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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเร่ือง  ภาพสะท้อนการก่อร่างสร้างตวัของคนไทยเชือ้สายจีนในสงัคมไทยจาก   
นวนิยายไทย  มีจดุมุง่หมายเพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนการก่อร่างสร้างตวัของคนไทยเชือ้สายจีนใน
สงัคมไทยจากนวนิยายไทย  และเพื่อวิเคราะห์คณุธรรมจริยธรรมของกลุ่มคนไทยเชือ้สายจีนใน
สงัคมไทยจากนวนิยายไทย 

ผลจากการศกึษาวิเคราะห์นวนิยาย 5 เร่ือง ได้พบว่า  ด้านการท างาน  คนไทยเชือ้สายจีน
ขยันท ากิจการงานทุกชนิด  ไม่เลือกงาน  ไม่เก่ียงงาน กล้าได้กล้าเสีย จนประสบความส าเร็จ      
ในด้านครอบครัว จะนิยมมีครอบครัวท่ีมีขนาดใหญ่  มีลกูหลานจ านวนมาก  โดยมีผู้ชายมากกว่า
ผู้ หญิงเพื่อสืบตระกูล ในด้านค าสั่งสอน คนไทยเชือ้สายจีนจะสั่งสอนลูกหลานด้วยคุณธรรม 
ซื่อสตัย์สจุริต  กตญัญกูตเวที  ขยนัหมัน่เพียรและอดทน พึง่ตวัเอง ประหยดั  และถ่อมตวั  ในด้าน
ความเช่ือ  คนไทยเชือ้สายจีนยงัรักษาเอาไว้ได้อยา่งดี  ในด้านการเปลี่ยนแปลงของการด าเนินชีวิต
ของคนไทยเชือ้สายจีน  ได้สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเชือ้สายจีน  สร้างเนือ้สร้างตวัจาก  
เสื่อผืนหมอนใบ  จนกลายเป็นมหาเศรษฐี  ในด้านนโยบายเศรษฐกิจและการด าเนินธุรกิจ  คนไทย
เชือ้สายจีนส่วนใหญ่จะเร่ิมต้นด้วยการท าธุรกิจขนาดเล็ก ๆ และค่อย ๆ ขยายจนกลายเป็นธุรกิจ
อนัใหญ่โต และนโยบายของประเทศไทยก็มีความส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของคนไทยเชือ้สายจีน 

การวิจัยครัง้นีย้ังได้พบอิทธิพลของวรรณกรรมท่ีมีต่อผู้ อ่านด้านคุณธรรมจริยธรรมคือ    
ความรับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นคณุธรรมพืน้ฐานในการสร้างครอบครัว  และก็เป็นคณุธรรมอนั
ส าคญัในธุรกิจการงาน นอกจากนี ้คนไทยเชือ้สายจีนยงัต้องมีความ ซื่อสตัย์สจุริต กตญัญกูตเวที  
ขยนัหมัน่เพียรและอดทน  พึง่ตวัเอง  ประหยดั  และถ่อมตวัด้วย 
ค าส าคัญ : คนไทยเชือ้สายจีน, นวนิยายไทย, การก่อร่างสร้างตวั 
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The Settlement of Chinese-Thais in Thai Society as Reflected in Thai Novels 

Weijie Xu  
Abstract 

In an examination of Thai novels, this research aims to analyze reflections of the 

settlement and the moral conduct of Chinese-Thais in Thai society. The scope of this study is 

an analysis of Lodlaimangkorn by Prapatsorn Sevikul, Gang Tee Trakul Song by Pensiri 

Botun, Kleeb Sudtai by Karntima, Bo Be by Warapha, and A-Pa by Jittra Kornuntakiat. The 

hypothesis of this study is that reflections in Thai novels of Chinese-Thais settling in Thai 

society enable readers to understand the ways in which Chinese people lived – the struggles 

they underwent and the obstacles they overcame – when settling in Thailand under His 

Majesty’s moral authority, with these Chinese maintaining their gratefulness, diligence, and 

honesty for success. 

From an examination of these five novels, it can be seen that Thai-Chinese are 

diligent in every field of work and never turn down work; they are courageous, and will 

undergo challenges until they meet with success. They prefer large families with many 

children, with boys outnumbering girls in order to continue their family lineage. They teach 

their children to live with morality, honesty, gratefulness, diligence, tolerance, self-reliance, 

frugality and modesty. As regards belief, Chinese-Thais are good at maintaining their beliefs. 

As regards their progress through life, Chinese-Thais, in establishing themselves, move from 

owning very little other than the shirts on their backs to being very wealthy people. Regarding 

business and economic policy, they start out with a small business, which they gradually 

expand until it has become large (but with the policies of Thailand being important to the 

development of their business). 

In addition to discussing reflections of the settlement of Chinese-Thais in Thai 

society, this research also has an influence on the moral conduct of readers and society; it 

suggests that having responsibility towards one’s family is a fundamental virtue in raising a 

family and an important virtue in doing business. In addition, honesty, gratefulness, diligence, 

tolerance, self-reliance, frugality, and modesty are all important in living. 
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บทน า 
ชาวจีนได้อพยพเข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศไทยตัง้แต่สมยัอยธุยา ในรัชกาลท่ี 3 ชาวจีน

จากแผ่นดินใหญ่ได้อพยพเข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศไทยจ านวนมาก  คนไทยเชือ้สายจีนเข้ามา
ประเทศไทยในสมยันีส้ว่นมากจะเป็นคนยากไร้มาเป็นแรงงานหรือประกอบอาชีพรับจ้างคนอ่ืน  หา
เช้ากินค ่าจนกว่าจะตัง้ตัวได้ก็ต้องอยู่อย่างขมข่ืน ยากล าบากอย่างหนักหนา เน่ืองจากความ
แตกต่างของวัฒนธรรม ปัญหาในการใช้ภาษา เป็นต้น  คนไทยเชือ้สายจีนเหล่านีจ้ าเป็นต้อง
รวมกลุ่มอาศัยอยู่ด้วยกัน เพื่อป้องกันตัวและการท ามาหากิน เช่น ในเร่ือง อยู่ กับก๋ง แต่งโดย  
หยก บูรพา  พิมพ์ปี พ.ศ. 2548  พวกคนไทยเชือ้สายจีนมกัจะอยู่ในห้องแถวอนัคบัแคบ  เต็มไป
ด้วยคนยากไร้  อยูป่ระเทศไทยหลายปีแล้ว  จะเร่ิมต้นท าการค้าขายหรือเปิดโรงเรียนสอนภาษาจีน  
ก่อร่างสร้างตวัเป็นมหาเศรษฐีและคนมีฐานะ  นวนิยายแนวสะท้อนสภาพสงัคมและวฒันธรรมจีน 
ได้สะท้อนความเป็นจริงและเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ ท าให้ผู้อ่านรู้จกัสู้ ชีวิตและท าให้ผู้อ่านอดขบคิดชีวิต
ของตวัเองไม่ได้เลยเน่ืองจากตวัละครในเร่ืองเต็มไปด้วยก าลงัและความกล้าหาญในการต่อสู้กับ  
โชคชะตาอนัเลวร้าย ค าสอน คติ และกลวิธีการสัง่สอนลกูหลานท่ีปรากฏในนวนิยายตา่ง ๆ ซึง่เป็น
สิ่งท่ีดีงามท่ีผู้ อ่านสามารถปฏิบตัิตาม เช่น ความกตญัญู ความอดทน ขยนัหมั่นเพียร และการ
ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั  เป็นตนั 

นวนิยายไทยท่ีเขียนถึงชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชือ้สายจีนนัน้  ได้เขียนถึงเอกลกัษณ์
ต่าง ๆ ของคนไทยเชือ้สายจีนท่ีติดตวัมาจากประเทศจีน ดงัท่ีจงจิต กล่อมสิงห์ (2546 : 1 - 2) ได้
กลา่วว่า เป็นเอกลกัษณ์ท่ีบง่บอกถึงความเป็นจีนท่ีแตกตา่งจากชาติอ่ืน  ซึง่เอกลกัษณ์ท่ีแสดงออก
มีหลายด้าน เช่น ภาษา ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม อาหาร ศาสนา ทศันคติ ความเช่ือ พิธีกรรมตา่ง 
ๆ ทัง้ในรอบปีและรอบชีวิต นวนิยายจงึได้สะท้อนภาพสงัคมและวฒันธรรมของชาวไทยเชือ้สายจีน
อยา่งเห็นได้ชดั 

ผู้วิจยัได้เลือกศกึษานวนิยาย 5 เร่ืองท่ีสะท้อนภาพการก่อร่างสร้างตวัของคนไทยเชือ้สาย
จีนในสงัคมไทยอย่างเด่นชดั  ได้แก่  ลอดลายมังกร  ของ  ประภสัสร  เสวิกลุ  แก๊งตี๋ตระกูลซ่ง  
ของ เพ็ญศิริ  โบตั๋ นกลีบสุดท้าย  ของ กานติมา โบ๊เบ๊ ของ วราภา  และ อาปา ของ จิตรา  
ก่อนนัทเกียรติ นวนิยาย 5 เร่ืองท่ีผู้วิจยัเลือกวิจยันี ้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงการก่อร่างสร้างตวัของคน
ไทยเชือ้สายจีนท่ีอยู่ในประเทศไทย   ความอดทนต่อสู้กบัชะตากรรม ความขยนัหมัน่เพียรเพื่อท า
มาหากิน ซึง่เป็นลกัษณะนิสยัของคนไทยเชือ้สายจีน การสัง่สอนลกูหลาน คตเิตือนใจอนัดีงาม  วิถี
ชีวิตของคนไทยเชือ้สายจีนล้วนได้สะท้อนในนวนิยายเหล่านีอ้ย่างเห็นได้ชดั แต่การวิเคราะห์การ
ก่อร่างสร้างตัวของคนไทยเชือ้สายจีนในสังคมไทยในนวนิยาย  5 เร่ืองนี ้ยังไม่มีผู้ วิจัยมาก่อน  
ผู้วิจยัจงึมีความสนใจน ามาวิเคราะห์เพื่อศกึษาภาพสะท้อนการก่อร่างสร้างตวัของคนไทยเชือ้สาย

http://www.se-ed.com/eShop/Search/SearchList.aspx?Keyword=%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%81-%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2&SearchType=Author&SelectType=All
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จีนในสงัคมไทยในเร่ืองนีอ้ย่างลึกซึง้  ตลอดจนเพิ่มความรู้เก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีนในประเทศ
ไทยให้มากยิ่งขึน้ด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนการก่อร่างสร้างตวัของคนไทยเชือ้สายจีนในสงัคมไทยจาก 
นวนิยายไทย 

2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของนวนิยายท่ีสะท้อนภาพการก่อร่างสร้างตวัของคนไทยเชือ้สาย
จีนในสงัคมไทยท่ีมีตอ่ผู้อา่น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้วิธีวิจยัเอกสาร โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. เลือกนวนิยายไทยท่ีสะท้อนภาพการก่อร่างสร้างตวัของคนไทยเชือ้สายจีนไว้อย่างโดด

เดน่จ านวน 5 เร่ือง ได้แก่ นวนิยายเร่ือง ลอดลายมังกร แตง่โดย ประภสัสร เสวิกลุ แก๊งตี๋ตระกูล
ซ่ง แต่งโดย   เพ็ญศิริ  โบตั๋นกลีบสุดท้าย แต่งโดย กานติมา โบ๊เบ๊ แต่งโดย วราภา และ อาปา  
แตง่โดย จิตรา ก่อนนัทเกียรติ 

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับภาพสะท้อนสังคมจากวรรณกรรม และศึกษา
ทฤษฎีทางสงัคมและคณุธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ในการศกึษาครัง้นี ้

3. วิเคราะห์ภาพสะท้อนการก่อร่างสร้างตวัของคนไทยเชือ้สายจีนในสงัคมไทย ท่ีปรากฏ
ในนวนิยายเร่ือง ลอดลายมังกร แก๊งตี๋ตระกุลซ่ง โบตั๋นกลีบสุดท้าย  โบ๊เบ๊ และอาปา  

4. วิเคราะห์คณุธรรมจริยธรรมท่ีปรากฏในเร่ืองและอิทธิพลท่ีมีตอ่ผู้อา่น 
5. เสนอผลการศกึษาแบบพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive  Analysis) 

 
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ประเด็นหลกัท่ีเก่ียวกับภาพสะท้อนการก่อร่างสร้างตวัของคนไทยเชือ้

สายจีนในสงัคมไทยจากนวนิยายไทย  โดยแบง่เป็น 4 ประเด็นหลกั  ดงันี ้
 1. การท างาน 

ในสมยัก่อน ชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ได้อพยพเข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศไทยจ านวนมาก  
ส่วนมากจะเป็นคนยากไร้  หนีสงครามหรือหนีความยากจน มาเป็นแรงงานหรือประกอบอาชีพ
รับจ้างคนอ่ืน  หาเช้ากินค ่าจนกวา่จะตัง้ตวัได้ก็ต้องอยูอ่ยา่งขมข่ืน ยากล าบากอยา่งหนกัหนา สว่น
คนไทยเชือ้สายจีนนี ้หนกัเอาเบาสู้  ไม่เลือกงานไม่เก่ียงงาน  และสว่นใหญ่ด าเนินธุรกิจของตนเอง
ได้ส าเร็จในชีวิต 
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1.1 หนักเอาเบาสู้ ไม่เก่ียงงาน 
 คนไทยเชือ้สายจีนท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอย่างเสื่อผืนหมอนใบ  ได้เร่ิมท าการ

ค้าขายเลก็ ๆ น้อย ๆ หนกัเอาเบาสู้  ขยนัและอดทนในการท างาน เพื่อท ามาหากิน และเพื่อเก็บเงิน
ถงุแรก พวกเขาสามารถสร้างตวัและท าให้ตวัเองเป็นถึงเถ้าแก่ 

นวนิยายเร่ือง ลอดลายมังกร ได้พดูถึงเม่ือปู่ ถึงเมืองไทยใหม่ ท างานเป็นจบักงัรับจ้างแบก
กระสอบข้าวสารท่ีท่าน า้ราชวงค์ ปู่ ท างานเหน่ือยมาก แตปู่่ ก็ขยนัท างาน ไมเ่ลือกงานไมเ่ก่ียงงาน 

เมื่อปู่ มาถึงเมืองไทยใหม่ ๆ นั้น อยู่ในลักษณะที่เรียกว่า “เสื่อผืนหมอนใบ”  
และเร่ิมงานครั้งแรกดว้ยการเป็นจบักง้รบัจ้างแบกกระสอบข้าวสารทีท่่าน ้าราชวงค์ เคยมี
คนถามว่าตอนนัน้ปู่ เหนื่อยมากไหม ปู่ ตอบว่าเหนื่อย แต่ระหว่างความเหนื่อยกบัความ
หิวนัน้  ความเหนือ่ยเป็นส่ิงที่พอจะอดทนได้ ส่วนความหิวยากทีจ่ะทนอดไหว ปู่ จึงยอม
เหนือ่ยดีกว่าจะยอมหิว 

(ลอดลายมงักร.  2536 : 10) 
จากตวัอยา่งที่กลา่ววา่ นวนิยายเร่ือง ลอดลายมังกร แสดงให้เห็นวา่ กลุม่คนไทยเชือ้สาย

จีนในสงัคมไทย สว่นใหญ่เร่ิมต้นเป็นแรงงานหรือประกอบอาชีพรับจ้างคนอ่ืน แต่พวกเขาจนถึงได้
ส าเร็จ ได้ก่อร่างสร้างตวัอยู่ในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจของตนเอง สิ่งท่ีส าคญัมากก็คือ ไม่ว่าจะ
ท างานชนิดใดก็ต้องท าอยา่งเต็มใจ 

1.2 กล้าได้กล้าเสีย 
การท่ีชาวจีนอพยพมาสู่เมืองไทยนัน้ ส่วนใหญ่จะเพ่ือมาท ามาหากินสร้างฐานะใหม่  แต่ท่ี

เมืองไทยก็ไม่มีท่ีดินเป็นของพวกเขา จึงไม่สามารถท าไร่ท านาได้  พวกเขาก็ไม่มีบ้าน ไม่มีเงินทอง 
ในแรก ๆ ไม่มีงานท าด้วย เพื่ออยู่ต่อไปได้ พวกเขาจึงพยายามหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี ้สิ่งท่ี
ต้องการมากท่ีสุดส าหรับพวกเขาก็คือมีงานให้ท า งานท่ีท านัน้อาจเปลี่ยนไปเร่ือย ๆ ตามความ
ต้องการหรือโอกาสท่ีได้มาหรือปัญหาท่ีเจอ กล้าได้กล้าเสียซึง่จะเป็นสว่นส าคญัในการท างาน 

ในนวนิยายเร่ือง แก๊งตี๋ตระกูลซ่ง เคีย้ง และ กิมเน้ย เคยเป็นเจ้าของคณะเชิดสิงโตมีช่ือ  
แต่ท่ีต้องปิดคณะลงเพราะโดนคณะคู่แข่งซือ้ตวัคนเชิดหวัสิงโตไป เคีย้งจึงได้เปลี่ยนอาชีพมาขาย
กาแฟอยูท่ี่ตลาดเยาวราชเพื่อเลีย้งครอบครัว 

อีกครั้งทีอ่ปุกรณ์การเชิดสิงโตของคณะอัง้ไซตอ้งถูกเก็บเข้าห้องเก่าของมนั  แล้ว
ลัน่ดานปิดประตูตายหมายถึงว่าคณะอัง้ไซไดต้ายไปจากยทุธจกัรคณะเชิดสิงโตตราบนิจ
นิรันดร์ บรรดาลูกนอ้งในคณะพากนัแตกฉานซ่านเซ็นออกจากคณะกลบัไปสู่ถ่ินฐานเดิม
ของตน ท้ิงสมาชิก “แซ่ซ่ง” ใหจ้มปลกักบัความอาดูรแห่งการสูญเสียครัง้ส าคญั... 

“ถ้ามนัตัง้อยู่ของมนัอย่างนี้ ลูกผวัลื้อจะตายหรือเปล่า แต่มนษุย์เราต่างหากที่
เอาเขาไปใช้ผิดครู คนผิดครูมกัจะพบจุดจบอย่างย้งเสมอ ไม่ใช่สิงโตหรือมงักรที่ฆ่าลูก
ชายลือ้หรอก” 
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(แก๊งตีต๋ระกูลซ่ง.  2549 : 34 - 40) 
จากตวัอย่างท่ียกมา ผู้วิจยัได้เห็นว่า เคีย้ง และ กิมเน้ยต้องปิดคณะเชิดสิงโต แล้วพวกเขา

ก็ไมมี่งานท า ไม่มีรายได้ แตพ่วกเขาไมไ่ด้โทษฟ้าโทษคน แตใ่ห้ก าลงัใจกลุม่สมาชิกของคณะ สอน
ให้พวกเขาต้องสร้างความมัน่ใจไปหางานใหม ่

 
 

2. ครอบครัวและเครือญาต ิ
ครอบครัวเป็นสถาบันพืน้ฐานของสังคม ลักษณะของแต่ละครอบครัวจึงสามารถเป็น

ตวัอยา่ง  สว่นหนึง่ในการสะท้อนลกัษณะของสงัคมโดยรวม   
2.1 จ านวนและเพศของลูกหลาน 
ชาวจีนนิยมมีครอบครัวใหญ่ มีลกูหลานจ านวนมาก เพราะมีความเช่ือว่าคนจ านวนมาก

จะได้ร่วมแรงร่วมใจท ามาหากิน และลกูหลานในครอบครัวจะอยู่กินด้วยกนั ในสมยัเก่า ผู้หญิงมี
ฐานะท่ีต ่ากว่าผู้ชาย เน่ืองจากมีก าลงัท่ีอ่อนแอกว่า หรือมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจท่ีจ าต้องพึ่งพา
ผู้ ชาย และผู้ ชายจะขยันท างาน กตัญญู อยู่กับครอบครัว เป็นผู้สืบสกุล ครอบครัวท่ีปรากฏใน    
นวนิยายเร่ือง ลอดลายมังกร จึงมีขนาดท่ีใหญ่โต มีคนจ านวนมาก ถือเป็นตวัอย่างครอบครัวท่ี
เดน่ชดัในยคุสมยัเก่า 

ครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่ มีญาติพีน่อ้งเยอะแยะอย่างทีย่่าเนียมชอบพูด
ว่า...“ญาติวงศ์พงศาพณาขร ดัง่มจัฉาในสาครวาสี” 

ครอบครัวเรามีปู่ เป็นหวัหนา้ครอบครัว... ปู่ มีย่า 3 คน คนแรกคือ ย่าเหมยหลิง  
หรือทีพ่วกเด็ก ๆ ชอบเรียกกนัว่า “ย่าใหญ่” หรือ “ย่าชัน้สาม”... มีลูกชายดว้ยกนั 2 คน  
คือลงุเทียนกบัลงุแอนดี.้..ย่าคนที ่2 คือ ย่าเนียม  ซ่ึงเป็นย่าแท ้ๆ ของฉนั... 

(ลอดลายมงักร.  2536 : 9-10) 
โดยรวมแล้ว ปู่ มีภรรยาทัง้หมด 3 คน และมีลกูจ านวน 9 คน นบัได้วา่เป็นครอบครัวท่ีใหญ่

พอสมควร จากตวัอยา่งครอบครัวนีจ้งึเห็นได้วา่ ลกัษณะครอบครัวชาวจีนนิยมมีขนาดใหญ่ นิยมมี
ลกูหลานหลายคน น่ีเป็นภาพจริงท่ีมาจากสงัคมคนไทยเชือ้สายจีนในยคุสมยัเก่า เพราะมีความ
เช่ือวา่มีลกูหลานจ านวนมากจะได้ช่วยให้ตระกลูยืดขยายตอ่ ๆ ไปได้ 

2.2 การแต่งงาน 
ชายชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย มีจ านวนไม่น้อยท่ีได้แต่งงานกับ

หญิงไทย หรือแต่งงานกับคนไทยเชือ้สายจีนก่อนอพยพเข้ามาประเทศไทย และการแต่งงานกับ
หญิงไทยยงัคงมีความส าคญัคือ ซือ้ท่ีดินได้ 

นวนิยายเร่ือง ลอดลายมังกร ได้พูดถึงครอบครัวใหญ่ทัง้หมด 3 รุ่น เหลียง ก่อร่างสร้าง



ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 12  

 

 
 

ตวัในประเทศไทย มีภรรยายทัง้หมด 3 คน จึงเห็นได้ว่า ในสมยัก่อนคนไทยเชือ้สายจีนอนญุาตให้
ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนโดยไม่ผิดกฏหมาย และภรรยาต้องยอมรับให้สามีมีภรรยาหลายคน 

“ปู่ แต่งงานกบัย่าใหญ่  ตอนทีปู่่ อายไุด ้16 ปี...ย่าเนียมเล่าว่า เมื่อปู่ ตดัสินใจจะ
ออกจากบา้นทีเ่มืองซวัเถาลงเรือมาเสีย่งโชคทางทะเลใต ้ ปู่ ทวดย่าทวดเกรงว่าปู่ จะหลง
เสน่ห์ผูห้ญิงต่างแดนจนลืมบ้านเกิดเมืองนอน จึงให้พ่อสือ่แม่สือ่หาลูกสะใภ้ให้คนหน่ึง  
ปู่ กบัย่าใหม่ไม่เคยเห็นหนา้ค่าตากนัมาก่อน และมีเวลาอยู่ดว้ยกนัเพียง 2 ปีคร่ึง แต่ก็มี
ลูกชายดว้ยกนั 2 คน”   

(ลอดลายมงักร.  2536 : 9) 
ย่าเนียมเป็นลูกคนจีนเกิดในเมืองไทย...เมื่อปู่ ซ้ือที่ในชื่อของตวัเองไม่ได้ก็มี

แนะน าให้ใช้ชื่อคนอื่นแทน แต่ปู่ คิดไกลไปว่านัน้ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีอะไรผูกพนักนั  
อีกหน่อยก็อาจจะคิดคดโกงกนัได้ และปู่ ก็ต้องสูญที่ดินไปเปล่า ๆ... วิธีที่จะสร้างความ
ผูกพนัอย่างแน่นแฟน้ทีส่ดุของปู่ ก็คือ  หาผูห้ญิงไทยหรือผูห้ญิงจีนเกิดในเมืองไทยสกัคน
มาแต่งงานดว้ย...ปู่ ตดัสินใจเลือกย่าเนียมเป็นเจ้าสาวตวัจริง... ปู่ เล่าว่าทีปู่่ เลือกย่าเนียม
ก็เพราะย่าเป็นคนเดียวทีไ่ม่ไดต้อ้งการแต่งงานกบัปู่  

(ลอดลายมงักร.  2536 : 17) 
จากตวัอย่างท่ีกล่าว นวนิยายเร่ือง ลอดลายมังกร แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนไทยเชือ้สาย

จีนในสงัคมไทย  มีภรรยามากกว่า 1 คน  มีหญิงไทยหรือหญิงจีนแต่งงานกบัคนจีนเพราะว่าต้อง
ท าตามค าสัง่ของพ่อแม่  แต่งงานกบัหญิงไทย  เพราะว่าต้องตามกฎหมายไทย  ก็คือชาวต่างชาติ
ซือ้ท่ีดนิไมไ่ด้ แตแ่ตง่งานกบัหญิงไทยก็ไม่ใชเ่พื่อแคซ่ือ้ท่ีดนิได้ สิง่ท่ีส าคญัยงัเป็นความรักกนั 

2.3  การอบรมและส่ังสอนลูกหลาน 
ชาวจีนนิยมมีครอบครัวใหญ่  มีลูกหลานจ านวนมาก เร่ืองการอบรมและการสัง่สอนจึง

เป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างยิ่ง ในนวนิยายเร่ือง โบ๊เบ๊ พอ่พาลกูชายไปโบ๊เบ๊ ถ่ินเกิดของพอ่ และมีค าสัง่
สอนบอ่ย ๆ เพื่อสอนให้ภศนรู้ว่า ปัจจบุนันีพ้่อร ่ารวย เป็นผลท่ีพ่อพยายามท างาน ไม่ใช่มาจากพ่อ
แม่ครอบครัวของพอ่ 

 “ไปดูบ้านเกิดของฉนัซิวะ ไอ้โง่ ดีแล้วที่แกมาด้วย แกจะได้รู้ว่าพ่อแกยากจน
ข้นแคน้แค่ไหน กว่าจะได้มาแต่ละเฟ้ืองแต่ละสลึงเลือดตาแทบกระเด็นไม่สบายเหมือน
แกใช้เงินโครม ๆ  ไม่เคยเก็บออม บางทีการไปโบ๊เบ๊วนันีอ้าจท าให้แกไดก้ลายเป็นคนดี
กบัเขาบา้ง” 

(โบ๊เบ๊.  2551 : 13) 
จากตวัอย่างท่ีกลา่วในนวนิยายเร่ือง โบ๊เบ๊ แสดงให้เห็นว่า พ่อของภศนพาภศนไปถ่ินเกิด

ของพ่อ พร้อมให้ลกูชายได้รู้จกัพ่อก็เคยยากจนมาก และได้ให้ค าอธิบายอย่างดี เพื่อเป็นการสัง่
สอนลกูหลาน สอนให้ภศนรู้ว่า ภศนมีสภาพแวดล้อมท่ีดีแล้ว แต่ก็ไม่ควรเสพสุขอย่างเดียว ต้อง
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พยายามเรียนหนงัสือจงึจะได้ส าเร็จเหมือนพอ่ 
 
3. ค าส่ังสอน 
คนไทยเชือ้สายจีนท่ีอพยพเข้ามาอยูใ่นประเทศไทยอยา่งเสื่อผืนหมอนใบ พวกเขาสามารถ

สร้างตัวและท าให้ตัวเองเป็นถึงเถ้าแก่ได้ก็เพราะเขามีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี  มีความ
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ในการท ามาหากินและใช้ชีวิตอย่างประหยัด สมถะ ด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรมอนัดีงาม  คนไทยเชือ้สายจีนอพยพจึงสามารถสร้างตวัได้อย่างรวดเร็ว เวลาคนไทยเชือ้
สายจีนท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้สร้างครอบครัว ก็อยากสอนให้ลูกหลานสามารถตัง้
ฐานะ พฒันาตวัเองได้ดี และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในสงัคมไทย 

3.1 ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความซื่อสตัย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีมีความส าคัญมากส าหรับคนเราทุกคน เป็นเง่ือนไข

เบือ้งต้นในการเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัคน คนท่ีเป็นเพื่อนพี่น้องกนั หากไม่ซื่อสตัย์ต่อ
กนั มีแตห่ลอกลวง คงจะเป็นเพื่อนพี่น้องกนัไมไ่ด้   

นวนิยายเร่ือง ลอดลายมังกร ได้พูดถึงเหลียงเม่ือมาถึงเมืองไทย ก็ได้เร่ิมค้าขายเล็ก ๆ 
น้อย ๆ เพื่อเก็บเงินถุงแรก ตอนนัน้สงครามเพิ่งจะสงบ ท าการค้าขายล าบากมาก แต่ด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริต เหลียงได้รักษาช่ือเสียงของตวัเองไว้ได้อยา่งดี 

 กิจการสัง่สินคา้เข้ามาขายของปู่ ขาดทนุย่อยยบั แต่ปู่ ถือคติว่าขา้วของเงินทอง
เมื่อหมดไป หากยังพอมีก าลังอยู่ก็อาจหาใหม่มาทดแทนได้ แต่ชื่อเสียงและความ
ไวว้างใจ หากสูญส้ินลงแลว้ทัง้ชาตินีก็้ไม่มีทางทีจ่ะสร้างข้ึนมาไดใ้หม่ 

 (ลอดลายมงักร.  2536 : 12)  
จากตัวอย่างดังกล่าวเห็นได้ว่า เหลียงเป็นคนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้ามาก  

เน่ืองจากว่า  เหลียง  รู้ดีว่า การค้าขายนัน้ต้องขึน้อยู่กบัคณุภาพ ช่ือเสียงและการไว้วางใจเช่ือถือ
ซึง่กนัและกนั เหลียงยอมขาดทนุ แทนท่ีเอาสินค้าเน่าเสียไปให้ลกูค้า เป็นสิ่งท่ีน่าช่ืนชมมาก ก็เป็น
สาเหตท่ีุเหลียงได้ส าเร็จในท่ีสดุ 

3.2 ความขยันหม่ันเพียรและอดทน 
ความขยันหมั่นเพียรและอดทนเป็นคุณสมบัติของคนไทยเชือ้สายจีนท่ีอพยพมาอยู่ใน

เมืองไทย ซึง่ติดตวัมาจากเมืองจีน เน่ืองว่าคนไทยเชือ้สายจีนท่ีอพยพมาจากเมืองจีนนัน้ส่วนมาก
เป็นเพราะยากจนล าบากมา เพื่อหาทางท ามาหากินใหมท่ี่เมืองไทย เม่ือเข้ามาถึงเมืองไทย มีแตต่วั
เปลา่ ไมมี่ทนุ ไม่มีใครให้พึง่พาได้ มีแตค่ณุสมบตัิอนัดีงามท่ีติดตวัมา ต้องอาศยัตวัเองเท่านัน้ 

ในนวนิยายเร่ือง อาปา ได้เล่าถึง เม่ือตวัละครเอกอาปามาถึงเมืองไทยแรก ๆ ไม่มีท่ีอยู ่ 
ไม่มีงาน ภาษาไทยก็ไม่ได้ และได้งานเป็นแรงงาน อาปาขยนั อดทนท างาน จนถึงอาปาได้ด าเนิน
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ธุรกิจของตนเอง 
แล้วถ้าลูกสงสยัว่าท าไมอาปาไม่ขอลาป่วย... อาปารู้แต่ว่า ต่อให้เจ็บกว่านี ้ 

อาการหนกักว่านี้ ก็ยงัต้องแข็งใจท าอย่างนี้ เพราะอาปากลวัตกงาน กลวัไม่มีที่นอน  
และกลวัไม่มีจะกินแลว้คิดสัน้ไปจ้ีปลน้คน มนัคือความกลวัทีจ่บัขัว้หวัใจ...     

(อาปา.  2551 : 15 - 16) 
จากตวัอย่างดงักล่าวเห็นได้ว่า อาปาเป็นคนท่ีไม่ยอมแพ้ชีวิตง่าย ๆ ไม่ว่าเกิดอะไรขึน้  ก็

ยงัเข้มแข็งอยูเ่สมอ เพื่อไมต่กงาน เพื่อให้ชีวิตดีขึน้ และเพ่ือเป็นคนดี คนไทยเชือ้สายจีนท่ีอพยพมา
เมืองไทยในยคุนัน้สว่นใหญ่ได้กลายเป็นเศรษฐี หรือผู้ดีในยคุนี ้ไม่ใช่เพราะเหตอ่ืุน แตเ่พราะมีความ
ขยนัหมัน่เพียรและอดทนนัน่เอง 

 
3.3 การประหยัด 
การประหยดัเป็นคณุธรรมท่ีดีงามอยา่งหนึ่ง ซึง่มีความส าคญัส าหรับทกุ ๆ คนในโลกนี ้ ใน

แง่มมุท่ีกว้าง การประหยดัมีผลประโยชน์ตอ่ประเทศชาติทีเดียว อยา่งทกุวนันี ้โลกของเราก าลงัถกู
ท าร้ายเน่ืองจากมนษุย์ไม่รู้จกัประหยดัในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในแง่มมุท่ีแคบ การประหยดั
ช่วยให้คนเราเก็บทรัพย์สนิได้เป็นจ านวนมาก สอนให้เราเป็นคนท่ีรู้จกัจดัการชีวิตโดยไม่สิน้เปลือง   

ในนวนิยายเร่ือง โบ๊เบ๊ พ่อพาภศนไปโบ๊เบ๊ ถ่ินเกิดของพ่อ เพื่อสอนให้ภศนรู้ว่า ตอนเด็ก
พ่ออาศยัอยู่ท่ีน่ีและมีชีวิตยากจนมาก ตา่งจากปัจจบุนัท่ีร ่ารวยด้วยธุรกิจขายและประกอบอะไหล่
รถยนต์ท่ีอเมริกา อยากให้ลกูรู้วา่ในชีวิตต้องประหยดั 

  “ตลาดโบ๊เบ๊ ไปท าไมกนั พอ่จะซ้ือของไปขายทีโ่น่นหรือ” ภศนงงเป็นไก่ตาแตก  
พอ่เขาถอนหายใจ 

“ไปดูบ้านเกิดของฉนัซิวะ ไอโ้ง่ ดีแล้วทีแ่กมาดว้ย แกจะไดรู้้ว่าพ่อแกยากจนข้น
แค้นแค่ไหน กว่าจะได้มาแต่ละเฟ้ืองแต่ละสลึงเลือดตาแทบกระเด็นไม่สบายเหมือนแก
ใช้เงินโครม ๆ ไม่เคยเก็บออม บางทีการไปโบ๊เบ๊วนันี้อาจท าให้แกได้กลายเป็นคนดีกบั
เขาบา้ง” 

(โบ๊เบ๊.  2551 : 13) 
จากตวัอย่างที่กลา่วในนวนิยายเร่ือง โบ๊เบ๊ แสดงให้เห็นวา่  พอ่ของภศนพาภศนไปถ่ินเกิด

ของพ่อ พร้อมให้ลกูชายได้รู้จกัพ่อก็เคยยากจนมาก และพ่อก็ได้ให้ค าอธิบายอย่างดี เพื่อเป็นการ
สัง่สอนลกูหลาน สอนให้ภศนควรประหยดัมธัยสัถ์ จงึจะได้ส าเร็จเหมือนพอ่ 

 
 4. ความเชื่อ 

ความเช่ือ หมายถึง ความรู้สกึนกึคดิท่ีสืบทอดกนัมาท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการแสดงออกของ
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บคุคลหรือกลุม่ชนท่ีมีตอ่สิ่งต่าง ๆ โดยไม่มีค านึงถึงเหตผุลหรือพืน้ฐานความเป็นจริง ไม่ว่าคนไทย
เชือ้สายจีนหรือคนไทย ตา่งก็มีความเช่ือของตน ความเช่ือนัน้ ๆ อาจเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถอธิบายได้
ตามวิทยาศาสตร์ แตม่กัจะเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง เตือนใจอยูเ่สมอ ให้คิดดีท าดี ท าตามสิง่ท่ีเราเช่ือไว้ 

4.1 ความเช่ือเร่ืองการสร้างฮวงซุ้ย 
ตามธรรมเนียมจีน เม่ือคนเสียชีวิต คนไทยเชือ้สายจีนไม่นิยมเผาศพ ส่วนใหญ่จะฝัง

ศพ โดยเป็นหลมุฝังศพท่ีสร้างฮวงซุ้ยไว้อยู่ การสร้างฮวงซุ้ยในธรรมเนียมคนไทยเชือ้สายจีนถือเป็น
เร่ืองส าคญั คนไทยเชือ้สายจีนเช่ือว่าถ้าสร้างฮวงซุ้ยได้ดี จะสามารถช่วยลกูหลานเจริญรุ่งเรืองได้
ในอนาคต  

ในนวนิยายเร่ือง ลอดลายมังกร  ตวัละครเอก ก็เป็นคนท่ีเช่ือเร่ืองฮวงซุ้ยมาก โดยยอมให้
ลกูสาวของตนไปแตง่งานกบัลกูชายของเพื่อนเป็นสายความสมัพนัธ์เพื่อซือ้ท่ีดินท าฮวงซุ้ยในราคา
ท่ีไม่แพงจากเพื่อน ดงัท่ีประภสัสร เสวิกลุได้เขียนไว้วา่ 

“พ่อเล่าว่า ปู่ หมายมัน่จะให้อานุชแต่งงานกบัลูกชายของเพื่อนคนหน่ึงที่เป็น
เจ้าของโรงงานน ้าปลาที่ระยองเมื่ออานชุเรียนจบถึงกบัมีการพาฝ่ายหญิงฝ่ายชายไปดู
ตวักนัมาเรียบร้อยแล้วและเมื่อฝ่ายนัน้รู้ว่าปู่ ก าลงัมองหาทีดิ่นท าเลงาม ๆ สกัแปลงหน่ึง
เพือ่เตรียมไวท้ าฮวงซุ้ย ก็ถึงกบัขายทีดิ่นของตนทีห่นา้ติดทะเล หลงัติดภูเขาใหปู้่ ในราคา
พิเศษ”  

 (ลอดลายมงักร.  2536 : 46) 
“ปู่ ลงมือสร้างฮวงซุ้ยส าหรับตระกูลเราเร็วกว่าที่ตัง้ใจไว้เดิม...อานิรันดร์เป็นคน

ออกแบบก่อสร้างดว้ยตวัเอง มีเก๋งจีนหลังใหญ่ทีส่ ัง่ใหช่้างทีเ่ซ่ียงไฮส้ร้างข้ึน แล้วถอดมา
ประกอบภายหลงั ตุ๊กตาหินร่วม 100 ตวั  สวนดอกไม้และล าธารที่ลดัเลาะไปตามเนิน
เขา แม้มูลค่าของฮวงซุ้ยแห่งนี้จะไม่ถึงร้อยล้านบาท อย่างที่หนงัสือพิมพ์ลงข่าว แต่ปู่ ก็
ไม่ยอมบอกว่าหมดค่าก่อสร้างไปเท่าไหร่”   

(ลอดลายมงักร.  2536 : 48) 
จากตวัอย่างเห็นได้ว่า คนไทยเชือ้สายจีนเช่ือเร่ืองฮวงซุ้ยมาก ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ ซึ่ง

เช่ือวา่ ฮวงซุ้ยท่ีดีไม่พียงแตด่ีตอ่คนท่ีตายไปแล้ว ยงัเก่ียวข้องกบัอนาคตของลกูหลาน คนท่ีมีฐานะ
ดี ๆ ยิ่งจะสร้างฮวงซุ้ยท่ีหรูหราขึน้มาเพื่อแสดงให้เห็นว่า คนในตระกลูนีไ้ม่ว่ายงัมีชีวิตอยู่ หรือเสีย
ไปแล้ว ท่ีอยู่อาศยัต้องพอ ๆ กนั บางคนยงัมีความคิดว่า เงินและของดี ๆ ท่ียงัไม่ทนัใช้ในตอนท่ียงั
มีชีวิตอยู ่ก็เอาไปใช้บนสวรรค์แทน เพราะฉะนัน้ฮวงจุ้ยจะสวยหรูยิ่งขึน้ 

4.2 ความเช่ือเร่ืองโหงวเฮ้ง 
โหงวเฮ้ง  แปลว่าการพิจารณาดลูกัษณะทัง้ 5 ประการ  ซึง่ได้แก่ คิว้ ห ูตา จมกู ปากและ

สว่นประกอบจากใบหน้า รูปร่างต่าง ๆ  เช่น การเดิน ยืน นัง่ ลกุ นอน การพดู การฟังน า้เสียงจาก
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การพดูทางโทรศพัท์ การรับประทานอาหาร การดจูากราศี 
ในนวนิยายเร่ือง อาปา ได้เล่าถึง เม่ือตวัละครเอกอาปาได้งานแรกท่ีเมืองไทย เถ้าแก่ก็

พอใจในโหงวเฮ้งของอาปา และเพ่ือนอาปาก็บอกวา่ โหงวเฮ้งของอาปาอยา่งลือ้ ได้รวยแน่นอน 
โชคดีทีอ่าเอีย๊ป๋อห่อ หลวงพ่อใรใจอาปา คงคลใจในให้เถ้าแก่พอใจในโหงวเฮ้ง  

หรือหน่วยก้านของอาปา...ซินต๊ึงหนา้ใหม่รายนี้ดูแข็งแรงพอที่จะแบกของหนกัได้และดู
ท่าหนกัเอาเบาสูไ้ม่อูง้าน มีแววขยนัขนัแข็งใชไ้ด ้  

(อาปา.  2551 : 9) 
เฮียตงปลอบใจว่า 
“เอาน่า...ลื้อเชื่ออั๊วสิ  โหงวเฮ้งอย่างลื้อ ได้รวยแน่นอน แล้วรวยอย่างจะได้

ภูมิใจด้วยว่า เป็นแป๊ะช่ิวหรือมือขาว ๆ เปล่า ๆ สร้างตวัดว้ยตวัเอง ถึงตอนนัน้ก๊กเจียง
อย่าลืมช่วยเฮียตงมัง่นา” 

(อาปา.  2551 : 19) 
จากตวัอย่างดงักล่าวเห็นได้ว่า คนไทยเชือ้สายจีนท่ีก่อร่างสร้างตวัเช่ือเร่ืองโหงวเฮ้งมาก  

เช่ือว่าโหวงเฮ้งของคนจะมีผลตอ่ธุรกิจการงานหรือชีวิตของตนเอง  และเก่ียวข้องกบัธุรกิจการงาน
ว่าจะเจ๊งหรือเฮง เพราะฉะนัน้ การเลือกคนโดยใช้วิธีการดโูหงวเฮ้งจึงเป็นวิธีเลือกคนท่ีส าคญัมาก
ส าหรับบริษัทตา่ง ๆ  และทกุวนันีย้งัมีบริษัทได้ใช้วิธีนีใ้นการรับพนกังานเหมือนกนั 
 
อภปิรายผล 

จากการวิจยัครัง้นีไ้ด้พบว่า นวนิยาย 5 เร่ืองนี ้กลา่วถึงการก่อร่างสร้างตวัของชาวจีนโพ้น
ทะเลนัน้  เพื่อท าให้ผู้อ่านเข้าใจว่า คนไทยเชือ้สายจีนท่ีอพยพเข้ามาเมืองไทยนัน้  ไม่ได้มาเพื่อ
เบียดเบียนคนไทย หรือเกียจคร้าน มองหาผลประโยชน์โดยวิธีทางท่ีไมส่จุริตในเมืองไทย  หากเป็น
กลุ่มคนท่ีขยนัหมัน่เพียรและมีคณุธรรม ความซื่อสตัย์สุจริต กลุ่มชาวจีนพวกนีไ้ด้ตัง้เนือ้ตัง้ตวัท่ี
เมืองไทยจากเสื่อผืนหมอนใบ ท างานอย่างขยนัหมัน่เพียร สร้างธุรกิจใหญ่โตขึน้มาท่ีแผ่นดินไทย  
ท าให้เศรษฐกิจของไทยเจริญรุ่งเรืองขึน้ นอกจากนีย้งัท าให้ผู้อ่านเห็นว่า ไม่ว่าคนชาติใดก็ตาม ถ้า
หากว่ามีความขยนัหมัน่เพียรและความซื่อสตัย์สจุริตในการท างาน ในการด าเนินชีวิต จึงย่อมจะ
ประสบความส าเร็จ  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเสนอภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมของคนไทยเชือ้
สายจีนจากนวนิยายไทย เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจาก 5 เร่ืองนี ้

2. การศกึษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของนโยบายประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจและการ
ด าเนินธุรกิจ มีอิทธิพลตอ่กลุม่คนไทยเชือ้สายจีนจากวรรณกรรมไทย 
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