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                  ภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนชนบทในวรรณกรรมของกิมหล่ัน* 
                                                              

Jialing Chen (วังสการ) ** 
 

บทคัดย่อ  
รายงานการวิจยั เร่ือง ภาพสะท้อนและกลวิธีการเขียนเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนชนบท

ในวรรณกรรมของกิมหลัน่ มีวตัถปุระสงค์ส าคญั 2 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสงัคม
คนไทยเชือ้สายจีนชนบทในวรรณกรรมของกิมหลัน่ 2) เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการเขียนท่ีเก่ียวกบัคน
ไทยเชือ้สายจีนชนบทในวรรณกรรมของกิมหลัน่ ขอบเขตของการวิเคราะห์ คือ ศกึษา สารคดีเร่ือง
สะใภ้จีน และนวนิยาย เร่ือง เจ๊กบ้านนอก ลกูสาวเจ๊กบ้านนอก และเจ๊กปนลาว 

บทความวิจยันีจ้ะกล่าวถึงเฉพาะผลของการวิจยัจากวตัถปุระสงค์ข้อ 1 คือ ภาพสะท้อน
คนไทยเชือ้สายจีนชนบทในในวรรณกรรมของกิมหลัน่ ผลการวิจยัพบว่า ภาพสะท้อนของคนไทย
เชือ้สายจีนชนบทในวรรณกรรมของกิมหลัน่ สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของ
คนไทยเชือ้สายจีนชนบท 6 ประการ 1) สภาพความเป็นอยู่ คนไทยเชือ้สายจีนชนบทส่วนมากมี
ชีวิตยากจนและล าบาก จึงเป็นสิ่งท่ีต้องเผชิญอย่างกล้าหาญส าหรับคนไทยเชือ้สายจีนชนบท
เหล่านัน้ 2) วิธีการท ามาหากิน คนไทยเชือ้สายจีนชนบทมีวิธีการท ามาหากิน คือ การค้าขายและ
การรับจ้าง คนไทยเชือ้สายจีนชนบทนิยมค้าขายมาก 3) การแต่งงาน คนไทยเชือ้สายจีนชนบท
ส่วนมากแต่งงานเร็ว เง่ือนไขการเลือกคู่ครอง คือ คู่ครองต้องมีนิสยัดี ขยนั กตญัญู และซื่อสตัย์    
4) ทศันะเก่ียวกับบุตร คนไทยเชือ้สายจีนชนบทนิยมมีลกูหลานจ านวนมาก และต้องการได้บุตร
เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพื่อสืบตระกูล 5) สถานะทางเพศ สถานะบุรุษสงูกว่าสตรี และ 6) นิสยั 
คนไทยเชือ้สายจีนชนบท มีนิสยัขยนั ประหยดั และมีความกตญัญกูตเวที  

ค าส าคัญ : วรรณกรรม, คนไทยเชือ้สายจีนชนบท, ภาพสะท้อน 
 

______________________________ 
*บทความนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิทยานิพนธ์ “ภาพสะท้อนและกลวิธีการเขียนของคนไทยเชือ้สายจีนชนบทใน
วรรณกรรมของกิมหลัน่” หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร.พชัรินทร์ บรูณะกร 
**นกัศกึษาหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
หวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
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Reflection of Rural Thai-Chinese in Kimlan’s Literary Works 
Jialing Chen 

 

Abstract 
The research “the Reflection of Rural Thai-Chinese and writing Techniques in Kimlan’s 

Literary Works” aims to 1) to analyse the reflection of rural Thai-Chinese in Kimlan’s 
literary works and 2) to analyse the writing techniques in presenting rural Thai-Chinese in 
Kimlan’s literary works. The research studies the documentary of “Sapai Chine” (Chinese 
daughter-in-law) and 3 novels; “Jek Baan Nok” (Rural Chinese people), “Look Sao Jek 
Baan Nok” (daughter of Rural Chinese people) and “Jek Pon Lao” (Rural Chinese 
people with Laotian identity). 

This research presents only the result of first objective which is to analyse the reflection 
of rural Thai-Chinese in Kimlan’s literary works. The research discovers that the image of rural 
Thai-Chinese in Kimlan’s literary works reflects six living styles and ways of life for rural 
Thai-Chinese. Firstly, most of rural Thai-Chinese people’s living conditions are poor and 
miserable. Their poverty and difficulty need to be faced with bravery. Secondly, rural 
Thai-Chinese earn their living by trading, and being employees. Mostly they earn money from 
trading. Thirdly, in marriage life, most of rural Thai-Chinese people get married very young. The 
good qualifications of spouse are diligence, gratefulness, and honesty. Fourthly, rural 
Thai-Chinese prefer to have many children and prefer boys than girls for the purpose of 
succeeding their family. Fifthly, for gender status, male are regarded in higher esteem than 
female. And lastly, rural Thai-Chinese people are diligent, frugal, and grateful.   
 
Keywords : Literary Works, Rural Thai-Chinese, Reflection 
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บทน า 
 ประเทศไทยประกอบด้วยผู้ คนหลายกลุ่มผสมผสานกันตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คน

ต่างชาติท่ีได้อพยพเข้ามาและอาศยัอยู่ในประเทศไทยมีหลาย ๆ ชาติ แต่คนไทยเชือ้สายจีนเป็น
กลุม่ท่ีมีจ านวนมากกว่ากลุม่อ่ืน ๆ และมีเอกลกัษณ์ท่ีทัง้เหมือนและแตกตา่งกบัคนจีนหรือคนไทย 
ทัง้ในด้านชีวิตความเป็นอยู่และวิถีชีวิต ด้านสงัคมวฒันธรรมและประเพณี เป็นต้น มีเอกลกัษณ์
เฉพาะของตวัเอง เรียกวา่เอกลกัษณ์ของกลุม่คนไทยเชือ้สายจีน 

คนไทยเชือ้สายจีนเป็นกลุม่เชือ้ชาติพิเศษและส าคญัแตกตา่งกบัคนไทยในประเทศไทย มี
สภาพสงัคมอนัพิเศษจ าเพาะเป็นของตวัพวกเขาเอง เช่น ในนวนิยายเร่ืองอยู่กบัก๋ง สภาพสงัคมท่ี
เร่ืองอยู่กบัก๋งสะท้อนให้เห็นคือตวัละครคนไทยเชือ้สายจีนส่วนใหญ่มีชีวิตอนัยากจน ล าบาก แต่
พวกเขามีความอดทน ขยนัหมัน่เพียรและไม่ยอมแพ้ เม่ือชาวจีนเหลา่นัน้ท่ีได้อพยพเข้ามาอาศยัอยู่
ในประเทศไทย ก็ได้น าพาวฒันธรรมจีนส่วนหนึ่งมาสู่ประเทศไทยด้วย ลกูหลานของพวกเขาไม่
เพียงได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมไทย ยงัได้รับช่วงวฒันธรรมจีนจากปู่  ย่า หรือไม่ก็พ่อหรือแม่ จึง
ได้สร้างวฒันธรรมคนไทยเชือ้สายจีน วฒันธรรมจีนไม่เพียงแพร่กระจายในลกูหลานเป็นคนไทย
เชือ้สายจีน ยงัแพร่กระจายทัว่ประเทศไทยและในหมู่คนไทยด้วย เช่น การฉลองวนัตรุษจีน การ
ไหว้เจ้า การกินน า้ชา การอา่นวรรณกรรมสามก๊ก เป็นต้น  

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของคนจีน หรือชีวิตของคนไทยเชือ้สายจีนปรากฏในเนือ้
เร่ืองมีจ านวนไม่น้อย เช่น อยู่กับก๋ง ลอดลายมังกร แก๊งตี๋ตระกูลซ่ง หงส์เหนือมังกร โบตัน๋กลีบ
สดุท้าย เป็นต้น เพราะว่ากลุ่มคนไทยเชือ้สายจีนในประเทศไทยมีลกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 
และมีจ านวนมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ และกลุ่มคนไทยเชือ้สายจีนมีบทบาทต่อการพฒันาประเทศไทย 
ไม่ว่าทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมือง เป็นต้น มีความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัคนไทย ซึง่
คนไทยเองก็สนใจกลุ่มคนไทยเชือ้สายจีนจึงสร้างวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับคนไทยเชือ้สายจีน
ออกมาจ านวนมาก 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัคนไทยเชือ้สายจีนในประเทศไทยได้สะท้อนความเป็นจริงและ
เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในสงัคมของคนไทยเชือ้สายจีน สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่และวิถีชีวิต สภาพสงัคม
และวฒันธรรมของคนไทยเชือ้สายจีน ผู้อา่นไม่เพียงแตไ่ด้อ่านเนือ้เร่ืองท่ีสนุกสนาน มีความบนัเทิง 
ยงัได้รู้จกัชีวิตความเป็นอยู่และวิถีชีวิต สภาพสงัคมของคนไทยเชือ้สายจีนท่ีวรรณกรรมสะท้อน
ภาพและเพิ่มความรู้เก่ียวข้องกบัด้านวฒันธรรมคนไทยเชือ้สายจีนด้วย 

ลลันา บญุทวี เป็นนกัเขียนคนไทยเชือ้สายจีนท่ีได้สร้างวรรณกรรมสะท้อนชีวิตชองคนไทย
เชือ้สายจีนอย่างลึกซึง้และน่าสนใจ เธอใช้นามปากกากิมหลัน่ เขียนวรรณกรรมสะท้อนชีวิตของ
คนไทยเชือ้สายจีนในประเทศไทย กิมหลัน่เป็นคนไทยเชือ้สายจีน จึงถ่ายทอดชีวิตของคนไทยเชือ้
สายจีนได้อยา่งสมจริง  

กิมหลัน่ ( 2541 : ค าน า) กลา่วว่า “ช่วงท่ีดิฉนัเป็นเด็กอยู่ตามบ้านนอกตา่งจงัหวดันัน้ มกั
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ถูกเพื่อน ๆ เย้าแหย่ว่า “อีเจ๊กบ้านนอก” บ่อย ๆ บ้างก็ว่า “อีลูกเจ๊กเถ่ือน” หรือไม่ก็ว่า “ลูกเจ๊กขี ้
เหนียวกินแต่ไข่เค็มดอง” ดิฉันโกรธทุกทีท่ีเพื่อนเรียกเช่นนี ้แต่แทนท่ีเตี่ยจะโกรธกลบับอกว่า “ลือ้
อย่าโกรธเขาเลย เพราะอัว๊กบัแม่ลือ้เป็นเจ๊กเถ่ือนหลบเลี่ยงภาษีคนต่างด้าวจริง ๆ น่ี” แม่ก็พดูอีก
ว่า “ก็เราอยู่บ้านนอกบ้านป่าจริง แล้วจะโกรธท าไม คนท่ีว่าเราชอบกินแต่ไข่เค็มดองนัน้ มนัไม่รู้
หรอกว่า ไข่เค็มดองมีประโยชน์อย่างไร” ด้วยเหตดุงักล่าวมานี ้ดิฉันผู้ เขียนบนัทึกชีวิตตวัเองและ
ครอบครัวจงึตัง้ช่ือเร่ืองนีว้า่ “เจ๊กบ้านนอก” ด้วยความเตม็ใจ  

ผู้วิจยัในฐานะเป็นชาวจีนท่ีศกึษาภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองจึงสนใจศกึษาวิเคราะห์ภาพ
สะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนชนบทในวรรณกรรมของกิมหลัน่ เน่ืองจากมีเนือ้เร่ืองเก่ียวกบัสงัคม 
วิถีชีวิต ประเพณีและวฒันธรรมของคนไทยเชือ้สายจีนชนบทมากมาย วรรณกรรมของกิมหลัน่มี
ข้อมลูเพียงพอแก่ผู้วิจยัน ามาศกึษา  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสงัคมคนไทยเชือ้สายจีนชนบทในวรรณกรรมของกิมหลัน่ 

2. เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการเขียนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนของกิมหลัน่ 

 
สมมตฐิานของการวจิัย 

1. ภาพสะท้อนสงัคมของคนไทยเชือ้สายจีนกลุ่มท่ีอยู่ชนบทในด้านการด าเนินชีวิต และ
ความเป็นอยู่มีความแตกตา่งจากชีวิตในเมือง คือ มีชีวิตอยู่อยา่งยากจนและล าบาก แตไ่ม่ยอมแพ้
ง่าย ๆ ยงัคงใช้ชีวิตอยา่งขยนัหมัน่เพียร ประหยดั อดทน และเข้มแข็ง 

2. กลวิธีการเขียนเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนชนบทในวรรณกรรมของกิมหลัน่นัน้ ใช้กลวิธี
การเขียนท่ีสนกุสนานทกุองค์ประกอบตา่ง ๆ ของเร่ือง เช่น การเปิดเร่ือง การปิดเร่ือง การเลา่เร่ือง 
และทศันะของนกัเขียน เป็นต้น 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีจ้ะวิจยัเร่ือง ภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนชนบทในวรรณกรรมของ
กิมหลัน่ โดยผู้ เขียนกิมหลัน่ซึง่มีผลงานท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีน จ านวน 4 เร่ือง จ าแนกได้ดงันี ้

1. ประเภทสารคด ีคือ สารคดีเร่ืองสะใภ้จีน 
2. ประเภทบนัเทิงคดี คือ 

2.1 นวนิยาย เร่ือง เจ๊กบ้านนอก  
2.2 นวนิยาย เร่ือง ลกูสาวเจ๊กบ้านนอก 
2.3 นวนิยาย เร่ือง เจ๊กปนลาว 
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ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนชนบทในวรรณกรรมของกิมหลั่น 

พบว่าปรากฏภาพสะท้อน 6 ด้าน คือ สภาพความเป็นอยู่ วิธีการท ามาหากิน การแต่งงาน ทศันะ
เก่ียวกบับตุร สถานะทางเพศ และนิสยั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิด้านสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยเชือ้สายจีนชนบท 
ในยคุสมยัท่ีคนจีนได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ส่วนมากอพยพเข้ามาเพื่อหลีกภยั 

คนจีนเหล่านัน้จึงมีชีวิตท่ียากจน ยากล าบาก เม่ือมาสู่ประเทศไทยได้พบปัญหามากมาย ความ
ยากจนและยากล าบากจงึเป็นสิง่ท่ีต้องเผชิญอย่างกล้าหาญส าหรับคนจีนเหลา่นัน้   

นวนิยายเร่ืองเจ๊กบ้านนอก กลา่วถึง พอ่แมข่องกิมหลัน่มีชีวิตยากจนและล าบาก ไมมี่เงิน
ทองซือ้บ้านเรือน หรือเช่าห้องอยู ่ได้แตอ่ยูบ้่านเรือนท่ีโกบุ๊ยยกให้อยู ่เป็นบ้านเรือนเลก็ ๆ ดงันี ้

เรือนหลงัที่โกบุ๊ยให้อยู่หลงันี้ ไม่ใหญ่โตนกั ปลูกแบบโรงเรือนยกพืน้สูง
สกั 1 เมตร มีทางเดินอยู่ตรงกลางสองข้างเป็นทีน่อนทีเ่ก็บของ ส่วนใตถ้นุนัน้ยงัมี
รอยขี้ไก่ยงัไม่แห้งดี ไม่มีห้องหบัส าหรับเก็บข้าวของมิดชิดคือโล่งไปทัง้หลงั มีบ่อ
น ้าใสต๋ิงอยู่บ่อหน่ึงห่างจากตวัเรือนสกั 100 เมตร และมีห้องส าหรับอาบน ้าอยู่
ห่างจากบ่อสกั 20 กา้ว 

                                                                            (เจ๊กบา้นนอก. 2541 : 25) 
จากตัวอย่างได้เห็นว่า พ่อแม่ของกิมหลั่นต้องอาศัยอยู่บ้านเรือนท่ีโกบุ๊ ยยกให้อยู่  มี

สิ่งแวดล้อมอยู่อาศยัไม่ดี แสดงให้เห็นชีวิตท่ียากจนและล าบาก ไม่มีเงินทองซือ้บ้านเรือนหรือเช่า
ห้องดี ๆ อยู ่ 

จากการวิเคราะห์ สรุปได้วา่ แนวคดิด้านสภาพความเป็นอยูข่องคนไทยเชือ้สายจีนชนบท 
คือ คนไทยเชือ้สายจีนชนบทสว่นมากมีชีวิตยากจนและยากล าบาก ความยากจนและยากล าบาก
จงึเป็นสิง่ท่ีต้องเผชิญอย่างกล้าหาญส าหรับคนไทยเชือ้สายจีนชนบทเหลา่นัน้ 

2. แนวคดิด้านวิธีการท ามาหากิน  
ด้านวิธีการท ามาหากิน คนไทยเชือ้สายจีนชนบทต่างคนต่างก็มีวิธีการของตนในการท า 

มาหากิน วิธีการท ามาหากินท่ีเป็นหลกัสามารถแบง่ได้เป็น 2 อย่าง คือ การค้าขาย และการรับจ้าง 
มีรายระเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การค้าขาย 
คนไทยเชือ้สายจีนสว่นมากยดึถืออาชีพเป็นค้าขาย ไม่วา่เป็นคนไทยเชือ้สายจีน

ในเมือง หรือว่าเป็นคนไทยเชือ้สายจีนชนบท การค้าขายเป็นอาชีพหลกัของคนไทยเชือ้สายจีน 
เพราะว่าการค้าขายท าให้ตัง้ตวั และมีฐานะดีขึน้ได้ คนไทยเชือ้สายจีนมีความรู้สกึภมูิใจกบัอาชีพ
ค้าขาย คนไทยเชือ้สายจีนชนบทจงึนิยมและยดึถืออาชีพค้าขาย 

นวนิยายเร่ืองเจ๊กบ้านนอก กลา่วถึงพอ่ของกิมหลัน่อยากเข้าเมืองบางกอกกบัเบ๊เดพงษ์
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ก่อน แล้วลองค้าขาย แม้วา่เป็นการเสี่ยง ถ้าโชคดีการค้าขายจะท าให้ฐานะดีขึน้ได้ ถ้าโชคไม่
เข้าข้างก็กลบัไปอยูบ้่านนอกเหมือนเดมิ  

อาแป๊ะคนเดิมถามเตี่ยฉนัว่าจะกลบัไปอยู่บ้านหรือไปอยู่เมืองบางกอก
กบัเบ๊เดพงษ์กนัแน่ เตีย่ฉนับอกว่าคิดว่าจะเขา้เมืองบางกอกกบัเบ๊เดพงษ์ก่อน เผือ่
มีลู่ทางค้าขายกับเขาบ้าง ถึงจะเป็นการเสี่ยงก็ต้องลองดูเผื่อจะมีฐานะดีข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงตระกูลของเตี่ยยังไม่มีใครเป็นพ่อค้ากันสักคน ถ้าโชคไม่
เข้าข้างก็ตอ้งกลบัไปอยู่บา้นนอกเหมือนเดิม และปลูกผกัเลีย้งหมูตามอาชีพเก่าที่
ถนดั 

                                                                         (เจ๊กบา้นนอก.  2541 : 109) 
จากตวัอย่างได้เห็นว่า พ่อของกิมหลัน่อยากท าอาชีพค้าขาย แม้จะเสี่ยงก็ตาม เพราะว่า

การค้าขายจะท าให้ฐานะดีขึน้ได้ คนไทยเชือ้สายจีนชนบท จงึนิยมท าการค้าขาย  
จากการวิเคราะห์ สรุปได้วา่ คนไทยเชือ้สายจีนชนบทนิยมและยดึถืออาชีพค้าขาย การค้า

ขายเป็นอาชีพหลกัของคนไทยเชือ้สายจีนชนบท การประกอบอาชีพค้าขายกลายเป็นความนิยม
ของคนไทยเชือ้สายจีนชนบทไปแล้ว 

2.2 การรับจ้าง 
นอกจากการค้าขาย แล้วคนไทยเชือ้สายจีนชนบทยงัมีวิธีการท ามาหากินอ่ืน ๆ 

บ้าง อย่างเช่นการรับจ้าง คนไทยเชือ้สายจีนชนบทส่วนหนึ่งท่ีมีชีวิตยากจนและล าบากมาก หรือ
ขาดทนุจากการค้าขาย จะไปรับจ้างกบัคนอ่ืนก่อน เพื่อเก็บเงินเป็นค่าใช้จ่ายชีวิต หรือเก็บเงินเป็น
ทนุท าการค้าขาย 

นวนิยายเร่ืองเจ๊กบ้านนอก กล่าวถึง โกบุ๊ยไม่กลวัมาสู่ประเทศไทย ถ้าไม่พบญาติพี่น้อง 
เขาวา่ไปรับจ้างกบัคนอ่ืนก่อน รอไว้เก็บเงินได้พอเป็นทนุท าการค้าขายแล้วจงึคอ่ยแยกตวัออกไป  

เตีย่ถามโกบุ๊ยบา้งว่าถา้โกบุ๊ยไม่พบญาติพีน่อ้งจะท าอย่างไร โกบุ๊ยตอบ
เสียงดงัว่าไม่กลวัสกัหน่อย เพราะมีคนจีนอยู่ในเมืองบางกอกนบัหมื่นนบัแสนคน
แล้ว คนอย่างพวกเรานี้จะไปเป็นลูกจ้างเขาที่ไหนเขาก็ไม่รังเกียจ เมื่อเก็บเงินได้
พอเป็นทนุท าการคา้ขายแลว้จึงค่อยแยกตวัออกไป  

                                                                        (เจ๊กบา้นนอก. 2541 : 4) 
จากตวัอย่างได้เห็นว่า โกบุ๊ยจะไปรับจ้างกับคนอ่ืนก่อน จะช่วยหาค่าใช้จ่ายชีวิตได้ จะ

ช่วยเก็บเงินเป็นทุนท าการค้าขายได้ นอกจากการท าค้าขายแล้ว รับจ้างกบัคนอ่ืนก็เป็นวิธีการท า
มาหากินอีกอยา่งหนึง่ส าหรับคนไทยเชือ้สายจีนชนบท 

จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า การรับจ้างเป็นสว่นหนึ่งในวิธีการท ามาหากินของคนไทยเชือ้
สายจีนชนบทอยู่แล้ว คนไทยเชือ้สายจีนชนบทส่วนหนึ่งไปรับจ้างกับคนอ่ืน เพื่อเก็บเงินเป็น
คา่ใช้จ่ายชีวิต หรือเก็บเงินเป็นทนุท าการค้าขาย 
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ผลการศกึษาวิเคราะห์แนวคิดด้านวิธีการท ามาหากิน สรุปได้ว่า คนไทยเชือ้สายจีนชนบท
มีวิธีการท ามาหากินหลาย ๆ อย่าง แต่วิธีการท ามาหากินเป็นหลกัมี 2 อย่าง คือ การค้าขาย และ
การรับจ้าง โดยเฉพาะทางการค้าขาย คนไทยเชือ้สายจีนชนบทก็นิยมท าอาชีพค้าขายมาก 

3. แนวคดิด้านการแต่งงาน 
ด้านการแตง่งาน สามารถแบง่ได้เป็น 2 ด้าน คือ ประการแรก คนไทยเชือ้สายจีนชนบท

แตง่งานเร็ว ประการท่ีสอง คือ เง่ือนไขการเลือกคูค่รอง มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
3.1 แต่งงานเร็ว 
คนไทยเชือ้สายจีนชนบทนิยมให้ลูกหลานแต่งงานเร็ว คือ แต่งงานเม่ืออายุ

ประมาณ 15-25 ปี เม่ือลกูหลานโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว ผู้ ใหญ่รีบให้พวกเขาแต่งงาน แล้วสร้าง
ครอบครัวส าหรับพวกเขาเอง อยากเห็นลกูหลานมีครอบครัวท่ีสมบูรณ์ ผู้ ใหญ่ในครอบครัวจะได้
หมดห่วง 

นวนิยายเร่ืองสะใภ้จีน กลา่วถึง กิมไล้ท่ีพอ่ต้องการให้แตง่งานเร็ว เม่ือเธออายเุพียง 15 ปี 
ครั้นอายเุธอครบ 15 ปี เตีย่ก็บอกว่า ลือ้ควรแต่งงานมีผวัไดแ้ลว้ จะไดมี้

ลูกเร็ว ๆ อัว๊จะได้หายห่วง แม่สื่อบอกอัว๊ว่าจะมีคนรักชอบลื้อมาขอภายในปีนี้ 
นอกจากนัน้เตี่ยยงัพูดหลายอย่างที่ท าให้เธออยากแต่งงานเร็วข้ึน วนัหน่ึงแม่สื่อ
มาเล่าให้เธอฟังว่า ผูช้ายคนที่จะมาเป็นผวัลื้อมีเงินและอ านาจวาสนากว่าคนใน
หมู่บา้น แต่งกนัแลว้ลือ้จะมีความสขุสบายทีส่ดุ 

                                                                                (สะใภจี้น.  2544 : 32) 
จากตวัอย่างได้เห็นว่า พ่อของกิมไล้อยากให้เธอแต่งงานเร็ว เม่ืออายกิุมไล้ครบ 15 ปี พ่อ

ของเธอก็คิดว่าเธอควรแตง่งานมีสามไีด้แล้ว จะได้มีลกูเร็ว ๆ แล้วเขาจะได้หายห่วง แสดงให้เห็นถึง
วา่ คนไทยเชือ้สายจีนชนบทนิยมให้ลกูหลานแตง่งานเร็ว ผู้ใหญ่ในครอบครัวจะได้หมดห่วง  

จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า อายุการแต่งงานของคนไทยเชือ้สายจีนชนบทประมาณ 
15-25 ปี ผู้ใหญ่ในครอบครัวนิยมให้ลกูหลานแตง่งานเร็ว แล้วเขาจะได้หายห่วง 

3.2 เงื่อนไขการเลือกคู่ครอง 
เม่ือคนไทยเชือ้สายจีนชนบทเลือกคูค่รอง คนสว่นมากมีเง่ือนไขการเลือกคูค่รอง 

เง่ือนไขการเลือกคู่ครองส าหรับคนไทยเชือ้สายจีนชนบท คือ คู่ครองท่ีเลือกต้องมีนิสัยดี  ๆ  
อย่างเช่น ขยันขันแข็ง ประหยัด กตัญญู และซื่อสัตย์ เป็นต้น  คนไทยเชือ้สายจีนชนบทเลือก
คูค่รองสว่นมากตามเง่ือนไขการเลือกคูค่รองท่ีคูค่รองท่ีเลือกต้องมีนิสยัดี ๆ 

นวนิยายเร่ืองสะใภ้จีน กล่าวถึง ก่อนพ่อของเจ๊หมวยจะขึน้ไปเมืองกวางเจา พ่อของ
เจ๊หมวยสัง่สอนลกูสาว ให้ลกูสาวเลือกไอ้กึม้เป็นผวั เพราะว่าไอ้กึม้ไม่กินเหล้าเมายา บ้าการพนนั 
บ้ามวย หวยเถ่ือน และมีนิสยัขยนั 

ก่อนเตี่ยจะข้ึนไปเมืองกวางเจา เตี่ยแอบกระซิบฉนัไว้ว่า หากอัว๊ตาย
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แล้วลื้อจะมีผวัควรเลือกเอาไอ้ก้ึมเสียเถิด หากลื้อได้ไอ้ก่ึมเป็นผวัรับรองลื้อไม่
ล าบากแน่ ๆ มนัไม่กินเหลา้เมายา บา้การพนนั บา้มวย หวยเถือ่น มนัจบแค่ ป. 4 
ก็จริงอยู่ แต่ความรู้ช่างรถตุ๊ก ๆ มนัแน่น ลือ้ก็เห็นว่ามนัขยนัขนาดไหน มนัเป็นมือ
ขวาของอัว๊มาสิบกว่าปีไม่เคยขอข้ึนเงินเดือนสกัหน มีแต่อัว๊เป็นคนข้ึนใหม้นัเอง  

                                                                       (สะใภจี้น.  2544 : 62-63) 
จากตวัอย่างได้เห็นว่า พ่อของเจ๊หมวยให้ลกูสาวเลือกไอ้กึม้เป็นผวั เพราะว่าไอ้กึม้มีนิสยั

ขยนั แสดงให้เห็นถึงคู่ครองท่ีเลือกต้องมีนิสยัดี ๆ ความขยนัขนัแข็งเป็นนิสยัดี ๆ อย่างหนึ่งท่ีเป็น
เง่ือนไขการเลือกคูค่รอง 

จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า คนไทยเชือ้สายจีนชนบทเลือกคู่ครองส่วนมากมีเง่ือนไขการ
เลือกคู่ครอง เง่ือนไขการเลือกคู่ครองส าหรับคนไทยเชือ้สายจีนชนบท ก็คือ คู่ครองท่ีเลือกต้องมี
นิสยัดี ๆ คงจะเป็นความขยนัขนัแข็ง ประหยดั กตญัญ ูและซื่อสตัย์ เป็นต้น 

4. ทศันะเก่ียวกับบุตร 
คนไทยเชือ้สายจีนชนบทให้ความสนใจและความส าคญักับเร่ืองเพศของลกูหลาน พวก

เขานิยมมีลูกหลานเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพื่อสืบตระกูล นอกจากนี ้ถ้าลูกหลานเป็น
ผู้หญิง ต้องแต่งงานตามสามีไป ส าหรับลกูหลานเป็นผู้ชายจะได้ช่วยกนัท ามาหากินและแบ่งเบา
งานของครอบครัว พวกเขาจงึนิยมมีลกูหลานเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 

นวนิยายเร่ืองสะใภ้จีน กล่าวถึง มุ่ยเอ็งคลอดลกูคนแรกเป็นผู้หญิง นางกิมฮวยแม่ผวัพา
เธอไปไหว้วอนสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิเพ่ือขอลกูชาย แตแ่ล้วคนท่ี 2 ก็กลายเป็นหญิงเสียอีก ท าให้นางกิมฮวย
แม่ผวัหงดุหงิดมาก ให้มุย่เอ็งออกลกูปีละคน จนมีลกูชายจงึหยดุ 

เมือ่หญิงชายแต่งงานกนัแลว้ย่อมมีลูกสืบสกลุ แต่คนหวัปีก็เป็นหญิง ซ่ึง
ผิดค่านิยมของจีนว่า “ได้ลูกชายคนแรกจะอยู่เย็นเป็นสขุเซ็งลี้ฮ้อ” ต่อมาปีที่ 2 
นางกิมฮวยจึงพาไปไหวว้อนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเกือบ 10 แห่งเพือ่ขอลูกชาย แต่แลว้คนที ่
2 ก็กลายเป็นหญิงเสียอีก ซ ้ าลูกคนที่ 2 ก็สุขภาพสมบูรณ์เสียอีก ท าให้นาง       
กิมฮวยแม่ผวัหงดุหงิดจนเห็นไดช้ดั งานปฏิบติัแม่ผวัตามธรรมเนียมจีนก็เบาลงอีก 
วนัหน่ึงแกพูดกับนางกิมง้อแม่สื่อว่า “ดูซิว่ามันจะได้ลูกหญิงสกักี่โหล ให้มัน
ออกมาปีละคน มีลูกชายจึงหยดุ” มุ่ยเอ็งก็พูดออ้มแอม้ว่า ฉนัก็อยากไดลู้กชายใจ
จะขาดแต่พระเจ้าไม่เป็นใจไม่รู้ว่าจะท าอย่างไรกิมงอ้เอ๋ย 

                                                                     (สะใภจี้น. 2544 : 113-114) 
จากตวัอย่างได้เห็นว่า มุ่ยเอ็งลูกสะใภ้และแม่ผวัต้องการมีลูกหลานเป็นผู้ชายมากกว่า

ผู้หญิง พวกเขาให้ความสนใจและความส าคญักบัเร่ืองด้านเพศของลกูหลาน แสดงให้เห็นถึง คน
ไทยเชือ้สายจีนชนบทนิยมมีลกูหลานเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง  

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า คนไทยเชือ้สายจีนชนบทนิยมมีลกูหลานเป็นเพศชายมากกว่า
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เพศหญิง เพราะว่าลกูหลานเป็นผู้ชายจะสืบตระกลูได้ นอกจากนี ้ลกูหลานเป็นผู้ชายจะได้ช่วยกนั
ท ามาหากินและแบง่เบางานของครอบครัวได้ 

5. ด้านสถานะทางเพศ 
ด้านสถานะทางเพศ บุรุษมีสถานะสงูกว่าสตรีในสงัคมคนไทยเชือ้สายจีนชนบท คนไทย

เชือ้สายจีนชนบทยงัคงด าเนินแบบเพศชายมีสถานะสงู เพราะว่าผู้ชายเป็นผู้น า มีอ านาจมากใน
ครอบครัว มีความส าคญัมากต่อครอบครัว แต่ละคนในครอบครัวต้องพึ่งพาอาศยักับผู้ชาย ใน
สงัคมและวฒันธรรมจีนดัง้เดิมผู้หญิงมีฐานะท่ีต ่ากว่าผู้ชาย และมกัจะถูกผู้ชายดถููกหรือเหยียด
หยามอยู่เสมอ เน่ืองจากมีก าลงัท่ีอ่อนแอกว่า หรือมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจท่ีจ าต้องพึ่งพาผู้ชาย  
ผู้หญิงยงัคงไม่ได้รับความส าคญัจากสงัคม ผู้หญิงยงัคงถกูผู้ชายดถูกูเหยียดหยาม ความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้หญิงกบัผู้ชายเป็นไปด้วยความไม่ยตุิธรรม ความคิดหรือจิตส านึกแบบนีถ้กูถ่ายทอดสืบ
ตอ่ให้คนไทยเชือ้สายจีนชนบทท่ีเป็นลกูจีนมาอยา่งตอ่เน่ือง 

นวนิยายเร่ืองสะใภ้จีน กล่าวถึงกิมไล้ช่วยเตี่ยและแม่ขายถ่าน เธออยากไปเรียนหนงัสือ
เหมือนพี่ชาย 2 คน แต่พ่อของเธอคิดว่า ลกูผู้หญิงเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์ ไม่นานก็ต้องแต่งงาน
เป็นแม่เรือนแม่บ้านดูแลผวัและลกูไปจนแก่ ลูกสาวจีนส่วนมากแต่งงานแล้วต้องไปอยู่กับผวัไป
ตลอดชีวิต ไมมี่สทิธ์ิกลบัมาอยูก่บัพอ่แมเ่หมือนลกูผู้ชาย 

กิมไล้ช่วยเตี่ยและแม่ขายถ่านด้วยความขยนัขนัแข็ง บางวนัต้องหาบ
ถ่านไปส่งลูกคา้กบัแม่ในหมู่บ้านต่าง ๆ ส่วนพีช่ายกิมไล้ 2 คนไปเรียนหนงัสือใน
จงัหวดัแบบไปกลบั เธออยากเรียนหนงัสือเหมือนพี ่แต่เตีย่บอกว่า “อย่าเรียนเลย 
เพราะเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์ ไม่นานลือ้ก็ตอ้งแต่งงานเป็นแม่เรือนแม่บา้นดูแลผวั
และลูกไปจนแก่” แลว้กิมไลก็้ไดแ้ต่ถอนใจเพราะเธอรู้จากปากเตีย่มานานแลว้ว่า  

 
 

ลูกสาวจีนส่วนมากแต่งงานแลว้ตอ้งไปอยู่กบัผวัไปตลอดชีวิต ไม่มีสิทธ์ิกลบัมาอยู่
กบัพอ่แม่เหมือนลูกผูช้าย 

                                                                            (สะใภจี้น.  2544 : 32) 
จากตวัอย่างได้เห็นว่า พ่อของกิมไล้ห้ามกิมไล้ไปเรียนหนงัสือเหมือนพี่ชาย 2 คน พ่อของ

เธอคิดวา่ ลกูผู้หญิงเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์ เพราะว่าผู้หญิงต้องแตง่งานเป็นแมเ่รือนแมบ้่านอยูก่บั
ผวั ดแูลผวัและลกูไปตลอดชีวิต ไมมี่สิทธ์ิกลบัมาอยู่กบัพ่อแม่เหมือนลกูผู้ชาย แสดงให้เห็นถึงบรุุษ
มีสถานะสงูกวา่สตรี  

จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า เพศชายมีสถานะสงูในสงัคมคนไทยเชือ้สายจีนชนบท ผู้ชาย
ต้องมีความรับผิดชอบ รับภาระหนักท าหน้าท่ีกับครอบครัว และคนในครอบครัวนัน้  ๆ ผู้หญิงมี
ฐานะต ่าในสงัคมคนไทยเชือ้สายจีนชนบท เพราะว่าผู้หญิงมีอ านาจและความสามารถน้อย ต้อง
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พึง่พาอาศยักบัผู้ชาย  
6. นิสัย 
นิสัยของคนไทยเชือ้สายจีนชนบทเป็นความประพฤติท่ีเคยชินของคนไทยเชือ้สายจีน

ชนบท ด้านนิสยัของคนไทยเชือ้สายจีนชนบทสามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ก็คือ ด้านแรก ความขยนั 
ด้านท่ีสอง การประหยดั และด้านท่ีสาม ความกตญัญกูตเวที ด้านนิสยัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

6.1 ความขยนั 
คนจีนสว่นมากมีนิสยัขยนัหมัน่เพียร ความขยนัเป็นนิสยัหลกัของคนจีนแน่นอน

อยูแ่ล้ว คนจีนจากแผ่นดนิใหญ่ประเทศจีนอพยพเข้ามาสูป่ระเทศไทยยงัรักษานิสยัความขยนัอยู่ 
ลกูหลานของคนจีนท่ีได้อพยพเข้ามาสูป่ระเทศไทยก็สืบทอดนิสยัเป็นความขยนัจากบรรพบรุุษ 
เพื่อปรับปรุงชีวิตซึง่ความยากจนยากล าบากไห้ดีขึน้ เพื่อตัง้ตวั ตัง้ฐานะ 

นวนิยายเร่ืองเจ๊กบ้านนอก กลา่วถึง แม่ของกิมหลัน่ขยนัท างานและหนกัพอ ๆ กบัเตี่ยและ
โกกุ่ย ไม่มีเวลาคิดถึงเกาะไหหล าอีกแล้ว และท าให้ผิวนวลขาวกลายเป็นสีคล า้แดดไปหมด ผมท่ี
ด าสลวยกลายเป็นสีน า้ตาลไหม้เพราะสู้งานในไร่ 

แม่ท างานหนกัพอ ๆ กบัเตีย่และโกกุ่ยจนไม่มีเวลาคิดถึงเกาะไหหล าอีก
แล้ว หกเดือนที่แม่สูง้านในไร่ท าให้ผิวนวลขาวกลายเป็นสีคล ้าแดดไปหมด ผมที่
ด าสลวยกลายเป็นสีน ้าตาลไหม้ 
                                                                 (เจ๊กบา้นนอก.  2541 : 15) 
จากตวัอย่างได้เห็นว่า แม่ของกิมหลัน่ขยนัท างาน จนท าให้ผิวนวลขาวกลายเป็นสีคล า้

แดดไปหมด ผมท่ีด าสลวยกลายเป็นสีน า้ตาลไหม้เพราะสู้งานในไร่ แสดงให้เห็นถึง คนไทยเชือ้สาย
จีนมีนิสยัเป็นความขยนัเพื่อสู้ ชีวิต 

จากการวิเคราะห์ สรุปได้วา่ คนไทยเชือ้สายจีนขยนัท างาน และหาเช้ากินค ่า บางคนแม้วา่
อายมุากแล้วก็ยงัสู้งานไมห่ยดุ พวกเขาท ามหากินอย่างขยนั เพื่อปรับปรุงชีวิตซึง่ความยากจนและ
ล าบากไห้ดีขึน้ เพื่อตัง้ตวั ตัง้ฐานะ จงึแสดงวา่ คนไทยเชือ้สายจีนชนบทมีนิสยัเป็นความขยนั 

6.2 ความประหยัด 
คนไทยเชือ้สายจีนชนบทท่ีได้อพยพเข้ามาและอาศยัอยู่ในชนบทของประเทศ

เพื่อหลีกภยั คนเหล่านัน้ส่วนมากมีชีวิตอนัความยากจนและล าบาก โดยเฉพาะมาสู่ประเทศไทย 
ได้พบปัญหามากมาย มีชีวิตยิ่งล าบากกว่าแต่ก่อน นอกจากท าให้พวกเขาขยนัท ากิจการงานทุก
ชนิด ไม่เลือกงานไม่เก่ียงงาน ยงัท าให้พวกเขามีนิสยัประหยดั เพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อเก็บเงินสร้าง
ฐานะ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูใ่ห้ดีขึน้ 

นวนิยายเร่ืองเจ๊กบ้านนอก กลา่วถึง ห้องเช่ามีสิง่แวดล้อมท่ีดี ๆ ทัง้มีตู้กบัข้าวและตู้ เย็นตัง้
ชิดติดกบัห้องน า้ พ่อของกิมหลัน่คิดว่าตู้ เย็นหลงันีไ้ม่น่าซือ้เลยเพราะยงัไม่จ าเป็น ไม่ใช่คนมีเงิน
เหลือใช้ต้องซือ้มาประดบับ้านช่อง 
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หอ้งเช่าแห่งนีอ้ยู่ใกลก้บัคลองน ้าไม่ไกลจากอู่ซ่อมรถทีท่ างานของพีช่าย
ฉนันกั เป็นหอ้งชัน้เดียวโล่งโจ้ง มีหอ้งน ้าอยู่ในหอ้งทางซ้ายมือ ถา้มองไม่ถว้นถีจ่ะ
เห็นเป็น 2 ห้อง เพราะมีผ้าม่านกั้นจากห้องน ้ าไปถึงฝาผนังห้องทางขวา 
นอกจากนัน้ยงัมีตูก้บัข้าวและตูเ้ย็นตัง้ชิดติดกบัหอ้งน ้าอีก เร่ืองตูเ้ย็นหลงันีเ้ตีย่ต่อ
ว่าโกส่ายว่าไม่น่าซ้ือเลยเพราะยงัไม่จ าเป็น เราไม่ใช่คนมีเงินเหลือใช้ต้องซ้ือมา
ประดบับา้นช่อง 

                                                                          (เจ๊กบา้นนอก. 2541 : 114) 
จากตวัอย่างได้เห็นว่า พ่อของกิมหลัน่คิดว่าไม่น่าซือ้ตู้ เย็นหลงันีเ้ลยเพราะยงัไม่จ าเป็น 

ไม่ใช่คนมีเงินเหลือใช้ต้องซือ้มาประดบับ้านช่อง พ่อของกิมหลัน่ไม่ชอบสิน้เปลือง แสดงให้เห็นถึง 
คนไทยเชือ้สายจีนมีนิสยัเป็นประหยดั ไม่ชอบฟุง้เฟอ้ 

จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า คนไทยเชือ้สายจีนชนบทเพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อเก็บเงินสร้าง
ฐานะ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึน้ จึงใช้ชีวิตอย่างประหยดั แสดงว่า คนไทยเชือ้สายจีน
ชนบทมีนิสยัประหยดั 

6.3 ความกตญัญูกตเวท ี
ความกตญัญูกตเวทีเป็นคณุธรรมอนัดีงามของประเทศจีนนบัจากโบราณเป็น

ต้นมา คนไทยเชือ้สายจีนชนบทได้สืบทอดคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวที จากบรรพบุรุษท่ี
อพยพจากประเทศจีนมาเป็นอย่างดี คนไทยเชือ้สายจีนชนบทมีความกตญัญูกตเวทีต่อปู่  ย่า ตา 
ยายหรือคณุพอ่คณุแม่ เพื่อตอบแทนบญุคณุของผู้ใหญ่ในครอบครัว 

นวนิยายเร่ืองเจ๊กบ้านนอก กลา่วถึง พ่อของกิมหลัน่เจ็บป่วยอยู่ และร่างกายยงัไมแ่ข็งแรง 
ยงัต้องกินยารักษาอาการ จึงกิมหลัน่ยงัไม่อยากหาสามี อยากดูแลพ่อจนพ่อหายเจ็บป่วย และ
ร่างกายแข็งแรง เพราะกิมหลัน่คดิวา่พอ่น่าสงสารและมีพระคณุยิ่งใหญ่ตอ่เธอ 

ฉนัอยากให้เตีย่แข็งแรง ให้เตีย่ไม่ต้องกินยาและอยู่ไปกบัลูกนาน ๆ จน
อาย ุ100 ปี ฉนับอกกบัตวัเองในคืนนี้ว่าคนที่น่าสงสารและมีพระคุณย่ิงใหญ่ต่อ
ฉนัเวลานีคื้อเตีย่คนเดียวเท่านัน้ ฉนับอกกบัตวัเองว่าถา้เตีย่เลิกกินยาและแข็งแรง 
ไม่มีอาการไอเวลาอากาศเย็นจดัละก็ จะไปบอกแม่สือ่สกัวนัหน่ึง ว่าฉนัพร้อมแลว้
ทีจ่ะจากเตีย่ไปอยู่กบัผวัเหมือนกิมหย่ง 

                                                                         (เจ๊กบา้นนอก.  2541 : 171) 
จากตวัอย่างได้เห็นว่า กิมหลัน่ยงัไม่อยากหาสามี อยากดแูลพ่อจนพ่อหายเจ็บป่วย และ

ร่างกายแข็งแรง เพราะกิมหลัน่คิดว่าพ่อน่าสงสารและมีพระคณุยิ่งใหญ่ตอ่เธอ แสดงให้เห็นถึง คน
ไทยเชือ้สายจีนมีนิสยัเป็นความกตญัญกูตเวที เพื่อตอบแทนบญุคณุของผู้ใหญ่ 

จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า คนไทยเชือ้สายจีนชนบทมีความกตญัญกูตเวทีต่อปู่  ย่า ตา 
ยายหรือคณุพ่อคณุแม่ เพื่อตอบแทนบุญคณุของผู้ ใหญ่ในครอบครัว จึงแสดงว่า คนไทยเชือ้สาย
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จีนชนบทมีนิสยัด ีมีความกตญัญกูตเวที 
ผลการศกึษาวิเคราะห์แนวคิดด้านนิสยัของคนไทยเชือ้สายจีนชนบท สรุปได้ว่า นิสยัของ

คนไทยเชือ้สายจีนชนบทมีทัง้สามด้าน ก็คือขยนั ประหยดั และกตญัญกูตเวที 

 
อภปิรายผล  
 จากผลการวิเคราะห์ภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนชนบทในวรรณกรรมของกิมหลัน่  
ได้พบวา่ ผู้ เขียนเขียนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนชนบท เม่ือได้ศกึษา
วิเคราะห์แล้ว ท าให้ทราบแนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทยเชือ้สายจีนชนบทได้เป็นอย่างดี และ
ท าให้เกิดความรู้ท่ีได้รู้จากและได้ข้าใจสภาพสงัคมของไทยเชือ้สายจีนชนบทให้มากยิ่งขึน้ และ
ลกึซึง้ยิ่งขึน้ 

ภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนชนบทในวรรณกรรมของกิมหลัน่ ได้สะท้อนให้เห็นได้
ชดัเจน สภาพความเป็นอยู่ของคนไทยเชือ้สายจีนชนบทส่วนมากมีชีวิตอนัยากจนและล าบาก แต่
พวกเขาไม่ได้ท้อแท้ และน้อยใจ พวกเขาเพื่อได้รับค่าใช้จ่ายชีวิตเพิ่มขึน้จะได้ช่วยปรับปรุงชีวิต
ความเป็นอยูข่องตนให้ดีขึน้ จะได้ตัง้ตวั สร้างฐานะ จงึขยนัท ามาหากิน คนไทยเชือ้สายจีนชนบทมี
วิธีการท ามาหากินหลายอย่าง แต่วิธีการท ามาหากินเป็นหลกัมีสองอย่าง คือ การค้าขาย และการ
รับจ้าง โดยเฉพาะการค้าขาย คนไทยเชือ้สายจีนชนบทนิยมค้าขายมาก สว่นด้านการแตง่งาน คน
ไทยเชือ้สายจีนชนบทสว่นมากแตง่งานเร็ว  เง่ือนไขการเลือกคูค่รองส ารับคนไทยเชือ้สายจีนชนบท 
คือ คู่ครองต้องมีนิสยัดี ขยนั กตญัญู และซื่อสตัย์ ส่วนด้านสถานะทางเพศ บุรุษมีสถานะสงูกว่า
สตรีในสงัคมคนไทยเชือ้สายจีนชนบท ด้านนิสยัของคนไทยเชือ้สายจีนชนบท ผู้ เขียนก็ได้สะท้อน
ให้เห็นถึงคนไทยเชือ้สายจีนชนบทมีนิสยัท่ีดีงาม นิสยัท่ีดีงามอย่างเช่น ความขยนั การประหยดั 
และความกตญัญกูตเวที ผู้ เขียนตัง้ใจท่ีจะให้ผู้อา่นทัง้นัน้เกิดนิสยัท่ีดีงาม  

 
ข้อเสนอแนะ 
 นอกจากการศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนชนบทในวรรณกรรมของ
กิมหลัน่แล้ว ควรจะได้ศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนในวรรณกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนักบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีน เช่น วรรณกรรมของประภสัสร เสวิกลุ 
เพื่อความเข้าใจภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนในวรรณกรรมท่ีมีลกัษณะคนไทยเชือ้สายจีน
อยา่งลกึซึง้ยิ่งขึน้ 
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