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ภาพสะท้อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือสายจีนในนวนิยายไทย* 
จริงใจ** 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยั เร่ือง ภาพสะทอ้นครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือสายจีนในนวนิยายไทย มี
จุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ภาพสะทอ้นวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือสายจีนในนวนิยายไทย 
และวิเคราะห์บทบาทหนา้ท่ีของผูช้ายกบัผูห้ญิงในครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือสายจีนใน         
นวนิยายไทย ขอบเขตของการวิเคราะห์คือ ศึกษานวนิยาย 7 เร่ือง ไดแ้ก่ ลอดลายมงักร ดงดอกเหมย 
มงกฎุดอกสม้ แก๊งต๋ีตระกลูซ่ง จดหมายจากเมืองไทย ทายาทป๋องแป๋ง และหวัใจรักเกรดรีไฟน์ โดย
มีสมมติฐานการศึกษาคือ ภาพสะทอ้นการมีครอบครัวใหญ่เป็นแนวคิดพื้นฐานของชาวจีนท่ีมุ่ง
สร้างความเป็นปึกแผน่ใหแ้ก่วงศต์ระกลู ซ่ึงปรากฏในนวนิยายไทยอยา่งโดดเด่น 
 บทความวิจยัน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะผลการวิจยัจากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 คือ วิเคราะห์ภาพ
สะทอ้นวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือสายจีนในนวนิยายไทย ผลการวิจยัพบวา่ นวนิยาย
ไทยท่ีปรากฏเร่ืองราวของคนไทยเช้ือสายจีนสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทย
เช้ือสายจีน 3 ประเดน็หลกั คือ 1) สภาพความเป็นอยู ่ในครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือสายจีน
พบวา่ นิยมสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ ดา้นโครงสร้างและจ านวนสมาชิกในครอบครัวใหญ่
จะแบ่งเป็นแบบครอบครัวเด่ียวและแบบครอบครัวขยาย 2) การประกอบอาชีพ คนไทยช้ือสายจีน
รุ่นแรกท่ีอพยพจากเมืองจีนเขา้สู่เมืองไทยกบัรุ่นลูกหลานท่ีเกิดในเมืองไทยมีความแตกต่างกนั คือ 
อาชีพของรุ่นแรก เป็น การรับจา้งและการคา้ขาย อาชีพของรุ่นลูกหลาน เป็นการสืบทอดกิจการงาน
จากรุ่นแรกหรือมีอาชีพตามความฝันของตนเอง 3) วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี คนไทย
เช้ือสายจีนส่วนมากยงัคงยดึถือวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองไวใ้น
ชีวิตประจ าวนั เช่น การแต่งงาน พิธีกงเตก๊ การดูโหงวเฮง้ การดูฮวงจุย้ เทศกาลท่ีส าคญัท่ีปฏิบติัเป็น
พิเศษคือ การแสดงเชิดสิงโต วฒันธรรมเหล่าน้ีท าใหว้ิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือสายจีน
มีสีสนัและโดดเด่นอยา่งชดัเจนในสงัคมไทย 
 
ค าส าคญั : ภาพสะทอ้น  ครอบครัวใหญ่  คนไทยเช้ือสายจีน 
 
 
 *  บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ “ภาพสะทอ้นครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือสายจีนในนวนิยายไทย ” 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา วชิาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารยท่ี์
ปรึกษา อาจารย ์ดร.พชัรินทร์ บูรณะกร 
 **  นกัศึกษาหลกัสูตร ศิลปศาสตรมหา บณัฑิต สาขา วชิาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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Reflections of the Chinese-Thai Big Family in Thai Novels 

Chen Jingjing 

Abstract 

 This research aims to study reflections of the Chinese-Thai big family in Thai 

novels in order to analyze the roles of males and females in the family.  The scope of 

this study is seven selected Thai novels, which are Lod-Lai-Mungkorn (A Life of the 

Dragon), Dong-Doc-Mei (A Garden of Flowers), Mongkud-Doc-Som (A Wreath of 

Lemon Blossoms), Kang-Tee-Trakoon-Song (The Song Brothers), Jodmai-Jak-

Meung-Thai (Letters from Thailand), Tayard-Pongpang (The Unexpected Heir), and 

Haujai-Ruk-Grade-Refine (The Refined Heart).  The hypothesis of this research is a 

big family is the basic idea of the Chinese, aiming for prosperity of the family.  This 

idea is significantly reflected in the novels studied. 

This research article reports only the first objective of the study, which focuses 

on the analysis of reflections of ways of life of the Chinese-Thai big family.  The 

study finds three outstanding reflections, which are 1) the structure of the family and 

numbers of members, divided into two types –the splitting nucleus family and the 

extended family, 2) the difference of professions, which in the first generation are 

mostly laborers or traders, while the later generations are successors of their parents 

or followers of their own dreams, and 3) the Chinese culture, in which most Chinese-

Thais still practice the old traditions, such as the wedding ceremony, the Chinese 

funeral (Gong-Tek), the belief in effects from the form and shape of visages, the 

belief in Feng-sui, and the annual festivals or performances e.g. the dragon dance.  

These reflections show very well the energetic ways of the Chinese-Thai big family in 

the Thai society.       
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บทน า 
นวนิยายเป็นร้อยแกว้ประเภทบนัเทิงคดี ซ่ึงเป็นส่ือท่ีเผยแพร่ความรู้และความบนัเทิง ท าให้

ผูอ่้านสนุกสนานเพลิดเพลิน นอกจากนวนิยายจะมีเจตนาใหค้วามบนัเทิงแลว้ ผูเ้ขียนยงัแทรก
ความรู้ความคิดต่างๆของตนไวใ้นนวนิยายดว้ย ดงันั้น นวนิยายยอ่มไดรั้บผลกระทบจากสภาวะ
สังคมหรือการเมือ ง  จิตรลดา สุวตัถิกลุ (2526 :  11) กล่าววา่ “นวนิยาย ( novel)” มีความมุ่งหมาย
ส าคญัคือ ความบนัเทิง แต่ความมุ่งหมายท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัคือ ช่วยใหผู้อ่้านมีความเขา้ใจในชีวิตมาก
ข้ึน” ดงัน้ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ วรรณกรรมประเภทน้ีมีเจตนาใหค้วามบนัเทิงแลว้ ผูเ้ขียนยงั
แทรกความรู้ความคิดต่างๆของตนไวใ้นนวนิยายดว้ย ตรีศิลป์ บุญขจร (2547 : 5) กล่าววา่ 
“วรรณกรรมยอ่มสมัพนัธ์กบัสงัคม วรรณกรรมสะทอ้นประสบการณ์ ชีวิตในยคุสมยั ไม่วา่นกัเขียน
จะจงใจสะทอ้นสงัคมหรือไม่กต็าม นกัวิจารณ์บางคนจึงกล่าววา่วรรณกรรณเป็นคนัฉ่องแห่งยคุนั้น 
เน่ืองจากเป็นภาพถ่ายชีวิตของยคุสมยันัน่เอง” ขอ้ความดงักล่าว สะทอ้นใหพ้วกเราเห็นไดช้ดัเจนวา่ 
นวนิยายยอ่มไดรั้บผลกระทบจากสภาวะสงัคมหรือการเมือง วฒันธรรมในช่วงเวลานั้นๆ  แน่นอน 
เพราะฉะนั้น การศึกษานวนิยายจึงเป็นเร่ืองท่ีศึกษาชีวิตของมนุษยท์างประวติัศาสตร์ 

ประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศท่ีมีความใกลชิ้ดมานาน โดย
สร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัทางดา้นวฒันธรรมประเพณี การเมือง ศาสนาและดา้นเศรษฐกิจระหวา่ง
ทั้งสองประเทศ และประเทศไทยมีชนกลุ่มนอ้ยเป็นจ านวนมาก ชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดใน
ประเทศไทยคือชาวจีน แมว้า่คนจีนเหล่าน้ีอพยพมาใชชี้วิตและสร้างครอบครัวท่ีประเทศไทย แต่
คนจีนยงัน าบางวฒันธรรมของตนติดตวัมาพร้อมกนั ดงัท่ีสมบูรณ์ สุขส าราญ ( 2529:8) กล่าววา่ 
“ชาวจีนเหล่าน้ี ไม่ไดอ้พยพมาเฉพาะร่างกายเท่านั้น แต่ยงัน าวฒันธรรมจีนติดตวัมาใชเ้ป็นแนวใน
การด าเนินชีวิต” หลงัจากคนจีนอพยพมาใชชี้วิตท่ีเมืองไทย คนจีนกมี็บทบาทต่อเศรษฐกิจของไทย
มากข้ึน และยงัน าวฒันธรรม ขนบประเพณีของตนเขา้ผสมกลมกลืนกบัวฒันธรรมไทย จน
กลายเป็นคนไทยเช้ือสายจีนในปัจจุบนั 

นวนิยายท่ีเก่ียวกบัคนไทยเช้ือสายจีน มีนกัวิชาการหลายท่านเคยวิเคราะห์วรรณกรรมใน
ดา้นเศษฐกิจ ความเช่ือ วฒันธรรม พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเช้ือสายจีน ในการ
วิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ภาพสะทอ้นครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือสายจีนในนว
นิยายไทย เพราะครอบครัวเป็นส่วนประกอบอนัส าคญัในสงัคมมนุษยค์รอบครัวจึงมีบทบาทหนา้ท่ี
ต่อสงัคมอยา่งชดัเจน เป็นสถาบนั พื้นฐานทาง สงัคมท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นหน่วยของสงัคมท่ีมี
ความสมัพนัธ์และความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ด  
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สมมติฐานการวจิยั 

ภาพสะทอ้นการมีครอบครัวใหญ่เป็นแนวคิดพื้นฐานของชาวจีนท่ีมุ่งสร้างความเป็น
ปึกแผน่ใหแ้ก่วงศต์ระกลู ซ่ึงปรากฏในนวนิยายไทยอยา่งโดดเด่น 
 

ขอบเขตของการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกศึกษานวนิยายไทยท่ีน าเสนอภาพครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือ
สายจีนอยา่งโดดเด่นและมีบทบาทส าคญั จ านวน 7 เร่ือง ไดแ้ก่  1. จดหมายจากเมืองไทย ของ 
โบตัน๋ 2. ทายาทป๋องแป๋ง ของ นลิน บุษกร  3. ลอดลายมงักร ของ ประภสัสร เสวิกลุ  4. มงกฎุดอก
สม้ ของ ถ่ายเถา สุจริตกลุ 5. ดงดอกเหมย ของ นนัทนา วีระชน  6. หวัใจรักเกรดรีไฟน์ ของ เขม็
พลอย 7. แก๊งต๋ีตระกลูซ่ง ของ เพญ็ศิริ     
 

ผลการวจิยั 
จากการวิเคราะห์ภาพสะทอ้นวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือสายจีนในนวนิยายไทย 

โดยแบ่งเป็น 3 ประเดน็หลกั คือ สภาพความเป็นอยู ่การประกอบอาชีพ และวฒันธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. สภาพความเป็นอยู่ 
ส าหรับคนไทยเช้ือสายจีน นิยมสร้างเป็นครอบครัวใหญ่เพื่อช่วยกนัท ามาหากินและสร้าง

ฐานะของครอบครัว ในชีวิตของครอบครัวแบบน้ีสะทอ้นภาพการใชชี้วิตท่ีไม่ใช่การใชชี้วิตในบา้น
เพียงอยา่งเดียว ยงัน าเสนอวฒันธรรม คุณธรรมจริยธรรมต่างๆของคนไทยเช้ือสายจีนดว้ย  ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1 โครงสร้างและจ านวนคนในครอบครัวใหญ่ 
โครงสร้างครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือสายจีนมี 2 รูปแบบ คือ แบบครอบครัวเด่ียว และ

แบบครอบครัวขยาย  
1.1.1 แบบครอบครัวเดี่ยว 

แบบครอบครัวเด่ียวคือสามี 1 คนกบัภรรยา 1 คนมีลูก 3 คนหรือมากกวา่ 3 คน  
นวนิยายเร่ือง ดงดอกเหมย มีตวัละครเอกช่ือ ฮั้ว เป็นคนไทยเช้ือสายจีนท่ีอพยพมาใชชี้วิตท่ี

เมืองไทย หลงัจากฮั้วกบั เหมย มาใชชี้วิตท่ีเมืองไทยแลว้ไดมี้ลูก 7 คน โดยมีโครงสร้างดงัต่อไปน้ี 
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(โครงสร้างครอบครัว) 
พอ่ (ฮั้ว)   +    แม่ (เหมย) 

 

 
 

หงส์ + ชชัชยั        ลั้ง + พธั           เฮียง     ทอ้ + ราชยั   หลิน + ไมเคิล    จู + สุนยั    เงก็ + พจน ์
 
 หลานผูช้าย            หลานผูช้าย 

ฮั้วกบัเหมยมีลูกสาวทั้งหมด 7 คน ไดแ้ก่ หงส์ ลั้ง เฮียง ทอ้ หลิน จู เงก็ สาเหตุท่ีมีลูกสาว 7 
คน  คือ ฮั้วอยากไดลู้กชายสืบสกลุท่ีเมืองไทย จนท าใหเ้หมยมีลูกเร่ือยๆ ประการท่ี 2 คือ คนไทยเช้ือ
สายจีนนิยมสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่โต เพราะเช่ือวา่ท าใหชี้วิตไดมี้ความเจริญกา้วหนา้ 

1.1.2 แบบครอบครัวหลายภรรยา 
แบบครอบครัวหลายภรรยาคือสามี 1 คนมีภรรยามากกวา่ 1 คน และมีลูกท่ีเกิดจากภรรยา

มากกวา่ 1 คน 
นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร มีตวัละครเอกช่ือ เหลียง สือพาณิชย ์เป็นคนจีนท่ีอพยพมา

เมืองไทยเพื่อหนีความยากจนจากเมืองจีนและสร้างรากฐานท่ีเมืองไทย เหลียงมีภรรยาท่ีเมืองจีน 1 
คน เมืองไทย 2 คน ภรรยาท่ีเมืองจีนช่ือ เหมยหลิง มีลูกชาย 2 คน ภรรยาคนท่ี 2 ช่ือ เนียม มีลูก 5 
คน ภรรยาคนท่ี 3 ช่ือ มาลยั มีลูก 2 คน และมีลูกหลานอีกหลายคน จึงนบัเป็นครอบครัวท่ีใหญ่โต 
และสมาชิกในครอบครัวใหญ่น้ีไดม้าใชชี้วิตอยูใ่นบา้นหลงัเดียวกนั ดงัตวัอยา่ง 

ครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่ มีญาติพ่ีน้องเยอะแยะอย่างท่ีย่าเนียมชอบ
พูดว่า “ญาติวงศ์พงศาพญาขร ดั่งมจัฉาสาครวาสี” 

                                                                                                   (ลอดลายมงักร. 2554 : 7) 
ตวัละครเอก เหลียง สือพาณิชยมี์ครอบครัวขยายได ้มีเมียเพิ่มข้ึน และเมียแต่ละคนมีลูกแลว้

กอ็ยากไดลู้กชายอีก จนท าใหค้นไทยเช้ือสายจีนครอบครัวน้ีมีลูกทั้งหมด 9 คน ลูกชาย 6 คน ลูกสาว 
3 คน สมยัก่อนครอบครัวคนไทยเช้ือสายจีนนิยมสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย เพราะถือวา่ 
ผูช้ายเป็นผูน้ าในครอบครัว หนา้ท่ีภรรยากคื็อดูแลงานบา้นและการเพิ่มจ านวนสมาชิก ครอบครัว
แบบครอบครัวขยายแสดงใหเ้ห็นวา่ การเพิ่มจ านวนสมาชิกในครอบครัวสามารถสร้างความมัน่คง
ใหก้บัครอบครัว ครอบครัวใหญ่สามารถท าใหค้รอบครัวเจริญเติบโตและมัน่คงอยา่งคึกคกั  

2. การประกอบอาชีพ 
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ชาวจีนในช่วงแรกท่ีเดินทางเขา้สู่ประเทศไทย ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง ไม่มีบา้นไม่มีเงิน
ทองท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตและไม่มีงานท าดว้ย ดงันั้น จึงตอ้งพยายามหาทางแกปั้ญหาดา้น
การเงิน  เพราะขั้นตอนแรกกคื็อเล้ียงตวัเองใหไ้ด ้ไม่วา่ประกอบอาชีพท่ีมีลกัษณะแบบไหน ไม่วา่
เหน็ดเหน่ือยเพียงใด กต็อ้งยอมท าทุกอาชีพท่ีจะท าใหไ้ดเ้งินมาเล้ียงตวัเองและครอบครัว 

2.1 อาชีพรุ่นที ่1 

2.1.1 อาชีพการรับจ้าง 
นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร  เหลียง สือพาณิชย ์เป็นคนจีนท่ีอพยพมาอยูเ่มืองไทยดว้ยมือ

เปล่า งานแรกท่ีเหลียงท ากคื็อจบักงัรับจา้งแบกกระสอบขา้วสาร เขาท างานหนกัแบบน้ีเพื่อใหมี้
อาหารกินและมีท่ีอยูอ่าศยั ดงัตวัอยา่ง 

เม่ือปู่มาถึงเมืองไทยใหม่ๆน้ัน อยู่ในลกัษณะท่ีเรียกกันว่า “เส่ือผืนหมอน
ใบ” และเร่ิมงานคร้ังแรกด้วยการเป็นจับกังรับจ้างแบกกระสอบข้าวสารท่ี
ท่าน า้ราชวงศ์ เคยมีคนถามว่า ตอนน้ันปู่เหน่ือยมากไหม ปู่ตอบว่าเหน่ือย 
แต่ระหว่างความเหน่ือยกับความหิวนั้น ความเหน่ือยเป็นส่ิงท่ีพอจะอดทน
ได้ ส่วนความหิวยากท่ีจะทนอดไหว ปู่จึงยอมเหน่ือยดีกว่าจะยอมหิว 

(ลอดลายมงักร. 2554 : 8 - 9) 

อาชีพรับจา้งแสดงใหเ้ห็นวา่ คนไทยเช้ือสายจีนท่ีเพิ่งมาถึงเมืองไทยด าเนินชีวิต แต่กเ็พราะ
ตอ้งหนีความยากจนจากเมืองจีน ดงันั้น ไม่วา่งานหนกัเพียงใด ชาวจีนเหล่าน้ีกต็อ้งอดทนเพื่อเล้ียง
ปากทอ้งและสร้างครอบครัวของตนเอง 

2.1.2 อาชีพการค้าขาย 
นวนิยายเร่ือง ดงดอกเหมย  ฮั้วเป็นคนจีนตวัเปล่าท่ีอพยพมาอยูเ่มืองไทย ดงันั้นตอนท่ีเปิด

ร้านขายของช าฮั้วตอ้งท างานหนกั เขาตอ้งดูแลร้านคนเดียวตั้งแต่เชา้จนถึงกลางคืน พอปิดร้านแลว้
กย็งัตอ้งท าบญัชีต่อ จนสะสมเงินกอ้นหน่ึงไดก้ข็ยายงานสร้างร้านใหม่ท่ีใหญ่โต กลายเป็นร้านใหญ่
ท่ีสุดในตลาด ดงัตวัอยา่ง 

ร้านน่ีใหญ่โตเป็นตึกแถวสร้างใหม่ สินค้ากม็ากมายเป็นร้านใหญ่ท่ีสุดใน
ตลาด มีข้าวของขายสารพัด  

   (ดงดอกเหมย. 2544 : 119) 

ดึกมากแล้วเม่ือจูเดินลงมาจากช้ันบน เห็นฮ้ัวยงัคงน่ังก้มๆ เงยๆ อยู่กับการ
คิดบัญชีสินค้า  

   (ดงดอกเหมย. 2544 : 271) 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ใหเ้ห็นวา่  อาชีพคา้ขายไม่ใช่อาชีพท่ีสบาย เป็นอาชีพท่ีตอ้งขยนั อดทน 

เฉลียวฉลาด และใชเ้วลาในการท างานยาวนาน ช่วงนั้นคนไทยเช้ือสายจีนตอ้งการท างานตั้งแต่เชา้
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ถึงเยน็เพื่อสร้างครอบครัวและฐานะของตน และเม่ือประกอบกบัมีนิสยัประหยดัดว้ย จึงสามารถ
สะสมเงินจนขยายธุรกิจ ไดท้  าใหคุ้ณภาพชีวิตของครอบครัวดีข้ึนเร่ือยๆ  

 
2.2 อาชีพรุ่นลูกหลาน 

รุ่นลูกหลานคือลูกของชาวจีนอพยพท่ีเกิดจากพอ่แม่ท่ีเป็นชาวจีนทั้งคู่หรือพอ่เป็นชาวจีน

อพยพ แต่แม่เป็นคนไทย คนรุ่นน้ีจะเกิดและเติบโตในเมืองไทย เพราะฉะนั้นคนไทยเช้ือสายจีนรุ่น

ลูกหลานจึงไดรั้บอิทธิพลจากสังคมไทย การอบรมความคิดจากครอบครัวและสังคมไทย ท าให้

อาชีพของรุ่นลูกหลานมีหลากหลายกวา่รุ่นพอ่แม่ 

2.2.1 อาชีพที่ได้รับการสืบทอดจากครอบครัว 
นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร  เหลียง สือพาณิชย ์เป็นคนจีนตวัเปล่าท่ีอพยพมาสู่เมืองไทย 

แต่ลูกหลานตั้งแต่เกิดมากมี็ชีวิตสุขสบายกวา่สืบเน่ืองจากการวางรากฐานธุรกิจของเหลียง สมาชิก
ในครอบครัวส่วนมากจะท างานในธุรกิจของตระกลู และท างานดว้ยความขยนั นฐัเป็นลูกของเหลี
ยงกบัเนียม เขาท างานท่ีบริษทัของตระกลูเดียวและเป็นกรรมการดว้ย พี่ชาญชยัเป็นหลานของเหลี
ยงกบัเหมยหลิง เม่ือเรียนจบจากเมืองนอกกก็ลบัมาท างานในบริษทัดว้ย ดงัตวัอยา่ง  

  ความตกลงดังกล่าวมีผลให้ลงุนัฐก้าวเข้าไปเป็นผู้จัดการใหญ่ของ “สิน
ทองฯ” ขณะเดียวกับพ่ีชาญชัยกลบัเข้ามาในบริษทั “นัฐกิจ อะ-ลา-โมด” 
อีกคร้ังหน่ึง ในฐานะกรรมการบริหารบริษทั 

             (ลอดลายมงักร. 2554 : 196) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้เห็นไดว้า่  ครอบครัวคนไทยเช้ือสายจีน เม่ือเวลาเปิดบริษทัหรือโรงงาน
ต่างๆทางดา้นการคา้ขาย หวัหนา้ครอบครัวและผูใ้หญ่ทุกคนในครอบครัวมกัจะหวงัวา่ ลูกหลาน
ของครอบครัวจะสืบทอดงานต่อจากพอ่แม่ เพราะส่ิงท่ีตนเองสร้างข้ึนโดยผา่นอุปสรรคและความ
ยากจนมากมาย ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจึงไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ ส่งผลใหเ้กิดความคาดหวงัท่ีจะใหลู้กหลานมา
รับต าแหน่งท่ีส าคญัในบริษทั จากตวัอยา่งสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ในความคิดของคนไทยเช้ือสายจีน 
ลูกหลานมีสิทธิสืบทอดกิจการของครอบครัว ประธานกรรมการและต าแหน่งส าคญัจะมอบแก่
ลูกหลาน แลว้จะ สัง่สอนลูกหลาน ใหท้ าธุรกิจอยา่งรอบคอบเพื่อดูแลรักษาและบริหารสืบทอด
กิจการของครอบครัวต่อไป  

2.2.2 อาชีพตามความต้องการของตนเอง 
นวนิยายเร่ือง ดงดอกเหมย ความคิดลูกสาวของฮั้วไดรั้บอิทธิพลจากโรงเรียนกบัสงัคม 

พวกเขาไม่ยอมท างานเก่ียวกบัการคา้ขายเหมือนพอ่ หงส์อยากเปิดร้านตดัเส้ือผา้ ลั้งอยากเปิดร้าน
เสริมสวย ทอ้ช่วยพี่สาวจดัการร้านคา้และสร้างโรงงานพลาสติกอดัเมด็ หลินไปเรียนต่อท่ีประเทศ
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สหรัฐอเมริกา จูเป็นหมอ เงก็เป็นทนายความ ลูกสาวแต่ละคนมีอาชีพไม่เหมือนกนั อยา่งเช่นตวั
ละคร หงส์ ซ่ึงอยากมีอาชีพเป็นช่างตดัเส้ือผา้ ตอนท่ีเรียนหนงัสืออยูท่ี่โรงเรียนกเ็ลือกเรียนวิชาตดั
เส้ือผา้ ตอนเรียนจบแลว้ไดทุ้นเปิดร้านจากพอ่ เน่ืองจากมีความสนใจเร่ืองตดัเส้ือผา้จึงพยายาม
ศึกษาเพิ่มเติมความรู้จากข่าวสารต่างๆ ท าใหร้้านของหล่อนจึงเป็นร้านใหญ่ท่ีทนัสมยั ดงัตวัอยา่ง 

หงส์มีงานล้นมือต้องกลบัไปท าท่ีบ้าน เม่ือกิจการร้านตัดเส้ืออยู่ตัว หงส์ก็
พยายามศึกษาเพ่ิมเติมจากข่าวสารต่างๆ ร้านของหล่อนจึงเป็นร้านใหญ่ท่ี
ทันสมยัในย่านนี ้

   (ดงดอกเหมย. 2544 : 223) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้เห็นไดว้า่ ความคิดรุ่นลูกหลานของคนไทยเช้ือสายจีนไดรั้บอิทธิพลจาก
สงัคม จนเปล่ียนแปลงความคิดหรือทศันคติในการด าเนินชีวิตตนเองดว้ยมีความคิดวา่ อาชีพตวัเอง
ตอ้งเป็นส่ิงท่ีตนเองชอบจึงจะท าแลว้มีความสุข  ดงันั้น อาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนรุ่นลูกหลานจึง
เปล่ียนแปลงไปจากรุ่นท่ี 1 เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงระหวา่งวฒันธรรมจีนโบราณกบัวฒันธรรม
ของตะวนัตกท่ีหลัง่ไหลเขา้มาหลายกระแส ท าใหค้นไทยเช้ือสายจีนเร่ิมรับค่านิยมตะวนัตกเขา้มา
ใชแ้ละค่อยๆ เปล่ียนแปลงตามกระแสนิยม 

 
3. วฒันธรรมและขนบประเพณ ี

3.1 การแต่งงาน 
การแต่งงานถือเป็นเร่ืองใหญ่ในชีวิตมนุษย ์ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั   การแต่งงาน

ในสงัคมของคนไทยเช้ือสายจีนกคื็อการสืบทอดวงศต์ระกลู การเพิ่มจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
และการสร้างความมัน่คงใหก้บัครอบครัว ในนวนิยายไทยไดส้ะทอ้นภาพการแต่งงานของคนไทย
เช้ือสายจีน ดงัน้ี  

3.1.1 การแต่งงานตามความต้องการของพ่อแม่ 
นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร เหลียงแต่งงานกบัเหมยหลิง ภรรยาท่ีเมืองจีนเน่ืองจากพอ่แม่

ของ เหลียงเป็นคนจดัการให ้เหลียงกบัเหมยหลิงไม่มีโอกาสแต่งงานตามใจตนเอง ดงัตวัอยา่ง 
เม่ือปู่ตัดสินใจจะออกจากบ้านท่ีเมืองซัวเถาลงเรือมาเส่ียงโชคทางทะเลใต้ 
ปู่ทวดย่าทวดเกรงว่า ปู่จะหลงเสน่ห์ผู้หญิงต่างแดนจนลืมบ้านเกิดเมือง
นอน จึงให้พ่อส่ือแม่ส่ือหาลกูสะใภ้ให้คนหน่ึง ปู่กับย่าใหญ่ไม่ค่อยเห็น
หน้าค่าตากันมาก่อน 

              (ลอดลายมงักร. 2554 : 7-8) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นวา่  คนไทยเช้ือสายจีนท่ีอพยพมาจากเมืองจีนจะแต่งงาน
แบบ “คลุมถุงชน” ทั้งสองคนแต่งงานกนัโดยไม่ไดรั้กกนั พอ่แม่ผูใ้หญ่มกัจะเป็นคนท่ีตดัสินใจให ้
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เน่ืองจากผูใ้หญ่มัน่ใจวา่ ตนเองเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์หลากหลาย น่าเช่ือถือ และผูใ้หญ่ท าทุกส่ิงทุก
อยา่งเพื่อใหลู้กหลานมีความสุขในอนาคต  การท่ีคนไทยเช้ือสายจีนยอมแต่งงานแบบคลุมถุงชน
แสดงใหเ้ห็นวา่ คนไทยเช้ือสายจีนปลูกฝังเร่ืองความกตญัํูใหลู้กหลานตั้งแต่วยัเดก็ โดยเช่ือวา่ 
คนเราจะประสบความส าเร็จในชีวิตได ้ตอ้งเป็นคนดีและก่อนหนา้น้ีตอ้งเป็นคนดี  กา้วแรกของการ
เป็นคนดีคือกตญัํูต่อพอ่แม่  ดงันั้น การแต่งงานโดยท าตามท่ีพอ่แม่ตอ้งการจึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีแสดง
ความกตญัํูต่อพอ่แม่ 

3.1.2 การแต่งงานเพราะความรัก 
นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร คนรุ่นลูกหลานของ เหลียง ไม่ชอบการแต่งงานแบบ “คลุมถุง

ชน” เน่ืองจากคนไทยเช้ือสายจีนในสงัคมไทยไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตกเขา้มาในสงัคมไทยวา่ 
ความรักเป็นเร่ืองท่ีอิสระ ไม่ควรถูกใครบงัคบั ความสุขของตวัเอง ตวัเองตอ้งเป็นผูก้  าหนด ไม่ใช่
ผูใ้หญ่เป็นคนก าหนด เช่น นฐั ลูกชายของเหลียงสามารถเลือกคู่รักท่ีจะแต่งงานตามความพอใจของ
ตนเอง โดยไม่ตอ้งไดรั้บค าอนุญาตจากพอ่แม่ผูใ้หญ่ในบา้น ดงัตวัอยา่ง 

แต่หากจะมีเร่ืองท่ีท าให้ปู่กับย่าเนียมผิดหวังในตัวลงุนัฐแล้วละกเ็ร่ืองน้ันก็
คงเป็นเร่ืองท่ีจู่ๆ ลงุนัฐกต็ัดสินใจจดทะเบียนแต่งงานกับป้าอรโดยไม่บอก
เล่าเก้าสิบใคร 

                 (ลอดลายมงักร. 2554 : 27) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้เห็นไดว้า่ คนไทยเช้ือสายจีนรุ่นใหม่แตกต่างกบัคนรุ่นเก่า คนรุ่นใหม่จะ
นิยมแต่งงานอยา่งอิสระโดยยดึความรักเป็นส าคญั เพราะคนไทยเช้ือสายจีนรุ่นใหม่มีความคิดตาม
แบบคนตะวนัตกโดยท่ีมีอิทธิพลต่อสงัคมไทย ซ่ึงไม่นิยมท าตามค าสัง่ของพอ่แม่ และไม่ผา่นการ
จบัคู่ของพอ่ส่ือแม่ส่ือ การแต่งงานตามความตอ้งการของตนเองสะทอ้นภาพของคนไทยเช้ือสายจีน
รุ่นใหม่แสดงใหเ้ห็นวา่ คนรุ่นใหม่เนน้เร่ืองความรักระหวา่งชายหนุ่มหญิงสาวท่ีมีอิสระ  เลือก
คู่ชีวิตดว้ยความพอใจของตวัเอง แต่ในดา้นความกตญัํู  รุ่นลูกหลานกพ็ยายามใชว้ิธีการอ่ืนมา
แสดงความกตญัํู เช่น ส่งเงินใหพ้อ่แม่ใช ้ด ารงชีวิตอยา่งใกลชิ้ดพอ่แม่ เป็นตน้  

3.2 โหงวเฮ้ง 
นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร ครอบครัวของเหลียงเช่ือเร่ืองโหงวเฮง้มากโดยเฉพาะกบัคน

นอกท่ีอยากเขา้มาท างานในบริษทัเหลียง ตอ้งผา่นการพิจารณาดา้นโหงวเฮง้ก่อน จึงจะมีโอกาสเขา้
บริษทัท างานได ้ดงัตวัอยา่ง 

ปู่เป็นคนท่ีไม่ค่อยเช่ือถือวิธีการคัดเลือกคนตามหลกัการสมยัใหม่ เช่น 
สอบการแข่งขนัหรือวฒิุการศึกษา ปู่ว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรเป็น
เพียงกระดาษแผ่นเดียว ไม่มีอะไรท่ีค า้ประกันความ เลวความดีของคน 
และคนบางคนอาจจะเก่งแต่เร่ืองต ารับต าราแต่เอาเข้าจริงๆกลบัท างาน
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ไม่ได้ดี ซ่ึงปู่ว่าไม่เหมือนกับการพิจ ารณาโหงวเฮ้ง ซ่ึงสามารถบอกส่ิง
ต่างๆ ภายในตัวของคนได้อย่างแจ่มชัดโดยท่ีเจ้าตัวไม่มีทางปิดบังอ าพราง
ได้ 
 แต่ถึงแม้ปู่ได้ช่ือว่าเช่ียวชาญในการดูโหงวเฮ้ง แต่ปู่กไ็ม่เคยปริปาก
วิจารณ์ลกัษณะของลกูหลานคนหน่ึงคนใด 

    (ลอดลายมงักร. 2554 : 110-111) 
จากตวัอยา่งท่ีขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ คนไทยเช้ือสายจีนท่ีเป็นนกัธุรกิจอยา่งเหลียงมกัจะเช่ือ

เร่ืองโหงวเฮง้ตามความเช่ือของคนจีนสมยัโบราณ เพราะเช่ือวา่โหงวเฮง้ของคนจะมีผลต่อธุรกิจการ
งานของตนเอง และเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการงานวา่จะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว เพราะฉะนั้น 
การเลือกคนโดยใชว้ิธีการดูโหงวเฮง้จึงเป็นวิธีเลือกคนท่ีส าคญัมากส าหรับบริษทัต่างๆและทุกวนัน้ี
ยงัมีบริษทัใชว้ิธีการน้ีในการรับสมคัรเหมือนกนั 

3.3 ฮวงจุ้ย 
นวนิยายเร่ือง ดงดอกเหมย กล่าวถึงเร่ืองการดูฮวงจุย้ท่ีจะสร้างโรงงาน เน่ืองจากร้านขาย

ของช าของตวัละครเอกคือฮั้วค่อยๆขยายไป ฮั้วกบัเฮียงซ่ึงเป็นลูกสาวท่ี 3 ตกลงกนัจะเปิดโรงงาน
พลาสติกอดัเมด็เพื่อขยายธุรกิจเอง ก่อนท่ีตั้งโรงงาน ฮั้วบอกลูกสาววา่ ก่อนอ่ืนตอ้งไปดูท่ีดินแลว้ก็
ดูฮวงจุย้ท่ีจะสร้างโรงงาน ดงัตวัอยา่ง 

เร่ืองฮวงจุ้ยน่ีส าคัญส าหรับการท าธุรกิจ ศาสตร์แขนงนีชี้แ้นะให้ธรรมชาติ
และมนุษย์กับรากฐานได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างกลมกลืน 

    (ดงดอกเหมย. 2544 : 348) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ คนไทยเช้ือสายจีนท่ีท าธุรกิจยงัยดึถือเร่ืองฮวงจุย้เป็นส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุดในการท าธุรกิจจนถึงปัจจุบนั ดงัท่ีฮั้วบอกกบัลูกสาววา่ ศาสตร์แขนงน้ีช้ีแนะให้
ธรรมชาติและมนุษยก์บัรากฐานไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนัอยา่งกลมกลืน หากเลือกท่ีดินท่ีมีฮวงจุย้ดีๆ 
จะช่วยพฒันาการคา้ขายของครอบครัวใหมี้ความรุ่งเรือง 

3.4 เทศกาลวนัตรุษจีน 
นวนิยายเร่ือง ดงดอกเหมย ไดก้ล่าวถึงเทศกาลวนัตรุษจีน วนัตรุษจีนเป็นวนัมงคลของ

ประเพณีจีน ยา่นหอ้งแถวของชาวจีนเตม็ไปดว้ยธูปและเสียงจุดประทดั ฮั้วตั้งเคร่ืองไหวต้รุษจีนบน
โตะ๊ตวัใหญ่หนา้บา้นและสัง่สอนลูกทั้ง 7 คน เก่ียวกบัประเพณีวนัตรุษจีน ดงัตวัอยา่ง 

วันท่ีหน่ึงเดือนหน่ึง นับตามปฏิทินของจีนคือวันปีใหม่ ประเพณีตรุษจีน
ให้มีการไหว้เจ้า เพ่ือให้โชคดี มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นความฉลาดของคน
โบราณท่ีต้องการให้ลกูหลานมารวมกันพร้อมหน้าในวันปีใหม่ ไหว้    
เทพเจ้าด้วยอาหารคาวห้าอย่าง หวานห้าอย่าง ผลไม้อีกห้าอย่าง 
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(ดงดอกเหมย. 2544 : 85-86) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ใหเ้ห็นวา่ คนไทยเช้ือสายจีนยงัด าเนินประเพณีวนัตรุษจีนอยู ่และสืบ
ทอดพีธีการไหวเ้จา้ จุดประทดัและทานขา้วดว้ยกนัทั้งครอบครัว ส่ิงเหล่าน้ีนบัเป็นส่ิงท่ีส าคญัในวนั
ตรุษจีน เทศกาลวนัตรุษจีนนบัเป็นประเพณีท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับคนจีน ไม่วา่จะอยูใ่นประเทศใดก็
ตาม พวกเขายงัคงสืบทอดการปฏิบติัตามเทศกาลน้ีอยา่งต่อเน่ือง 
 

อภปิรายผล 
การวิเคราะห์ภาพสะทอ้นวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือสายจีนในนวนิยายไทย 

พบวา่ นวนิยายเหล่าน้ีไดเ้สนอวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือสายจีนในยคุท่ีคนจีนเพิ่ง
อพยพจากโพน้ทะเลมาสร้างครอบครัวและสร้างฐานะในประเทศไทย โดยสะทอ้นมุมมองท่ี
เก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรมคนไทยเช้ือสายจีนอยา่งลึกซ้ึงและชดัเจนตามสภาพความเป็นจริง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ตรีศิลป์ บุญขจร (2533 : 719) ท่ีกล่าววา่ สงัคมมีอิทธิพลต่อวรรณกรรม
หรือนกัเขียน นกัเขียนอยูใ่นสงัคมยอ่มไดรั้บอิทธิพลจากสงัคมทางดา้นวฒันธรรม ขนบประเพณี 
ศาสนา ปรัชญา และการเมือง สภาพการณ์ของปัจจยัเหล่าน้ียอ่มเป็นส่ิงก าหนดโลกทศัน์ และชีว
ทศัน์ของเขา ผูเ้ขียนมกัจะปลูกฝังแนวคิดต่างๆไวใ้นเร่ือง เพื่อใหผู้อ่้านไดคิ้ดต่อไป แลว้น าไปใช้
เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของตน และท าใหผู้อ่้านเขา้ใจชีวิตไดง่้ายข้ึน โดยผา่นเร่ืองราวของ
ตวัละครในนวนิยาย ส่ิงท่ีดีนั้นกเ็กบ็ไวเ้ป็นแบบอยา่ง ส่ิงท่ีไม่ดีตอ้งหลีกเล่ียงและไม่ปฏิบติัตาม 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ภาพสะทอ้นครอบครัวใหญ่ของคนไทยเช้ือสายจีนในนวนิยายไทย  ผูว้ิจยั

มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
1. ควรวิเคราะห์ภาพสะทอ้นครอบครัวใหญ่ของคนไทยในนวนิยายไทย 
2. ควรวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงครอบครัวของคนไทยเช้ือสายจีนในนวนิยายไทย 
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