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บทคัดย่อ 
งานวิจยัเร่ืองนีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพชีวิตและบทบาทของตวัละครคนไทยเชือ้สายจีนใน

ละครโทรทัศน์ไทย จ านวนสามเร่ือง ได้แก่ เร่ืองหงส์เหนือมังกร  เสน่ห์นางงิว้ และมงกุฎดอกส้ม 
ผลการวิจยัพบว่าละครโทรทศัน์ได้สะท้อนภาพของวิถีชีวิตของคนไทยเชือ้สายจีนมีลกัษณะตามแบบของ
บรรพบุรุษและเปลี่ยนแปลงไปในด้านการสร้างครอบครัว การประกอบอาชีพ ระบบความเช่ือ การอบรม
เลีย้งดูเด็ก ประเพณีและพิธีกรรม รวมทัง้ค่านิยมในด้านอ านาจและเงินทอง ความซื่อสตัย์ นอกจากนี ้
ละครโทรทศัน์ยงัแสดงให้เห็นถงึบทบาทของตวัละครท่ีเป็นคนไทยเชือ้สายจีนในฐานะเป็นผู้น าและผู้ตามท่ี
เหมาะสมกบัเพศ รวมทัง้สถานภาพในครอบครัวและสงัคม 
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Reflections of Chinese - Thai in Soap Opera Series 
On Thai Televition 

Ma Qiang 

Abstract 
The aim of this research study is to analyze the lives and roles of Chinese-Thai 

characters in three soap opera series on Thai television : Hong Nue Mangkorn, Saneh 
Nang Ngew, and Mongkut Dok Som. The study shows that the lifestyle of Chinese-Thais 
that is presented in the soap series complies with that of their ancestor. However, 
reflections of the lifestyle of Chinese-Thais in these three television series also suggest 
that three have been changes in raising a family, working, belief system, child rearing, 
customs, ceremonies, value in power and wealth, and honesty. Moreover, the television 
series also present Chinese-Thai characters performing the roles of leader and follower 
that are appropriate for gender and status in the families and the society. 
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บทน า 
คนจีนอพยพเข้ามาในประเทศไทยตัง้แต่สมัยราชวงศ์ถัง  ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง 

เทคโนโลยีการสร้างเรือส าเภาพัฒนามากขึน้ กษัตริย์จีนได้ขยายการติดต่อค้าขายกับประเทศ   
ต่าง ๆ ในแถบเอเชียและเร่ิมมีคนจีนอพยพเข้ามาเมืองไทยมากขึน้ ดงัท่ี พลกูล องักินนัท์ (2514 : 
7-17) ได้กล่าวไว้สรุปได้ว่า ชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยปรากฏหลกัฐานมาตัง้แต่สมยักรุงสโุขทยั 
เร่ือยมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ การเข้ามาของชาวจีน
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เน่ืองมาจากได้ประสบปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาความหนาแน่นของประชากรในประเทศจีน 
ปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมือง เป็นต้น            

ตอ่มาในสมยัราชวงศ์ชิง ประเทศทางตะวนัตกเข้ามารุกรานประเทศจีน และเกิดเหตกุารณ์
ความขดัแย้งจนราชวงศ์ชิงต้องชดเชยเป็นเงินทองจ านวนมหาศาล ท าให้ประชาชนจีนได้รับความ
ทกุข์ยากล าบาก จึงมีคนจีนมากมายอพยพจากภาคใต้ของจีน เช่น มณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี 
มณฑลฝเูจีย้น มณฑลไหหล า มณฑลยหูนาน เป็นต้น ดงัท่ี  เลียว เสถียรสตุ (2510 : 235) กลา่วว่า 
ชาวจีนได้เร่ิมออกไปตัง้รกรากตามประเทศต่างๆ ในสมยัราชวงศ์ถังและก็เป็นท่ีนิยมกันเร่ือยมา 
จนกระทัง่ต้นราชวงศ์ชิง เน่ืองจากชาวจีนพากนัไม่พอใจในการปกครองของราชวงศ์ชิงเป็นอยา่งยิ่ง 
จึงพากันเดินทางอพยพออกไปอยู่ในต่างประเทศกันมากขึน้ จนถึงปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ส ารวจ
จ านวนประชากรท่ีอพยพออกไปอยู่ในต่างประเทศเม่ือปี พ.ศ. 2549 ปรากฏมีชาวจีนอยู่ใน
ต่างประเทศถึง 14 ล้านคน ส าหรับชาวจีนท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนัน้ ส่วนมากเป็นจีนฮกเก่ียน 
จีนกวางตุ้ง จีนไหหล า จีนแต้จ๋ิว และจีนแคะ 

คนจีนท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้น าเทคโนโลยีและวัฒนธรรมจีนเข้ามาพร้อมกับ
เผยแพร่สืบทอดความรู้ ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ในเมืองไทย อาจกล่าวได้ว่า คนจีนมีส่วน
ส าคญัท่ีท าให้เมืองไทยพฒันาขึน้ แม้ว่าคนจีนสว่นนีต้อนแรกสว่นใหญ่เป็นคนยากจน มีฐานะเป็น
คนชัน้ต ่าของสงัคมและท างานหลกัส่วนใหญ่เป็นงานค้าขายและกรรมกรหรือกุลี แต่ก็มีบทบาท
ช่วยให้เศรษฐกิจไทยพฒันาขึน้ ดงัท่ี ธานีวฒัน์ บญุโต (2542 : 6) กลา่ววา่ ชาวจีนเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน
ในประเทศไทย และท ามาหากินเพื่อสร้างฐานะให้เกิดความมัน่คงในชีวิต  ชาวจีนจึงขยนัขนัแข็ง 
เม่ืออพยพเข้ามาครัง้แรกนัน้ คนจีนท างานรับจ้างสารพัด ต่อมาเร่ิมท าการค้าเล็กๆ  น้อยๆ แล้ว
ขยายขึน้ประกอบอาชีพค้าขายได้อย่างมัน่คง และมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย
มากขึน้  

นอกจากคนจีนขยนั อดทน และมีความช านาญท าการค้าขาย ซึง่ท าให้คนจีนมีรายได้สงูขึน้
จนสามารถสร้างฐานะให้ดีขึน้  คนจีนได้ผสมผสานข้ามเชือ้ชาติโดยแต่งงานกับคนไทยและมี
ลกูหลานท่ีเรียกวา่คนไทยเชือ้สายจีน ซึง่ได้มีบทบาทในสงัคมไทย และมีการปรับเปลี่ยนธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรม พิธีกรรม ฯลฯ ของจีน ดงัท่ี สชุาดา ตนัตะสรุฤกษ์ (2532 : 23) กล่าวว่า “เม่ือ
คนจีนอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย ได้น าเอาแบบแผนทางสงัคม และวฒันธรรมในสงัคมดัง้เดิมติด
ตวัเข้ามาด้วย นานเข้าก็ได้พยายามประยกุต์ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมของตน จนเกิดเป็น
รูปแบบเฉพาะในสงัคมไทย” 

เม่ือคนไทยเชือ้สายจีนมีอิทธิพลอย่างกว้างขวาง ได้มีการน าลกัษณะของคนจีน ตลอดจน
การด ารงชีวิตและประเพณีต่างๆ ของจีนเหล่านี  ้รวมทัง้การสร้างเป็นเร่ืองราว ถ่ายทอดใน
วรรณกรรม และศิลปะต่างๆ ซึ่งสะท้อนสภาพสงัคมและวฒันธรรมจีนในกลุ่มคนไทยเชือ้สายจีน 
เช่น นวนิยายเร่ือง ลอดลายมังกร ของประภัสสร   เสวิกุล เป็นนวนิยายท่ีได้รับการคดัเลือกเป็น
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หนึง่ในหนงัสือหนึง่ร้อยเล่มท่ีเยาวชนควรอา่น นวนิยายเร่ืองอยูก่บัก๋ง ของหยก บรูพาก็ได้รับรางวลั 
นวนิยายดีเดน่จากคณะกรรมการจดังานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2523 เป็นต้น 

นอกจากนี ้ยงัมีการน าเร่ืองราวของคนไทยเชือ้สายจีนในวรรณกรรมต่าง ๆ มาเผยแพร่โดย
ได้น าเร่ืองราวของคนไทยเชือ้สายจีนเขียนเป็นบทละครโทรทศัน์  ดงัความหมายของพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 997) อธิบายว่า “ละครโทรทศัน์เป็นละครพดูท่ีมีการ
ตกแตง่ฉากให้เหมือนจริง เพื่อให้คนดไูด้ความรู้และความบนัเทิง ดงันัน้การน าเร่ืองราวของคนไทย
เชืย้สายจีนมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ก็จะท าให้คนดูได้เห็นและเข้าใจในวิถีชีวิต สภาพความ
เป็นอยู ่และบทบาทของตวัละครซึง่เป็นคนไทยเชือ้สายจีน” 

ละครทางโทรทศัน์จะเป็นสื่อท่ีดแูล้วรับรู้ได้รวดเร็วและสะดวก ไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี ผู้
ดสูามารถรับรู้ได้ทัง้ภาพและเสียง  ดงัท่ี จฑุามาศ ตนเจริญสขุ (2549 : 19) กลา่ววา่ “สื่อท่ีสามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วท่ีสดุ คือ สื่อวิทยโุทรทศัน์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถรับได้ทัง้
ภาพและเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศน์สามารถครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ บริโภคอย่างทั่วถึง  และเสีย
คา่ใช้จ่ายไมแ่พงมากในการซือ้โทรทศัน์”  

การสร้างละครโทรทศัน์ในฐานะเป็นสื่อสารมวลชน ซึ่งให้ความรู้ และความบนัเทิง ต่อมา
ความนิยมของสงัคมได้พฒันาเพิ่มขึน้และเปลี่ยนแปลงไป ละครโทรทศัน์จึงเป็นช่องทางและเป็น
เคร่ืองมือสื่อสารท่ีท าให้คนดรูู้จกัสงัคมในด้านต่างๆ เช่น วิถีชีวิตของกลุ่มคน ปัญหาของสงัคมใน
ด้านตา่งๆ หรือการเดนิทางไปท่องเท่ียว เป็นต้น และเป็นสื่อท่ีมีความส าคญัตอ่ชีวิต และครอบครัว 
ดงัรายงานของกลุม่สถิติประชากรและสงัคม ส านกัเศรษฐกิจและสงัคม (2547 : 7) ท่ีส ารวจพบว่า 
จ านวนครอบครัวไทยท่ีมีเคร่ืองรับโทรทัศน์  มีจ านวน เกือบ 15.2 ล้านครัวเรือน จากจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกชมรายการวิทยโุทรทศัน์ทัง้หมด 15.7 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.9 และ
เคร่ืองรับวิทยุโทรทศัน์ทัว่ประเทศมีประมาณ 18.5 ล้านเคร่ือง แสดงว่าครอบครัวหนึ่งมีเคร่ืองรับ
วิทยโุทรทศัน์มากกว่าหนึง่เคร่ืองคือ ครัวเรือนจะมีเคร่ืองรับวิทยโุทรทศัน์ประมาณ 1,215 เคร่ืองตอ่
จ านวนหนึ่งพนัครัวเรือน ผลการส ารวจดงักลา่วสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยและชมุชนมีเคร่ืองรับวิทยุ
โทรทศัน์จ านวนมาก และมีโอกาสดโูทรทศัน์เพื่อรับข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ โดยเฉพาะรายการบนัเทิง
ในรูปแบบตา่งๆ เช่น เกมโชว์ ละครโทรทศัน์ เป็นต้น จงึกลา่วได้ว่าสื่อมวลชนประเภทวิทยโุทรทศัน์
มีอิทธิพลตอ่ผู้ดผูู้ชมเช่นเดียวกบัการสื่อสารผ่านวรรณกรรม 

ดงันัน้วิทยุโทรทัศน์จึงมีบทบาทในฐานะเป็นเคร่ืองมือสื่อสารท่ีมีทัง้ภาพ เสียง และการ
เคลื่อนไหว โดยเฉพาะรายการละครโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรายการบนัเทิงท่ีมีผู้ดูผู้ ชมจ านวนมากและ
ติดตามชมอย่างต่อเน่ือง  ผู้วิจยัในฐานะท่ีเป็นนกัศกึษาชาวจีนจึงสนใจศกึษาวิจยัละครโทรทศัน์ท่ี
มีเนือ้หาและเร่ืองราวของคนไทยเชือ้สายจีน ซึง่จะท าให้มีความเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยูต่ลอดจน
สงัคมและวฒันธรรม ประเพณีของคนไทยเชือ้สายจีน ท่ีสะท้อนผ่านละครโทรทศัน์  ทัง้นีน้อกจาก
จะเข้าใจวิถีชีวิตของคนไทยเชือ้สายจีนในละครโทรทศัน์แล้ว ยงัได้สะท้อนภาพสงัคม และปัญหา
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ของกลุ่มคนไทยเชือ้สายจีน การถ่ายทอดเร่ืองราวและเนือ้หาในละคร ซึง่ให้ทศันคติในแง่มมุตา่งๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ชมละครโทรทศัน์อีกด้วย  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนในละครโทรทศัน์ไทย 
2. เพื่อวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของตวัละครคนไทยเชือ้สายจีนในละครโทรทศัน์ไทย 
 

สมมุตฐิานของการวจิัย 
1. ภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนในละครโทรทศัน์ไทยแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและ

วฒันธรรม ความเช่ือ คา่นิยมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดจากบรรพบรุุษและมี
การปลี่ยนแปลงไปตามสงัคมไทย 

2. ตวัละครคนไทยเชือ้สายจีนในละครโทรทศัน์ไทยสะท้อนถึงสถานภาพและการมีบทบาทใน
ครอบครัว ชมุชน และสงัคม โดยได้รับอิทธิพลจากสงัคมไทย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัคดัเลือกละครโทรทศัน์จ านวน 3 เร่ือง ซึง่ได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ ผู้ วิจัยศึกษาและวิเคราะห์จากละครท่ีบนัทึกในแผ่นซีดี ละครโทรทัศน์แต่ละเร่ืองได้รับ
ความนิยมแพร่หลายมีการสร้าง และน ามาฉายออกอากาศซ า้ ดงันี ้

1. หงส์เหนือมงักร ดดัแปลงจากนวนิยายแตง่โดย วิศวนาถ (ช่ือจริงคอื ประพนธ์ วิวฒันาพร) 
มีแนวเร่ืองเก่ียวกบัอิทธิพลและการตอ่สู้ของคนไทยเชือ้สายจีน น ามาสร้างและออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 5 พ.ศ. 2543 และยงัได้ดดัแปลงน ามาแสดงเป็นละครเวทีในปี 2553  

2. เสน่ห์นางงิว้ ดดัแปลงจากนวนิยายแตง่โดยภราดร ศกัดา มีแนวเร่ืองเก่ียวกบัคนไทยเชือ้
สายจีนท่ีต้องการอนรัุกษ์วฒันธรรมการแสดงงิว้ ออกอากาศทางสถานีวิทยโุทรทศัน์ช่อง 3 พ.ศ. 
2542 และน ามาสร้างซ า้ ออกอากาศทางสถานีวิทยโุทรทศัน์ช่อง 7 พ.ศ. 2551 ในการวิจยัครัง้นี ้
ผู้วิจยัได้เลือกศกึษาวเิคราะห์ละครโทรทศัน์ท่ีบนัทกึการแสดงและออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทศัน์ช่อง 7  

3. มงกฎุดอกส้ม ดดัแปลงจากนวนิยายแตง่โดย ถ่ายเถา สจุริตกลุ มีแนวเร่ืองเก่ียวกบั
ครอบครัวของคนไทยเชือ้สายจีน ออกอากาศทางสถานีวิทยโุทรทศัน์ชอ่ง 7 พ.ศ. 2539 และน ามา
สร้างซ า้ออกอากาศทางสถานีวิทยโุทรทศัน์ช่อง 3 พ.ศ. 2553 ในการวจิยัครัง้นีผู้้วิจยัได้เลือกศกึษา
วิเคราะห์ละครโทรทศัน์ท่ีบนัทกึการแสดงทางสถานีวิทยโุทรทศัน์ช่อง 3 

 
ผลการวิจัย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1


ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 

6 
 

จากการศกึษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนของคนไทยเชือ้สายจีนในละครโทรทศัน์ไทยพบว่า คน
ไทยเชือ้สายจีนมีวิถีชีวิตและวฒันธรรม ดงัรายละเอียดดงันี ้

1. วิถีชีวิตของคนไทยเชือ้สายจีน 
การศกึษา วิเคราะห์วิถีชีวิตของคนไทยเชือ้สายจีนพบว่า คนไทยเชือ้สายจีนมีลกัษณะ

ครอบครัวตามอยา่งบรรพบรุุษและมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนีย้งัสะท้อนถึงปัญหาในครอบครัว 
และการประกอบอาชีพ ดงันี ้

1.1.ลักษณะของครอบครัว ผู้วิจยัพบว่าครอบครัวของคนไทยเชือ้สายจีนมีลกัษณะ
เป็นครอบครัวใหญ่เช่นเดียวกับบรรพบุรุษท่ีมีการรวมเครือญาติ นิยมมีภรรยาหลายคนและมี
ลกูหลานจ านวนมาก เช่น 

การสร้างครอบครัวของเจ้าสวัเชงสือเกียง เป็นครอบครัวใหญ่ มีภรรยา
สี่คน เพื่อ จะได้มีลกูหลานสืบสกลุจ านวนมาก ๆ ภรรยาหลวงคือคณุนายท่ีหนึ่ง ช่ือ
เม่งฮวยมีลกูชายช่ือก้องเกียรติ คณุนายท่ีสอง ช่ือเยนหลิงมีลกูสาวสองคนช่ืออีหลง
กบัอีฮ่วย คนท่ีสามช่ือเหมเ่กว ่มีลกูชายช่ือเกียรติกร และคณุนายท่ีสี่ช่ือค าแก้ว         

                             (มงกุฏดอกส้ม : ตอนแรกทีแ่นะน ำตวัละคร)  
 
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ลักษณะของครอบครัวของเจ้าสัวเชงสือเกียงเป็น

ครอบครัวใหญ่ท่ีมีภรรยาถึง 4 คนและมีลกูตา่งมารดารวมสี่คน 
อย่างไรก็ตาม ลูกหลานคนจีนท่ีเกิดในเมืองไทย ได้รับอิทธิพลจากสังคมไทยสมัยใหม่ 

ลกัษณะของครอบครัวเปลี่ยนไปเป็นครอบครัวขนาดเล็กแตกต่างจากครอบครัวของบรรพบุรุษ 
กล่าวคือ จะแต่งงานกับผู้หญิงคนเดียวและมีลูกเพียงสองสามคนท าให้เป็นครอบครัวท่ีอบอุ่นมี
ความรักใคร่ปรองดองกัน แต่คนไทยเชือ้สายจีนก็มีค่านิยมแบบเดิมคือชอบลูกผู้ ชายมากกว่า
ลกูผู้หญิงเพื่อจะได้สืบทอดวงศ์ตระกลู ตวัอยา่ง เช่น  

กำรสร้ำงครอบครัวของตี๋ซุ้งที่เป็นเจ้ำพ่ออนัดบัที่หน่ึงของกลุ่มนกัเลง 
มีภรรยาคนเดียวช่ือเหมยและมีลกูสองคนคือ หลิวกบัตี๋เล็ก สว่นครอบครัวของตี๋ซา 
ซึง่เป็นเจ้าพ่ออนัดบัท่ีสองของกลุ่มนกัเลง ตี๋ซาก็มีภรรยาคนเดียว และมีลกูสองคน
เป็นผู้ชายคนหนึ่งกบัผู้หญิงคนหนึ่งนอกจากนี ้ครอบครัวของป๋าเสริฐ ซึง่เป็นเจ้าพ่อ
ของนักเลงอีกกลุ่มหนึ่งท่ีขัดแย้งกับตี๋ซุ้ ง ก็มีลูกชายเพียงคนเดียวช่ือปิติ  แม้ว่า
ภรรยาของป๋าเสริฐจะตายไปแล้ว แตเ่ขาก็ไม่ได้แตง่งานใหม ่ 

(หงส์เหนือมังกร : ตอนทีแ่นะน ำตวัละคร) 
 
จากตวัอย่างละครเร่ืองหงส์เหนือมงักรข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ครอบครัวคนไทยเชือ้สายจีน

ในยคุสมยัตอ่มานิยมมีภรรยาคนเดียวและต้องมีลกูชายเพื่อจะได้สืบทอดวงศ์ตระกลู 
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สรุปได้ว่า ละครโทรทัศน์ได้สะท้อนให้เห็นลกัษณะของครอบครัวคนไทยเชือ้สายจีนท่ีรับ
รูปแบบของครอบครัวขนาดใหญ่จากบรรพบุรุษคนจีนและมีการปรับเปลี่ยนเป็นครอบครัวขนาด
เลก็ตามอิทธิพลของสงัคมไทย  

1.2 ปัญหาในครอบครัว ละครโทรทศัน์สะท้อนเร่ืองราวของคนไทยเชือ้สายจีนว่ามี
ปัญหาทางวตัถ ุ(Instrumental) และปัญหาทางอารมณ์ (Affective) ดงันี ้

ปัญหาทางวัตถุเกิดมาจากการขัดแย้งในด้านทรัพย์สิน เงินทอง และอ านาจ ละคร
โทรทศัน์สะท้อนภาพการแยง่ชิงทรัพย์สนิ เงินทอง และอ านาจ ญาตพิี่น้องจนเข่นฆา่กนัและท าร้าย
พ่อแม่เป็นการอกตญัญ ูท าให้ครอบครัวเกิดปัญหาวุ่นวาย ตวัอย่างเช่น เร่ืองเสน่ห์นางงิว้ ลกูสาว
สองคนของยายมาลยัอิจฉากนัเพราะต้องการได้ทรัพย์สมบตัิ 

วิลยั “เจ๊ อัว๊ปลีกตวัไม่ไดจ้ริงๆ อัว๊ว่ำงก็มำเยีย่มเลยนะ ใครจะไปรู้ล่ะว่ำกำรรบั  
        ต ำแหน่งประธำนบริษัท มนัจะยุ่งตัง้แต่เชำ้จรดเย็น เพ่ิงปลีกตวัไดนี้แ่หละ”  
วลี   “แกนีม้นัชัว่ เลีย้งไม่เชือ่งจริงๆ” 
วิลยั “เจ๊ อย่ำท ำหนำ้เป็นคนโมโหโทโสอย่ำงนัน้สิ ครำวนีถ้ำ้เสน้เลือดฝอยในสมอง 
        มนัแตกอีกเสน้แลว้ละก็ ตำยแน่ ๆ อุ๊ย! ฉนัคงไม่ไปเฝำ้เง๊กเซียนฮ่องเตก้บัเจ๊ 
        หรอกนะ” 
... 
วลี   “ฉนัยอมตำยดีกว่ำทีจ่ะพ่ึงนอ้งอกตญัญูอย่ำงลือ้” 
... 
วิลยั “ชัว่มำกนกัหรือ นีป่ำกกำแลว้นีก็่กระดำษ เซ็นใบโอนหุน้ทัง้หมดของเจ๊ใหฉ้นั 
        เดีย๋วนี ้เร่ืองมนัจะไดจ้บง่ำยๆ พดูง่ำยๆ จะไดจ้บง่ำยๆ แลว้เร่ืองคดีฉนัจะ 
        จดักำรใหเ้อง เซ็น”  

(เสน่ห์นางงิว้ : ตอนทีวิ่ลยัไปเยีย่มพีส่ำวทีโ่รงพยำบำล) 
 
จากตวัอย่างนีส้ะท้อนให้เห็นว่า ลกูมีความขดัแย้ง ทะเลาะกัน โดยเฉพาะการแย่งชิงเพื่อ

เอาทรัพย์สมบตัิของพอ่แม่ ซึง่มกัเป็นปัญหาในครอบครัวท่ีมีฐานะร ่ารวย   
ปัญหาด้านอารมณ์เกิดจากความไม่เข้าใจกนัในครอบครัว หรือเคยมีเร่ืองผิดใจกนั ท าให้

ไม่พอใจเกลียดชงักนั และหาเร่ืองท าร้ายกนั จนถึงกบัวางแผนฆ่ากนั ท าให้ครอบครัวไม่มีความสขุ 
ครอบครัวแยกแตก เช่น 

ตีซุ๋้ง “อัว๊อยู่ในคกุเป็นปี ไม่เห็นลือ้ตลอด แต่ลือ้บอกว่ำลือ้ทอ้ง ลือ้ทอ้งกบัใคร ทอ้ง 
       กบัใคร” 
... 
ตีซุ๋้ง “อัว๊ถำมว่ำลือ้ทอ้งกบัใคร นำงแพศยำ ลือ้บอกมำ บอกมำ” 
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... 
ตีซุ๋้ง “มนัไม่ใช่ลูกอัว๊ มนัลูกสตัว์เดรจัฉำน ลือ้ไดยิ้นไหม เอ๊ะ เด็กคนนี ้ปีนีค้ลอด 
      เมือ่ไร อัว๊จะบีบคอใหต้ำยคำมือของอัว๊เอง ...” 
(หงส์เหนือมงักร : ตอนทีเ่ต็งลอ้กินเหลำ้จนเมำแลว้นึกถึงเร่ืองทีเ่ขำเคยท ำร้ำยต่ออำ
เหมย) 
 
จากตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า สามีภรรยาไม่ไว้วางใจกัน ก็จะโกรธและด่าทอใส่อารมณ์ท่ี

เกลียดชงักนั 
สรุปได้ว่า ครอบครัวของคนไทยเชือ้สายจีนมีปัญหาเช่นเดียวกบัครอบครัวทัว่ไป ซึง่มีความ

ขดัแย้งระหวา่งสามีภรรยา ญาตพิี่น้อง จงึท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกนัในครอบครัว  
    1.3 การประกอบอาชีพ ละครโทรทศัน์แสดงภาพสะท้อนคนไทยเชือ้สายจีนวา่

ประกอบอาชีพสองด้านคือ ประกอบอาชีพสจุริตกบัอาชีพทจุริต 
การท าอาชีพสจุริตเป็นอาชีพท่ีไม่ได้ผิดกฏหมาย เช่น อาชีพค้าขาย การแสดงงิว้ เกษตกร 

เป็นต้น เช่น ในเร่ืองหงส์เหนือมงักร ลงุขายส้มท่ีตลาด ตี๋ซาท าร้านอาหาร และจางหาวเป็นเกษตกร
ปลูกผักไปขายท่ีตลาด ในเร่ืองเสน่ห์นางงิว้ อาเจียงเป็นคนแสดงงิว้ หรือในเร่ืองมงกุฏดอกส้ม
ภรรยาคนท่ีสาม เหมเ่กวก่่อนแตง่งานเคยเป็นนกัแสดงงิว้ท่ีมีช่ือเสียง 

สว่นการประกอบอาชีพทจุริตเป็นอาชีพท่ีผิดกฎหมาย เช่น ขายยาเสพติด รีดไถเงิน ข่มเหง
คนอ่อนแอ ให้กู้ยืมเงินนอกระบบและคิดดอกเบีย้แพง เป็นต้น มีการท าร้ายคนอ่ืน การสัง่ให้สมนุ
ของตวัเองไปข่มขู่เอาเงินจากคนอ่ืน เช่น ในละครโทรทศัน์เร่ืองหงส์เหนือมงักร เจ้าพ่อท่ีสองของ
เวคินจ้างนกัเลงไปฆ่าอาหลิวเพื่อแก้แค้นแทนเวคินท่ีถกูฆ่าตาย ในเร่ืองเสน่ห์นางงิว้ เถ้าแก่เต็งให้
เจียงยืมเงินโดยเก็บดอกเบีย้แพง จากตวัอย่างเหลา่นีแ้สดงให้เห็นว่าคนไทยเชือ้สายจีนบางคนท า
อาชีพทจุริต ท่ีผิดกฏหมายและยงัท าร้ายคนอื่นท่ีเป็นคนไทยเชือ้สายจีนด้วยกนั 

สรุปได้ว่า คนไทยเชือ้สายจีนในละครโทรทศัน์ ทัง้ท่ีท าอาชีพสจุริตหรืออาชีพทุจริต ก็เป็น
คนร ่ารวย มีฐานะดีกว่าคนอ่ืนๆ และยงัสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเชือ้สายจีนท่ีมีอาชีพสจุริตจะเป็น
คนท่ีขยนัและอดทน 

2. วัฒนธรรมของคนไทยเชือ้สายจีน 
ละครโทรทศัน์สะท้อนภาพวฒันธรรมของคนไทยเชือ้สายจีนไว้ 3 ด้าน คือ ระบบความเช่ือ 

การอบรมเลีย้งดลูกู และประเพณีและวฒันธรรม    
    2.1 ระบบความเช่ือ ละครโทรทศัน์ให้ภาพคนไทยเชือ้สายจีนว่า มีความเช่ือเก่ียวกับ

การสืบทอดต าแหน่ง ความเช่ือเก่ียวกบัเทพเจ้าและผีสาง  
ความเชื่อที่เกี่ยวกับการสืบทอดต าแหน่ง คนไทยเชือ้สายจีนจะสืบทอดต าแหนง่จากพอ่

สูล่กู ซึง่จะต้องเป็นลกูชาย เพราะคนจีนเช่ือว่าผู้ชายมีความสามารถสงูกว่าผู้หญิง จึงเปรียบเทียบ
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ผู้ ชายเป็นมังกร ส่วนผู้ หญิงเป็นหงส์ซึ่งเป็นสัตว์ท่ีมีฐานะต ่ากว่ามังกร แต่เม่ือไม่มีลูกชายหรือ
ลกูผู้ชายความสามารถไม่เพียงพอท่ีจะรับต าแหน่งได้ ต าแหน่งหวัหน้าก็เปลี่ยนแปลงเป็นการสืบ
ทอดไปสูล่กูผู้หญิง ตวัอยา่ง เช่น  

วิลยั “ใช่สิหลำนชำยคนเดียวพำอำม๋ำ ไปขำ้งนอก ท ำอะไรก็ไม่ผิด เพรำะว่ำมนัเป็น 
       หลำนชำยคนเดียวของตระกูล ท ำอะไรก็ขำ้มหวัผูใ้หญ่เลย” 

(เสน่ห์นางงิว้ : ตอนทีช่ยติุพำยำยมำลยัไปดูง้ิวโดยไม่ไดบ้อกใครในครอบครัว) 
 
จากตัวอย่างได้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนนิยมให้ลูกผู้ ชายคนโตของตระกูลสืบทอด

ต าแหน่ง แตใ่นเร่ืองหงส์เหนือมงักรได้สะท้อนให้เห็นว่า เม่ือไม่มีลกูผู้ชายท่ีจะรับต าแหน่งได้ เช่น ตี๋
ซุ้งมีลกูสาวคนเดียวคืออาหลวิ จงึให้อาหลวิรับต าแหน่งเป็นผู้สืบทอดตระกลู  

ความเช่ือที่เกี่ยวกับเทพเจ้าผีสาง ละครโทรทศัน์ฉายภาพคนไทยเชือ้สายจีนว่ามีความ
เช่ือเร่ืองเทพเจ้าว่าสามารถปอ้งกนัอนัตรายให้ได้ เพราะเทพเจ้ามีความเมตตาท่ีสามารถช่วยคนท่ี
มีความทุกข์ นอกจากนีย้ังเช่ือผีสางท่ีเป็นบรรพบุรุษ เม่ือถึงเทศกาลส าคัญ คนไทยเชือ้สายจีน
จะต้องไหว้ผีบรรพบุรุษ เป็นต้น เช่น เร่ืองมงกุฏดอกส้ม เม่ือถึงเทศกาลไหว้ขนมจ้าง มีการน า
อาหารไปไหว้เจ้าท่ีและผีบรรพบุรุษของเชงสือเกียง ในเร่ืองเสน่ห์นางงิว้มีการแสดงงิว้เพื่อเฉลิม
ฉลองในงานไหว้เจ้าประจ าปี เช่นเจ้าแมท่บัทิม เจ้าแมก่วนอิน เป็นต้น 

จากตวัอย่างแสดงให้เห็นวา่ คนไทยเชือ้สายจีนนอกจากมีความเช่ือเร่ืองผีบรรพบรุุษแล้วยงั
มีความเช่ือเก่ียวกบัเทพเจ้าท่ีบรรพบรุุษคนจีนเคารพศรัทธาอีกด้วย 

     2.2 การอบรมเลีย้งดูลูก เนือ้เร่ืองละครโทรทศัน์เสนอเร่ืองของคนไทยเชือ้สายจีนท่ีจะ
เลีย้งดลูกูชายให้มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ และสามารถเป็นผู้น าหรือหวัหน้ากลุม่ได้ นอกจากนีย้งั
สัง่สอนให้ลกูหลานต้องมีความซื่อสตัย์ มีความกตญัญ ูเช่น   

    ตีซุ๋้งถำมตีเ๋ล็กว่ำ “อยำกเป็นลูกมงักร เสือ หรือว่ำหมำจ้ิงจอก”   
         (หงส์เหนือมังกร : ตอนทีตี่ซุ๋้งด่ำว่ำตีเ๋ล็กเมือ่ตีเ๋ล็กก่อเร่ืองวิวำทครั้งแรก) 

 
จากตวัอย่างได้เห็นว่าคนไทยเชือ้สายจีนจะสัง่สอนอบรมโดยยกค าเปรียบเทียบให้ข้อคิด

เพื่อเดก็จะได้มีความกล้าหาญเช่นเดียวกบัมงักร  
ส่วนการอบรมเลีย้งดูลกูผู้หญิง ต้องให้ลกูฉลาดสวยงามมีความรู้เช่ียวชาญงานบ้าน เช่น 

เร่ืองหงส์เหนือมงักร ดงันี ้
ตีซุ๋้งว่ำ “อัว๊เคยบอกลือ้แลว้อำหลิว ลือ้นะฉลำด เสียแต่ไม่รู้จกัรอบคอบใหม้ำกกว่ำ 
          นีแ้ละเวลำลือ้เดินหมำกตอ้งใชค้วำมคิดรอบคอบ จ้องแต่รุกเอำของฝ่ำย 
          ตรงข้ำม แต่เห็นไหม ลือ้มองแต่จ้องตวัใหญ่แต่ทำ้ยทีส่ดุก็โดนตวัเบีย้กินจน 
          เกือบเกลีย้ง” 
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(หงส์เหนือมังกร : ตอนทีอ่ำหลิวนึกถึงกำรสัง่สอนของตีซุ๋้ง) 
 

           จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ตี๋ซุ้ งผู้ เป็นพ่อสั่งสอนอาหลิวให้อาหลิวเฉลียวฉลาดมีความ
รอบคอบในการท างานและรู้จกัวางแผนเหมือนกบัการเลน่หมากรุก 
                2.3 ประเพณีและพิธีกรรม ละครโทรทศัน์สะท้อนภาพว่า ประเพณีและพิธีกรรมของ
คนไทยเชือ้สายจีนส่วนใหญ่ยังปฏิบตัิเหมือนเดิม เช่น การจัดการงานศพ การไหว้เจ้า และการ
เคารพผู้อาวโุส เป็นต้น แตก็่มีประเพณีบางสว่นเปลี่ยนไป เช่น ประเพณีการแตง่งานและงานฉลอง
วันเกิดได้อิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกของฝร่ังเข้ามา ซึ่งได้เห็นประเพณีและพิธีกรรม เช่น 
ประเพณีงานศพมีฉากการจดังานศพของตี๋ซุ้งในเร่ืองหงส์เหนือมงักร ประเพณีการไหว้เจ้าฉากก้อง
เกียรติเคารพแมเ่มง่ฮวยและแม่เม่งฮวยพาก้องเกียรติไปไหว้และสวดมนต์ขอพรจากเจ้าแมก่วนอิน  

ในด้านการเปลี่ยนแปลงของประเพณีคือเร่ืองเสน่ห์นางงิว้ การแตง่งานของชยตุิกบัยิ่งจนัทร์
ตามประเพณีโบราณของจีนคูแ่ตง่งานจะแตง่ชดุสีแดง แตใ่นละครโทรทศัน์เป็นฉากวนัแต่งงานท่ีคู่
แตง่งานสวมใสช่ดุสีขาว และจดัพิธีกรรมตามแบบตะวนัตก  

สรุปได้ว่าคนไทยเชือ้สายจีนยงัคงรักษาประเพณีตามวฒันธรรมของบรรพบรุุษและก็มีการ
เปลี่ยนแปลงเพราะได้ไปศึกษาจากประเทศตะวันตกเม่ือกลับมาแล้วก็รับเอาประเพณีและ
วฒันธรรมเข้ามาด้วย 

3. ค่านิยมของคนไทยเชือ้สายจีน 
ละครโทรทศัน์ฉายภาพของคนไทยเชือ้สายจีนมีค่านิยมในด้านอ านาจและเงินทอง ความ

ซื่อสตัย์ และความกตญัญ ูดงันี ้
                3.1 ด้านอ านาจและเงินทอง คนไทยเชือ้สายจีนบางคนแสวงหาอ านาจ มีความเห็น
แก่ตวัมากเกินไป เพื่ออ านาจและเงินทองยอมเสียสละชีวิตและญาติพี่น้อง เช่น เร่ืองหงส์เหนือ
มงักร อาหลิวต้องการแก้แค้นแทนตี๋เลก็แม้วา่ตวัเองจะรับอนัตรายก็ตาม ดงัท่ีเต็งล้อพดูเตือนให้สติ
วา่ 

  “ตีเ๋ล็กตำยไปแลว้ แต่อัว๊กบัลือ้ยงัมีชีวิตอยู่ ยงัจะตอ้งกินยงัจะตอ้ง
ด้ินรน ลื้อแค้น อัว๊รู้ ท ำไมอัว๊จะไม่แคน้ แม้ว่ำอัว๊เป็นถึง...อำแป๊ะของมนัเห็นมันมำ
ตัง้แต่เล็ก ตอนนี้เรำจะต้องรอบคอบให้มำกข้ึนไปอีกนะ และลื้อจ ำไว้ ทุกส่ิงทุก
อย่ำงมนัเป็นธรุกิจ” 
 
จากตวัอย่างแสดงให้เห็นว่าการท าทกุสิ่งทกุอย่างเป็นธุรกิจ ซึง่เก่ียวกบัอ านาจเงินทอง จึง

ต้องมีความรอบคอบเพ่ือไม่ให้สญูย์เสียโดยไม่จ าเป็น แม้วา่จะมีความสมัพนัธ์เป็นพอ่ลกูกนั 
                3.2 ด้านความซื่อสัตย์ ละครโทรทัศน์แสดงให้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนนับถือผู้ ท่ี
ซื่อสตัย์ และจะสัง่สอนลกูหลานให้มีความซื่อสตัย์ เช่น ในเร่ืองหงส์เหนือมงักร จางเหาใช้เก๊าไป 
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ยยุงให้เฮียกบัอาหลิวฆ่ากนั เม่ือเก๊าท าเร่ืองไม่ส าเร็จถกูจับ และถกูทรมาน เขาก็ซื่อสตัย์ต่อเพื่อน
จางเหาและไมบ่อกวา่ใครใช้ให้มาฆา่เฮียไฮ้ เขามีความซือ่สตัย์แม้วา่จะต้องตายก็ไม่ยอมขายเพื่อน 
                3.3 ด้านความกตัญญู ละครโทรทัศน์ชีใ้ห้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนยกย่องความ
กตญัญูมาก ละครโทรทศัน์ทุกเร่ืองชีใ้ห้เห็นความกตญัญู โดยแสดงออกไม่ใช่เพียงแต่การให้เงิน
สิง่ของเท่านัน้ แตอ่าจจะแสดงออกด้วยการไปเยี่ยมเยียน และการยกย่องพอ่แม่อยา่งมีเกียรติ เป็น
ต้น เช่น ในเร่ืองเสน่ห์นางงิว้ ตอนท่ีจดังานวนัเกิดของยายมาลยั ชยตุิแสดงความกตญัญโูดยเชิญ
คณะงิว้มาแสดง ท าให้ยายมาลยัมีความสขุ เป็นการตอบแทนท่ีไม่ต้องใช้เงินหรือสิง่ของเหลา่นัน้ 

สรุปวา่ละครโทรทศัน์สะท้อนให้เห็นถงึคา่นิยมของคนไทยเชือ้สายจีนในด้านอ านาจเงินทอง 
ความซื่อสตัย์ และความกตญัญ ูผา่นพฤตกิรรมและบทบาทของตวัละคร 

4. สถานภาพและบทบาทของคนไทยเชือ้สายจีน 
สถานภาพและบทบาทของคนไทยเชือ้สายจีนในละครโทรทศัน์มีดงันี ้

                4.1 สถานภาพของผู้ชาย ผู้ชายเป็นหวัหน้าครอบครัว เป็นสามี เป็นพอ่ และเป็นลกู  มี
หน้าท่ีและบทบาทท่ีจะต้องดูแลพ่อแม่ ภรรยาและลูก เม่ือเป็นลูกก็ต้องมีบทบาทเลีย้งดูและ
กตญัญตูอ่พ่อแม่ เม่ือเป็นสามีก็ต้องซื่อสตัย์ตอ่ภรรยา และเม่ือเป็นพ่อก็ต้องรักและสัง่สอนลกู เม่ือ
อยู่ในสงัคมก็ต้องมีสถานภาพและบทบาทโดยท าประโยชน์แก่สงัคม ตวัอย่างเช่น ในเร่ืองมงกุฏ
ดอกส้ม ตวัละครเอกฝ่ายชาย ก้องเกียรติ เป็นลกูท่ีกตญัญตู่อพ่อแม่และดแูลพี่น้อง เม่ือแตง่งานก็
ต้องดแูลภรรยา และเม่ืออยูใ่นสงัคม เขาก็เป็นผู้จดัการของบริษัท เป็นต้น 
                4.2 สถานภาพของผู้หญิง ผู้หญิงมีสถานภาพและบทบาทเป็นภรรยา แม่ และลกู เม่ือ
เป็นภรรยามีบทบาทหน้าท่ีดแูลงานบ้านและสามี เม่ือเป็นแม่มีบทบาทหน้าท่ีดแูลและสัง่สอนลกู 
เม่ือเป็นลกูก็ต้องเช่ือฟังและมีความกตญัญตู่อพ่อแม่ ส่วนบทบาทในสงัคม เน่ืองจากในสมยัก่อน 
คนไทยเชือ้สายจีนไม่นิยมให้ผู้หญิงท างานนอกบ้าน ผู้หญิงจงึไม่มีฐานะและต าแหน่งในสงัคม เมื่อ
สงัคมพฒันา ผู้หญิงก็มีบทบาทหน้าท่ีเพิ่มขึน้โดยท าประโยชน์แก่สงัคม ตวัอย่างเช่น ในเร่ืองหงส์
เหนือมงักร อาหลิวเป็นลกูสาวของตี๋ซุ้ งกบัเหมย เม่ือแต่งงานกบัจางเหา อาหลิวก็มีสถานภาพเป็น
ภรรยา และถ้าหากอาหลิวมีลูกก็ย่อมจะเป็นแม่ท่ีต้องดูแลลูกและสามี และในเร่ืองนีอ้าหลิวมี
สถานภาพและบทบาทเป็นเจ้าแม่  จงึถือวา่ได้เป็นผู้น าในสงัคมซึง่จะต้องดแูลกิจการและธุรกิจของ
พอ่ เป็นบทบาทของผู้หญิงท่ีเปลี่ยนแปลงไปคือ ได้ท าประโยชน์แก่สงัคม เป็นต้น 

 
 
 

การอภปิรายผล 
จากการศกึษาและวิเคราะห์ภาพสะท้อนคนไทยเชือ้สายจีนในละครโทรทศัน์ไทย แสดงว่า 

วิถีชีวิตและวฒันธรรมของคนไทยเชือ้สายจีน ก าลงัจะเปลี่ยนไปตามสงัคมท่ีพฒันาตามกระแสโลก



ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 

12 
 

ท่ีเปิดกว้างขึน้ สงัคมไทยมีอิทธิพลท าให้วิถีชีวิตของคนไทยเชือ้สายจีนเปลี่ยนจากบรรพบุรุษมา
เป็นการด าเนินชีวิตและปฏิบตัิตามวฒันธรรมท่ีปรับตวัเองให้สอดคล้องกบัสงัคมและถ่ินท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย  ดงัจะเห็นได้ว่าการด าเนินชีวิตและมีวฒันธรรมตามแบบของคนจีนท่ีอพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยในระยะแรก ๆ ละครโทรทศัน์ทัง้เร่ืองมงกุฎดอกส้ม เสน่ห์นางงิว้ และหงส์เหนือมงักร 
ได้สะท้อนภาพได้ชดัเจนว่า ตวัละครท่ีเป็นคนจีนมีการสร้างครอบครัวขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกนั
ละครโทรทศัน์แต่ละเร่ืองก็สะท้อนเร่ืองราวของคนไทยเชือ้สายจีนท่ีเป็นคนรุ่นต่อมาว่า ได้ เปลี่ยน
สงัคมครอบครัวเป็นขนาดเล็กหรือเป็นครอบครัวเดี่ยว ท าให้ปัญหาในครอบครัวท่ีมีความขดัแย้ง
ระหว่างภรรยาหรือลกู ๆ ลดลง และในการประกอบอาชีพ คนไทยเชือ้สายจีนก็ท างานท่ีแตกต่าง
จากพ่อแม่ท่ีเป็นคนจีน กล่าวคือ มีการศึกษาสูงขึน้ เช่น ศึกษาในต่างประเทศ จึง เปลี่ยนมาท า
อาชีพท่ีแตกต่างออกไป เช่น เป็นทนาย เป็นนักการเมือง เป็นนักธุรกิจท่ีติดต่อค้าขายกับ
ตา่งประเทศ  เป็นต้น จึงกลา่วได้ว่า วิถีชีวิตและวฒันธรรม โดยเฉพาะระบบความเช่ือกบัประเพณี
ตา่ง ๆ ก าลงัแปรเปลี่ยนและสญูหายไป  

ในด้านวฒันธรรม คนไทยเชือ้สายจีนยังคงปฏิบตัิตามบรรพบุรุษ แต่ลดความเข้มข้นลง  
เช่น ยงัคงไหว้บรรพบุรุษในวนัตรุษจีน การเคารพศรัทธาเทพเจ้ากวนอ ูและเจ้าแม่กวนอิม การหา
ความบนัเทิงด้วยการดกูารแสดงงิว้ แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วน เช่น การสืบทอดต าแหน่ง
โดยลกูผู้หญิง การแตง่งานโดยเลือกคูค่รองเอง การแสดงความกตญัญตูอ่ญาติผู้ ใหญ่ เป็นต้น  แต่
ค่านิยมของคนไทยเชือ้สายจีนท่ีเปลี่ยนไปในทางแสวงหาอ านาจและเงินทอง ท าให้เกิดปัญหา 
ดงัเช่น สภุาษิตจีนสมยัก่อนท่ีกล่าวว่า “คน เพื่อทรัพย์สินและอ านาจตาย นก เพื่ออาหารตาย มี
อ านาจเงินทองจะท าให้ผีท างานแทนเรา มีอ านาจเงินทองก็เป็นพ่อเป็นแม่ได้”  มีความหมายว่า 
อ านาจเงินทองเป็นภยัแก่ตวัเอง และท าให้เกิดความเดือดร้อนได้  ดงัท่ีละครโทรทศัน์ฉายภาพของ
ตัวละครคนไทยเชือ้สายจีนท่ีไปศึกษาความรู้จากตะวันตก จึงต้องการมีชีวิตท่ีมีความสุข ได้
แต่งงานกบัคนท่ีตวัเองรักและท างานท่ีตวัเองชอบ  ซึง่ดีกว่าการได้เงินและอ านาจ  ทัง้นีเ้พราะเงิน
ทองและอ านาจไม่สามารถอยู่กบัเราได้ตลอด และไม่สามารถท าให้เราได้ทกุอย่าง การให้แนวคิด
เช่นนีผ้า่นละครโทรทศัน์จงึเป็นคติข้อคิดท่ีดีแก่ผู้ชม  

ในด้านสถานภาพของคนไทยเชือ้สายจีน ท าให้เห็นได้วา่ มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและ
บทบาทของผู้หญิงคนไทยเชือ้สายจีน  ซึง่มีความโดดเดน่มาก เน่ืองจากสงัคมไทยจะยกย่องและให้
โอกาสผู้หญิงได้มีบทบาทเท่าเทียมผู้ชาย จงึสร้างตวัละครท่ีมีบทบาทเป็นผู้น าท่ีมีบทบาทเท่าเทียม
กับผู้ชายหรือมีอ านาจเหนือผู้ชายอีกด้วย ตวัละครผู้หญิงมีบุคลิกภาพและจิตใจท่ีเข้มแข็ง กล้า
หาญ และสามารถท างานได้เทียบเท่ากบัผู้ชาย  

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรจะศกึษาเปรียบเทียบภาพสะท้อนคนไทยเชือ้สายจีนในละครโทรทศัน์ไทยเร่ืองอ่ืน ๆ 
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เช่น กนกลายโบตัน๋ ดงดอกเหมย  ลอดลายมงักร เป็นต้น  
2.  ควรจะศกึษาและวิเคราะห์ภาพสะท้อนการด าเนินชีวิตของคนไทยเชือ้สายจีนในละคร

โทรทศัน์ในด้านบคุลิกภาพ จริยธรรม เป็นต้น 
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