยากจน เม่ือคนจีนอพยพเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเป็นเมืองท่ีไกลจากบ้านเกิดของตนเองแล้ว การมีสายเลือด
เดียวกนัจึงท าให้พวกคนจีนหรือคนท่ีมีเชือ้สายจีนได้อยู่ร่วมกนัและช่วยเหลือเกือ้กูลกนั คนไทยเชือ้สายจีนได้น า
ประเพณีวฒันธรรม ซึง่เป็นคณุสมบตัิติดตวัมาจากเมืองจีน ในด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ คนไทยเชือ้
สายจีนส่วนใหญ่จะเร่ิมต้นด้วยการท าค้าขายหรือใช้แรงงานและอาชีพต่าง ๆ เป็นธุรกิจขนาดเล็ก พอสะสมเงิน
ทองได้จ านวนพอสมควรก็ค่อย ๆ ขยาย ในด้านการอบรมสัง่สอนบุตรหลาน คนไทยเชือ้สายจีนจะสัง่สอนบุตร
หลานให้มีคุณธรรมโดยเฉพาะความซ่ือสตัย์สจุริต ความกตญัญูกตเวที ความขยนัหมัน่เพียรและความอดทน 
การพึ่งพาตนเอง ประหยัด  และถ่อมตัว จนกลายเป็นธุรกิจอันใหญ่โตในด้านความเช่ือ ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีคนไทยเชือ้สายจีน รุ่นเก่ายังคงรักษาเอาไว้ได้อย่างดี แต่พอถึงรุ่นหลัง ๆ ความส าคัญท่ีให้กับ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีเก่า ๆ คอ่ย ๆ ลดลง  
 
ค าส าคัญ :  ภาพสะท้อนสงัคม, คนไทยเชือ้สายจีน, นวนิยาย 
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*บทความนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิทยานิพนธ์ “ภาพสะท้อนสงัคมของชาวไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายของ ประภสัสร 
เสวิกลุ” หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร.พชัรินทร์ บรูณะกร  
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ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 

2 

 

Reflection on Thai-Chinese society in Prabhassorn Sevikul’s novels 
Yuan Ma 

 
Abstract 

The purpose of this research is to analyse the reflection of Thai-Chinese society 
in novels of Prabhassorn Sevikul and the influence of his novels toward the readers. The 
scope of this research is to study 6 novels of Prabhassorn Sevikul which are mainly 
about Thai-Chinese citizens. The novels are “Lerm Mai Lai Moei”, “Load Lai Mangkorn”, 
“Sam Phao Thong”, “Sing Tung”, “Kularb Chine”, and “Kor Morn Bai Nun… Thee Ther 
Fun Yarm Noon”. The hypothesis of this study is that the reflection of Thai-Chinese 
society appeared in Prabhassorn Sevikul’s novels presents the fight with their faith, 
tolerance, and diligence in building up their fortune and has a significant influence to 
Thai economy and society. 

The research reveals that 6 novels of Prabhassorn Sevikul reflect well the image 
of Thai-Chinese society. Chinese people, who immigrated to Thailand, encountered 
difficulties and troubles. Although they are good in trade, Chinese people still live a 
frugal life and endused bitterness from their poverty and non-productivity. They have to 
fight hard for their survival. Chinese immigrants in Thailand, who are far from their 
homeland help and support one another. Thai-Chinese citizen adopt their traditions, 
customs and qualifications from China. In economy and profession, most of The 
Thai-Chinese citizens start from selling goods and labor. They do small business to 
collect some money until they have enough to expand, As for their children, 
Thai-Chinese citizens teach them to have morality moral, honesty, gratefulness, 
diligence, tolerance, self-reliance, frugality and modesty. Besides, the past generation of 
Thai-Chinese citizens maintains their belief, traditions and customs well. But later 
generations decrease the importance of traditions and customs.   
 
Keywords : The reflection of society, Thai-Chinese , Novel 
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บทน า 
 นวนิยายเป็นวรรณกรรมบนัเทิงคดีประเภทหนึง่ท่ีท าให้ผู้อา่นเกิดความสนกุสนาน จงึได้รับ
ความสนใจและความนิยมจากผู้อ่านอย่างมาก นวนิยาย คือ เร่ืองยาวท่ีแต่งขึน้เป็นแบบร้อยแก้ว 
จากชีวิตจริง นิทานพืน้บ้านพืน้เมือง จินตนาการ หรือประสบการณ์ เป็นต้น (พจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน. 2546 : 429) นวนิยายเป็นเร่ืองท่ีผู้ เขียนจินตนาการขึน้มา จากวิถีชีวิตในสงัคม
ของผู้ เขียนด ารงอยู่ ผู้ เขียนน ามาใช้สร้างเร่ืองราวท่ีสมมตุิขึน้หรือจากประสบการณ์ของตนเอง จึง
จะให้ดเูป็นเร่ืองจริง หรือเหมือนเร่ืองจริง และน่าสนใจ  

นวนิยายเป็นวรรณกรรมซึ่งมีเนือ้หาท่ีใกล้เคียงกบัความเป็นจริง และชีวิต ความสมัพนัธ์
ของนวนิยายกับสงัคมจึงเป็นสิ่งท่ีมองเห็นได้ไม่ยาก ตรีศิลป์ บุญขจร (2542 : 4-5) ได้กล่าวว่า 
ความสมัพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกบัสงัคมเป็นเร่ืองท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ ทัง้นีเ้พราะนกัเขียนคนเดียว
เปรียบเสมือนคนสามคน คือเป็นนกัประพนัธ์ เป็นหน่วยหนึ่งของคนรุ่นนัน้ และเป็นพลเมืองของ
สงัคม นกัเขียนจึงยากท่ีจะหลีกเลี่ยงอิทธิพลของสงัคมในยคุสมยัของตนได้ ดงันัน้วรรณกรรมย่อม
สะท้อนประสบการณ์ชีวิตในยุคสมัย ไม่ว่านักเขียนจะจงใจหรือไม่ก็ตาม นักวิจารณ์บางคนจึง
กลา่ววา่ วรรณกรรมเป็นกระจกสะท้อนภาพแห่งยคุสมยั หรือเป็นภาพถ่ายชีวิตของยคุสมยันัน้เอง 

ประเทศไทยกับประเทศจีนมีความผูกพนัและติดต่อกันมาอย่างยาวนาน นับตัง้แต่สมัย
ราชวงศ์ฮัน่  )จกัรพรรดิฮัน่อู่ตี ้( ของจีน มีบนัทึกประวตัิศาสตร์เก่ียวกับชนชาติไทยจากการอพยพ
ของชาวจีนในช่วงสงครามสมยัราชวงศ์หยวนและในช่วงต้นราชวงศ์หมิง และนบัจากนัน้มา ก็ได้มี
การติดตอ่การค้าขายกนัมาโดยตลอดและมีชาวจีนจ านวนมากเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในไทย โดยเฉพาะ
ในช่วงสงครามโลกและสงครามกลางเมืองของจีนในทศวรรษท่ี 1930-1950 มีชาวจีนจ านวนมาก
จากมณฑลทางใต้ของจีนหลบหนีภยัสงครามและความอดอยากเข้ามาสร้างชีวิตใหม่ในประเทศ
ไทย จึงได้น าเอาวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมจีนเข้ามาประเทศไทย และหลังจากนัน้ก็มี
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดของไทยกับจีนเกิดขึน้มา  ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าคนไทยเชือ้สายจีน  
(ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน. 5 ธนัวาคม 2553 : ออนไลน์ ) 

 ตามกาลเวลาท่ีผ่านไป จ านวนคนจีนท่ีเข้ามาประเทศไทยมีจ านวนมากเท่าได ประชากร
ชาวไทยเชือ้สายจีนก็ยิ่งเพิ่มมากขึน้ ชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีมีอิทธิพลตอ่สงัคม เพราะได้มีเชือ้สายทัง้
สองประเทศมาผสมผสานกนั ท าให้กลุม่ชาวไทยเชือ้สายจีนมีอิทธิพลตอ่สงัคมไทยมากยิ่งขึน้จนถึง
ปัจจุบัน ในปัจจุบันมีชาวจีนหรือชาวไทยเชือ้สายจีนในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก จึงมีการ
เขียนนวนิยายท่ีเก่ียวกบัชาวจีนหรือชาวไทยเชือ้สายจีนเพิ่มขึน้  
 ปัจจุบนัมีนวนิยายท่ีมีเนือ้เร่ืองเก่ียวกับชาวจีนหรือชาวไทยเชือ้สายจีนขึน้มาเป็นจ านวน
มาก เช่น จดหมายจากเมืองไทย ไผ่ต้องลม ตะวนัชิงพลบ บวัแล้งน า้ ก่อนสายหมอกเลือน อยู่กบั
ก๋ง กตญัญพูิศวาส ค้าแบบจีน หยาดเหง่ือ กระท่อมไม้ไผ่ ก่ิงไผ ่ เยาวราชในพายฝุน ลอดลายมงักร 
ฯลฯ 
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 ประภสัสร เสวิกุล เป็นนักเขียนท่ีมีช่ือเสียง ผลงานของประภสัสร เสวิกุล มีมากมาย ทัง้
เร่ืองสัน้และนวนิยาย ผลงานของ ประภสัสร เสวิกุลได้รับรางวลัต่าง ๆ และบางเร่ืองยงัได้รับการ
สร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ ประภสัสร เสวิกุล ได้เขียนนวนิยายท่ีกล่าวถึงชาวจีนและ
ชาวไทยเชือ้สายจีน ซึ่งได้รับความนิยมในสงัคมไทยเป็นอย่างมากคือ เร่ือง ลอดลายมังกร และ
เร่ือง ขอหมอนใบนัน้ท่ีเธอฝันยามหนุน ทัง้สองเร่ืองท่ีได้รับรางวลัชมเชยประเภทนวนิยาย และได้
น าไปสร้างเป็นละครโทรทศัน์ทัง้สองเร่ือง ท าให้คนไทยได้รู้จกัคนไทยเชือ้สายจีนท่ีอพยพมาตัง้ถ่ิน
ฐานในประเทศมากขึน้ นวนิยายของประภสัสร เสวิกลุ จึงเป็นตวัอย่างท่ีดีไนด้านการศกึษาสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยเชือ้สายจีนผ่านเนือ้เร่ืองของนวนิยาย ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษา
วิเคราะห์ภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีปรากฏในนวนิยายของ ประภสัสร 
เสวิกุล เพื่อให้เห็นคณุค่าของวรรณกรรมในฐานะภาพสะท้อนของสงัคม และให้เห็นความส าคญั
ของกลุม่ชมุชนชาวไทยเชือ้สายจีนในประเทศไทย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสงัคมของชาวไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายของ ประภสัสร เสวิกลุ 

 
สมมุตฐิานของการวิจัย 

นวนิยายของ ประภัสสร เสวิกุล สะท้อนการต่อสู้กับโชคชะตาชีวิต ความอดทน ความ
ขยันหมั่นเพียรในการสร้างตัวของชาวไทยเชือ้สายจีนในสังคมไทยและมีความสัมพันธ์ต่อ
เศรษฐกิจกและสงัคมไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัศกึษานวนิยายของประภสัสร เสวิกลุ เฉพาะท่ีมีเนือ้เร่ืองและตวัละครท่ี
เก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนเท่านัน้ ซึง่มีจ านวน 6 เร่ือง ได้แก่ 
 1. ขอหมอนใบนัน้...ท่ีเธอฝันยามหนนุ ส านกัพิมพ์ดอกหญ้า กรุงเทพฯ พิมพ์ครัง้ท่ี 7 พ.ศ. 
2536 

2. กหุลาบจีน ส านกัพิมพ์อรุณ กรุงเทพฯ พิมพ์ครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 2549 
3. ซงิตึง๊ ส านกัพิมพ์นานมีบุ๊คส์เอโนเวล กรุงเทพฯ พิมพ์ครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2551 

 4. ลอดลายมงักร ส านกัพิมพ์นานมีบุ๊คส์เอโนเวล กรุงเทพฯ พิมพ์ครัง้ท่ี 19 พ.ศ. 2551 
 5. ส าเภาทอง ส านกัพิมพ์นานมีบุ๊คส์เอโนเวล กรุงเทพฯ พิมพ์ครัง้ท่ี 5 พ.ศ. 2551 
 6. เหลื่อมไหม ลายเหมย ส านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์เอโนเวล กรุงเทพฯ พิมพ์ครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 
2551 
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ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์นวนิยายของ ประภสัสร เสวิกุล ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับชาวไทยเชือ้สายจีน
จ านวน 6 เร่ืองด้านภาพสะท้อนของชาวไทยเชือ้สายจีน ปรากฏผลดงันี ้

 1. สภาพความเป็นอยู่ของชาวไทยเชือ้สายจีน 
 ในสมยัโบราณ มีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนมากจะ
อาศยัอยู่ท่ีเยาวราช ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของชาวจีนในประเทศไทย และชาวจีนส่วนมากจะ
เร่ิมต้นค้าขายสิง่เลก็ๆน้อยๆ หรือท างานเป็นลกูจ้างตา่งๆ มีชีวิตท่ียากจน   
 ความยากจนจึงเป็นสิ่งท่ีต้องเผชิญอย่างกล้าหาญส าหรับชาวจีนท่ีเข้ามาในเมืองไทยใน
ช่วงแรก นวนิยาย เร่ือง ซิงตึง๊ ของ ประภสัสร เสวิกุล ได้สร้างตวัละคร “อาซิม้” ซึง่เป็นคนพิการใช้
ชีวิตอยู่ในห้องแถวเก่า ๆ ตามล าพงัและขายลอตเตอร่ีเพื่อเลีย้งชีพมาตลอดความยากจนได้อย่าง
ชดัเจน ดงัตวัอยา่งบ้านท่ี “อาซิม้”อาศยัอยูจ่งึแสดงให้เห็น 
             เด็กหนุ่มท้ิงตวัลงนัง่ชนัเข่ากบัพื้นซีเมนต์ด้วยท่าทางที่เนือยๆหลงัจากที่
 ปิดประตูห้องลงแล้ว เขากวาดสายตาไปรอบ ๆ ห้องสี่เหลี่ยมแคบ ๆ แต่สะอาด
 สะอ้าน ทัง้ห้องแทบไม่มีข้าวของเคร่ืองใช้ที่เป็นช้ินเป็นอนั นอกจากโต๊ะไม้เก่า ๆ 
 ทีม่มุห้องและเก้าอีส้ามขาอีกสองสามตวั เด็กหนุ่มทอดสายตาไปทีร่อยโคลนจาก
 รองเทา้ของเขาทีเ่ปรอะเป้ือนพืน้..... 
                                                         (ซิงต๊ึง. 2551 : 16)  
 จากตวัอย่างท่ียกมาเราจะเห็นได้ว่า ความยากจนท าให้บ้านอาซิม้ ซึง่เป็นคนพิการต้องใช้
ชีวิตอยา่งขาดสิ่งแคลนในชีวิตประจ าวนั ความยากจนท าให้อาซิม้ต้องออกไปขายลอตเตอร่ีเพื่อท า
หาเลีย้งชีวิต ความยากจนท าให้ชาวไทยเชือ้สายจีน โดยเฉพาะคนพิการอย่างอาซิม้มีชีวิตอย่าง
ยากล าบาก 
 สรุปได้ว่า สภาพความเป็นอยู่ของชาวไทยเชือ้สายจีนส่วนมากจะใช้ชีวิตอย่างยากจน 
แม้ว่าบางคนจะท าการค้า แต่ก็พอท่ีจะเลีย้งตนเอง และใช้สอยต้องอย่างประหยดั ต้องเผชิญกับ
ความยากล าบากตา่ง ๆ และถ้าเกิดปัญหาหรืออบุตัิเหตท่ีุเป็นเร่ืองท่ีคาดไมถ่ึง ชีวิตของชาวไทยเชือ้
สายจีนก็อาจจะยิ่งยากล าบาก 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสังคม 
 การท่ีชาวจีนอพยพเข้ามาในประเทศไทย ซึง่เป็นเมืองท่ีไกลจากบ้านเกิดของตนเอง โดยท่ี
มีสายเลือดเดียวกนัจึงท าให้พวกชาวจีนหรือคนท่ีมีเชือ้สายจีนได้อยู่ร่วมกนั และช่วยเหลือเกือ้กูล
กัน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนในสังคมในนวนิยายของ ประภัสสร เสวิกุล จะมีทัง้
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยเชือ้สายจีนด้วยกัน และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวไทยเชือ้สายจีนกบัชาวไทย  

2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวของกลุ่มชาวไทยเชือ้สายจีน 
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โดยทัว่ไปแล้ว ชาวไทยเชือ้สายจีนจะนิยมมีครอบครัวใหญ่ เพราะความเช่ือของจีนว่า ใน
ครอบครัวถ้ามีคนจ านวนมากจะได้ร่วมแรงร่วมใจท ามาหากิน และลกูหลานในครอบครัวจะอยู่กิน
ด้วยกัน ผู้ชายเป็นผู้น าของครอบครัวน่ีเป็นความนิยมของชาวจีนท่ีสืบทอดจากโบราณ ผู้ชายมี
อ านาจมากในครอบครัว เป็นเสาหลกัในครอบครัว ซึง่ผู้ชายจึงจะต้องมีความรับผิดชอบ รับภาระ
หนักท าหน้าท่ีเลีย้งดูครอบครัว และเป็นทายาทของครอบครัวด้วย อย่างในเร่ือง ลอดลายมังกร 
ประภัสสร เสวิกุล ได้กล่าวถึงครอบครัวสือพาณิชย์ ซึ่งเหลียง สือพาณิชย์ เป็นผู้ อาวุโสใน
ครอบครัวสือพาณิชย์ เหลียงจึงมีบทบาทเป็นผู้น าของครอบครัวเพียงคนเดียว ดงัท่ีประภสัสร เสวิ
กลุ ได้เขียนในนวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร ดงันีว้า่  

 ครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่ มีญาติพีน่้องเยอะแยะ อย่างที่
 ย่าเนียมชอบพดูว่า... “ญาติวงศ์พงศาพญาขร ดัง่มจัฉาในสาครวาสี” 
  ครอบครวัเรามีปู่ เป็นหวัหนา้ครอบครวั   
                           (ลอดลายมงักร. 2551 : 7) 
จากตวัอยา่งท่ียกมาจะแสดงว่า ครอบครัวของชาวไทยเชือ้สายจีนจะมีคนเป็นจ านวนมาก 

เป็นครอบครัวใหญ่ และผู้ชายท่ีเป็นเสาหลักของครอบครัว โดยเฉพาะผู้ ใหญ่จะเป็นหัวหน้าของ
ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวก็ต้องเช่ือฟังและนบัถือผู้ใหญ่ ต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้ใหญ่ด้วย 
ถ้าไมท่ าตามค าสัง่ของผู้ใหญ่ก็จะได้รับการลงโทษจากผู้ใหญ่  
 ในวฒันธรรมและสงัคมจีนดัง้เดิมผู้หญิงท่ีมีฐานะต ่ากว่าผู้ชาย และมกัจะถูกผู้ ชายดถููก
หรือเหยียดหยามอยู่เสมอ เน่ืองจากมีก าลงัท่ีอ่อนแอกว่าหรือมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจท่ีจ าต้อง
พึง่พาผู้ชาย ความคิดหรือจิตส านึกแบบนีถ้่ายทอดสืบตอ่ให้ชาวไทยเชือ้สายจีนอย่างต่อเน่ือง เช่น
ในนวนิยาย ขอหมอนใบนัน้...ท่ีเธอฝันยามหนนุ ได้กลา่ววา่ 

 แม่เป็นคนที่แทบจะไม่มีบทบาทอะไรในบ้าน เพราะทกุอย่างพ่อ
 จะเป็นคนจดัการเพียงล าพงั หน้าที่ของแม่ดูเหมือนจะไม่ต่างจากคนใช้
 ของบ้านเจ้านายสมยัโบราณเท่าไหร่ นอกจากตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปจ่าย
 ตลาดแล้วรีบกลบัมาท ากบัข้าวมื้อเช้าให้พ่อทาน ลงมือท าความสะอาด
 บ้านและซกัผา้ผ่อน เมื่อพ่อและลูกๆ ออกไปท างานและไปโรงเรียนรีดผา้ 
 จ่ายกบัข้าวส าหรับอาหารเย็น ท ากบัข้าว ลา้งถว้ย ล้างชามแล้ว ยังต้อง
 คอยบีบนวดพอ่จนดึกจนดืน่แทบทกุคืน 

 แม่เป็นคนไม่มีปากเสียงซ่ึงท าใหถู้กพอ่ข่มขู่อยู่เสมอ เอะอะข้ึนมา 
 พ่อเป็นตอ้งหาว่าแม่โง่เพราะไม่ไดร้ ่าเรียนหนงัสือจนจบอนุปริญญาอย่าง
 พ่อ หรือหาว่าไม่มีสกุลรุนชาติ เคยเป็นแม่ค้าขายผกักลางตลาด ไม่ได้มี
 เชือ้สายขนุน ้าขนุนางอย่างพอ่.... 

                                        (ขอหมอนใบนัน้...ทีเ่ธอฝนัยามหนนุ. 2536 : 10)  
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 จากข้อความท่ียกมา จะเห็นได้ว่า “แม่” เป็นผู้หญิงแบบจีนโบราณแท้ ๆ เรียนหนงัสือน้อย 
ท างานบ้านทัง้หมดท่ีเหมือนแม่บ้าน เพื่อท่ีจะท าให้สามีและลกูมีความสขุกายสบายใจ ไม่มีปาก
เสียงด้วยแม้วา่จะถกูพอ่ข่มขูก็่ตาม ผู้หญิงท่ีไม่มีความรู้ในด้านเศรษฐกิจต้องพึง่พาผู้ชาย ซึง่ผู้หญิง
ในครอบครัวของชาวไทยเชือ้สายจีนมีฐานะท่ีต ่ากว่าผู้ชาย ผู้ชายจึงมีความคิดและพฤติกรรมท่ีดู
ถกูเหยียดหยามผู้หญิง  

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยเชือ้สายจีนด้วยกัน     
ในประเทศไทย มีชาวจีนหรือชาวไทยเชือ้สายจีนเป็นจ านวนมาก และส่วนมากจะเป็น

ชุมชนท่ีอาศยัอยู่แถว ๆ เยาวราช ซึ่งจะเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ จะมีความช่วยเหลือและดแูล
อย่างมาก เพราะจะมีสายเลือดจีนเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะไปถึงไหนก็จะเป็นญาติพีน้องกัน ในนว
นิยายเร่ือง ซงิตึง๊ ก็จะกลา่วถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวไทยเชือ้สายจีนด้วยกนั เช่น  

  “ใหอ้าอีร๊ักษาตวัใหเ้ต็มทีน่ะ เร่ืองค่าใชจ่้ายต่างๆไม่ต้องเป็นกงัวล” 
 “แต่เธอจะแบกรับภาระส่วนนีไ้ดอ้ย่างไร เรามิใช่ญาติกนัสกัหน่อย” 
 หงมอ้ทกัทว้ง 
 “ถึงจะไม่ใช่ญาติ แต่ฉนักบัเธอก็เป็นเพือ่นกนั และเป็นเร่ืองธรรมดาของ
เพือ่นทีจ่ะตอ้งอปุการะช่วยเหลือกนัในยามยาก ถา้หากว่าฉนัมีเร่ืองเดือดร้อน เธอ
เองก็คงจะไม่น่ิงดูดายเหมือนกนัหรอก” 
                           (ซิงต๊ึง. 2551 : 88-89) 
 
จากความท่ียกมากล่าวว่า ชาวไทยเชือ้สายจีนแม้ไม่ใช่ญาติกัน แต่ก็ช่วยเหลือดูแลกัน

อย่างเต็มท่ี เหมือนญาติจริง ๆ ซึง่ชาวจีนหรือชาวไทยเชือ้สายจีนในประเทศไทยก็เหมือนครอบครัว
ใหญ่ ท่ีต้องพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั โดยเฉพาะในตา่งถ่ินตา่งแดนเช่นเมืองไทย 

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยเชือ้สายจีนกับชาวไทย 
ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทย ซึง่เป็นเมืองท่ีไกลจากบ้านเกิดของตนเอง จะเผชิญ

ความยากล าบากหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีมีสายเลือดเดียวกันหรือเป็นชาวไทยท่ีมี
สายเลือดตา่งกนัก็ตาม จะช่วยเหลือซึง่กนัและกนัได้ ซึง่ในนวนิยายเร่ือง เหลื่อมไหม ลายเหมย จะ
กลา่วถึงการช่วยเหลือเพื่อนของชาวไทยเชือ้สายจีนกบัชาวไทย เช่น 

 “ผมขอโทษดว้ยนะ” ข้าราชการกรมโฆษณาการบอกเบาๆ 
“ไม่เป็นไร” ชายหนุ่มย้ิมบาง ๆ “ผมขอแสดงความเสียใจกบัคณุด้วย แต่

อย่าลืมที่ผมบอกให้คุณเมื่อสักครู่ เมื่อมีเกิดก็ย่อมมีเสื่อมแต่เมื่อมีเสื่อมก็ย่อม
สามารถซ่อมแซมใหดี้ไดใ้หม่” 

“ผมจะจ าไว้” พิชิตรับค า “และคณุองก็อย่าลืมทีผ่มเคยเตือนคณุไว้ในเรือ
ดว้ยเหมือนกนั” 
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ไม่ลืมหรอก” บุญชยัมองดูเจ้าของบ้าน “เชี่ยวชาญชยั” และทวนค าช ้าๆ 
“ถ้าเกรงใจ...เป็นเหตใุห้เสียการ ถ้าสงสาร...เป็นเหตใุห้ฉิบหาย ถ ้าเชื่อง่าย...เป็น
เหตใุหเ้กิดทกุข์” 

                                                     (เหลือ่มไหม ลายเหมย. 2551 : 23) 
จากเนือ้เร่ืองท่ียกมาเป็นตอนท่ีบญุชยักบัพิชิตจะลาจากกนั พิชิตเป็นคนไทยแท้ๆ สว่นบญุ

ชยัท่ีเป็นชาวไทยท่ีมีสายเลือดจีน ทัง้สองคนมีความห่วงใยกัน จึงตกัเตือนกัน จากตวัอย่างนีเ้รา
สามารถเห็นได้ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างชาวไทยเชือ้สายจีนและชาวไทยมีความสนิทสนมกนั และ
เป็นมิตร มีความหวงัดี ท่ีห่วงใยช่วยเหลือเกือ้กลูกนั  

จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัคนในสงัคมชาวไทยเชือ้สายจีนทัง้สามด้าน
สรุปได้ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัคนในสงัคมชาวไทยเชือ้สายจีน มีด้านดีคือ คอยช่วยเหลือ
เอือ้อาทรกนั ไม่วา่จะเป็นคนแปลกหน้า หรือคนท่ีไม่ใช่ญาติพี่น้องกนัก็ตาม ชาวไทยกบัชาวจีนหรือ
ชาวไทยเชือ้สายจีน ก็อยู่เป็นเพื่อนกัน เป็นพี่น้องกัน แต่ในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างเพศพบว่า 
ผู้หญิงชาวไทยเชือ้สายจีนยงัคงไม่ได้รับความส าคญัจากสงัคม ถกูผู้ชายดถูกูเหยียดหยาม  และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้หญิงกบัผู้ชายเป็นไปอยา่งไมย่ตุิธรรมตอ่ผู้หญิง 

3. ปัญหาสังคมชาวไทยเชือ้สายจีน 

 ชาวจีนอพยพเข้ามาในประเทศไทยมีจ านวนมาก การท่ีเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยไม่ใช่
เร่ืองง่าย ชาวจีนเหล่านีส้่วนมากจะเข้ามาอย่างตวัเปล่า อยู่อย่างเสื่อผืนหมอนเดียว สภาพความ
เป็นอยู่ยากจน ทกุคนจึงต้องค้นหาทกุวิธีทางเพื่อท ามาหากิน ต้องต่อสู้ เพื่อให้รอดพ้นจากอปุสรรค
ตา่ง ๆ จงึต้องพบกบัปัญหาในชีวิตมากมายอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ 

3.1 ปัญหาความยากจน 
 ปัญหาความยากจนในสงัคมชาวไทยเชือ้สายจีน เป็นปัญหาหลกัท่ีคนในสงัคมต้องเผชิญ
ด้วย ชาวไทยเชือ้สายจีนจะสร้างตวัในเมืองไทย ก็ต้องใช้ชีวิตอยา่งยากล าบาก ท ามาหากินแบบหา
เช้ากินค ่า ต้องท างานแบบใช้แรงงานและท างานหนกัมากท่ีจะเพื่อเลีย้งชีพ พวกเขาจึงต้องใช้ชีวิต
อยูต่า่งแดนอยา่งขม่ขืนและทกุข์ยาก  
                ในนวนิยายเร่ือง กุหลาบจีน ของ ประภสัสร เสวิกุล ได้สะท้อนปัญหาความยากจนใน
สงัคมไทยของชาวไทยเชือ้สายจีนได้เห็นอยา่งชดัเจน ดงัตวัอยา่งที่วา่ 

“คนในตรอกนีก็้ลว้นแต่ยากจน หาเชา้กินค ่า อย่างดีก็พอช่วยกนัไปตามมี
ตามเกิด ท าไมไม่ไปขอบริจาคจากฟาน เล่ง จู เล่า” หญิงชราแนะน า 

                                                                   (กหุลาบจีน. 2549 : 29)  
                จากความท่ียกมาจะเห็นได้ว่า ชาวไทยเชือ้สายจีนส่วนมากจะเป็นคนยากจน และต้อง
หาเช้ากินค ่า แค่พอกินพออยู่ ปัญหาความยากจนจึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีชาวไทยเชือ้สายจีนต้อง
เผชิญ ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาอย่างเสื่อผืนหมอนใบ ส่วนมากยังคงไม่สามารถสร้างตัวได้ น่ีคือ
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ปัจจยัท่ีท าให้ชาวไทยเชือ้สายจีนต้องเผชิญกบัปัญหาความยากจน  
3.2 ปัญหาการพนัน 
ปัญหาการพนันในสงัคมชาวไทยเชือ้สายจีนไม่ใช่แค่ปัญหาเล็กน้อยของบางคนเท่านัน้ 

การพนนัอาจเป็นหนทางท ามาหากินก็ได้ แต่การพนนัไม่ใช่แค่มีแต่การชนะ มีชนะก็ต้องมีแพ้ด้วย 
ซึ่งชนะอาจจะเป็นโอกาสท่ีส่วนเล็ก ๆ ในการพนัน ซึ่งการพนันจะท าให้นักพนันชีวิตตกต ่า และ
ความยากจน และปัญหาตา่ง ๆ จะติดตามมา การพนนัจะท าให้ชีวิตของชาวไทยเชือ้สายจีนอย่าง
เป็นทกุข์ ในนวนิยายของ ประภสัสร เสวิกลุ จะมีหลาย ๆ เร่ืองท่ีกลา่วถึงการพนนั เช่น 

ในนวนิยายเร่ือง เหลื่อมไหม ลายเหมย แสดงให้เราเห็นถึงปัญหาของการพนัน อย่างท่ี
สมเกียรติก็หลงเลน่พนนั จากอยู่บนเรือก็เลน่พนนัจึงถกูหนีพ้นนั ลงเรือกลบัมาถึงกรุงเทพฯ ก็ยงไม่
เลกิ เลน่พนนัจนท าให้เขาไม่มีเงินท่ีเหลือตดิตวั ความยากจนจงึตดิตามมา เช่น 

ชายหนุ่มร่างเล็กนอนกระสบักระส่ายอยู่บนเตียงที่สกปรกในห้องที่อดุอู้
และโสโครก เขาเคยคิดว่าชีวิตในเรือเดินสมทุรเป็นส่ิงทีย่ ่าแย่อย่างย่ิงยวดแล้วแต่ 
เมื่อเผชิญกบัสภาพในโรงแรมร้ีเพียงไม่กี่ชัว่โมง ก็ท าให้บงัเกิดความรู้สึกว่าเวลา
หลายคืนหลายคืนหลายวนัทีร่อนแรมอยู่ในทะเลนัน้ มิไดเ้ลวร้ายอย่างทีคิ่ดในตอน
แรก 

สมเกียรติผุดลุกข้ึนนั่งอย่างส้ินความอดทน เมื่อแมลงสาบตัวใหญ่ว่ิง
พล่านข้ึนมาบนศีรษะ เขาสลดัผา้ห่มขาดว่ิงทีค่ลมุร่างอยู่ไปทางหน่ึง พลางยกมือ
ข้ึนเกาเนื้อตวัที่ตกเป็นเหยื่อของเรือดและยุง ทัง้พลอยพาลหงุดหงิดกบัเสียงไอ
แห้งๆของคนข้างห้อง ซ่ึงไม่มีทีท่าว่าจะเลิกราลง แม้เวลาจะล่วงเลย ไปจนดึกดื่น
ค่อนคืนแลว้ก็ตาม 

                                                      (เหลือ่มไหม ลายเหมย. 2551 : 30-31) 
 จากเนือ้เร่ืองท่ียกมาจะได้เห็นว่า โรงแรมท่ีสมเกียรติพกัอยู่มีสภาพทรุดโทรม แตส่มเกียรติ
ไม่มีเงินท่ีจะไปพกัท่ีดีกว่าท่ีน่ี ก็เพราะเขาใช้เงินของเขาไปเลน่พนนั จนท าให้เขาเสียเงินในบ่อนจน
หมด  

จากการวิเคราะห์ข้างต้นจะเห็นได้วา่การพนนัเป็นปรากฏการณ์ท่ีมีผลด้านลบตอ่กบัสงัคม
มาก สามารถท าให้คนเล่นการพนนัเสียสติจนเสียชีวิตไป ท าให้ครอบครัวเดือดร้อนบ้านแตกแยก
กนั ลกู ๆ เสียพอ่ขาดแมไ่ป ท าให้เกิดอนัตรายตอ่สงัคม ท าให้สงัคมวุน่วาย  

4. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ   
ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในประเทศไทยมาแบบตวัเปล่า ชาวจีนส่วนใหญ่ต้องท า

มาหากินกนัตามความสามารถของตน อาชีพสว่นใหญ่ก็เกิดขึน้ตามความจ าเป็นและตามข้อจ ากดั 
จะเป็นท าการค้าขายหรือใช้แรงและอาชีพต่าง ๆ ซึ่งเร่ิมต้นอย่างยากล าบาก แต่ด้วยความขยัน 
ความอดทนจงึท าให้ชาวไทยเชือ้สายจีนได้ตัง้ฐานะอยา่งมัน่คงในประเทศไทย 
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“คนจีนที่มาถึงเมืองไทยใหม่ ๆ ในตอนนัน้ก็มีแต่ต้องใช้แรงกายเข้าแลก 
ส่วนมากก็จะเป็นจบักงัแบกหาม เป็นกรรมกรขดุดินก่อสร้าง แต่ก๋งเองอ่านก็อ่าน
ไม่ออกเขียนก็เขียนไม่ได ้คิดลูกคิดไม่เป็น ก็เลยตอ้งเป็นกลีุขดุดิน” 
 “ก๋งคงเหนือ่ยมากนะฮะ” ตัง๋อดนึกสงสารไม่ได ้

“ก็คงจะอย่างนัน้”ธนิตพยกัหน้า “เพราะพอเก็บเงินได้นิดหน่อยก๋งก็เร่ิม
มองหางานทีไ่ม่ตอ้งใชก้ าลงัมากนกั” 
 “เป็นคนขายของเก่าใช่ไหมฮะ” 

“ตัง๋ทายไดใ้กลเ้คียง” บิดาย้ิมดว้ยความพึงพอใจ “แต่กว่าทีจ่ะถึงตรงนี ้ก๋ง
ก็ต้องผ่านอะไรต่อมิอะไรมากมาย ซ่ึงพ่อคิดว่าถ้าก๋งเป็นคนที่ขาดความอดทน
หรือไม่มีก าลังใจที่เข้มแข็งก็คงจะไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวข้ึนมาได้อย่าง
แน่นอน 
          (ส าเภาทอง. 2551 : 124) 
จากข้อความท่ียกมาจะเห็นได้ว่า ชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีเร่ิมต้นในประเทศไทยอย่าง

ยากล าบาก ส่วนใหญ่จะเร่ิมต้นท าอาชีพท่ีใช้แรงงานหรือธุรกิจขนาดเล็ก พอสะสมเงินทองได้
จ านวนพอสมควร ก็จะคิดขยายธุรกิจ ซึ่งในขณะท่ีชาวไทยเชือ้สายจีนสร้างตัวในประเทศไทย 
ความยากล าบากเป็นสิ่งท่ีต้องเผชิญอย่างมาก ต้องใช้ความอดทนและความขยนัหมัน่เพียรจึงจะ
ช่วยพ้นจากอปุสรรคตา่ง ๆ และได้ก่อร่างสร้างตวัในเมืองไทยได้ 
 5. วัฒนธรรมของชาวไทยเชือ้สายจีน 

ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศไทย ได้น าวฒันธรรมจีนมาด้วย เป็นสิ่งท่ีชาวจีน
หรือชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีลืมไม่ได้ รวมทัง้ ความเช่ือ ประเพณีต่างๆ แม้ว่าในด้านการแตง่กายหรือ
ด้านอาหารการกินก็ตาม ดงัท่ี ประภสัสร เสวิกลุ ได้กลา่ววา่ 

“น ้าชา” อีกฝ่ายวางป้านน ้าชาและถ้วยเล็กๆลงบนโต๊ะไม้ “ลื้อยังอยู่ที่
โรงเตีย๊มนัน่หรือ” 

                                             (เหลือ่มไหม ลายเหมย. 2551 : 41-42) 
                จากความท่ียกมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การกินน า้ชาซึง่เป็นวฒันธรรมด้านอาหารการกิน
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของชาวจีน  ชาวไทยเชือ้สายจีนได้รักษาวฒันธรรมอาหารการกินแบบจีนได้เป็น
อย่างดี ซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนด้านวฒันธรรมชาวไทยเชือ้สายจีนข้างต้นจะเห็นได้ว่า 
ชาวจีนอพยพได้น าวฒันธรรมของตนเองเข้ามาในประเทศไทยเป็นอย่างมากเกือบในทกุ ๆ ด้านไม่
ว่าจะเป็นความเช่ือ ประเพณีต่าง ๆ หรืออาหารการกิน ชาวไทยเชือ้สายจีนจึงยงัคงรักษาและสืบ
ทอดวฒันธรรม ประเพณีจีนให้ลกูหลานจากรุ่นสูรุ่่นตอ่ไป  

 
อภปิรายผล  
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จากการศกึษาภาพสะท้อนสงัคมของชาวไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายของประภสัสร เสวิกลุ 
พบวา่ ประภสัสร เสวิกลุ มีมมุมองท่ีเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรมของชาวไทยเชือ้สายจีนลกึซึง้และ
ชัดเจนมาก โดยเฉพาะเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการสร้างตัวของชาวจีนโพ้นทะเลท่ีอพยพมาอยู่ใน
ประเทศไทยเพื่อท าให้ผู้ อ่านเข้าใจว่าชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาเมืองไทยต้องเผชิญกับความ
ยากล าบาก และชาวจีนท่ีขยนัหมัน่เพียร ต่อสู้กบัความยากล าบาก และมีคณุธรรม ความซื่อสตัย์
สจุริต กลุม่ชาวจีนพวกนีจ้งึได้ตัง้เนือ้ตัง้ตวัท่ีเมืองไทย  

ส่วนในด้านวฒันธรรม ผู้วิจยัได้พบว่า นวนิยายของ ประภสัสร เสวิกุล ได้สะท้อนให้เห็น
ถึงวฒันธรรมดัง้เดิมของจีนและวฒันธรรมท่ีผสมผสานไทยกบัจีน วฒันธรรมตัง้เดิมของจีนอย่างเช่น 
การกินอาหาร การแต่งหน้าแต่งกาย ความเช่ือต่าง ๆ ของชาวไทยเชือ้สายจีนยังคงได้รักษาไว้อยู ่
แสดงให้ผู้อ่านได้เห็นวฒันธรรมแท้ท่ีมาจากตา่งดินแดน แตเ่วลาและสภาพสงัคมจะท าให้วฒันธรรม
ตัง้เดิมเข้าอยู่กับสภาพใหม่ ซึ่งจะเกิดวฒันธรรมแบบผสมผสาน แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่
ยงัคงความเป็นจีนไว้มาก เป็นการผสมผสานวฒันธรรมจีนกบัวฒันธรรมไทยอยา่งกลมกลืน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมของชนชาติอ่ืนในนวนิยายของ ประภสัสร 
เสวิกุล เพื่อความเข้าใจในภาพสะท้อนสังคมของคนชนชาติอ่ืน และเข้าใจในวรรณกรรมของ 
ประภสัสร เสวิกลุ มากขึน้  

2. ควรศึกษาภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมของชาวไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายเร่ือง   
อ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั เช่น นวนิยายเร่ือง หงส์เหนือมงักร อยู่กบัก๋ง เป็นต้น เพื่อความเข้าใจใน
ภาพสะท้อนสงัคมของชาวไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายยิ่งขึน้ 
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