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บทคัดย่อ 

งานวิจยัเร่ืองนี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งใน
วรรณกรรม ของ ยวุดี ต้นสกลุรุ่งเรือง โดยมีสมมตุิฐานการวิจยัคือ ภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สาย
จีนกวางตุ้ งในวรรณกรรม ของ ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรืองน าเสนอภาพการด าเนินชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งอยา่งชดัเจน  
 ผลการวิจัยพบว่า ปรากฏภาพสะท้อน 2 ด้าน คือ ภาพสะท้อนด้านครอบครัว และ 
ภาพสะท้อนด้านวฒันธรรม ดงันี ้ ภาพสะท้อนด้านครอบครัวของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งนิยมมี
ครอบครัวใหญ่  เพราะมีความเช่ือว่าคนจ านวนมากจะได้ร่วมแรงร่วมใจกนัท ามาหากิน  และด้าน
วัฒนธรรม คนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ งเป็นกลุ่มคนท่ีมีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
นอกจากนี ้ยงัเป็นคนท่ีมีความกตญัญูกตเวที ขยนัหมัน่เพียรและอดทน พึ่งตวัเอง รู้จกัประหยดั 
และยงัมีความเช่ือ สว่นเร่ืองอาหารการกินของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งกลายเป็นวฒันธรรมชนิด
หนึ่งซึ่งปรากฎในสังคมไทย อีกทัง้ในด้านสังคม คนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ งเป็นกลุ่มคนท่ีได้
กระจายไปอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีไทยตามแม่น า้หรือท่าเรือต่างๆ  กลุ่มคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ งมีทัง้
คนรวย เป็นชนชัน้เจ้านายท่ีอพยพมา แต่ก็ยงัมีคนยากจน เน่ืองจากคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ ง
ต้องการสร้างฐานะในประเทศไทย จงึต้องหาความช่วยเหลือจากคนไทยอยา่งสม ่าเสมอ จงึท าให้มี
ความสมัพนัธ์ระกับคนไทย ผลการศึกษาพบว่า ด้านสถานะของผู้หญิงกวางตุ้ ง เป็นเพศอ่อนแอ 
เช่ือฟังผู้ ใหญ่และสามี เป็นคนเรียบร้อยและเข้าใจคนอ่ืน มีความกตญัญู และเป็นคนท่ีมีความ
รับผิดชอบตอ่ประเพณี 
 
ค าส าคัญ : คนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ง, ภาพสะท้อน, ครอบครัว, วฒันธรรม, สงัคม 
______________________________ 
*บทความนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิทยานิพนธ์ “ภาพสะท้อนและกลวิธีการเขียนของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งใน
วรรณกรรมของ ยวุดี ต้นสกลุรุ่งเรือง” หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ี
สอง มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์.ดร.พชัรินทร์ บรูณะกร 
**นกัศกึษาหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาไทยที่สอง มหาวิทยาลยัหวั
เฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
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The Reflections of Cantonese-Thais in Literary Works 
of Yuwadee Tonsakulrungruang 

Pang Qianwen 
 

This research aims to analyze reflections of Cantonese-Thais in literary works of 
Yuwadee Tonsakulrungruang. The hypothesis of this research is that reflections of 
Cantonese-Thais in literary works of Yuwadee Tonsakulrungruang clearly present the 
culture, customs, and lifestyle of Cantonese-Thais. 

It is found that Cantonese-Thais prefer large families because they believe that 
numerous members can work together in order to make a living; regarding culture, 
Cantonese-Thais are virtuous and are faithful to the community; and are also very 
grateful, diligent, self-reliant and frugal. As regards food, Cantonese-Thai cuisine has 
become part of the culinary tradition in Thai society. As regards society, Cantonese-
Thais immigrated to Thailand to make a living; dispersing through Thailand, they resided 
near rivers or piers. Cantonese-Thais were a diverse group, including, for instance, not 
only wealthy people who had belonged to the ruling class in China but also 
impoverished farmers. As they were a group who wanted to establish themselves in 
Thailand, they often had to rely on help from Thais; because of this, relations between 
Cantonese-Thais and Thais became significant. Regarding the condition of Cantonese-
Thai women, they are weak; obedient to their elders and husbands; neat; understanding; 
grateful; and take responsibility for traditions. 

 
Keywords: Cantonese-Thais, reflections, family, culture, society 
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บทน า 
 ภาพสะท้อนสงัคมท่ีปรากฏในวรรณกรรมมีอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ  และท่ีปรากฏอย่างโดดเดน่  
แตกต่างจากภาพสงัคมอ่ืนคือ  ภาพสงัคมของคนไทยเชือ้สายจีน  ทัง้นีเ้น่ืองมาจากชาวจีนอพยพ
มายงัประเทศไทยมีประวตัิศาสตร์หลายร้อยปี  ซึง่นบัตัง้แต่สมยัสโุขทยั  ชาวจีนเร่ิมเดินเรือส า เภา
มาค้าขายท่ีประเทศไทย  ซึ่งเป็นดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวจีนได้มาตัง้
บ้านเรือนอยูม่าก โดยสว่นมากจะมาจากตอนใต้ของประเทศจีนเพื่อมาตัง้รกรากและท าการค้า  ใน
สมยัรัตนโกสินทร์ ชาวจีนแถบแต้จ๋ิว  กวางตุ้ง  ฮกเกีย้นอพยพเข้ามาประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  
เพื่อหลีกหนีสงครามและความยากจนของประเทศจีน คนจีนอพยพสว่นใหญ่จะสร้างความสมัพนัธ์
กบัคนไทยด้วยการแตง่งาน สว่นมากบรรพบรุษจะมาจากจงัหวดัแต้จ๋ิวในมณฑลกวางตุ้ง ทางตอน
ใต้ของประเทศจีน รองลงมา คือมาจากมณฑลแคะ มณฑลฮกเกีย้น และมณฑลไหหล า 

วรรณกรรมไทยท่ีเขียนถึงชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชือ้สายจีนนัน้  ได้เขียนถึง
เอกลกัษณ์ต่างๆ ของคนไทยเชือ้สายจีนท่ีติดตัวมาจากประเทศจีนด้วย ดังท่ี จงจิต กล่อมสิงห์       
(2546 : 1 - 2) กล่าวว่า  วรรณกรรมจีนเป็นเอกลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นไทยท่ีแตกต่างจาก
ชาติอื่นซึง่เอกลกัษณ์ท่ีแสดงออกมีหลายด้านด้วยกนั เช่น ภาษา ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม อาหาร  
ศาสนา ทศันคติ ความเช่ือ พิธีกรรมต่าง ๆ ทัง้ในรอบปีและรอบชีวิต นวนิยายจึงท าหน้าท่ีสะท้อน
ภาพสงัคมและวฒันธรรมของชาวไทยเชือ้สายจีนอย่างเห็นได้ชดั วรรณกรรมไทยท่ีเขียนถึงคนไทย
เชือ้สายจีนหรือชาวจีนโพ้นทะเลนัน้มีจ านวนมาก เช่น จดหมายจากเมืองไทย ไผ่ต้องลม  ตะวนั
ชิงพลบ บวัแล้งน า้ ก่อนสายหมอกเลือน อยู่กับก๋ง ค้าแบบจีน หยาดเหง่ือ กระท่อมไม้ไผ่ ตึกฝร่ัง 
รัตนโกสนิทร์ ก่ิงไผ ่เยาวราชในพายฝุน ลอดลายมงักร รอยวสนัต์ ฯลฯ 

ยวุดี ต้นสกลุรุ่งเรือง เป็นยกัเขียนท่ีเขียนวรรณกรรมอย่างหลากหลาย มีรูปแบบทัง้สารคดี
และบนัเทิงคดี ซึง่กลา่วถึงสงัคมของคนไทยเชือ้สายจีนอยา่งโดดเด่นชดัเจน เช่น จากอาส าถึงหย า
ฉ่า สืบต านานคนกวางตุ้งกรุงสยาม ล่าสดุกวางตุ้งเฮฮา หวัใจรักเกรดรีไฟน์ รอยวสนัต์ และกล่อง
ของแม่ วรรณกรรมเหล่านีไ้ด้รับความนิยมจากสงัคมไทย    มีเนือ้เร่ืองท่ีแสดงความรู้ความคิดเห็น
ทางด้านวฒันธรรม และเร่ืองราวของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ งท่ีอาศยัในประเทศไทย ยุวดี ต้น
สกุลรุ่งเรือง กล่าวถึงการด าเนินชีวิต วิถีชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของคนไทยเชือ้สายจีน
กวางตุ้ งในด้านวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมจีนไว้จ านวนมาก ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงสนใจศึกษาวิจัย
เร่ืองวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ง ของ ยวุดี ต้นสกุลรุ่งเรือง ซึ่งจะท าให้เข้าใจ
บคุลิกลกัษณะของคนไทยเชือ้สายจีนซึง่เป็นกลุม่คนส าคญัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคนไทยมาเป็นเวลา
ช้านาน 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A7
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งในวรรณกรรม ของ ยวุดี ต้นสกลุ
รุ่งเรือง 

 
สมมุตฐิานของการวจิัย 

 ภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งในวรรณกรรมของยวุดี ต้นสกลุรุ่งเรือง 
น าเสนอภาพด้านการด าเนินชีวิต วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเชือ้สาย
จีนกวางตุ้งอยา่งชดัเจน  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

วิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนของยวุดี ต้นสกลุรุ่งเรือง คดัเลือกจาก
สารคดีและนวนิยายท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ง จ านวน 4 เร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประเภทสารคดี 
1.1 เร่ืองจากอาส าถึงหย าฉ่า สืบต านานคนกวางตุ้งกรุงสยาม  
1.2 เร่ืองกวางตุ้งเฮฮา  

2. ประเภทบนัเทิงคด ี

2.1   นวนิยายเร่ือง หวัใจรักเกรดรีไฟน์ 
2.2   นวนิยายเร่ือง รอยวสนัต์ 
 

ผลการวิจัย  
การวิจัยครัง้นี ้พบว่าวรรณกรรมของ ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรืองได้น าเสนอภาพสะท้อนด้าน

ครอบครัวและเครือญาติ วฒันธรรมคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ ง และภาพสะท้อนด้านสงัคมคน
ไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งไว้อยา่งโดดเดน่  รายละเอียด มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ครอบครัวและเครือญาต ิ
ครอบครัว  เป็นสถาบนัพืน้ฐานของสงัคมท่ีประกอบด้วยสามีภรรยาและลกูหลาน เป็น

กลุม่รวมของครอบครัวท่ีส าคญัตอ่สงัคม วรรณกรรมของ ยวุดี ต้นสกลุรุ่งเรือง ได้เสนอภาพสะท้อน
ของครอบครัวและเครือญาตแิบง่เป็นประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

1.1 โครงสร้างและลักษณะครอบครัว  
คนจีนกวางตุ้งนิยมมีครอบครัวใหญ่  เพราะมีความเช่ือวา่คนจ านวนมากจะได้ร่วมแรงร่วม

ใจท ามาหากิน  ท าทกุสิ่งทุกอย่างก็มีความส าเร็จ และลกูหลานในครอบครัวอยู่กินด้วยกนั  แม้ว่า
จะมีความสขุหรือความทกุข์ ร ่ารวยหรือยากจน ครอบครัวคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ง ก็มีโครงสร้าง
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และลกัษณะครอบครัวแบบนี ้สะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมจีนด้านการสร้างครอบครัวขนาดใหญ่ไว้
อยา่งโดดเดน่ชดัเจน ดงัปรากฏในนวนิยายเร่ือง หวัใจรักเกรดรีไฟน์ 

หวัใจรักเกรดรีไฟน์ น าเสนอเร่ืองราวของ คณุสมชัน้ ธนวาณิชย์ หรือ  "อาใจ๋" ชายหนุ่มท่ี
เติบโตมาในตระกลูชาวจีนกวางตุ้งซึง่ท าธุรกิจพนัล้าน ครอบครัวของอาใจ๋เป็นครอบครัวใหญ่ 

  ปรกติบา้นผมก็ยุ่งเหยิงดว้ยงานราษฎร์งานหลวงทกุวนัอยู่แลว้ 
 เพราะคนในตระกูลเราเบ็ดเสร็จผมว่าเกือบร้อยนะ คณุคงไม่เชือ่ซีครับ  
 แต่ผมยืนยนัว่าไม่ไดพ้ดูกนัเล่นๆ ท่านประธานมีภรรยาสองคนครับ  
 คือคณุแม่ใหญ่กบัคณุแม่ผม และอืน่ๆอีกมากทีไ่ม่เป็นทางการ  
 คือไม่ไดเ้อาเขา้บา้นมาอยู่รวมกบัครอบครวั ดีแต่ว่าคณุนายแสงเพชร 
 คณุแม่ผมเธอมีมีลูกคนเดียวคือผม และเออ้ ผมก็ยงัโสด เลยยงัไม่ทนั 
 ไดเ้พ่ิมประชากรใหแ้ก่ตระกูลของเรา ส่วนคณุแม่ใหญ่ท่านมีลูกเกา้คน  
 เกา้คนจริง ๆ 

 (หวัใจรักเกรดรีไฟน์. 2547 : 3-4) 
จากตัวอย่างครอบครัวของ อาใจ๋ จึงเห็นได้ว่า ลักษณะครอบครัวคนไทยเชือ้สายจีน

กวางตุ้ง นิยมมีภรรยาหลายคนมีลกูหลานหลายคน เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ นวนิยายเร่ือง หวัใจ
รักเกรดรีไฟน์ น าเสนอภาพจริงของสงัคมคนจีนในยคุสมยัเก่าท่ีมีความเช่ือว่า มีลกูหลานจ านวน
มากจะได้ช่วยให้ตระกลูยืดขยายตอ่ไปได้  

1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสะใภ้  
คนจีนมีค าพูดว่า “เป็นโสดหนึ่งวันแสนสุขสบาย ไปเป็นสะใภ้เขาแม้วันเดียวก็ ไม่มี

ความสขุ”  ด้วยประโยคนีเ้ราสามารถเห็นได้ว่า ชีวิตท่ีเป็นสะใภ้มีแต่ความทุกข์ แม้ว่าจะมีค าสอน
และความเช่ือท่ีติดต่อกันมายาวนานของจีน แต่ทุกบ้านทุกเรือนก็ต้องหาสะใภ้ให้แต่งงานกับ
ลกูหลานเพื่อจะได้มีลกูเอาไว้สืบตระกลู ถ้าลกูชายไมมี่ภรรยาถือวา่ก าลงัสร้างบาปกรรมให้พอ่แม่ 

สารคดีเร่ือง กวางตุ้งเฮฮาได้กลา่วถึง วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งครอบครัว
กับสะใภ้ ท าให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสะใภ้คนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ ง ดงัท่ียุวดี ต้นสกุล
รุ่งเรือง น าเสนอบทเพลงประกอบในสารคดีเร่ืองนี ้วา่ 

 เจ้าตุ๊กตาไมก้า้นธูปเอ๋ย เจ้านัง่เล็มหนวดเล่นอยู่คนเดียว 
 เป็นสะใภค้นอืน่นัน้แสนล าบาก ตืน่เชา้แค่ไหน เขาก็ว่าสาย 
 หนา้เตียงมีหวายวางไว ้ใตเ้ตียงหนูคาบฟักว่ิงไปมา 
 แม่ผวับอกใหห้งุขา้ว เถาต าลึงก าลงัทอดยอด 
 แม่ผวัใหเ้อาตม้แกงจืด พอ่ผวักลบับอกใหผ้ดั 
 ผดัผดั ตม้ตม้ จนน ้าตาเช็ดหวัเข่า 

 (กวางตุง้เฮฮา. 2545 : 98) 
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จากตวัอย่างดงักล่าวเห็นได้ว่า  ผู้ เขียนยกเพลงท่ีกล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่างลกูสะใภ้
กบัครอบครัว สะท้อนให้เห็นถึงว่า ผู้หญิงสมยัก่อนแต่งงานตัง้แต่อายยุงัน้อย จึงต้องมีคนมาสอน
วิธีท่ีการท าหน้าท่ีลกูสะใภ้ท่ีดี แม้ว่าอายยุงัน้อย แตก็่ต้องท าหน้าท่ีลกูสะใภ้ของครอบครัว เม่ือเป็น
สะใภ้ หากว่าพ่อแม่ของสามีสั่งให้ท าอะไรก็ต้องท า ชีวิตไม่มีอิสระเป็นของตัวเอง น่ีถือดป็น
ลกัษณะเด่นท่ีปรากฏในครอบครัวคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ ง ท่ีถ่ายทอดในวรรณกรรมของ ยุวดี 
ต้นสกลุรุ่งเรือง 

1.3 การแต่งงาน 
การแต่งงานเป็นเร่ืองใหญ่ในชีวิตทุกคน ส าหรับคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ ง การแต่งงาน

เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากเร่ืองหนึ่งในครอบครัว การแต่งงานไม่ใช่เร่ืองส่วนตวั แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกับ
ครอบครัวทัง้ฝ่ายผู้ชายและฝ่ายผู้หญิง เน่ืองจากการแต่งงานเป็นการขยายครอบครัวให้ใหญ่และ
เข้มแข็งขึน้ 

ในนวนิยายเร่ือง หัวใจรักเกรดรีไฟน์ ทศพรไม่ต้องการแต่งงานเพราะเบื่อสิ่งท่ีเกิดขึน้
ระหว่างแม่สามีกบัลกูสะใภ้ แต่แม่ไม่ยอมเพราะว่าการแต่งงานเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะได้แบ่งสมบตัิจาก
ครอบครัวใหญ่มาให้ครอบครัวท่ีสร้างขึน้ใหม ่ดงัตวัอยา่ง 

 ทศพร “อยู่เป็นโสดอย่างพีส่มบูรณ์ดีกว่า ผมเห็นเร่ืองแม่ผวัลูกสะใภ ้
  บา้นนีแ้ลว้ขนหวัลกุ มีผมโสดอีกคน บา้นเราจะไดมี้เร่ืองกนันอ้ยลง  
  เวลาแบ่งสมบติัตวัหารก็นอ้ยลงดว้ย” แต่แม่ผมเขาหาว่าผมบา้ 
 แม่  “เด็กโง่ อนัทีจ่ริงแกน่าจะรีบๆแต่งงานเสียที มีลูกสกัสามสีค่น 
  อย่างพวกรุ่นใหญ่เคา้ เราจะไดแ้บ่งสมบติัท่านประธานมาแยะ ๆ  
  ไม่งัน้คนอืน่เอาไปหมด” 

 (หวัใจรักเกรดรีไฟน์.  2547 : 9) 
จากบทสนทนาระหว่างทศพรกับแม่ สะท้อนให้เห็นว่า นอกจากการแต่งงานเป็นวิธีท่ีสืบ

ทอดตระกลูของครอบครัวท่ีมีขนาดใหญ่แล้ว การแตง่งานยงัเป็นหนทางที่แบง่สมบตัิจากครอบครัว
ใหญ่มาสูค่รอบครัวท่ีสร้างขึน้ใหม่ด้วย เพราะกลุม่คนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ งนิยมมีครอบครัวใหญ่ 
ท าให้สมาชิกในครอบครัวมีจ านวนมากขึน้ และมีฐานะแตกตา่งกนั ในนวนิยายเร่ือง หวัใจรักเกรดรี
ไฟน์ พระเอกคือทศพรเป็นลกูชายของเมียน้อย ฐานะของเขาต ่ากว่าพี่ ๆ ของเมียใหญ่ เพราะเหตนีุ ้
แม่ทศพรจงึอยากให้ทศพรรีบ ๆ แตง่งาน และมีลกูสกัสามสี่คนอยา่งพวกลกู ๆ ของเมียใหญ่ เพราะ
จะได้แบ่งสมบตัิจากท่านประธานมาสู่ครอบครัวของตนบ้าง และจะท าให้ชีวิตท่ีอยู่ในครอบครัว
ใหญ่ ๆ แบบนีมี้ความมัน่คงมากขึน้ 

 
1.4 การอบรมและส่ังสอนลูกหลาน 
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กลุ่มคนไทยเชือ้สายจีนถือว่า การอบรมและสัง่สอนลกูหลานในครอบครัวเป็นเร่ืองส าคญั
มาก มีค ากล่าวว่า  ความแตกต่างระหว่างมนษุย์กบัสตัว์คือ มนษุย์รู้จกัควบคมุอารมณ์ของตวัเอง  
แตส่ตัว์ท าไมเ่ป็น  การท่ีมนษุย์รู้จกัควบคมุอารมณ์ของตวัเอง อนัดบัแรกยอ่มมาจากการอบรมและ
การสั่งสอนของพ่อแม่ เพราะฉะนัน้พ่อแม่หรือผู้ ใหญ่จึงมีบทบาทท่ีส าคัญมากในครอบครัว  
โดยเฉพาะความรู้ ความคดิของพอ่แม่มีอิทธิพลอยา่งมากตอ่ลกูหลาน 

เร่ือง กวางตุ้งเฮฮาได้กล่าวถึงเร่ืองการอบรมและสัง่สอนลกูหลานในครอบครัวคนไทยเชือ้
สายจีนกวางตุ้ง การอบรมและสัง่สอนลกูหลานเป็นเร่ืองท่ีส าคญัของครอบครัว ดงัตวัอยา่ง 

ส่วนเมื่อลงเตียงแลว้ก็ตอ้งสอนลูก คนกวางตุง้เขาถือนกัว่าเมื่อลูกยงัเป็นเด็ก แม่ตอ้ง
สัง่สอนให้ดี เพราะถ้าเราไม่สอน ต่อไปภายภาคหนา้คนอืน่เขาสอน ลูกจะเจ็บตวัหรือถึง
ขัน้ตายเปล่า เพราะพ่อแม่สอนด้วยความรัก ค่อยๆว่ากล่าวตกัเตือน แต่คนอื่นเขาอาจ
สอนดว้ยความโกรธ 

(กวางตุง้เฮฮา.  2545 : 101) 
จากตวัอยา่งดงักลา่วจะเห็นได้วา่ กลุม่คนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งถือเร่ืองการอบรมและสัง่

สอนลกูหลานเป็นเร่ืองส าคญั เม่ือลกูหลานยงัเด็กๆอยู่ ก็พยายามสอนลกูด้วยความรักและความ
อดทน มีค าพดูว่า เม่ือเล็กขโมยถัว่หนึ่งเม็ด เม่ือเติบใหญ่จะขโมยควาย เม่ือยงัเป็นเด็กถ้าลกูเกเร
แล้วผู้ ใหญ่ไม่สอน เขาก็ท าผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่พอปล่อยไปเม่ือโตขึน้ยิ่งท าผิดร้ายแรงมากขึน้ 
เพราะเหตนีุ ้ผู้ ใหญ่จงึพยายามสัง่สอนลกูหลานตัง้แต่ยงัเด็ก ซึง่เป็นวิธีปอ้งกนัลกูหลานไม่อยากให้
คนอ่ืนมาท าให้ลกูเจ็บตวัในภายภาคหน้า 

        
2.วัฒนธรรมของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ง 

  ด้านวฒันธรรมคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งพบว่าเป็นกลุ่มคนท่ีมีความซื่อสตัย์สจุริต ความ
ขยนัหมัน่เพียร และมีระบบความเช่ือของตวัเอง ส่วนวฒันธรรมด้านอาหารจีนกวางตุ้ง เป็นอาหาร
ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกจากผลกรศกึษาพบประเด็นท่ีสนใจดงันี ้

2.1 คุณธรรมของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ง 
วรรณกรรมของ ยวุดี ต้นสกลุรุ่งเรือง สะท้อนเห็นคณุธรรมของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ง 

2 ประการ คือ ความซื่อสตัย์สจุริต และ ความขยนัหมัน่เพียร 
 
 
 

2.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต    
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                    ความซื่อสตัย์สจุริตเป็นคณุธรรมท่ีส าคญัมากส าหรับทกุคน  เป็นเง่ือนไขเบือ้งต้นเพื่อ
เร่ิมต้นความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัคน  คนท่ีเป็นเพื่อนหรือพี่น้องกนั  หากไม่ซื่อสตัย์ต่อกนั  มีแต่
หลอกลวง คงจะเป็นเพื่อนพี่น้องกนัไมไ่ด้   
             ในนวนิยายเร่ืองหวัใจรักเกรดรีไฟน์ เม่ือคณุพอ่ของทศพรอพยพมาถึงเมืองไทย  ได้เร่ิม
ค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเก็บเงินถงุแรก  ตอนนัน้สงครามเพิ่งจะสงบ  ค้าขายล าบากมาก  แตด้่วย
ความซื่อสตัย์สุจริต  กลุ่มคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ งจึงรักษาช่ือเสียงของตวัเองไว้ได้อย่างดี ดัง
ตวัอยา่ง 

ค าพดูของคณุสมเป็นสญัญา”นัน่อธิบายทกุอย่างทีเ่กีย่วกบัพอ่ 
 ไดห้มดส้ินในประโยคเดียว ตลอดชีวิตพอ่ไม่เคยเรียกทนายมาเซ็นสญัญา 
 ท าอะไรเลย ถา้ลงพดูค าไหนก็เป็นค านัน้ บางทีท าแลว้ขาดทนุพอ่ก็ท า  
 เพราะไดพ้ดูไปแลว้ ไม่มีลูกคนไหนเลยทีจ่ะมีบารมีขนาดพอ่ อาจจะ 
 เพราะยคุสมยัเปลีย่นไปแลว้ก็เป็นได ้หลายครั้งทีผ่มเคยสงสยัว่า พอ่ทน 
 ความล าบากในชีวิตมาไดอ้ย่างไร เมือ่ฟังคณุแม่ใหญ่หรือพี่ๆ เล่าถึงอดีต  
 ภาพของพอ่จะแจ่มชดัมาก 

 (หวัใจรักเกรดรีไฟน์.  2547 : 78) 
จากตวัอย่างท่ียกมาจะเห็นได้ว่า พ่อของทศพรมีความซื่อสตัย์สจุริต และมีความคิด

ว่าถ้าพดูอะไรไปก็ต้องท าตามค าพดู เพราะค าพูดเป็นสญัญา พ่อเป็นตวัอย่างท่ีดีส าหรับลกูหลาน 
และค าพดูของคณุพอ่ก็เป็นการสัง่สอนลกูหลานท่ีต้องท าตามค าพดูของตวัเอง ทกุคนก็ต้องมีความ
รับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์สจุริตต่อสิ่งท่ีเราพดู โดยเฉพาะการท าธุรกิจ ก็ต้องปฏิบตัิตามสิ่งท่ี
พดูกบัคนอ่ืนๆ จะท าให้คนอ่ืนวางใจท่ีจะท าธุรกิจด้วยความเช่ือใจ 

 2.1.2 ความขยันหม่ันเพียร 
      “ขยัน” เป็นค าท่ีหมายถึง การท าการงานอย่างแข็งขนั ไม่ปล่อยปละละเลย  ท าหรือ
ประพฤติเป็นปรกติสม ่าเสมอ  ไม่เกียจคร้าน พบภาพสะท้อนด้านคณุธรรมของคนไทยเชือ้สายจีน
กวางตุ้งในสารคดีเร่ือง จากอาส าถงึหย าฉ่า สืบต านานคนกวางตุ้งกรุงสยาม 

 สารคดีเร่ือง จากอาส าถึงหย าฉ่า สืบต านานคนกวางตุ้ งกรุงสยาม เป็นสารคดีท่ีบอก
เลา่เร่ืองราวการอพยพโยกย้ายถ่ินฐานของชาวจีนกวางตุ้งท่ีหนีความยากล าบากจากแผ่นดินใหญ่
เข้ามาท ามาหากินในแผ่นดินไทย ซึ่งส่วนใหญ่ได้เข้ามาอยู่กันเป็นชุมชนใหญ่ และกล่าวถึงการ
ประกอบอาชีพด้วยความขยนัหมัน่เพียร ดงัตวัอยา่ง 
 
  อาชีพของคนจีนอพยพเป็นทีช่ดัเจนว่าเร่ิมตน้ดว้ยการเป็นกลีุ  
  และผูใ้ชแ้รงงานเสียร้อยละ 90 เช่น กรรมการสร้างทางรถไฟใน 
  ซานฟรานซิสโก กรรมการในไร่และเหมือง คนซกัรีดคนครวัหรือ 



ศิลปศาสตร์ปรทิัศน์ ปีที ่6 ฉบับที่ 12 

  ช่างกลึงหรือในอาณานิคมทีแ่อฟริกาของประเทศยโุรป ต านาน 
  ความขมขืน่และการต่อสู ้พร้อมทัง้ความตายอย่างไร้ผูเ้หลียวแล 
  ของคนจีนอพยพเป็นเร่ืองทีเ่ล่าไม่จบ แต่พวกเขาก็สามารถถีบตวัเอง 
  จนข้ึนมาเป็นผูป้ระกอบการไดใ้นจ านวนไม่นอ้ยเลย  

(จากอาส าถึงหย าฉ่า สืบต านานคนกวางตุง้กรุงสยาม.  2551 : 55-56 ) 
จากตวัอย่างดงักล่าวจะเห็นได้ว่า แม้ว่ากลุ่มคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งโพ้นทะเลมาท า

มาหากินในประเทศไทย มาอยู่อาศยัในสภาพแวดล้อมใหม่และไม่มีใครช่วยเหลือ พวกเขาจึงต้อง
ท างานเป็นกุลี และเป็นผู้ ใช้แรงงานเพื่อสร้างฐานะใหม่ และสามารถเลีย้งครอบครัวได้ ไม่ว่า
ท างานเป็นกลุีหรือผู้ใช้แรงงาน ก็ขยนัท างานไม่เกียจคร้าน จนเวลาผ่านไปกลุม่คนไทยเชือ้สายจีน
กวางตุ้ งก็เป็นกลุ่มคนท่ีมีความส าคญัในสงัคมไทย ก็เพราะความขยนั ขนัแข็ง ในการท างานของ
พวกเขานัน่เอง 
   2.2 ระบบความเชื่อคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ง 

ความเช่ือ หมายถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีสืบทอดกันมาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
แสดงออกของบคุคลหรือกลุม่ชนท่ีมีตอ่สิ่งตา่งๆ โดยไม่มีค านึงถึงเหตผุลหรือพืน้ฐานความเป็นจริง  
ฉะนัน้ความเช่ือจงึมีขอบเขตกว้างขวางมากไม่เพียงแตจ่ะหมายถึงความเช่ือในพีธิกรรม วฒันธรรม 
ดวงวิญญาณทัง้หลาย ยงัรวมถึงภตูผี คาถา อาคม โชคลาง ไสยศาสตร์ตา่ง ๆ  

ในเร่ือง กวางตุ้ งเฮฮา ผู้อ่านจะเข้าใจ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน ประเพณี
และวฒันธรรมตา่ง ๆ ซึง่เหมือนบ้างตา่งบ้าง กบัชาวจีนอ่ืน ๆ แตโ่ดยสรุปคือ ล้วนแฝงคตคิวามเช่ือ
ท่ีน่าสนใจยิ่ง ดงัระบบความเช่ือคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งตอ่ไปนี ้

 วนัส าคญัเราจึงตอ้งพดูจาหวานหูกนัตัง้แต่เชา้จนเย็น ค าทีต่อ้ง 
 ถือโดยเด็ดขาดคือค าประเภท “ตาย” “ซวย” “หยาบ” “จน” และอืน่ ๆ  
 ทีแ่สลงหูผูใ้หญ่  

 (กวางตุง้เฮฮา.  2545 : 15) 
จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า วนัส าคญัหรือวนัดีๆ คนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งมีความเช่ือ

ว่าจะต้องนิยมพดูจาให้ไพเราะกนัตัง้แต่เช้าจนเย็น ค าท่ีห้ามพดูโดยเด็ดขาดคือค าประเภท “ตาย” 
“ซวย” “หยาบ” “จน” และอ่ืนๆท่ีท าให้ไม่สบายใจ นอกจากนีค้วามหมายท่ีไกล้เคียงกันกับค า 
“ตาย” “ซวย” “หยาบ” “จน” ก็พดูไม่ได้เหมือนกนั เพราะผู้ใหญ่เช่ือว่าในวนัส าคญัหรือวนัดี ๆ หาก
พดูไม่ดีจะท าให้ชีวิตไม่ราบร่ืน และมีอปุสรรค คนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งมีความเช่ือท่ีสอดคล้อง
กบัความเช่ือของคนจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นความเช่ือท่ีสืบทอดจากกลุ่มคนจีนกวางตุ้งท่ีอพยพมายงั
แผ่นดินไทย และสืบทอดสูล่กูหลานคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งด้วย 

2.4 อาหารการกินของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ง 
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คนจีนกวางตุ้งท่ีอพยพเข้ามาอาศยัในประเทศไทยได้น าเอาวฒันธรรมจีนดัง้เดมิเกือบ
ทุกๆด้าน รวมทัง้วฒันธรรมด้านอาหารการกินด้วย วิธีการปรุงอาหารหรือประเภทอาหารท่ีนิยม
รับประทานกนัท่ีประเทศจีน  

ในสารคดีเร่ือง จากอาส าถึงหย าฉ่า สืบต านานคนกวางตุ้งกรุงสยาม ได้กลา่วถึง
วฒันธรรมการท าอาหารของชาวกวางตุ้งซึง่เป็นอาหารท่ีมีช่ือเสียง และได้รับความนิยมมาก ท าให้
เข้าใจวา่กวา่จะเป็นอาหารอร่อยออกมาสกัจาน ต้องใช้เวลาและฝีมือการปรุงมาก   

 เคล็ดลบัของอาหารกวางตุง้คือมีตอ้งมีน ้าแกงอร่อยและมีคณุค่า 
 หน่ึงหมอ้เป็นหลกัในแต่ละมือ้ น ้าแกงทีเ่รารับประทานกนัเป็นพืน้ ๆ เช่น  
 น ้าแกงผกัแหง้ น ้าแกงผกัเสีย้นน ้า น ้าแกงรากบวั และยงัมีพวกแกงจืด 
 เคร่ืองยาจีนอีกหลายชนิด ทีน่่าสนใจคือคนกวางตุง้นิยมรบัประทานเนือ้ววั  
 ควรเพราะติดมาจากฝรั่งนัน่เอง เคล็ดลบัของการท าน ้าแกงกวางตุง้คือ 
 ตอ้งตุ๋นเป็นเวลานาน และเมื่อน ้าแกงอร่อยแลว้ยงัตอ้งมีวิธีการซดให้ 
 อร่อยคือตอ้งซดตอนก าลงัร้อนจดั ๆ หากเย็นแลว้จะเป็นไขและเซ็ง 

 (จากอาส าถึงหย าฉ่า สืบต านานคนกวางตุง้กรุงสยาม.  2551 :  85)  
จากข้อความท่ียกมาเราจะเห็นได้ว่าvสิ่งท่ีท าให้อาหารกวางตุ้ งมีรสชาติแบบ “กลม

กลอ่ม” ก็เพราะว่าต้องมีน า้แกงอร่อยและมีคณุคา่หนึ่งหม้อเป็นหลกั และยงัมีพวกแกงจืดเคร่ืองยา
จีนอีกหลายชนิด นอกจากต้องใช้วสัดท่ีุดีมาจากธรรมชาต ิสิง่ท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีท าให้อาหารกวางตุ้งมี
รสชาติอร่อยก็คือต้องตุน๋เป็นเวลานาน และเม่ือน า้แกงอร่อยแล้วยงัต้องมีวิธีการซดให้อร่อยคือซด
ตอนก าลงัร้อนจดัๆ หากเย็นแล้วน า้แกงจะเป็นไขและเซ็ง การซดน า้แกงจึงเป็นวฒันธรรมของคน
ไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งในด้านอาหาร 
 
 3. ลักษณะสังคมคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ง 

 คนจีนกวางตุ้งท่ีอพยพเข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศไทย นอกจากจะมีฝีมือด้านช่างต่าง ๆ 
ติดตวัมาด้วยแล้ว คนไทยเชือ้สายกวางตุ้งได้น าวฒันธรรมท่ีตวัเองด าเนินมานานในบ้านเกิดเมือง
นอนของตวัเข้ามาท าตามและด าเนินตอ่ไปและยงัได้สืบทอดวฒันธรรรมเหลา่นีใ้ห้แก่ลกูหลานของ
ด้วย  แม้คนไทยเชือ้สายกวางตุ้ งได้รักษาประเพณีวัฒนธรรมของตนได้เป็นอย่างดี แต่การ
ผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย วรรณกรรมจึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้านดงัปรากฏในของ ยวุดี ต้นสกลุรุ่งเรือง ได้สะท้อนลกัษณะสงัคมคนไทยเชือ้
สายจีนกวางตุ้งให้เราเห็นได้อยา่งชดัเจน ดงัตอ่ไปนี ้  

 3.1 อาชีพของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ง 
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วิถีชีวิตของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งยงัคงรักษาวฒันธรรมความเป็นจีนท่ีติดตวัมาจาก
เมืองจีน เม่ือเข้ามาในเมืองไทยแล้ว  ก็ได้รับอิทธิพลของสงัคมไทย จงึน าวิถีชีวิตของคนจีนและของ
คนไทยมาผสมผสานกนั ดงัเช่นในเร่ือง จากอาส าถงึหย าฉ่า สืบต านานคนกวางตุ้งกรุงสยาม 

เร่ือง จากอาส าถึงหย าฉ่า สืบต านานคนกวางตุ้งกรุงสยาม กล่าวถึงเร่ืองราวการอพยพ
โยกย้ายถ่ินฐานของชาวจีนกวางตุ้งท่ีหนีความยากล าบากจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาท ามาหากิน ซึง่
สว่นใหญ่ได้เข้ามาอยูก่นัเป็นชมุชนใหญ่ และยงัได้ประกอบอาชีพ ตามความถนดั  
 อาชีพทีเ่อ่ยแลว้คนจีนทกุคนตอ้งเห็นดว้ยเต็มร้อยว่าเป็นอาชีพถนดั 
 ของคนกวางตุง้ คือ อาชีพช่างกลึง พรรคพวกข้างคณุแม่ข้าพเจ้าทีอ่พยพ 
 มาจากเมืองจีนเป็นเจ้าของโรงกลึงใหญ่ๆในกรุงเทพฯ สองสามแห่ง และ 
 ตัง้แต่เด็กมาแลว้ทีข่า้พเจ้าไดค้ลกุคลีอยู่กบัโรงกลึงทัง้แถวสาทร วดัดวงแข 
 และตลาดนอ้ย จึงไม่มีข้อสงสยัว่าคนกวางตุง้ถนดังานกลึงทกุชนิด อาชีพนี ้
 ถือว่าเป็นงานของพวกผูช้ายกลุ่มหน่ึง 

  (จากอาส าถึงหย าฉ่า สืบต านานคนกวางตุง้กรุงสยาม. 2543 : 60-61) 
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า คนกวางตุ้งก็เช่นเดียวกบัคนจีนภาษาอ่ืนๆพวกเขาได้

เข้ามาท างานตามความถนัดของตน อาชีพถนัดของคนกวางตุ้ ง คือ  อาชีพช่างกลึง ในยุคท่ีการ
ซอ่มแซมเคร่ืองจกัรกลในโรงงานน า้ตาลและเรือกลไฟยงัหาอะไหลม่าเปลี่ยนได้ยาก กว่าจะสง่เข้า
มาจากต่างประเทศก็นานนบัเดือน จึงต้องอาศยัฝีมือของชายกวางตุ้งเป็นส าคญั ความสามารถนี ้
ส่งผลให้อาชีพช่างกลึงกลายเป็นอาชีพเด่นและผกูขาดชายชาวกวางตุ้งไปโดยปริยาย และพึ่งพา
ฝีมือช่างกลึงสร้างฐานะใหม่ในเมืองไทย การเป็นพนกังานช่างกลึงจะสะท้อนสภาพความเป็นอยู่
และวิถีชีวิตของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งในเมืองไทย 

3.2 สถานะของผู้หญิงในสังคมคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ง  
ในวฒันธรรมและสงัคมจีนดัง้เดิมผู้หญิงมีฐานะท่ีต ่ากว่าผู้ชาย และมกัจะถกูผู้ชายดู

ถกูหรือเหยียดหยามอยูเ่สมอ เน่ืองจากมีก าลงัท่ีออ่นแอกวา่หรือมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจท่ีจ าต้อง
พึง่พาผู้ชาย ความคิดหรือจิตส านึกแบบนีถ้กูถ่ายทอดสืบตอ่ให้คนไทยเชือ้สายจีนมาอย่างตอ่เน่ือง  
ผู้ ชายหรือผู้ ใหญ่มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีดูถูกหรือเหยียดหยามผู้ หญิงอย่างเห็นได้ชัด ใน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ ง ของ ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง ได้สะท้อนให้เห็นถึง
สถานะผู้หญิงอยา่งที่ได้กลา่วไปอยา่งเห็นได้ชดัเจน   

นวนิยายเร่ือง รอยวสันต์ ได้กล่าวถึงเร่ืองราวชีวิตของ เด็กหญิงชาวจีนกวางตุ้งส่ีคน 
คือ อาเข่ง  อาเก๋ง  สองพี่น้อง และอาไกว กบั อาโหว เพื่อนสนิทรุ่นราวคราวเดียวกนั ซึง่ทัง้หมดมี
อนัต้องอพยพลีภ้ัยสงครามคอมมิวนิสต์และความยากจนแร้นแค้นจากหมู่บ้านเล็ก  ๆ เนือ้หาท่ี
ปรากฏในเร่ืองยงัพดูถึงสถานะของผู้หญิงในสงัคมคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งดงัตวัอยา่ง 

  มมุหอ้งดา้นทีติ่ดกบัประตูหนา้บา้นมีโต๊ะไมต้วัใหญ่ผิวหยาบ 
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 และเกา้อีห้นกัอ้ึงหลายตวัตัง้อยู่ นัน่เป็นพืน้ทีข่องผูช้าย พอ่ก าลงันัง่คยุ 
 กบัเพือ่นบา้นกลุ่มเล็กๆ มีแต่นอ้งชายสองคนเท่านัน้ทีก่ลา้เขา้ไปเดิน 
 ปว้นเป้ียนแถวนัน้ ส่วนเข่งและนอ้งสาวอีกสองคนถูกสัง่นกัหนา 
 ไม่ใหเ้ขา้ไปยุ่มย่ามกบัพวกผูช้าย เพราะทีท่างของผูห้ญิงอยู่ในครวั 
                                                               (รอยวสนัต์. 2551 : 20) 

จากตวัอย่างดงักลา่วเห็นได้ว่า ในครอบครัวผู้ชายกบัผู้หญิงมีฐานะแตกตา่งกนั แบง่พืน้ท่ี
ของผู้ชายและพืน้ท่ีทางของผู้หญิง น่ีก็คือความแตกต่างของผู้ชายและผู้หญิง ผู้ชายมีหน้าท่ีดแูล
เร่ืองท่ีส าคญัในครอบครัวจึงอยู่ด้านหน้า ส่วนหน้าท่ีของผู้หญิงก็คือดแูลครอบครัวและผู้ชาย และ
ไม่ไปยุม่ยา่มกบัพวกผู้ชาย 
 จากการวิเคราะห์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า สถานะของผู้หญิงท่ีอยู่ในสงัคมคนไทยเชือ้สายจีน
กวางตุ้ง ยงัมีฐานะท่ีต้อยต ่าทัง้ในครอบครัวและสงัคม  ระบบชายเป็นใหญ่หรือปิตาธิปไตยยงัคง
ด ารงอยู่อย่างมัน่คง ผู้หญิงยงัคงถูกกดข่ีหรือไม่ได้รับความเคารพและความเป็นธรรมพอสมควร
จากผู้ชาย  แม้วา่จะถกูดถูกูหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม แตก็่ผู้หญิงก็ไม่สามารถเลีย้งตวัได้ 

 จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนด้านวฒันธรรมคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งข้างต้นสรุปได้ว่า 
คนจีนกวางตุ้ งอพยพได้น าวัฒนธรรมของตนเองเข้ามาในประเทศไทยเป็นอย่างมากเกือบ
ครอบคลมุทกุๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวและเครือญาติ ภาพสะท้อนด้านวฒันธรรมคนไทย
เชือ้สายจีนกวางตุ้ งหรือภาพสะท้อนด้านสงัคมคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ ง วฒันธรรมเหล่านีไ้ด้
ด าเนินไปคูก่บัวฒันธรรมไทยได้เป็นอย่างดี และมีการผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน แตค่นไทยเชือ้
สายจีนกวางตุ้งได้รักษาวฒันธรรมของบรรพบุรุษได้เป็นอย่างดี  พวกเขาก็ไม่ลืมความนบัถือของ
ตวัเอง ในเทศกาลตรุษจีนท่ีถือว่าเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิฤกษ์มงคลของคนจีน  พวกเขายงัคงใช้ตะเกียบ
ในการกินอาหาร  ใส่เสือ้แบบจีน เป็นต้น ในวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ง ของ 
ยวุดี ต้นสกลุรุ่งเรือง ได้สะท้อนภาพเหลา่นีใ้ห้เห็นอยา่งชดัเจน 
 
อภปิรายผล 

จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนด้านวฒันธรรมคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้งข้างต้นสรุปได้ว่า 
คนจีนกวางตุ้ งอพยพได้น าวัฒนธรรมของตนเองเข้ามาในประเทศไทยเป็นอย่างมากเกือบ
ครอบคลมุทกุ ๆ ด้านไมว่่าจะเป็นด้านครอบครัวและเครือญาติ ภาพสะท้อนด้านวฒันธรรมคนไทย
เชือ้สายจีนกวางตุ้ งหรือภาพสะท้อนด้านสงัคมคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ ง วฒันธรรมเหล่านีไ้ด้
ด าเนินไปคูก่บัวฒันธรรมไทยได้เป็นอย่างดี และมีการผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน แตค่นไทยเชือ้
สายจีนกวางตุ้งได้รักษาวฒันธรรมของบรรพบุรุษได้เป็นอย่างดี  พวกเขาก็ไม่ลืมความนบัถือของ
ตวัเอง ในเทศกาลตรุษจีนท่ีถือว่าเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธีมงคลของคนจีน  พวกเขายงัคงใช้ตะเกียบในการ
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กินอาหาร  ใส่เสือ้แบบจีน เป็นต้น ในวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ ง ของ ยวดี 
ต้นสกลุรุ่งเรือง ได้สะท้อนสิง่เหลา่นีใ้ห้เราได้เห็นอยา่งชดัเจน  

กลุ่มคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ ง เป็นกลุ่มคนท่ีต่างจากกลุมคนจีนกลุ่มอ่ืน ด้วยอาหาร
กวางตุ้งท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก วฒันธรรมด้านอาหารการกินจึงเป็นสว่นท่ีเดน่ท่ีสดุของกลุม่คนไทยเชือ้
สายจีนกวางตุ้ง ความอร่อยของอาหารกวางตุ้งนอกจากพึง่พาฝีมือของคนท่ีท าท่ีต้องเลือกวตัถดุิบ
ท่ีมาจากธรรมชาติและมีอิธีผลต่อร่างกาย พิถีพิถนัเร่ืองการเลือกเคร่ืองปรุงรสท่ีดีต่อสขุภาพ และ
รู้จกักินอาหารตามฤดูกาล อาหารกวางตุ้ งไม่ใช่แค่อาหารชนิดหนึ่ง แต่ยงัเป็นการกินอาการเพื่อ
ป้องกันและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย เหตุผลดังท่ีกล่าวข้างต้นจึงท าให้อาการ
กวางตุ้งเป็นท่ีนิยมทัง่โลก และยงักลายเป็นเอกลษัณ์วฒันธรรมท่ีโดดเด่นท่ีสดุของคนไทยเชือ้สาย
จีนกวางตุ้ง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเชือ้สายจีนกวางตุ้ ง โดยการเก็บข้อมูล
ภาคสนามในชนุชนชาวจีนกวางตุ้งชมุชนจริง เพื่อให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยูข่องกลุม่คนไทยเชือ้
สายจีนกวางตุ้งให้ชดัเจน 

2. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเสนอภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมของคนไทยเชือ้
สายจีนกวางตุ้งผา่นวรรณกรรม ของยวุดี ต้นสกลุรุ่งเรือง กบันกัเขียนท่านอ่ืน 
 

บรรณานุกรม 
จงจิต  กลอ่มสงิห์.  (2546)  การรักษาเอกลักษณ์ของคนไทยเชือ้สายจีนในเมืองเชียงใหม่. 

 เชียงใหม ่: วิทยานิพนธ์ ศบ.ม. (สาขาวิชาการศกึษานอกระบบ) เชียงใหม ่:  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่   

ยวุดี ต้นสกลุรุ่งเรือง. (2551) จากอาส าถงึหย าฉ่า สืบต านานคนกวางตุ้งกรุงสยาม.   

 พิมพ์ครัง้ท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร : ประพนัธ์สาส์น. 

________.  (2545) กวางตุ้งเฮฮา.  กรุงเทพมหานคร : แพรว.  
________.  (2547) หวัใจรักเกรดรีไฟน์.  พิมพ์ครัง้ท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร : วิริยะ.   
________.  (2551) รอยวสันต์.  กรุงเทพมหานคร : ประพนัธ์สาส์น. 
ราชบณัฑิตยสถาน.  (2546)  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542. 

 กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์. 
 

 
 


