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     การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายวาครอบครัวจีนในสังคมไทยวาแมผูหญิงจะถูก
กําหนดใหมีสถานภาพและบทบาทเปนรองผูชาย และถูกลดคุณคา  ในขณะที่ผูชายถูกใหคุณคาและ
มีความสําคัญ แตในทางกลับกันภายใตโครงสรางคานิยมในครอบครัวจีน ผูชายเองก็ไดรับแรงกด
ดันจากความคาดหวังของครอบครัวจีนและสังคมไมนอยไปกวาผูหญิง  ความคาดหวังตอสถานภาพ 
บทบาท และหนาที่ของผูชายจีนในสังคมไทย เปนอีกรูปแบบหนึ่งของแรงกดดันที่ผูชายไดรับ และ
ยังคงปรากฏอยูจนถึงปจจุบัน

    การวิจัยมุงหมายในการศึกษาบทบาท หนาที่ รูปแบบความสัมพันธระหวางผูชายกับ
ครอบครัวและสังคม รวมถึงความคาดหวังที่สังคมมีตอผูชาย  วิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหเกิด
ความคาดหวังเหลานี้  ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  การศึกษาทําโดยการ
สัมภาษณและเขาไปมีสวนรวมในครอบครัวจากการสังเกต  โดยการเก็บตัวเอยางลูกชายในครอบ
ครัวจีน ต. มหาชัย อ. เมือง จ. สมุทรสาคร จํานวน 20 ตัวอยาง
            ผลการวิจัยพบวา

    ผูชายในครอบครัวจีนตองรับภาระที่สําคัญตาง ๆ มากมาย เชน การรักษาและ
ประคับประคองชื่อเสียงของวงศตระกูลใหถายทอดสูลูกหลานรุนตอ ๆ ไป  อีกทั้งตองดูแลทรัพย
สินและกิจการตาง ๆ ที่คนรุนปูรุนพอไดสรางสมมา  รวมถึงการเปนผูจัดการมรดก  ตลอดจนเปนตัว
กลางในการไกลเกลี่ยปญหาการกระทบกระทั่งระหวางแมผัวกับลูกสะใภั ไมสามารถดําเนินชีวิตได
อยางเปนอิสระ เหลานี้ลวนเปนความคาดหวังของครอบครัวจีนที่มีตอผูชายทั้งสิ้น  อยางไรก็ตาม
การที่ผูชายถูกคาดหวังใหตองดําเนินกิจการของครอบครัว ไดสงผลกระทบตอการสูญเสียโอกาส
ทางการศึกษาดวยเชนกัน
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    นอกจากนี้ยังพบวา ระดับรุนอายุ  ภูมิหลังทางสังคม การศึกษาของภรรยา  รูปแบบครอบ
ครัวและความคลี่คลายทางสังคมและวัฒนธรรม ทําใหสถานภาพและบทบาทของผูชายในครอบ
ครัวจีนแตกตางกันดวย
ภาควิชามานุษยวิทยา         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                  ปการศึกษา 2544
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In Chinese families , statues and roles of women are  sexual asymmetry. Woman’s value 
is decreased . At the same time , men’s role is enhanced to have an important part. However, on 
chinese’s structure and traditions, men  are dominated by families and social for expecting

Expecting on status role and function of sino-chinese’s men in Thai social  are pressure. 
This pressure has appeared  in everyday.

This thesis proposes to study the status and role of  men in Sino-Chinese families in Thai 
social and  relationship between men with families and social. Regarding various factor which 
expect men’ status and role. Study conditions affection these changes and consequences. The 
study employs anthropological methods of interviews and participant close observation of 
Teachiu Chinese men who live in Tumbon Mahachai Aupur Muang  Samutsakorn Twenty 
families have been selected through personal network. In study is traditionally a patrilocal society.

The research suggests that men in Sino-Chinese families in Thai social  have improved 
their economic. The men will inherit all properties and manage properties in families. The men 
have to conciliate conflict between his mother with wife. They aren’t freedom. Those’re the 
expectting on status role and function of sino-chinese’s men.
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Expecting to be the conditions affecting in education’s opportunity. Besides, findings in 
this study indicate that affect men’ age . generation , social context , wives’s educational level , 
change and development in transitional Societies differentiate the status and role of men in Sino-
Chinese families in Thai social.
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