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มีความสําคัญ แตในทางกลับกันภายใตโครงสรางคานิยมในครอบครัวจีน ผูชายเองก็ไดรับแรงกด
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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 เหลานี้ลวนเปนความคาดหวังของครอบครัวจีนที่มีตอผูชายทั้งส้ิน  อยางไรก็ตาม
การที่ผูชายถูกคาดหวังใหตองดําเนินกิจการของครอบครัว ไดสงผลกระทบตอการสูญเสียโอกาส
ทางการศึกษาดวยเชนกัน
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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.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



6

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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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ( Statements and significance of the problems )

    โครงสรางสังคมของครอบครัวจีนในต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาครสวนใหญจะอยูกัน
เปนครอบครัวใหญภายในครอบครัวประกอบดวยสมาชิกหลายรุน จัดที่อยูอาศัยแบบปตุพงศ 
(Patrilocal residenec) โดยฝายหญิงตองยายออกจากบานของตนไปอยูกับครอบครัวของฝายชายและ
นับญาติฝายชายเปนสําคัญ (Patrilineal descent) แตละครอบครัวจะสานสัมพันธกันโดยใช “แซ” 
เปนหลักเกณฑ ผูที่มีแซเดียวกันถือวาเปนพี่นองกันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษอยูเมืองจีน

    สังคมจีนนั้นมีลักษณะอยูรวมกันเปนกลุมกอน มีความผูกพันและติดตอกันอยางใกลชิด
และยึดถือขนบธรรมเนียบประเพณีจีนที่เคยปฎิบัติกันมาตั้งแตคร้ังบรรพบุรุษ การเปลี่ยนแปลงหรือ
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น กระทําไปเพื่อผลประโยชนในการดํารงชีพมากวาที่จะเปลี่ยนแปลง
โดยการยอมรับขนบธรรมเนียบประเพณีอ่ืนอยางแทจริง ชาวจีนอพยพยังคงติดตอกับครอบครัวและ
เครือญาติที่ยังคงอยูในประเทศจีน

    ระบบครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานทางสังคม โครงสรางของครอบครัวจีนจะมีลักษณะที่
สามีเปนหัวหนาครอบครัว และมีอํานาจในการปกครองภายในบานโดยเด็ดขาด ผูสืบสกุลจะตอง
เปนชายเทานั้น  สิทธิและหนาที่ของบุคคลภายในครอบครัวนั้นแบงแยกอยางชัดเจนตามอาวุโส อายุ 
และเพศ ผูอาวุโสจะไดรับการปฎิบัติดวยความเคารพจากผูอ่ืนที่อาวุโสกวา  ความหวังในการไดรับ
มรดกจะเปนของฝายชายแตเพียงผูเดียว สําหรับบุตรสาวจะไดสวนแบงที่พอแมจัดใหตอนแตงงาน
สําหรับไวใชจายสวนตัวเทานั้น หลังจากนั้นมักถือวาอยูสกุลเดียวกับสามีไมเกี่ยวของในทาง
เศรษฐกิจกับครอบครัวของตนเองอีก1

    จากสภาพโครงสรางสังคมแบบปตุพงศ ซ่ึงเนนใหผูชายเปนใหญนี้เอง ทําใหสถานภาพ
และบทบาทของผูหญิงถูกมองขามความสําคัญ เปนสภาวะที่ดํารงอยูภายใตความกดดัน และถูก
ทดสอบจากแมสามีเมื่อตัวเองแตงเขามาอยูในบานสามีแลว กิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนอํานาจในการ
ตัดสินใจในทุกเรื่อง เปนสิ่งที่ลูกสะใภแทบไมไดเขาไปมีสวนรวมเลย ผูหญิงในฐานะลูกสะใภจะได
รับการปลดปลอยพันธนาการก็ตอเมื่อผูหญิงคนนั้นไดใหลูกที่เปนผูชาย และแมจะไดรับการยอมรับ
ในระดับหนึ่ง ผูหญิงในฐานะคุณแมคนใหมก็ยังไดรับแรงกดดันจากบรรดาเครือญาติฝายชาย ซ่ึง
คาดหวังตน (สะใภ) จะตองเลี้ยงดูสมาชิกใหมใหดีที่สุด
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    คานิยมของชาวจีนลวนไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื้อที่มีอิทธิพลอยางสูงตอวิถีชีวิตซึ่ง
กําหนดความหมายของ “ ความดีของผูหญิงไว 3 ประการ คือ 1. กอนแตงงานตองเชื่อฟงพอแม
2. เมื่อแตงงานตองเชื่อฟงสามี 3. เมื่อเปนมายตองเชื่อฟงลูกชาย 2

    จากภาพขางตนพอจะอธิบายสถานะภาพและบทบาทของผูหญิงในครอบครัวจีนวาเปน
สถานะที่อยูภายใตแรงกดดันตาง ๆ มากมาย แตถามองในมุมกลับกันถึงสถานะภาพและบทบาท
ของผูชายจีนในสังคมไทย จะเห็นไดวา ผูชายเองก็ไดรับแรงกดดันมากไมนอยไปกวาผูหญิงเลย 
หากแตเปนแรงกดดันที่มีรูปแบบที่แตกตางจากผูหญิง ผูชายในสังคมจีนตองรับภาระที่สําคัญตาง ๆ 
มากมาย เชน การรักษาและประคับประคองชื่อเสียงของวงศตระกูลใหถายทอดสูลูกหลานรุนตอ ๆ 
ไป  อีกทั้งตองดูแลทรัพยสินและกิจการตาง ๆ ที่คนรุนปูรุนพอไดสรางสมกันมาตั้งแตเร่ิมหอบเสื่อ
ผืนหมอนใบมาจากเมืองจีน ตลอดจนเปนตัวกลางในการไกลเกลี่ยปญหาการกระทบกระทั่งระหวาง
แมผัวกับลูกสะใภั ฯลฯ เหลานี้ลวนเปนความคาดหวังของครอบครัวจีนที่มีตอผูชายท้ังส้ิน

ความคาดหวังที่สังคมมีตอผูชายมิไดมีเฉพาะในครอบครัวคนจีนเทานั้น จะสังเกตเห็นวาใน
ครอบครัวไทยผูชายก็ถูกคาดหวังในบทบาทและหนาที่เหมือนกัน แตกตางกันเพียงรูปแบบและวิธี
การที่สังคมกระทําเทานั้นเอง  ในขณะที่สถานภาพและบทบาทของผูหญิงทั้งของครอบครัวจีนและ
ครอบครัวไทยก็มิไดแตกตางกันมากนัก นั้นก็คือ ยังคงมีความเหลื่อมลํ้ากันระหวางผูชายกับผูหญิง

    นิธิ  เอียวศรีวงศ 3  กลาวไวในบทความเรื่อง “ผาขาวมากับผาซ่ินและกางเกงใน”  ตั้งขอ
สังเกตถึงความคาดหวังตอผูชายไทยอีกรูปแบบหนึ่งวา การบวชของลูกชายเปนภาระหนาที่ของการ
ตอบแทนบุญคุณของแมยิ่งกวาของพอ ลูกชายทุกคนมีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณของพอแมเชนนี้ 
แตลูกผูหญิงไมมีโอกาส ลูกสาวจะตอบแทนบุญคุณพอแมดวยการทํางานบาน ชวยเหลือพอแม 
ปรนนิบัติดูแลพอแม ชวยพอแมเล้ียงดูนอง ๆ ในกรณีที่พอแมยากจน จะตองทํางานหาเงินมาชวย
อุปถัมภค้ําจุนชวยเหลือพอแม
            นิธิไดกลาวถึงบทบาทและสถานภาพที่แตกตางกันทั้งสองเพศในสังคมไทยชนบทวาผูหญิง
มีสถานภาพที่ต่ํากวาผูชายในหลายเรื่อง โดยเฉพาะสถานภาพในพุทธศาสนา (ผูชายบวชได ผูหญิง
บวชไมได  ผูหญิงที่บําเพ็ญเพียรทําความดี ชาติหนาจะไดเกิดเปนผูชาย) และเกียรติยศที่ไดรับจาก
โลกภายนอกหมูบานโดยเฉพาะจากการเมืองและการปกครอง เพราะผูชายเปนฝายสะสมเกียรติยศ
ใหแกครอบครัว ลูกผูชายจึงเปนฝายใชทุนของครอบครัวในการศึกษามากกวาลูกผูหญิง  เชนอาจ
ตองยอมเสียแรงงานของลูกชายไปเปนเวลานาน ๆ เพื่อใหไดบวชเรียนและทําชื่อเสียงในวงการคณะ
สงฆ  หรือเพราะสถานภาพในสังสารวัฏของผูชายสูงกวาผูหญิง เนื่องจากสามารถบวชเรียนเพื่อสืบ
พระศาสนาได ผูหญิงจึงละเมิดผูชายในบางเรื่องไมได เพราะจะเปนบาป เชนใหผูชายเก็บผานุงให 
หรือขามศีรษะของผูชาย
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    ในสังคมไทยผูชายแตงงานแลวก็มักจะไปอยูกับบานภรรยา อยางนอยก็ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง
กอนที่จะตั้งตัวได ผูชายจึงเปนคนแปลกหนาในบานของภรรยา ซ่ึงแวดลอมไปดวยพี่นองของผูหญิง 
ผูชายตองอาศัยพึ่งใบบุญจากญาติของฝายภรรยา นับตั้งแตอาจตองอาศัยนาของพอตาทําไประยะ
หนึ่ง หรือแมแตจะบุกเบิกที่นาของตนเองก็ยังตองอาศัยกําลังของครอบครัวฝายหญิงชวยอุดหนุน
จุนเจือในระยะแรก ผูชายจึงไมสามารถใชสถานภาพที่สูงกวาของตัวกดขี่ผูหญิงที่เปนภรรยาไดตาม
ใจชอบ  แตเมื่อตนเองไดรับการยอมรับจากครอบครัวฝายภรรยาแลว สถานภาพและบทบาทของผู
ชายจะโดดเดน และมีอํานาจในการตัดสินใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จนสุดทายไดครอบครองปจจัยการผลิต
ของฝายภรรยาทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อบิดาและมารดาของฝายภรรยาเสียชีวิตไปแลว

สถานภาพและบทบาทของผูชายในครอบครัวไทยกับครอบครัวจีนมีลักษณะคลายคลึงกัน 
คือ ตองพิสูจนตัวเองใหเปนที่ยอมรับของสังคม  แตกตางกันก็คือ ผูชายในครอบครัวไทยเมื่อผาน
การพิสูจนแลว ตนเองจะมีความเปนเอกเทศในการดํารงชีพ ในขณะที่ผูชายในครอบครัวจีน ตองมี
ภาระผูกพันกับครอบครัว  เนื่องจากโครงสรางสังคมของครอบครัวจีนถือระบบเครือญาติเปนสําคัญ  
ดังนั้นสถานภาพ บทบาทและหนาที่ของผูชายในครอบครัวจีน จึงตองยึดโยงกับความตองการของ
สมาชิกในครอบครัวและสังคมอยูตลอดเวลา

    การศึกษาบทบาทและสถานภาพของผูชายจีนในสังคมไทยยังเปนสิ่งที่ไมคอยไดรับ
ความสนใจในแวดวงการวิจัยเทาใด ในขณะที่น้ําหนักความสนใจไปอยูที่การศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงที่
แงมุมที่แตกตางกันมากมาย ไมวาจะเปนการถูกกดขี่ การถูกรังแก การตอสูของสตรี ฯลฯ จึงถือไดวา
งานวิจัยช้ินนี้เปนงานชิ้นแรก ๆ ที่ทําการศึกษาบทบาทและสถานภาพของผูชายในครอบครัวจีน ซ่ึง
กระตุนความนาสนใจใหแกผูวิจัยมากยิ่งขึ้น

    งานวิจัยคร้ังนี้เปนความตั้งใจที่ตองการตรวจสอบสถานภาพและบทบาทของผูชายจีนใน
สังคมไทยตอความคาดหวังตาง ๆ ที่เกิดขึ้นวา ครอบครัวไดเรียกรองและตองการอะไรจากผูชาย ส่ิง
ที่เกิดขึ้นจากการคาดหวัง จะมีผลกระทบตอโครงสรางภายในครอบครัวหรือไมเพียงใด ตลอดจน
ปจจัยตาง ๆ ที่กอใหเกิดสิ่งเหลานี้ ซ่ึงคําตอบที่ไดนาจะเปนสิ่งที่สําคัญ ตอการทําความเขาใจสถาน
ภาพและบทบาทของผูชายและผูหญิง รวมถึงสังคมของชาวจีนในประเทศไทยดวย

ในอดีตการศึกษาความแตกตางทางเพศเริ่มจากการใหความสําคัญกับโครงสรางและสรีระ
ทางรางกายที่ธรรมชาติไดออกแบบใหผูชายมีกลามเนื้อที่แข็งแกรงกวาผูหญิง มีสภาพรางกายที่ทน
ทานตอสภาวะแวดลอม ถือเปนตัวสงเสริมความมีอํานาจใหกับเพศชายไดในระดับหนึ่ง

ในยุคกอนที่มนุษยจะมีอารยธรรมการเพาะปลูก  การลาสัตวนับเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหมนุษย
ยุคนั้นสามารถมีชีวิตอยูรอดได  และกลุมที่มีบทบาทในการเลี้ยงดูมวลมนุษยยุคแรก ๆ โดยการลา
สัตวก็คือ กลุมผูชาย
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    ในขณะที่ผูหญิงตองผูกพันตัวเองกับสภาพธรรมชาติของตนมากกวา อาทิ การมีประจํา
เดือน  การตั้งครรภ  ถูกมองวาเปนสิ่งสกปรก ซ่ึงมีอยูมากในสังคมดั้งเดิมหลายแหง  ผูหญิงที่มี
ประจําเดือนตองถูกขับออกจากหมูบานแยกไปอยูในสถานที่เฉพาะ เพื่อปองกันไมใหความสกปรก
ลุกลามไปแปดเปอนสังคม ถูกหามมิใหแตะตองเครื่องมือลาสัตว อาทิ หอก ธนู แห อวน  เพราะถือ
วาสิ่งเหลานี้จะหมดความขลัง  ซ่ึงกฎเกณฑเหลานี้อาจเกิดขึ้นเพื่อใหผูชายสามารถมีอํานาจในการ
ผูกขาดการควบคุมเครื่องมือการผลิต4

    เงื่อนไขการผูกตัวเองกับธรรมชาติกลายเปนเงื่อนใหผูหญิงตองอยูติดที่ซ่ึงสวนใหญคือ 
พื้นที่ภายในบานนั่นเอง  อํานาจในการตอรองกับสังคมจึงมีนอย  โอกาสเดียวที่จะสื่อผานความ
ตองการของตนตอสังคมคือ การบอกผาน

ในปจจุบันการศึกษาทางดานมานุษยวิทยาไดพิสูจนใหเห็นวาปจจัยทางสังคม - วัฒนธรรม
กลายเปนสวนสําคัญที่กําหนดบทบาทและหนาที่ของผูชายและผูหญิง โดยเฉพาะการเลี้ยงดูจะนําไป
สูความแตกตางของกิจกรรมที่เปนของสาธารณะและในครัวเรือน ซ่ึงมีสวนในการหลอหลอมโครง
สรางทางสังคมและจิตวิทยาของมนุษย โดยเฉพาะความตรงกันขามระหวางบทบาทของการทํางาน
ในบาน (domestic) และงานนอกบานหรือของสาธารณะ(public) ที่กําหนดกรอบโครงสรางในความ
แตกตางทางฐานะระหวางผูหญิงกับผูชาย

    ในขณะที่การใชชีวิตนอกบานเปนวิธีที่ทําใหผูชายไดรวมกลุมกันในการตอรองสังคม ทํา
ใหเกิดกลุมกอน เมื่อคนจํานวนมากมารวมกัน ความจําเปนในการจัดระเบียบสังคมจึงเปนสิ่งที่ปฎิ-
เสธไมได  ทําใหมนุษย (ผูชาย) ตองสรางระเบียบกติกาในการอยูรวมกัน  กฎระเบียบเหลานี้ไมได
บังคับใชเฉพาะผูชายเทานั้น หากแตมีขอบเขตไปถึงผูหญิง (ซ่ึงอยูในบาน) อีกดวย

    พิธีการเลื่อนสถานภาพก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่บงบอกถึงความคาดหวังในลูกชาย ในชนเผา
ดั้งเดิมหลายแหงทั่วโลก อาทิ ชนเผาแมนดิงโกของทวีปแอฟริกา เด็กผูชายจะตองเขาพิธีขลิบหนัง
หุมอวัยวะเพศ (Circmcision) เพื่อเล่ือนสถานภาพจากเด็กเปนผูใหญ ถือเปนกลไกควบคุมลูกชาย
หรือความจงรักภักดีของลูกชายตอชุมชน เปนการตัดสายสัมพันธระหวางแมกับลูกชาย เปนการหาม
คบหาสมาคมกับผูหญิงในชวงระยะหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต สอนใหเด็กผูชายรักใครปรองดองกัน มี
กระบวนการอบรมสั่งสอนถายทอดความเปนนักรบและนักลาผูเกงกลา เปนผูนําของครอบครัวและ
เผา เหลานี้ลวนเปนภาระทางสังคมที่ผูชายตองแบกรับ

    อยางไรก็ตาม มารวิน แฮริส M.Harris5  นักมานุษยวิทยา มีความเห็นตอเร่ือง ความ
เหล่ือมลํ้าทางเพศวา เปนปรากฎการทางสังคมวัฒนธรรมที่เปนความพยายามของมนุษยในการรักษา
ความสมดุลระหวางทรัพยากรธรรมชาติกับอัตราการเพิ่มของประชากร
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   ผูชายไดเขาไปมีสวนในอํานาจทางการเมือง  การแบงสรรหนาที่ การแบงสรรทรัพยากร  
เปนผูรับสารและสงสารระหวางสมาชิกในครอบครัวของตนเอง (โดยเฉพาะผูหญิง) กับสังคม  ใน
ขณะที่ผูหญิงถูกจํากัดอยูกับพื้นที่ที่สังคมกําหนด

    ในสังคมจีนเปนอีกสังคมที่ถือผูชายเปนใหญ เมื่อผูหญิงแตงงานตองยายเขามาอยูบานผู
ชาย หญิงใดใหลูกผูชาย นั้นหมายถึงฐานะและการยอมรับจากครอบครัวผูชายจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่
ฝายชายก็ตองแบกรับศักดิ์ศรีของวงศตระกูล สืบนามสกุล  มีหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพากปญหาภายใน
ครอบครัว ไมวาจะเปนความไมเขาใจกันระหวางฝายภรรยากับแม หรือภรรยากับสมาชิกคนอื่นภาย
ในบาน

    สําหรับครอบครัวจีนชนชั้นกลางในแผนดินไทยสวนใหญมักรับชวงธุรกิจที่ตกทอดมา
ตั้งแตรุนทวดที่มาจากเมืองจีน ธุรกิจสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงใหญ  การบริหารงาน
เปนลักษณะธุรกิจภายในครอบครัว คือ ผูบริหารหลัก ๆ  ภายในบริษัทจะเปนหนาที่ของลูก ๆ หลาน 
ๆ  ดังนั้นผูที่ไมไดเกี่ยวดองเปนญาติและเปนญาติหาง ๆ จะเลื่อนขั้นหรือตําแหนงไดลําบาก และ
หนาที่ในการดูแลธุรกิจในครอบครัวจะอยูในความรับผิดชอบของกลุมผูชาย  ลูกชายจะถูกปลูกฝง
จากพอใหเขาใจถึงปรัชญาและกลยุทธในการทําธุรกิจ และถายทอดองคความรูสูลูกหลานรุนตอ ๆ 
ไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางสังคม วัฒนธรรม ระบบความเชื่อ คานิยมของครอบครัวคน

จีนใน ต.มหาชัย อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาสถานภาพ บทบาท และหนาที่ของผูชายในครอบครัวจีน ตลอดจนแรงกดดันที่

มีตอผูชายในฐานะหัวหนาครอบครัว  โดยนํากลุมตัวอยางทั้ง 20 ครอบครัว เปนตัว
อธิบาย

3. เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความคาดหวัง รวมถึงผลกระทบที่มีตอโครงสรางสังคม
4. เพื่อศึกษาการใชอํานาจตอรองของผูชายกับสังคม (เพื่อใหตนเองไดรับการผอนปรน และ

ลดแรงกดดันจากการถูกคาดหวังในครอบครัวของตนเอง) รวมถึงทัศนคติของผูชายที่มี
ตอเร่ืองการคาดหวังที่ครอบครัวมีตอตนเอง
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สมมุติฐาน
               แมสถานภาพและบทบาทของผูหญิงในครอบครัวคนจีนที่ถูกกําหนดโดยสังคมใหตอง
ยอมรับหรือจํานนตออํานาจของฝายผูชาย ซ่ึงเปนสถาพภาพที่เปดโอกาสใหผูหญิงแสดงออกซึ่ง
ความสามารถไดคอนขางจํากัด แตในมุมกลับกันภายใตสภาพโครงสรางคานิยมในครอบครัวจีน
ผูชายเองก็ไดรับแรงกดดันจากความคาดหวังของครอบครัวจีน ไมนอยไปกวาผูหญิงโดยที่ไมรูสึก
ตัว เนื่องจากเปนแบบแผนทางประเพณีนิยม  ผูชายจีนในสังคมไทย ยังตองเผชิญกับแรงกดดันจาก
การตอตานของผูหญิงที่ไดรับคานิยมจากวัฒนธรรมไทยที่ใหอิสระและอํานาจกับผูหญิงในครอบ
ครัวมากกวาครอบครัวชาวจีน

    ดังนั้นความคาดหวังตอสถานภาพ บทบาท และหนาที่ของผูชายจีนในสังคมไทย (ซ่ึงเปน
สังคมที่ใหความสําคัญกับผูหญิงมากกวาสังคมจีน) ก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งของแรงกดดันที่ผูชายได
รับ ซ่ึงไมตางไปจากผูหญิง  และยังคงปรากฏอยูจนถึงปจจุบัน โดยมีปจจัยทางดานความเชื่อ คานิยม 
การศึกษา อายุ  เศรษฐกิจ และระบบครอบครัว – เครือญาติเปนตัวกําหนด

ขอบเขตการวิจัย
1. เปนการศึกษาเฉพาะครอบครัวที่มีลูกชายในต. มหาชัย อ. เมือ ง จ. สมุทรสาคร

โดยการศึกษาขอมูลตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2. เปนการศึกษาที่ครอบคลุมถึงเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้
-    โอกาสในการไดรับการศึกษา
-    โอกาสในการประกอบอาชีพ
-    โอกาสในการเลือกคูครองและการแตงงาน
-    สิทธิและอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมและธุรกิจภายครอบครัวบิดามารดา
-    สิทธิและอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมและธุรกิจของครอบครัวตนเอง
-    สิทธิในการควบคุมดูแลการเงินของครอบครัวบิดามารดาและครอบครัวตนเอง
-    สิทธิในการครอบครองทรัพยสินและอํานาจในการเขาไปจัดการมรดกของครอบครัว
-    ความสัมพันธระหวางผูใหสัมภาษณกับครอบครัวและเครือญาติทั้งฝายตนเองและฝาย

ภรรยา การเปนตัวกลางในการไกลเกล่ียปญหาระหวางฝายครอบครัวตนเองกับภรรยา  
หรือการใหความชวยเหลือดานการเงินและอาชีพ

-    การเขารวมกิจกรรมทางสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมกับกลุมคนจีนในสังคม
-    รูปแบบการอบรมและปกครองบุตร
-    ภาระหนาที่ในการเลี้ยงดูบิดามารดา ทั้งของผูใหสัมภาษณเองและของฝายภรรยา
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วิธีการดําเนินการวิจัย
    ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกครอบครัวคนจีนที่มีลูกผูชาย ใน ต. มหาชัย อ. เมือง

จ. สมุทรสาคร จํานวน 20 ครอบครัว ใชหลักเกณฑคือ เลือกจากบุคคลในแวดวงธุรกิจ (ประมง และ
คาขาย) ที่ผูวิจัยรูจักและมีผูแนะนําเพิ่มเติมอีก ตลอดจนครอบครัวจีนที่มีรายไดนอย โดยจะแบงกลุม
ตัวอยางเทา ๆ กัน ซ่ึงตัวอยางที่นํามาวิจัยเปนคนจีนรุนที่ 3  ซ่ึงเกิดในประเทศไทย และจะนําผูชาย
ในครอบครัวจีน รุน1,2 มาประกอบดวยบางสวน    ผูวิจัยไดศึกษาสถานภาพและบทบาทของผูชาย
ทั้ง 4 ฐานะ คือ       1. ฐานะของการเปนบุตร 2. ฐานะของการเปนพี่นอง 3. ฐานะของการเปนสามี  
4. ฐานะของการเปนบิดา เนื่องจากวาเปนบทบาทที่มีความแตกตางกัน และสามารถอธิบายเปรียบ
เทียบความแตกตางในบทบาทและรูปแบบพฤติกรรมเมื่อเปลี่ยนผานจากฐานะหนึ่งไปอีกฐานะหนึ่ง 
ทั้งนี้กลุมตัวอยางที่นํามาไมจําเปนตองมีฐานะครบทั้ง 4 ฐานะก็ได

    การเก็บขอมูลแบบการสัมภาษณใชอยางเปนทางการ ( Formal Interview ) และไมเปน
ทางการ ( Informal Interview )  โดยทําการสังเกต ( Observation ) และเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ที่จะสามารถเขาไปเกี่ยวของได รวมทั้งสอบถามจากผูรูที่พอจะสืบคนได ซ่ึงจะทําการตรวจ
สอบความถูกตองจากแหลงขอมูลหลาย ๆ สวนดวย.

    นอกจากนี้ยังใชเอกสาร ( Documentary Research ) ที่เปนขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะ
ภูมิประเทศ ประวัติศาสตรทองถ่ิน ประเพณีบอกเลา ( Oral Tradition )  วัฒนธรรมชุมชน ประวัติ
ชาติพันธุ โดยเฉพาะคนจีนแตจิ๋ว ซ่ึงเปนสมาชิกสวนใหญในสังคม ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
เพื่อนํามาประกอบการทําความเขาใจลักษณะวัฒนธรรมและโครงสรางสังคม ตลอดจนวิธีคิด คา-
นิยม และธรรมเนียมปฎิบัติที่สงผลตอสถานภาพ บทบาท และความคาดหวังที่สังคมมีตอผูชายใน
ครอบครัวจีน

    สําหรับแนวทางสัมภาษณที่ใชในการทําวิจัยคร้ังนี้จะครอบคลุมเกี่ยวกับสถานภาพและ
บทบาทของผูชายในครอบครัวจีน โดยเริ่มจากคําถามในเรื่องอายุ ระดับการศึกษา โอกาสในการได
รับการศึกษา อาชีพ ลักษณะครอบครัว สถานภาพกอนและหลังการสมรส แบบแผนความสัมพันธ
ภายในเครือญาติ การเลือกคู อํานาจการตอรองภายในครอบครัว สิทธิในการตัดสินใจประกอบ
อาชีพหรือการเรียน  สิทธิในการดูแลการใชจายในบาน  รูปแบบการแบงสรรงานภายในบาน  รูป
แบบความสัมพันธกับบุคคลภายนอกครอบครัว เพื่อนํามาประกอบในการวิเคราะหถึงบทบาทและ
สถานภาพของลูกชายจีนในสังคมไทย
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยครั้งนี้ คือ สามารถเขาใจบทบาทและหนาที่ ทัศนคติ 

วิถีชีวิตของผูชายในครอบครัวจีนที่อยูในเมืองไทย  ตลอดจนแรงผลักดันและความคาดหวังที่ครอบ-
ครัวและสังคมมีตอผูชาย  รวมถึงการตอบสนองตอความคาดหวังที่เกิดขึ้นดวย

    นอกจากนี้ยังทําใหทราบถึงระบบเครือญาติ ประเพณี และการตั้งถ่ินฐานของคนจีนใน
ต. มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

แนวคิดท่ีใชในการศึกษา
    งานวิจัยช้ินนี้นําแนวความคิดเกี่ยวกับผูหญิง วัฒนธรรม และสังคม ของมิเชล ซิบบาลิส

โรซัลโดมา ใชประกอบการวิจัย  ซ่ึงเสนอวาการที่ผูหญิงถูกจํากัดบทบาทใหอยูแตภายในบาน ตอง
ดํารงฐานะความเปนเมียและแม ทําใหไมมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับอํานาจ ช่ือเสียง และคานิยม
ทางวัฒนธรรมซึ่งเปนกิจกรรมนอกบาน และเปดโอกาศใหกับผูชายไดเขาไปมีอํานาจในสิ่งเหลานี้  
ทําใหเกิดภาวะความไมเทาเทียมกันทางเพศเกิดขึ้น

      ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวาถึงแมผูชายจะมีอภิสิทธิ์ทางอํานาจ ช่ือเสียง หรือคานิยมทาง
วัฒนธรรม แตภาระเหลานี้ก็สรางความกดดัน และปญหาความขัดแยงใหกับผูชายในมุมกลับได
เหมือนกัน

    โอกาสในการไดใชชีวิตนอกบาน ถือเปนโอกาสที่ทําใหผูชายไดเขาไปรับผิดชอบปจจัย
การผลิตของครอบครัวซ่ึงอยูในความควบคุมของผูชายรุนกอนหนานี้อยูแลว  ประกอบกับคานิยม
สังคมจีนที่ใหความสําคัญกับผูชายเปนสําคัญ ทําใหผูชายไดแสดงบทบาทและหนาที่อยางเต็มที่เมื่อ
เทียบกับผูหญิง

    อยางไรก็ตามบทบาทและหนาที่ของผูชายก็ใชวาจะกําหนดไดดวยตัวเอง หากแตเปนสิ่ง
ที่ถูกกําหนดโดยครอบครัวและสังคมซึ่งคาดหวังตอบทบาทและหนาที่ของผูชาย เหลานี้ไดสงผล
กระทบและสรางความกดดันใหกับผูชายไดเชนกัน

    นอกจากนี้ยังเลือกใชแนวคิดทฤษฎีการหนาที่ (Functionlism) ของเดอรไคม ที่มองวา 
พฤติกรรมตาง ๆ ของสมาชิกในสังคมไมไดมีแรงกระตุนที่เกิดจากความตองการภายในรางกายและ
จิตใจ  หากแตเปนการกระทําที่ถูกกําหนดโดยเจตนารมณของสังคม เพื่อใหสมาชิกเหลานั้นตอบ
สนองตอความตองการของสังคม  กลาวคือ สังคมเปนตัวกําหนดวิธีคิด และพฤติกรรมของสมาชิก 
สังคมจะเปนผูกําหนดรูปแบบ วิธีคิด และพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ทั้งนี้เพื่อใหสมาชิกและ
ระบบตาง ๆ ภายในสังคมทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น
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    สําหรับในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเห็นวา วิธีคิด และพฤติกรรมตาง ๆ ของผูชายในครอบ
ครัวจีน จะถูกกําหนดบทบาทโดยสังคม ผานทางวัฒนธรรมที่มีการหลอหลอมมาหลายชั่วอายุคน 
ครอบครัวจีนจะคาดหวังในบทบาท หนาที่ และวิถีชีวิตของผูชายคอนขางสูง จากการถูกกําหนดโดย
สังคมนี้เอง ทําใหการกระทําทุกอยางของผูชายในสังคมจีนลวนไดรับการคาดหวังจากสังคมคอน
ขางสูง และมีความพยายามจะตองตอบสนองตอความตองการของสังคมใหไดดวย

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
    การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของผูชายจีนในสังคมไทยในประเทศไทย

นั้น นับเปนเรื่องใหม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความคาดหวังตอผูชายจีนในสังคมไทยยังไมมีผูใดที่
ทําการศึกษาเอาไว ในขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของสตรีจีนในสังคมไทย และ
การวิจัยเพื่อใหความรูความเขาใจชาวจีนในสังคมไทยในแงมุมตาง ๆ กลับไดมีการศึกษากันอยาง
แพรหลาย

    อยางไรก็ตามเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิถีคนจีนที่ไดเคยมีการวิจัยกันมาแลวนั้น ก็
เปนสวนสําคัญในการใชประกอบอางอิงสําหรับงานวิจัยช้ินนี้ ดังมีรายการตอไปนี้

    1) มิเชล ซิมบาลิส โรซัลโด (1974) นําเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ ผูหญิง วัฒนธรรม และสังคม
    โรซัลโดเชื่อวา กิจกรรมของผูชายจะไดรับการยอมรับวามีความสําคัญเหนือกวากิจกรรม

ของผูหญิง ระบบทางวัฒนธรรมยังใหคุณคาและอํานาจแกบทบาท-กิจกรรมของผูชายมากกวา ซ่ึง
ตรงกันขามกับความเชื่อที่วายุคแรกเริ่มผูหญิงเปนใหญ

      โรซัลโดเชื่อวาความไมเสมอภาคทางเพศ ตั้งแตอารมณจนถึงการมีอํานาจทางสังคมของ
ผูชาย มิไดเกิดจากชีววิทยาโดยตรง แตเกิดจากการเลี้ยงดูที่นําไปสูความแตกตางของกิจกรรมที่เปน
ของสาธารณะและแวดวงในครัวเรือน ซ่ึงผูเขียนเชื่อวามีสวนในการหลอหลอมโครงสรางทางสังคม
และจิตวิทยาของมนุษย โดยเฉพาะความตรงกันขามระหวางบทบาทของการทํางานในบาน 
(domestic) และงานนอกบานหรือของสาธารณะ(public) ที่กําหนดกรอบโครงสรางในความแตกตาง
ทางฐานะระหวางผูหญิงกับผูชาย

    มูลเหตุที่ผูหญิงตองกลายมาเปนผูเฝาบานก็เนื่องมาจากการที่ตองรับบทบาทเปนแม ซ่ึงมี
จุดรวมของอารมณและความสนใจที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวของกับเด็กและบานเทานั้น  รวมถึงถูกกีดกัน
ออกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเมืองดวย  ผูหญิงจึงตีวงตนเองเพื่ออุทศตนใหกับปจเจกบุคคล
และถูกปกปองออกจากกลุมความสัมพันธที่เกิดจากการแตงงานและครอบครัว
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    โรซัลโดไดยกกรอบในการศึกษาฐานะผูหญิงผูชายในสังคม ซ่ึงชวยใหสามารถแยกแยะ
ปจจัยอ่ืน ๆ ที่สัมพันธเกี่ยวของกัน  โดยเฉพาะในสวนของอํานาจ โดยระบุวา การที่ผูหญิงถูกจํากัด
บทบาทใหอยูกับงานในบาน ทําใหมีผลตอความนึกคิดของผูคนในสังคม ผูหญิงมักรูสึกใกลชิดกับ
ลูก ๆ และสามารถเขาถึงส่ิงที่มีความแนนอน

    ในขณะที่ผูชายมักจะหางเหินกับลูกทั้งทางกายภาพและทางสังคม ทําใหสามารถอางสิทธิ
ทางเศรษฐกิจและการเมืองเหนือลูก แมจะเปนอํานาจที่เปนนามธรรมมากกวาความสัมพันธสวนตัว
ก็ตาม  และถาผูชายลมเหลวในการจัดการ เขาก็จะหมดความหมายในบานทันที

    อยางไรก็ตามความหางเหินกลับสนับสนุนใหผูชายเรียกรองสิทธิอํานาจโดยการสรางพิธี
กรรมเพื่ออางความเหนือกวา อาทิ ผูชายมักจะมีบานที่เปนศูนยรวมเปนที่หลับนอนเฉพาะของผูชาย
ที่ใชประกอบพิธีกรรม ประชุม เลาเรื่องพรํ่าสอนเด็กหนุม

    พิธีกรรมที่กําหนดสิทธิอํานาจใหกับผูชาย เปนตัวจักรที่สําคัญในการชวยปกปองมิใหตน
เองตองเขาไปมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับคนรอบตัวและสิ่งแวดลอมทางสังคมดวย   ทําใหผูชาย
สามารถเปนผูควบคุมไดตามที่ตองการ  ตรงกันขามกับผูหญิงซึ่งเปนเรื่องยากที่จะสรางความเหิน
หางกับลูก ๆ เพราะตองดูแล ปอนอาหาร อาบน้ํา ฯล  ลักษณะโครงสรางของปฎิสัมพันธของผูหญิง 
ทําใหการสรางความเหินหางเปนไปไดยาก ผูหญิงจึงมีลักษณะที่ไมเชิงมีโลกสวนตัว

      ผูเขียนเชื่อวาสถานภาพความเปนผูหญิงเปนสิ่งท่ีไดมาโดยกําเนิด    ผูหญิงสามารถเปน
ผูหญิงไดงายโดยการเลียนแบบแมของตนเอง ตองผานกระบวนการอบรมเลี้ยงดูที่มักเกี่ยวของกับ
กลุมผูหญิงในบานเพียง 2 หรือ 3 ชวงอายุคน ในขณะที่ความเปนผูชายเกิดจากความพยายามแสวง-
หา เด็กชายตองถูกกีดกันออกจากกิจกรรมในบาน โดยผานพิธีกรรมหรือพิธีแรกรับที่สอนใหเด็ก
ชายไมไววางใจและรังเกียจโลกของผูหญิง  ผูชายตองพิสูจนตัวเองวามีความเปนผูชายในหมูเพื่อน
ของตัวเองจึงจะไดรับการยอมรับจากสังคม  กลาวโดยรวมวาผูเขียนเชื่อวาโลกของผูชายเปนโลก
ของวัฒนธรรม  ซ่ึงตรงขามกับผูหญิงที่สถานภาพไดมาจากขั้นตอนในชวงตาง ๆ ของชีวิต หรือเปน
วิถีชีวิตที่เปนไปตามธรรมชาติ

    สรุปแลวโรซัลโดพยายามชี้แจงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางความเปนผูหญิงกับผูชาย
วาเกิดจากขอบเขตของชีวิตในบานกับนอกบาน  การท่ีผูหญิงถูกจํากัดอยูภายในบานสงผลใหถูก
ประเมินคุณคาท่ีต่ํากวาผูชาย  แตผูหญิงสามารถเพิ่มมูลคาใหกับตัวเองไดก็ดวยความสามารถในการ
จํากัดงานในบาน รวมถึงการเขาไปอยูในโลกของผูชายหรือแมแตการสรางสังคมของตนเองขึ้นมา
ใหม
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    อยางไรก็ตามผูเขียนไดเห็นดวยกับความเสมอภาคทางเพศ ไมตองการใหมีการแบง
พรรคแบงฝาย ตางฝายตองใหความเคารพซึ่งกันและกัน ผูหญิงและผูชายควรจะมีสวนรวมกันท้ัง
กิจกรรมนอกบานและในบานรวมกัน

    2) มารเจอรี วูลฟ ( นําเสนอบทความเรื่อง ผูหญิงจีน : “สํานึกใหม” ที่มีพื้นฐานมาจาก 
“น้ําใจเกา” โดยแบงสํานึกของผูหญิงจีนเปน 2 สวน คือ

1. ผูหญิงจีนท่ีอยูในกรอบประเพณีดังเดิม เปนสถานภาพที่ต่ําตอยยิ่งนัก ตองสงบเสงี่ยม
เจียมเนื้อเจียมตัว ไมมีปากเสียง และตองอยูในอํานาจของผูชาย  วูลฟวูลฟ ตั้งขอสังเกต
เกี่ยวกับสถานภาพที่ตกต่ําของผูหญิงจีนวาอาจจะไดรับอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื้อที่
กําหนดคุณธรรม ความประพฤติ และ“ความดี” ของผูหญิงไว 3 ประการ คือ 1. กอน
แตงงานตองเชื่อพอแม 2. เมื่อแตงงานตองเชื่อฟงสามี 3. เมื่อเปนมายตองเชื่อลูกชาย

2. ผูหญิงจีนท่ีเขาสูสังคมใหมในทิศทางการชี้นําของพรรคคอมมิวนิสต ทําใหผูหญิงจีน
เกิดสํานึกใหมที่มีบุคลิกภาพที่เต็มไปดวยพลัง มีความฉลาดเทาทันคน มีไหวพริบทาง
การเมือง มีสิทธิเสมอชาย สามารถตัดสินใจเลือกคูครองดวยตัวเอง หรือแมแตขอหยา
ขาดจากสามี

    มารเจอรี วูลฟ เห็นวาความเปลี่ยนแปลงของผูหญิงจีนจากสตรียุคเกาสูสตรียุคใหม 
(สํานึกใหม) นั้น ไมไดเกิดจากการเปลี่ยนบุคลิกของตนโดยฉับพลัน หากแตเกิดจากระบบครอบ
ครัวแบบเกาตางหาก ที่เปนสิ่งเราใหเธอเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาทของพวกเธอใหสามารถ
พึ่งพาตนเองได ซ่ึงระบบครอบครัวแบบเกาไดบมเพาะทักษะแบบเกาที่เธอไดหลอหลอมตนเองขึ้น
มาขณะอยูใตอํานาจผูชาย  อาทิ

- บทบาทในการเปนแมส่ือ ซ่ึงเปนสิ่งที่ยืนยันทักษะในการถูกอบรมใหผูหญิงมีความเขา
ใจตอการเปลี่ยนแปลงของอารมณคน

- บทบาทในการเปนคนทรงในไตหวันที่มักจะเปนผูหญิง ซ่ึงตองอาศัยความชํานาญการ
สังเกต  และรูพื้นเพของครอบครัวที่มาติดตอใหเปนรางทรงของวิญญาณสมาชิกที่ถึง
แกกรรม
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3) โจอัน แบมเบอรเกอร (2534)  นําเสนอบทความเกี่ยวกับตํานานหรือนิทานปรัมปราเรื่อง
การปกครองแบบมาตาธิปไตย : เหตุใดผูชายจึงไดปกครองในสังคมดั้งเดิม โดยไดอางอิงขอมูลจาก
นักปราชญช่ือบาโชเฟน ซ่ึงนําเสนอขอมูลจากประวัติศาสตร วรรณกรรมโบราณ รวมทั้งนิทาน
ปรัมปราตาง ๆ ที่สรุปวา “อํานาจของแม”  มีกําเนิดมาจากความสัมพันธทางธรรมชาติและชีววิทยาที่
มีรวมกันระหวางแมกับลูก  การที่แมมีอํานาจขึ้นมาก็เพราะผูหญิงเกิดความไมพึงพอใจในความไม
เสมอภาคทางเพศที่ผูชายไดใชอํานาจกดขี่ตน จากนั้นไดแปรเปลี่ยนไปในทางใหแมเปนใหญ จนนํา
ไปสูการสืบสายทางฝายแมทั้งทางทรัพย ตระกูล และมีอํานาจในทางการเมืองในที่สุด  (มาตาธิป
ไตย)

    แบมเบอรเกอร บอกวา แนวความคิดของบาโชเฟนสงผลกระทบอยางมากตอแนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของนักคิดในคริสตศตวรรษที่ 19 เปนอยางมาก แตก็ช้ีถึงจุดบอดของวิธีการของ
บาโชเฟนวา การนําเอาตํานานตาง ๆ มาเปนประวัติศาสตรโดยปราศจากขอพิสูจนใด ๆ และเปน
เพียงการนําวิเคราะหเพียงบางสวน ซ่ึงบางครั้งก็เปนจินตนาการ  อาทิ บาโชเฟนวิเคราะหนิทาน
เฉพาะในชวงที่ผูหญิงเปนใหญ ในขณะที่ไมนําชวงที่ตกต่ําของผูหญิงมาวิเคราะหเขาไปดวย

    นอกจากนี้ยังอธิบายวา นิทานปรับปราและพิธีกรรมตาง ๆ ที่มีอยูในนิทานถูกตีความ
อยางผิด ๆ ใหผูหญิงระลึกอยูเสมอวาในชวงที่ตนเองมีอํานาจและไดสูญเสียไปเพราะความประพฤติ
ที่ไมเหมาะสมของผูหญิงเอง  แบมเบอรเกอรไดตั้งขอสังเกตวานิทานถูกใชเปนเครื่องมือของผูชายที่
จะปลูกผังทัศนคติใหผูหญิงจํานนอยูใตอํานาจของตนเอง

4) Pearl S. Buck (2535)  เขียนนิยามเรื่อง   Sons  นวนิยายเรื่องนี้ถือเปนภาคตอจากเรื่อง 
The Good Earth ซ่ึงเปนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผูชายจีนคนหนึ่งที่ช่ือหวางลุง ที่ตอสูชีวิตมาจาก
ไมมีอะไรเลยจนสามารถสรางฐานะที่รํ่ารวยเปนเศรษฐีที่ดินในที่สุด ในเรื่อง The Sons กลาวถึงเหตุ
การณภาคตอหลังจากที่หวางลุงเสียชีวิต กลาวถึงบทบาทและวิถีชีวิตของลูกชายทั้ง 3 คน

    เร่ืองเริ่มจากการเสียชีวิตของหวางลุง พิธีศพเริ่มขึ้นโดยการจัดการของลูกชายคนโตซึ่ง
เริ่มสําแดงอํานาจบารมีใหปรากฎชัดขึ้น ในขณะที่นองทั้งสองไมไดแสดงบทบาทอะไรเทาที่ควร  
ภายหลังพิธีศพเสร็จสิ้นลูกทั้ง 3 จึงมีมติเห็นชอบใหนายหลิว ซ่ึงเปนพอคาขาวคนสนิทของครอบ
ครัวมาเปนผูจัดการแบงสมบัติใหสวนใหญเปนบานใหญและที่ดินใหเชา  ปรากฎวาลูกคนโตและ
คนรองไดบานใหญอยูรวมกัน ในขณะที่คนเล็กหลังจากไดสวนแบงแลวจึงเดินทางกับไปใชชีวิตอยู
ทางตอนใต แตลูกคนโตและคนรองมีความตั้งใจขายที่ดินของพอเสียทั้งหมด
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    ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีไวทุกขแลว ปญหากระทบระหวางสะใภใหญกับสะใภเล็กซึ่งอยูภาย
ในบานใหญจึงเริ่มเกิดขึ้น  เมื่อเร่ืองเกิดขึ้นทั้งสองฝายจะไปเลาใหสามีของตนฟง แตสุดทายลูกชาย
คนโตและคนรองก็สามารถไกลเกลี่ยประนีประนอมกันได ดวยเหตุผลของคนนองที่บอกวายังไงเรา
ก็พี่นองกัน

    ตอมานองคนเล็กมีจดหมาย บอกใหพี่ ๆ ขายที่ดินในสวนของตน นําเงินสวนที่ขายไดสง
มาพรอมกับสงลูกชายของพี่ทั้งสองมาใหตนเล้ียงเอาไวสืบสกุล  ซ่ึงพี่ชายคนโตใหลูกชายคนที่ 2 ไป 
โดยใหเหตุผลวาลูกชายคนแรกตองเก็บไวสืบสกุล  ในขณะที่นองชายคนรองใหลูกชายคนแรกไป

    เมื่อนําเด็กทั้งสองมาสงแลว นองชายคนเล็กไดเลาแผนการยึดอํานาจการปกครองแกพี่
รอง และขอความรวมมือใหพี่ ๆ รีบขายที่ดินของตนเอง(นองชายคนเล็ก) นอกจากนี้ยังขอกูเงินจาก
พี่ชายอีกสวนหนึ่งเพื่อใชในการปฎิวัติ  ซ่ึงพี่ใหญกับพี่รองก็เห็นดวยกับแผนการนี้ เพราะคิดวาเมื่อ
นองชายไดเปนใหญ พวกตนก็จะไดรับอานิสงคดวย  แตเมื่อความทราบถึงหลีฮวา ( เมียนอยของ
พอ) ทําใหนางไมเห็นดวย แตก็ไมสามารถคัดคานอะไรไดมากนัก

    กลาวถึงนองคนเล็กภายหลังจากกลับไปที่กองทัพที่ตนสังกัด ไดลักลอบพาลูกนอง
จํานวนหนึ่งหนีจากเจานายเกามาตั้งเปนกกโจร ช่ือวา เสือหวาง นําลูกนองพรอมดวยหลานทั้ง 2 คน 
ระเหเรรอนข้ึนมาทางเหนือจนมาถึงบานของตนเอง และไดพํานักพักกับพี่ชายท้ังสองอยูหลายวัน 
เมื่อถึงวันเคลื่อนพลตอ หลานชายคนที่เปนลูกของพี่ชายคนโตไดฆาตัวตายเพราะไมอยากติดตาม
เสือหวางไปอีกดวย  แตเสือหวางก็ยังเดินทางตอไปพรอมกับสมุนและหลานคนที่เหลือ จนในที่สุด
สามารถสูกับกลุมอํานาจเกาแควนหนึ่งตั้งตนขึ้นเปนผูนําไดในที่สุด และแตงงานกับผูหญิงคนที่พี่
ชายทั้งสองหาให เมื่อมีลูกชายก็คาดหวังใหลูกตองเปนผูรับชวงตอจากตน  แตในตอนทายลูกชาย
คนเดียวกันนี้กลับไปสมคบกลับฝายศัตรูมายึดอํานาจของเขาเสียเอง

    จากเนื้อเร่ืองดังกลาว ทําใหสามารถเห็นถึงสถานภาพและบทบาทของลูกชายจีน ที่ตอง
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตอจากบิดา  ลูกชายจีนเกือบทั้งหมดในเรื่องลวนถูกคาดหวังจากครอบครัว
และ สังคมไมทางใดก็ทางหนึ่ง

5) Cristina Blane Szanton (1983)  ศึกษาในหัวขอ Thai and Sino – Thai in Small Town 
Thailand : Changing Patterns of Interethnic Relations ( พ.ศ. 2523)  โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
คนไทยกับคนจีน ในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ทําการวิเคราะหคนจีนครั้งอดีต จากเอกสารขอมูล
ของ Skinner , Amyot  ฯลฯ   และเปนการศึกษาของผูวิจัย การศึกษาสวนใหญเปนเรื่องของการผสม
กลมกลืน อาทิ การแตงงานกับคนไทย การสนับสนุนคนจีนใหใชช่ือไทย
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    Szanton  พบวาการแตงงานระหวางคนไทยและคนจีนไมจําเปนตองเกิดรูปแบบการผสม
กลมกลืน  นอกจากนี้ยังพบวา การประสบความสําเร็จทางธุรกิจทําใหคนจีนไดรับการเลื่อนชั้นทาง
สังคมสูงขึ้น  ในสวนที่เกี่ยวกับสตรีนั้น Szanton พบวา การศึกษาที่สูงขึ้น ทําใหบทบาทและสถาน
ภาพของสตรีในครอบครัวเปลี่ยนไปดวย

6) G. William Skinner (1957)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับชาวจีนในประเทศไทย โดยเขียน
หนังสือช่ือ Chinese Society in Thailand : An Analytical History ( พ.ศ. 2500)  โดยการคนควาจาก
เอกสารทางประวัติศาสตร เพื่อศึกษารูปแบบการดํารงชีวิตของคนจีนในประเทศไทย พบวา สังคม
คนจีนมีความเปนอยูผูกพันใกลชิดกัน ยึดถือระเบียบประเพณีปฎิบัติมาตั้งแตบรรพบุรุษ   ไดมีการ
ปลูกฝงเรื่องความร่ํารวยและความสําเร็จในธุรกิจหนาที่การงาน  โดยเฉพาะฝกอบรมใหบุตรชายรู
จักการทําธุรกิจ สวนลูกสาวเนนการฝกฝนดานงานบาน

    นอกจากนี้ Skinner  ยังไดทําการศึกษาวิเคราะหถึงภาวะผูนําของชาวจีนในประเทศไทย 
โดยแตงหนังสือช่ือ Leadership and Power in the Chinese Community of Thailand (พ.ศ. 2501) ได
ทําการวิจัยระหวาง พ.ศ. 2493 – 2496

    ในหนังสือเลมนี้เขียนเกี่ยวกับสมาคมตาง ๆ ของชาวจีนในประเทศไทย  อาทิ ความเปน
มาของสมาคม ประเภทของสมาคม ความสําคัญของสมาคมแตละประเภท รวมถึงเจาหนาที่และการ
ดําเนินงานสมาคม เพื่อขยายผลในการวิเคราะหภาวะผูนําของชาวจีนที่เขามาอาศัยในสังคมไทย

7) สมบูรณ สุขสําราญ ( 2529)   ทําการวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมของ
ชุมชนชาวจีนใน พ.ศ. 2529 พบวา ใน 1 ปชาวจีนมีเทศกาลทั้งส้ิน 8 เทศกาล ไดแก ตรุษจีน หยวน
เชียว เช็งเม็ง ขนมจาง สารทจีน ไหวพระจันทร กินเจ และไหวศาลเจาประจําป  ในขณะที่พิธีกรรมมี
ทั้งส้ิน 5 พิธีกรรม ไดแก รับขวัญเด็ก ผานชวงอายุ แตงงาน แซยิด และกงเต็ก

    พิธีกรรมตาง ๆ ไดลดรายละเอียดลงไปมาก สวนใหญคนแกจะเปนผูที่ยังรักษาขนบ
ธรรมเนียมประเพณีเอาไว ในขณะที่คนรุนใหมซ่ึงไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมไทยและตางประเทศ
ไดลดความสําคัญของพิธีจีนลงเรื่อย ๆ  ผูวิจัยไดใหเหตุผลถึงสาเหตุที่คนจีนรุนใหมไดลดความ
สําคัญของพิธีกรรมและเทศกาลของบรรพบุรุษวา  เมื่ออดีตชาวจีนไดอพยพเขาสูสังคมไทยใหม ๆ 
ซ่ึงสวนใหญมีฐานะยากจน ไมอาจรูถึงอนาคตภายหนาที่ตนเองได การเกาะกลุมรวมกันอยางเหนียว
แนนจึงเปนสิ่งจําเปน และพิธีกรรมกับเทศกาลตาง ๆ ของจีนก็เปนวัฒนธรรมที่ประสานความเปน
กลุมกอนไดเปนอยางดี แตเมื่อคนจีนไดรับความสําเร็จและเปนที่ยอมรับในสังคมไทยแลว ความจํา
เปนในการตองมารวมกลุมกันจึงเปนสิ่งที่คนจีนไมเห็นซึ่งความสําคัญ   ทําใหความเครงครัดใน
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วัฒนธรรม ( พิธีกรรม , เทศกาล ) เหลือนอยลงไปตามกาลเวลา  อยางไรก็ตามก็มิไดหมายความวา
คนจีนในประเทศไทยจะปลีกตัวออกไปจากสังคมของตนโดยสิ้นเชิง

8) ยศ สันตสมบัติ  (2535 )  ไดกลาวไวในหนังสือช่ือ แมหญิง สิขายตัว : ชุมชน และการคา
ประเวณี ในบทวาดวยเร่ืองมนุษยและการกดบังคับทางเซ็กส  โดยนําเสนอปญหาการกดบังคับทาง
เซกสและฐานะทางสังคมของผูหญิงจากขอมูลทางมนุษยวิทยาวา กลไกของสังคมที่ออกแบบใหผู
หญิงตองถูกใชเปนแรงงาน ตลอดจนการถูกกดขี่ทางเพศก็คือ การสรางอุดมการณอํานาจของผูชาย
ขึ้นมารองรับ

    รูปธรรมที่เห็นไดชัดก็คือ พิธีกรรมการเลื่อนสถานภาพจากเด็กไปเปนผูใหญ ลวนแตเปน
พิธีกรรมที่ถูกผูกขาดโดยผูชาย และกีดกั้นไมใหผูหญิงไดมีสวนเกี่ยวของกับพิธีกรรม หรือถาจะ
เกี่ยวของก็จะกระทําอยูหาง ๆ ดังนั้นหนาที่หลักของพิธีกรรมเหลานี้ก็คือ การตอกย้ํา สัญลักษณแหง
อํานาจของสังคม  ในขณะที่พิธีการแตงงานและระบบการแลกเปลี่ยนผูหญิง ก็คือ กลไกในการควบ
คุมผูหญิง

  ผูเขียนชี้ใหเห็นวา  กระบวนการในความเหลื่อมลํ้าทางเพศระหวางชายหญิงเปนปรากฎ
การณสากลที่เกิดขึ้นทุกสังคมทั่วโลกในรูปแบบที่แตกตางกันไป  คําอธิบายความแตกตางที่เกิดขึ้น
เกิดจากธรรมชาติเปนจุดเริ่มตนของการกําหนดบทบาท  ธรรมชาติสรางใหผูชายมีความเขมแข็งกวา
ผูหญิง จึงเปนการสมควรที่ผูชายจะเปนเพศที่มีอํานาจและสิทธิที่สูงกวาเพศอื่นในโลกแหงการเอา
ตัวรอด ชวงชิงทรัพยากรธรรมชาติอันจํากัด  ความเหลื่อมลํ้าที่เร่ิมโดยธรรมชาติจึงเปนสิ่งที่ถูกตอง
ชอบธรรมและอธิบายไดดวยกฎเกณฑธรรมชาติ  หากแตชวงสองทศวรรษที่ผานมาไดเกิดขบวน
การเรียกรองสิทธิสตรีและความเสมอภาคเทาเทียมทางเพศ กอใหเกิดมิติและมุมมองใหม ๆ เกี่ยวกับ
ประเด็นความสัมพันธเชิงอํานาจและการตอสูทางการเมืองเรื่องเซ็กสขึ้น

    สรุปไดวาผูเขียนเสนอวาประเด็นสําคัญที่จําเปนตองพิจารณาเปนพิเศษมิไดอยูที่ลักษณะ
ของการเอารัดเอาเปรียบหรือความเหลื่อมลํ้าทางเพศ หากแตอยูที่พฤติกรรมทางเซ็กส ระบบครอบ
ครัวเครือญาติและการแตงงาน ถูกนํามาใชเปนกลไกในการ “ควบคุมสังคม”  การแบงแยกทางเพศ 
การสรางอุดมการณอํานาจในรูปของนิยามปรัมปรา  ตลอดจนพิธีกรรมเรนลับซึ่งถูกผูกขาดโดยเพศ
ชาย ถูกนํามาใชเปนกลไกในการควบคุมผูหญิง ซ่ึงเปนแรงงานหรือกําลังผลิตที่สําคัญของสังคม  
สาเหตุสําคัญหรือขออางในการแบงแยกผูหญิงออกจากพิธีกรรม ก็คือ ผูหญิงเปนเพศที่สกปรก เปน
ตัวสรางมลภาวะและเปนตัวอันตรายตอสังคม
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    อยางไรก็ตาม ในสังคมดั้งเดิมที่ความแตกตางดานฐานะ ความเปนอยู และการแบงแยก
ชนชั้น ก็ยังถือวามีสถานภาพคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูหญิงในสังคมที่มีความแตกตางทางชน
ช้ันมาก ๆ  อาทิ สังคมกสิกรรมที่มีการปกครองแบบเทวราชา หรือสังคมยุโรปในชวง ค.ศ. ที่ 19

    นอกจากนี้ยศ สันตสมบัติ  ยังไดเขียนหนังสือช่ือ ฟรอยด และการพัฒนาการของจิต
วิเคราะห จากความฝนสูทฤษฎีสังคม  ผูเขียนไดนํามโนทัศนเร่ืองความปรารถนาของมนุษยของซิก
มันด ฟรอยด และจาค ลากอง นักทฤษฎีจิตวิเคราะหชาวฝรั่งเศสมาสรุปรวมความวา ทั้งฟรอยดและ
ลากองตางปฎิเสธแนวความคิดและทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่เชื่อวา ความแตกตางระหวางชายและหญิงเปนสิ่ง
ที่ถูกกําหนดและเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  มีความสัมพันธที่สอดคลองสนองตอบความตองการซึ่งกัน
และกัน   แตลากองเชื่อวา ความแตกตางทางเพศเกิดจาก  “การแบงแยก” ซ่ึงดํารงอยูเพราะมนุษยมิ
อาจเปนSUBJECT (ความเปนตัวตนที่ถูกหยิบยื่น) ไดนอกเหนือไปจากการแบงแยกระหวางความ
เปนชายและความเปนหญิงซึ่งระบบสัญลักษณเปนผูหยิบยื่นให  มนุษยทุกคนตองยอมรับฐานะ
ความเปนผูหญิงหรือชาย  ฐานะเหลานี้ไมจําเปนตองสอดคลองกับลักษณะทางชีววิทยากายภาพ  
และไมจําเปนตองเปนฐานะที่บุคคลนั้นพึงพอใจ

    ตามทัศนะของฟรอยดความแตกตางระหวางชายและหญิง เกิดจากมโนทัศนเร่ือง “ ปม
แหงการถูกตอน ” ( castration complex ) โดยฟรอยดอธิบายวา ทารกทั้งชายและหญิงเริ่มตนมี
ประสบการณและความปรารถนาทางเซ็กสจากความสัมพันธที่เด็กมีตอแม  แมเปนเปาหมายแหง
ความรักครั้งแรกในชีวิต ความปรารถนาที่มีตอแมก็คือ ปรารถนาที่จะมีองคชาต เพราะองคชาตเปน
เปาหมายแหงความปรารถนาของแม  ในขณะที่พอในฐานะที่เปนตัวแทนของอํานาจภายในครอบ
ครัวกลับถูกจัดวางใหพออยูในฐานะเปนผูขมขู  และทําลายความปรารถนาของเด็ก

    เมื่อเด็กผูหญิงเริ่มเรียนรูตอมาวาเธอไมมีองคชาต จึงทําใหเธอเคลื่อนยายเปาหมายความ
รักจากแมไปสูพอ (ซ่ึงมีองคชาต)  และกําหนดเอกลักษณตนเองกับแม (ซ่ึงไมมีองคชาต) สวนเด็ก
ชายจะกําหนดเอกลักษณของตนเองกับพอ  ฟรอยดใหความหมายขององคชาตเปนสัญลักษณที่บง
บอก (signifier) กฎเกณฑของพอ ซ่ึงกุมอํานาจในสังคมแบบปตุลาธิปไตย

    ผูเขียนไดอธิบายความแตกตางทางบุคลิภาพของเพศหญิงกับเพศชาย ซ่ึงซิกมันด ฟรอยด 
เสนอในทฤษฎีของทานปจจัยหรือสภาพแวดลอมทาง “สังคม” ลวนเปนตัวกําหนดความแตกตาง
ทางเพศ มิใชปจจัยทางชีววิทยา   ในขณะที่นักทฤษฎีจิตวิเคราะหรุนหลัง อาทิ ฮอรนี่ , โจนส กลับ
คัดคานแนวความคิดของฟรอยด  โดยเสนอวาปจจัยทางชีววิทยาเปนตัวกําหนดความแตกตางทาง
บุคลิกภาพระหวางเพศหญิงกับเพศชาย
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9) ประภัสสร เสวิกุล (2535) เขียนนิยาย เร่ืองลอดลายมังกร ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว
คนจีนในเมืองไทย บรรยายถึงวิธีคิด คานิยม จารีตประเพณี ระเบียบปฎิบัติ ปรัชญาโดยเฉพาะทาง
ธุรกิจ    และยังเนนบทบาทและสถานภาพในการแกไขปญหาตาง ๆ  ของลูกผูชาย  ซ่ึงเดินเรื่องโดย
ผูชายจีนที่เดินทางเขามาใชชีวิตในประเทศไทยชื่อ อาเหลียง สือพาณิชย.

    อาเหลียงเปนคนจีนอยูซัวเถา มีฐานะปานกลาง ตอมาเขาอยากจะแสวงหาโชค โดยการ
ขึ้นเรือมาเมืองไทย  และไดทิ้งเมียไวที่เมืองจีนโดยมีลูกดวยกัน 2 คน เร่ิมจากการเปนกรรมกรแบก
ขาวสารเมื่ออายุได 16 ป ที่ทาน้ําราชวงศ  พอเก็บเงินไดอาเหลียงเขาไปเชาที่แหงหนึ่งสําหรับทําราน
ขายกาแฟ หลังจากทําได 1-2 ป เกิดสงครามทหารญี่ปุนบุกเมืองไทยและไดเพงเล็งคนจีน  ทําใหอา
เหลียงตองยายตัวเองไปอยูบานญาติที่ดําเนินสะดวก  จากนั้นจึงหาเรือเพื่อขายกาแฟในตอนเชา  
ตอนเย็นเก็บแหน จอก ผักตบชวา มาขายพวกที่เล้ียงหมู เปด

    เมื่อทํางานเก็บเงินไดก็เขากรุงเทพฯหลังจากสงครามสงบ  จากนั้นจึงใชเงินที่เก็บไวไป
ลงทุนสั่งซ้ือกาแฟผง ชาฝรั่ง นมกระปอง จากบริษัทฝรั่งมาขายสงกับลูกคาในเมืองและตางจังหวัด 
แตก็ยังมีปญหาทางธุรกิจ จึงหันไปรวมทุนกับญี่ปุนหรือไตหวันเปดโรงงานทอผา โดยแตงงานกับ
คนไทยเพื่อจะไดใบอนุญาติทําธุรกิจในประเทศไทย และรวมลงทุนกับชาวไตหวัน เปดโรงงานชื่อ 
นัฐกิจการทอ

    อาเหลียงมีเมียคนไทยอีก 2 คน อาเหลียงปราถนาใหลูก(จากเมียคนแรก ซ่ึงมาอยูเมือง
ไทยดวยกันแลว) เรียนหนังสือใหมากที่สุด เพื่อทําธุรกิจตอจากตนในอนาคต ลูกคนแรกเรียนไมจบ
ซํ้ายังมีเมียและลูกกลับมาดวย ลูกคนรองเรียนจบการบริหารธุรกิจ

    อาเหลียงไมชอบลูกสะใภคนโตมาก เพราะถือวาเปนผูหญิงที่ทําใหลูกของตนหมด
อนาคต  ในขณะที่ลูกคนที่สองอาเหลียงถึงกับเปนธุระจัดการเรื่องคูครองให และตามใจลูกทุกอยาง 
เพราะถือวาลูกที่สองไดเรียนจบตามเจตนารมณของตนเองจนสําเร็จ

    กอนที่อาเหลียงจะมอบหมายใหลูกชายทุกคนรับชวงธุรกิจตอจากตน  อาเหลียงสงลูกไป
ฝกฝนงานที่ตางประเทศ ใหลูก ๆ รูจักทุกขั้นตอนในโรงงาน โดยใหลูกใชชีวิตเหมือนคนงานโรง
งานทั่วไป เขากะงานตามเวลาที่กําหนด จากนั้นจึงคอย ๆ ใหเล่ือนตําแหนงเรียนรูงานเปนลําดับ เมื่อ
ถึงชวงอายุที่ควรแตงงานก็เปนธุรจัดการใหโดยไมสนใจวาลูกคนนั้นจะมีแฟนแลวหรือไม

    เมื่อธุรกิจขยายใหญโตทําใหอาเหลียงตองเขาไปติดตอสัมพันธกับผูมีอํานาจทางการเมือง
อยางหลีกเลี่ยงมิได ตอมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลักการปฎิวัติ พ.ศ. 2494 จอม-
พลป.พิบูลสงครามกลับมาเปนนายกรัฐมนตรี พลเอกเผาฯ เปนอธิบดีกรมตํารวจ ทําใหพอคาสมัย
นั้นตองวิ่งเขาหากลุมอํานาจใหม อาเหลียงไดรวมกับนายตํารวจระดับสูงตั้งบริษัทหลักทรัพยขึ้น
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    ตอมาจอมพล ป. ถูกยึดอํานาจโดยจอมพลสฤษดิ์ ทําใหกลุมอํานาจเกาถูกกวาดลางรวม
ทั้งกลุมของอาเหลียงดวย ทําใหตองหนีภัยการเมืองไปอยูตางประเทศ โรงงานจึงตกอยูในการดูแล
ของลูกคนที่สอง โดยการชวยเหลือของพอลูกสะใภคนที่สอง  อาเหลียงอยูเมืองนอกจนสามารถตั้ง
บริษัทการเงิน และสินเชื่อในตางประเทศ โดยมอบหมายใหลูกชายคนโตเปนผูบริหาร และจํากัด
สิทธิ การใช การสังคมของลูกชายคนโตทุกอยาง  ลูกชายจึงหาทางออกโดยการเลนการพนันและติด
ผูหญิง  บางครั้งเอาเงินบริษัทมาเลนดวย จนอาเหลียงตองเขามาอุมกิจการโดยการเอาเงินจากโรงงาน
ทอผามาชวย

    เมื่อจอมพลสฤษดิ์หมดอํานาจอาเหลียงจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ เพื่อมาบริหารบริษัททั้ง
หมดภายใตช่ือ “นัฐกิจโกศล และบริษัทในเครือ” โดยปดบริษัทที่ไมไดสรางกําไรและที่กอปญหา
การแขงขันกันเองภายในเครือ  นอกจากนี้ยังเขามาแกไขปญหาภายในครอบครัวดวย โดยเฉพาะ
ปญหาความไมลงรอยระหวางสมาชิกภายในบานซึ่งเปนครอบครัวใหญ  จากนั้นบริษัทก็ไดรับการดู
แลโดยมีอาเหลียงเปนพี่เล้ียง และมีการขยายธุรกิจเรื่อยมาลูกหลานบางคนก็ไปรวมหุนกับตาง
ประเทศเปดบริษัทขึ้นมา  บางบริษัทกิจการขาดทุนหรือลมละลาย อาเหลียงก็จะเขาไปชวยอุมธุรกิจ
เหลานั้นเพื่อไมใหกระทบธุรกิจในเครือ และใชชีวิตประคับประคองธุรกิจในเครือจนถึงวาระสุด
ทาย ซ่ึงในชวงทายอาเหลียงไดกลาวกับลูกหลายกอนตายวา

    “พี่นองกันก็เหมือนเสนเชือก ถาเราเกี่ยวพันกันแนนเหนียวเหมือนวาเปนเสนดายเสนใย
เสนเดียวกัน ตอใหลามชางตัวโต ๆ หรือสําเภาลําใหญ ๆ ก็ยังทําได แตถาเราทะเลาะเบาะแวงกันเอง
ก็เหมือนสนิมที่กัดกินเนื้อเหล็ก ตอใหโซเสนเทาเสาเข็มก็ไมแข็งแรงพอที่จะผูกลามอะไรได”

10) โบตั๋น (2522)   เร่ือง จดหมายจากเมืองไทย  เปนการรวบรวมจดหมายที่ถูกเก็บไวโดย
ขาราชการชาวจีน ช่ือหลีบวนสุน  ซ่ึงมีหนาที่เปนเจาหนาที่เซ็นเซอรจดหมายทุกฉบับที่สงเขามาใน
ประเทศจีน  เนื่องจากทางการจีนตองใหทําเพื่อกันมิใหประชาชนของตนไดรับขาวความสุขของ
ญาติที่ล้ีภัยไปอยูตางแดน

    เจาของจดหมายที่แทจริงมีนามวา ตันสวนอู หรือ นายสวงอู  แซตัน สวนผูรับคือ นางลิ้ม
เง็กฮวง  ตอมาจดหมายไดตกมาถึงมือของ พ.ต.อ. สละ สินธูธวัช และนํามามอบใหโบตั๋นพิจารณา
จัดแปลเพื่อนําเผยแพร เพราะเห็นเปนมุมของของคนจีนคนหนึ่งที่มีตอประเทศไทยอยางนาสนใจ

    เร่ืองราวในจดหมายเปนเสมือนบันทึกประจําวันที่บรรยายตอสูชีวิตของผูชายจีนคนหนึ่ง
ช่ือ นายตันสวนอู หนีความยากจนออกจากบานมาพรอมกับเพื่อน ๆ ลงเรือมาเมืองไทย เพราะเคยได
ยินพวกที่ไปมาแลวบอกวา “เมืองไทย นี้หากินงาย แมแตสุนัขก็ยังไมอดตาย จะทําสวนหรือคาขายก็
ไดทุกอยาง
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    หลังจากขึ้นฝงไดแลว ตันสวนอู ก็ไดรับความอุปถัมภจากผูใหญคนหนึ่งเปรียบเสมือน
พอคอยดูแลและหางานใหทํา ซ่ึงงานแรกที่ไดทําคือ เสมียนในรานขายของของคนจีนที่มาตั้งถ่ินฐาน
อยูกอนแลว  แตเพราะตันสวนอูมีความรูดานหนังสือดวย ทางเจาของรานจึงใหตันสวนอูสอน
หนังสือแกลูกสาวทั้งสอง

    ตันสวนอูกับลูกสาวคนโตเกิดรักชอบกัน ในที่สุดไดแตงงานกัน และไดรับความชวย
เหลือจากพอบุญธรรมยายออกมาทําสรางธุรกิจเปนของตนเองจนสามารถทําธุรกิจของครอบครัวตัว
เองใหเจริญรุงเรือง  เมื่อพอตาเสียชีวิตตันสวนอูจึงเขาไปดําเนินกิจการเกือบทั้งหมดของครอบครัว
ภรรยา (เหลือเพียงบางสวนที่นองสาวภรรยาขอแบงมาทําเอง ) และดําเนินการขยายธุรกิจใหญโต 
จนไดรับความไววางใจจากกลุมพอคาชาวจีนดวยกันใหดํารงตําแหนงเปนประธานสมาคมพอคาจีน
เลยทีเดียว

    ตันสวนอูยึดถือจารีตประเพณีจีนอยางเครงครัด เพราะเชื่อมั่นวาประเพณีเทานั้นที่แสดง
ใหเกิดสํานึกในความเปนชาติ รักษาเกียรติความเปนคนจีน และรังเกียจคนที่เกียจคราน แตศรัทธา
คนที่ทํางานหนัก ดําเนินชีวิตแบบผูชายเปนใหญซ่ึงผูเปนภรรยาจะตองเปนชางเทาหลังทุกเรื่อง ถึง
กับตั้งปณิธานวาภรรยาจะตองมีลูกชาย 5 คน และลูกสาว 2 คนใหกับตน เพราะคนจีนคือวาเปนการ
มีลูกที่เปนมงคลที่สุด   แมตันสวนอูจะพอใจกับการมีลูกคนแรกเปนผูชาย แตก็รูสึกเสียใจที่ลูกคน
ตอมาเปนผูหญิง จนกระทั่งลูกคนที่ 4 ที่เปนหญิงทําใหภรรยาไมสามารถมีลูกไดตอไป ตันสวนอูถึง
กับพาลรังเกียจลูกคนนี้วาเปนสาเหตุที่ทําใหตนเองไมสามารถมีลูกใหครบตามที่ตนเองตั้งความหวัง
ไว

    ในจดหมายบรรยายถึงความเกียจชังคนไทย ซ่ึงตันสวนอูระบุวาเปนชาติที่เกียจคราน ไม
รูจักทํามาหากิน และไมตองการมีลูกเขยหรือลูกสะใภเปนคนไทย ถึงกับเปนธุรกิจในการจัดหาคู
ครองใหกับลูก ๆ ซ่ึงสวนใหญเปนลูกหลานของเพื่อนตนเองที่แอบหมั้นกันไวตั้งแตพวกเขายังเด็ก   
นอกจากนี้ยังไมเห็นดวยที่ลูก ๆ จะเรียนหนังสือ เพราะคิดวาชีวิตการทํางานเปนสิ่งสําคัญที่สุด การ
เรียนหนังสือพอรู และเรียนใชประโยชนในการทําการคาไดก็ถือวาเพียงพอแลว แตสุดทายตองยอม
ใหกับลูกสาวเล็ก(ที่ตนเองรังเกียจ) ซ่ึงตองการเรียนตอ  และลูกสาวคนนี้เองที่เปนผูที่ดูแลความเปน
อยูและรูซ้ึงถึงความตองการของตันสวนอู

    จดหมายจากเมืองไทย ถือเปนเรื่องราวที่เสนอภาพในชวงเปลี่ยนผานระหวางวิถีชีวิตดัง
เดิมกับชีวิตยุคใหม ผานตัวละครวัยใกลเคียงกันคือ ตันสวนอู กับนองสาวของภรรยาและสามีของ
ลูกสาวคนเล็กที่จบการศึกษาระดับสูง  เปนมุมมองที่มักจะสรางใหทั้งสองฝายขัดแยงและปะทะกัน
ทางความคิดอยูเสมอ โดยมีลูก ๆ ของตันสวนอูเปนสวนขยายใหเปนภาพที่ชัดขึ้น
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    ในชวงทาย ๆ ของจดหมาย แสดงใหเห็นถึงความรูจักผอนปรนในวิธีคิดแบบเครงครัด
ของตันสวนอูอยูบาง แตก็มิไดทําใหตันสวนอูรูสึกสูญเสียความเชื่อมั่นของตนเองสักเทาใด  ในชวง
ทายของชีวิตตันสวนอูยังไดตระเตรียมความพรอมครั้งสุดทายกอนตาย โดยจัดแบงมรดกใหกับลูก
ทุก ๆ คน หลังจากที่ยกธุระกิจสวนใหญใหกับลูกชายคนโตดูแล

    นอกจากเนื้อหาในจดหมายจะบอกถึงวิธีคิด และการดําเนินชีวิตของครอบครัวคนจีนใน
ประเทศไทยแลว ตันสวนอูยังไดสะทอนภาพถึงวิธีคิดที่ตนเองมีกับคนไทยดวย ซ่ึงตันสวนอูเห็นวา
คนไทยเปนชาติที่เกียจครานไมชอบทํามาหากิน  ไรระเบีบบ ใชชีวิตไรสาระ  และมองวาคานิยมการ
รับราชการของคนไทยไมไดดีไปกวาการเปนพอคาของตนเอง  นอกจากนี้ยังมีความเห็นวาสังคม
ไทยที่ยังไมไปถึงไหนก็เนื่องจากปญหาการคอรัปชั่น ซ่ึงตนเองประสบกับตัวเองจากการเขาไปขึ้น
ทะเบียนคนตางดาว ที่ตองมีเงินใตโตะใหกับขาราชการจึงจะรีบดําเนินการ

    เร่ืองราวในจดหมายจากเมืองไทย ถือเปนแบบอยางที่ดีในการทําความเขาใจวิธีคิดและ
การดํารงชีวิตของคนจีนที่อพยบเขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย  โดยเฉพาะบทบาทและหนาที่ของ
ผูชายจีนในสังคมไทย ซ่ึงยังไมเปลี่ยนแปลงหรือถูกกลืนทางวัฒนธรรมเทากับปจจุบันนี้

11) แสวง รัตนมงคลมาศ (2529)  วิจัยเร่ือง การบริหารงานของสมาคมจีน กรณีศึกษาเฉพาะ
สมาคมแตจิ๋วแหงประเทศไทย ( พ.ศ. 2509 )  โดยเก็บขอมูลที่ไดจากเอกสารของหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของกับเอกสารสมาคมจีน  สัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับงานของสมาคม  ความเปนมาของ
สมาคม  วัตถุประสงค การดําเนินงานของสมาคม  ผลที่ไดจากการวิจัยพบวา สมาคมแตจิ๋วเปน
สมาคมที่รํ่ารวย ดําเนินการเพื่อผลประโยชนของคนจีนแตจิ๋ว เปนองคกรแบบการกุศลที่มีการ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร

12) ชาตรี ลีศิริวิทย (2544) เขียนบทความไวในนิตยสารสารคดีฉบับที่ 200 ในหัวขอ  
“เปลือยตัวตนชายชนชั้นกลาง ผานหนังสือปลุกใจเสือปา” โดยสืบคนความเปลี่ยนแปลงของภาพ
เสนอผูชาย “ชนชั้นกลาง” ในรอง 2 ทศวรรษผานนิตยสารปลุกใจเสือปา วา เมื่อพิจารณาจากเนื้อหา
ทุกสวนในเลมแลว จะพบวามีความสืบเนื่องมาจากคติของผูชายในสังคมแบบเดิม อันมีรากเหงา
มายาวนาน  ดังคติ “อบายมุข 4 ” อันประกอบดวย สุรา นารี พาชี กีฬาบัตร นั่นคือ ผูชายเปนฝายหา
ความเพลิดเพลินไดจากความเยายวนของอบายมุข หากรูจักความประมาณ ขณะเดียวกัน เนื้อหาทาง
การเมืองก็ไดมาเติมคุณลักษณของสํานึกทางสังคมใหแก “ผูชาย”  ที่พึงปรารถนาใหสมบูรณมากขึ้น 
ผูชายในยุคสมัยนี้จึงเปนผูชายที่เกิดจากการประสมกันระหวางคุณลักษณสองดานคือ การบริโภค
อบายมุขและการมีสํานึกรับผิดชอบทางการเมือง โดยคุณลักษณดานอบายมุขเปนคุณลักษณหลัก 
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และคุณลักษณทางการเมืองที่มาเสริมตองไมมาบอนเซาะดานของอบายมุข ขณะเดียวกัน คุณลักษณ
ดานจิตสํานึกทางการเมืองก็ถือไดวาเปนสวนยื่นตอมาจากคุณลักษณ “ความกลาไดกลาเสีย” “ความ
ช่ือสัตยตอคําพูด” ฯลฯ ซ่ึงเปนคุณสมบัติของผูชายนักเลงแบบเกา

    นอกจากนี้ยังกลาวถึงองคประกอบตาง ๆ ในนิตยสารวา ใหภาพของผูชายที่อิงอยูกับ
ความสําเร็จดานหนาที่การงาน นั่นคือ ผูชายแบบ “ยัปป” ซ่ึงมีแบบแผนของการสะสมและการ
บริโภควัตถุที่เรียกกันวา 8C ไดแก car , credit , card , condom , communication , club ,
condominium coca-cola , computer   ซ่ึงทั้งหมดเปนตัวแทนของอํานาจเงิน สอดรับกับการเปลี่ยน
แปลงทางสังคมโดยรวม

    เห็นไดวาวัฒนธรรมแบบผูชายยัปปเขามาแทนที่วัฒนธรรมแบบผูชายนักเลง ขอสังเกตที่
นาสนใจคือ หนังสือปลุกใจเสือปาในยุคนี้ไมไดมีขอบงชี้ในเรื่องความรูจักประมาณ เชนรถยนต ไม
ไดจํากัดวามีรถยนตมากคันเกินไปไมดี  แตยิ่งมากยิ่งแสดงถึงความสําเร็จ หรือแมแตกิจกรรมทาง
เพศ ยิ่งมีมากยิ่งแสดงถึงการใชชีวิตที่คุมคามากขึ้น

    นอกจากนี้ เนื้อหาทางการเมืองก็ไดถูกตัดทิ้งไป ขาวที่ปรากฎในนิตยสารจึงเปนเฉพาะ
ขาวของสังคมธุรกิจ การเปดตัวสินคาใหม และเปนภาพขาวเล็ก  ๆ ในหนาซายของชวงตนของ
นิตยสาร ซ่ึงไมดึงดูดความสนใจเทากับโฆษณาสินคา ที่จะปรากฎคูกันในหนาขวาของนิตยสาร

ขอตกลงเบื้องตน
    1.เนื่องจากการศึกษาบทบาทและสถานภาพของผูชายจีนในงานวิจัยช้ินนี้ ไดนําตัวอยาง

เพียง 20 ครอบครัวใน ต.มหาชัย อ.เมือง จ. สมุทรสาคร มาศึกษา โดยมิไดทําการสุมตัวอยางดวยวิธี
ทางสถิติ หากแตเปนการเจาะจงครอบครัวที่ผูวิจัยคุนเคย และสะดวกในการเขาไปทําการศึกษา   ดัง
นั้นการตีความและขอสรุปตาง ๆ ที่เกิดจากงานวิจัยช้ินนี้ จึงมิใชตัวแทนของผูชายจีนในสังคมไทย
ทั้งหมด  อยางไรก็ดีผูวิจัยยังเชื่อวางานวิจัยช้ินนี้นาจะจุดประเด็นการศึกษาเรื่องของผูชายโดยเฉพาะ
ในครอบครัวจีนไดในเบื้องตน

    2. เหตุผลที่งานวิจัยช้ินนี้ตองใชผูชายรุนที่ 3 เปนหลัก เนื่องจากคนรุนที่ 1 และรุนที่ 2 ซ่ึง
เหลืออยูสวนใหญอายุมากและหาไดคอนขางยาก นอกจากนี้คนเหลานี้ยังพูดภาษาจีนอยางเดียว ซ่ึงผู
วิจัยตองหาผูที่เขาใจภาษาจีนมาแปลใหเขาใจอีกที ทําใหขอมูลที่ไดเปนขอมูลช้ัน 2 (secondary data)
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    3. รายช่ือของกลุมตัวอยางที่ 20 กรณีศึกษา ลวนเปนนามสมมติทั้งส้ิน ทั้งนี้เพื่อใหเปนไป
ตามขอตกลงระหวางผูวิจัยกับผูใหสัมภาษณ  เนื่องจากผูใหสัมภาษณไมตองการเปดเผยตนเอง  
เพราะบางเรื่องถือเปนเรื่องสวนตัว อาทิ รูปแบบการสืบทอดทางธุรกิจ รูปแบบการจัดการมรดก

ขอจํากัดการวิจัย
    เนื่องจากงานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงคตองการตรวจสอบความคาดหมายตอผูชายจีนใน

สังคมไทย เดิมทีผูวิจัยตั้งหลักเกณฑไววากลุมเปาหมายตองเปนลูกผูชายคนโต  แตหลังจากทําการ
วิจัยไปไดระยะหนึ่ง  กลุมเปาหมายดังกลาวสืบหาไดคอนขางลําบาก และเกรงวาการวิจัยจะไม
สําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด จึงไดปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมายจากลูกผูชายคนโต เปนลูกชายคนใดก็
ไดในครอบครัว ทั้งนี้เพื่อใหการวิจัยดําเนินตอไปไดจนเสร็จสิ้น

    อยางไรก็ตามจากการปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมายครั้งนี้ ผูวิจัยไดปรับเปลี่ยนขอบเขตการ
วิจัยควบคูไปดวย ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสมมติฐานที่วางไวนั่นเอง

ระยะเวลาที่ใชวิจัย
    เริ่มตั้งแตเดือน มีนาคม พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2544

แหลงขอมูล
    ครอบครัวคนจีนแตจิ๋วใน ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

นิยามศัพทเฉพาะ

ผูชายจีน หมายถึงผูที่เกิดในประเทศไทย แตมีบรรพบุรุษที่เปนคนจีน ซ่ึงครอบครัวคนจีนใน
ประเทศไทยเหลานี้ยังคงดําเนินวิถีชีวิตตามแบบอยางบรรพบุรุษตลอดมา ทั้งดานขนบธรรมเนียม
 ประเพณี ความเชื่อ คานิยม  หรือวิถีปฎิบัติตาง ๆ

ผูชายรุนท่ี 1 หมายถึงผูชายที่เกิดในเมืองจีน และไดเดินทางเขามาตั้งถ่ินฐานในเมืองไทย
ผูชายรุนท่ี 2 หมายถึง ลูกของผูชายรุนที่ 1 ซ่ึงมีทั้งที่เกิดในเมืองจีนและเดินทางมาพรอมกับบิดา 

และผูชายที่เกิดในเมืองไทย
ผูชายรุนท่ี 3 หมายถึง ลูกของผูชายรุนที่ 2 ซ่ึงเกิดในเมืองไทยทั้งหมด
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อากง               หมายถึง พอของผูชายรุนที่ 2 ซ่ึงเดินทางเขามาทํามาหากินอยูในประเทศไทย
อามา หมายถึง แมผูชายรุนที่ 2 มีทั้งที่เดินทางเขามากับสามีและเกิดในประเทศไทย

ความคาดหวัง  หมายถึง การถูกแรงกดดันในหลากหลายรูปแบบวิธีการ อันเกิดจากการกระทําของ
ผูอ่ืนหรือจากสังคม ทั้งจากทางตรงและออม ทั้งจากความตั้งใจและไมตั้งใจ เพื่อใหไดมาซึ่งความพึง
พอใจ  ซ่ึงในงานวิจัยช้ินนี้ คือ แรงกดดันที่เกิดจากครอบครัว และสังคมภายนอกบานที่มีตอผูชาย

…………………………………………..

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



34

เชิงอรรถทายบทที่ 1

    1เตือนพิศ ชัยพรหมประสิทธิ์,  “สถานภาพและบทบาทของสตรีในครอบครัวจีนใน
สังคมไทยปจจุบัน : กรณีศึกษากลุมอนุรักษนิยมในกรุงเทพมหานคร,”  (วิทยานิพนธปริญญารัฐศา-
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2531), 25.

    2ปราณี วงษเทศ,  เพศและวัฒนธรรม พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศิลป
วัฒนธรรม, 2544), 36.
                  3นิธิ  เอี่ยวศรีวงศ, ผาขาวมา , ผาซ่ิน , กางเกงใน และ ฯลฯ  (กรุงเทพมหานคร : สํานัก
พิมพมติชน, 2538), 103-105.
                  4ยศ สันตสมบัติ, มนุษยกับวัฒนธรรม พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540), 18.
                 5มิเชล ซิมบาลิส โรซัลโด,   ทฤษฎีเกี่ยวกับ ผูหญิง วัฒนธรรมและสังคม แปลโดย ปราณี 
วงษเทศ พิมพคร้ังที่ 2 ( กรุงเทพมหานคร  : สํานักพิมพศิลปวัฒนธรรม, 2544), 59.
                  6M.Harris,  Cows , Pigs , War and Witches  (New York : Vintage, 1975), 42.
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บทที่ 2
ขอมูลดานชาติพันธวรรณาของชุมชม

     ในบทที่นี้ไดแบงการอธิบายโครงสรางและการจัดระเบียบสังคมเปน 3 สวนไดแก
โครงสรางและการจัดระเบียบครอบครัวจีนในประเทศไทย

           - เผาพันธุของชาวจีนที่เขามาตั้งรกรากในประเทศไทย
    - ปจจัยที่สงเสริมความกลมกลืนทางวัฒนธรรมระหวางคนจีนกับคนไทย
    - ความเปนมาของคนจีนแตจิ๋วในประเทศไทย
    - โครงสรางและการจัดระเบียบสังคมและเครือญาติของชาวจีนในประเทศไทย
    - ประเพณีและพิธีกรรม

ลักษณะกายภาพ โครงสรางและการจัดระเบียบสังคมจีน  ต.มหาชัย อ.เมือง  จ. สมุทรสาคร
    - สภาพภูมิศาสตรและภูมิประเทศในบริเวณลุมแมน้ําทาจีน อ.เมือง จ. สมุทรสาคร

โครงสรางสังคมของชาวจีนในเขต ต. มหาชัย อ. เมือง จ. สมุทรสาคร
การจัดระเบียบสังคมของชาวจีนในเขต ต. มหาชัย อ. เมือง จ. สมุทรสาคร

โครงสรางและการจัดระเบียบสังคมจีนในประเทศไทย
เผาพันธุของชาวจีนท่ีเขามาตั้งรกรากในประเทศไทย

    สัณนิฐานวาชาวจีนเริ่มอพยพเขามาในประเทศไทย ตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ซ่ึง
ตรงกับปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา สวนใหญเปนชาวจีนที่อพยพมาจากมณฑลทางใตของประเทศจีน 
สามารถจําแนกตามกลุมภาษาพูดไดเปน 6 กลุมภาษาคือ

    จีนแตจ๋ิว (Teachiu) ชาวจีนกลุมนี้มีภูมิลําเนาเดิมอยูตามเมืองตาง ๆ ของซัวเถา และ
บริเวณริมแมน้ําฮั่นในมณฆลกวางตุง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซ่ึงเรียกวาเชาชู เปน
กลุมที่มีจํานวนมากที่สุดที่อพยพเขามาในประเทศไทย
    จีนแคะ (Hakka) จีนกลุมนี้ไมชอบรวมตัวเปนกลุม ไมมีเมืองเปนของตนเองในประเทศ
จีน กระจัดกระจายอยูตามนอกเมืองแถบตะวันออกและตะวันตกของมณฑลฮกเกี้ยนไปจนถึงกวางสี 
และระหวางแนวชองเขาทางเหนือของมณฑลกวางตุง คนจีนบางพวกถือวาจีนแคะเปนพวกเรรอน 
ไมมีถ่ินฐานแนนอนเหมือนคนจีนพวกอื่น จีนกลุมนี้มีอยูนอยในประเทศไทย
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    จีนไหหลํา ( Hainaese ) เปนประชากรสวนใหญของเกาะไหหลําซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
มณฑลกวางตุง แตไมใชคนพื้นเมืองดั้งเดิม พวกที่อพยพมาเมืองไทยสวนมากจะมาทางภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของเกาะ

    จีนกวางตุง (Contonese) จีนกวางตุงเปนประชากรสวนใหญของมณฑลกวางตุง และตาม
ภาคตาง ๆ ทางตะวันออกเฉียงใตของมณฑลนี้ที่อพยพเดินทางเขามาอยูในประเทศไทย

    จีนฮกเก้ียน (Fukienese) เปนจีนที่เดิมอาศัยอยูทางภาคใตของมณฑลฮกเกี้ยน โดยมีเมือง
เอหมึงเปนศูนยกลาง

    จีนกลุมอ่ืน ๆ  เปนชาวจีนที่อพยพมาจากไตหวัน เซ่ียงไฮ 1

    เตือนพิศ ชัยพรหมประสิทธิ์ 2  ไดตั้งขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับชาวจีนในประเทศ
ไทยไว 4 ประการดังนี้

    ประการที่หนึ่ง ในการตั้งถ่ินฐาน ชาวจีนนิยมอยูตามเมืองมากกวาชนบท  เนื่องจากการ
ทํามาหากินในเมืองทําไดงายกวาชนบท  และมีความเหมาะกับความถนัดของชาวจีน ซ่ึงก็คือ การทํา
การคานั่นเอง  โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จะมีคนจีนอยูมากที่สุด รองลงมา
คือ ภาคใต ซ่ึงเปนเสนทางการอพยพในอดีต  เปนสถานที่ที่ชาวจีนเคยมาทําเหมืองแร  สวนภาคที่
คนจีนไมนิยมไปทํามาหากินคือ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใหเหตุผลวาเปนภาคที่
มีความแลงแคน

    ประการที่สอง แตละกลุมของชาวจีน มีความถนัดที่ตางกัน อาทิ จีนแตจิ๋วประกอบอาชีพ
เปนพอคาขายสง จีนกวางตุงประกอบอาชีพเปนหมอหรือชางกล ชางไม จีนไหหลําประกอบอาชีพ
เปนพนักงานรับใชในบาน

    ขอที่นาสังเกตอีกประการคือ กลุมภาษาทั้ง 5 กลุม จะติดตอกันไดตองใชภาษากลางที่
เรียกวา  แมนดาริน หรือกกอื่อ  ในดานความสัมพันธระหวางกลุม ปรากฎวา พวกกวางตุงมีทัศนคติ
ที่ไมดีตอพวกจีนแตจิ๋ว  โดยถือวาแตจิ๋วเปนผูดีใหมมีพื้นเพเปนไพรมาแตเดิม  ในภาคใตของ
ประเทศไทยสวนใหญเปนพวกฮกเกี้ยนที่มั่งคั่งและมีอิทธิพลในการทางการเมืองของทองถ่ิน  พวก
ฮกเกี้ยนถือวาตนเองเปนผูสูงกวาพวกแตจิ๋ว

    แมชาวจีนในประเทศไทยจะมีถึง  5 กลุมภาษา แตความแตกตางก็ไมมีความสําคัญที่จะ
ทําใหรูสึกไมเปนพวกเดียวกัน สังเกตไดจากจะไมมีการเปนปฎิปกษตอกันอยางเปดเผยระหวางกลุม
ภาษา ในยานธุรกิจและบริเวณที่อยูอาศัยกลุมภาษาเหลานี้ก็จะอยูผสมปนกันและไมลังเลที่จะรวม
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กันในประเพณีและกิจการตาง ๆ  ยังมีความพยายามที่จะใชภาษากลางหรือแมนดารินในการติดตอ
กันอยูเสมอ

    ประการที่สาม  ชาวจีนที่อพยพเขามาในประเทศไทย เปนชาวจีนที่มีการศึกษาต่ําและเปน
ชาวนามากอนเปนสวนใหญ  วัฒนธรรมที่นําเขามาจึงเปนวัฒนธรรมทองถ่ินของจีนภาคใต  จึงไม
อาจเปนตัวแทนของ “วัฒนธรรมจีน”  ในความหมายที่แทจริง กลาวอีกประการก็คือ ชาวจีนใน
ประเทศไทยมิไดนําเอาวัฒนธรรมของชนชั้นสูงเขามาดวย

    ประการที่สี่  ระบบความเชื่อของชาวจีน มีการยอมรับระบบความเชื่อหลาย ๆ อยางไว
ดวยกัน  อาทิ การนับถือผี พุทธศาสนาและหลักจริยธรรม  โดยมิไดเกิดความรูสึกวาเปนระบบความ
เชื่อที่ผิดตอกัน แตจุดมุงหมายที่สําคัญที่ไดจากการนับถือศาสนาของชาวจีนที่มุงหนักไปในทางลัทธิ
มหายาน คือ ความสําเร็จทางวัตถุ เชน ความสําเร็จในหนาที่การคา – ความร่ํารวย

    จากลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมนี้เอง  กลายเปนเครื่องสะทอนออกถึงบุคลิกของ
ชาวจีนที่มีลักษณะนิยมขยันขันแข็งและมีระเบียบวินัย

ปจจัยท่ีสงเสริมการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมระหวางคนจีนกับคนไทย
      ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยกับชาวจีนมีความคลายคลึงกัน เนื่องจากมีอิทธิพล

ของพุทธศาสนา อุปนิสัยของคนไทยรักสงบและประนีประนอม ไมชอบการทะเลาะเบะแวง  และ
ความอุดมสมบูรณของพื้นที่ ทําใหชาวจีนสามารถเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยโดยไมถูกกีดกั้น
มากนัก  เมื่อเปนเชนนี้ทําใหชาวจีนไมมีความลําบากใจในการเขามาอยูทามกลางวิถีชีวิตของคนไทย  
อีกทั้งตัวของชาวจีนเองก็ไดพยายามปรับความประพฤติใหเขากับคนไทยไดดี

    สวนลูกหลานจีนที่เกิดในเมืองไทยซึ่งไมเคยเห็นประเทศจีนมากอน ก็ยอมไมมีความผูก
พันอยาแนนเฟนตอประเทศจีนเหมืองคนรุนกอน ทั้งนี้เพราะชาวจีนเหลานี้มีความจําเปนตองติดตอ
คาขายหรือคบคาสมาคมกับคนในทองถ่ิน ทําใหตองปรับความเปนอยูใหเขากับคนในทองถ่ินได

    นอกจากนี้ยังเปนเรื่องคานิยมของคนไทยที่ใหความเคารพนับถือยกยองผูที่มั่งคั่งเงินทอง  
ซ่ึงชาวจีนจํานวนมากที่เขามาทํามาหากินในไทยในรุนตอ ๆ มาเริ่มมีฐานะที่ดี ทําใหเกิดความรูสึก
เปนมิตร และไมรังเกียจที่จะดําเนินชีวิตรวมกัน

    ปจจุบันมีแนวโนมที่แสดงใหเห็นวากระบวนการผสมกลมกลืนกําลังเปนไปดวยดี  กลาว
คือ มีการใชภาษาจีนเปนภาษาพูดในระหวางพวกเดียวกันนอยลง ลูกหลานจีนไดเรียนหนังสือไทย 
เขาโรงเรียนไทย จึงนิยมพูดภาษาไทยทั้งในครอบครัวและการติดตอสมาคมกับคนนอกสังคมของ
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ตนเอง  แมวาคนจีนจะรวมตัวกันเปนสมาคมที่เหนียวแนน จนถึงกับมีการตั้งสมาคมแซมากมาย แต
ก็ยังมีพื้นที่ใหกับสังคมนอกกลุมดวย

    ปจจัยที่สงเสริมตอการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมก็คือ การสมรสระหวางคนไทยกับ
คนจีน ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการการคา การสมรสเปนเสมือนการเปดทางสะดวก
สําหรับคนจีนในการทําธุรกิจ   คนจีนเหลานี้เมื่อสมรสแลวพากันเปลี่ยนนามสกุลเปนไทย  
ประมาณวามีผูขอจดทะเบียนชื่อสกุลทั่วประเทศปละ 10,000 ราย ในจํานวนนี้รอยละ 90 เปนผูที่ขอ
เปลี่ยนนามสกุลเปนไทย  โดยเฉพาะเมื่อมีการตราพระราชบัญญัตินามสกุลข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๖ จึง
เปนโอกาสอันดีที่ทําใหชาวจีนไดเปลี่ยนมาใชนามสกุลแบบไทย

    เคยมีการสํารวจเกี่ยวกับแซพบวา แซที่มีผูใชมากที่สุดในโลกคือ แซจาง  รองลงมาคือ 
แซหวาง แซหล่ี แซจาว แซหลิว แซเฉิน แซหยาง  แซฉือ แซโจว  สําหรับเมืองไทยแซที่ใชมากที่สุด
คือ แซตั้ง  รองลงมาคือ แซล้ิม แซล้ี แซอ้ึง แซโงว แซโคว แซเตียว

    ในปจจุบันคนไทยเชื้อสายจีนสวนใหญไดเปลี่ยนนามสกุลจากแซตาง ๆ มาเปนนามสกุล
แบบไทย  เพื่อใหเขากับกลุมคนไทย  แตสําหรับแซบางแซนั้นเมื่อเปลี่ยนมาเปนนามสกุลอยางไทย 
แตก็ยังคงรักษาตนเคาเดิมไว อาทิ แซอ้ึง  ก็เปลี่ยนเปนอึ้งภากรณ   ซ่ึงบุคคลที่มีช่ือเสียงในเมืองไทย
ที่ใชแซอ้ึงก็คือ อาจารยปวย อ้ึงภากรณ  , ทานบุญชู โรจนเสถียร  หรือตระกูลกาญจนพาสน   หรือ
แซเซี่ย หรือ แซเจีย ก็จะเปลี่ยนเปน เจียรวนนท

    บางแซก็อาจเปลี่ยนโดยนําคําไทยที่มีความหมายเดียวกันมาใช เชน แซหมา หรือ แซเบ 
ซ่ึงแปลวา มา ก็เปลี่ยนเปนคําไทยวา อัศวโภคิน , อัศวเหม หรือ ศิลปอาชา 3

ความเปนมาของคนจีนแตจ๋ิวในประเทศไทย
    จากขอมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับคนจีนในประเทศไทย ทําใหทราบวาชาวจีนเชื้อสายแตจิ๋วพบ

มากที่สุดในบรรดาชาวจีนในประเทศไทย การที่ประเทศไทยมีคนจีนแตจิ๋วจํานวนมากนั้นเกิดขึ้น
โดยปจจัยทางสังคมและประวัติศาสตรหลายดานประกอบกัน ดังจะกลาวโดยลําดับไดดังนี้ 4

    มีบันทึกไววา ประมาณคริสตศตวรรษที่ 9 ซ่ึงตรงกับยุคหลังของราชวงศถังไดเร่ิมปรากฏ
วามีทาเรือบริเวณปากแมน้ําถัง เมืองไหเอี้ยง ทั้งนี้เพื่อการเดินเรือติดตอทําการคากับเมืองทาตาง ๆ 
ในประเทศแถบเอเชียอาคเนย ดังจะเห็นไดวาในคริสตศตวรรษที่ 9 เมืองทาตางๆ ในบริเวณอาวไทย
เร่ิมมีรองรอยของพอคาชาวจีนแตจิ๋วบางแลว แตวามีเพียงจํานวนเล็กนอยเทานั้น เพราะในขณะนั้น
เมืองไหเอี้ยงยังไมไดเปดเปนเมืองทาอยางเปนทางการ

    แตในตนคริสตศตวรรษที่ 13 ซ่ึงตรงกับยุคปลายราชวงศซองใต มีชาวจีนแตจิ๋วสวนหนึ่ง
รวมมือกับขุนพลราชวงศซองตอตานมองโกล แตก็ตองพายแพไปในที่สุด ทําใหชาวจีนแตจิ๋วท่ีเขา
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รวมสงครามทางน้ําถือโอกาสหนีเขาอาวไทย และเขามาตั้งหลักแหลงอยูในประเทศไทย สวนชาว
จีนแตจิ๋วที่เขารวมสงครามทางบกก็หนี้ขามเทือกเขาทางชายแดนมณฑลกวางซิผานประเทศเวียด-
นามมาสูไทย ซ่ึงถือวาเปนชาวจีนแตจิ๋วรุนแรกที่อพยพเขามายังประเทศไทย ดังจะเห็นไดวาการ
อพยพของชาวจีนแตจิ๋วมายังไทยนี้มีประวัติความเปนมาคอนขางยาวนาน

    คนแตจิ๋วจํานวนมากอพยพมาอยูในประเทศไทยจากเมืองทาจางหลิน และเมืองทาซัวเถา 
การที่จะเดินทางออกนอกประเทศนั้นตองอยูใกลเมืองทาจึงจะสะดวก ดังนั้นในหมูชาวจีนโพนทะเล
จะมีคนมณฑลกวางตุงและฮกเกี้ยนมากที่สุด เพราะเปนมณฑลที่อยูไมไกลจากประเทศแถบเอเชีย
อาคเนย ซํ้ายังมีเมืองทาที่ออกทะเลได

   ชาวจีนแตจิ๋วท่ีอพยพเขาประเทศไทยโดยผานทางเมืองทาจางหลินที่อําเภอเทงไฮมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เปนเพราะรัฐบางแหงราชวงศชิงไดประกาศปดเมืองทาเอมิงในปค.ศ. 1757ตอมา
ในป ค.ศ. 1858 เมืองซัวเถาไดขยายเปนเมืองทาคาขาย ทําใหคนจีนแตจิ๋วอพยพมาประเทศไทยหลาย
พันคน เมืองทาซัวเถาจึงคอย ๆ เพิ่มบทบาทแทนเมืองทาจางหลิน คนจีนแตจิ๋วท่ีโดยสารเรือยนตมา
ประเทศไทยยิ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้น

    มูลเหตุที่ทําใหคนจีนแตจิ๋วเขามาในประเทศไทยมากก็คือ ในแตจิ๋วไดเกิดปญหาประชา
กรมาก ที่ดินทํากินมีนอย ทําใหรัฐบาลราชวงศชิงอนุญาตใหพอคาอําเภอเทงไฮไปซื้อขาวสารจาก
ประเทศไทย เพราะทําการเก็บเกี่ยวไดนอย ประกอบกับเกิดภัยพิบัติในบานเกิด ชีวิตอยูดวยความ
ยากลําบาก ทําใหประชากรในเขตแตจิ๋วทยอยกันออกนอกประเทศ ดังนั้นในบรรดาคนแตจิ๋วโพน
ทะเลจึงมีคนเทงไฮเปนสวนใหญ

    การที่ประเทศไทยปฏิบัติตอคนจีนที่เขามาอยูอยางเปนมิตร เปนอีกเหตุผลที่ทําใหคนจีน
แตจิ๋วอพยพเขาไทยเปนจํานวนมาก กลาวคือ ตั้งแตสมัยราชวงศหมิงและชิงเปนตนมา ก็มีชาวจีน
อพยพมาตั้งหลักแหลงในไทย

    ในสมัยที่พระเจาตากสินไดทําการตอสูขับไลผูรุกรานจนสําเร็จและไดรวบรวมเมือง
ตางๆ ใหเปนปกแผน ชาวจีนในประเทศไทยโดยเฉพาะชาวจีนแตจิ๋วใหการสนับสนุนดวยแรงคน 
วัตถุ (เสบียง เนื้อสัตว ผา และเงินทอง) ทําใหพระเจาตากตระหนักวา ชัยชนะที่ไดจากการตอสูกับ
พมาลวนไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากชาวจีนเหลานี้ ดังนั้นเมื่อตั้งกรุงธนบุรีไดแลว พระองค
ไดใหสิทธิพิเศษ และดูแลเอาใจใสชาวจีนแตจิ๋วเปนอยางดี

    นอกจากนี้พระเจาตากยังไดประกาศชักชวนคนจีนใหโยกยายถ่ินที่อยูมายังประเทศไทย 
ซ่ึงเปนการชดเชยแรงงานจํานวนมากที่สูญเสียระหวางสงคราม รวมทั้งเปน
การกระตุนในเศรษฐกิจของไทยดวย เพราะคนจีนถนัดทางการติดตอคาขายทั้งภายในและนอก
ประเทศ มีทั้งการตอเรือ การกสิกรรม
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    ชวงตนของการกอตั้งกรุงรัตนโกสินทร รายไดของทองพระคลังสวนหนึ่งไดจากการเก็บ
ภาษีอากรที่มาจากการคาตางประเทศ ในรัชกาลที่ 1-2 รัฐบาลไดนําเอารายไดจากการคาขายมาเปน
เงินเดือนขาราชการทีเดียว ดังนั้นการที่รัฐบาลไทยสงเสริมบทบาทของคนแตจิ๋วนั้น เปดจากการ
พิจารณาถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจของพระราชวงศและความตองการดานประโยชนพื้นฐาน

    จากการอาศัยคนจีนแตจิ๋วเปดกิจการตอเรือเพื่อขายใหกับประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ 
ในแถบเอเชียอาคเนยไดรับผลกําไรสูง ทําใหบรรดาพระราชวงศและขุนนางตางวาจางคนแตจิ๋วตอ
เรือ พรอมทั้งวาจางคนแตจิ๋วดําเนินการคากับตางประเทศ

    ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวขึ้นครองราชย ไดดําเนินการสราง
สาธารณูปโภคมากมาย จึงตองการแรงงานมาก ชาวจีนแตจิ๋วซ่ึงประสบภาวะที่ดินนอยคนมาก จึงพา
กันอพยบเขาประเทศไทยอยางไมขาดสาย ทรงเมตตาตอชาวจีนเปนอันมาก ดังที่ไดตรัสวา “ ตอคน
จีนที่อาศัยอยูในประเทศไทยตองถือเสมือนหนึ่งพี่นองของเรา ตองเสนองานการและโอกาสในการ
ทํามาหากินอยางเดียวกับที่เสนอแกคนไทย นี่เปนนโยบายของขาพเจามาแตไหนแตไรแลว ขาพเจา
มิไดถือวาพวกเขาเปนชาวตางประเทศ หากถือเปนราษฏรสวนหนึ่งของราชอาณาจักที่เขารวมภาร
กิจการพัฒนาความกาวหนาของประเทศ”

    ชาวจีนสวนใหญเปนพวกพอคา ซ่ึงเดินทางมาคาขายในเมืองไทย และมีชาวจีนบางพวก
ที่เขามาตั้งหลักแหลงอยูในประเทศไทยเปนการถาวร  ประมาณวาในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชาวจีนเขา
มาอาศัยในประเทศไทยประมาณ 3,000 คน

    รายงานวา เมื่อราวป พ.ศ. 2373 มีชาวจีนเขาประเทศไทยประมาณปละ 7,000 คน พอถึงป 
พ.ศ. 2413 เพิ่มขึ้นประมาณปละ14,000 คน ชาวจีนที่อพยพเขาประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2370 มีคน
จีนตกคางอยูในประเทศไทยปละประมาณ 3,000 บาท และเพิ่มขึ้นปละ 7,000 คนตั้งแตป พ.ศ. 2425

    ขจัดภัย บุรุษพัฒน 5 กลาววา ชาวจีนทีอพยพเขามาในประเทศไทยมีอัตราสูงที่สุดใน
ระยะเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง การเขาเมืองมีอัตราสูงมากและการกลับออกไปมีอัตราต่ํา  
ระหวางป พ.ศ. 2475 – 2488 มีชาวจีนเขาเมืองไทยในอัตราต่ํามาก สืบเนื่องมาจากสงครามระหวาง
จีนกับญี่ปุน และสงครามทางภาคมหาสมุทรแปซิฟก และนโยบายของรัฐบาลไทยในการกีดกันชาว
จีนเขาประเทศ

    ระหวางป พ.ศ. 2489 – 2498 ชาวจีนอพยพเขามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทันทีใน
ระยะสงครามโลกยุติ จนในที่สุด พ.ศ. 2490 ไดมีการตกลงกันระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน  
ชาวจีนไดรับอนุญาติใหเขาประเทศไทยไดปละ 10,000 คน แตพอถึงป พ.ศ. 2492 รัฐบาลไทยไดลด
อัตราคนจีนเขาประเทศเหลือเพียงปละ 200 คน และปตอมารัฐบาลไดเรียกเก็บคาธรรมเนียมคนตาง-
ดาวสูงขึ้น ชาวจีนเขาประเทศจึงหยุดชะงักลง  ตั้งแตป พ.ศ. 2493 เปนตนมา ชาวจีนที่เขามาใน
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ประเทศไทยสวนใหญเปนผูที่เคยอยูในประเทศไทยมากอน และไดรับอนุญาตใหกลับเขามาใน
ประเทศไทยได

    เตือนพิศ ชัยพรหมประสิทธิ์ 6 ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศของชาว
จีนคือ กอนป พ.ศ. 2439 เกือบไมมีสตรีจีนเดินทางออกนอกประเทศจีนเลย ระหวางพ.ศ. 2425 – 
2435 มีสตรีจีนเพียงรอยละ 2-3 ของผูอพยพเทานั้น

    ทั้งนี้เพราะในสมัยนั้นประเทศจีนยังไมอนุญาตใหภรรยาชาวจีนติดตามสามีไปประเทศ
ไทย เพราะเกรงวาจะเปนเรื่องเสียหายแกครอบครัวได ยิ่งสตรีจีนยังไมสมรสดวยแลว เปนสิ่งเหลือ
คิดในการเดินทางออกนอกประเทศ ทั้งนี้ยกเวนแตพวกโสเภณี

    ปรากฎวาสตรีจีนสวนมากที่เดินทางมาประเทศไทยกอนป พ.ศ. 2453 เปนหญิงโสเภณี
เปนสวนใหญ ระยะระหวางป พ.ศ. 2449 – 2460 อัตราสวนของสตรีจีนอพยพเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10 
ของผูอพยพทั้งหมด แตภายหลังป พ.ศ. 2463 สตรีจีนเริ่มเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมากขึ้น 
ซ่ึงในจํานวนนี้มากกวารอยละ 95 สมรสแลว 7

    ในการสํารวจสํามะโนครัวเมื่อ พ.ศ. 2462 ปรากฎวามีสตรีจีนตางดาวในประเทศไทย
ประมาณ 44,000 คน แตในการสํารวจเมื่อป พ.ศ. 2480 ปรากฎวามีจํานวนสตรีจีนถึง 188,500 คน 
เปนการเพิ่มขึ้นกวา 300 เปอรเซ็นตภายใน 18 ป ถึงกระนั้นจํานวนคนทั้งสองเพศก็ยังแตกตางกันอยู
มาก

    ยุพเรศ มิลลิแกน8 กลาวไวใน “บทบาทของชาวจีนในประเทศไทย” วาในการสํารวจ
สํามะโนครัวเมื่อ พ.ศ. 2490 ปรากฎวาในรุนชาวจีนอพยพมีผูชายมากกวาสองคนตอผูหญิงหนึ่งคน 
และในการสํารวจสํามะโนประชากร พ.ศ. 2513 พบวามีจํานวนผูมีสัญชาติจีนในไทยทั้งส้ิน 311,093 
คน โดยเปนชาย 185,085 คน เปนหญิง 126,008 คน

    ในการสํารวจสํามะโนประชากรครั้งหลังสุดป พ.ศ. 2523 พบวามีจํานวนชาวจีนที่เปน
ชายประมาณ 192,303 คน ที่เปนหญิงประมาณ 101,756 คน ซ่ึงเปนอัตราสวนชายตอหญิงคือ 1.89 :
1 อัตราสวนนี้ไมเปลี่ยนแปลงมากนักในปจจุบัน

    จากขอมูลสถิติที่ไดจากกองทะเบียนคนตางดาวและภาษีอากร กรมตํารวจ กระทรวง
มหาดไทยพบวาในป พ.ศ 2526 มีจํานวนผูมีสัญชาติจีนที่เปนชายอยูประมาณ 183,287 คน และ
จํานวนสตรีจีน 97,946 คน ซ่ึงเปนอัตราสวนประมาณผูชายสองคนตอผูหญิงหนึ่งคน

    จากการที่มีสตรีอพยพเขามานอยกวา ชายจีนที่เขามาในประเทศไทยจึงตองเลือกเอาวาตน
จะอยูโดยลําพังหรือแตงงานกับสตรีไทย อุปสรรคที่กีดขวางการแตงงานก็มีเพียงเรื่องภาษาพูดที่ไม
เขาใจ และเรื่องเงินทองเทานั้น ชาวจีนสวนใหญจึงเลือกการแตงงานอยูกินกับสตรีไทย และได
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ประโยชนดวย เพราะสตรีไทยมีนิสัยชอบการคาขาย และพอใจที่สามีขยันขันแข็งในการทํางานและ
หารายได

    สวนพอคาชาวจีนไดประโยชนจากภรรยาซึ่งเปนคนไทยในการคาขายและติดตอลูกคา 
และการแตงงานกับสตรีไทยก็ไมตองเสียคาใชจายหมดเปลืองมากมายเหมือนแตงงานกับสตรีชาว
จีนดวยกัน

    สวนลูกหลานจีนนั้นเขากับคนไทยไดดี พูดไดทั้งภาษาไทยและภาษาจีน  และพบวาผูที่
เกิดแตบิดาจีนและมารดาไทยมักจะถือวาตนเปนคนจีน และผูซ่ึงเกิดจากบิดาที่มีเช้ือสายคนจีนแต
เกิดในประเทศไทยถือวาตนนั้นเปนคนไทย

    ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สตรีจีนเขามาในประเทศไทยมากขึ้น ระยะหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมาอัตราเพศในชุมชนชาวจีนมีความแตกตางกันนอยลง

    ดังนั้นการแตงงานระหวางไทยกับจีนจึงลดนอยลง ลูกจีนหลานจีนสวนใหญจะมีสองชื่อ 
คือช่ือจีนและไทย ลูกจีนพวกนี้มีความสัมพันธทั้งญาติพี่นองที่เปนชาวจีนและญาติพี่นองที่เปนชาว
ไทย

    จากขอมูลของกองทะเบียนคนตางดาวและภาษีอากร กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย 
ระบุไวตามรายงานการสํารวจสํามะโนประชากร พ.ศ. 2503 มีตัวเลขเกี่ยวกับผูที่มีสัญชาติจีนจํานวน 
409 , 508 คนหรือประมาณรอยละ 1.5 ของประชากรของประเทศไทยที่สํารวจในปนั้น

    การสํารวจสํามะโนประชากร พ.ศ. 2513 พบวามีผูที่มีสัญชาติจีนจํานวน 311,093 จาก
จํานวนประชากรของประเทศไทยทั้งส้ินประมาณ 34,397,374 คน คือ มีจํานวนชาวจีนรอยละ 0.90 
ของประชากรทั้งประเทศ

    จากการสํารวจสํามะโนประชากร พ.ศ. 2523 พบวาประเทศไทยมีจํานวนประชากรทั้ง
ส้ิน 46,961338 คน ซ่ึงในจํานวนนี้เปนผูที่มีสัญชาติจีนประมาณ 294,059 คน คิดเปนจํานวนประชา
กรรอยละ 0.63 ของประชากรทั้งประเทศ

    ในการสํารวจจํานวนประชากรป พ.ศ. 2526 มีตัวเลขเกี่ยวกับผูที่มีสัญชาติจีนจํานวน 
281,233 คน จากจํานวนประชากรทั้งประเทศ 49,515,074 คน คิดเปนรอยละ 0.57 ของจํานวน
ประชากรในประเทศไทย

    จากการสังเกตจะเห็นวาจํานวนประชากรจีนที่อพยพเขามามีปริมาณที่นอยลง ทั้งนี้อาจมี
สาเหตุมาจากคนจีนอพยพเขาประเทศนอยลงตามขอจํากัดของการอพยพเขาประเทศของคนตางดาว
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ตารางที่ 1 จํานวนชาวจีนท่ีตั้งถิ่นฐานอยูในประเทศไทย พ.ศ. 2502 – 2526
ป พ.ศ. ชาย หญิง รวมจํานวน
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2521
2522
2523
2524
2525
2526

258,626
254,783
256,134
354,937
250,194
233,948
232,754
229,856
225,827
222,379
220,165
221,824
197,282
195,583
192,303
188,599
185,837
183,287

126,549
126,053
127,029
126,666
126,838
116,212
115,828
115,348
114,273
113,384
112,688
112,055
104,113
104,047
101,756
100,491
99,300
97,946

385,175
380,836
383,163
381,603
377,032
350,160
348,582
345,204
340,100
335,763
332,853
333,979
301,395
299,630
294,059
289,090
285,137
281,233

ท่ีมา : กองทะเบียนคนตางดาวและภาษีอากร   กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2526

โครงสรางและการจัดระเบียนทางสังคมและเครือญาติของชาวจีน
การจัดระเบียนทางสังคมและเครือญาติของชาวจีน ซ่ึงระบบเศรษฐกิจในประเทศจีนไดมี

สวนสงเสริมใหเกิดโครงสรางสังคมจีนขึ้น กลาวคือ จากการที่ประเทศจีนเปนประเทศเกษตรกรรม 
ทําใหเศรษฐกิจจีนยึดหลักเกษตรกรรมไปดวย สังคมจีนจึงมีลักษณะทั่วไปเปนสังคมชนบทหรือ
สังคมชาวนา และในลักษณะสังคมเชนนี้ผูคนจะยึดมั่นในหลักคําสอนของขงจื๊ออยางเหนียวแนน 
โดยเนนความสัมพันธตั้งแตระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัว

    หลักขงจ๊ือย้ําวา คุณธรรมอันประเสริฐสุดของชาวจีน คือ การมีความรักภักดีผูกพันอยาง
ลึกซ้ึงแนนแฟนตอครอบครัว สมาชิกครอบครัวตองมีความเคารพเชื่อฟงผูนําครอบครัว และพรอม
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ท่ีจะทุมเทชีวิตจิตใจเพื่อครอบครัว รากฐานของสังคมก็คือ ครอบครัว ครอบครัวเปนทุกสิ่งทุกอยาง
ในแวดวงชีวิตสังคมคนจีน ความมีหนามีตา ความพึงพอใจ ความกตัญูรูคุณ มารยาทสังคม 
สมาคมองคกรตาง ๆ สถาบันตาง ๆ ในสังคมซึ่งลวนมีกําเนิดท่ีมาจากระบบครอบครัวไมทางใดก็ทาง
หนึ่ง

    โครงสรางระบบครอบครัวจีนมีลักษณะเปนครอบครัวขยาย ( EXTENDED FAMILY ) 
ประกอบดวยครอบครัวมากมายของญาติพี่นอง ลูกหลานรวมกันอยูในครัวเรือนเดียวกัน จะสังเกต
เห็นวาแตละครอบครัวจะมีทั้งพอแมลูก ญาติฝายอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีผูนําครอบครัวเปนผูชาย 
การเคารพเชื่อฟงภายในครอบครัวนั้นถือวาฝายชายสูงสุด มีอํานาจเด็ดขาดในการควบคุม สาย
สัมพันธนับถือเพศ อาวุโส เปนเครื่องกําหนดโดยถือวาผูนอยตองใหความเคารพเชื่อฟงผูอาวุโส

    จะเห็นไดวาสังคมคนจีนมีความเหลื่อมลํ้าทางสถานภาพทางเพศมาก ดังจะเห็นไดวาการ
จัดระเบียบสังคมของชาวจีนนั้นถือปฏิบัติกับผูหญิงเยี่ยงทาสทีเดียว คนจีนจะมีทัศนคติที่ดีตอบุตร
ชายมากกวาบุตรสาว เพราะบุตรชายสามารถเปนผูสืบวงศสกุลและเปนผูนําครอบครัวไดตอไป ดัง
จะเห็นไดวาสมาชิกจะอยูภายใตอํานาจอิทธิพลของครอบครัว วงศสกุลและบรรพบุรุษ ลักษณะเนื้อ
แทของครอบครัวจึงปรากฏออกมาในรูปของการย้ําความสําคัญของการใชอํานาจเด็จขาดของผูนํา 
การสืบสายวงศสกุลและความมีระเบียบแบบแผนในครอบครัว

    โดยที่สังคมจีนมีลักษณะเปนสังคมชนบทที่ยึดมั่นประเพณีขอบังคับตาง ๆ ไมนิยม
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เมื่อชาวจีนมีอันตองอพยพออกมาตั้งถ่ินฐานอยูตามประเทศตาง ๆ 
จึงตองมีการอยูรวมกันเปนกลุมชุมชน เนื่องจากชาวจีนมีความภูมิใจตออายธรรมอันเกาแกของตน 
เราจึงสามารถเห็นวาชาวจีนในประเทศไทยมักอยูรวมกันเปนกลุมตามกลุมภาษาพูดและเกาะกลุม
กันอยางใกลชิด อาทิ มีการจัดตั้งสมาคมแซ สมาคมภาษาและทองถ่ินที่ตนเกิดในประเทศจีน 
สมาคมพอคาและหอการคาจีน ซ่ึงมีวัตถุประสงคชวยเหลือซ่ึงกันและกันในยามทุกขรอนและรักษา
ผลประโยชนใหแกชาวจีนดวยกัน ทั้งนี้เพื่อตองการสรางความมั่นคงในการอยูรอดของชาวจีนใน
ประเทศไทยนั่นเอง

    จากที่ไดกลาวมาแลววาโครงสรางของครอบครัวชาวจีนดั้งเดิมสามารถปดกั้นการเปลี่ยน
แปลงจากภายนอกที่จะเขามามีอิทธิพลตอครอบครัวไดเปนอยางดี เพราะคานิยมของชาวจีนมักจะ
ตอตานการเปลี่ยนแปลงอยูแลว ไมวาจะเปนเรื่องสามีตองเปนใหญในบาน การสืบสกุลทางฝายชาย 
การแบงอาวุโส และถืออาวุโสในครอบครัว ซ่ึงส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนตัวเชื่อมในความสํานึกวาเปน
สวนหนึ่งของครอบครัวชาวจีน
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    ประเพณีและพิธีกรรม
ความเชื่อทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน

    ศาสนาของจีนมาจากความเชื่อที่หลากหลายแตกตางกันไป แตมีองคประกอบใหญ 3 
สวน ไดแก ความเชื่อเกี่ยวกับ ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเตา และพุทธศาสนา ตามความเชื่อของคนจีนนั้น ลัทธิ
ขงจื้อสอนใหคนเคารพในบรรพบุรุษและปฏิบัติตามประเพณี สวนลัทธิเตาเนนถึงความสัมพันธ
ระหวางคนกับธรรมชาติ คือ การแสวงหาความสงบจากธรรมชาติ และพระพุทธศาสนาลัทธิ
มหายานสอนใหทําความดียกเวนความชั่ว และการใหทาน บางครั้งนําไปปรับใหเขากับความ
ตองการของชีวิต อาทิ การแสวงหาทางพนทุกข ความเชื่อเร่ืองกรรมที่ประกอบมาแลวทั้งกรรมดี
และกรรมชั่ว การเวียนวายตายเกิดของวิญญาณ เร่ืองราวเกี่ยวกับสวรรคและนรก ตลอดจนความเชื่อ
ในเทพเจาตาง ๆ เชน เจาแมกวนอิม เจาพอกวนอู ฯลฯ

    นอกจากนี้ความเชื่อทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนยังถูกปลูกฝงใหยึด-
มั่นใจความเชื่อตาง ๆ ในตํานานของจิตวิญญาณและเรื่องพื้นบานปรัมปราตามประเพณีที่สืบกันมา
หลายป และความเชื่อของจีนนั้นมีอยูมากมาย ซ่ึงมีอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของตน ความเชื่อเหลา
นี้บางก็เกี่ยวของกับความเรนลับของโชคชะตามนุษย บางก็เปนเรื่องของโชคลางหรือผีสางเทวดา 
ดังจะเห็นไดวา ความเชื่อทางศาสนาของคนจีนนั้นจะเกี่ยวของกับ

    - ความมานะพยายามที่จะประสบกับความสําเร็จในชีวิต โดยการแสวงหาความถูกตองใน
ชีวิตประจําวัน

    -  การแสดงความเคารบนับถือตอผูท่ีวายชนมไปแลวหรือดวงวิญญาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับตนโดยการแสดงความเคารพตอคนตาย เพื่อทําใหคนตายเกิดความพึงพอใจและไมกลับมารัง-
ควาญผูท่ียังมีชีวิตอยู ดังนั้นพิธีกรรมเพื่อคนตายจึงมีความสําคัญมากสําหรับชาวจีน

    -  ความพยายามที่จะแสวงหาความรูท่ีเรนลับเก่ียวกับอนาคตของตน โดยการหาวิธีตาง ๆ 
ใหเขาถึงเทพยดาเหนือเจาท้ังหลาย

    จากความเชื่อทางศาสนาและวิธีปฏิบัติของชาวจีนเหลานี้ไดมีสวนประสานและสรางชุม
ชนชาวจีนใหอยูรวมกันเปนกลุมได ไมวาชาวจีนจะอพยพไปอยูที่ประเทศใดก็ยังคงยึดถือความเชื่อ
ของตนอยางเหนียวแนน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเซนไหวบรรพบุรุษ เนื่องจากชาวจีนมีความรูสึก
เกี่ยวของและผูกพันกับคนตายมากกวาคนชาติอ่ืน ๆ
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    การเซนไหวบรรพบุรุษคือสัญลักษณแสดงใหเห็นวาชาวจีนนั้นเปนผูที่มีการยึดถือในการ
สืบทอดประเพณีอยางเหนียวแนน  บางครั้งการเซนไหวบรรพบุรุษเปนการสะทอนใหเห็นถึงความ
กลัวในอํานาจของคนตาย เพราะชาวจีนมักเชื่อถือในเรื่องผีสางเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นชาวจีน
ตองเซนไหว เพื่อใหวิญญาณของคนตายจะไดมีความพอใจและไมกลับมาทําอันตรายทําลายความ
สงบสุขในชีวิตของที่คนยังมีชีวิตอยู

ประเพณีและพิธีกรรมในชีวิตชาวจีน
    มีคํากลาววาในประเพณีจีน “หนึ่งปมีแปดประเพณี หนึ่งชีวิตมีหาพิธีกรรม”

ประเพณีทั้ง 8 ไดแก

ตรุษจีน ตรุษจีน เรียกวางวงตั้งโจย แปลวา เทศกาลเริ่มตน จะมีประเพณีที่คนจีนนิยมคือ การไหวรับ
วันตรุษจีน เพราะจะไหวเทพเจาแหงโชคลาภ “ไชซ่ิงเอี๊ย” กําหนดเวลาไหวมีฤกษยากเฉพาะในแต
ละปเชนเดียวกับทิศที่จะตั้งโตะไหวในเวลากลางดึกเมื่อเวลายางเขาวันตรุษ

    เชื่อกันวาตามปกติในปหนึ่ง ๆ เทวดาจะขึ้นไปบนสวรรคตั้งแตวันที่ 24 เดือน 12 ถาจะ
เดินสายไหวเจาตามที่ตาง ๆ ไมวาจะเปนศาลเจาไตฮงกง ศาลเจาเสือ วัดเลงเนยยี่ ฯลฯ จึงตองไหว
กอนวันนี้ โดยเจาทั้งหลายจะลงมาอีกครั้งในวันที่ 4 เดือนหนึ่ง หรือที่เรียกวา ชิวส่ี

    ในวันชิวส่ี วันตรุษจีนหรือวันชิวอิด คนจีนจะรูสึกวาเปนวันถือมีเคล็ดวาตองใสเส้ือผา
ชุดใหมสวยงาม ยิ้มแยมแจมใส พูดแตส่ิงดี ๆ ไพเราะออนหวาน ไมอารมณเสียหงุดหงิด ไมทํางาน
หนัก

    ตรุษจีนเปนเทศกาลที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรกพรอมกับการประดิษฐปฏิทินจีนในสมัยตน
ราชวงศชาง ( 980 ปกอนพุทธศักราช) ตรุษจีนคือวันขึ้นปใหมของจีน เปนประเพณีเพื่อการบูชาเทพ
เจา ในยุคแรก ๆ คําที่จีนเรียกวา เทศกาลปใหมจะมีความหมายเดียวกับเทศกาลวสันตฤดู เนื่องจาก
ในสังคมจีนโบราณ ปฏิทินถูกประดิษฐขึ้นเพื่อกําหนดหรือพยากรณดินฟาอากาศ เพื่อนํามาใช
ประโยชนในการเพาะปลูก ดังนั้นการเริ่มตนศักราชใหมจึงเริ่มตนพรอมกับวัฏจักรทางการเกษตร 
หลังจากที่หิมะและความแหงแลงไดผานพนไปแลว แมวาในปจจุบันอาชีพของคนจีนจะเปลี่ยน
แปลงมาเปนการคาขายมากขึ้น ลักษณะดังกลาวก็ยังปรากฏอยู คือการที่ชาวจีนจะหยุดทํางานในวัน
ตรุษจีน

    เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน สมาชิกในครอบครัวไมวาจะแยกไปทํางานอยูที่ใดจะตองกลับมา
อยูใหพรอมหนาพรอมตา และอยูรวมรับประทานอาหารในวันรุงขึ้นซึ่งถือเปนวันปใหม เทศกาลนี้
จึงคอนขางเปนเรื่องเฉพาะในครอบครัวมากกวาที่จะเกี่ยวของกับชุมชน ไมมีตัวแทนของศาสนาใน
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รูปของนักบวช ยกเวนในระดับสโมสรหรือองศกรตาง ๆ ที่จะมีการเซนไหวบรรพบุรุษของสมาคม
ตระกูล สวนกําหนดระยะเวลานั้นเริ่มตนตั้งแตวันสิ้นป จนถึงวันที่ 4 ของปใหมตามปฏิทินจีน

    กิจกรรมอยางหนึ่งที่ถือวาสําคัญและเปนการเริ่มตนเทศกาลปใหมคือ การปดกวาดทํา
ความสะอาดบานเรือนของตนเอง สวนมากมักจะเลือกเอาชวงสัปดาหสุดทายกอนสิ้นปเปนวันทํา
ความสะอาด เมื่อทําความสะอาดเรียบรอยแลวจะมีการจัดเตรียมอาหาร ส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ ที่
ตองใชในวันปใหม อาทิ ของเซนไหววิญญาณ ของใชสําหรับงานเลี้ยงในครอบครัว และส่ิงของที่
ตองเตรียมไปเยี่ยมคํานับญาติผูใหญและผูอาวุโสที่เคารพนับถือ สวนอาหารคาวหวานนั้นจะตอง
เตรียมใหเสร็จในชวงเชาของวันสิ้นป ซ่ึงถือเปนวันไหว

    วันตรุษจีนหามจับไมกวาด เพราะถือวามงคลโชคลาภจะถูกกวาดออกไป หามซักผา ถู
บาน ถาถือเข็มเย็บผาสอยกระดุม หามตัดผมตัดเล็บ ไมใชของมีคมเพราะถือวาจะตัดโชค อยาทํา
ภาชนะแตก ไมพูดคําหยาบ ดาคน ตองใสเสื้อผาใหมทุกคน สีเสื้อที่หามใสคือ สีขาว เพราะคนจีน
ถือวาเปนสีไวทุกข สวนสีดํานั้นจริง ๆ แลวใสไดไมถือ

    ธรรมเนียมที่สําคัญอยางหนึ่งในวันตรุษจีนคือการไป “ไปเจีย” หรือ การไปไหวขอพร
และอวยพรผูใหญหรือญาติมิตร โดยนําสมไปแลกเปลี่ยนกัน เหตุที่ใชสมเพราะในภาษาจีนเรียกสม
วา ไตกิก คําวากิก แปลวา สม และแปลวามงคลไดอีกดวย เนื่องจากเปนคําพองเสียง สวนคําวาไต
แปลวา มหา การเอาสมไปใหก็เหมือนกับนํามงคลอันยิ่งใหญไปให และในวันนี้ผูใหญจะมอบ เงิน
อ้ังเปา หรือแตะเอียงใหแกลูกหลานเพื่ออวยพรใหมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญกาวหนา และลูกหลาน
ที่อยูในวัยทํางานแลวก็สามารถใหเงินแตะเอียแกผูเฒาผูแกในบานไดเชนกัน

    ชาวจีนจะเซนไหวผีไมมีญาติกินเวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง แลวแตความพิถีพิถันของเจา
ของบาน และยังเปนการยึดเวลาใหคนที่เดินไปมาหนาบานไดรับรูฐานะของตนจากเครื่องเซนไหว
อีกดวย ตลอดวันนั้นผูหลักผูใหญจะไดรับคําอวยพรจากลูกหลานญาติมิตรที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน 
และญาติผูใหญจะแจกแตะเอียหรืออ้ังเปาแกลูกหลานเพื่อใหเปนทุนรอนในการประกอบกิจการคา
ตอไป ชาวจีนถือวาเงินที่ไดรับเปนเงินมงคล เมื่อนําไปลงทุนจะทําใหการคาขายเจริญรุงเรือง

    นอกจากนี้ในวันตรุษจีน ชาวจีนสวนมากทําการไหว เทพเจาไชซ้ิงเอี๊ย หรือเทพเจาแหง
โชคลาภ  เครื่องไหวเจามี น้ําชา 5 ถวย เจไฉ (อาหารเจแหง) 1 ชุด อ่ังอ๊ี (เม็ดสาคูใสสีแดง) 5 ถวย 
ฮวกกวยหรืออ่ังกวย 1 จาน ผลไม 5 อยาง กิมฮวดและอั่งติ้ว 1 ชุด กระดาษเงินกระดาษทอง ขั้นตอน
คือ จัดของทั้งหมดไวบนโตะ หันหนาโตะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เมื่อถึงเวลาใหจุดธูปไหว 9 
ดอก และรอใหธูปหมดไปครึ่งดอก นํากระดาษเงินกระดาษทองไปเผา แลวลากิมฮวย-อ่ังติ้วนําไป
ไหวกระถางธูป “ตี่จูเอี๊ย” เปนอันเสร็จพิธี
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    พอตกเย็นทุกคนก็จะพากันออกไปเที่ยวหาความสําราญตลอด 3 วันหลังจากนั้นจึงกลับ
มาคาขายกันตอไป

หยวนเซียว เปนเทศกาลที่ถือวาเปนงานฉลองรับฤดูการเพาะปลูก และขอพรจากเบื้องบนให
ประทานความอุดมสมบูรณ เนื่องจากชาวจีนในอดีตสวนใหญทําอาชีพกสิกรรม ฝนจึงมีความสําคัญ
มาก เมื่อถึงเทศกาลหยวนเซียวจะถือวาเปนงานใหญระดับชุมชนที่ทุกคนตองเขาพิธี ในปฏิทินจีน
มักจะกําหนดไวในชวงตนฤดูฝนคือ ตรงกับวันที่ 15 ของเดือน 1 เทศกาลนี้ถือเปนการสรางขวัญ
และความมั่นใจใหแกผูเขารวมพิธีทุกคน

    เทศกาลหยวนเซียวเร่ิมตนโดยการเซนไหวที่ศาลเจากอน โดยเฉพาะศาลเจา “เทียนกง” 
แลวจึงกลับมาเซนไหวบรรพบุรุษที่บาน ในวันนี้ตามศาลเจาจะจัดใหมีการละเลนตาง ๆ ทั้งงิ้ว สิงโต 
บางก็มีการออกรานเพื่อหาเงินบํารุงศาลดวย พอตกเย็นจะมีการชุมนุมกันเพื่อประมูลสิงโตน้ําตาล
กลับบาน สิงโตน้ําตาลถือเปนสัญลักษณของความคลาดแคลวจากอันตรายตาง ๆ ถือเปนความ
สมบูรณที่จะไดรับเหมือนกับความหวานของน้ําตาลในตัวสิงโตนั้นอีกดวย ปจจุบันเทศกาลนี้คลาย
ความนิยมลงมากแลว เพราะคนจีนสวนใหญในเมืองไทยหันมาทําการคาแทนการทําเกษตรกรรม

เช็งเมง เปนเทศกาลไหวบรรพบุรุษซึ่งไดรับอิทธิพลจากลักธิขงจื้อท่ีถือเปนความกตัญูเปนสิ่งสูง
สุดของชีวิต ขงจื้อสอนชาวจีนใหมีความกตัญูตอบุพการีทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยูและลวงลับไปแลว 
มีขอกําหนดวาใน 1 ป ชาวจีนจะตองไปคํานับหลุมฝงศพบรรพบุรุษ 3 คร้ัง แตในทางปฏิบัติมักทํา
กันแคปละครั้งเทานั้น นอกจากนั้นจะเปนการบูชาหิ้งอัฐิของบรรพบุรุษที่อยูที่บานเปนสวนใหญ

    เทศกาลเซ็งเม็ง เปนพิธีในระดับครอบครัวและญาติมิตรที่นับถือกันเทานั้น กําหนดวัน
ของแตละปจะไมแนนอน อยูราวเดือน 2 ของปฏิทินจีนกําหนดระยะเวลาไวประมาณ 3 วัน เพราะ
บางครอบครัวอาจตองรอญาติที่อยูแดนไกลเดินทางมาพรอมหนาพรอมตา ในการทําพิธีลูกหลานจะ
เดินทางไปยังฮวงซุยหรือที่ฝงศพบรรพบุรุษของตนเพื่อทําความสะอาด ตกแตงประดับประดา
ฮวงซุยใหดูสวยงาม พรอมทั้งจัดอาหารหวานคาวมาเซนไหวและจุดประทัดเพื่อบอกกลาวบรรพ
บุรุษ ชาวจีนยึดถือเรื่องนี้กันอยางเครงครัดมาก ญาติพี่นองทั้งหมดจะมารวมกันเพื่อแสดงความ
กตัญใูนเทศกาลนี้

เทศกาลขนมจางหรือเทศกาลตวนอู เปนเทศกาลที่มีขึ้นเพื่อระลึกถึงยีหยวน ซ่ึงเปนมหากวีผูรักชาติ
ในสมัยโบราณของจีน ยีหยวนเปนชาวกกฉูสมัยจากวอ ทานไมพอใจการเมืองการปกครองอันที่
ออนแอของกษัตริยกกฉู แมจะเคยสอนแผนการปฏิบัติใหแกกษัตริยกกฉูหลายครั้ง แตพวกขุนนาง
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กังฉินคอยกีดกัน ยีหยวนจึงถูกเนรเทศเมื่อ 278 ป กอนคริสตกาล ตอมาเมื่อกองทหารกกฉินยกเขาตี
เมืองกกฉูแตก ยีหยวนไดตัดสินใจกระโดยน้ําตายในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 5 ปเดียวกัน จากนั้นมาเมื่อ
ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4 ของทุกป ชาวบานที่อาลัยรักยีหยวนจะพากันนําขาวเหนียวใสกระบอกไม
ไผโยนลงในแมน้ํา เพื่อเซนไหวบวงสรวงทาน

    มีเร่ืองเลาวายีหยวนมาเขาฝนชาวบานบอกวาอาหารที่เซนไหวนั้นถูกมังกรแยงเอาไปกิน
ทุกครั้ง ขอใหชาวบานนําใบไผมาทําเปนจุดอุดปากกระบอกแลวมัดดวยดานหลาย ๆ สี เพราะมังกร
กินของทั้งสองอยางนี้ ตั้งแตนั้นมาชาวบานก็นําใบไผมาหอขาวเหนียวทําเปนขนมจาง เพื่อระลึกถึง
ยีหยวนจนกลายเปนประเพณีขนมจางสืบทอดกันมาถึงปจจุบัน

    เทศกาลนี้เปนเทศกาลที่แสดงถึงความซื่อสัตยของชาวจีน สวนมากทําพิธีเซนไหวที่บาน 
หรือที่ศาลเจา ปจจุบันผูสูงอายุยังยึดถือและเซนไหวนขนมจางอยู เพราะถือวาไมเพียงแตเปนการ
แสดงความซื่อสัตยตอยีหยวนเทานั้น แตยังเปนการแสดงความซื่อสัตยของตัวเองที่ปฏิบัติอยาง
เครงครัดอีกดวย ไมวาจะเปนการคาขาย การทําสัญญาตาง ๆ ในธุรกิจ

สารทจีน เปนเทศกาลครึ่งปซ่ึงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 7 ตามปฏิทินจีน จัดขึ้นเพื่อการเซนไหว
บรรพบุรุษและผีไมมีญาติ ชาวจีนทุกคนถือวาเปนเทศกาลสําหรับการพักผอนครึ่งปเพื่อลดความตึง-
เครียดจากหนาที่การงาน นอกจากการเซนไหว ทําบุญทําทานแลวยังมีงานเทกระจาดเพื่อใหทานกับ
คนยากจนอีกดวย เทศกาลสารทจีนเปนเทศกาลยิ่งใหญรองลงมาจากตรุษจีน ซ่ึงชาวจีนยังคงปฏิบัติ
กันอยางจนถึงปจจุบัน

เทศกาลไหวพระจันทร เปนเทศกาลเกาแกที่มีตํานานวา มีกษัตริยจีนพระองคหนึ่งทรงพอพระทัยใน
การสูรบและการทําสงครามมากกวาส่ิงใด พระองคมีพระราชธิดาอยูองคหนึ่งนามวา เจาหญิงเซียง-
งอ มีอุปนิสัยเมตตากรุณาตอพสกนิกรเปนอยางมากและทรงไมเห็นดวยกับการทําสงครามของพระ
ราชบิดา เพราะทําใหผูคนตองลมตายเปนจํานวนมาก ตอมากษัตริยโชคดีไดยาอายุวัฒนะมา 3 เม็ด 
เม็ดแรกมีสรรพคุณทําใหไมชรา เม็ดที่สองทําใหไมตายเปนอมตะ และเม็ดที่สามทําใหคนที่กินเขา
ไปแลวสามารถลอยได เจาหญิงทรงเกรงวาเมื่อพระราชบิดาเสวยยาเขาไปแลวจะยิ่งเปนอมตะ ทําให
สามารถสูรบฆาฟนผูคนไดมากขึ้น จึงเสวยเสียเอง ขณะที่เสวยสองเม็ดแรกพระราชบิดาเห็นพอดี 
เจาหญิงจึงเสวยเม็ดที่สามลงไป ทําใหพระองคลอยข้ึนไปติดอยูบนดวงจันทร เมื่อประชาชนรูเร่ืองนี้
เขา เกิดเห็นในความเสียสละของเจาหญิง จึงไดพรอมใจกันจัดพิธีไหวพระจันทรขึ้นเพื่อตอบแทน
คุณของเจาหญิงเซียงงอสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
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    ในสมัยปลายราชวงศหงวน ชาวจีนที่อยูภายใตการปกครองของมองโกลถูกเกณฑไปขุด
ลอกแมน้ําเหลือง ไดรับความยากลําบากทุกขยาก จึงเกิดการตอตานขึ้นหลายกลุม กลุมหมิงเจี้ยวมีผู
นําคือ จูหยวนจิงไดรวมกับชาวนาที่กําลังโกรธแคนคิดตอตานมองโกล โดยอาศัยเทศกาลไหวพระ-
จันทรสอดขาวสารกําหนดการใสลงไปในขนมเปยะสงไปยังชาวบาน ดวยการนัดแนะรวมพลังขับ
ไลมองโกลออกไปจากประเทศไดสําเร็จ

    ตามปฏิทินจีนวันไหวพระจันทรตรงกับวันที่ 18 เดือน 5 เมื่อถึงกําหนดชาวจีนจะจัด
เตรียมศาลเจาหญิงเซียงงอซ่ึงทํามาจากกระดาษเงินกระดาษทองประดับดอกไมสีตั้งไวกลางแจง 
พรอมโตะบูชาระหวางการเซนไหวจะมีการจุดพลุ ดอกไมไฟ และโคมกระดาษดวย

เทศกาลกินเจ เทศการนี้เร่ิมจากตํานานเกาแกของจีนวามีเศรษฐีคนหนึ่งในมณฑลกังไส ไดสราง
คฤหาสนหลังใหมขึ้นมาโดยตั้งใจวากอนเขาไปอยูจะทําบุญกับคนยากจนติดตอกันเปนเวลา 100 ป 
กอนครบกําหนด มีขอทานที่เปนโรคเรื้อนมาขอเขาไปอยูในคฤหาสน เศรษฐีก็ยินยอมเพราะอยาก
ทําบุญอยางที่ตั้งใจไว

    เมื่อขอทานเขาไปอยูก็เที่ยวเอาน้ําเหลืองปายตามที่ตาง ๆ ภายในบาน แตก็ไมมีใครกลา
ทําอะไร พอครบกําหนดขอทานก็จากไป เศรษฐีเขาไปดูในคฤหาสนก็ตองประหลาดใจ เมื่อพบวา
รอยน้ําเหลืองที่ปายไปกลายเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม พรอมขอความเตือนไววาอีกไมกี่
วันที่นี่จะเกิดอุทกภัยคร้ังใหญ และจะมีคนลมตายเปนจํานวนมาก และเนื่องจากเศรษฐีเปนคนดีมี
บุญ จึงไดมาแจงขาวใหรูลวงหนา รวมทั้งบอกวิธีแกไขวาใหถือศีลกินเจเปนเวลา 9 วัน 9 คืน และขอ
ใหถือเปนประเพณีปฏิบัติสืบไป เศรษฐีและประชาชนชาวกังไสเชื่อและปฏิบัติตามจึงไมเกิดอุทกภัย 
ทําใหประเพณีนี้แพรหลายไปทั่วประเทศจีน

    ในปจจุบันการกินเจถือปฏิบัติเพื่อเปนการชําระจิตใจของผูปฏิบัติใหบริสุทธิ์ดวยการไม
กินเนื้อ ไมฆาสัตว พรอมกับเปนการระลึกถึงวิญญาณบรรพบุรุษอีกดวย เทศกาลนี้จะเริ่มตนตั้งแต
วันขึ้น 1 ค่ําไปจนถึงวันขึ้น 9 ค่ําเดือน 9 ตามปฏิทินจีน ซ่ึงตรงกับเดือนตุลาคมของทุกป

ไหวเจาประจําป เปนเทศกาลที่เกิดจากความเชื่อที่วาในชวงระยะเวลา 1 ป ของการทํามาคาขายนั้น
สวนหนึ่งมาจากการที่เทพเจาใหความชวยเหลือคุมครอง จึงตองจัดพิธีไหวเจาประจําปขึ้นเพื่อตอบ
แทนบุญคุณ สวนมากเทศกาลนี้จะเริ่มในเดือน 12 ของจีน มีการประกอบพิธีไหวเจาที่บาน ที่ใดมี
ศาลเจาจะมีการเลือกกรรมการศาลเจาชุดใหม มีงานออกราน มหรสพ ตลอดจนการแสดงตาง ๆ
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พิธีกรรม 5 อยางในชีวิตของชาวจีน

    การรับขวัญเด็ก ชาวจีนครั้งบรรพกาลใหความสําคัญกับชีวิตเด็กที่เกิดใหม เพราะถือเปน
ผูที่จะเขามาแบงเบาภาระของครอบครัว เพราะลูกจะเปนแรงงานสําคัญทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อ
ทารกคลอดออกมา ทั้งฝายยาและยายจะตองจัดเครื่องเซนไหวไปบูชาตามศาลเจาตาง ๆ ที่นับถือ 
เพื่อใหส่ิงศักดิ์สิทธิ์คุมครองทารกใหปลอดภัย พรอมทั้งจัดเตรียมกําไลขอมือ กําไลเทา เส้ือผา เครื่อง
นอนไวใหพรอมทันทีที่ทารกกลับมาถึงบาน(กรณีคลอดนอกบาน) 7 วันแรกที่ทารกเขามาอยูใน
บานผูเปนพอจะตองจุดธูปบอกกลาววิญญาณบรรพบุรุษในตอนกลางคืนตลอด 7 วัน เพื่อใหชวยปก
ปองคุมครองลูกหลานใหมที่เกิดขึ้นมาในตระกูล

    เมื่อเด็กอายุครบ 1 เดือนจะจัดพิธีโกนผม เพราะชาวจีนถือวาการคลอดผานชองคลอดซึ่ง
เปนของต่ํานั้นเปนสิ่งไมดีตองแกเคล็ดโดยการโกนผมเด็กออก บางครอบครัวก็มีพิธียกเด็กใหแมซ้ือ 
(อาพั้ว) ซ่ึงจะทําหนาที่คุมครองเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ป แมซ้ือนี้ชาวจีนเชื่อวาสถิตอยูที่
เตียงนอนของเด็ก ในตอนเย็นจะมีการประกาศชื่อเด็กเพื่อใหแมซ้ือรับรู ช่ือเด็กจีนสวนมากจะไดมา
จากตําราโหรหยินหยาง และธาตุทั้ง 4 ของลัทธิเตา

    เมื่อเด็กอายุครบ 3 เดือนจะมีพิธีรับขวัญอีกครั้ง ผูเปนยาจะตองเตรียมเครื่องทองตาง ๆ ถา
เปนเด็กหญิง สําหรับเด็กผูชายจะเตรียมหนังสือ และลูกคิด ญาติผูใหญจะเตรียมเงินกนถุงเอาไวให
แมเมื่อนําเด็กไปอุม

    การผานชวงอายุ พิธีกรรมนี้เกี่ยวกับการผานชีวิตจากวัยเด็กสูผูหญิงมีขึ้นเพื่อใหเด็กรูจัก
ความรับผิดชอบที่ควรมีในครอบครัวของตัวเองตอไป เมื่อเด็กอายุได 15 ป แมจะตองเตรียมเครื่อง
เซนไหวที่เปนเนื้อสัตว 5 ชนิดคือ หมู เปด ไก ปลา และไข กับผักอีก 7 ชนิด เมื่อเซนไหวเสร็จแลว 
อาหารเหลานี้จะตองใหเด็กกินเปนคนแรกจากนั้นผูเปนพอจะใหโอวาทตักเตือนบางบานที่เครงครัด
จะมีการทําพิธีหักไมเรียวที่ใชทําโทษเด็กมาตั้งแตเล็ก ๆ ดวย เพราะถือวาโตแลวไมตองเฆี่ยนตีกัน
ตอไปแลว

    การแตงงาน ตามประเพณีจีนภายหลังการแตงงานแลว 3 วัน คูบาวสาวจะตองจัดของ
คํานับมีอาหาร 10 ชนิด และขนม 5 ชนิดสงไปคารวะพอแมและครอบครัวของฝายเจาสาว ทางบาน
เจาสาวจะเตรียมอาหารไวเล้ียงรับรองลูกเขย เจาบาวจะคํานับบรรดาญาติผูใหญในวันนี้ดวย

    ประยงค อนันทวงศ กลาวไวในบทความเรื่อง การแตงงานสมัยใหมของจีน ในหนังสือ 
หลนบนโตะจีน วา การเริ่มตนชีวิตคูของคนจีนในปจจุบัน เปนไปตามประเพณีที่ถือปฎิบัติกันมาแต
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ครั้งบรรพบุรุษ คือ เมื่อหนุมสาวหรือฝายชายกับฝายหญิงตกลงที่จะอยูกินกันเปนคูครองกันตอไป
แลว จะมีการทาบทามสูขอจากทางฝายชาย เมื่อฝายหญิงตอบรับ ก็จะมีการเอาเวลา วัน เดือน ปเกิด
ของทั้งสองฝายไปใหหมอดูหรือพระชวยหาฤกษยามที่ดี เพื่อทําพิธีหมั้นกันตอไป

    สําหรับส่ิงของที่ใชในพิธีหมั่นจะบรรจุอยูในกลองกลมแบน ประกอบดวยชาจํานวน
หนึ่ง ขนมหวาน ลูกกวาด ผลไม หมี่ซ่ัว เนื้อหมู ไก เปด เทียนแดง ธูป เสื้อผา แหวนทองและสรอย
ขอมือ สวนเงินคาสินสอดจะใสในซองสีแดงเอาไวมอบใหกับบิดามารดาของฝายหญิง ทางฝายบิดา
มารดาก็จะขอบคุณผูทําพิธีหมั้นและบิดามารดาของฝายชาย พรอมกับเลี้ยงอาหารและใหของขวัญ
เปนการตอบแทน

    สวนทรัพยสินที่ฝายหญิงจะไดรับภาคหลังที่กําหนดวิวาหโดยหมอดูไดดูฤกษยามแลว 
เทาที่นิยมใหกันในเวลานี้จะไดแก เครื่องอํานวยความสะดวกสบาย อาทิ โทรทัศน ตูเย็น เครื่องซัก
ผา เตาอบ

    ทางฝายเจาบาวจะเตรียมการตกแตงหองหอไวรอรับคูบาวสาว มีการใหซินแสดูที่ที่
เหมาะแกการตั้งเตียงนอน จะเชิญเด็กผูชายจากครอบครัวที่ใหญมานอนกลิ้นไปมาบนเตียง พรอม
กับใหหญิงผูเตาที่มีลูกหลานมาก ๆ มายืนขางเตียงกลาวคําอวยพรวา ขอใหมีลูกเต็มบาน หลานเต็ม
เมือง

    ในวันวิวาห สมัยกอนพอไดเวลาเชาตรู บรรดาเพื่อนเจาบาวและญาติพี่นองจะจัดขบวน
ยากแหแหนเดินทางไปบานเจาสาว โดยหามเกี้ยวเปลาไปดวย ตามดวยวงมโหรีบรรเลงแขงกับ
ประทัดไปตลอดทาง

    เมื่อขบวนขันหมากมาถึง จะไมมีการเปดประตูรับจนกวาเพื่อเจาสาวจะพอใจจํานวนเงิน 
จากนั้นเจาสาวก็จะปรากฎตัวในชุดคลุมหนา ทําการโคงคํานับผูบังเกิดเกลาทั้งสองฝาย  ญาติผูใหญ
ทุกคน และปายวิญญาณบรรพบุรุษ

    สมัยกอนหลังจากเจาสาวนั่งเกี๊ยวแลว ครอบครัวของนางจะจุดประทัดและปดประตูบาน
เมื่อเกี้ยวเจาสาวไปถึงบานเจาบาว เจาสาวจะนั่งรออยูในเกี้ยวจนกวาเจาบาวจะใชพัดเคาะ ตอจากนั้น
ทั้งคูจะถูกพาไปยังหองบรรพบุรุษของครอบครัวเจาบาว

    เมื่อไปถึงหองบรรพบุรุษ จะมีผูเอาเชือกไหมสีแดงผูกขอมือของเขาทั้งสองไวดวยกัน ตอ
จากนั้นทั้งคูก็จะคํานับสวรรค คํานับเจาที่ คํานับวิญญาณบรรพบุรุษ และคํานับบิดามารดาเจาบาว 
หลังจากนั้นเจาสาวก็จะคารวะบิดามารดาและญาติผูใหญของเจาบาวดวยน้ําชารสหวานและเม็ดบัว 
ซ่ึงเม็ดบัวนั้นเปนสัญลักษณวาคูสมรสจะมีลูกเต็มบานหลานเต็มเมือง  ผูที่ไดดื่มน้ําชาก็จะเอาเงินใส
ซองสีแดงวางไวในถวยเปลา แลวสงคืนใหเจาสาวพรอมคําอวยพร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



53

    แซยิด เปนพิธีกรรมการผานชวงอายุอีกชวงหนึ่ง เมื่อชาวจีนมีอายุครบ 60 ปแลว แสดงวา
บุคคลนั้นไดบรรลุความเปนคนอยางสมบูรณ ถือเปนผูอาวุโสประจําครอบครัวและชุมชนนั้น ๆ เปน
บุคคลที่ทุกคนจะตองใหความเคารพนับถือ การประกอบพิธีนี้บางคนก็ถือศีลกินเจกอน 3 วัน ผู
ประกอบพิธีแซยิดจะตองตัดผมเล็บมือ เล็บเทา อาบน้ํา สระผมทําความสะอาดรางกาย รวมทั้งสวม
เสื้อผาใหมนําเครื่องเซนไหวไปสักการะเจาในบานและที่ศาลเจาที่เคารพนับถือ ตกเย็นจะมีการเลี้ยง
โตะจีนกับญาติสนิทมีการกลาวคําอวยพรใหแกผูที่ผานการแซยิดดวย  การแซยิดไมจําเปนตองทํา
เมื่ออายุ 60 ปเสมอไป อาจจะเปน 61 ป หรือ 62 ปก็ได แตถาทําแซยิดครั้งแรกเมื่อใดก็ใหนับไปอีก 
10 ปจึงจะทํากันอีกครั้งหนึ่ง ถือเปนแซยิดใหญ

           กงเต็ก คือพิธีศพที่ทําใหแกผูลวงลับไปแลว เชื่อกันวาจะทําใหผูตายไดรับความสุขในปรโลก
และยังสงผลใหบุตรหลานที่ชวยงานไดรับความสุขความเจริญไปดวย เมื่อบุคคลในบานเสียชีวิตลง 
ชาวจีนจะปลดเครื่องตกแตงบานเรือนที่มีสีฉุดฉาดออกและเปลี่ยนเครื่องแตงกายเปนเครื่องไวทุกข 
จากนั้นอาจนําศพไปประกอบพิธีที่วัดหรือที่บานแลวแตความสะดวกของคนในครอบครัว โดย
ประกอบพิธีตามความเชื่อของลัทธิเตาและขงจื้อเปนหลัก พระสงฆฝายมหายานอาจมีสวนเขารวม
พิธีเล็กนอย  ขั้นตอนสําคัญที่ทํากันเปนลําดับถัดมาคือ การบอกกลาวเจาที่ถึงการจากไปของบุคคล
นั้น การแตงกายใหผูตายและการบรรจุลงหีบศพ การตั้งตะเกียงวิญญาณ การประกาศกําหนดพิธีตอ
ชุมชน การสงวิญญาณ การตั้งแทนสถิตวิญญาณ การทําบุญรายวันและการฝงศพ ตลอดจนการออก
ทุกขเปนขั้นตอนสุดทาย

ลักษณะทางกายภาพ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สภาพภูมิศาสตรและภูมิประเทศในบริเวณลุมแมน้ําทาจีน

    ต. มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ถือเปนเมืองที่อยูบริเวณลุมแมน้ําทาจีนถูกขนาบดวยแม
น้ําสําคัญ 2 สาย คือ ดานตะวันออกถูกขนาบดวยแมน้ําเจาพระยา ดานตะวันตกถูกขนาบดวยแมน้ํา
แมกลอง  แมน้ําทาจีนเปนลําน้ําที่แยกออกมาจากแมน้ําเจาพระยา บริเวณบานปากคลองมะขามเฒา 
อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท ไหลผานอ.หันคา จ.สุพรรณบุรี นครปฐม และผานอําเภอกระทุมแบน ไหลเปน
แนวแบงเขตอ.บานแพวกับ อ.กระทุมแบน ไหลลงอาวไทยที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
         พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร ไมปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีอยางชัดเจนที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ของมนุษยสมัยโบราณ อาทิ ที่อยูอาศัย หรือที่ฝงศพตางๆ เพราะเปนดินแดนปากแมน้ําทําใหเชื่อวา
เปนที่ดินที่เพิ่มเกิดขึ้นใหมจากการทับถมของตะกอนของแมน้ําและไมเหมาะกับการทําการเพาะ
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ปลูกพืชเพื่อบริโภค เพราะดินมีความเค็ม อาหารที่จะบริโภคจะเปนพวกอาหารหรือพืชที่อยูตามปา
ชายเลน อาทิ หอย ปู และปลา

    ตอมาในสมัยที่เร่ิมมีการติดตอกับสังคมภายนอก ก็เร่ิมเขาสูสมัยประวัติศาสตรที่ศาสนา
พุทธและฮินดูจากอินเดียไดเขามามีอิทธิพลตอวัฒนธรรมทองถ่ิน เพราะปรากฏวามีการสรางเมือง
ขนาดใหญที่สุดที่มีคูน้ําลอมรอบพรอมทั้งศาสนสถานเปนจํานวนมาก อาทิ ที่นครปฐม    หรือเมือง
อูทองสมัยทวารวดี

    ในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร การตั้งถ่ินฐานในลุมแมน้ําแถบนี้มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ใน
ระยะแรกเปนการตั้งถ่ินฐานตามเสนทางคมนาคมทางน้ํา โดยเฉพาะชวง ต.มหาชัยเปนบริเวณปาก
แมน้ํา และเปนเสนทางการคาขายที่สําคัญทั้งภายในและภายนอก ทําใหคนในทองถ่ินสามารถติดตอ
สัมพันธกับคนนอกทองถ่ิน มีชาวจีนและชาวมอญเขามาคาขาย โดยเฉพาะการคาที่ขยายตัวในสมัย
รัชกาลที่ 3 และ 4 ทําใหอุตสาหกรรมน้ําตาลและการผลิตขาวขยายตัว ชาวจีนอพยพเขามาเปนแรง-
งาน นายทุน เจาภาษีนายอากร สวนชาวลาว ญวน และเขมร อพยพเขามาตั้งถ่ินฐานะจากการถูก
กวาดตอนเขามาในสมัยรัตนโกสินทร  การที่สมุทรสาครเปนแหลงชุมนุมของสําเภาจากเมืองจีนมา
จอดเทียบเพื่อขนถายสินคากันอยางคับคั่ง จึงพากันเรียกบริเวณนี้วา “ ทาจีน” นั่นเอง

    บริเวณลุมแมน้ําทาจีน จึงเปนที่รวมของชาวบานและชาวจีนผูถนัดเชิงการคา  มักมีวัด
ใหญและศาลเจาเปนศูนยกลางความเชื่อตั้งเรียงรายอยูตามริมน้ํา ชาวจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจสูง
มากในลุมแมน้ําทาจีน เร่ิมดวยการเปนกุลี ทําไร ทํานา ทําการประมง เปนพอคาหาบแร พายเรือขาย
ของ และซ้ือของตาง ๆ เพื่อนําไปขายอีกทอดหนึ่งดวยเรือเล็ก ๆ คร้ันเมื่อสะสมทุนมากขึ้นจึงเปนเจา
ของแพ เจาของรานคา เจาของโรงสี โรงน้ําตาล โรงน้ําแข็ง และเปนนายอากรฝน น้ํา และจันอับ

    จากอดีตจนถึงปจจุบัน ประชากรบริเวณลุมแมน้ําทาจีนยังดํารงชีวิตอยูดวยพื้นฐานของ
การเกษตรกรรม แตชาวจีนยังคุมผลประโยชนทางดานการคาพาณิชย ทําอุตสาหกรรมประมง และ
เปนแรงงานสรางความเจริญใหกับชุมชนแถบนี้เปนอันมาก ถือไดวาคนจีนที่เขามาทําใหโครงสราง
ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปจากแตเดิมที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเฉพาะภายในชุมชน มาเปน
การติดตอกับภายนอกชุมชน

โครงสรางครอบครัวของชาวจีนในเขต อ. เมือง จ. สมุทรสาคร

    โครงสรางครอบครัวของชาวจีนเขตอ.เมือง มีลักษณะคลายกับคนจีนแตจิ๋วทั่วไปใน
ประเทศไทย คือ มีความเปนปกแผน แตละครอบครัวมีความสามัคคีและเหนียวแนนในการดํารง
ชีวิต มุงสรางฐานะแสวงหาเงินทองแตเพียงอยางเดียว  สังคมชาวจีนในระยะแรก ๆ สวนใหญเปน
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เพศชาย ผูหญิงจีนแทบไมไดอพยพออกจากประเทศเลย ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความไมสะดวกในการ
เดินทางและความยากลําบากในการสรางฐานะ อีกทั้งผูใหญของตระกูลไมยอมอนุญาตใหภรรยาติด
ตามสามีไปตางประเทศดวย เพราะเกรงวาจะสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปทั้งหมด ดังนั้นผูชายจีน
จึงแตงงานกับหญิงในทองถ่ิน เพราะจะไดประโยชนหลายประการอันเนื่องจากชาติกําเนิดที่เปน
ไทยของภรรยา เปนการสะดวกตอพอคาจีนที่มีภรรยาเปนผูติดตอคาขายกับลูกคาไทยและการแตง
งานกับคนไทยเปนเรื่องที่หมดเปลืองนอยกวาการแตงงานในเมืองจีน

    จากคําบอกเลาของคนเกา ๆ เลาวา ตัวหญิงสาวไทยมักจะมีความพึงพอใจที่ไดแตงงาน
กับหนุมจีน แมวาหนุมจีนจะเปนเพียงผูใชแรงงาน ไมรํ่ารวยและกําลังสรางฐานะ  เพราะเชื่อวาความ
ขยันหมั่นเพียรที่ผูชายจีนไดรับการบมเพาะ และเห็นตัวอยางจากชาวจีนที่เปนเจาของกิจการที่สราง
ความร่ํารวยจากความขยัน ทําใหพอแมผูหญิงไทยเต็มใจที่จะไดลูกเขยชาวจีน  เนื่องจากเชื่อมั่นวา
เขยคนจีนจะสรางฐานะร่ํารวยไดดีกวาผูชายไทย

    ในปจจุบันการแตงงานในหมูชนสูงระหวางชาวจีนและชาวไทยกลับเปนลักษณะ
ประสานประโยชนซ่ึงกันและกัน ชาวจีนตระกูลใหญ ๆ นั้น ถาสืบตระกูลยอนหลังไปจะเห็นไดวาก็
เร่ิมสถานะของตนจากเสื่อผืนหมอนใบดวยกันทั้งนั้น โดยชนชั้นที่ไรสถานะทางการเงิน เดินทางเขา
มาประกอบอาชีพตางๆ และใชเวลาประมาณ 2-3 ช่ัวอายุคน สรางสมฐานะทางเศรษฐกิจใหมั่งคั่ง
และมั่นคง ซ่ึงภายหลังการแตงงานแลวผูหญิงจะเขามาอยูบานของสามี คอยรับใชปรนิบัติสามี และ
ครอบครัวของสามี ในขณะที่สามีตองเขาไปจัดการธุรกิจการคา

การจัดระเบียบทางสังคมของชาวจีนในเขตอําเภอเมือง จ. สมุทรสาคร
    การจัดระเบียบทางสังคมของชาวจีนในเขต อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีความคลายคลึงกับ

ชาวจีนที่อาศัยอยูในชุมชนอื่น ๆ กลาวคือ โครงสรางของสังคมจีนในประเทศไทยยังคงรูปแบบเดิม
ไว ชาวจีนมักผูกพันในหมูพวกเดียวกันมาก เพราะเปนผูที่มาจากบริเวณเดียวกัน จากการรวมตัวกัน
ในหมูของชาวจีน ทําใหชาวจีนในประเทศไทยสวนใหญยังคงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีจีนดั้งเดิมไวได ปจจัยที่ทําใหชาวจีนสามารถรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ไวไดก็คือ การเขามามีบทบาทของสังคมชาวจีน อาทิ การรวมตัวในรูปของสมาคมตาง ๆ เชน 
สมาคมไตเจง สมาคมแตจิ๋ว ที่มีวัตถุประสงคที่จะบรรลุถึงความตองการเปนเอกเทศ แตถามองโดย
สวนรวมแลว สมาคมเหลานี้ลวนแตมีบทบาทควบคุมชีวิตและความเปนอยู ตลอดจนพิทักษผล
ประโยชนของชาวจีนแทบทั้งส้ิน รวมทั้งการดําเนินการในเรื่องของศาลเจาอีกดวย

    วิถีชีวิตของชาวจีนในชุมชุมมหาชัยสวนใหญยังชีพดวยการประกอบการคาขายเปนหลัก 
และมีบางสวนเปนเจาของธุรกิจดานการประมง โรงงานแปรรูปอาหารทะเล โรงน้ําปลา อูตอเรือ 
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รานอาหารจีน ฯลฯ ฉะนั้นการเขามารวมตัวเพื่อความเหนียวแนนในดานธุรกิจจึงเปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้
ก็ตองการปองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากบรรดาคนในทองถ่ินดั้งเดิม สรางความเปนปกแผนให
กับกิจการของพวกพอง และเพื่อรักษารูปแบบการดําเนินชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมเอาไว นอก
จากนี้ยังใชเปนที่พบปะของบรรดาชาวจีนสูงอายุ เพื่อพูดคุยกันถึงสารทุกขสุขดิบ ส่ิงตาง ๆ เหลานี้
ลวนแตทําใหชาวจีนยังยึดถือความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีเกาของตนอยางเครงครัด

……………………………………….
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สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2531) , 25.

     3ศุกลรัตน  ธาราศักดิ์ ,  แซอธิบายศัพทคําไทยที่มีตนเคาจากภาษาตางประเทศ
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพกรมศิลปากร, 2540) , 90.

     4สมศรี แซจึง, “ประเพณีการแตงงานของชาวจีนในประเทศไทย : กรณีศึกษาจีนแตจิ๋วใน
ตําบลตลาด กระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร,” (สาระนิพนธปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2536) , 47.

    5ขจัดภัย บุรุษพัฒน,  ชาวจีนในประเทศไทย  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแพรพิทยา,  
2517) , 36.

    6เตือนพิศ ชัยพรหมประสิทธิ์,  “สถานภาพและบทบาทของสตรีในครอบครัวจีนใน
สังคมไทยปจจุบัน : กรณีศึกษากลุมอนุรักษนิยมในกรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธปริญญารัฐศา-
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2531) , 29.

    7ศุกลรัตน  ธาราศักดิ์ ,  แซอธิบายศัพทคําไทยที่มีตนเคาจากภาษาตางประเทศ
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพกรมศิลปากร, 2540) , 90.

        8ยุพเรศ มิลลิแกน, “บทบาทชาวจีนในประเทศไทย.” (วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2510) , 18.
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บทที่ 3
กรณีศึกษา 20 ครอบครัว

ในบทนี้ไดแบงกรณีศึกษาออกเปน 3 กลุมอายุไดแก

กลุมท่ี 1 อายุตั้งแต 30-39    เร่ิมตั้งแตครอบครัวท่ี  1- 11   จํานวน 11 ครอบครัว
กลุมท่ี 2  อายุตั้งแต 40-49    เริ่มตั้งแตครอบครัวท่ี  12-18   จํานวน  7  ครอบครัว
กลุมท่ี 3  อายุตั้งแต  50-59    เริ่มตั้งแตครอบครัวท่ี 19-20   จํานวน  2  ครอบครัว

การสัมภาษณกรณีศึกษาทั้ง 20 ครอบครัว ไดกระทําโดยพูดคุยทั้งเปนทางการและไมเปน
ทางการ โดยเฉพาะไมเปนทางการโดยสังเกตและสอบถามจากผูใกลชิดที่รูเร่ืองราวของผูให
สัมภาษณ  ทั้งนี้เพื่อนํามาตรวจสอบกับขอมูลที่ไดสัมภาษณมา

กลุมท่ี 1
ครอบครัวท่ี 1

    เฮียเพงมีอายุ 32 ป อยูในแซล้ี มีพี่นอง 4 คน เปนผูชาย 2 คน ผูหญิง 2 คน ผูใหสัมภาษณ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  พี่สาวคนโตอายุ 37 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศิลปะ คน
ที่สองเปนผูชาย อายุ 34 ป จบการศึกษาระดับปวส. มหาวิทยาลัยสยาม  ปจจุบันเสียชีวิตไปเมื่อ 8 ปที่
แลว คนสุดทายเปนผูหญิง อายุ  29 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการบริหารธุรกิจ

    พอและแมของผูใหสัมภาษณเกิดในเมืองไทย มีกงและอามาเกิดที่เมืองจีน โดยอพยพมา
จากตอนใตของจีนเพื่อหนีความแลงแคน และมาขึ้นฝงที่จังหวัดสมุทรปราการ เร่ิมจากงานรับงาน
ทั่วไป ตอมาไดยายครอบครัวมาตั้งรกรากที่ ต. ทาฉลอม จ.สมุทรสาคร  ซ่ึงกงประกอบอาชีพทําการ
ประมงกับนองชาย สวนอามารับผักมาขาย  และมีลูกดวยกัน 4 คน เปนหญิงลวน แมของผูให
สัมภาษณเปนบุตรคนที่ 4  จบการศึกษาชั้น ป. 1

    สวนพอนั้นจบการศึกษาระดับชั้น ป. 4 เคยประกอบอาชีพเปนชางเครื่องในเรือประมง  
เมื่อแตงงานแลวจึงเปลี่ยนอาชีพมาเปดรานขายของชํา

    หลังจากที่ขายของไดประมาณ 10 กวาป แมเร่ิมขายกวยเตี๋ยวอีก โดยขอเชาพื้นที่วางขาง
บานเปดราน เฮียเพงบอกวา หนาที่ประจําของตนเองกับพี่ชาย คือ ทุกวันเสาร อาทิตย และชวงปด
เทอม  ตองไปจายตลาดตั้งแตเชาตรู  เพราะไดใชจายเงินและมีเงินเหลือซ้ือของเลน  ซ่ึงรายไดจาก
การขายกวยเตี๋ยวคอนขางดี  และสามารถนํามาจุนเจือครอบครัวไดดี ในภาวะที่รานขายของชําทํา
เงินไมคอยดี   เฮียเพงเลาวา ตนเองเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ดวยเงินจากการขายกวยเตี๋ยวนั่นเอง
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    เฮียเพงบอกวาพี่นองของบิดาซึ่งอยูละแวกเดียวกัน ตางก็เรียนหนังสือกันนอย ดังนั้นเมื่อ
แตละคนจึงคาดหวังใหลูก ๆ ไดเรียนสูง ๆ  และพยายามทุกวิถีทางใหลูก ๆ ไดเรียนในโรงเรียนที่มี
ช่ือเสียง หลายครอบครัวสงลูกเขาไปเรียนในโรงเรียนที่มีช่ือเสียงในกรุงเทพ ฯ  บางครอบครัวจาง
ครูพิเศษมาสอนที่บาน  เมื่อลูก ๆ สามารถสอบเขาเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง ก็
จะนํามาคุยอวดกัน

    สําหรับเฮียเพงนั้นก็หนีไมพนภาวะดังกลาว  จําไดวาพอเคยพูดวาตัวเองไมมีอะไรจะให 
นอกจากหาเงินใหลูก ๆ เรียน ดังนั้นทุกคนตองตั้งใจเรียนใหมากที่สุด หนาที่การงานตาง ๆ ไมตอง
ทํา  ทําใหวัยเด็กของเฮียเพงคอนขางสุขสบาย แตตองใชเวลาสวนใหญไปกับการเรียน ทั้งเรียน
ประจําวันและเรียนพิเศษในกรุงเทพ ฯ

    พอตั้งความหวังใหลูก ๆ ทุกคนเรียนถึงขั้นมหาวิทยาลัย โดยเฮียเพงถูกสงใหไปเรียนใน
กรุงเทพ ฯ ตั้งแตอยู ม.1 เพราะคิดวาการเรียนในกรุงเทพ ฯ จะทําใหกาวหนามากกวาเรียนอยูใน
จังหวัด  เพราะมีโรงเรียนพิเศษดี ๆ หลายแหง  ชวงที่เรียนในกรุงเทพ ฯ ตองเดินทางไปกลับทุกวัน 
ซ่ึงตนเองรูสึกเหนื่อยอยูเหมือนกัน

    หลังจากที่เร่ิมเรียนม.4 เฮียเพงไดขอพอพักอยูวัดที่รูจักกับพระที่วัดเปนอยางดี อีกทั้งได
ใหเหตุผลวาทําใหสามารถเรียนพิเศษไดดีกวาไปเชาเย็นกลับ  ซ่ึงพอก็เห็นชอบดวย เพราะตองการ
ใหสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงได

    เฮียเพงสามารถสอบเขาเรียนตอที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในสาขารัฐศาสตรได  ซ่ึงพอ
และแมรูสึกดีใจมาก เพราะคิดวาเมื่อเรียนจบแลวจะสามารถรับราชการเปนนายอําเภอหรือปลัด
อําเภอได  พอคิดวาการรับราชการนายอําเภอหรือปลัดถือวาเปนอาชีพเจาคนนายคน

    หลังจากสอบเขาเรียนตอไดพอไดนําความสําเร็จของเฮียเพงไปคุยอวดพี่นองของตน ทํา
ใหเฮียเพงรูสึกเกร็งวาตัวเองจะสามารถเรียนจบจนเปนนายอําเภอสมใจพอหรือไม

    เฮียเพงเลาวาระหวางที่ตนเรียนในมหาวิทยาลัย เร่ิมรูสึกไมอยากรับราชการ และมีทัศนค
ติที่ไมดีกับอาชีพราชการ เพราะคิดวาระบบราชการมีขั้นตอนมาก และมีรายไดนอย ประกอบกับ
ตองเลนพรรคเลนพวกจึงจะสามารถไตเตาไปสูตําแหนงสูง ๆได    เฮียเพงคิดวาเมื่อตัวเองเรียนจบ
แลวจะสมัครเปนนักขาว เพราะคิดวาเปนอาชีพที่กําลังเปนที่นิยมของคนเรียนมหาวิทยาลัยสมัยกอน

    ระหวางที่เรียนอยูปลายเทอมของป 4 เกิดเหตุการณที่ไมคาดคิด คือ พี่ชายของเฮียเพงถูก
รถชนเสียชีวิต ชวงนั้นแมเสียใจมากเพราะตนเองคาดหวังกับลูกชายคนนี้มาก

    หลังการสูญเสียลูกชายคนโต พอกับแมก็ใหความใสใจกับเฮียเพงมากขึ้น สงเสียใหเรียน
ทุกอยาง จนบางครั้งพี่สาวกับนองสาวของเฮียเพงรูสึกนอยใจอยูบางวาทําไมตนเองไมไดรับการดูแล
เทาเทียมกัน ซ่ึงเฮียเพงเองก็รูสึกวาพอและแมใหความสําคัญกับตนเองมากกวาพี่สาวกับนองสาว
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    ตอมาทางบานประสบปญหาการเงิน พอเปนหนี้ธนาคารมาก ตองกูหนี้ยืมสินญาติ ๆ มา
ใชหนี้ธนาคาร ภาระในการเลี้ยงครอบครัวจึงไปอยูที่รานขายกวยเตี๋ยวซ่ึงแมรับผิดชอบอยู  เฮียเพง
จําไดวาตอนนั้นทุกคนตองชวยกันทํางาน แตพอก็ยังใหลูก ๆ ไดเรียนหนังสือไปตามปกติ  เพราะถือ
วาการเรียนจะทําใหลูก ๆ ไมตองมาลําบากเหมือนกับตนเองที่เปนอยู

    เมื่อเรียนจบระดับปริญญาตรี เฮียเพงไดเขาทํางานเปนนักขาวหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง ซ่ึง
พอกับแมก็มิไดตอวาที่ไมยอมรับราชการ  เพราะเห็นวาโตพอที่จะตัดสินใจทําอะไรดวยตัวเองแลว

    เฮียเพงทํางานเปนนักขาวโดยเชาหองพักอยูในกรุงเทพฯ และสงเงินใหกับทางบานบาง 
แตไมมาก เนื่องจากรายไดสวนใหญเสียกับการเขาสังคมนักขาว และเพื่อน ๆ บางครั้งตองขอทาง
บานใชบางก็มีเหมือนกัน

    เฮียเพงทํางานเปนนักขาวไดประมาณ 3 ป จึงลาออกมาเรียนตอระดับปริญญาโท โดยมิ
ไดปรึกษาพอกับแม เนื่องจากเห็นวาการเรียนปริญญาโทกําลังเปนที่นิยม  เมื่อสามารถสอบเรียนตอ
ระดับปริญญาโทได จึงนําเรื่องบอก ซ่ึงพอกับแมก็รูสึกดีใจมากที่มีลูกรักการเรียน และสามารถเรียน
ตอในระดับสูง ๆ ได

    เฮียเพงบอกวา การตัดสินใจจะทําอะไรในชีวิตลวนอยูในการพิจารณาของตนเองทั้งหมด 
ซ่ึงชีวิตสวนใหญจะอยูในการเรียน สวนงานในบานก็ทําบางเล็ก ๆ นอย ๆ เพราะทางบานจางคนใช
มาทํางานที่บานทั้งหมด

    ปจจุบันเฮียเพงยังไมไดบวช เพราะตนเองไมตองการบวชและคิดวาการบวชไมไดเปนสิ่ง
จําเปนในชีวิต ซ่ึงพอกับแมก็มิไดรบเราใหบวช  เฮียเพงบอกวาถาพอกับแมขอรองใหบวชตัวเองก็จะ
บวชให  ถือวาทําเพื่อความสะบายใจ

    นอกจากนี้เฮียเพงก็ยังไมไดแตงงาน แตไดคบกับผูหญิงคนหนึ่ง ซ่ึงระหวางที่คบกันแม
ไดเขามาไตถามวาผูหญิงคนนี้เปนลูกเตาเหลาใคร  เมื่อเลาใหฟงมารดาถึงไดรูวาผูหญิงคนนี้เปนลูก
ของเพื่อนที่เคยเลนกับเมื่อสมัยเด็ก ๆ  แมก็รูจักคนในครอบครัวนี้เปนอยางดีและเห็นชอบดวย

    ขณะนี้ผูใหสัมภาษณกําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท และไดกลับมาอยูบาน ขณะนี้แมได
เลิกขายกวยเตี๋ยวแลว และเขามาชวยฟนฟูธุรกิจขายของชําจนเริ่มดีขึ้น สวนพอไดวางมือแลวเพราะ
ทําไมไหว  สวนพี่สาวกับนองสาวไดแตงงานแยกครอบครัวออกไปแลว  ในบานจึงเหลือแตพอ แม 
และเฮียเพง

    เฮียเพงกลับมาอยูบานหลังจากใชชีวิตอยูในกรุงเทพ ฯ ไดประมาณ 15 ป โดยเขามาชวย
งานขายของชําในราน ซ่ึงแมไดฟนฟูจนมีลูกคาประจํา  เฮียเพงเองไดเรียนรูการคาขายจากแมอยู
เสมอ บางครั้งแมก็สอนวิธีการทําการคาดวย  ทําใหเร่ิมรูสึกชอบที่จะเขามาทําการคา
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    แมตั้งใจที่จะใหเฮียเพงเขามารับชวงการคาตอ  และไดเคยบอกอยูเสมอวาจะใหเฮียเพงรับ
ชวงตอ แตก็ยังถามเหมือนกันวาจะรับทําตอหรือไม ซ่ึงเฮียเพงก็คิดวาคงตองรับทํา เพราะคิดวาเมื่อ
ตัวเองไมทําแลวใครจะทํา  เนื่องจากนองสาวก็มีอาชีพรับราชการและแยกครอบครัวไปแลว สวนพี่
สาวก็มีธุรกิจสวนตัวและแยกครอบครัวไปแลวเชนกัน

    เฮียเพงคิดวาเมื่อเรียนจบปริญญาโทแลว จะหางานประจําทําและแตงงาน จากนั้นจะให
ภรรยาเขามารับผิดชอบงานในรานขายของแทน ซ่ึงการดําเนินการเหลานี้ยังไมไดพูดคุยกับพอ แม 
และพี่นอง

กรณีศึกษาที่ 2
    เฮียเฮงอายุ 32  ป เปนพี่ชายคนโต คนที่ 2 อายุ 30 ป คนที่ 3 อายุ 29 คนที่ 4 อายุ 26 คนที่ 

5 อายุ 25 ปเปนผูหญิงคนเดียว
    เฮียเฮงเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย คนที่ 2 จบปริญญา

ตรีมหาวิทยาลัยรังสิต คนที่  3 จบมหาวิทยาลัยสยาม คนที่ 4 จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร คนที่ 5 เพิ่มจบมหาวิทยาลัยรามคําแหงเมื่อปลายปที่แลว การตัดสิน
ใจเรียนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอะไร เปนความรับผิดชอบตัวเองของแตละบุคคล พอกับแมจะมี
หนาที่รับผิดชอบเรื่องเงินคาเลาเรียนใหเทานั้น   ทุกวันนี้นองชาย 2 คนไดเขามาชวยโรงกลึงอีกแรง
หนึ่งหลังจากจบการศึกษาแลว

    ปจจุบันเฮียเฮงอาศัยรวมกับครอบครัวพอแม ซ่ึงประกอบดวย พอ แม อาอี้ เฮียเฮงนองอีก 
3 คน  ภรรยา และลูกอีก 2 คน  สวนนองชายคนที่ 2 ไดยายออกไปอยูเองที่กรุงเทพ ฯ  เฮียเฮงบอกวา
งานเลี้ยงลูก ๆ สวนใหญจะเปนหนาที่ของแม  หลายครั้งแมไดบอกใหเฮียเฮงเองชวยเล้ียงนองดวย
เหมือนกัน

    เฮียเฮงเลาวาแตเดิมกงมาจากเมืองจีนมาขึ้นที่กรุงเทพ ฯ โดยประกอบอาชีพทําขนมเลี้ยง
ชีพ ตอมาอามาจึงตามมาทีหลัง  เมื่อยายมาอยูต.มหาชัยก็ยังคงเลี้ยงชีพดวยการทําขนมขายและสราง
ครอบครัวขึ้นที่นี่

    พอมีอาชีพทําโรงกลึงทําไดนาโม ทําเครื่องปนใบพัดเรือ เครื่องสูบน้ําจากบอปลาบอกุง 
โดยการเขาไปฝกหัดงานชางกลึงตั้งแตเด็กที่กรุงเทพ ฯ แถวพลับพลาไชย และไดสงอาชีพตอเฮียเฮง
โดยบิดาเปนผูควบคุมดานอะไหล  เฮียเฮงควบคุมดานการซอมไดนาโมเครื่องยนต ซ่ึงเฮียเฮงตองเขา
มารับชวงการดูแลธุรกิจภายในบานเมื่อจบชั้นมัธยมปที่ 3 และไมไดเรียนอีกเลย การคุมเงินภายใน
บานเปนหนาที่ของแม สวนพอจะเปนผูเบิกการใชจายภายในบาน ไมวาจะเปนคาใชจายภายใน
ครอบครัว หรือการเบิกจายเพื่อซ้ืออะไหล
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    เฮียเฮงบอกวาการตัดสินใจเขามาชวยธุรกิจในบานหลัง จบ ม.3 เนื่องจากปญหาลูกจาง
ภายในบานที่ลาออกบอยแมจะใหเงินเดือนถึงเดือนละ 8,000 บาท กินอยูเสร็จในราน แตบางครั้งก็
สรางปญหาอยูเสมอ ๆ   และบางครั้งก็ถึงกับไมมีคนทํางานเลย ทําใหตองเขามาชวยโรงกลึงโดย
ความสมัครใจของตนเอง ในขณะที่นอง ๆ ไดเรียนตอไปตามปกติ  ซ่ึงเฮียเฮงไดบอกวาไมไดรูสึก
เสียดายอะไร เพราะทํามา 20 ปแลว

    ทางครอบครัวเคยใหไปเรียนการศึกษานอกโรงเรียน แตก็ไมอยากเรียน เพราะเปนหวง
งานโรงกลึง ถาไปเรียนลูกคาจะไมสามารถติดตองานได ซ่ึงลูกคาสวนใหญก็เปนลูกคาประจําตอง
ติดตอเร่ืองการซอมไดนาโมและการเปลี่ยนอะไหลเครื่องยนตกันอยูตลอดเวลา   เฮียเฮงบอกวางาน
คุมโรงกลึงที่ทําอยูปจจุบันถือวาเปนหนาที่เสียแลว ถาตนเองไมทํางาน โรงกลึงก็ไมสามารถดําเนิน
กิจการตอได เพราะรายไดหลักของครอบครัวก็มาจากธุรกิจโรงกลึงเพียงอยางเดียว

    ปจจุบันเฮียเฮงแตงงานแลวกับคนไทยเชื้อสายจีนแซล้ิม ซ่ึงเปนลูกชาวสวนอยูอําเภอบาน
แพว จังหวัดสมุทรสาคร อายุ 29 ป จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พอแมเปนชาวสวน
มะนาว 30 ไร และปลูกพืชอ่ืน ๆ ตามฤดูกาล เมื่อแตงงานแลวจึงยายเขามาอยูในบานของผูให
สัมภาษณ โดยเปนแมบานเพียงอยางเดียว ไมตองทําสวน ปลอยใหเปนความรับผิดชอบของพอแม
ภรรยาที่ อ. บานแพว  อยูกันมาแลว 4 ป มีบุตร 2 คน คนโตเปนชายอายุ 2 ขวบกวา คนเล็กเปนหญิง 
1 ขวบกวา

    เฮียเฮงบอกวา ภรรยาคนนี้ไดมาจากการแนะนําของแมส่ือซ่ึงเปนเพื่อนกับแม  หลังจากที่
เฮียเฮงเคยไดรับการแนะนําใหรูจักผูหญิงคนอื่นมาแลว 2-3 คนทั้งที่มารดาพาไปดูตัว และแอบไปดู
เองบาง แตก็ยังไมชอบ จนกระทั้งคนปจจุบันเกิดจากการชักนําของแมส่ือ ซ่ึงรูจักกันเปนการสวนตัว
กับครอบครัวของภรรยา  เฮียเฮงเองก็รูสึกพึงพอใจกับผูหญิงคนนี้ดวยเชนกัน

    เฮียเฮงใหเหตุผลถึงการที่ตองมีแมส่ือหาคูใหวาตนเองทํางานอยูตลอดทั้งวันทําใหไมมี
เวลาที่จะคิดเรื่องเหลานี้ เมื่อมีผูใหญดําเนินการใหก็เปนสิ่งดี แตอยางไรก็ตามการเลือกวาจะเอาหรือ
ไมเอาลวนเปนสิทธิของตนทั้งส้ิน  เมื่อแตงงานแลวจึงยายเขามาอยูในบานของเฮียเฮงที่ต. มหาชัย
ทันที  และไมไดมีปญหากับแมของตนแตอยางใด ไมวาจะกอนหรือหลังมีลูกแลว เนื่องจากเปนผู
หญิงที่แมของตัวเองกับแมส่ือเปนผูแนะนําใหรูจัก

    สําหรับปญหากับภรรยานั้น เฮียเฮงบอกวาสวนใหญจะทะเลาะกันเรื่องเกี่ยงกันเลี้ยงลูก 
ซ่ึงเกิดคอนขางบอย แตก็ไมไดเปนเรื่องใหญโตสักพักก็จะหยุดกันไปเอง และจะมาปรับความเขาใจ
กันเมื่อตางฝายตางอารมณเย็นลงแลว

    ในสวนของคาใชจายภายในบาน เฮียเฮงจะไดรับเงินเดือนจากธุรกิจโรงกลึงสวนหนึ่ง อีก
สวนหนึ่งจะเปนการกินใชรวมกับคนอื่นภายในบาน อาทิ สบู ยาสีฟน ผงซักฟอก ฯลฯ  พอจะเปนผู
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ดูแลเรื่องการเงินทั้งหมด   แตถาเปนงานเกี่ยวกับพิธีกรรมการไหวแมกับภรรยาเปนผูดําเนินการทั้ง
หมด ไมวาจะเปนการติดตามกําหนดวันไหว การตระเตรียมอาหารสําหรับไหว  สวนพอจะเปนผู
ประกอบพิธีกรรมทั้งหมด อาทิ เปนผูไหว   ใน 1 ปจะทําการบูชาในพิธีจีนเกือบครบไดแก การไหว
วันพระจีน การไหวตามสารทใหญ ๆ  (ตรุษจีน สารทจีน) ไหวขนมจาง ขนมอี๋

    ในสวนของการสมาคมนอกบานเฮียเฮงไมไดเปนสมาชิกในชมรมอะไรเลยในจังหวัด 
แมทางจังหวัดจะมีกลุมแซโงว ( แซของผูใหสัมภาษณ) อยูบาง แตก็ไมไดรวมกลุมกันอยางเหนียว
แนนเหมือนตระกูลอ่ืน อาทิ แซล้ิม หรือแซตั้ง เพียงรูกันเองวาเปนคนแซโงวเหมือนกัน แตไมไดมี
งานประจําปเหมือนตระกูลอ่ืน  ประกอบกับเฮียเฮงเปนคนไมดื่มเหลา ไมสูบบุหร่ี ทําใหสังคมนอก
บานจึงนอยลงไปดวย  ถาจะไปเที่ยวสวนใหญจะรองานประจําจังหวัด อาทิ งานแหเจาพอหลักเมือง  
งานมหาชัยฟูดแฟร ฯล

    เพื่อนสวนใหญที่คบกันจะเปนเพื่อนสมัยที่เรียนกันมาตั้งแตอยูประถมและมัธยม แตการ
พบปะไมไดเปนทางการเทาใดนั้น และจะพบกันก็ไมบอยนัก เฮียเฮงบอกวาสาเหตุที่ไมไดพบปะกัน
บอยเพราะตนเองมีงานรัดตัวมาก

ครอบครัวท่ี 3
    เฮียนกมีพี่นอง 4 คน ตัวผูสัมภาษณอายุ 33 ป นองชายคนรองอายุ 32 ป นองสาวอายุ 30 

ป และนองชายคนสุดทองอายุ 29 ป เกิดที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด    พอของเฮียนกออกเรือตอน
นั้นยังไมมีเปนลูกจาง แลวจึงมาเปนไต (ผูคุมเรือประมง) ครอบครัวไดเปนเจาของเรือเมื่อเฮียนกอายุ
ได 10 กวาขวบ

    กงและอามาของเฮียนกมาจากเมืองจีน พอเปนคนหัวโพง ตําบลบางหญาแพรก จังหวัด
สมุทรสาคร เฮียนกมารับชวงตอนมีเรือแลว มีเรือเปนของตัวเองเมื่อประมาณ 20 ปที่แลว โดยอาศัย
ความชวยเหลือจากเพื่อน ๆ ทําตอนแรกเปนเรืออวนดําจับเฉพาะปลาทู

    ฝกอาชีพเรือครั้งแรกไมใชที่เรือของตัวเอง เรือของตัวเองวาจางคนอื่นเปนคนคุมแทน
สวนตัวเองไปฝกการทําประมงจากเพื่อน ๆ ของพอ  โดยดูการหาปลา ดูน้ํา ดูลม ตอนนั้นอายุ
ประมาณ 14-15 ปเทานั้น

    ปจจุบันจับปลาโดยไดรับสัมปทานจากรัฐบาลประเทศพมา เดือนหนึ่งประมาณ 2-3 แสน 
เคยถูกพมาจับโทษฐานทิ้งสมองนอกลายเสนไดรับสัมปทาน ตองอยูในพมา 1 เดือน เสียเงินถายเรือ
ประมาณ 4-5 หมื่นบาท

    เร่ิมเรียนที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร มาตอโรงเรียนเอกชัย แลวสอบเขาสมุทรสาคร
วิทยาลัย เรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ไมจบ การที่ตองมาทําอาชีพเรือเพราะพอบังคับ   ประกอบกับญาติพี่
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นองทางพอที่มีอาชีพออกเรือกันทั้งนั้น ญาติบอกวาจะเรียนไปทําไปออกเรือดีกวา เฮียนกบอกวา
เพราะความเกเรดวยเปนสวนหนึ่งที่เปนแรงผลักดันใหขอลงเรือ ไมวาจะจบชาหรือเร็วอยางไรก็ตอง
ลงเรือแนนอน   สวนนองชายคนรองซึ่งอายุหางกันแค 1 ป กลับไมถูกบังคับใหออกเรือดวยเหตุผล
วาเปนคนที่เมาคลื่นเมาทะเลสวนนองคนอื่นไมตองการประกอบอาชีพประมงเลยสักคน พอจึง
ปลอยใหเรียนหนังสืออยางเดียว

    เฮียนกฝกการทําประมงอยูกับเพื่อนของพอที่ ต.ทาฉลอมประมาณ 2-3 ป ถึงจะลงเรือของ
ตัวเอง การฝกเริ่มจะลงเรือไปกับเขา ไปยืนดูการลม การดูแลเครื่องเรือ ดูวิธีการหาปลาทู โดยออก
เรือไปตอนเย็น ศึกษาการหาปลาตลอดทั้งคืน พอเชาถึงเขาฝง

    เมื่อมีฝมือดีแลวจึงขึ้นเรือของตัวเองที่ตอใหม โดยการขึ้นเปนไต เพราะพอทําไมไหวแลว  
เงินลงทุนครั้งแรกไดมาโดยการกูจากเพื่อน ๆ พอ รวมทั้งญาติ ๆ รวมเปนเงินประมาณ 12-13 ลาน 
ไมไดมีการกูธนาคาร เพราะธนาคารไมใหกู

    เฮียนกเปนคนหาปลาอยางเดียว พอเปนคนขายปลาที่จับมาไดและคุมการเงินทั้งหมดภาย
ในบาน  เฮียนกจะไมรับรูรายรับ-รายจาย ทําอยางนี้อยูประมาณ 10 ป  ในขณะที่นองชายคนรองมี
หนาที่ซ้ือของลงเรือ และชวยพอตรวจสอบบัญชีปลา ซ่ึงพอแทบไมตองทําอะไรเลยนอกจากนี้ยัง
ประกอบอาชีพซ้ือปลาจากสะพานปลามาขายสงในกรุงเทพฯ ดวย

    เฮียนกบอกวาไมรูสึกนอยเนื้อต่ําใจอะไรเพราะสนุกกับงาน ประกอบกับงานก็หนักจึงไม
มีเวลาที่จะคิดอะไร  24-25  กวาวันกลับบานครั้งหนึ่ง กลับมาอยูบานประมาณ 7 วัน ทําอยูอยางนี้มา 
10 กวาปแลว

    ชวงที่เศรษฐกิจแย รายไดจากทางเรือไมดี จับปลาไดนอย น้ํามันมีราคาแพง พอตองไปลง
ทุนทําบอทรายดูดทรายขึ้นไปกอสราง กับเพื่อน ๆ  นอกจากนี้ยังไปชวนญาติคนอื่นทําดวย   แตใน
สุดทายก็ถูกโกงเปนจํานวนเงินรวม 10 ลาน การลงทุนทําบอทรายตองเอาบานไปค้ําประกันเงินกู
จากธนาคาร  ตรงนี้เฮียนกชวยอะไรไมไดเลย เพราะไมไดรับผิดชอบเรื่องการเงินภายในบาน

    ในชวงที่เศรษฐกิจแยเฮียนกก็ตองทําเรือไปเรื่อย ๆ เพราะถาเอาเรือข้ึนมาจอดจะไมได
อะไร ซํ้ายังตองเสียคาจอดเรือหรือข้ึนคานอีก ดังนั้นถึงขาดทุนก็ตองทํา เพื่อเล้ียงลูกนองประมาณ 
30-40 คน ตองจายเงินคนละ 3,500 บาท ตอ 20 กวาวัน ( ตอเที่ยว ) คาใชจายในการลงเรือตอคร้ัง
สําหรับอวนดําประมาณ 4 แสนบาท ( เปนคาลูกจาง , น้ํามัน, น้ําแข็ง , คาของลงเรือ )

    เฮียนกเคยถูกจับติดคุกที่ประเทศพมาเกือบเดือนกวา ซ่ึงทางรัฐบาลไมไดเขามาชวยเหลือ
อะไรเลย จนกระทั้งพอตองเปนคนชวยเร่ืองเงินถายเรือออกมา ซ่ึงเปนเงินที่เก็บมาจากกําไรครั้งกอน 
เฮียนกบอกวาชวงนั้นไมตองกูเงินจากธนาคาร ซ่ึงเงินที่ตองใชในการถายเรือคืนทั้งหมดประมาณ 
40,000-50,000 บาท
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    สวนเรื่องการแตงงานเฮียนกบอกวาทางบานไมไดเลือกให แตตนเองเปนคนเลือกผูหญิง
เองทั้งหมด เจอกับภรรยาครั้งแรกที่ ต. มหาชัย ฝายพอแมของเฮียนกไมปญหาอะไรในการเลือกคู
ครองครั้งนี้  เพราะเห็นวาสามารถตัดสินใจชีวิตของตัวเองไดแลว  ปจจุบันมีบุตรดวยกัน 2 คน คน
แรกเปนผูหญิงกําลังเรียนอยูมัธยมปลาย โรงเรียนสตรีประจําจังหวัดสมุทรสาคร        คนที่สองเปน
ผูชายเรียนอยูมัธยมตน

    ปจจุบันเฮียนกไดซ้ือบานเปนของตัวเอง โดยใชเงินจากที่ขอยืมจากแมประมาณ 700,000 
บาท แลวคอยผอนชําระคืน

    เงินที่ไดจากการทําประมงจะนํามาแบงใชในครอบครัว และแบงใหกับพอกับแมดวยแลว
แตรายไดซ่ึงไมแนนอน มีนอยก็ใหนอย มีมากใหมาก  สวนภรรยาทําขนมหารายไดเสริมเพื่อใชจาย
ภายในบาน คาเลาเรียนลูก การดูแลลูก ๆ ภรรยาจะเปนผูรับภาระทั้งหมด อาทิการตัดสินใจเรื่องการ
เลาเรียนของลูกจะเปนการคุยกันระหวางลูกกับแม โดยใหลูกเปนผูตัดสินใจในการเรียน เพราะ
อาชีพของเฮียนกตองไปออกเรืออยูตลอดเวลา ( ประมาณ 24 วัน ตอ 1 เที่ยว ) บางครั้งเมื่อรายไดไม
พอกับรายจายในบาน ก็อาจมีการทะเลาะกันบาง

    หลายครั้งที่ภรรยาไดเขามามีสวนชวยเฮียนก  เมื่อเฮียนกถูกพอตอวาเรื่องทําประมงขาด
ทุน ภรรยาจะกลาเถียงพอของเฮียนก แจกแจงถึงเหตุผลแทน จนหลายครั้งภรรยาเคยบอกใหเฮียนก
เลิกทําประมงเสียเลย

    ในสวนของพิธีกรรม ประเพณีจีน แมจะเปนผูเขามาจัดการทั้งหมด เพราะเฮียนกไมมี
เวลา เนื่องจากตองออกไปทําประมงครั้งและหลาย ๆ วัน พอกลับมาก็นอนอยางเดียว ดังนั้นเรื่องใน
บานจะไดรับการบอกเลาจากภรรยาบาง บางครั้งก็คุยกันเรื่องรายรับรายจายภายในบานเพื่อหาทาง
แกไข แตจะไมนําเรื่องในบาน หรือปญหาการประกอบอาชีพประมงไปปรึกษาหารือกับพอหรือแม

    ปจจุบันเฮียนกไมไดเปนกรรมการสมาคม เพื่อนฝูงจะหยุดเรือไมตรงกัน เพราะบางคน
ออกเดือนชนเดือน บางคนออก 2 เดือน   นาน ๆ ถึงจะพบปะสังสรรคกันครั้งหนึ่ง จะมีปของประมง
จะจัดงานมาเจอกัน เฮียนกไมไดเปนสมาชิก เคามาจดชื่อใหเขาเปนสมาชิกเองโดยไมมีการเสียคาใช
จายในการเปนสมาชิกแตอยางไรเลย เวลามีเหตุการณอยางน้ํามันขึ้นราคา ทางสมาคมจะปรึกษากัน
วาจะดําเนินการอยางไร จะประทวงหรือไม   โดยชวยกันออกเงินคนละ 100 – 200 บาทเขาสมาคม

    สมาคมไมมีสํานักงาน ไมมีระบบบัญชี  กรมประมงจะมาประสานงานกับชมรม ถาไป
ประทวงเรื่องน้ํามัน ก็จะมาปรึกษากันกอน กรมประมงจังหวัดจะใหประทวงหรือทําอยางไรดี หลาย
หนที่ไปประทวงเรื่องน้ํามัน คุยกันดวยวิทยุกลาง และปดปากอาวไทย

    ปจจุบันเฮียนกตองรับจางเปนไต ( คนคุมลูกนองออกหาปลา ) เนื่องจากเศรษฐกิจไมดีทํา
ใหตองขายเรือของตนเอง เพื่อนําเงินไปใชหนี้ของพอที่ทําธุรกิจดูดทรายแลวถูกเพื่อนๆ โกง โดยพอ
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นําเฮียนกไปฝากฝงรับจางเพื่อน ๆ ออกเรือแทน คาจางจะคิดเปนเปอรเซนตจากจํานวนปลาที่ไดมา
ในแตละเที่ยว ซ่ึงจะอยูในระดับ 10 %

    เฮียนกบอกวารายไดของผูเปนไตจะไมแนนอน ขึ้นอยูกับจํานวนปลา และราคาน้ํามัน 
หลายครั้งนี้ผูเปนไตตองควักเปนเงินลูกนองบางเปนครั้งคราวเปนเรือข้ึนบกเที่ยวหนึ่ง ในขณะที่ลูก
นองจะไดเงินคอนขางแนนอนกวา ( ลูกจางสวนใหญเปนคนอีสาน )

    ปจจุบันเฮียนกไดแยกออกมาตั้งครอบครัวอยูตางหาก  สวนพอของเฮียนกไดแยกตัวออก
ไปมีครอบครัวใหม ปลอยใหแมอยูกับบานเพียงลําพังมานานนับ 10 ปแลว แมจะบอกลูก ๆ ของตัว
เองวาอยาไปยุงเกี่ยวหรือติดตอกับพอเด็ดขาด และหาเลี้ยงครอบครัวจากเงินเก็บ รวมทั้งขาย
กวยเตี๋ยวเปนงานเสริมอีกทางหนึ่งดวย

ครอบครัวท่ี 4
    เฮียยุทธอยูในแซล้ิม   เปนบุตรชายคนโตในบรรดาพี่นองทั้งหมด 5 คน ปจจุบันอายุ 36 

ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับปริญญาโทเอกการ
เงิน มหาวิทยาลัยสยาม คนที่ 2 เปนผูหญิงจบการศึกษาระดับปวช. คนที่ 3 เปนชายจบการศึกษา
ระดับปวช. คนที่ 4 จบการศึกษาระดับปวส. คนที่ 5 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

    อากงกับอามามาจากเมืองจีน สวนพอและแมเกิดในเมืองไทย แตกอนพอเชาบานอยูทาย
ตลาดมหาชัย มีอาชีพขายกวยเตี๋ยวอยางเดียว สมัยเด็ก ๆ เฮียยุทธไมไดอยูกับพอและแม แตไปอยูกับ
ญาติฝายแมซ่ึงเปนชางตัดเสื้ออยูในตลาด สาเหตุที่ตองไปอยูกับญาติเนื่องจาก แตกอนฐานะทางบาน
ยากจนมาก พอกับแมตองทํามาหากินจนไมมีเวลาที่จะเลี้ยงลูก เฮียยุทธและนอง ๆ จึงถูกสงใหญาติ 
(นองแม) เล้ียงแทนเพื่อใหทางบานสะดวกในการทํางาน โดยทางบานสงเงินเปนคาใชจายใหทั้ง
หมด ไมวาจะเปนคาอาหาร คาเรียนหนังสือ สวนเฮียยุทธเองชวยงานในบานเล็ก ๆ นอย  ๆ เทานั้น

    เฮียยุทธกลับมาอยูบานเมื่อตอนเรียนประถม 5 มีงานประจํากอนไปโรงเรียนคือ ชวยตั้ง
รานกวยเตี๋ยว ติดเตาถานตมน้ําใหรานขายกาแฟ  ถาเปนวันหยุดเสาร-อาทิตยจะเขามาชวยงานใน
รานตลอดทั้งวันโดยมีหนาที่ชงกาแฟ ซ่ึงไดรับการฝกจากมารดาและลูกจางที่เปนอยูกอนแลว

    ตอมาพอไดเขาไปลงทุนทําธุรกิจรถตูรับจางขนของขนคนงานใหเจาของเรือประมง โดย
จางคนมาขับ เนื่องจากพอตองคุมรานกวยเตี๋ยวดวย ทําใหไมมีเวลาที่จะมาดูแลรถตูไดเต็มตัว เฮีย
ยุทธเองก็ไมไดเขามาควบคุมกิจการรถตู เนื่องจากตองเรียนหนังสือ ประกอบกับรถตูตองวิ่งระยะ
ทางไกล ๆ  ตอมาก็ตองเลิกกิจการวิ่งรถเพราะมีรายจายมาก อาทิ คาซอมหลังจากมีอุบัติเหตุ คา
อะไหลตาง ๆ  รวมถึงลูกนองโกงคารถดวย
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    หลังจากเลิกกิจการรถตูพอไดรับการชักชวนจากเพื่อนใหทําหองเย็น มีหนาที่เปนผูจัด
การ ซ่ึงบางครั้งตองเดินทางไปอยูตางจังหวัดบอย ดังนั้นจึงเลิกขายกวยเตี๋ยวเพื่อมารับผิดชอบงาน
หองเย็นอยางเต็มตัว  ตอมาหัวหนาของพอออกทุนใหครอบครัวของเฮียยุทธไปซื้อหองแถวในราคา 
600,000 บาท เพื่อจะไดไมตองเชาบานอีกตอไป โดยใหผอนชําระเปนงวด ๆ ตามแตกําลังทรัพยที่
ไดมา หลังจากยายเขามาอยูบานใหมแลวแมไดเริ่มประกอบอาชีพทําริบบิ้นพวงมาลัยขายโดยเฮีย
ยุทธไดเขาไปชวยงานอยางเต็มตัว ซ่ึงระหวางนั้นเฮียยุทธเองก็ตองเรียนหนังสือไปดวย ในขณะที่
นองสาวตองไปชวยทํางานเปนเสมียนอยูในบริษัทหองเย็นที่พอทํางานอยู  สวนนอง ๆ ที่เหลือก็ยัง
เล็ก ๆ กันอยู

    เฮียยุทธใชเวลาเรียนปริญญาตรีถึง 6 ป เพราะตองชวยงานทางบานหาเงินมาผอนสงคา
หองแถว  จนสุดทายตองกลับมาขายกวยเตี๋ยวอีกครั้งเนื่องจากรายไดจากการขายมาลัยไมคอยดี โดย
เฮียยุทธก็ยังคงเขามาชวยงานขายกวยเตี๋ยวอยูบาง อีกทั้งยังหางานบริษัททําควบคูไประหวางเรียนอยู
ตลอด  เปลี่ยนงานอยูหลายบริษัททั้งในสมุทรสาครและกรุงเทพ ฯ  เงินที่ไดมาจะแบงเปน 2 สวน 
สวนหนึ่งใหกับแมเอาไวผอนบาน อีกสวนเก็บไวใชสวนตัว  ไดมามากก็แบงใหมากไดนอยก็แบง
นอย ซ่ึงแมก็ไมไดเรียกรองใหชวยเหลือเร่ืองการผอนไดแตอยางใด

    นอกจากนี้ยังนําเงินไปซื้อที่ดินไวผืนหนึ่งจํานวน 64 ตารางวา เพื่อเตรียมไวสรางบาน แต
ตอนนี้ตองหยุดไวกอนเนื่องจากคากอสรางมีราคาแพงเพราะพิษเศรษฐกิจที่ตกต่ําอยูในปจจุบัน ซ่ึง
ถาลงทุนสรางจริง ๆ ตองหาเงินอีกเกือบ 1 ลานบาท

    หลังจากเรียนจบระดับปริญญาตรีจึงเริ่มทํางานประจําในฝายบุคคลบริษัทหองเย็นใน
จังหวัดสมุทรสาคร ทําอยูไดประมาณ 2 ป จึงยายเขามาทําฝายคลังสินคาและฝายวางแผนการผลิตใน
บริษัทแปรรูปอาหารทะเล ตอมามีการเปลี่ยนแปลงในบริษัท ซ่ึงเฮียยุทธไดเขาไปรับตําแหนงที่ไม
ชอบและคิดวาถาอยูตรงนี้จะไมเจริญกาวหนาแนนอนจึงลาออกมาเปนพนักงานขายอีกบริษัท 
ระหวางนั้นเฮียยุทธไดเขาไปสมัครเรียนตอระดับปริญญาโทดานการเงิน เพราะเห็นวาวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจยังไมสามารถสรางความเจริญกาวหนาทางอาชีพการงานได 
การเรียนตอนาจะเปนทางเลือกที่ดีได  ซ่ึงระหวางนั้นก็ยังทําอาชีพเซลลไปดวย และสุดทายตองลา
ออกอีกเพราะเวลาทํางานกับเวลาเรียนตรงกัน

    เมื่อลาออกจากงานแลวเฮียยุทธกลับมาชวยมารดาขายกวยเตี๋ยว ใชเงินเก็บสวนตัวและขอ
คาแรงเปนเงินเดือนเพื่อนํามาเรียนใหจบ ซ่ึงมารดาก็ไมขัดของแตอยางใด  ตอมามีเพื่อนมาชักชวน
ใหทําบริษัทเงินทุนที่กรุงเทพ ฯ แถวถนนสีลม ชวงนี้เปนชวงที่ลําบากมาก เพราะตองทํางานตอน
กลางวันและกลับไปเรียนตอนเย็น ซ่ึงที่ทํางานกับมหาวิทยาลัยอยูไกลกันมาก หลังเลิกเรียนก็ตอง
ขับรถกลับบานที่สมุทรสาคร กวาจะถึงบานก็ประมาณ 4 ทุมกวาเขาไปแลว ตองหาเงินเรียนเองซึ่ง
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คาเทอมครั้งละ 3 หมื่นกวาป นับวาเปนจํานวนที่มากพอสมควรสําหรับคนที่เพิ่งเขามาเริ่มงานใหม 
ๆ

    เฮียยุทธทําอยูจนกระทั้งเรียนจบปริญญาโท ประกอบกับบริษัทที่ทํางานอยูถูกยุบดวยพิษ
เศรษฐกิจจึงลาออกมาหางานใหม สุดทายไดไปทํางานที่บริษัทเครื่องสําอางแถวคลองเตยทําอยูได
อีก 2 ป ก็ถูกผูรวมงานเกาดึงตัวมารวมงานกันที่บริษัทเงินทุนอีกแหงหนึ่งซึ่งอยูในจังหวัด
สมุทรสาคร  เมื่อทําไดไมเทาไรก็ถูกดึงตัวอีก คราวนี้เปนนองเขยซึ่งรวมหุนกับเพื่อน ๆ ตั้งบริษัทเชา
ซ้ือที่มหาชัย และเห็นวาเฮียยุทธมีความชํานาญงานดานนี้อยูจึงเรียกตัวใหมารับผิดชอบในตําแหนงผู
จัดการทั่วไป

    ปจจุบันเฮียยุทธแตงงานแลวกับภรรยาคนสมุทรสาครซึ่งมีอายุมากกวาหนึ่งป  ภรรยาจบ
ปริญญาตรีสาขาดานคหกรรม ขณะนี้เปนหัวหนาแผนกโภชนากรประจําโรงพยาบาลแหงหนึ่งใน
กรุงเทพ ฯ เฮียยุทธเลาวาในชวงแรกเริ่มจากความเปนเพื่อนกอนตั้งแตสมัยที่ยังเรียนหนังสือกันอยู 
ตอมาเริ่มสมัครรักใครกันชอบพอกัน คบกันเกือบ 11 ปจึงแตงงานกัน ซ่ึงในระหวางที่กําลังคบกันก็
อยูในสายตาของมารดาทั้งส้ิน ประกอบกับครอบครัวของภรรยากับเฮียยุทธรูจักและไปมาหาสูกัน
อยูเสมอ นอกจากนี้ยังรูนิสัยของภรรยาวาเปนคนขยัน ทําใหแมชอบและไมไดกีดกันแตอยางใด   
หลังจากแตงแลวไดยายเขามาอยูบานเฮียยุทธ  เฮียยุทธกับภรรยจะรับผิดชอบคาใชจายภายในบาน
โดยใหเปนเงินเดือนไป  เมื่อถึงเทศกาลงานไหวภรรยาจะเขามาชวยในการจัดของไหว การเตรียม
เครื่องเซนไหวตาง ๆ  ซ่ึงแมจะเปนคนบอกทุกอยางวาถึงเทศกาลใดแลว ตองใชอะไรบาง ครอบครัว
ของเฮียยุทธจะเซนไหวเจาตามประเพณีจีนครบทุกเทศกาลในหนึ่งป  ในขณะพอและนองชายจะ
เปนสมาชิกและรวมกิจกรรมของสมาคมแซล้ิมอยูเสมอ แตเฮียยุทธไมไดเขาไปรวมกิจกรรม นาน ๆ 
คร้ังจึงเขารวมบางแตก็ไมไดจริงจังเหมือนพอกับนองชาย เฮียยุทธบอกสาเหตุที่ไมไดเขารวมกิจ-
กรรมในจังหวัดเพราะตนเองตองใชชีวิตสวนใหญทํางานในกรุงเทพ เพิ่งจะเขามาทํางานอยูใน
มหาชัยอยางเต็มตัวเมื่อไมกี่ปนี้เอง   กิจกรรมสวนใหญที่เขารวมคือ ชมรมดานกีฬาที่มีอยูประปราย
ในมหาชัย

    อยูดวยกันมาไดประมาณ 10 ปแลวการตัดสินใจตาง ๆ ของเฮียยุทธจะตองปรึกษากับ
ภรรยาทั้งส้ิน  เมื่อเกิดปญหาจะปรับความเขาใจกันเองดวยเหตุผลโดยไมไปใหผูใหญทั้งสองฝายรับ
รูแตอยางใด  ขณะนี้ยังไมมีบุตรเนื่องจากภรรยามีปญหาเกี่ยวกับมดลูกที่ผิดรูปทําใหมีบุตรยาก  เฮีย
ยุทธกับภรรยาเคยไปปรึกษาแพทย และไดรับคําแนะนําใหทําวิธีการตาง ๆ มากมายเสียเงินไปหลาย
แสนแตก็ยังไมประสบความสําเร็จจนรูสึกทอแทที่จะมีบุตรแลว

    ปจจุบันนอง ๆ ตางก็มีครอบครัวกันหมดแลว บางคนแยกบานออกไปอยูตางหาก แตเมื่อ
มีปญหาเรื่องธุรกิจที่ทําอยูจึงจะมาปรึกษาบาง บางครั้งเฮียยุทธก็ใหหยิบยืมเงินบางมากนอยตามแตที่
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กําลังจะใหได แตสวนใหญถาเปนเงินจํานวนมาก  ๆ นองสาวจะชวยเหลือนอง ๆ มากกวา เนื่องจาก
นองสาวไดแตงงานกับผูชายที่มีฐานะการเงินดี

ครอบครัวท่ี 5
    เฮียเมนอายุ 37 ป แซแต มีพี่นอง 9 คน เปนผูชาย 3 คน เปนผูหญิง 6 คน เฮียเมนเปนคน

ที่ 8 พอของเฮียเมนมีเมีย 2 คน ตนเองเปนลูกของแมเล็ก  เฮียเมนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
ช้ันสูง มหาวิทยาลัยสยาม

    อากง-อามา และพอของเฮียเมนมาจากเมืองจีน พอมาเมืองไทยเมื่ออายุเพียง 16 ป มาครั้ง
แรกอากงกับพอเร่ิมจากการเลี้ยงเปดเลี้ยงหมูริมคลองมหาชัย ตอมาขยายกิจการเปนคาขายอาหารไป
ดวยโดยตั้งเปนรานขาวตม  ตอมาแตงงานกับแมซ่ึงอยูในเมืองไทย  และเขามารับผิดชอบงานในราน
อาหาร

    เฮียเมนเลาวาตอนเด็ก ๆ ตนเองกับพี่ ๆ มีหนาที่หาผักหญาตามขางทาง เพื่อนําไปเลี้ยง
เปดกับหมู นอกจากนี้ยังตองเขาไปชวยงานในรานขาวตม วันใดที่ลูกนองในรานลางาน ลูก ๆ ตอง
ผลัดกันหยุดเรียนกันคนละวันเพื่อแบงเบาภาระทางบาน ตองมาชวยกันทํางานตั้งแตเปนลูกมือ จัด
เตรียมราน จัดผัก เก็บโตะจนถึงลางจาน เร่ิมงานตั้งแตตี 5 เลิกงานตอนเที่ยงคืนทุกวัน จึงตองแบง
กันทํางานเปนกะสลับกันระหวางพี่นอง ซ่ึงปจจุบันก็ยังดําเนินกิจการอยู แตกิจการทั้งหมดอยูใน
ความรับผิดชอบของพี่สะใภ

    การตัดสินใจเรื่องการเรียนอยูในการตัดสินใจของเฮียเมน   เนื่องจากเปนคนที่ชอบเที่ยว
ทําใหชีวิตสวนใหญของเฮียเมนอยูนอกบาน  ซ่ึงพอกับแมไมคอยดุวา เนื่องจากรูจักนิสัยชอบเที่ยว
ของลูกชายดี ประกอบกับตองทํางานในรานขาวตมซ่ึงตองเปดขายเกือบตลอด 24 ช่ัวโมง ทําใหไม
คอยมีเวลามาสนใจลูกเทาใดนัก  ดังนั้นเฮียเมนจึงไมคอยคุนเคยกับพอ แตกลับสนิทกับทางแมเสีย
มากกวา

    เฮียเมนเลาวา ลูก ๆ ของแมเล็กมักจะไมมีปญหากับแมใหญ แตลูก ๆ ของแมใหญมักจะ
รังเกียจแมเล็ก มีบางคนเทานั้นที่เขากับแมของเฮียเมนได ซ่ึงสวนใหญจะเด็กที่ถูกแมเฮียเมนเล้ียง ใน
สวนตัวของเฮียเมนเองก็ใหความเคารพตามอาวุโสเทานั้นเอง  แตบางครั้งก็ไมพอใจที่ลูกแมใหญเขา
มาตอวาแมของตัวเอง

    ตอมาพอเร่ิมทํากิจการขาวตมไมไหว เนื่องจากเปนโรคเบาหวาน โรคไต เฮียเมนจึงเริ่ม
เขามาควบคุมกิจการขาวตมแทน เปนทั้งคนควบคุมเด็กในราน การซื้อของเขาราน   โดยเปลี่ยนเวลา
เรียนจากชวงเชามาอยูรอบบาย  เมื่อกลับมาถึงบานประมาณ 3 ทุมจึงเริ่มคุมรานชวงกะกลางคืนตอ  
สวนเปดก็ไมไดเล้ียงแลว เพราะงานในรานขาวตมมีมาก อยางไรก็ตามการคุมกิจการก็ยังอยูในความ
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รับผิดชอบของแมตลอด  เมื่อถึงเทศกาลงานไหวเจาก็เปนคนจัดแจงเรื่องทั้งหมด สวนลูก ๆ มีหนาที่
ทําตามที่แมบอกเทานั้น

    ระหวางที่เรียนปวส. พอไดใหเฮียเมนมารับงานขายอาหารกุง เนื่องจากมีลูกชายอีกคน
เล้ียงกุงกุลาดําอยู  ดวยเห็นวาธุรกิจการขายอาหารกุงนาจะไปไดดี จึงใหทุนไปตั้งกิจการขายอาหาร
กุง โดยขายกุงกับใหพี่ชายและลูกคาคนอื่น  ตอมาธุรกิจการเลี้ยงกุงเริ่มซบเซา ราคากุงเริ่มตกเนื่อง
จากเกษตรกรในมหาชัยหันมาเลี้ยงกุงมากขึ้น บางรายปรับนาขาวเปนนากุง ทําใหกุงลนตลาดราคา
ตก ประกอบกับอาหารกุงมีราคาตนทุนที่แพง บิดาจึงบอกใหผูใหสัมภาษณเลิกขายอาหารกุง แลว
กลับมาชวยงานในรานขาว

    ตอมาเฮียเมนมีความคิดที่จะเปดอูรถยนตจึงเอาที่ดินที่บิดาแบงใหมาเปดเริ่มดําเนินกิจ
การ โดยนําเงินทุนมาจากครอบครัวมาสวนหนึ่ง ซ่ึงงานในอูเฮียเมนไดเขามาดูแลเองตั้งแตดูแลเรื่อง
การกอสราง การสั่งของ รวมถึง การบริหารงานดวยตัวเองทั้งหมด  ปจจุบันไดเปนตัวแทนจําหนาย
ยางยี่หอดังยี่หอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร

    พอและพี่ชายของเฮียเมนลวนเปนสมาชิกของสมาคมแซเตียว  มักเขารวมกิจกรรมของ
สมาคมอยูเสมอ สวนเฮียเมนเคยเขารวมกิจกรรมบางเมื่อตัวเองยังเล็ก โดยตามพอเขารวมกิจกรรม 
แตเมื่อโตขึ้นก็ไมไดเขารวมกิจกรรมแตอยางใด ซ่ึงพอกับแมก็ไมวาเหมือนกัน  แมวาเฮียเมนจะไม
ไดเขาสมาคมแซ แตก็ยังมีกลุมที่คบกันอยางเหนียวแนนเกือบ 20 คน ซ่ึงสวนใหญเปนเพื่อนเรียน
และเพื่อนเที่ยวกันมาตั้งแตเด็ก ๆ  ทุกคนจะรูจักกันดีกวาใครเปนลูกใคร  บางครั้งก็จะนําเรื่องใน
บานมาปรึกษากันบางแตก็ไมบอยครั้ง และใหคําปรึกษาบางเปนครั้งคราว บางครั้งก็ใหหยิบยืมเงิน
กันถึงหลักลานโดยไมตองมีการทําสัญญา

    ปจจุบันเฮียเมนสมรสแลว ภรรยาเปนคนแซเจี่ยว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีบุตรชายดวยกัน 1 คน อายุ 2 ขวบ เฮียเมนเลาวากอนหนานั้นมารดาเคยหาผู
หญิงมาใหดูตัว เพราะคิดวาถามีเมียแลวเฮียเมนจะไดเลิกเที่ยวเลนการพนัน แตก็หนีไมยอมมาดูตัว
ทุก ๆ คร้ังไป

    หลังจากแตงงานแลวจึงยายเขามาอยูบานเฮียเมน  โดยมีหนาที่รับผิดชอบงานในบาน การ
ดูแลการเงินของอูรถจะรวมกันทํา  เมื่อเกิดปญหาในการดําเนินธุรกิจจะนําเรื่องมาปรึกษากันซึ่งเฮีย
เมนถือวาเปนการใหเกียรติอยางหนึ่งเหมือนกัน  แตถาเปนเรื่องที่เฮียเมนตัดสินใจไปแลวภรรยามา
เปล่ียนแปลงมักจะทําใหมีปากเสียงกัน  ซ่ึงเฮียเมนเองก็รูขอเสียของตัวเองวาเปนคนอารมณรอน  
สวนแมไมคอยเขามาเกี่ยวของกับครอบครัวเฮียเมนเทาไรนัก ถาจะถามก็ถามเพียงแคตอนนี้ทําธุรกิจ
ดีหรือเปลา แตจะไมเขามายุงกับเรื่องภายในครอบครัว เมื่อถึงเทศกาลงานไหวเจาภรรยาจะเปนผูเขา
ไปชวยเหลืองานโดยไมตองรองขอ  ซ่ึงเฮียเมนก็เห็นดวยเพราะถือวาเปนหนาที่ของผูหญิง
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    เฮียเมนเลาวาไดแบบอยางการดํารงชีวิตมาจากพอกับแม  สมัยเด็ก ๆ เมื่อเกิดปญหาภาย
ในบานเฮียเมนไมเคยเห็นบิดาลงไมลงมือกับแมเลย ทําใหตนเองเอามาเปนแบบอยางวาเมื่อเกิดมี
ปากเสียงกับภรรยาตัวเองจะไมลงไมลงมือเชนกัน

ครอบครัวท่ี 6
    เฮียแอวอายุ 37 ป อยูในแซล้ิม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะบริหารธุรกิจ เอกการบริหารจัดการ จบการศึกษามาเมื่อป 2532  มีพี่สาว 1 คน อายุ 39 ป  จบ
การศึกษาระดับปวส. สาขาการบัญชี พาณิชยการธนบุรี มีอาชีพเปนลูกจางทํางานอยูในสะพานปลา
มหาชัย นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับทําฟนปลอม ซ่ึงไดรับการสืบทอดมาจากพอ

    กงและพอของเฮียแอวมาจากเมืองจีน ซ่ึงพอเปนผูเลาใหฟง เมื่อมาเมืองไทยแลวได
ประกอบอาชีพขายของชําทั่วไปอยูในตลาดมหาชัย  สวนพอมีอาชีพเปดรานถายรูปและทําฟนปลอม  
โดยเขาไปเรียนการทําฟนกับเพื่อน ๆ ในกรุงเทพ ฯ   สวนแมเกิดในเมืองไทย เปนลูกชาวสวนชาว
ไร หลังจากแตงงานกับพอแลวจึงยายมาอยูที่จังหวัดสมุทรสาคร

    ภายหลังจากแตงงานแลวแมจึงเปลี่ยนอาชีพมาชวยอากงขายของอยูในตลาดมหาชัย  เฮีย
แอวบอกวาชวงชีวิตในวัยเด็กไมคอยลําบาก เนื่องจากอาชีพถายรูป และการทําฟนของบิดาทํารายได
อยูในระดับที่ไมขัดสน แตก็ไมไดรํ่ารวยอะไรมากนัก หนาที่สวนใหญเปนเพียงแตรับผิดชอบการ
เลาเรียนใหดี ซ่ึงพอและแมลวนสนับสนุนเต็มที่  การเลาเรียนสวนใหญจะอยูในความรับผิดชอบ
ของพอ ไมวาจะเปนการนําลูกไปฝากเรียน หรือการเปลี่ยนโรงเรียน แตเมื่อโตแลวเฮียแอวจะเลือก
เรียนตามเพื่อน โดยไมไดปรึกษาบิดาหรือมารดาแตอยางใด

    เฮียแอวบอกวา ในชวงที่เรียนอยูมหาวิทยาลัย พอตองการใหเฮียแอวสืบทอดวิชาทําฟน
จากตัวเอง เนื่องจากตนเองเริ่มทําไมไหวแลว โดยเริ่มจากพาลูกไปซื้อของในกรุงเทพ  หัดใหรูจัก
เครื่องมือ และการหลอฟนปลอม  ซ่ึงเฮียแอวรูสึกวาไมชอบงานดานนี้ ในขณะที่พี่สาวเปดรับความรู
จากพอเปนอยางดี จนปจจุบันนี้หลังจากที่พอเสียชีวิตแลว พี่สาวไดเขามารับชวงกิจการของบิดาทั้ง
หมด โดยอาศัยลูกคาเกา ๆ ของพอที่เคยสรางชื่อเสียงไว

    หลังจากเรียนจบแลวไดเขาไปทํางานบริษัทรองเทาไดเพียง 3 เดือน ปรากฎวามีปญหากับ
ทางบริษัท จึงลาออกจากบริษัท  พอดีกับชวงที่ทางสํานักงานก.พ. มีหนังสือใหไปรายงานตัว ซ่ึงเฮีย
แอวไดเขาไปสอบมากอนหนานั้นแลว  และไดเขาบรรจุในตําแหนงเจาหนาที่สํานักงานประถม
ศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ แตพอไมใหไป โดยใหเหตุผลวาไมตองการใหลูกชายอยูไกลบาน และเงิน
เดือนราชการนอย อีกอยางหนึ่งคือ มองวาถารับราชการแบบไมมีเสนไมมีสายคงจะหาความกาว
หนาลําบากเกรงวาจะอยูไมได  ซ่ึงเฮียแอวก็เชื่อฟงตามที่บิดาใหเหตุผล
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    เฮียแอวอยูบานไดระยะหนึ่ง แมจึงหางานจากคนที่รูจักกันใหเปนเจาหนาที่สํารวจสัมมะ
โนประชากรดานธุรกิจและการคา ประจําจังหวัดสมุทรสาคร เงินที่ไดก็แบงใหกับมารดาบางตาม
กําลัง เนื่องจากชวงที่ทํางานเฮียแอวก็ไดเงินเดือนนอยอยูแลว และแมเองไมไดเดือดรอนเรื่องเงิน
ทอง  ประกอบกับตองนําเงินเดือนที่ไดมาเลี้ยงลูกนองเพื่อซ้ือใจจะไดทํางานไดสะดวกยิ่งขึ้น ทํางาน
อยูจนกระทั่งหมดสัญญาการสํามะโนประชากร

    ตอมากพ.เรียกตัวเฮียแอวไปดํารงตําแหนงเจาหนาที่ในสํานักงานแรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร จึงตกลงทําเนื่องจากอยูใกลบาน รับราชการอยูในสวนสํานักงานประกันสังคมอยูได
ประมาณ 4 ป จึงทําเรื่องขอโอนมาอยูสํานักจัดหางาน เนื่องจากเบื่องานเอกสารและประสบปญหา
กับเพื่อนรวมงาน

    หลังจากทําอยูสํานึกจัดหางานไดไมกี่ป จึงขอยายมาทํางานในกรุงเทพ  ประจําอยูดานจัด
หางานที่สนามบินดอนเมือง มีหนาที่ตรวจคนงานที่จะไปทํางานตางประเทศ  ทํางานรวมกับสํานัก
งานตรวจคนเขาเมือง

    เฮียแอวไดแตงงานแลวกับภรรยาซึ่งเปนลูกสาวในครอบครัวคนจีนเหมือนกัน ภรรยา
เปนเพื่อนกันตั้งแตสมัยเรียนอยูระดับมัธยมศึกษา  เฮียแอวเลาวาเมื่อแนะนําภรรยาใหรูจักแมครั้ง
แรก แมมิไดไถถามอะไรมาก   แตแมไดแอบไปสืบประวัติจากเพื่อน ๆ ของตนเองในตลาดวาผูหญิง
ที่ลูกชายนําเขาบานเปนลูกเตาเหลาใคร จนกระทั่งรูวาเปนลูกของคนที่เคยมาซื้อของที่รานแม  ทําให
แมมิไดกีดกันแตอยางใด เพราะรูจักครอบครัวของภรรยาวาเปนใคร

    เฮียแอวบอกวาชวงที่คบกับภรรยาใหม ทางบานภรรยาไมคอยชอบหนาเฮียแอวมากนัก
โดยเฉพาะแมภรรยา เนื่องจากภรรยาเปนลูกสาวคนเล็กซึ่งพอแมหวงมาก  แตเฮียแอวก็สามารถผา
ฟนอุปสรรค และพิสูจนใหครอบครัวภรรยาเห็นวาตนเองสามารถเลี้ยงดูบุตรสาวคนโปรดของ
ครอบครัวไดเปนอยางดี

    เฮียแอวเลาวาครั้งหนึ่งไดเคยเขาไปชวยพี่นองฝายภรรยาในการอํานวยความสะดวกดาน
งานชาวพมา (เปนแรงงานในเรือประมงของครอบครัวภรรยา) ซ่ึงทางครอบครัวของภรรยารูวาเฮีย
แอวขวางขวางในดานนี้  และไดชวยเหลือวิ่งเตนเทาที่จะทําได

    หลังจากแตงงานแลวภรรยายายเขามาอยูกับครอบครัวเฮียแอว เฮียแอวบอกวาเปนเรื่อง
ปกติที่ผูหญิงเมื่อแตงงานแลวตองยายเขามาอยูในบานของฝายชาย ปจจุบันมีบุตรดวยกัน 2 คน เปน
ผูชายทั้งสองคน คนโตอายุ 5 ขวบ คนเล็กอายุ 2 ขวบ  เฮียแอวบอกวาสําหรับลูก 2 คนนี้ตนเองได
วางแผนอนาคตไวหมดแลววาจะใหเปนอะไร

    พอไดเสียชีวิตไปเมื่อ 5 ปที่แลว เหลือไวแตบานหนึ่งหลังที่ซ้ือไวกอนตายใหกับลูกทั้ง
สองคนอยู  ซ่ึงพี่สาวที่ไมไดแตงงานจึงอยูรวมกับเฮียแอว ภรรยา แม และลูกทั้งสองคน รายไดสวน
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ใหญมาจากภรรยาซึ่งทํางานอยูบริษัทเอกชน และมีมรดกเกาที่ไดรับมาจากพอกับแม  สวนเฮียแอว
รับราชการเงินเดือนไมไดมากมาย ตองเสียคารถไปทํางานในกรุงเทพคอนขางมาก  ทุกวันนี้ก็ไม
คอยไดใหแม เพราะกินอยูรวมกันอยูแลว  จะใหแมก็ตอเมื่อมีเทศกาลใหญ  ๆ อาทิ ตรุษจีน สารทจีน  
แตเฮียแอวไดใชสิทธิในความเปนขาราชการเบิกคาเลาเรียนใหกับลูกได  ถือเปนการลดภาระคาใช
จายภายในครอบครัว

    ผูใหสัมภาษณบอกวาตนเองไดแบบอยางความขยันจากบิดา ซ่ึงบิดาไมไดสอนเปน
กิจจะลักษณะ แตไดสังเกตเองจากการทําธุรกิจของบิดา และไดนําแบบอยางเหลานั้นมาเปนคติสอน
ตัวเองโดยตลอด

    ปจจุบันเฮียแอวเปนสมาชิกสมาคมแซล้ิม ซ่ึงเปนแซที่มีสมาชิกมากที่สุดในจังหวัด
สมุทรสาคร  ชวงที่บิดายังมีชีวิตอยูไดดํารงตําแหนงเปนถึงกรรมการแซ ซ่ึงมีงานที่ตองชวยสมาคม
ตลอด  เนื่องจากบิดามีฝมือในการเขียนพูกันจีน สมาคมจึงวานใหชวยเขียนหนังสือบัตรเชิญสมาชิก
ประชุมประจําป  แตภายหลังเดินไมคอยไหว จึงมอบหมายใหเขารวมกิจกรรมแทนตนเอง ไมวาจะ
เปนงานศพ งานลางปาชา งานไหวบรรพบุรุษประจําป  แตเมื่อบิดาเสียชีวิตไปแลว เฮียแอวก็มิคอย
ไดเขาไปรวมกิจกรรม เนื่องจากมีงานประจําที่ตองทําอยูในกรุงเทพ และงานสวนใหญจะเปนเวลา
กลางคืน  แตถามีงานใหญ ๆ เชนประชุมประจําป ก็เขารวม  สังคมสวนใหญของเฮียแอวจะอยูกับ
กลุมเพื่อนในกรุงเทพเปนสวนใหญ  ซ่ึงเฮียแอวจะไมใหภรรยาเขามารับรู เพราะถือวาเปนสิทธิสวน
ตัวในการที่จะคบใครหรือไมคบใคร

ครอบครัวท่ี 7
    เฮียกรณอายุ 37 ป อยูในแซ เอี่ยว มีพี่นองดวยกัน 9 คน  เปนผูชาย 5 คน ผูหญิง 4 คน เฮีย

กรณเปนคนที่ 7  จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีพี่ชายคนโตรับราชการทหาร คนที่ 2 
เปนหญิง แตงงานแลวไปทําไรอยูกับสามีที่จังหวัดชลบุรี  คนที่ 3 เปนหญิงเรียนจบการศึกษาระดับ
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ปจจุบันทํางานอยูในกรุงเทพฯ  คนที่ 4 เปนชายจบการศึกษาชั้นป.4 เชนเดียว
กัน ปจจุบันทําอาชีพรับจางทั่วไป  คนที่ 5 เปนหญิง จบป.4 เปดรานขายกวยเตี๋ยว –ขาวและสุรา อยู
ในกรุงเทพฯ  คนที่ 6 กับคนที่ 8 เปนผูชาย เสียชีวิตไปแลว  สวนคนสุดทายเปนหญิง จบการศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ทํางานอยูในแพกุงที่สมุทรสาคร

   เฮียกรณเลาวาเทาที่จําความไดตนเองไมเคยเห็นอากง แตรูมาวาแกมาจากเมืองจีน  แมเกิด
ในเมืองไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร แมเปนคนจังหวัดเพชรบุรี เมื่อแตงงานแลวจึงยายมาอยูที่
สมุทรสาคร ซ่ึงกอนหนานั้นทางครอบครัวของพอไดรับการจัดสรรที่ดินจากทางราชการจํานวน 75 
ไร ซ่ึงพอไดนําที่ดินมาแบงเปน 2 สวน สวนแรก 25 ไรเอามาทํานาเกลือ อีก 50 ไรนํามาทําวังกุง ซ่ึง
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อาชีพทั้งสองอยางสามารถสรางรายไดใหเปนอยางดี เฮียกรณเลาวาสมัยกอนครอบครัวที่ทําเกลือกับ
เล้ียงกุงจะมีฐานะคอนขางดีเกือบทุกบาน

   เฮียกรณเลาวาเทาที่จําความไดพี่ ๆ สวนใหญแตงงานแลวยายออกไป เหลือลูก ๆ อยูใน
บานเพียง 3-4 คนเทานั้น  งานสวนใหญเปนหนาที่ของลูกผูชาย สวนผูหญิงจะทํางานอยูในบาน มี
หนาที่ทํากับขาว ซักผา  ทุกเชากอนไปโรงเรียนตนเองมีหนานําขาวไปสงใหพอในวังกุง แมเปนผูใช
ใหไปเปนหนาที่ประจํา ซ่ึงเฮียกรณก็เต็มใจเพราะชอบบรรยากาศภายในวังกุงมาก  ถาเปนวันเสาร-
อาทิตยเฮียกรณจะเขาไปชวยทํางานในวังกุงเทาที่ทําได อาทิ รุนเกลือ

    พอกับแมสนับสนุนใหลูก ๆ เรียนหนังสือทุกคน เนื่องจากไมอยากใหลูก ๆ ลําบาก
เหมือนกับตนเอง เฮียกรณเลาวาตนเองถูกสงใหไปเรียนกับลูกพี่ลูกนองที่กรุงเทพฯ ถึง 2 ป  ในขณะ
ที่นองคนอื่นไมไดไป เนื่องจากเห็นวาจะมีอนาคตที่ดี อีกทั้งมีบรรยากาศในการเรียนที่ดีกวาที่จะ
เรียนแถวบาน  แตสุดทายเฮียกรณขอกลับมาอยูสมุทรสาคร เพราะคิดถึงบานมาก ซ่ึงพอกับแมก็มิได
ทักทวงแตอยางใด.

    หลังจากกลับมาอยูสมุทรสาครแลวเฮียกรณไดเขาเรียนตอโรงเรียนเดิมจนจบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  และไมคิดจะเรียนตอ ในขณะที่พอกับแมอยากใหเรียนตอ แตสุดทายก็
ตามใจ  เฮียกรณบอกเหตุผลที่ไมคิดจะเรียนตอวา เกิดจากอคติสมัยเรียน เนื่องจากตนเองไมชอบ
เรียนเลขคณิต และตองการจะหนีวิชานี้ สวนพี่นองคนอื่นก็ไมเรียนตอเชนกัน บางคนจบเพียง ป.4 ก็
ออกมาชวยทํางานในนาเกลือ-วังกุงแลว  และสวนใหญเปนพี่ ๆ ผูชายทั้งส้ิน

    เมื่อไมเรียนตอพอจึงใหมาชวยทํางานในวังกุง มีหนาที่คุมเครื่องวิดน้ําเขาวัง สวนพี่ชาย
คนอื่นก็คุมงานทําเกลือและวังกุง ซ่ึงบิดาจะจัดสรรไปตามความเหมาะสม และเริ่มรับผิดชอบมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ตามกําลังและอายุ

    ตอมาพอไดเสียชีวิตลงดวยโรงพิษสุราเร้ือรัง ขณะที่พอเสียเฮียกรณอายุเพียง 10 ปเทานั้น 
เฮียกรณรูสึกผูกพันกับพอมาก เนื่องจากทุกครั้งที่วางเฮียกรณจะติดตามบิดาไปทํางานในนาเกลือ
และวังกุงอยูเสมอ ๆ

    เมื่อพอเสียชีวิตแลว งานในวังกุงและนาเกลือจึงอยูในความรับผิดชอบของลูกผูชายทุก ๆ  
คน

    เมื่อเฮียกรณอายุ 20 ป ไดบวชตามคําขอรองจากแม เพราะถือวาเปนการตอบแทนบุณคุณ
ที่เล้ียงตนเองและเพื่อใหแมสบายใจดวย บวชไดประมาณ 5 เดือนจึงสึกออกมาแตงงาน ธุระเรื่องการ
แตงงานเปนของครอบครัวเฮียกรณทั้งหมด  ไมวาจะเปนคาสินสอดหรือคาจัดเล้ียง

    ปจจุบันเฮียกรณแตงงานแลวกับภรรยาที่อยูหมูบานเดียวกันและมีอายุเทากัน ภรรยาจบ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เร่ิมคบจากการเปนเพื่อนกันกอน เมื่อเร่ิมเรียนรูนิสัยกันดีแลว
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จึงคบกันเปนแฟน  เฮียกรณเลาวาครอบครัวของภรรยาไมไดเปนครอบครัวจีน  แตทั้งสองครอบครัว
ก็เขากันไดดี เนื่องจากรูจักกันดี ประกอบกับทําอาชีพเหมือนกัน บางครั้งตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันบาง

    เฮียกรณบอกวากอนหนาที่จะแตงงานกับภรรยาคนปจจุบัน ตนเองเคยไปชอบผูหญิง
หลายคน บางครั้งใหแมไปสูขอ แตฝายหญิงไมยอมรับ  เนื่องจากมีผูชายอ่ืนมาขอ และไดตอบตกลง
ไปเพราะเห็นวาฐานะของผูชายดีกวาตนเองมาก

    เมื่อแตงงานแลวเฮียกรณไดขอทางบานแยกครอบครัวมาสรางบานอยูตางหาก เพราะเห็น
วาที่บานแออัด ประกอบกับตองการอยูเปนสวนตัว ไมตองการใหเกิดปญหาภายในบาน  แตบาน
หลังใหมก็ไมไดอยูไกลจากบานเดิมสักเทาใดนัก  หลังจากนําภรรยาเขามาอยูแลวไดเปดรานขาย
ของชําเล็ก ๆ นอย ๆ  ใหภรรยาดูแล เนื่องจากเห็นวาบริเวณนั้นเปนชุมชน และเปนเสนทางผานที่
เหมาะแกการทําการคาขาย ประกอบกับไมตองการใหภรรยาอยูบานเฉย ๆ  สวนตัวเองยังดูแลกิจการ
ทํานาเกลือและวังกุงรวมกับพี่ชายเชนเดิม แตบางครั้งเมื่อเขาฤดูฝนไมสามารถทํานาเกลือได เฮีย
กรณไดใชเวลาวางไปขับมอเตอรไซดรับจางเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว  การเงินภายในบานจะ
อยูในการดูแลของเฮียกรณทั้งส้ิน  เหตุที่ไมใหภรรยาคุมเนื่องจากเปนคนเชื่องชาและหัวออนไมทัน
คน  และเฮียกรณไมเชื่อวาภรรยาจะดูแลเรื่องการเงินเปน  และเห็นภรรยาเสมือนลูกจางคนหนึ่งเทา
นั้นเอง  ดังนั้นเมื่อเกิดปญหาในการทําธุรกิจหรือภายในครอบครัว เฮียกรณจะไมปรึกษากับภรรยา 
เพราะภรรยาเปนคนหัวออน และไมคิดวาภรรยาจะสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได

    เฮียกรณมีบุตรแลว 2 คน คนโตเปนผูชายอายุ 8 ขวบเรียนอยูป.1  คนเล็กเปนผูหญิงเรียน
อยูช้ันประถม  เฮียกรณเลาวาระหวางที่ภรรยาตั้งทองตนเองตองการไดลูกผูชายมาก  โดยใหเหตุผล
วาลูกผูชายจะเขาสังคมภายนอกไดดีกวาลูกผูหญิง เชื่อวาที่ตนเองอยูสุขสบายก็เพราะคบหากับสังคม
ภายนอกตลอดมา  สังคมภายนอกจะอํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออม

   นอกจากนี้ไดคาดหวังใหลูกทั้งสองคนประกอบอาชีพตามที่ตนเองเห็นชอบ คือ เปนชาง
ตัดผม และรับราชการ  เพราะเห็นวา 2 อาชีพนี้มีแตความมั่นคง  แตถาไมไดเปนไปตามที่คาดหวังก็
จะตองคุยกัน

    ขณะนี้ที่บานพี่และนองแตละคนไดแยกออกไปตั้งครอบครัว และประกอบธุรกิจสวนตัว
กันหมดปลอยใหนาเกลือกับวังกุงอยูในความรับผิดชอบของเฮียกรณทั้งส้ิน  หากแตช่ือในการเปน
เจาของที่ดินยังเปนของมารดาทั้งหมด  เฮียกรณไดรับมอบหมายจากมารดามีหนาที่จัดการ คุมคน
งาน ซ้ือขายเกลือและกุง สวนมารดามีหนาที่เก็บเงิน และดูแลเรื่องการเบิกจายเงินทั้งหมด

    ตอมาทางราชการสั่งใหราษฎรที่ครอบครัวพื้นที่นาเกลือและวังกุงไปขึ้นทะเบียน ทําการ
สํารวจเพื่อการออกโฉนด  แมกับเฮียกรณจึงรีบไปดําเนินการ ทําใหที่ดินปจจุบันสามารถซื้อขายได  
ซ่ึงแมไดมอบหมายใหรับผิดชอบดูแลโฉนดที่ดินทั้ง 75 ไร  แตช่ือก็ยังเปนของแมอยู  การดูแลแมซ่ึง
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อายุประมาณ 70 กวาปอยูในความรับผิดชอบของเฮียกรณ เนื่องจากลูกคนอื่นยายออกไปหมดแลว 
แตเฮียกรณยังอาศัยอยูใกล ๆ  กิจการทํานาเกลือกับวังกุงลวนอยูในความดูแลของเฮียกรณทั้งหมด  
อยางไรก็ตามลูก ๆ ก็ยังไปมาหาสูกันตลอด  และไดใหเงินมารดาไวใชอยูเสมอมิไดขาด  สวนใหญ
พี่ ๆ นอง ๆ จะมารวมกันในชวงเทศกาลตรุษจีน

    ตอมาเฮียกรณใหผูอ่ืนเชาที่ทํานาเกลือปหนึ่งมีรายไดถึง 130,000 บท  สวนตนเองยัง
บริหารงานในนากุงดวยตนเอง เนื่องจากเห็นวารายไดจากการทํานากุงดีกวาทํานาเกลือ ซ่ึงแมก็มิได
ทักทวงอยางใด   เฮียกรณบอกสาเหตุที่ไมทํานาเกลือวา เนื่องจากตนเองมีรายไดจากการพนัน ซ่ึงดี
กวา โดยมีหนาที่เปนผูสงเบอรพนันเทานั้น  เฮียกรณบอกวาการจดหวยมีรายไดดีมาก วัน ๆ หนึ่งได
ประมาณ 500-1000 บาท  จนกระทั่งภรรยาไดเขามารวมทําดวย โดยรับจดหวยที่บานเลย

    การเขาไปอยูในแวดวงพนัน ทําใหไดเขาไปเกี่ยวของกับผูมีอิทธิพลในทองถ่ิน โดย
เฉพาะผูกวางขวางในจังหวัด จนถึงระดับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จนถึงขั้นสนิทชิดเชื้อ  บางครั้ง
ญาติ ๆ  ใหชวยพูดกับผูมีอํานาจ เพื่อชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ ทั้งที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ซ่ึง
เฮียกรณก็ชวยเหลือบางถาไมเหลือบากวาแรง  เร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ เชน การฝากลูกเขาโรงเรียน   เร่ือง
ที่ใหญที่สุดคือ ชวยเหลือญาติใหหลุดคดียาบา  ถูกจับไมเถ่ือน หรือคดีตาง ๆ  ดังนั้นเมื่อถึงฤดูกาล
เลือกตั้งเฮียกรณก็จะเขาไปชวยเหลือส.ส.หาเสียง เพราะถือวาเปนการตางตอบแทน

ครอบครัวท่ี 8
    เฮียหนัวประกอบอาชีพเล้ียงเปด ประกอบดวยพี่นองทั้งหมด 12 คน เปนชาย 5 คน เปน

หญิง 7 คน  เฮียหนัวเปนบุตรคนที่ 2 ปจจุบันอายุ 47 ป ตอนเล็ก ๆ เรียนบางไมเรียน บางครั้งไมได
ไปโรงเรียนหลายวัน เพราะตองชวยครอบครัวเล้ียงเปด ตองตื่นแตเชาไปซื้อปลาใหเปดกิน คนงาน
ในบานคือ พี่สาวกับนองคนรองอีกคนหนึ่งรวมทั้งตนเอง  เพราะคนอื่นยังเล็ก ๆ อยูทั้งนั้น

    เริ่มเรียนหนังสือตอนเขาเกณฑที่โรงเรียนเทศบาล 8 และทําใหใชเวลาถึง 6 ปจึงจบชั้น
ประถมศึกษาปที่  4  เมื่ออายุ 12 ป  และไมไดเรียนตอ เพราะตนเองหัวไมดี และทางบานประสบ
ปญหาทางธุรกิจ

    เฮียหนัวบอกวา ที่บานเปดเล้ียงหลายป เล้ียงเปนพัน ๆ ตัว  ชวงหนึ่งเปดเปนโรคในแถบ
นี้เขาเรียกวา โรคเพ็ด (ถาเปดเปนแลวภายใน 3 วันก็จะตาย) ทําใหธุรกิจภายในบานประสบภาวะ
ขาดทุน จึงตองออกจากโรงเรียนมาเปนลูกจางในเรือประมง ขณะนั้นมีอายุเพียง 15 -16ป พอทํางาน
ได 2 ปมีความชํานาญจึงซ้ือเรือโดยการกูเงินจากธนาคาร และเริ่มทําประมงเองหลังจากที่ไปเกณฑ
ทหารแลว เมื่ออายุประมาณ 23 ป และไมไดเล้ียงเปดอีกแลวเพราะเปนโรคตายหมด
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    เฮียหนัวบอกวาตอนที่เปดตายหมดชีวิตแทบจะลมละลายไปเลย จึงตองออกไปหางานทํา 
โดยเดินเขาไปสมัครงานกับพวกไตเรือเองไมมีผูรูจักฝากไปแตอยางใด จะนอนเลนอยูในบานไมได 
เพราะมีภาระทางบาน นอง ๆ ก็ตองเรียน พี่สาวตองออกไปทํางานนอกบาน ไปชวยขายของที่ราน
ของอาอยูทายตลาด

    ตองใชเวลา 5- 6 ปเพื่อผอนเรือโดยการหมุนเงิน ตองจางคนนอกบานมาชวยงาน สวนพี่
นองไดใหเรียน โดยเฉพาะนองชายคนที่ 2 ที่เรียนครูอยู ไดฝากใหไปอยูที่วัดในจังหวัดนครปฐม 
เพราะไมมีที่ญาติพี่นองที่จังหวัดนครปฐม เมื่อเรียนจบไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูงตองกลับมาชวย
ทางบานตอ ในชวงที่นองชายเรียนจะใชเงินที่สมาชิกภายในบานหามารวมกัน โดยมีพอกับแมเปนผู
ควบคุมเงินทองทั้งหมด นอกจากนี้พอแมยังมีรายไดเสริมจากการขายปลาแหง  สวนตัวเมื่อหาเงินมา
แลวก็เขากองกลางใหพอกับแมเปนผูดูแล จะใชจายในสวนของตัวเองไมเทาไรนัก

    ปจจุบันเฮียหนัวแตงงานแลว โดยตนเองเปนคนเลือกเอง แตงงานเมื่ออายุ 27 ป จากนั้น
จึงแยกออกมาอยูตางหาก  แตงงานมาแลวประมาณ 20 ป ปจจุบันภรรยาอายุ 48 ป เรียนจบประถม
ศึกษาปที่ 4  มีลูกดวยกัน  3 คน เปนชายทั้ง 3 คน คนโตอายุ 19 ปเรียนมหาวิทยาลัย คนที่สองอายุ 18 
เรียนอยูระดับมหาวิทยาลัยเชนกัน คนที่สามอายุ 12 ป เรียนระดับมัธยม ที่บานปจจุบันเปนที่ของพอ
แมใหมาปลูกซึ่งแจกจายใหกับลูก ๆ คนละประมาณ 50 ตารางวาเรื่องเงินทองภายในบานจะใช
กระเปาเดียวกัน

    เลาวาภาระในการประกอบอาชีพประมงในชวงเศรษฐกิจตกนี้ไมคอยจะได โดยเฉพาะคา
น้ํามันมันแพงขึ้น คาแรงงาน ถาทําเรืออยางเดียวจะไมพอคาใชจาย ไหนลูกจะตองเรียนตั้ง 3 คน 
ประกอบกับภรรยาซึ่งเคยประกอบอาชีพเย็บผาตาไมคอยดี จึงเลิกเย็บผา จึงปรึกษากันหันมาขายของ
ชําเพราะมีหองเชาอยูแถวนี้มาก เร่ิมจากตอเติมดานหนาของบานมาเปนรานประมาณ 3 แสนบาน 
โดยใชเงินสวนที่เก็บเอาไวครึ่งหนึ่ง และไปกูธนาคารอีกครึ่งหนึ่ง ตอนผอนคืนจะเอาจากเงินที่ได
จากประมง และเงินที่ไดจากการขายของที่รานเปนเงินหมุนเวียน ปจจุบันเปดรานมาได 2 ปแลว

     ตอนนี้มีเรืออยูลําเดียว มีลูกนองในเรืออยู ประมาณ 10 คน สวนใหญเปนคนอีสาน เปน
พวกที่คุนเคยกัน บางคนทํามา 10-20 ป คนไทยบางทีมาทํา 3 เดือนมาคิดถึงบานลาออกไป แตผูให
สัมภาษณจะใหคาแรงงานเทากัน

    เฮียหนัวเลาวาตอนไปเปนลูกจางในเรือประมงจะทําหนาที่ดึงอวนคัดอวนปลา หัวหนา
คือไตจะทําหนาที่ควบคุมดูแลเรือ หัวหนาเรียกกันวาไตกง เปนผูที่ใหญที่สุดในเรือ ส่ังอะไรตองทํา
หมด ในเรือจะมีแผนกสินคา แผนกหองเครื่อง ความรูตาง ๆ ในเรือจะเรียนในชวงที่วาง โดยการ
ถามเอา โดยขอนายทายขอไตกงขึ้นไป ตองคอยฝกเกิดความชํานาญ ไตกงจะไมหวงวิชา ตองทําตัว
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ดีใหเห็นดวย ใหม ๆ ก็ถือทาย และเปนจับกัง แลวจะไปเปนไตกง เงินคาแรงไดจากเปอรเซนตจาก
การขายปลา (ไมมีเงินเดือน)

    รายจายภายในบานเดือน ๆ หนึ่งตองใชประมาณ 20,000 – 30,000 บาท คาน้ําคาไฟเดือน
หนึ่งก็ประมาณ 5,000 บาท คาโทรศัพทประมาณ 700-800 บาท ถาชักหนาไมถึงหลังก็จะกูธนาคาร 
เพราะทําโอดีไว

    เฮียหนัวบอกวาทําเรือสมัยนี้เสี่ยง จับปลาอยูหนาประจวบหัวหิน บางเที่ยวออกไปก็ได 
บางเที่ยวก็จับไมไดก็ขาดทุน ถาไดมาก็ตองมาอุดโอดีแบงค ไมไดไปจับปลาที่พมาเวียดนาม เพราะ
เปนเรือเล็ก น้ําแข็งรอยกวาถังเองออกเรือคร้ังหนึ่งประมาณสิบกวาวันกลับ พัก 2 วัน แลวก็ตองออก
เรืออีกแลว เฮียหนัวบอกวาไมจําเปนตองไปทุกครั้ง ถามีธุระอะไรขึ้นมาก็ใหตัวแทนที่ไวใจไดไปคุม
งานแทน

    เมื่อเกิดปญหาตาง ๆ แมของเฮียหนัวจะเขามาถามสาระทุกขสุขดิบ แมจะชวยในแงของ
กําลังใจมากกวา ไมไดชวยในเรื่องของเงินทองอะไร  สวนปญหากับลูกสะใภก็ไมมีอะไรอยูกันราบ
ร่ืนดี ภรรยาเปนคนเพชรบุรีตะกอนมีอาชีพเย็บเสื้อผา แมไมเคยพาผูหญิงมาให การเลือกคูผูให
สัมภาษณจะเปนคนเลือกเอง ทางแมไมไดรบเราอะไร ที่เฮียหนัวมีคูครองชาเพราะฐานะในครอง
ครัวยังลําบาก ทําใหตองทํางานอยางเดียว เพื่อชวยพยุงฐานะครอบครัว

   ตนปนี้ทําเรือขึ้นมาก็ขาดทุน เพราะน้ํามันขึ้น ๆ ลง ๆ มีน้ํามันคูปองที่รัฐบาลชวยลิตรละ 3 
บาท มีงบมาประมาณ 2-3 เดือนแลวก็หายไป ไมไดชวยตลอด เมื่อไมไหวจริง ๆ ถึงจะรวมตัวกันไป
ขอคูปองน้ํามันหนหนึ่ง เฮียหนัวบอกวาเรือกินน้ํามันเยอะ 1 วันกินถึง 800-900 ลิตร  ราคาน้ําแข็ง
ตายตัว ราคาปลากลับลดลง ตางกับสมัยทําใหมที่จัดวาดีพออยูรอดไดดี  สมัยนี้อยูไดเพราะรานขาย
ของ

    เงินทองภายในบาน จะมีบัญชีเรือ ในสวนบัญชีการคาในบานจะเปนของแมบาน จะไมมี
การมารวมบัญชีกันเลย เพราะจะไดรูกําไรขาดทุน  เมื่อตองใชเงินมาก ๆ  อาทิ คาน้ําคาไฟ คา
โทรศัพท จายคาเทอมก็จะเอาที่ผมออก ถาไมพอก็จะเอาเงินจากรานคามาชวยบางเอาเงินมาหมุน-
เวียน แตบางทีก็เอาเงินจากการไดประมงไปอุดที่รานเหมือนกัน  นอกจากนี้ยังเอาเงินบางสวนสง
ประกันชีวิตไวในยามที่เจ็บไข ซ่ึงไดใชเมื่อตอนที่รถคว่ํา ซ่ึงตองเสียคารักษาพยาบาลถึง 4 หมื่นบาท
ก็ไดประกันนี้แหละที่ชวย ซ่ึงซ้ือประกันเพราะญาติมาขาย สวนรายจายตอวันก็เอาที่เมีย อาทิ คาไป
โรงเรียน คากับขาวรายวัน

    การดูแลลูกสวนมากภรรยาจะดูแล แตถาเปนเรื่องใหญ ๆ เชน ลูกจะเขาโรงเรียน ตนเองก็
ตองหยุดเรือไปจัดการธุระเหลานี้ไดเสร็จกอน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



79

    สวนเรื่องพิธีกรรมในการไหวจะทําเฉพาะพิธีใหญ ๆ อาทิ ตรุษจีน สารทจีน  ในขณะที่
บานใหญมีพอแมอยูจะทํากันครบอยู

    ตอนนี้เปนสมาชิกกลุมคนทําประมงในสมุทรสาครซึ่งดําเนินการโดยกรมประมง ใน
หนึ่งปจะเรียกปรึกษาประมาณ 10 ครั้ง บางทีเดือน สองเดือนก็ประชุมครั้งหนึ่ง  วาระการประชุม
สวนใหญก็จะเปนการหามจับสัตวน้ําในเขตนี้ ๆ การสังสรรคจะทํานาน ๆ คร้ัง สวนใหญจะโทรมา
ในวันเกิด หรือแทบจะไมมีเลย ปหนึ่งไมเกิน 10 ครั้ง  นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณยังเปนสมาชิกของ
สมาคมแซตั้ง ปหนึ่งจะไปไหวบรรพบุรุษ  เคยมีคนจะมาใหเปนกรรมการแซ แตเฮียหนัวไมเอา
เพราะไมมีความรู และงานทางบานรัดตัว

ครอบครัวท่ี 9
    เฮียรงคมีพี่นอง 3 คน ผูใหสัมภาษณเปนคนกลางมีอายุ 39 ปจบการศึกษาระดับชั้นมัธยม

ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  มีพี่สาวอายุ 41 ปจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา
ชีพ (ปวช.) พาณิชยการธนบุรี ปจจุบันไดแตงงานออกไปเปนแมบานใหสามีแลว   คนที่ 3 อายุ 36 ป 
จบระดับปริญญาตรีดานมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไปเรียนตอดานภาษาจีนที่ตาง
ประเทศอยูหลายป และกลับมาเปนพนักงานอยูในบริษัทสงออกอาหารทะเลแชแข็งที่ครอบครัวเปน
หุนสวนอยู

    เฮียรงคเลาวาอากงกับอามามาจากเมืองจีน มาขึ้นฝงที่ ต. ทาจีน- มหาชัย โดยมีตั้งรกราก
อยูที่คลองมหาชัย เร่ิมจากรับจางทํางานทั่วไปเหมือนคนจีนทั่วไปที่มาขึ้นฝงดวยกัน สวนอามาเปน
แมบาน มีลูกดวยกัน 8 คน เปนผูชาย 6 คน ผูหญิง 2 คน บิดาของผูใหสัมภาษณเปนบุตรชายคนที่ 4

     เมื่อกงเก็บเงินไดจํานวนหนึ่งจึงหันมามีกิจการเปนของตัวเองคือ อาชีพเล้ียงเปด ตอมา
เมื่อพอของเฮียรงคอายุถึงเกณฑมีครอบครัว จึงไดแตงงานกับแมแลวแยกครอบครัวมาอยูตางหาก 
เฮียรงคเลาวา เมื่อแยกครอบครัวออกมาแลวมารดาไดประกอบอาชีพรับจางเล้ียงเปด สวนพอไปรับ
จางออกเรือประมงเหมือน ๆ กับผูชายสวนใหญในมหาชัยสมัยนั้น

    คร้ันเมื่อเก็บเงินทองไดมากพอสมควรแลว จึงซ้ือเรือแลวเร่ิมทํากิจการประมงเปนของ
ตนเอง โดยพอเปนผูควบคุมเรือเองหรือที่เรียกกันในสมัยนั้นวาเปนตําแหนง “ไตเรือ”  และตั้งฟารม
เล้ียงเปดดวย  ในขณะที่พี่นองคนอื่น ๆ ของพอก็ประกอบอาชีพประมงเชนกัน จนปจจุบันเปนที่
ทราบกันดีในมหาชัยวา ตระกูลของเฮียรงคเปนตระกูลที่รํ่ารวยจากอาชีพทําประมง  และมีเรือ
ประมงมากมาย

    เฮียรงคเลาวา เมื่อสมัยเด็ก ๆ ผูที่มีภาระในการเลี้ยงดูลูกทั้ง 3 คน คือ แมกับคนรับใช ซ่ึง
คนรับใชจะทํางานแบบไปเชาเย็นกลับ ทําใหเวลาที่เหลือในชวงค่ํากลายเปนหนาที่ของแมทั้งหมด
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ในการเลี้ยงดูลูก ๆ  สวนพอไมไดเล้ียงลูกสักเทาไร เพราะตองทํางานออกเรือทุกวัน  เฮียรงคบอกวา 
ตั้งแตเด็ก เวลามีปญหาอะไรกับตัวเอง มักจะไมไปปรึกษาใคร ไมวากับพอหรือแมเมื่อถามถึงสาเหตุ
วาทําไมไมปรึกษา เฮียรงคบอกวาถาเปนเรื่องสวนตัว จะไมปรึกษาใคร

    ชวงวัยเด็ก เฮียรงคมีหนาที่ประจําที่เปนคําส่ังของแม คือ มีหนาที่เล้ียงเปดประมาณ 600-
700 ตัว  และขายปลา (จากเรือประมงที่พอจับมาได) สวนพี่สาวมีหนาที่ทํางานบาน งานครัว จะไม
เขามายุงเกี่ยวกับการเลี้ยงเปดหรือขายปลาเลย  เมื่อมีเปดมากขึ้น (ประมาณ 2000-3000 ตัว ) จึงเริ่ม
จางคนเลี้ยง  แตรายไดสวนใหญจะไดเขามาจากอาชีพทําประมงของพอ

    ในสวนของการเรียน เฮียรงคตองทํางานควบคูไปกับเรียนหนังสือ ในระยะแรกจะมีพอ
กับแมเปนธุระจัดการหาที่เรียน เมื่อเรียนชั้นสูงขึ้น เฮียรงคจะเปนผูจัดการดวยตัวเอง  เมื่อเรียนจบ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จึงหยุดเรียนแลวเขามาทําธุรกิจกับที่บาน ที่เริ่มมีการขยายงานเพิ่มมากขึ้น  โดย
ทางครอบครัวไดเขาหุนกับคนที่รูจักเปดบริษัทอาหารทะเลแชแข็งสงออกนอกและโรงงานหองเย็น 
และมอบหมายใหเฮียรงคเขาไปเปนผูบริหารในสวนของการผลิต เฮียรงคเลาวา เคยเขาไปเรียนราม
คําแหงได 2 ป แตก็ตองหยุดเรียน เพราะเอาเวลาไปงานบริษัทเกือบทั้งหมด  จนถึงทุกวันนี้เฮียรงคก็
ยังคงตองการเรียนตอใหจบปริญญาตรี ดานบริหารการจัดการ อาจจะเปนที่ราชภัฎ และมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช  ซ่ึงจะไมรบกวนเวลาทํางาน

    หลังจากที่เขารวมหุนเปดบริษัทสงออกอาหารทะเลไดระยะหนึ่ง  เฮียรงคจึงเริ่มเห็นลู
ทางธุรกิจสงออกอาหารทะเล จึงตั้งบริษัทของครอบครัวเอง และลาออกจากงานในบริษัทที่รวมหุน 
แตยังไมถอดหุน ยังคงใหนองชายที่เรียนจบเขามารับผิดชอบฝายตางประเทศของบริษัทหุนสวน

    เฮียรงคบอกวา บริษัทใหมเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง ดําเนินการแปรรูปอาหารทะเล
เปนอาหารแหงสงออกตางประเทศ มีคนงานประมาณ 150 คน การบริหารระบบครอบครัว ทีมงาน
บริษัทมีเฮียรงคเปนแกนหลัก  ภรรยาของนองชายเปนแผนกการเงิน ฝายตาง ๆ ไมมีระบบที่ชัดเจน 
เมื่อบิดาเสียชีวิต อํานาจการตัดสินใจจึงอยูที่เฮียรงคทั้งหมด  เมื่อมีปญหาการทําธุรกิจจะไมปรึกษา
แม แตจะปรึกษาญาติ และผูที่เฮียรงคใหความนับถือ  เฮียรงคเลาวา ตั้งแตเด็กตองตอสูในการทํา
ธุรกิจไมวาจะเปนงานหุนสวนบริษัท หรือเปดบริษัทของตัวเอง ตองยืนดวยลําแขงของตัวเอง แก
ปญหาตาง ๆ ดวยตัวเองแทบทั้งส้ิน

    ปจจุบันเฮียรงคยังไมมีครอบครัว  โดยใหเหตุผลวา ใชเวลาสวนใหญทําธุรกิจของครอบ
ครัว แมเคยแนะนําใหไปดูตัวผูหญิง 2-3 คร้ัง เมื่อตอนที่เฮียรงคมีอายุไดประมาณ 20 กวา ๆ  แตก็ไม
เลือก เพราะไมยอมรับประเพณีเกา ๆ เหลานี้  เคยมีคนที่ชอบสมัยทํางานอยูบริษัทฯ แตแมไมชอบ 
เพราะเปนผูหญิงที่ไมมีเชื้อจีน  กับผูหญิงอีกคนหนึ่งที่เฮียรงคชอบแตมารดาไมชอบ เพราะไมมีเชื้อ
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จีนเชนกัน อีกทั้งยังเปนคนที่มีนิสัยจัดจาน ไมมีความเรียบรอย ซ่ึงพฤติกรรมตาง ๆ ของผูหญิงคนนี้
ลวนถูกตรวจสอบจากแมทั้งหมด

    ในสวนของการไหวเจา แมจะเปนคนนับวัน จัดการเตรียมเครื่องเซนไหว เตรียมของไหว 
ในขณะที่พอกับลูกผูชายในบานเขามายุงเกี่ยวนอยมาก สวนใหญจะทําเพียงจุดธูปไหวเจาเทานั้นเอง  
โดยสวนตัวของเฮียรงคจําไดเพียงวันสําคัญ ๆ อาทิ ตรุษจีน สารทจีน นอกนั้นจะถามญาติ ๆ เทานั้น

    เฮียรงคบอกถึงสาเหตุอีกขอหนึ่งที่ยังไมคิดมีครอบครัว ก็คือ เกรงปญหาความยุงยากใน
การมีชีวิตคู เพราะเห็นตัวอยางจากเพื่อน ๆ ที่มีครอบครัว ซ่ึงสวนใหญจะมีแตปญหาใหรําคาญตัว 
ทําใหเกิดความกลัวที่จะมีครอบครัวเชนกัน

    ภายหลังจากที่นองชายมีครอบครัวแลวมารดาก็ไมไดเรงเราใหมีคูครองเหมือนแตกอน  
เพราะวามีคนที่สืบตระกูลแลว

    ปจจุบันเฮียรงคเปนกรรมการอยูสมาคมแปรรูปอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร มีเรื่องนี้
ตองดําเนินการคือ ขอผอนผันการจางแรงงานตางดาว ระบบการเพิ่มผลผลิตของสมาชิก การบริหาร
จัดการหาตลาดตางประเทศใหกับสมาชิก  การพัฒนาคุณภาพสินคา

    นอกจากนี้ยังเปนสมาชิกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรสาคร เปนคณะกรรมการการศึกษา
โรงเรียนวัดเจษฎาราม  เปนกรรมการสมาคมแซเตียจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงจะใชเวลาชวงวาจากงาน
ประจําในตอนเย็นเขารวมกิจกรรมประชุมตาง ๆ

ครอบครัวท่ี 10
    เฮียใหญอยูในตระกูลแซตั๊ง มีพี่นองรวม 9 คน เฮียใหญเปนคนที่ 5 มีอายุ 39 ปจบการ

ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  มีพี่สาวคนโตอายุ 46 ป จบการศึกษา
ช้ันประถม 4  คนที่ 2 เปนชายอายุ 45 ป  จบการศึกษาชั้นประถม 6 คนที่ 3 เปนหญิงอายุ 43 ป จบชั้น
ประถม 4  คนที่ 4 เปนหญิงจบชั้นประถม 5   คนที่ 6 เปนชายอายุ 38 ป จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี เทคโนโลยีพระนครเหนือ คนที่ 7 เปนชายอายุ 32 ปจจุบันกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยูที่ราม
คําแหง คนที่ 8 เปนชายอายุ 30 ป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 คนสุดทายเปนชายอายุ 28 ป 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 5

    ปจจุบันพี่สาวท้ังสามคนยังไมไดแตงงาน ประกอบอาชีพขายหมึกสง โดยอาศัยอยูบาน
กับแม สวนพอไดเสียชีวิตไปตั้งแตเฮียใหญยังเรียนอยูช้ันประถม 6 ( เสียชีวิตป 2515) ปวยเปนโรค
ความดัน เบาหวาน  พี่ชายคนที่ 2 มีอาชีพรับซื้อของทะเลไปขายที่ตลาดพรานนก  สวนนองชายบาง
คนทําอาชีพขายปลา บางคนมีธุรกิจเปนของตัวเอง
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    พอของเฮียใหญมาจากเมืองจีน ขึ้นเรือมากับพี่นอง 3 คน บิดาเปนคนเล็ก สวนแมเกิดใน
เมืองไทย แตพอกับแม (ของแม) มาจากเมืองจีน   มาอยูมหาชัยคร้ังแรกไดประกอบอาชีพเปนคนรับ
จางทํางานทั่วไป ตอมาเมื่อเก็บเงินไดมากขึ้นจึงไปซื้อเรือเพื่อมารับจางสงปลาปนเปลือกกุง (นําไป
ทําอาหารสัตว ) ระหวางมหาชัยกับกรุงเทพ ฯ  ตอมาเมื่อธุรกิจรุงเรืองจึงซ้ือเรือเพิ่มอีก 2 ลํา และรถ
บรรทุกอีก 1 คัน โดยใหลูกชายคนที่สองเปนคนขับและควบคุมกิจการ นอกจากนี้ยังจางคนงานดวย  
ภายหลังธุรกิจมีปญหา ตองเปนคดีความอยูบอย ๆ

    เฮียใหญเลาวา เมื่อพอเสียชีวิตไดทิ้งภาระหนี้สินจากธุรกิจไวเปนจํานวนมาก  ชวงนี้แม
ไดเขามาดูแลกิจการไดระยะหนึ่ง เมื่อรูสึกวาทําไมไดแลวจึงขายกิจการทิ้ง  เฮียใหญบอกวาชวง
ระยะ5 ปหลังจากพอเสียชีวิตลําบากมาก  แมตองหมุนเงินเพื่อนํามาใชหนี้ บางครั้งไมมีเงินเหลือติด
กระเปาเลย  ถูกฟองรองเรื่องที่อยูอาศัย ตองไปอาศัยบานญาติขาง ๆ บาน อยูสักระยะหนึ่ง แลวจึง
ยายไปอยูบานเชา

    แมไดหาเล้ียงครอบครัวโดยการขายของ (ขายผัก ขายผลไม ) อยูในตลาดมหาชัย (หนี้สิน
ยังมีอยู) โดยมีพี่สาวกับพี่ชายท่ีตองออกจากโรงเรียนมาชวยมารดาขายของและทํางานรับจางทุก
อยางสวนตนเองยังคงเรียนอยู แลวชวยงานเทาที่จะชวยได  กอนไปโรงเรียนเฮียใหญกับนองชาย
ตองขี่จักรยานไปรับหอยมาแกะ จากนั้นจึงเข็นของและไปชวยเปดแผงขายผักใหแมซ่ึงจะขายชวง
เชามืด รอแมขายเสร็จจนถึง 7 โมงเชาจึงเข็นของกลับ ทําใหตองเขาโรงเรียนสายแทบทุกวัน วัน
เสาร-อาทิตยจะนําของไปขายเองเปนแผงเล็ก ๆ ขางถนน  หลายครั้งเมื่อมีการดมาเชิญแมไปรวม
งานบวชงานแตงงาน เฮียใหญก็ตองไปแทน เพื่อเปนการชวยแบงเบาภาระของแม

    เฮียใหญเรียนอยูจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 จึงเขาไปสอบเรียนตอในกรุงเทพ ฯ ที่
พระนครเหนือ กับโรงเรียนเตรียมอุดม ปรากฎวาสอบไมติด เฮียใหญบอกวาไมไดตั้งความหวังเอา
ไวแตแรกแลว เพราะไมคอยไดเตรียมตัว อีกอยางหนึ่งที่บานมีภาระมาก จึงคิดวาถาสอบไมไดก็จะ
เลิกเรียนมาทํางานเพราะชวยแบงเบาภาระ  เฮียใหญเลาวาเคยถึงกับชวยแมรับหนากับเจาหนี้  บาง
คร้ังตองหลอกเจาหนี้วาแมไมอยูบาน หรือปดประตูบานหนีหนี้

    หลังจากออกจากโรงเรียนไดไปทําหนาที่เปนเสมียนที่สะพานปลาใหกับเจาของแพที่พี่
สาวทํางานอยูกอนแลว ทําหนาที่จดบัญชีปลา โดยมีเสมียนคนเกากับนองสาวของเจาของแพปลา
เปนคนสอน ไดรับเงินเดือนครั้งแรก 800 บาท เฮียใหญบอกวาในชวงแรกลําบากและสับสนมาก 
เพราะงานในสะพานปลามีมากตองทํางานเร็ว การรับสงของ การบวกลบคูณหารเลขตองทํางานแขง
กับเวลา ทํางานอยูสะพานปลา ได 6 ปกวาไดรับขึ้นเงินเดือนเปน 2,000 บาท  และนําเงินไปใหแม
หมุนใชหนี้ สวนตัวเองใชเพียง 200-300 บาทเทานั้น
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    ตอมาแมไดซ้ือแผงผักแตเงินไมพอเฮียใหญจึงเขาไปขอกูจากเจาของแพปลา 20,000  
บาท โดยใหหักหนี้จากเงินเดือน นอกจากนี้แมก็ไดเร่ิมมาทําผักดองขายหลังจากไดสูตรจากคนรูจัก  
ระหวางที่แมทําเฮียใหญไดเขาไปชวยทํารวมกับพี่ ๆ นอง ๆ และไดศึกษาสูตรจากแมดวย ซ่ึงใน
ระหวางนั้นก็ทํางานเปนเสมียนอยูดวย  สวนพี่สาวไดเขาไปทําธุรกิจขายหมึก โดยไปซื้อปลาหมึก
จากสะพานปลามาลอกหนังขาย

    แมวาจะมีหนี้สินและทํางานหลายอยาง แตมารดาก็ยังคงทําการไหวประจําปอยางครบ 
และไดมอบหมายใหพี่สาวท้ัง 3 คน เปนคนทํากับขาว สวนตัวเองมีหนาที่นับวันและซื้อของมาไหว

    เฮียใหญบอกวา ชวงนั้นทุกคนตองชวยกันทํางานเพื่อปลดหนี้สินใหหมด ทําใหพี่คนโต
จนถึงเฮียใหญไมไดเรียนหนังสือ  สวนนองชายถัดจากเฮียใหญไปไดจะเรียนสูง ๆ เสียเปนสวน
ใหญ  หลังจากที่ธุรกิจทางบานอยูตัวแลวจึงซ้ือตึกเปนของตัวเอง

    ในสวนของงานสะพานปลานั้น ภายหลังทํางานได 6 ป เฮียใหญไดเล่ือนตําแหนงเปน
หลงจูเปนผูควบคุมการซื้อขายปลา รวมทั้งนั่งรับวิทยุจากเรือที่ไปจับปลาเพื่อรายงานจํานวนและ
ประเภทของปลาที่จับไดใหกับเจาของเรือทราบ ซ่ึงตองคอยไปรับสัญญาณที่หองรับสัญญาณของ
สะพานปลา 4 รอบใน 1 วัน คือ ชวงเกาโมงเชา  เที่ยงตรง บายสามโมง และทุมกวา  ชวงนี้จะไดรับ
เงินเดือนเพิ่มมากขึ้น ทํางานอยูกับเจาของแพปลาไดประมาณ 19 ปกวา

    ในชวงที่เปนหลงจู เฮียใหญไดไปรูจักลูกคาคนหนึ่งที่มาซื้อของที่แพประจํา จึงถูกชัก
ชวนใหเขาไปเปนลูกมือมีหนาที่ซ้ือปลาหมึกที่สะพานปลาปากน้ํามาขาย ไดเงินเดือนประมาณ 
3,000 บาท  ทําอยูไดประมาณ 1 ปจึงเลิก เพราะเบื่องานและรูสึกวาทําแลวไมไดอะไรดีขึ้นมา

    เฮียใหญไดพบกับภรรยาในขณะที่เปนหลงจูเมื่ออายุได 26 ป สวนภรรยาอายุประมาณ 22 
ป ทํางานอาชีพเสมียนเชนกันแตอยูคนละแหง พบกันครั้งแรกในสถานที่ฝกเตนรําแหงหนึ่ง  กอน
หนานั้นเคยชอบผูหญิงอยูคนหนึ่ง ไดพามาบานแตแมไมชอบเพราะไมไดเปนลูกคนจีน และไดบอก
กับเฮียใหญวาอยาคบผูหญิงคนนี้เลยไปดวยกันไมไดหรอก ซ่ึงเฮียใหญก็ตามใจแม แตคนปจจุบันแม
ไมไดหามแตอยางใด เนื่องจากเห็นวาเปนลูกคนจีน (แซล้ี) และใหการตัดสินใจเปนของเฮียใหญเอง  
สวนภรรยาก็เปนการตัดสินใจดวยตัวเองเชนเดียวกัน

    แตงงานกันเมื่อป 2533 ปจจุบันภรรยาอายุ 35 ป มีลูกดวยกัน 2 คน คนโตเปนผูชาย เรียน
อยูช้ันประถมศึกษาปที่ 3 สวนคนเล็กเปนหญิงเรียนอยูอนุบาล 2 ทั้งสองคน

    เฮียใหญเลาวาชวงที่ยังไมไดแตงงานไดชวยกันเก็บเงินซื้อทาวนเฮาสหลังหนึ่ง เมื่อแตง
แลวจึงยายเขามาอยู  แตงแลวภรรยายังคงประกอบอาชีพเสมียนอยูที่เดิม ตอมาจึงลาออกมาชวยสามี
ทํางาน  มีหนาที่คุมเรื่องการเงินทั้งในธุรกิจที่รวมกันทํากับการเงินภายในบาน  นอกจากนี้ยังมีหนาที่
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ไหวเจาประจําป แตไมสามารถนับวันไหวประจําปไดถูกตอง  ซ่ึงเฮียใหญจะเปนผูบอกวันไหวเปน
สวนใหญ  แตก็เปนวันไหวเจาในเทศกาลใหญ ๆ เทานั้น อาทิ วันตรุษจีน สารทจีน

    สวนเรื่องการดูแลลูกนั้นเปนหนาที่ของภรรยา เพราะเฮียใหญตองไปทํางานที่สะพาน
ปลาตอนกลางคืนและกลับมานอนกลางวัน ทําใหไมพบลูกหลายวัน ดังนั้นจะใชเวลาที่วางเขาไปพูด
คุยกับลูกเสมอ  ลูกชายคนโตจะเชื่อฟงเฮียใหญมากกวาภรรยา  และจะสอนลูกใหมีเหตุผล ไมเห็น
แกตัว  ไมไปเกะกะระรานคนอื่น แตเมื่อใครมารังแกเรากอน ก็ตองสู

    เฮียใหญมักจะขัดแยงกับภรรยาเรื่อง เงิน เนื่องจากตองทํางานที่สะพานปลาและเปน
สมาชิกสมาคมแปรรูปอาหารทะเล  สมาชิกชมรมผูขายปลา มีเพื่อนฝูงและลูกคาที่ตองติดตอมาก
มาย บางครั้งตองพาลูกคาไปสังสรรค  แตเงินที่ภรรยาใหมักจะไมพอ  ภรรยามักจะใหเงินใชเพียง
เดือนละ 2,000 – 3,000 บาท  ซ่ึงทางบานมีรายไดที่อยูตัวแลว เฮียใหญถึงกับบอกภรรยาวาอยาให
เร่ืองเงินมากอปญหาใหกับครอบครัว แตก็สามารถแกปญหากันเอง ไมนําเรื่องไปปรึกษาญาติฝายใด
ทั้งส้ิน  แตเมื่อญาติพี่นองมีปญหา โดยเฉพาะเรื่องเงิน เฮียใหญก็มักจะใหหยิบยืมเสมอ ไดคืนมาบาง 
ไมไดบาง แตสวนใหญจะไมไดคืน บางครั้งเปนเงินจํานวนเปนแสน ซ่ึงภรรยามักตอวาในเรื่องเหลา
นี้เสมอ ๆ

    หลังจากทํางานเปนหลงจูไดประมาณ 20 ป งานที่ตองรับผิดชอบมีมากขึ้น ในขณะที่เฮีย
ใหญตองรับผิดชอบงานเกินตัว จนเฮียใหญตองเขาไปขอเจาของแพใหหาคนมาชวยแบงเบางาน แต
เจาของแพกลับไมทําตามที่รองขอมา  จึงอยากเลิก และมาตั้งแพปลาเปนของตัวเอง โดยไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาของเรือที่อยากมาขายปลากับเฮียใหญเพราะคุนเคยกันมากวา 20 ป  นอกจากนี้ยังทํา
ธุรกิจรับซื้อหมึกสดหมึกสายมาขายสงซ่ึงทํารายไดเปนอยางดี

ครอบครัวท่ี 11
    เฮียลภอยูในแซ เตียว เปนบุตรคนแรกในจํานวนพี่นองทั้งหมด 5 คน  อายุ 39 ป จบการ

ศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปจจุบันกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  คนที่ 2 เปนชายอายุ  37 ป จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6     คนที่ 3 เปนชายอายุ 35  
ป จบการศึกษาจากประเทศไตหวัน  คนที่ 4 เปนชายอายุ 34 ป จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
ช้ันสูง คนที่ 5 เปนหญิงอายุ 33  ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยหอ
การคา

    พอกับแมเกิดในเมืองไทย แตอากงและอามามาจากเมืองจีน   สมัยกอนมีอาชีพเล้ียงเปด  
คาขายรําขาว และรับจางเดินเรือ โดยการเชาที่  ทําใหมีรายไดไมเพียงพอที่จะนํามาจุนเจือครอบครัว 
ประกอบบานอยูไกลโรงเรียน จึงตองสงลูกชายคนโต (เฮียลภ) และคนรองไปฝากใหอาซึ่งมีอาชีพ
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ครูและบานอยูใกลโรงเรียนมากกวาเปนคนเลี้ยงแทนและเปนผูเขามารับผิดชอบเรื่องการเรียนทั้ง
หมด

    เฮียลภเลาวาระหวางที่อยูในบานอา จะถูกสอนใหรูจักการทํางาน ตองทํางานตัดปลา และ
ชวยทํางานบานตามกําลัง บางครั้งก็กลับไปชวยงานของทางบานตัวเองบางเปนครั้งคราว  สวนนอง
อีก 3 คนที่เหลือไมไดมาอยูกับอาดวย เพราะธุรกิจในบานเริ่มอยูตัวแลว มีทั้งเลี้ยงเปดเพื่อขายไข รับ
ซ้ือปลามาดองเกลือขายสง

    ระหวางที่อยูกับอาเฮียลภไดเรียนหนังสือจนจบมศ. 5 ตอมาจึงยายกลับมาคุมงานที่บาน
ตนเอง ซ่ึงขณะนั้นทางบานไดมีการขยายงาน เฮียลภบอกวาถาตนเองจะเรียนตอ นอง ๆ ก็ตองออก
จากโรงเรียน ดังนั้นจึงตัดสินใจไมเรียนตอเพื่อใหนอง ๆ ไดเรียน  โดยออกมาฝกงานเบื้องตนจาก
การคารําขาว ทําลังไม ซ้ือปลา ดูปลาสด

    อยางไรก็ตามเฮียลภยังไดลงเรียนตอระดับปริญญาตรีที่ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราม
คําแหง ควบคูกันไปในขณะทํางาน

    ตอมาทางบานไดทําการปลูกสรางโรงปลาราใหม ทําการจัดซื้อปลาสด ผลิต และจัดสง
ของในตางจังหวัด ทําใหเฮียลภตองเขามาชวยงานเต็มตัว ซ่ึงทําตั้งแตเปนจับกังโกยปลา ขนปลาจน
ถึงฝายบริหารจัดการ  กิจการของทางบานเจริญขึ้นเปนลําดับ ไดโควตาเปนผูจัดซ้ือปลาสด ผลิตและ
จัดสงเขาศูนยอพยพ  และเนื่องจากในขณะนั้นศูนยอพยพตองการปลาปริมาณมาก จึงตองจัดซื้อจาก
จังหวัดใกลเคียง เชน กรุงเทพ สมุทรปราการ และชลบุรี เฉล่ียประมาณวันละ 20-30 ตัน ในขณะที่
การคารําและลังไมก็ยังคงทําตอเนื่องมาโดยตลอด

    ตอมาเฮียลภไดเขามารับงานใหมในการเริ่มตนดําเนินการกอสราง การติดตั้งเครื่อง และ
เทคนิคการผลิตซูริมิ ในธุรกิจอาหารทะเลซึ่งเกิดจากการรวมลงทุนกับบริษัทอื่น  ดวยการศึกษาดวย
ตัวเอง โดยเดินทางไปดูงานในประเทศไตหวัน ญี่ปุน และเยอรมัน  สวนงานทางการจัดซื้อมีการลด
ปริมาณการจัดซื้อ เพราะโควตาการสงของเขาศูนยอพยพไดลดลง  ภายหลังไดทําการสงมอบงาน
และแยกตัวออกมาจาก บริษัทรวมหุนเนื่องจากเกิดปญหากันระหวางผูรวมหุน

    ภายหลังเกิดปญหาเฮียลภไดกลับมาทํางานที่บานไดระยะหนึ่ง จึงมีแนวคิดที่จะทําโรง
งานดานอิเล็กทรอนิค โดยเริ่มจากการเดินทางไปประเทศไตหวัน เพื่อเตรียมโครงงานการประกอบ
วิทยุ และอุปกรณเครื่องไฟฟาอ่ืน ๆ แตโครงการนี้ไดลมเลิกไป จึงเปลี่ยนมาทําธุรกิจจัดซ้ือวัตถุดิบ
เพื่อปอนเขาโรงงานผลิตปลากระปอง เพราะเปนงานแนวเดิม และมีพื้นฐานการจัดซื้ออยูเดิม  โดยมี
กําลังการจัดซื้อประมาณ 20-30 ตันตอวัน ในปนี้เองไดเดินทางไปยังประเทศญี่ปุน เพื่อศึกษาแนว
ทางในการทําหองเย็นเพื่อการสงออก แตยังไมมีความพรอมเพียงพอจึงยังไมไดเร่ิมงาน จึงกลับมา
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ทํางานและพัฒนางานทางบานตออีกครั้ง  บางครั้งก็ไปรับพืชเกษตรจากภาคเหนือมาขายในตลาด
มหาชัย

    เฮียลภไดรับแนวทางทําธุรกิจจากมารดาเปนสวนใหญ  สวนพอเปนคนไมคอยพูดจึงไม
คอยไดถายทอดความรูอะไรบอย ๆ เหมือนแม  แตถาเปนเรื่องทางธุรกิจการประมูลปลาในสะพาน
ปลาพอจะสอนใหรูจักลองผิดลองถูกเอง เมื่อเกิดความผิดพลาด อาทิ ประมูลไดปลาแพงมา ก็จะ
บอกจะสอนวาคราวตอไปควรทําอยางไร นอกจากนี้ยังไดรับการถายทอดกลยุทธการทําธุรกิจ
สะพานปลาจากเพื่อน ๆ ของพอที่เขามาชวยดูแล

    สวนการสอนของแมนั้น เฮียลภเคยถูกเตือนเรื่องที่ตนเองชอบไปเลนสนิทชิดเชื้อกับลูก
จางในบาน  แมก็เรียกมาตักเตือนวาใหถือตัวบาง อยาเขาไปสนิทพูดเลนกับลูกนองมากเกินไปจะ
เสียการปกครอง  ซ่ึงขณะนั้นเฮียลภยังไมเขาใจวาทําไมแมตองตั้งทารังเกียจลูกนองถึงเพียงนั้น แต
เมื่อโตขึ้นจึงรูวาการที่แมสอนอยางนั้นเปนรูปแบบการบริหารจัดการบุคคลแบบหนึ่ง

    นอกจากนี้แมยังเปนผูจัดการทุกอยางภายในบาน ใครที่จะเขามาเปนลูกสะใภัหรือลูกเขย
จะถูกตรวจสอบวาเปนใครมาจากไหน การจะไดแตงงานตองอยูในความเห็นชอบของมารดา ลูก
หลายคนไดแตงงานกับผูที่แมเปนคนเลือกให ทั้ง ๆ ที่ตนเองมีแฟนอยูแลว แตก็ไมสามารถขัดความ
ตองการของแมได

    ครอบครัวของเฮียลภถือไดวาเปนครอบครัวที่ถือจารีตทางจีนคอนขางเครงครัด พิธี
กรรมการไหวเจาจีน หรือวันสําคัญของชาวจีนจะประกอบพิธีครบทั้งป นอกจากนี้แมยังเปนศูนย
รวมความสัมพันธภายในครอบครัว ทุก ๆ วันสําคัญลูก ๆ ลูกเขย และลูกสะใภตองกลับมาบานให
พรอมหนาพรอมตา ลูกสะใภทุกคนจะถูกสอนใหรูจักพิธีการไหวตาง ๆ   แมเปนผูเจากี้เจาการใน
งานพิธีอยางออกหนาออกตา เปนที่ยําเกรงของลูกเขยและลูกสะใภ

    เมื่อสามารถรับผิดชอบตัวเองไดแลว แมเริ่มเขามาพูดคุยกับเฮียลภเรื่องการแตงงาน       
แตเฮียลภก็ยังไมเห็นเปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากยังมุงมั่นกับการทํางาน  บางครั้งพาผูหญิงเขาบานแมก็
จะเขามาถามวาเปนลูกใคร ทําอาชีพอะไร  บางครั้งแมก็เห็นดวย บางครั้งก็ไมเห็นดวย แตสุดทาย
การตัดสินใจเปนเรื่องของเฮียลภท้ังส้ิน

    ตอมาไดรูจักกับญาติหาง ๆ  ซ่ึงแมของภรรยากับแมของเฮียลภเปนลูกพี่ลูกนอง  โดย
ภรรยามีอาชีพเปนเสมียนจดบัญชีปลาในหองเย็นแหงหนึ่ง จึงเริ่มทําความรูจักกันเรียนรูกันและกัน
โดยความเห็นชอบจากแม   และแตงงานกันเมื่อเฮียลภอายุ 24 ป  สวนภรรยาอายุประมาณ 19-20 ป       
เฮียลภบอกถึงสาเหตุที่เลือกผูหญิงคนนี้ทั้ง ๆ ที่ตัวเองมีแฟนอยูกอนแลววาภรรยาเปนคนที่เขากันได
ดีกับครอบครัว  และคิดวาจะสามารถเปนภรรยาที่ดีของสามี เปนแมที่ดีของลูก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87

    เมื่อแตงแลวภรรยาไดยายเขามาอยูในบานของสามี และไดเขามาชวยงานในบานในระยะ
แรกมีปญหากันบางในเรื่องความไมเขาใจกัน แตก็ไมมาก ซ่ึงเฮียลภสามารถไกลเกลี่ยปญหาไดไม
ยาก ทั้งนี้เปนเพราะภรรยาเปรียบเสมือนหลานหาง ๆ คนหนึ่งดวย  บางครั้งครอบครัวของภรรยามา
ขอความชวยเหลือ เฮียลภก็ใหการตัดสินใจเปนเรื่องของภรรยาเอง  แตถาเปนเรื่องใหญ ๆ จึงจะเขา
มาปรึกษารวมกัน

    ปจจุบันเฮียลภมีบุตร 3 คน คนโตเปนชายเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  คนกลางเปนหญิง
เรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  คนเล็กเปนหญิงเรียนอยูช้ันประถมศึกษาปที่ 6  การดูแลการศึกษาของ
ลูกเปนหนาที่ของภรรยา แตทั้งนี้ถาเปนเรื่องใหญ ๆ อาทิ การเปลี่ยนโรงเรียน ภรรยาจะนําเรื่องมา
ปรึกษากับเฮียลภท้ังส้ิน  บางครั้งจะเขาไปคุยกับลูกบาง  แตสวนใหญจะบอกใหลูกรูจักการตัดสิน
หรือจัดการกับปญหาดวยตัวเอง

    สําหรับการรับชวงตอทางธุรกิจ เฮียลภไมคาดหวังใหลูก ๆ โดยเฉพาะลูกชายตองเขามา
รับชวงธุรกิจ การรับชวงตอทางธุรกิจไมไดยึดแนวทางเดิมวาทายาทจะตองเขามารับชวง ถาลูกชาย
ไมมีความชอบหรือความสามารถในการเขามาดําเนินงานธุรกิจ เฮียลภก็จะไมดันทุรังใหทํา  การ
บริหารงานบริษัทตองอาศัยความรูความสามารถจริง ๆ ไมใชเขามารับชวงตอเพราะเปนทายาทแต
อยางใด อยางไรก็ตามเฮียลภก็ไมไดปดกั้น เพียงแตบุตรตองมีความสามารถจริง ๆ จึงจะยอมมอบ
หมายงานใหรับชวงตอ ซ่ึงบางครั้งก็นําลูกไปรับประทานอาหารกับลูกคาชาวญี่ปุนบาง  ทั้งนี้เพื่อหัด
ใหลูกพูดภาษาอังกฤษ และรูจักการเขาสังคม

    พ.ศ.  2533  พอเฮียลภไดรวมทุนกับเพื่อน ๆ กอตั้งบริษัทแปรรูปอาหารทะเล ผลิตเนื้อ
ปลาแชแข็ง ปลาแลแชแข็ง ปลาปน เพื่อการสงออกไปประเทศญี่ปุน เนื่องจากเห็นวาเฮียลภมีความ
ถนัดในการออกแบบโครงสรางโรงงาน การวางระบบเครื่องจักร จึงมอบความรับผิดชอบใหเปนผู
ออกแบบโรงงาน  และเมื่อสรางโรงงานเสร็จก็ไดแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการบริษัท
อีกดวย     ซ่ึงเฮียลภไดใฝหาความรูเพิ่มเติมทางดานการบริหารธุรกิจจากการอบรมระยะสั้น ๆ ที่
สถานศึกษาทั่วไปจัดขึ้นอยูเสมอ

    หลังจากที่เฮียลภบริหารธุรกิจของหุนสวนอยูตัวแลว จึงริเริ่มใหมีธุรกิจของครอบครัว 
โดยเปนหัวเร่ียวหัวแรงในการรวมพี่นองมาลงทุนสรางหองเย็น เพื่อประสานงานกับงานบริษัทที่มี
อยูกอนหนานี้  โดยตนเองเปนผูจัดการ สวนนอง ๆ เปนหุนสวน  โดยมีบิดาและมารดาเปนผูดูแล 
ใหคําปรึกษาอยูหาง ๆ   นอกจากนี้ยังริเร่ิมใหทําธุรกิจปมน้ํามันบนที่ดินของครอบครัวที่มีอยูกอน
แลว ภายหลังเมื่อธุรกิจอยูตัวแลว จึงมอบหมายใหนองชายรับชวงตอ

    เฮียลภถือวาเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานทั้งหมดของครอบครัว  เปนผูจัดสรร
ตําแหนงและจัดแบงความรับผิดชอบงานบริษัทของนอง ๆ ทั้งหมด ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจน
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ความชวยเหลือในเรื่องอื่น ๆ   สําหรับในสวนครอบครัวตนเอง เฮียลภเปนผูรับผิดชอบการเงินทาง
หมดภายในบาน ไมวาจะเปนคาน้ํา คาไฟ คาเลาเรียนลูก คารักษาพยาบาล ฯลฯ  เฮียลภไมสามารถ
แยกไปอยูตางหากได  เนื่องจากตองดูแลพอกับแมซ่ึงแกมากแลว ประกอบกับคิดอยูเสมอวาเปน
หนาที่ของลูกคนโตที่ตองเปนเสาหลักใหกับครอบครัว

    ปจจุบันเฮียลภเปนสมาชิกสภาผูสงสินคา สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
สมาชิกสมาคมปลาปนสมุทรสาคร สมาชิกสมาคมผูคาสัตวน้ํา แตไมไดเปนสมาคมอยูชมรมแซ ซ่ึง
แตละสมาคมมีทั้งเปนโดยตําแหนงและเปนโดยถูกรองขอ

กลุมท่ี 2
ครอบครัวท่ี 12

    เฮียชางอายุ 40 ปแซตั้ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดานวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
พระจอมเกลาพระนครเหนือ มีพี่ชาย 1 คนอายุ 50 ป จบการศึกษาระดับชั้นประถม 4  ปจจุบันพี่ชาย
มีอาชีพซอมเรือ

    พอเลาใหเฮียชางฟงวา กงและอามามาจากเมืองจีน ขึ้นฝงครั้งแรกที่อําเภอแมกลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยนําวิชาชีพการตอเรือซอมเรือมาประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัว และมีลูก
ดวยกัน 8 คน พอเปนบุตรชายคนที่ 4  ภายหลังจากแตงงานแลวพอกับแมจึงยายเขามาอยูในจังหวัด
สมุทรสาคร  โดยพอไดวิชาทําเรือซอมเรือจากกง รับจางซอมเรือประมงขนาดเล็ก เรือแจว  สวน
มารดามีอาชีพเล้ียงเปดเลี้ยงไก ซ่ึงเฮียชางมีหนาที่รับผิดชอบเปนกิจวัตรประจําวันคือ กอนไปโรง-
เรียนทุกวันตองตื่นแตเชาเพื่อผสมอาหารเปดไก และเก็บไข สวนพี่ชายออกจากโรงเรียนมาชวยงาน
ทําเรือกับพอ

    เฮียชางเลาวาพอเปนคนที่ดุ และจะจัดการงานทุกอยางภายในบาน โดยเฉพาะดานการเงิน 
รวมถึงบอกอะไรใครแลวทุกคนตองทําตาม   การไหวเจาประจําป พอเปนผูดูแลกิจกรรมทั้งหมด 
เมื่อตองการจะซื้อของอะไรจะสั่งใหแมไปซื้อ

    พอตองการใหลูกชายทั้งสองรับชวงการทําอาชีพซอมเรือ จึงเริ่มฝกฝนใหลูกชาย เฮียชาง
เลาวาทุกวันเสาร – อาทิตย หลังจากชวยงานเลี้ยงเปดไกเสร็จแลว ตองไปชวยงานงานเล็ก ๆ ในอูเรือ 
โดยพอใหเร่ิมฝกรับสิ่ว หัดตอกตะปู ไสไม หัดเขาไม หัดวัดมุมไม  ตลอดจนเก็บทําความสะอาดอู
ทําครั้งที่เลิกงานแลว

    หลังจากเฮียชางจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 7 ทางพอบังคับออกมาชวยงานในอู
ซอมเรือเต็มตัว  แตเฮียชางตองการเรียนตอจึงหนีไปสอบเรียนตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 กับเพื่อน ๆ 
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ปรากฎวาสอบติด  เมื่อนําเรื่องไปบอกพอ พอกลับดุดาตอวาตาง ๆ นานาวาทําไมถึงขัดคําส่ัง เฮียชาง
เลาวาพอโกรธมากถึงกับเตะเฮียชางทีเดียว ในที่สุดแมตองเขามาชวยพูดไกลเกลี่ย สุดทายพอยอมให
เรียนตอไดแตใหเรียนไดแคม.ศ. 3 เทานั้น เพราะตองการใหเฮียชางมาสืบทอดฝมือการทําเรือจากตน
เอง

    ระหวางที่เรียนหนังสือเฮียชางไมตองการใชเงินภายในบาน จึงออกไปหางานทําเปนลูก
จางที่อูเรืออ่ืนโดยไมบอกใหพอรู  เพียงแตบอกใหแมรับทราบเรื่อง อาศัยทําชวงเลิกเรียนและวัน
หยุด ไดคาแรงวันละ 40 บาท และนําเงินทั้งหมดไปใหมารดาใชจายคาเลาเรียนใหกับตน

    เมื่อเฮียชางเรียนจบม.ศ. 3 ตามที่สัญญากับบิดาไว ซ่ึงกอนหนานั้นบิดาไดเตรียมเครื่องมือ
ตาง ๆ รอใหเฮียชางมารับชวงแลว แตเฮียชางยังอยากเรียนตอ จึงหนีไปสอบที่เทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือในระดับประกาศนียบัตรปวช  กับเพื่อนเหมือนเดิม ปรากฎวาสอบติดชางยนต  
จึงเขาไปคุยกับพอเพื่อขอเรียนตอ ซ่ึงครั้งนี้พอก็มิไดโกรธ หรือหามปรามแตอยางใด  เนื่องจากเห็น
วาลูกชายอยากเรียนจริง ๆ

    เฮียชางเลาวาระหวางที่เรียนอยูตนไดใชเวลาวางจากเลิกเรียนหรือวันหยุดเสารอาทิตยไป
ฝกงานตามอูรถอูเรือตาง ๆ ทั่วไป  ตอมาพอเสียชีวิต งานในอูเรือทั้งหมดจึงตกเปนของพี่ชาย  สวน
แมเปลี่ยนอาชีพจากเลี้ยงเปดไกมาทําขนมขายเนื่องงานเลี้ยงเปดเริ่มไมมีคนชวย

    หลังจากพอเสียชีวิตฐานะทางครอบครัวก็เร่ิมไมดี  เมื่อเฮียชางเรียนจบปวช.แลว จึงออก
หางานทําตามรานทําไม ๆ ขางมหาวิทยาลัย  รับทําระหัสวิดน้ํา เงินที่ไดมาก็สงใหแมเปนคาใชจาย
ภายในบาน สวนตัวเองแบงออกมาใชเพียงเล็กนอย  สวนพี่ชายท่ีทําอูซอมเรือก็มิไดมีรายไดมากมาย
เหมือนแตกอน ประกอบกับเริ่มติดการพนัน ทําใหฐานะการเงินภายในบานมีแตทรงกับทรุด

    เฮียชางแกปญหาการเงินภายในบานโดย ทุกวันเสาร – อาทิตย จะกลับมาชวยงานในบาน 
โดยไปหาซื้อไมมาทําไมคิ้วเปนอะไหลเรือใหแมไวขายเลี้ยงตัวเองทุก ๆ อาทิตย  ไมตองไปพึ่งพา
ลูกชายคนโตที่ติดการพนัน ซ่ึงเริ่มมีรายไดที่ไมแนนอน

    ตอมาเฮียชางเขาไปสมัครงานในอูรถยนตที่กรุงเทพ ฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นเปนเดือนละ 3,000 
บาท  ไดแบงเงินบางสวนใหแมเปนที่ทํามาตั้งแตทุกครั้งที่ผานมา  ระหวางที่เปนลูกจางในอูรถตน
เองคิดวาถายังอยูอยางนี้ไมมีอะไรดีขึ้นมาแน จึงไปสอบเรียนตอที่พระนครเหนือในระดับปวส.และ
ไดเขาเรียนตามที่ตนเองตองการ โดยไปขออนุญาติเขาของอูขอทํางานหลังเลิกเรียน แตยอมใหทางอู
หักเงิน  ทําใหเดือน ๆ เหลือเงินเพียงเดือนละ 2,000 กวาบาทเทานั้น

    หลังจากเรียนจบปวส.  จึงลาออกจากงานในอู และไดไปสมัครงานในบริษัทแหงหนึ่งซ่ึง
ประกอบธุรกิจรับทําเรือใหกับทางหนวยงานราชการไดเงินเดือน 4,500 บาท บวกกับคาทํางานลวง
เวลารวมแลวไดประมาณเดือนละ 6,000 กวาบาท
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    ภายหลังเฮียชางมีปญหากับผูรวมงาน ซ่ึงเฮียชางรูสึกวาตนเองไมไดรับความเปนธรรม 
อาจจะเปนเพราะผูรวมงานเรียนจบปริญญาตรีทางวิศวกรรม ทําใหหัวหนาเชื่อผูรวมงานมากกวาเฮีย
ชาง  จึงลาออก  ขณะเดียวกันเฮียชางทราบวาทางเทคโนโลยีพระนครเหนือตองการครูพิเศษ เฮียชาง
จึงเขาไปสมัครเพราะเห็นลูทางวาจะสามารถเรียนตอในระดับปริญญาตรีไดสะดวกขึ้น

    เฮียชางเปนอาจารยพิเศษไดประมาณ  2 ป จึงสอบบรรจุราชการและสอบเรียนตอ
ปริญญาตรีภาคค่ํา

    ในระหวางที่เปนอาจารยพิเศษนี้เอง เฮียชางไดพบกับภรรยาและแตงงานในขณะที่เฮีย
ชางอายุประมาณ 25-26 ป สวนภรรยาอายุมากกวา 3 ป จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  มี
พอเปนปลัดอําเภอ สวนแมเปนแมบาน เฮียชางบอกวาแมไมไดไถถามหรือเจากี้เจาการในเรื่องการ
หาคูครองของตนเอง  เพราะเห็นวาตั้งแตเด็กเฮียชางมีความรับผิดชอบตัวเองมาโดยตลอด จึงใหการ
ตัดสินใจอยูในดุลพินิจของลูกชาย

    เมื่อแตงงานแลวเฮียชางยังคงรับราชการและเรียนตอระดับปริญญาตรีอยู สวนภรรยาได
ยายเขามาอาศัยรวมกับแม เฮียชางไมตองการใหภรรยาอยูเฉย ๆ จึงเริ่มอาชีพใหทํา โดยเฮียชางแบง
บริเวณดานติดถนนของอูซอมเรือทําเปนรานขายของชําทั่วไป

    เฮียชางเลาวาชวงที่เร่ิมตั้งรานขายของใหกับภรรยา ปรากฎวามีปญหาเกิดขึ้น คือ พี่สะใภ
มาบอกมาตนเองจะใชที่ตรงนี้เปดรานขายของเหมือนกัน  ทําไมจะทําอะไรไมบอกกันกอน ซ่ึงเฮีย
ชางก็ไมไดใสใจ ยังคงสั่งใหภรรยาทําธุรกิจตามที่ตนเองดําเนินการ  เร่ืองนี้กลายเปนปญหาระหวาง
ครอบครัวของเฮียชางกับครอบครัวของพี่ชายจนถึงทุกวันนี้

    เฮียชางบอกวาขณะนี้ยังไมมีบุตร และก็ไมรูสึกเดือดรอนเพราะไดรับเด็กมาเปนลูกบุญ
ธรรมชาย  2 คน (เสียชีวิตไปแลว 1 คน) แตผูวิจัยรับรูมาจากผูอ่ืนวา สาเหตุที่เฮียชางมีบุตรไมได 
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ทําใหอวัยวะเพศใชการไมได

    ตอมาทราบขาววาเพื่อนที่เคยอยูบานใกลกันเมื่อสมัยเด็ก ๆ ไดเปดโรงงานสงออกผลิต
ภัณฑแปรรูปอาหารทะเล และเฮียชางเองก็มีความรูเร่ืองชางเครื่อง เห็นวาโรงงานอยูใกลบาน 
ประกอบกับงานราชการมีรายไดนอยและยังไปไมถึงไหน จึงลาออกมาทําโรงงานของเพื่อน และได
รับมอบหมายใหรับผิดชอบฝายชาง เปนหัวหนาแผนกชาง

    เฮียชางบอกวาทุกวันนี้ยืนไดดวยตัวเอง เวลามีปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็มิไดปรึกษา
ผูใด ไมวาจะเปนแมหรือญาติคนอื่น  บางครั้งภรรยากับแมก็ทะเลาะกันบาง ซ่ึงเฮียชางไดเขาไปไกล
เกลี่ยอยูบาง โดยบอกวา “อยางเถียงกันเลยมันไมไดประโยชนอะไรหรอก” แตปญหาระหวางครอบ
ครัวของตนกับครอบครัวพี่ชายก็ยังคาราคาซังกันอยู
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    แมวาจะมีเร่ืองบาดหมางใจกันอยูทั้งสองครอบครัว แตเมื่อมีเร่ืองเดือนรอนขึ้นมาจริง ๆ 
เฮียชางก็ยื่นมือเขามาชวยเหลือเสมอ  โดยเฉพาะขณะนี้พี่ชายเปนอัมพฤต ไมสามารถทํางานในอูได
เต็มที และตองใชลูกนองเปนสวนใหญ ทําใหลูกคายายไปทําที่อูอ่ืน รายไดเขาบานจึงนอยลง ซ่ึงเฮีย
ชางก็ยื่นมือเขาไปชวยเหลือ อาทิ คาเลาเรียนหลาน ๆ

    ตอมาเฮียชางไดแยกมาซื้อทาวเฮาสอยูตางหากจากบานของพอ โดยอยูในการครอบครอง
ของพี่ชาย ตอมาแมไดขอมาอยูกับครอบครัวเฮียชางดวย เนื่องจากไมถูกกับสะใภคนโต ซ่ึงเฮียชางก็
เต็มใจรับแมมาอยูดวย ปจจุบันแมอายุ 80 กวาปแลว

    เมื่อมาอยูในทาวเฮาสรานขายของจึงตกเปนของสะใภคนโต เฮียชางจึงใหภรรยา
ประกอบกิจการรับซักรีดเสื้อผาอยูในบานพอชวยเหลือรายจายครอบครัว แตรายไดสวนใหญนั้นเฮีย
ชางเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด

    ปจจุบันเฮียชางไมไดเปนสมาชิกในชมรมหรือสมาคมแซเลย  แตพอเคยมีกิจกรรมกับ
ทางสมาคมบาง  หรือบางครั้งไดมอบหมายใหเฮียชางไปงานแตงงาน หรืองานศพ  หลังจากเตี่ยเสีย
ชีวิตแลวเฮียชางก็มิไดเขาไปเกี่ยวของกับสมาคมแซแตอยางใด  มีเพียงเปนสมาชิกสมาคมยิงปนใน
จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเปนการรวมตัวอยางหลวม ๆ ของผูที่มีนิสัยชอบกีฬายิงปน

ครอบครัวท่ี 13
    เฮียเตี้ยผูใหสัมภาษณอายุ 41 ป อยูในแซเตีย มีพี่นอง 8 คน เปนผูชาย 4 คน และผูหญิง 4 

คน เฮียเตี้ยเปนลูกคนที่ 4 เรียนจบระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  คน
ที่ 1 เปนผูหญิงอายุ 47 ป จบปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยารามคําแหง คนที่ 2 เปนผูหญิงอายุ 
45 ป จบสาขาและมหาวิทยาลัยเดียวกับพี่สาว

    คนที่ 3 เปนผูชายอายุ 42 ป จบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปที่ 7 ทํางานชวยที่บาน 
คนที่ 5 เปนผูชายอายุ 38 ป จบการศึกษาระดับมัธยม คนที่ 6 เปนผูหญิงอายุ 37 ป จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปจจุบันทําสารคดีใหกับบริษัท เดอะเนชั่น  คนที่ 
7 เปนหญิงอายุ 35 ป จบการศึกษาระดับปวส.  ชวยงานอยูที่บาน คนที่ 8 เปนชายอายุ 27 ป จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศญี่ปุน ปจจุบันก็ชวยทํางานใหกับธุรกิจของครอบครัว

    เฮียเตี้ยบอกวา เทาที่รับรูมาอากงกับอามานาจะมาจากเมืองจีน  เมื่อมาอยูเมืองไทยแลวได
เขามาจับจองที่ดินริมน้ําผืนหนึ่ง เพื่อทําอาชีพเล้ียงเปด คารําขาวและรับซ้ือไขเปดไขไกตามเลาทั่ว
ไปสงกรุงเทพ ฯ ซ่ึงพอกับแมไดรับชวงกิจการตอมาอีกทอดหนึ่ง เฮียเตี้ยเลาวาสมัยกอนที่บานเล้ียง
เปดและไกรวมกันเปนหมื่นตัว ดังนั้นลูก ๆ จึงตองชวยกันทํางานในบาน โดยเฉพาะพวกผูชายตอง
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ทํางานหนักกวาผูหญิง เชน ยกกระสอบรําขาว หรือถังอาหารสัตว  สมัยกอนผูใหญบังคับใหทํางาน
ทุกคน ใครไมทํางานจะถูกวา  เพราะคนจีนไมชอบคนเกียจคราน

   ทุกเชากอนไปโรงเรียนลูก ๆ ทุกคนตองตื่นขึ้นมาชวยงานในเลาเปด ถาเปนคนโตก็ตอง
ยกถึงอาหารไปเติมในราง แตถาเปนคนเล็ก ๆ มีหนาที่เก็บไข และชวยงานเล็ก ๆ นอย ๆ  เฮียเตี้ยเลา
วาสมัยกอนลูกชายทุกคนที่โตแลวตองชวยงานในบานคอนขางหนัก  เมื่อทางครอบครัวขยายธุรกิจ
เร่ิมขายขาวสารดวย แรงงานในการยกของแบกของขึ้นรถจึงตกอยูกับลูกชายทุกคน สวนพี่สาวชวย
งานในครัว

    เฮียเตี้ยบอกวาสมัยกอนครอบครัวกําลังอยูในชวงกอรางสรางตัว ความจําเปนในเรื่องแรง
งานเปนสิ่งสําคัญ พี่ชายคนโตจึงถูกพอดึงมาชวยในการทํางานคอนขางเต็มตัว ทําใหไมคอยมีเวลา
ใหกับการเรียนหนังสือ พี่ชายคนโตจึงเปนผูที่เรียนหนังสือนอยที่สุดในบรรดาพี่นองทั้ง 8 คน คือ 
จบการศึกษาเพียงประถม 7 ปจจุบันพี่ชายเปนผูที่ควบคุมกิจการทั้งหมดของครอบครัว

    ในชวงที่ครอบครัวกําลังสรางตัว ประกอบกับมีลูกมาก พอจึงใชเวลาสวนใหญในการทํา
การคาหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว  ทําใหไมคอยมีเวลาดูแลลูก หนาที่สวนใหญจึงอยูในความรับผิด
ชอบของมารดา ซ่ึงรวมถึงการศึกษาเลาเรียนของลูกทุกคนดวย

    เฮียเตี้ยเลาวามีอยูชวงหนึ่งที่เกิดโรงระบาดเปดไกในมหาชัยตายเปนจํานวนมาก สงผล
กระทบตอธุรกิจคารําขาวของครอบครัว ลูกคาสวนใหญก็ประสบภาวะขาดทุนกันทุกที่  ทําใหขาย
รําไมคอยได หนี้จากลูกคาก็ไมไดคืนตองขาดทุนอยูหลายแสน ทําใหชีวิตชวงนั้นประสบปญหา
เร่ืองปากทองอยางมาก

    หลังจากที่ประสบภาวะขาดทุนแลว พอก็เร่ิมเลี้ยงเปดไกนอยลง และไดเปลี่ยนไปทําปลา
หวาน ทําปลาหมึกตากแหงสงหองเย็น  ใหลูก ๆ เปนแรงงานในการแลปลา ตัดหัว ลาง ตากปลาและ
สงของ  แตเมื่อทํามาไดระยะหนึ่งตลาดปลาหมึกเริ่มอ่ิมตัว ทําใหราคาปลาลดลง จนในที่สุดธุรกิจก็
อยูไมได  ครอบครัวจึงตองเผชิญปญหาธุรกิจรอบที่สอง

    แมจะประสบปญหาธุรกิจ พอก็มิไดยอทอ ยังมองหาลูทางการคาอยูเสมอ ในที่สุดจึงเขา
มาจับธุรกิจทําปลาหวาน เพราะเห็นลูทางวายังไปไดอีกไกล

    เฮียเตี้ยเลาวาพี่สาวทั้งสองคนกับพี่ชายและตนเองมีชีวิตอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอของ
ครอบครัว การคาดีบางไมดีบาง ทําใหการเรียนแตละคนเปนไปอยางกระทอนกระแทน แตพอกับ
แมไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาอยูเสมอ จึงมิไดบีบบังคับใหลูก ๆ ตองลาออกจากโรงเรียน
มาชวยงาน เวนแตพี่ชายซึ่งมุงมั่นเคียงบาเคียงไหลกับพอมาโดยตลอด  และสมัครใจที่จะไมเรียนตอ
เอง
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    เฮียเตี้ยใหเวลาในการเรียนคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยูถึง 6 ป จึงจบ
การศึกษา สาเหตุที่ใชเวลาเรียนนาน เนื่องจากตองเขาไปชวยบิดาและพี่ชายทําธุรกิจของครอบครัว 
ซ่ึงธุรกิจก็คอย ๆ ดีขึ้นเปนลําดับ  ตอมาไดไปรวมหุนกับญาติพี่นองตั้งโรงงานทําปลาหวานที่
อ.หาดใหญ จ. สงขลา เนื่องจากเห็นวาเปนตลาดที่นาสนใจ

    หลังจากเรียนจบแลว พอไดมอบหมายใหเขาไปรับผิดชอบการกอสรางและควบคุมการ
เงิน ตลอดจนจัดการตั้งระบบบริหารงานของโรงงานที่สงขลา โดยไปกับวิศวกรที่เปนเพื่อนกับอากู  
เฮียเตี้ยบอกวาทุกอยางในโรงงานที่หาดใหญถือเปนเรื่องใหมสําหรับตน เพราะตนเองไมมีความรู
เกี่ยวกับการบริหารโรงงานเลย  บางครั้งตองลองผิดลองถูกกันไป  ตองถูกสงไปเรียนภาษาอังกฤษที่
ประเทศสิงคโปรเปนชวงสั้น ๆ เพื่อฝกภาษา รวมทั้งตองไปฝกงานกับบริษัทลูกคา  นอกจากนี้ยังได
เขาไปอบรมที่สถาบันการจัดการแหงประเทศไทย ที่รัฐบาลจัดการฝกอบรมการทําการคา การ
บริหารจัดการใหกับผูบริหารโรงงานตาง ๆ ในภาคใตยุคนั้นดวย

    เฮียเตี้ยใชเวลาในการสรางโรงงานและดูแลกิจการเกือบ 7 ป
เฮียเตี้ยพบภรรยาที่จังหวัดสงขลานี้เอง  ชวงนั้นอายุประมาณ 27-28 ป ภรรยาอายุประมาณ 

26-27 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ภรรยามา
จากครอบครัวไทย  เมื่อตกลงปลงใจกันแลวและนําเรื่องไปบอกมารดา ฝายแมก็เห็นชอบดวย  และ
ไมรังเกียจที่ลูกสะใภเปนคนไทย  แตใหสิทธิในการตัดสินใจทุกอยาง เพราะรูวาเฮียเตี้ยสามารถรับ
ผิดชอบตัวเองได

    ปจจุบันเฮียเตี้ยมีลูกแลวเปนหญิงทั้ง 2 คน  คนโตอายุ 11 ป คนเล็กอายุ 9 ป
    หลังจากบริหารงานโรงงานที่สงขลาไดเกือบ 7 ป เฮียเตี้ยก็ถูกพอเรียกใหกลับมาชวย

สรางโรงงานแหงใหม ซ่ึงพอและเพื่อน ๆ ลงหุนกันสรางอีกโรงหนึ่ง  เนื่องจากเห็นวาเฮียเตี้ยมี
ประสบการณดานนี้เปนอยางดี
                  เฮียเตี้ยเลาวาตอนแรกไมอยากไป  เพราะรูสึกผูกพันและมีความสนุกในการทํางานกับ
โรงงานแหงนี้ ประกอบกับภรรยาเปนคนสงขลา ซ่ึงไมอยากละทิ้งบาน และคิดจะลงหลักปกฐานอยู
ในสงขลา แตสุดทายตองยอมกลับไปชวยสรางโรงงานแหงใหมที่สมุทรสาคร เพราะไมมีใครที่จะ
ทําได   พี่ชายก็มีธุรกิจของตัวเองที่ทํารวมกับภรรยาอยูแลว สวนพี่สาวรับผิดชอบธุรกิจทําปลาหวาน
ของครอบครัวอยูแลว  และคิดวาโรงงานแหงใหมเปนธุรกิจชิ้นสําคัญของครอบครัว ถาลมลงไปเฮีย
เตี้ยเองคงรูสึกผิดดวยเหมือนกัน

    หลังจากตกลงยายมาควบคุมโรงงานแหงใหมในสมุทรสาครแลว  ภรรยาไดลาออกจาก
โรงงานที่จังหวัดสงขลา และเฮียเตี้ยมอบหมายใหภรรยาเปนหัวหนาฝายตางประเทศในโรงงานแหง
ใหมดวย สวนตนเองดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ เฮียเตี้ยบอกวาบางทีก็รูสึกถูกกดดันเหมือนกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



94

ที่ตองเขามารับผิดชอบงานในที่ใหม โดยเฉพาะตองสรางการยอมรับใหเกิดขึ้นในบรรดาพนักงาน  
ตลอดจนขนาดของธุรกิจที่ใหญกวาโรงงานที่จังหวัดสงขลา

    เฮียเตี้ยไดแยกครอบครัวมาเชาบานอยูตางหาก เพราะเกรงปญหาการกระทบกระทั่งกัน
ระหวางสมาชิกในครอบครัวของตนเองกับภรรยา เนื่องจากครอบครัวของตนเองอยูกันเปนครอบ-
ครัวใหญ  การยายออกมาถือเปนการปองกันดีกวาแกไข  ซ่ึงตอมาไดสรางบานเปนของตนเองโดย
ยืมเงินพี่ชายและเงินบางสวนจากครอบครัวมาสราง

    เฮียเตี้ยบอกวาภรรยาไมคอยมีปญหากับครอบครัวของตนเอง  อาจจะเปนเพราะวาตนเอง
กับภรรยาเปนคนทํางาน ทําใหไมคอยมีเวลาที่จะคิดเล็กคิดนอยกับเรื่องใด ๆ  เมื่อเกิดปญหาใน
ครอบครัวก็จะปรึกษากันเองภายใน  เพราะถือวาเรื่องภายในบานไมควรนําไปบอกใหใครรับรู การ
แกปญหาจะจัดการใหเสร็จดวยตนเองและภรรยา  สวนใหญเปนคาใชจายภายในบาน ซ่ึงภรรยาเปน
ผูดูแล แตปญหามักเกิดจากมีมุมมองในการใชจายไมเหมือนกัน  อยางไรก็ตามเฮียเตี้ยก็ยังคงฝากเงิน
เขาบัญชีในชื่อของภรรยาตลอด

    เฮียเตี้ยเลาวาเคยเขาไปชวยเหลือนองชายคนหนึ่งที่ประสบปญหาธุรกิจลม ซ่ึงตนเองก็เขา
ไปใหความชวยเหลือ จนสามารถชวยเหลือตนเองได

    ปจจุบันเฮียเตี้ยไมไดเขาไปรวมกิจกรรมในสมาคมแซเทาใดนัก  แตพอเคยดํารงตําแหนง
เปนถึงประธานสมาคมแซเตียมหาชัย บางครั้งก็มีการจัดงานเลี้ยงที่บาน  ซ่ึงภายหลังจากยายมาอยู
มหาชัยแลวเฮียเตี้ยก็ไมไดเขาไปยุงเกี่ยวกับงานในสมาคมเลย เนื่องจากตนเองใชเวลาอยูกับธุรกิจ
เสียเปนสวนใหญ และพอก็ไมไดบังคับใหเขารวมกิจกรรมของแซแมวาตนเองจะมีตําแหนงเปน
ประธาน และมิไดมุงหวังใหลูกชายตองเขามาสืบทอดตําแหนง  เหลือเพียงเปนสมาชิกเพียงชื่อเทา
นั้น

    นอกจากนี้เฮียเตี้ยยังเปนสมาชิกในสภาอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนตําแหนงในฐานะกรรมการ
บริษัทฯ  และเปนสมาชิกสมาคมอาหารแซแข็งจังหวัดสมุทรสาครอีกตําแหนงดวย.

ครอบครัวท่ี 14
    เฮียหมูอยูในแซแต   มีพี่นองทั้งหมด 5 คน เปนบุตรชายคนที่ 4 ของครอบครัว ปจจุบัน

อายุ 42 ป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ปจจุบันทําธุรกิจขาย
ปลีกและขายสงเนื้อหมูอยูในตลาดสดมหาชัย

    พี่คนแรกเปนผูชายจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 เชนเดียวกัน ปจจุบันเปนเจาของ
เรือประมงและเจาของแพปลา คนที่ 2 เปนชายจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟสิกส จุฬาลง-
กรณมหาวิทยาลัย ทํางานอยูบริษัทในเครือซีเมนตไทย คนที่ 3 เปนผูหญิง ปจจุบันขายเครื่องอะไหล
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เรืออยูในตลาดมหาชัย  คนที่ 5 เปนผูหญิงจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตอนนี้
ขายเครื่องบวชอยูในตลาดมหาชัย

    พอของเฮียหมูมาจากเกาะไหหลําเมืองจีน เฮียหมูทราบไดเพราะเห็นใบตางดาวของพอ 
สวนแมเปนคนไทย  พอมาขึ้นฝงที่เมืองไทยครั้งแรกที่จังหวัดนราธิวาส ทํางานครั้งแรกรับจางแบก
ของ จากนั้นจึงเปลี่ยนอาชีพลองขึ้นไปทางเหนือกับเพื่อน ๆ ที่มาดวยกัน มาถึงกรุงเทพ ๆ รับจาง
เปนลูกมือในรานตัดเสื้อ เร่ิมจากงานงาย ๆ อาทิ งานสอย  เย็บรังกระดุม และพัฒนาฝมือเร่ือย ๆ จน
ถึงการวัดตัว การขึ้นแบบ การถอดแบบ งานตัดเย็บ

    ตอมาเจาของรานตัดเสื้อยายมาสมุทรสาคร พอจึงยายตามมา อยูไดไมนานจึงเริ่มมีกิจการ
เปนของตัวเอง และมาแตงงานกับแมซ่ึงเปนแมคาขายขนมอยูในตลาดมหาชัย เมื่อแตงงานกันแลว
จึงยึดอาชีพตัดเสื้อผาตามที่ตนเองมีความถนัด โดยไปเชาหองเปดรานตัดเสื้อเปนของตัวเอง พอเปน
ผูรับผิดชอบงานตัดเสื้อเปนสวนใหญ  แมจะชวยงานเล็ก ๆ นอย อาทิ ชวยถักรังดุม สอยผา เย็บขอบ
ขากางเกง  สวนงานคาขายก็ไมไดทําตอ

    สมัยเด็ก ๆ แมเปนผูเล้ียงลูกทั้งหมด สวนบิดาไมคอยไดเขาไปเลี้ยง เนื่องจากงานตัดเสื้อ
มีมากประกอบกับรายไดสวนใหญมาจากรานเสื้อผาอยางเดียว  ทําใหใชเวลาสวนใหญไปกับการ
ทํางานตัดเสื้อบางครั้งตองทํางานเกือบ 24 ช่ัวโมง  บางครั้งงานเขามามากจึงตองรับลูกจางมาชวย
เย็บ สวนพอเปนผูออกแบบ และตัดแบบ

    เฮียหมูเลาวาตอนเด็ก ๆ ยังไมตองรับผิดชอบอะไร เนื่องจากงานตัดเสื้อเปนงานที่ตองใช
ฝมือทั้งหมด ตนเองจึงมีหนาที่เรียนอยางเดียว โดยการเรียนของลูก ๆ อยูในความรับผิดชอบของแม
ทั้งหมด

    ตอมาเมื่องานตัดเสื้อเร่ิมซบเซา ประกอบกับมีบุตรมาก รายไดจึงไมพอกับรายจาย แมจึง
ไปเชาแผงขายเนื้อวัวตอจากคนที่รูจักโดยพอไมไดทักทวงแตอยางใด ในระหวางนี้เฮียหมูไดเขาไป
ชวยงานอยู ซ่ึงแมจะสอนใหชวยฉีกใบตองหรือฝกหั่นเนื้อ  เฮียหมูบอกวางานในรานขายเนื้อจะรับ
ชวงเปนรุน ๆ ในบรรดาพี่นองผูชาย ในขณะที่พี่สาวจะทํางานบาน

    การชวยงานในรานขายเนื้อแตละวันเฮียหมูจะไดรับเงินเปนคาจาง ถาวันใดไมไดทํางาน
จะไมไดเงิน แมสอนวาถาอยากมีเงินตองทํางานแลกเงินทุกครั้ง

    เฮียหมูเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และตั้งใจวาจะเรียนตอดานชางยนตที่ชางกลปทุม
วัน  แตเมื่อนําไปปรึกษากับพอกับแมกลับไมไดเห็นดวย เนื่องจากเกรงวาเฮียหมูจะไปตีกับพวกโรง-
เรียนชางกลอื่น ๆ กลัววาลูกจะไดรับอันตรายกลับมา ถาจะเรียนโรงเรียนเอกชนทางบานก็ไมมีกําลัง
สงเนื่องจากคาเลาเรียนแพงมาก  แตถาเรียนตอสายสามัญนั้นเฮียหมูเองก็รูตัวเองวาไมชอบทางนี้
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และรูตัวเองวาจะไปไมรอดแนจึงตัดสินใจไมเรียนตอ ซ่ึงพอกับแมก็ไมไดตอวาแตอยางใด  ใหทุก
อยางอยูในการตัดสินใจของลูก ๆ ทั้งหมด

    ตอมารานตัดเสื้อเร่ิมมีคูแขง ประกอบกับพอติดการพนัน  แมเริ่มรางกายไมคอยแข็งแรง
มีโรคประจําตัว ทําใหเงินทองภายในบานเริ่มมีปญหา  อีกทั้งรานเสื้อผาที่เคยเชาอยูจะถูกเจาของ
เรียกคืน ทําใหครอบครัวประสบปญหาอยางมาก เฮียหมูจึงเริ่มเขาไปชวยงานขายเนื้อ ทําไดระยะ
หนึ่งแมบอกใหไปหางานทําที่อ่ืนดีกวาสวนตัวเองยังทําไหว เฮียหมูจึงเขาไปทํางานเปนคนติดปาย
ยกของในสะพานปลาดวยเงินเดือนขั้นแรก 300 บาท   สวนพี่นองคนอื่นก็ลาออกจากโรงเรียนไป
ทํางานสะพานปลาเชนกัน สวนบางคนที่อยากเรียนตอทางบานก็ใหเรียน

    อยางไรก็ตามแมวาจะตองทํางานในสะพานปลา แตเมื่อวางจากงานในสะพานปลาเฮียหมู
ก็จะเขามาชวยขายเนื้อวัวแทนแมดวยเสมอ  ทําอยูไดประมาณ 4-5 ปจึงลาออกมาขายเนื้อวัวเต็มตัว 
ในขณะที่ทางแมแยกไปขายเนื้อหมูเพิ่มอีกรานหนึ่ง โดยรับชวงตอจากพี่สาว เนื่องจากเห็นวารายได
ดีกวาขายเนื้อ  สวนเฮียหมูก็ยังขายเนื้อตอไป

    ตอมาบานที่เชาอยูถูกเจาของที่ขอคืน  เฮียหมูจึงนํารายไดที่ไดจากการขายเนื้อนําไปรวม
กับเงินที่พอกับแมเก็บหอมรอมริบไว และเงินที่หยิบยืมจากเพื่อนพอ นําไปซื้อหองแถวใหมและเปด
เปนรานตัดเสื้อใหพออยูเหมือนเดิม

    ปจจุบันเฮียหมูสมรสแลวกับภรรยาซึ่งมีอายุมากกวา 3 ป  ภรรยามีพื้นเพเปนคนใน
จังหวัดสมุทรสาคร มีเชื้อสายจีน จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เฮียหมูเลาวาพบกันครั้ง
แรกเมื่อคร้ังที่ไปทํางานที่สะพานปลา โดยภรรยาเปนเพื่อนของพี่   เริ่มจากความเปนเพื่อนกอนที่จะ
ตกลงเปนแฟนกัน  ซ่ึงพอกับแมก็มิไดขัดขวางแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากแมเองก็รูจักครอบครัวฝาย
ภรรยาเปนอยางดี เพราะเปนลูกคาที่ซ้ือเนื้ออยูเปนประจํา

    หลังจากคบกันมาไดประมาณ 4-5 ป ทางครอบครัวฝายภรรยาจึงเริ่มใหแตงงานกัน เนื่อง
จากเห็นวาคบกันมานานแลว ซ่ึงทางครอบครัวเฮียหมูก็เห็นชอบดวย จึงแตงงานกันเมื่อป 2527 ใน
ขณะที่เฮียหมูมีอายุ 25 ป สวนภรรยาอายุ 28 ป ซ่ึงคาสินสอดตาง ๆ ทางแมเปนผูจัดการทั้งหมด ใช
ทองเพียง 5 บาท เงินสด 7,000 บาท  เมื่อแตงแลวภรรยาไดยายเขามาอยูกับครอบครัวเฮียหมูและได
ลาออกจากงานในสะพานปลามาชวยกันขายเนื้อ  ปจจุบันมีบุตรดวยกัน 2 คน คนโตเปนผูชายอายุ 
15 ป คนเล็กเปนผูหญิงอายุ  11  ป

    การดูแลลูกสวนใหญเปนความรับผิดชอบรวมกัน เมื่อลูกมีปญหาอะไรมักจะเขามา
ปรึกษากับเฮียหมูมากกวาภรรยา  เฮียหมูบอกวาตนเองเลี้ยงลูกแบบเพื่อน มีปญหาอะไรจะคุยกันดวย
เหตุผล  บางครั้งก็มีการประชุมรวมกันระหวางพอแมลูก  โดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจเรื่องเรียนให
เปนไปตามความตองการของลูกไดตัดสินใจเอง
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    เฮียหมูเลาวาภรรยาเขากันไดดีกับคนในครอบครัวของตนเอง ไมคอยมีการทะเลาะเนื่อง
จากพี่นองของเฮียหมูเปนเพื่อนกับภรรยา  รูจักกันเมื่อครั้งทํางานอยูในสะพานปลาอยูกอนแลว  
สวนกับแมก็ไมมีปญหาอะไร  แมไมเขามายุงกับธุรกิจหรือการเงินภายในบาน  และไมคอยมารบก
วนเฮียหมูเนื่องจากตนเองมีรายไดจากคาหองเชาอยูแลว

    ตอมาภรรยาเริ่มมีปญหากับเจาของแพปลาจึงออกมาชวยงานขายเนื้อกับเฮียหมูหลังจาก
ขายเนื้อไปไดอีกระยะหนึ่งเฮียหมูเห็นวาธุรกิจขายเนื้อเร่ิมซบเซา บางครั้งตองประสบภาวะขาดทุน 
อีกทั้งตองซื้อเนื้อในราคาแพงอยูโดยตลอด ประกอบกับคนในสมุทรสาครสวนใหญเปนคนจีน ซ่ึง
ไมนิยมกินเนื้อวัว  จึงมอบกิจการขายเนื้อวัวใหกับญาติ สวนตัวเองเขาไปควบคุมกิจการขายเนื้อหมู
ของแมแทน ใหแมกลับไปพักผอนอยูกับบาน  ในขณะที่พอก็เลิกทํารานตัดเสื้อผาแลวเชนกัน

    ธุรกิจขายเนื้อหมูดําเนินไปดวยดี  สรางรายไดใหกับครอบครัวเฮียหมูอยางเปนกอบเปน
กําจนทางบานมีฐานะดีขึ้น  จนสามารถสะสมเงินซื้อหองแถวใหมในราคาประมาณ 3,800,000บาท
ดวยเงินที่ไดมาจากการขายหมู และใหพอกับแมยายเขามาอยูดวยกัน  สวนพี่นองคนอื่นนั้นเมื่อมี
ครอบครัวแลวตางก็ยายออกไปตั้งครอบครัวกันเอง

    ปจจุบันรายไดหลักของเฮียหมูคือ การขายหมูอยางเดียว  รายจายทั้งหมดอยูในความรับ
ผิดชอบของเฮียหมูทั้งหมด  บางครั้งเมื่อนําเงินไปใหแมใช แมก็จะปฎิเสธโดยใหเหตุผลวาตัวเองมี
เงินใชเพียงพออยูแลว ( แมมีรายไดจากธุรกิจหองเชา )

    ในบรรดาพี่นองทั้งหมด 5 คน เฮียหมูถือวาเปนผูที่มีฐานะทางการเงินดี  หลายครั้งไดเขา
ไปชวยเหลือพี่นองทางดานการเงิน บางครั้งมีมูลคาสูงถึง 1 ลานบาท ในขณะที่ตัวเองไมเคยใหพี่
นองชวยเหลือเร่ืองการเงินเลยไมวาเมื่อใด  อยางไรก็ตามการใหยืมเงินแตละครั้งลวนตองปรึกษากับ
ภรรยาทุกครั้ง แมวาการตัดสินใจจะอยูในอํานาจของเฮียหมูก็ตาม  บางครั้งพี่นองฝายภรรยาก็มาขอ
ยืมบาง แตเฮียหมูไมใหยืมเพราะถือวาไมไดเปนพี่นองเดียวกับตนเอง

    เฮียหมูไดเขารวมกิจกรรมกีฬาของจังหวัดอยูเสมอ โดยเปนสมาชิกชมรมแบดมินตัน  
สวนงานของสมาคมแซแตมักไมคอยเขาไปรวม แตพอมักจะเขาไปรวมอยูบอย ๆ  หลังจากพอเสีย
ชีวิตแลวทางสมาคมไดเขามาชวยเหลือเร่ืองการจัดงานพิธีศพตาง ๆ  เฮียหมูบอกวาถาทางสมาคมขอ
ความชวยเหลืออะไร ถาชวยไดก็จะชวย ถือเปนการรับชวงตอจากพอ ซ่ึงก็ยังไมรูวาสมาคมจะมาขอ
ความชวยเหลืออะไร เนื่องจากพอเพิ่งเสียชีวิตลงเมื่อ 2 เดือนที่แลวนี่เอง

ครอบครัวท่ี 15
    เฮียตั้งอายุ 45  ป อยูในตระกูลแซตั้ง เปนพี่ชายคนโต กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู

ที่สถาบันราชภัฎนครปฐม  คนที่ 2 อายุ 43 ป มีอาชีพทําแพกุงและขายปลาจบป.7  คนที่ 3 อายุ 41 ป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



98

จบปริญญาตรี ขณะนี้เปนอาจารยอยูในโรงเรียนศิรินทรวิทยาลัย คนที่ 4 อายุ 39 คน จบประถม
ศึกษาปที่ 4  ชวยงานเฮียตั้งอยู คนที่ 5 เปนผูหญิงอายุประมาณ 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
ขณะนี้เปนอาจารยอยู  คนสุดทองเปนผูหญิงเชนกันอายุประมาณ 30 ป จบปริญญาตรี ชวยงานที่
ปมน้ํามันของที่บาน

    เฮียตั้งเลาวาอากงกับอามามาจากเมืองจีน มาขึ้นฝงที่ทาจีนมหาชัย เร่ิมจากรับจางทํางาน
ทั่วไปเหมือนคนจีนทั่วไปที่มาขึ้นฝงดวยกัน  เมื่อเก็บเงินไดจํานวนหนึ่งจึงหันมามีกิจการเปนของ
ตัวเองโดยการตั้งโรงน้ําปลา เพราะมีวัตถุดิบอยูภายในเมืองมหาชัยมากมาย ( ปลากับเกลือ) มาตั้ง
ครอบครัวจนมีลูกดวยกัน 6 คน เฮียตั้งเลาวางานที่โรงงานมีมาก เพราะตองสงน้ําปลาทั่วมหาชัย 
และตางจังหวัด อาทิ สุพรรณบุรี

เฮียตั้งเลาวาเมื่อตอนเด็ก ๆ จะมีญาติพี่นองอยูในบานเยอะมาก เพราะเมื่อแตงงานกันแลวจะ
ยายเขามาอยูในที่โรงน้ําปลา ซ่ึงเปนทั้งที่อยูและโรงงาน อยูกันแบบกงสี คือ คาใชจายในบานใชเงิน
กระเปาเดียวกันหมด โดยมีอากงเปนหัวหนาครอบครัวใหญ  พอของผูใหสัมภาษณเมื่อแตงงานแลว
ก็นําครอบครัวของฝายแมทั้งหมดมาเขาอยูดวย ไมวาจะเปนพอแมพี่นองของเมีย ทําใหอากงมีแรง
งานทําน้ําปลาเพิ่มอีก

     สมัยเด็ก ๆ นาสาวจะเปนคนเลี้ยงเฮียตั้งเปนสวนใหญ  เพราะธุรกิจน้ําปลายังไมดีพอ พอ
กับแมจึงตองเปนแรงงานชวยกงทําน้ําปลาดวย และมีลูกชายดวยกัน 2 คน  เด็ก ๆ ในบานจะชวย
ทํางานเล็ก ๆ นอย ๆ เทาที่ทําได เชน ลางขวด ลางไห เปนตน

    ตอมาพอกับแมและพอแมพี่นองของญาติฝายแมของเฮียตั้งไดแยกออกมาอยูตางหาก เมื่อ
เฮียตั้งอายุไดประมาณ 6-7 ขวบ  แตนองชายไมไดยายตามมาดวย เพราะอยากจะอยูกับบานใหญ   
เมื่อยายออกมาแลวจึงมาเชาบานอยู โดยพอเร่ิมทําอาชีพประมง ซ่ึงเปนอาชีพที่ผูชายใน ต.มหาชัย 
นิยมทํากันอยางแพรหลาย ในขณะที่แมเปดรานขายของชําและเลี้ยงเปด โดยมีครอบครัวฝายแมมา
ชวยทํางานดวย

    เฮียตั้งบอกถึงสาเหตุที่พอตองยายออกมาจากบานใหญ เพราะเห็นวาที่โรงงานแออัด 
ประกอบกับลุงไดยายออกมากอนแลว จึงยายออกมาบางโดยมอบหมายงานใหพี่นองคนอื่นทําตอไป  
เมื่อยายออกมาแลวพอไดซ้ือเรืออวนลากมือ 2 มาหนึ่งลํา และจางคนคุมเรือหรือไตเรือออกเรือโดยมี
ตัวเองคุมไปอีกทีหนึ่ง ทําใหไมคอยไดอยูบาน

    เฮียตั้งเลาวาเมื่อยายมาอยูบานใหมแลว ตัวเองตองมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบทุกวันคือ การ
เรียนหนังสือ  หุงขาว ซักผา ถูบาน  ชวยเล้ียงเปด ( เก็บไข ใหอาหาร)  รับจางสงของ โกยแกลบจาก
โรงสีไปขายตามบานที่เล้ียงเปด  นําปลาดีที่จะเลี้ยงเปดมาคัดตากทําปลาเค็มขายทั้งสงตลาด และเดิน
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ขายตามบานดวย  นอกจากนี้ยังรับกากเบียรจากในกรุงเทพฯ มาขายบานที่เล้ียงเปด เล้ียงหมู โดย
บรรจุในปบ ๆ ละ 5 บาท  นําใสรถเข็นขายไดกําไรปบละสลึงสองสลึง

    เฮียตั้งบอกวาครอบครัวมหาชัยสมัยกอนเปนครอบครัวจน ๆ กันทั้งนั้น เด็ก ๆ สวนใหญ
จะชวยพอแมทํางานพรอมกับเรียนหนังสือไปดวยตั้งแตยังเล็ก ๆ  การเรียนหนังสือของเฮียตั้งสวน
ใหญจะเปนหนาที่ของนาสาว แตเมื่อโตแลวการตัดสินใจเรียนอะไรที่ไหนเฮียตั้งจะดําเนินการดวย
ตัวเอง  แมเคยบอกลูก ๆ วาจะทําอะไรก็แลว อยาลืมบุญคุณคนเปนอันขาด และงานที่ทําใหคนอื่น
ตองระลึกไวเสมอวาเปนเสมือนงานของเราเอง ตองตั้งใจทํางาน

    ในสวนของพิธีไหวตาง ๆ เปนหนาที่ของแมทั้งหมด เปนทั้งคนกําหนดวัน ซ้ือของไหว 
ทําอาหาร ไหว  ในขณะที่พอไมคอยไดเขามาเกี่ยวของ กลับปลอยใหเปนหนาที่ของแมทั้งหมด เฮีย
ตั้งบอกวาโดยสวนตัวเองเมื่อมาตั้งครอบครัวแลวก็ไมสนใจเรื่องการเซนไหวเทาใดนัก เพราะไมเชื่อ
เร่ืองเหลานี้ ถาจะทําบุญก็ใหทานหรือใสบาตรเทานั้นเอง

    ตอมาการทําเรือประมงขาดทุนหลังจากทําไปแลว 3-4 ปเทานั้น เพราะมีปญหาเรื่อง
เครื่องยนตและมีปญหาจุกจิกอีกมากมาย ทําใหพอตัดสินใจขายเรือ แตก็ยังขาดทุนอยู และไดนําเงิน
ที่ไดจากการขายเรือไปซึ่งที่ดินที่จังหวัดกาญจนบุรีราคาไรละ 25 บาท ประมาณ 300 ไร โดยจางชาว
บานแถบนั้นปลูกแตงกรวย ขาวโพด และไรออย  เมื่อไดกําไรก็นําไปลงทุนในไรอีก สวนการใชหนี้
เปนหนาที่ของแมจะทยอยสงโดยใชเงินที่ไดจากขายของ-เล้ียงเปด  และเงินที่ไดจากการเปนนาย
หนาคาที่ดินของแมเอง รวมกับกําไรที่ไดจากไรบางสวน

    เมื่อเฮียตั้งเรียนจบป.5 ยังไมอยากเรียนตอเพราะตองการหาวิชาอ่ืน ๆ ไปกอน ขั้นแรกไป
เปนลูกจางในอูซอมรถยนตฝกงานโดยไมเอาเงินเดือนเพราะเห็นวาจะเปนอาชีพไดดี ฝกอยูได
ประมาณ 2 ป พออายุไดประมาณ 15-16 ป มีคนรูจักชักชวนใหเขากรุงเทพฯไปเปนลูกจางทําทองที่
บานหมอเฮียตั้งชีวิตตอนที่อยูรานทําทองวาตองตื่นตั้งแต 6 โมงเชา ตองทําทุกอยาง ตองลางชาม
กวาดบาน จัดสํารับกับขาว จากนั้นจึงกินขาวรวมกับเจาของรานโตะเดียวกัน  ในขณะที่ลูกเมียเจา
ของรานนั่งกินอีกโตะหนึ่ง  เลิกงานตอนเที่ยงคืน สองอาทิตยหยุด 1 วัน  โดยไดเงินเดือนละ 60 บาท 
ทําอยูประมาณ 4-5 ป จึงเลิกแลวไปชวยพอทําไรที่เมืองกาญจนบุรี  เพราะเบื่ออาชีพทําทองแลว

    ที่ไรเมืองกาญจนบุรีเฮียตั้งมีหนาที่ทุกอยางโดยเฉพาะทําบัญชี และมีหนาที่ขับรถขนของ
เชน ปลาเค็ม ปลาแหง จากบานที่มหาชัยไปขายลูกนองที่ไร นอกจากนี้ยังตองขับรถขนคนจาก
จังหวัดอ่ืนมาชวยทํางานในไร ทําอยูประมาณ 3 – 4 ป  งานที่ไรก็เริ่มแยลงเพราะฝนแลง เฮียตั้งกับ
พอจึงเดินทางกลับมาอยูมหาชัย  โดยปลอยใหชาวบานแถบนั้นเชาที่ทําไรตอไปทั้งหมด

    เมื่อยายกลับเขามาอยูมหาชัย พอก็เขามาชวยงานทางบาน สวนเฮียตั้งไปทํางานเปนลูก
จางในสะพานปลา  ทําอยูได 2 ปจึงพบกับภรรยาซึ่งอายุแกกวาเฮียตั้งประมาณ 1 ป จบการศึกษา
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ระดับป.4 พบกันที่สะพานปลา ซ่ึงภรรยาเปนลูกจางของหองเย็นแหงหนึ่ง ซ่ึงตองมาติดตองานใน
สะพานปลาทุกวัน ครบกันไดปกวาจึงมาอยูดวยกันและยายออกไปอยูบานเชาของนาสาว

    ผูวิจัยไดรับรูจากญาติของเฮียตั้งคนหนึ่งวา จริง ๆ แลวภรรยาคนปจจุบันที่อยูกินกับเฮีย
ตั้งเปนภรรยานอย  กอนแตงงานกับภรรยาหลวง เฮียตั้งไดอาศัยอยูกินกับผูหญิงคนหนึ่งมาหลายป
แลว โดยพอและแมก็รับรูแตไมชอบผูหญิงคนนี้  ซ่ึงตอมาไดบังคับใหเฮียตั้งแตงงานกับผูหญิงที่จัด
หามาให โดยจัดการแตงงานใหเปนเรื่องเปนราว  และเฮียตั้งก็มิไดปฎิเสธแตอยางใด  อยางไรก็ตาม
เมื่อแตงงานกับภรรยาหลวงแลว เฮียตั้งไดนําภรรยาหลวงไปไวบานแม  แตตนเองแยกไปอยูบานกับ
ภรรยานอย   แตก็เทียวไปเทียวมาระหวางบานเล็กกับบานใหญ  จนมีลูกกับเมียหลวงดวยอีก 1 คน
เปนผูชาย

    การเงินภายในบานอยูคนละกระเปา แตคาใชจายภายในบานอยูในความรับผิดชอบของ
เฮียตั้งทั้งหมด บางครั้งเมื่อภรรยามีปญหาเรื่องเงินเฮียตั้งก็เขาไปชวยเหลือ  เมื่อมีปญหาครอบครัว
เกิดขึ้นจะไมพยายามนําเรื่องไปปรึกษาพอแม แตจะคุยกันเมื่ออารมณเย็นแลว  ปจจุบันมีลูกชายดวย
กัน 2 คน เฮียตั้งเลาชีวิตในงานสะพานปลาวา เร่ิมจากเปนคนเก็บตะกรา  และเมื่อไดรับความไววาง
ใจจากเจาของแพปลาจึงไดเล่ือนเปนหลงจู  เปนคนขายปลา จนกระทั่งมีแพปลาเปนของตัวเอง ซ่ึง
ตองใชเวลาเกือบ 30 ป โดยใหนอง ๆ เขามาชวยงานดวย นอกจากนี้ยังเปดปมน้ํามันใหนองสาว
บริหารอีกดวย

    ปจจุบันเฮียตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลอําเภอเมืองสมุทรสาคร ประธานชมรมผูคาปลา
มหาชัย  ที่ปรึกษาสมาคมรานอาหาร ที่ปรึกษาสมาคมประมง ที่ปรึกษาสมาคมแปรรูป ที่ปรึกษาสภา
หอการคาจังหวัด กรรมการโรงเรียน กรรมการบริหารงบประมาณของกรมสงเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ   ทําใหวัน ๆ หนึ่งเฮียตั้งมักจะอยูไมติดบาน ตองออกไปประชุมแทบ
ทุกวัน จนเมียเคยบนบางเหมือนกัน แตเฮียตั้งยังคงทํากิจกรรมของตนอยูเปนปกติ  การออกจากบาน
ทุกครั้งเฮียตั้งไมจําเปนตองบอกภรรยาเพราะถือเปนสิทธิสวนตัว  เฮียตั้งบอกวาปหนึ่ง ๆ กินขาว
ดวยกันไมเกิน 5 คร้ัง บอยครั้งไปเจอกันที่งานเลี้ยง  ดวยเหตุที่เฮียตั้งมีงานสังคมนอกบานเยอะทําให
ตองสงลูกเขาโรงเรียนประจําตั้งแตยังเล็ก ปจจุบันเรียนวิศวกรรมป 3 ที่มหาวิทยาลัยบางมด

    เมื่อมีปญหาสวนใหญลูกจะเขาไปปรึกษากับแม  ซ่ึงเหมือนกับสมัยกอนที่เฮียตั้งมักจะ
ปรึกษากับแมมากกวาพอ รูสึกไมสนิทและหางเหินกับพอ ทําใหเมื่อถึงคราวที่ตัวเองเปนพอจึงได
พยายามใกลชิดและปรับตัวเขาหาลูกใหมากขึ้น  เร่ืองที่ลูกเขามาปรึกษามักเปนเรื่องการเรียนกับ
อนาคตเปนสวนใหญ  เฮียตั้งบอกวาไมอยากใหการเดินชีวิตของลูกเหมือนกับของตน เพราะมีแต
ความยากลําบาก
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ครอบครัวท่ี 16
    เฮียเบิ้มอยูในตระกูลแซโคว มีพี่นอง 5 คน เฮียเบิ้มเปนคนที่3 มีอายุ 45 ปจบการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  มีพี่สาวอายุ 48 ป จบการศึกษาดาน
พยาบาลที่โรงพยาบาลพระปนเกลา  ปจจุบันไดแตงงานออกไปเปนแมบานใหสามีแลว   คนที่  2 จบ
ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ปจจุบันทํางานอยูสถานทูตฟนแลนด
ประจําประเทศไทย ยังไมไดแตงงาน อาศัยอยูในกรุงเทพ ฯ  คนที่ 4 เปนผูหญิงจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทํางานบริษัทผลิตถุงพลาสติกสงออกนอก 
ฝายติดตอกับลูกคา อาศัยอยูกับพี่สาวที่ทํางานสถานทูต  คนที่ 5 เปนผูชายจบการศึกษาระดับประถม
ศึกษา อาศัยอยูกับเฮียเบิ้มโดยยึดอาชีพทําโรงกลึง

    เฮียเบิ้มเลาวาอากงกับอามามาจากเมืองจีน โดยต้ังรกรากอยูที่คลองมหาชัย เล้ียงครอบ
ครัวดวยการประกอบอาชีพรับซื้อปลามาดองขาย และเลี้ยงเปด  มีลูกดวยกัน 7 คน ลูกชาย 4 คน ลูก
สาว 3 คน พอของเฮียเบิ้มเปนคนสุดทาย โดยการเลี้ยงเปดมีลูกชายคนโตเปนผูควบคุมทั้งหมด สวน
ตัวกงเปนผูควบคุมธุรกิจการดองปลาขาย เพื่อนําเงินมาจุนเจือครอบครัวที่มีสมาชิกถึง 9 คน  อากง
จึงเปนผูควบคุมการเงินภายในบาน  การเบิกจายทุกอยางภายในบานตองอยูในความดูแลของอากง  
แมแตเทศกาลไหวเจาเทศกาลสารทตาง ๆ  ซ่ึงอามาเปนแมงาน ถาจะซื้ออะไรก็ตองไดรับความเห็น
ชอบจากอากงทั้งส้ิน

    เฮียเบิ้มเลาวาการถือครองที่ดินเมื่อสมัยอากงเปนการมาจับจองไดเลย ใครที่มีแรงถางปา
ถางหญาเทาใดก็เอาที่นั้นไปตั้งครอบครัว เพราะทางราชการยังไมมีกฎหมายการถือครองที่ดิน หรือ
การออกเอกสารสิทธิตาง ๆ เพียงแตผูที่มีจากเมืองจีนตองขึ้นทะเบียนออกใบตางดาวเพื่อจัดระเบียบ
และจะไดรูปริมาณคนจีนในประเทศไทย ซ่ึงอากงไดเขาไปจับจองที่ดินริมคลองมหาชัยไดประมาณ 
2-3 ไร  เมื่อลูกคนใดแตงงานก็จะแบงที่ในบานใหแยกครัวไปตั้งครอบครัวกันเอง  สวนลูกชายคน
โตจะไดอยูบานใหญ นองคนรอง ๆ ตองยายออกไปอยูในที่ที่อากงจัดสรรให ทําใหปจจุบันพี่นอง
ของพอจะมีบานติด ๆ กัน  สําหรับคนอื่นที่ไมเอาที่ดินบริเวณนี้ ก็เอามรดกสวนทรัพยสินไปแทน

    พอของเฮียเบิ้มมีอาชีพรับซื้อปลาจากประเทศกัมพูชานํามาขายในเมืองไทย  โดยนําเรือ
โปะออกทะเลไปซื้อ และชวยครอบครัวเล้ียงเปดซึ่งมีหลาย 1,000 ตัว  นอกจากนี้ยังใชเวลาที่วางมา
สอนภาษาจีนดวย ตอมาไดแตงงานกับแม และไดยายเขามาอยูที่บานกง ซ่ึงกงก็ไดกันที่เพื่อแบงไป
สรางบานของตัวเอง และมีลูกดวยกัน 5 คน

    เฮียเบิ้มเลาถึงหนาที่ประจําของตัวเองวา ใหน้ํา ใหอาหาร เก็บไขเปด จากนั้นจึงไปโรง
เรียน สําหรับวันเสาร-อาทิตย ตองตื่นตั้งแตเชานําเรือเล็กพายไปกับพอ เพื่อไปซื้อปลาเล้ียงเปดกับ
เรือประมงที่ลอยลําขายอยูกลางน้ํา ซ่ึงจะตวงขายเปนถัง ๆ ละ 6 สลึงถึง10 สลึง (เหมือนกับครอบ
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ครัวอ่ืนในคลองมหาชัยที่เล้ียงเปด) บางครั้งปลาหมดเฮียเบิ้มก็ตองไปซื้อปลากอนไปโรงเรียน  สวน
พี่ ๆ นอง ๆ ที่โตแลวก็ทํางานตามที่ไดรับมอบหมายกันไป เพราะไมไดจางลูกจาง ซ่ึงงานบานสวน
ใหญจะเปนหนาที่ของผูหญิง ตอนเย็นกลับมาตองผสมอาหารเลี้ยงเปด คลุกรํา ตอนเปดเขาเลา  เฮีย
เบิ้มบอกวาการที่ตองทํางานตั้งแตยังเด็กไดสอนใหมีความอดทน ขยันขันแข็ง รูจักหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย ซ่ึงพอแมจะแบงหนาใหลูกแตละคนรับผิดชอบ  สําหรับเรื่องการเงินภายในบานพอกับ
แมจะใชเงินกระเปาเดียวกัน

    ในสวนการเรียนของเฮียเบิ้มและลูก ๆ จะเปนหนาที่ของเตี่ย แตเมื่อโตกันแลวก็จะตัดสิน
ใจกันเองวาจะเรียนอะไรไมเรียนอะไร จนจบมัธยมศึกษาปที่ 3 จึงเขาไปสอบเรียนตอที่เทคโนโลยี
พระนครเหนือ ( สมัยนั้นเรียกวา เทคนิคไทย-เยอรมัน) และโรงเรียนชางฝมือทหาร การตัดสินใจไป
สอบเรียนตอในครั้งนี้ไมไดปรึกษาบิดาหรือมารดา แตจะปรึกษาจากเพื่อน ๆ เทานั้น ซ่ึง ปรากฎวา
สอบเขาไมได  จึงกลับมาเรียนตอมัธยม 4 ที่โรงเรียนเดิม

    ในระหวางที่เรียนเฮียเบิ้มไดเขาไปชวยนองชายแมทําโรงกลึงอยูที่ทาฉลอม และรูสึก
ชอบงานกลึงเพราะไดขึ้นไปทํางานในเรือและทํางานนอกสถานที่บอย ๆ จึงเลิกเรียนหนังสือมาอยู
กับนองชายแมเพื่อชวยงานโรงกลึงเต็มตัว หลังจากที่เรียนไปไดประมาณครึ่งป  ซ่ึงพอก็ไมเห็นดวย
อยากจะใหไปเรียนตอ แตก็ไมสามารถทัดทานเฮียเบิ้มไดจึงไมไดบังคับอีกเลย

    ทําโรงกลึงไดระยะหนึ่งจึงไปเกณฑทหาร 2 ป และกลับมาทําโรงกลึงไดสักพักก็มีเรื่อง
ใหระหองระแหงกับนองชายแม จึงตัดสินใจออกมาสมัครทํางานโรงกลึงที่อ่ืน  จากนั้นจึงมีคนมา
ชวนไปทํางานที่บริษัททําประมงซึ่งเปนบริษัทรวมทุน โดยเปนนายชางซอมบํารุงของบริษัท ทําได
ประมาณ 2 ป ญาติผูใหญเขามาชวนไปทํางานเปนคนควบคุมปมน้ํามันเรือ (เฮียเบิ้มเคยเขาไปชวย
งานสมัยตอนเด็ก) ทําอยูไดประมาณ 2-3 ป ปมน้ํามันก็เลิกกิจการจึงเปลี่ยนไปคุมงานดานชางของ
เจาของกิจการน้ํามันเดิม โดยอยูฝายจัดซ้ือและซอมบํารุง

    ปจจุบันเฮียเบิ้มมีภรรยาแลว อายุ 40 ป จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คบกันสมัยที่
เฮียเบิ้มทํางานอยูปมน้ํามัน ภรรยาอาศัยอยูในระแวกใกลเคียงกับบานของเฮียเบิ้มมีอาชีพเปนเสมียน
ใหกับแพปลาแหงหนึ่งที่ตองติดกับธุรกิจกับปมน้ํามัน คบกันไดประมาณ 2-3 ป โดยพอกับแมเฮีย
เบิ้มมิไดกีดกั้นแตอยางใด แมวาภรรยาไมไดเปนลูกหลานคนจีน แตเพราะเห็นวาเปนลูกหลานของ
เพื่อนบานใกลเคียง ซ่ึงรูจักนิสัยใจคอกันเปนอยางดี จึงใหแตงงานกัน ซ่ึงขณะนั้นอายุ 28 ป และ
ภรรยาอายุ 23 ป โดยจัดการแตงงานแบบจีนมีการกินเล้ียงโตะจีน เมื่อแตงแลวจึงยายเขามาอยูบาน
เฮียเบิ้ม  และยังประกอบอาชีพเปนเสมียนใหแพปลาเหมือนเดิม

    ปจจุบันมีลูกดวยกัน 2 คน คนแรกเปนผูหญิงอายุ 17 ป เรียนอยูโรงเรียนสตรีวิทยา ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6  คนที่ 2 เปนชายอายุ 14 ป เรียนอยูโรงเรียนเทพศิรินทร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  อยู
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กับภรรยามาแลว 17 ป มีการทะเลาะเบาะแวงกันบางเปนเรื่องธรรมดาของสามีภรรยาทั่วไป  เร่ืองที่
ทะเลาะกันสวนใหญเปนเรื่องงาน ยิ่งออกมามีธุรกิจเปนของตัวเองจะมีความขัดแยงกัน เพราะความ
เห็นไมคอยตรงกัน  เมื่อเกิดปญหาขึ้นแมจะมาถามบางเพราะสังเกตเห็นจากอากัปกิริยา แตเฮียเบิ้มก็
ไมไดเลาใหฟงหมด เพราะถือวาตนเองกับภรรยาสามารถแกปญหาเองได  อีกอยางหนึ่งแมมักจะ
เปนผูรับฟงมากกวาออกความคิดเห็นอะไร    บางครั้งเฮียเบิ้มตองเขาไปใหคําปรึกษาปญหาชีวิตกับ
พี่ ๆ นอง ๆ สวนเรื่องเงินมักไมคอยมีปญหา เพราะเฮียเบิ้มมอบหมายใหภรรยาเปนผูดูแลการใชจาย
ในบานทั้งหมดในบาน

    สําหรับการเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนเปนหนาที่ของภรรยาและเฮียเบิ้ม แตเมื่อมีปญหาอะไรลูก 
ๆ จึงมักจะเขาไปปรึกษาภรรยามากกวา  ลูกมักไมมาปรึกษาเฮียเบิ้มเพราะเฮียเบิ้มไมคอยพูดเลนกับ
ลูกตั้งแตยังเล็ก แตถามีเร่ืองสําคัญ ๆ ก็จะเขามาปรึกษาบางเปนบางครั้ง หลายครั้งก็บนวาบาง

    อยางไรก็ตามปญหาที่ลูก ๆ ไปปรึกษากับภรรยา  จะรูถึงเฮียเบิ้มเพราะภรรยานํามาเลาให
ฟง เฮียเบิ้มจะใหเวลากับครอบครัวไดไมบอย เพราะตองทํางานตอนกลางคืน  ดังนั้นจึงหาเวลาทด
แทนโดยพาลูก ๆ และภรรยาไปเที่ยวตางจังหวัด ในเทศกาลตรุษจีน สารทจีน เพราะสะพานปลาจะ
หยุดทําการหลายวัน  เฮียเบิ้มคาดหวังกับลูกผูชายมากกวาลูกผูหญิงวาจะเขามารับชวงธุรกิจของตน
เอง เพราะเปนเด็กที่เรียนเกง ในขณะที่ผูหญิงเรียนในระดับปานกลาง และคอนขางจะมีสังคมมาก
กวา

    สวนเรื่องการไหวประจําเปนหนาที่ของแมเฮียเบิ้ม ซ่ึงภรรยาไมคอยเขาไปยุงเกี่ยวเทาใด 
เพราะมีธุรกิจที่ตองดําเนินการอยูตลอดเวลา  เฮียเบิ้มกับภรรยาจําไดเฉพาะเทศกาลไหวที่สําคัญ ๆ 
เทานั้น อาทิ  ชิวอิค จับโหงว ตรุษจีน สารทจีน

    เฮียเบิ้มทํางานอยูโรงปลาปนไดประมาณ 10 ป จึงออกมาทําธุรกิจอาหารทะเลตากแหง
สงเปนของตนเอง โดยภรรยาเปนผูที่เร่ิมบุกเบิกซึ่งปลาจะสะพานปลามาแปรรูปที่บานและจัดการ
รวมกับพี่สาวของภรรยาดวย  (ภรรยายังทําอาชีพเสมียนเหมือนเดิม)  จนสุดทายลาออกมาตั้งแพปลา
เอง และเขาคุมธุรกิจปลาแปรรูปเต็มตัว

    ตอมาเฮียเบิ้มลาออกจากงานมาทําเรือประมงใชทุนของพอกับแมและกูธนาคาร  โดยจาง
คนคุม(ไตกง) การออกเรือ ขั้นแรกซื้อเรือมือสอง 1 ลํา ตอมาขยายธุรกิจเปนเรือ 3-4 ลํา  นําปลาที่จับ
ไดมาแปรรูปเปนธุรกิจที่เกื้อกูลกันเอง รวมถึงนําปลาไปสงใหแพปลาของภรรยา

    ธุรกิจการทําประมงสรางรายไดใหเฮียเบิ้มเปนอยางดีจนไดรับเลือกเปนเหรัญญิก 
สหกรณประมงจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงกอตั้งโดยสมาชิกสมาคมแพปลา มีวาระการดําเนินการ 1 ป  
เฮียเบิ้มไมไดเปนกรรมการสมาคมแซโคว แตพอเปนสมาชิกสมาคมแซโควอยู
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    ปจจุบันเฮียเบิ้มไดขายเรือหมดเพราะทําแลวไมไดกําไร ปญหาน้ํามันราคาแพง ปญหา
แรงงานตางดาว เพื่อนําเงินมาลงทุนทําโรงงานแปรรูปอาหารทะเลสงรวมกับภรรยา โดยจะแยกบาน
ออกมาอยูตางหาก และสรางบานบริเวณโรงงานดวย

    ทุกวันนี้เฮียเบิ้มมีหนาไปรับปลาจากเรือประมาณเที่ยงคืน จัดหาปลาสงใหลูกคาซ่ึงจะมา
รับดวยตัวเอง  ซ้ือปลามาแปรรูป  ในสวนของการตลาดภรรยาจะเปนผูดูแล แตถาเปนเรื่องการจัด
การเปนหนาที่เฮียเบิ้ม

ครอบครัวท่ี 17
    เฮียตี๋มีพี่นองรวม 9 คน เฮียตี๋เปนคนที่ 5 มีอายุ 45 ปจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาป

ที่ 4  โรงเรียนเทศบาลประจําจังหวัดสมุทรสาคร  มีพี่สาวคนโตเปนหญิงอายุ 52 ป  คนที่ 2 เปนชาย
อายุ 50 ป   คนที่ 3 เปนหญิงอายุ 49 ป   คนที่ 4 เปนหญิงอายุ 47  คนที่ 5 เปนชาย (เฮียตี๋) อายุ 45 ป  
คนที่ 6 เปนหญิงอายุ 42 ป คนที่ 7 เปนหญิงอายุ 40 ป

    พอกับแมของเฮียตี๋เกิดในเมืองไทย แตมีกงและอามาเกิดที่เมืองจีน โดยอพยพมาจากตอน
ใตของจีนเพื่อหนีความแลงแคน และมาขึ้นฝงที่จังหวัดสมุทรปราการ เร่ิมจากงานรับงานทั่วไป ตอ
มาไดยายครอบครัวมาตั้งรกรากที่ ต. ทาฉลอม จ.สมุทรสาคร  ซ่ึงกงประกอบอาชีพทําการประมงกับ
นองชาย สวนอามารับผักมาขาย  และมีลูกดวยกัน 4 คน เปนหญิงลวน แมของเฮียตี๋เปนบุตรคนที่ 3

    หลังจากที่พอกับแมของเฮียตี๋แยกมาตั้งครอบครัวแลว ไดมาเริ่มประกอบอาชีพขาย
กวยเตี๋ยว โดยมีลูก ๆ เปนลูกมือ  ในขณะที่แมรับจางซักผาเพื่อนําเงินมาจุนเจือครอบครัว เนื่องจากมี
ลูกถึง 7 คน เฮียตี๋เลาวาตนเองตองมีหนาที่ขี่จักรยานไปรับสงผา รายไดจากการรับจางซักผาไดเดือน
ละ 800  บาท  จนเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จึงออกจากโรงเรียนมาชวยงานขายกวยเตี๋ยวที่บาน
อยางเต็มตัว

    เฮียตี๋บอกสาเหตุที่ไมสามารถเรียนตอไดเพราะทางบานรับภาระเรื่องคาเลาเรียนไมไหว 
ประกอบกับมีลูกมาก จึงตองออกจากโรงเรียน ทั้ง ๆ ที่เฮียตี๋อยากเรียนตอ  ดังนั้นเฮียตี๋ตองออกมา
ชวยงานบานเชนเดียวกับพี่ ๆ ที่ออกจากโรงเรียนมากอนหนานั้น  สวนนองคนที่ถัดจากเฮียตี๋เรียน
จบชั้นสูงกวาทั้งส้ิน

    ภายหลังจากออกมาชวยงานขายกวยเตี๋ยวไดระยะหนึ่ง เฮียตี๋จึงออกจากบานไปอยูกับ
ญาติทางฝายพอที่กรุงเทพ ฯ แถวตลาดพลู  โดยเปนลูกจางรับสงของใหกับโรงงานที่รับทําเสื้อช้ัน
ในผูหญิง ทําอยูไดระยะหนึ่งไมถึงป จึงยายไปหัดทําทองกับญาติฝายแมที่กรุงเทพ ฯ ยานสุริวงศ  มี
หนาที่ทําตัวเรือนแหวนโดยไมไดรับคาจางแตกินอยูในบานของญาติทั้งหมด อยูไดประมาณ 3-4 ป 
จึงไดรับเงินเดือนประมาณ 350 บาท ตอมาทองมีราคาแพงทําใหกิจการทําตอไมไหวจึงหยุดกิจการ  
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เฮียตี๋จึงกลับมาขอทํางานกับญาติที่สะพานปลามหาชัย มีหนาที่โมน้ําแข็ง ช่ังปลา เตรียมหลัว ลาก
ปลา แบกปลาขึ้นรถ เร่ิมงานตั้งแตตี 5 เลิกงานประมาณ 2 ทุม โดยไดเงินเดือนประมาณ 1,500 บาท  
นอกจากนี้ยังหารายไดพิเศษจากการเปนลูกจางชั่วคราวมีหนาที่ช่ังปลาใหกับเรือลําอื่น ทําใหมีราย
ไดเพิ่มอีกประมาณ 4,000 บาท

    เฮียตี๋ไตเตาจากลูกนอง จนกลายเปนหัวหนา ทําอยูไดประมาณ 4 ป จึงลาออกมาชวยงาน
ขายกวยเตี๋ยวของครอบครัว จนแตงงานในป 2527

    เฮียตี๋เลาวาพบภรรยาในขณะที่ตนเองทํางานอยูในสะพานปลา ในขณะที่ภรรยาเปนลูก
จางโมปลา  จากนั้นจึงคบหากันมาโดยที่ทางบานไมไดขัดขวาง คบกันถึง 10 ป จึงแตงงาน  สาเหตุที่
แตงงานชาเนื่องจากยังไมมีเงินไปเปนคาสินสอนทองหมั้น เนื่องจากเฮียตี๋ยังมีเงินเดือนนอย 
ประกอบกับเลนการพนันบาง ตอมาทางบานไดยื่นมาเขามาชวยในเรื่องคาสินสอดดวยเงิน 20,000 
และแหวนเพชร 1 วง  เมื่อแตงงานแลวภรรยาจึงยายเขามาอยูในบานของเฮียตี๋ และเมื่อเขามาอยูภาย
ในบานแลวภรรยาก็ไมไดมีปญหากับสมาชิกคนอื่น ๆ แมกระทั้งแมของเฮียตี๋ ปจจุบันมีลูก 3 คน คน
โตเปนผูหญิงอายุ 17 ป เรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  คนกลางเปนชายอายุ 13 ป เรียนอยูช้ันมัธยม
ศึกษาปที่ 2   คนเล็กเปนหญิงอายุ 8 ขวบ เรียนอยูป.3

    ลูก ๆ  สวนใหญจะจางคนมาเลี้ยงหรือนําไปฝากใหนองสาวของภรรยาเลี้ยง เนื่องจากเฮีย
ตี๋ไมคอยมีเวลาตองใชเวลาสวนใหญไปกับรานขายกวยเตี๋ยว แตเฮียตี๋ก็เปนคนจัดการเรื่องการเรียน
ของลูกทั้งหมด  ไมวาจะเปนการรับสงลูกไปโรงเรียน การเรียนพิเศษ หรือเร่ืองอาหารการกิน  เมื่อ
ลูก ๆ มีปญหามักจะมาขอคําปรึกษาจากเฮียตี๋เปนสวนใหญ  โดยเฉพาะเรื่องการเรียน  สาเหตุที่มา
ปรึกษาเฮียตี๋เนื่องจากเปนคนตามใจลูก ประกอบกับภรรยาเปนคนอารมณรอนและเขมงวด

    เรื่องการเงินในครอบครัวเปนหนาที่ของภรรยา  โดยจะแบงเปนเงินเดือนใหเฮียตี๋เอาไว
ใชจาย เพราะถาใหมากเฮียตี๋ดูแลก็จะนําไปเลนการพนันและนําไปชวยเหลือผูอ่ืน จึงแกปญหาโดย
นําเงินไปใหภรรยารับผิดชอบทั้งหมดเปนการปองกันปญหา

    การกระทบกระเทือนระหวางเฮียตี๋กับภรรยาสวนใหญเปนเรื่องเงิน แตก็ไมบอยครั้ง การ
แกปญหาจะจัดการกันเองโดยไมใหพอแมของทั้งสองฝายเขามาเกี่ยวของ  บางครั้งเฮียตี๋ตองเขาไป
แกปญหาใหกับพี่ ๆ นอง ๆ ซ่ึงสวนใหญเปนการใหหยิบยืมเงินไปบาง  หรือตองเขาไปไกลเกลี่ย
ปญหาครอบครัวใหกับพี่ชายบาง  แมไมคอยชอบสะใภคนโตเทาใดนัก เนื่องจากชอบเลนการพนัน 
และเปนผูหญิงที่มาจากครอบครัวที่ไมใชคนจีน  แตชอบสะใภคนเล็ก (ภรรยาเฮียตี๋) มากกวา เนื่อง
จากเปนคนขยันรูจักทํามาหากิน ประกอบกับมีเชื้อสายเปนคนจีนดวย
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    ระหวางที่ขายกวยเตี๋ยวทางพอของเฮียตี๋ไดจางคนมาทําอาหารตามสั่งดวย และมอบหมาย
ใหเฮียตี๋เรียนรูการทําอาหารจากคนที่พอจางมาดวยคาจางเดือนละ 4,000 บาท สวนลูก ๆ จะไดเงิน
เดือนจากพอทุกคนวันละ 15 บาท

    ตอมาทางพอไดถอนตัวจากขายกวยเตี๋ยว และยกกิจการทั้งหมดใหกับเฮียตี๋และลูกคนคน
โตทั้ง 4 คน และเฮียตี๋จึงรับหนาที่ทําอาหารตามสั่งเต็มตัว ทําไดอีกประมาณ 3 ปจึงแยกตัวมาตั้งราน
มีกิจการเปนของตนเอง แตยังคงอาศัยอยูในบานใหญ สวนทางรานปลอยใหอยูในการดูแลของพี่ ๆ 
คนที่เหลือ

    เฮียตี๋กับภรรยาตองเซ็งที่ในราคา 60,000 บาท และเสียคาเชารายเดือนอีกเดือนละ 400 
บาท

    ปจจุบันเปนสมาชิกสมาคมแบดมินตันจังหวัดสมุทรสาครเทานั้น

ครอบครัวท่ี 18
    เฮียแปะมีอายุ 49 ป มีพี่นองทั้งหมด 5 คน เปนชาย 2 คน และหญิง 3 คน คนที่หนึ่งกับคน

ที่สองเปนผูหญิง เฮียแปะเปนลูกคนที่ 3 คนที่ 4 เปนผูชาย และคนที่ 5 เปนผูหญิง พี่นองรวมทั้งเฮีย
แปะลวนแตจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 7  ทั้งส้ิน

    เฮียแปะทราบมาจากคําบอกเลาของแมวากงมาจากเมืองจีน  ซ่ึงแตเดิมเปนซินแส(หมอ
ยา) มีความรูเกี่ยวกับยาจีนเปนอยางดี  เมื่ออพยพมาเมืองไทยจึงไดนํายาจีนใสเรือมาดวย  โดยข้ึนฝง
คร้ังแรกที่ อําเภอแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

    พอของเฮียแปะเกิดในที่แมกลอง เมื่อแตงงานกับแมซ่ึงเปนลูกคนจีนเชนกัน แลวยายที่ทํา
กินเรื่อยมาจนสุดทายมาเชาบานตั้งหลักปกฐานที่ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ดังนั้นลูกทั้ง 5 คน
จึงเกิดที่สมุทรสาคร

    ภายหลังจากยายเขามาอยูใน ต. มหาชัย    แมประกอบอาชีพเปนชางตัดเสื้ออยูในตลาด
มหาชัย  พอไดประกอบอาชีพอยู เรือโยงรับจางขนเกลือและจูงเรือขนสงเขาออกระหวาง
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ  เฮียแปะเลาวาพอเปนคนที่ติดการพนันมาก เลนทุกอยาง
ไมวาจะเปนถ่ัว โป ไฮโล ไพ  ไดบางเสียบาง และชีวิตสวนใหญก็อยูไมติดที่ ดังนั้นแมจึงเปนผูดูแล
ลูกเปนเปนสวนใหญ และหารายไดจุลเจือครอบครัวดวยการเลี้ยงเปดเลี้ยงไกดวยอีกทางหนึ่ง

    เฮียแปะเลาวาตนเองตองชวยเหลือครอบครัวตั้งแตยังเด็ก โดยชวยแมดวยการหาบขนม
และของตาง ๆ ไปตระเวณขายบริเวณสะพานปลามหาชัย  โดยใชเวลาวางหลังจากกลับจากโรงเรียน
และชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย  รายไดที่ไดมาวันละประมาณ 2-3 บาท จะใหแมหมดสวนคาใชจาย
สวนตัวก็แลวแตแมจะใหมา
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    หลังจากจบการศึกษาระดับประถม 7 เฮียแปะก็ไมคิดเรียนตอ เนื่องจากเห็นวาทางบานมี
ฐานะยากจน ประกอบกับตนเองอยากจะทํางานดานชางเครื่องมากกวา  ซ่ึงแมก็มิไดทวงติงแตอยาง
ใด   เฮียแปะทํางานครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ป  งานแรกที่ไดทําคือ เปนลูกจางในรานกลึงอะไหลเรือ เดิน
เขาไปสมัครงานโดยไมไดขอความชวยเหลือจากใครทั้งส้ิน ทํางานทุกอยางตั้งแตออกเหล็ก ควาน
ลูกสูบ จนถึงงานเก็บกวาดราน เก็บของ  ทํางานไดคาแรงวันละ 1 บาทจากตําแหนงลูกนอง กินอยู
ในรานทั้งหมด ทํางานโดยไมมีวันหยุด  เงินเดือนที่ไดใหแมทั้งหมด ทําอยูไดประมาณ 7 ป จน
ตําแหนงสุดทายไดเปนหัวหนาคนงานมีเงินเดือน ๆ ละ 900 บาท

    ภายหลังจากพนการเกณฑทหารเนื่องจากจับใบดําได เฮียแปะจึงลาออกจากรานกลึง
อะไหล และรวบรวมเงินที่เก็บสะสมมาตลอดที่ทํางาน 7 ป  นําไปซื้อเครื่องกลึงและอุปกรณการกลึง
ทั้งหมด ซ่ึงสมัยนั้นใชเงินประมาณ 40,000-50,000 บาท ไปตั้งโรงกลึงอยูที่อําเภอแมกลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม  เฮียแปะบอกสาเหตุที่ตองยายไปตั้งรานอยูแมกลองวา เนื่องจากสมัยกอนอําเภอแม
กลองมีเรือมากกวามหาชัย และมีชองทางการคามากกวา บางครั้งที่มีงานนอยก็เปลี่ยนไปทําเรือออก
ทะเลบางเปนครั้งคราว  ซ่ึงใชชีวิตอยูในแมกลองถึง 6 ป จึงเปลี่ยนอาชีพมาทําเรือประมง เนื่องจาก
เห็นวาเปนธุรกิจที่ดี สามารถสรางความร่ํารวยไดเร็ว ทําอยูไดประมาณ 1 ป ปรากฎวาไปไมรอด 
เนื่องจากตัวเองไมมีความรูที่ดีพอเกี่ยวกับอาชีพนี้  ตองคืนเรือที่เชามา และขายอุปกรณที่ลงทุนไป
ทั้งหมดเพื่อชดใชหนี้ส้ินที่เกิดจากการทําประมง สุดทายเหลือเงินติดตัวอยูประมาณ 30,000 กวาบาท 
จึงตัดสินใจดวยตัวเองไปทํางานที่ประเทศลิเบีย ซ่ึงมีคนไทยไปทํางานที่ประเทศนี้เปนจํานวนมาก
นับพันคน

    เฮียแปะทํางานเปนชางกลึงในโรงขุดเจาะน้ํามันของบริษัทอิตาลี ซ่ึงไดสัมปทานขุดเจาะ
น้ํามันจากรัฐบาลลิเบีย ไดเงินเดือนหนึ่งประมาณ 500 กวาดอลลาร  เงินเดือนครั้งสุดทายประมาณ 
1,400 กวาดอลลาร   ซ่ึงเงินเดือนที่ไดมาก็โอนใหแมเปนสวนใหญ  ซ่ึงเฮียแปะบอกใหทางบานนํา
เงินไปสรางบาน สรางหองเชา นอกจากนี้ใหแมนําเงินบางสวนมาตั้งรานขายเสื้อผาในตลาดไมตอง
ลําบากนั่งตัดเสื้อผาอีกตอไป สวนพอก็ไมตองลองเรือสงของอีกแลว  ปจจุบันแมไดยกกิจการขาย
เสื้อผาใหกับนองสาวของเฮียแปะดําเนินกิจการตอทั้งหมด

    เฮียแปะทํางานอยูในประเทศลิเบียไดประมาณ 10 ป จึงกลับมาเมืองไทย  เนื่องจากเห็นวา
ถายังทําอยูตอไปก็ไมมีอะไรดีขึ้น และชีวิตก็ยังคงอยูเพียงเทานี้

    ภายหลังกลับมาอยูเมืองไทย เฮียแปะไดรวบรวมเงินที่มีอยูรวมกับเงินที่ใหแมมาตั้งโรง
กลึงในตลาดมหาชัย ดึงนองชายเขามาฝกกลึงอะไหลเครื่องยนตโดยเฮียแปะสอนเองทั้งหมด  เมื่อ
นองชายเปนงานแลวจึงใหควบคุมงานในโรงกลึง มีหนาที่ทําอะไหลตามที่เฮียแปะสงมาใหแบง
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สวนรายไดไปบางสวน  ปจจุบันเฮียแปะใหนองชายรับผิดชอบงานกลึงฝาลูกสูบเครื่องยนตตาง ๆ 
เต็มตัว โดยเฮียแปะไมไดขอสวนแบงแตอยางใด

    เฮียแปะแตงงานเมื่ออายุ 47  ภรรยาอายุ 36 ป  สาเหตุที่แตงงานชาเนื่องจากตนเองใชชีวิต
ในการทํางานเปนสวนใหญ โดยเฉพาะชวงอายุ 20 กวา ตนเองกําลังทํางานอยูในประเทศลิเบีย และ
ใชชีวิตอยูในโรงกลั่นเปนสวนใหญ ซ่ึงมีงานหนักและมาก ทําใหไมมีเวลาคิดเรื่องเหลานี้  ซ่ึงแมก็
ไมไดเรงเราในเรื่องนี้ เนื่องจากเห็นวาเฮียแปะดูแลตัวเองตั้งแตยังเด็กอยูแลว  เฮียแปะเลาวา กอน
หนานี้เคยติดตอขอแตงงานกับผูหญิงที่อายุออนกวาตนเองเกือบ 10 ป แตผูหญิงปฎิเสธ  เนื่องจาก
เห็นวามีอายุหางกันมากเกินไป

    เฮียแปะพบภรรยาในบริษัทแหงหนึ่ง ซ่ึงเฮียแปะตองไปติดตอรับงานประจํา โดยภรรยา
เปนพนักงานบัญชี เปนคนที่อาศัยอยูในต.ทาฉลอม  ซ่ึงแมก็มิไดตั้งขอรังเกียจแตอยางใด  ภายหลัง
แตงงานแลวเฮียแปะไดแยกมาตั้งครอบครัวอยูตางหาก

    เฮียแปะบอกสาเหตุที่แยกครอบครัวหลังจากแตงงานทันทีวา เพื่อเปนการปองกันการ
กระทบกระทั่งกันระหวางคนในครอบครัวของตนเองกับภรรยา แมจะยังไมมีปญหา แตก็ถือวาเปน
การกันไวดีกวาแก  ซ่ึงหลังจากยายมาตั้งครอบครัว ภรรยาก็ลาออกจากงานมาทําบัญชีใหกับธุรกิจ
ของเฮียแปะ ทั้งนี้มิไดเปนการบังคับภรรยาใหลาออกแตอยางใด  ทุกอยางลวนอยูในการตัดสินใจ
ของภรรยาแทบทั้งส้ิน

    เฮียแปะแตงงานมาแลวประมาณ 3 ป ยังไมมีบุตร ซ่ึงเฮียแปะก็มิไดบอกสาเหตุที่ยังไมมี
บุตร อยางไรก็ตามภรรยาของเฮียแปะก็แกเหงาดวยการไปชวยพี่สาวเฮียแปะเล้ียงลูก

    หลายครั้งที่เฮียแปะตองเขาไปชวยเหลือพี่นอง ญาติพี่นองฝายภรรยา หรือเพื่อนฝูง   สวน
ใหญจะเปนเรื่องการใหหยิบยืมเงินไปทําธุรกิจเปนจํานวนเงินที่มากพอสมควร บางครั้งเปนหลัก
แสน และการใหยืมเงินแตละครั้งก็มิไดมีหนังสือสัญญาแตอยางใด  บางครั้งก็ไดคืนบางไมไดคืน
บาง  เฮียแปะก็มิไดเอาความแตอยางใด  เพราะเงินที่เสียไปก็มิไดทําใหเฮียแปะเดือนรอน เนื่องจาก
เฮียแปะมีฐานะที่มั่นคงดีแลว

    อยางไรก็ตามการใหเพื่อนยืมเงินแตละครั้ง เฮียแปะจะปรึกษากับภรรยาดวยตลอด บาง
คนที่ภรรยาไมเห็นดวย แตเฮียแปะอยากชวยเหลือ ก็ชวยไปเพราะถือวาตนเองเปนผูหาเงิน ดังนั้นจึง
เปนสิทธิในการจะใหหรือไมใหใครก็ได  เฮียแปะเลาวาชวงที่มีเงินมาก เคยทําธุรกิจปลอยเงินกู แต
สุดทายก็เสียเงินไปหลายลานเหมือนกัน  ทําใหการชวยเหลือเพื่อน ๆ ระยะหลังจะดูนิสัยคนมากขึ้น

    เฮียแปะเลาวาเคยใหความชวยเหลือลูกพี่สาว โดยการรับเขามาฝกงานในโรงกลึง เนื่อง
จากเห็นวาเด็กยังไมมีงานทําและเห็นเปนลูกหลาน  เฮียแปะก็ใหการเลี้ยงดูอยางดีมีที่อยูและเงิน
เดือนให ปรากฎวาหลานกลับไปติดยาบา ติดการพนันและขโมยเครื่องมือในโรงกลึงไปขาย  เฮีย
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แปะก็มิไดผูกใจเจ็บมากมายเพราะถือวาเปนลูกหลาน แตก็นําเรื่องไปบอกใหพี่สาวรับรูเพื่อใหส่ัง
สอนอีกทีหนึ่งเทานั้นเอง  ซ่ึงเฮียแปะก็รูสึกเสียใจบาง ตัวเองไมมีลูกก็อยากใหหลานรับชวงงาน
เหมือนกัน แตก็มาเกิดปญหาเสียกอน

    ปจจุบันเฮียแปะมีงานมาก สวนใหญจะเปนการติดตอโรงงานเพื่อทําอะไหลเครื่องยนต
ใหโรงงาน  โดยเปนตัวกลางในการติดตอระหวางโรงกลึงกับโรงงาน หางานมาใหโรงกลึงและราน
กลึงในตลาดมหาชัยที่ใหนองชายดูแลแทน  นอกจากนี้ยังตองจัดการงานในบาน โดยเฉพาะคาใช
จายตาง  ๆ  ทั้งหมดในบานลวนอยูในความรับผิดชอบของเฮียแปะทั้งหมด ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
บานเฮียแปะกับภรรยาจะไมนําเรื่องไปปรึกษาใครทั้งส้ินไมวาจะเปนญาติ ๆ หรือแม

กลุมท่ี 3
ครอบครัวท่ี 19

    เฮียโบอายุ 50 ป อยูในแซเอี๊ยบ มีพี่นอง 8 คน เปนชาย 4 คน หญิง 4 คน เฮียโบเปนบุตร
คนที่ 6 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  พี่คนที่ 1 เปนผูหญิง อายุ 62 ป จบการศึกษาชั้น ป. 7 
ปจจุบันเปดรานขายกวยเตี๋ยว  คนที่ 2 เปนผูชาย อายุ 59 ป จบการศึกษาชั้นป.7 มีอาชีพรับสงปลา
และอาหารทะเล  คนที่ 3 เปนผูหญิง อายุ 57 ป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 8 ปจจุบันเปดราน
ขายอะไหลรถมอเตอรไซด  คนที่ 4 เปนผูหญิง อายุ 55 ป จบการศึกษาระดับป.7 มีอาชีพตัดเย็บเสื้อ
ผา  คนที่ 5 เปนผูชาย อายุ 52 ป จบการศึกษาระดับ ป.4  มีอาชีพคาขายกุง-ปลา คนที่ 7 เปนผูชาย 
อายุ 47 ป จบการศึกษาระดับอนุปริญญาดานครุศาสตร มีอาชีพรับราชการ ทํางานดานการพัฒนา
ชนบท  คนที่ 8 เปนผูหญิง อายุ 45 ป จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูจันทรเกษม ดานครุศาสตร  
ปจจุบันมีอาชีพขายของอยูในโรงงาน

    พอของเฮียโบมาจากเมืองจีน สวนแมเกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อแตงงานกันแลวจึงยาย
มาอยูจังหวัดสมุทรสาคร โดยเริ่มจากเขามาเปนลูกจางทํางานในไรในสวนที่อําเภอบานแพว หลัง
จากมีลูกคนที่ 2 แลวจึงยายมาขอเชาที่เปดรานทําขนมจันอับ ขนมโกและขนมเปยขายทั้งปลีกและสง 
อยูในตลาดมหาชัย  ทําอยูไดระยะหนึ่งจึงเลิกกิจการ เนื่องจากพอปวยเปนมะเร็งที่ลําคอ ลูก ๆ ที่โต
แลวจึงเริ่มออกหางานทํา โดยแมทําขนมใหลูกสาวลูกชายนําไปเดินขาย  สวนตัวเองเปดรับจางซัก
เสื้อผาเพื่อหาเงินมาจูนเจือครอบครัวดวยอีกทาง ตอมาพี่สาวไดไปเรียนตัดเย็บเสื้อผาและไดกลับมา
เปดรานรับสอนและรับตัดเสื้อผา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



110

    เฮียโบบอกการเรียนของลูก ๆ ทุกคนอยูในการดูแลของแม เนื่องจากพอพูดภาษาไทยได
เล็กนอยและเขียนภาษาไทยไมไดเลย  สวนมารดาสามารถพูดจาโตตอบภาษาไทยไดคลองแคลว 
เนื่องจากเกิดในเมืองไทย

    ระหวางที่เฮียโบเรียนอยู ป.7  พอไดเสียชีวิต ทําใหภาระการเลี้ยงดูลูก ๆ ทั้ง 8 คนอยูใน
ความรับผิดชอบของแม  รายไดเขาครอบครัวมาจากพี่ ๆ ที่ไมเรียนหนังสือแลว พี่สาวกับนองสาว
เปดรานรับสอนตัดเสื้อผา พี่ชายไปรับจางเลี่ยมพระ พี่ชายอีกคนหนึ่งไปสมัครเปนลูกจางที่ขางบาน 
สวนแมยังคงรับจางซักรีดเสื้อผา  เฮียโบชวยเหลือแมโดยมีหนาที่หลังเลิกเรียนไปเก็บและนําเสื้อผา
ไปสงตามบาน เฮียโบเลาวาชวงนั้นพี่ ๆ ไมอยากเรียนแลว เนื่องจากฐานะหลังจากที่พอเสียแลวไป
ไมคอยดี  ประกอบกับคนสมัยนั้นคิดวาการเรียนหนังสือสูง ๆ ไมไดเปนสิ่งสําคัญ  ส่ิงสําคัญที่สุดคือ 
การออกมาหางานทําจะดีกวา

    หลังจากเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แลวเฮียโบไมเรียนตอ เนื่องจากตนเองหัวไมดี ถาเรียน
ตอไปก็คงไมเกิดประโยชนอะไร   เคยไปสอบเรียนตอแตเขาไมได  จึงตัดสินใจไมเรียนตอดีกวา ซ่ึง
ทางแมก็ไมไดทวงติงอยางใด  ใหการตัดสินใจอยูในดุลยพินิจของเฮียโบทั้งหมด

    เมื่อไมเรียนตอแลว พี่ชายนําเฮียโบไปฝากกับเพื่อนที่ทําอูรถที่กรุงเทพ ฯ ไปฝกเปนลูก
มือในอู ใหกินอยูกับเจาของอู นอกจากนี้ยังตองรับซักเสื้อผาใหกับครอบครัวของเจาของอูรถโดยไม
ไดรับเงินเดือน ตอมาเมื่อมีฝมือและเริ่มรับผิดชอบงานมากขึ้นจึงไดรับเงินเดือนครั้งแรกเดือนละ 30 
บาท  ซ่ึงถือวายังนอยมาก ทําใหบางครั้งตองมาขอเงินแมบาง เพราะชักหนาไมถึงหลัง

    หลังจากที่ทํางานไดประมาณ 6 ป  เฮียโบไดแตงงานกับภรรยาซึ่งเปนคนในจังหวัด
สมุทรสาคร และอาศัยอยูในตลาดมหาชัย จบการศึกษาระดับ ป. 4  มีอาชีพรับจางแลปลา  หลังจากที่
คบหาดูใจกันดีแลวจึงแตงงานกัน โดยความยินยอมของครอบครัวทั้งสองฝาย  หลังจากแตงงานแลว
เฮียโบนําภรรยาไปอยูดวยในอูที่กรุงเทพ ฯ เจาของอูก็ไมมีปญหาอะไร เพราะเห็นวาเปนครอบครัว
ของนองชายเพื่อน  ระหวางที่พักอยูที่อูภรรยาไดหารายไดเสริมโดยรับจางปกตาลปตรพระดวย

    ปจจุบันเฮียโบมีบุตรแลว 3 คน เปนผูชาย 1 คน ผูหญิง 2 คน คนโตเปนชายอายุ 27 ป จบ
การศึกษาระดับปวช.  คนที่ 2 เปนหญิง อายุ 23 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
ระหวางประเทศ  คนที่ 3 เปนหญิง อายุเรียนอยูมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯ

    เฮียโบบอกวาเมื่อลูก ๆ ยังเล็ก หนาที่ในการเลี้ยงลูกเปนภาระของภรรยาเปนสวนใหญ 
เนื่องจากตนเองตองหางานทํา  เพราะชวงแรกที่เร่ิมตั้งครอบครัว ตนเองยังไมมีอะไรเลย งานการยัง
หาความแนนอนไมได  ยังไมตองพูดถึงเงินเก็บซึ่งตองหาใชเดือนตอเดือนทีเดียว

    หลังจากที่ทํางานไดประมาณ 8 ป จึงลาออกจากอูรถ ขณะนั้นเฮียโบไดเปนหัวหนาคน
งานมีเงินเดือน 1,800 บาท สาเหตุที่ลาออกเนื่องจากภรรยาของเฮียโบกับภรรยาของนองชายเจาของ
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อูมีเรื่องระหองระแหงกันอยูบอย  ซ่ึงเฮียโบเห็นวาทะเลาะกันในเรื่องไมเปนเรื่อง แตก็ตองยอมลา
ออกมา เนื่องจากภรรยาไมอยากอยูที่นี่แลว  แตในสวนของผูชายไมไดมีปญหากันเลย อยางไรก็ตาม
เฮียโบก็คิดอยากออกมาตั้งรานอยูแลว ติดเพียงยังไมมีเงินทุนเทานั้นเอง  เฮียโบบอกวาชวงที่ลาออก
มามีเงินติดตัวเพียง 200-300 บาทเทานั้นเอง

    เมื่อลาออกมาแลว เฮียโบนําครอบครัวไปอยูรวมกับแมที่บานเดิมอีกครั้ง   กลับมาอยู
มหาชัยคร้ังแรกไปรับจางขับรถประจําทางใหกับพี่ชาย ตอมามีคนจะขายรถพี่ชายคนเดิมเขามาชวย
เหลืออีกครั้ง โดยออกเงินดาวนรถให 18,000 บาท และตองผอนตออีกเดือนละ 1700 บาท อีก 18 
เดือน  ทั้งวิ่งประจําทาง และรับจางทั่วไป มีรายไดเดือนละประมาณ 10,000 บาท ซ่ึงถือวาเปนรายได
ที่ดี  ภรรยาไดนําเงินบางสวนไปปลอยของผอนดวยอีกทาง ทําใหฐานะของครอบครัวดีขึ้นมาเปน
ลําดับ  จึงแยกออกมาเชาบานอยูตางหาก เนื่องจากเห็นวาที่บานเดิมอยูแออัดแลว

    เฮียโบวิ่งรถไดประมาณ 6 ป  พอดีพี่สาวลงทุนเปดรานขายอะไหลรถจักรยานและ
มอเตอรไซด  จึงดึงเฮียโบเขามาชวยงานภายในรานเนื่องจากเห็นวาเฮียโบมีความรูดานเครื่องจักร
เครื่องยนต  โดยพี่สาวออกทุน แตเฮียโบออกแรง และใหรานเปนชื่อของเฮียโบ ทําอยูไดประมาณ
อีก 6 ป จึงแยกออกมาทําเอง  เฮียโบบอกสาเหตุที่แยกออกมาเกิดปญหาทะเลาะกันระหวางภรรยา
กับพี่สาว  ประกอบกับเฮียโบคิดวาถาอยูอยางนี้ก็ยังไมไปไหนเสียที จึงตัดสินใจยายออกมาตั้งราน
ขายอะไหลบาง โดยยืมเงินจากแมขายท่ีนําเงินมาใหลงทุน 400,000 บาท มาซื้อหองแถว นอกจากนี้
ยังไดรับความชวยเหลือจากบริษัทสงของใหเครดิตนําของมาขายกอนแลวคอยสงเงิน

    เฮียโบขยายงานภายในบานจนกระทั่งมีเงินใชหนี้แม และนําเงินอีกสวนหนึ่งเปดราน
ใหมอีกรานซึ่งเปนตึก 2 หอง  โดยปลอยใหคนอื่นเชาตึกเดิม  นอกจากนี้จึงซ้ือบานหลังใหม และรับ
แมมาอยูดวย  นอกจากนี้เฮียโบยังยกที่ใหกับแมของภรรยาปลูกบาน ซ่ึงเงินปลูกบานก็ยังคงใชเงิน
จากธุรกิจขายอะไหลของเฮียโบอยูดี  ซ่ึงเฮียโบก็ไมไดคิดอะไรเพราะถือวาตนเองมีรายไดจาการทํา
ธุรกิจขายอะไหลดีอยูแลว  อีกทั้งตนเองเปนผูควบคุมการเงินภายในบานทั้งหมดดวย

    เฮียโบบอกวาทุกวันนี้ชีวิตอยูตัว แตก็ยังมีหนี้สินตองผอนธนาคารอยู และเริ่มวางแผน
ชีวิตใหกับลูก ๆ ทั้ง 3 คน โดยใหลูกชายคนโตเขามารับผิดชอบงานขายอะไหลและซอมเครื่องยนต
แทน เพราะตนเองกําลังจะวางมือ และตองการใหลูกชายเขามารับชวงธุรกิจตอจากตนเอง เทาที่
สังเกตลูกชายก็มีความถนัดในงานชางเปนอยางดี  และเฮียโบก็คอยฝกหัดการทําการคาใหลูกชายอยู
เสมอ   เฮียโบเลาลูกชายเขามาชวยตนเองตั้งแตเร่ิมตั้งรานใหม ๆ  เมื่อเรียนจบระดับปวช.แลวก็ไม
ไดเรียนตอ และเขามารวมทํารานรวมกับตนเองโดยตลอด  ซ่ึงเฮียโบก็ใชเหตุผลเหลานี้บอกแกลูก
สาวถึงความจําเปนที่ตองมอบธุรกิจขายอะไหลใหกับลูกชาย
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    ขณะนี้ลูกชายไดแตงงานแลว และภรรยาไดยายเขามาชวยทําธุรกิจกับเฮียโบดวย โดยมี
หนาที่เปนพนักงานขายของหนาราน

    ลูกสาวคนที่ 2 หลังจากเรียนจบแลว ทํางานเปนพนักงานขายของในราน และกําลังจะ
ศึกษาตอระดับปริญญาโท สวนลูกสาวคนเล็กกําลังศึกษาอยูระดับปริญญาตรี เฮียโบบอกวาได
เตรียมยกหองแถวที่ซ้ือไวใหกับลูกสาวทั้งสองดวยเชนกัน

ครอบครัวท่ี 20
    เฮียเจษอยูในแซเฮง มีอายุ 55 ป   มีพี่นองทั้งหมด 12 คน เปนชาย 7 คน และหญิง 4 คน 

เสียชีวิตไป 1 คน (ตั้งแตอายุ 4 ขวบ) ตัวเฮียเจษเองเปนลูกคนโต จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 
5 หรือ ม.ศ. 4 จากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  มีนองจบปริญญาตรีเพียง 3 คน ผูหญิงคนเล็กจบ
มหาวิทยาลัยหอการคา ทํางานเปนพนักงานฝายบัญชี บริษัทสงออกอาหารทะเลแปรรูป  นองชายคน
รองจบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทํางานเปนพนักงานบริษัทแหงหนึ่ง สวนนองสาวคนถัดไปทํางาน
เปนพนักงานธนาคาร  สําหรับนอง ๆ ที่เหลือสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมและระดับ ประถม
ศึกษา

    เฮียเจษบอกวากงมาจากเมืองจีน ซ่ึงทราบมาจากคําบอกเลาของพอ  พอเกิดในเมืองไทย  
สวนแมมีเชื้อสายมอญ พอมีอาชีพรับจางออกเรือทําประมง และวางเบ็ดราวดักปลา แมมีอาชีพเล้ียง
เปดเล้ียงไก  แตก็มีชีวิตที่ยากลําบากเนื่องจากมีลูกมาก ในขณะที่มีรายไดนอย ลุม ๆ ดอน ๆ ตองเชา
บานเล็ก ๆ อยูกันไปตามอัตภาพ   อยางไรก็ตามลูก ๆ ทุกคนก็ยังไดเรียนหนังสือตามเกณฑ แมจะ
ตองยายที่เรียนบอย  ๆ

    ฐานะทางบานถือวายากจนมาก กงก็ไมไดทิ้งมรดกไวให  เมื่อพอแตงงานกับแมแลวจึง
แยกครอบครัวมา พอเร่ิมอาชีพจากออกเรือทําประมง ไดคาจางบางไมไดบาง บางเที่ยวไปเชากลับ
เย็น บางเที่ยวตองออกทะเลเปนแรมเดือน บางครั้งไมมีงานก็ตองอยูดวยกันเลี้ยงเปดเลี้ยงไก รายได
สวนใหญจึงไดจากอาชีพการเลี้ยงเปด เฮียเจษเลาวาทุกเชากอนไปโรงเรียนตองตื่นแตตี 3-4 ขึ้นมา
เล้ียงเปดเล้ียงไก  มีหนาที่ตมหอย ตมปลา  นอกจากนี้ยังตองชวยเล้ียงนอง ๆ เนื่องจากพอกับแมไม
คอยมีเวลาตองทํางานตลอดทั้งวัน  ซ่ึงการเลี้ยงนองนี้เปนไปตามคําส่ังของแม

    เนื่องจากทางบานมีฐานะยากจน ทางพอและแมไมมีเงินสงเสียมากไปกวานี้ ลูก ๆ หลาย
คนจึงไมไดเรียนตอ โดยเฉพาะในสวนของเฮียเจษนั้นพอกับแมบอกเลยวาใหออกจากโรงเรียนมา
ชวยกันทํางาน  ซ่ึงเฮียเจษเองก็มิไดตอตานแตอยางใด

    เฮียเจษบอกวาพอเปนคนดุ พูดคําไหนตองเปนคํานั้น  สวนแมใจดี ดังนั้นลูก ๆ จึงมักจะ
เขาหาแมเปนสวนใหญ แตถาเปนเรื่องสําคัญ ๆ พอจะเปนผูตัดสินใจทั้งหมด อาทิ การเรียนหนังสือ
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ของลูก  หรือการทําพิธีไหวเจา  (สําหรับคนที่ทําการประมง การไหวส่ิงศักดิ์สิทธิ์ถือเปนสิ่งสําคัญที่
จะมองขามไปไมไดเลย) เฮียเจษบอกวาสมัยกอนที่บานจะไหวเจาประจําปครบทุกเทศกาลของคน
จีนที่อยูในเมืองไทย  สวนแมจะเปนผูที่ดําเนินการตามที่พอบอกทุกอยาง เนื่องจากแมเปนคนเชื้อ
สายมอญ ทําใหไมรูเร่ืองราวเกี่ยวกับประเพณีจีนเลย

    ภายหลังเก็บเงินไดจึงนําไปซื้อเรือเล็ก ๆ เปนของครอบครัว และขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อย 
ๆ  เฮียเจษเองเมื่อออกจากโรงเรียนแลวก็ตองมาชวยลงเรือกับพอ ขณะเฮียเจษอายุเพียง 17-18 ป โดย
เร่ิมจากการเปนลูกจางในเรือกอน จนเมื่อมาทําเรือกับพอก็ไดรับการฝกสอนวิชาการทําประมง และ
การเดินเรือจากพอทุกอยาง วิชาเหลานี้เฮียเจษไดถายทอดใหกับนอง ๆ ทุกคนที่เขามาทําประมงใน
เวลาตอ ๆ มา

    เฮียเจษเลาถึงเหตุการณเมื่อสมัยทําอาชีพประมงชวงแรก ๆ วาตองไปกินอยูกับพอในเรือ
ค่ําไหนนอนนั้น ที่นอนสวนใหญก็อยูในเรือนั่นเอง  ชีวิตชาวประมงตองอยูดวยความยากลําบาก  ถา
จับปลาไดมากชีวิตก็ดีขึ้น แตถาจับปลาไมไดก็ตองกลับบานมาชวยเล้ียงเปดเล้ียงไก

    ตอมาพอไดปลอยใหเฮียเจษรับผิดชอบธุรกิจการทําประมงของครอบครัว สวนตัวเอง
เลือกที่จะอยูบาน ชวยภรรยาเลี้ยงเปด  สวนนอง ๆ คนอื่นไดเรียนตอไป  โดยอาศัยความชวยเหลือ
ของเฮียเจษทุกคน  เฮียเจษทําประมงรวมกับพี่นองจนปจจุบันมีเรือทั้งส้ิน 14 ลํา

    เฮียเจษแตงงานเมื่ออายุประมาณ 30 กวา  กอนหนานี้เคยมีคนมาดูตัวเฮียเจษแตก็ยังไมได
มีการตกลง  สวนแมก็มิไดเรงเราเฮียเจษแตอยางใด  แตสุดทายเฮียเจษไดเลือกผูหญิงที่ตัวเองชอบ 
คบกันมาไดเพียงปกวา เปนลูกสาวของครอบครัวจีนในต.มหาชัย  ซ่ึงแมของเฮียเจษก็พอจะรูจักวา
ครอบครัวของผูหญิงเปนใคร เนื่องจากสมัยกอนชุมชนในมหาชัยถือเปนชุมชนคนจีนแคบ ๆ ทุกคน
จะรูจักกันดี  และแมมิไดทวงติงแตอยางใด

    เมื่อแตงงานแลวจึงนําภรรยาเขามาอยูในบานรวมกับภรรยาของนอง ๆ สวนนองที่เปนผู
หญิงเมื่อแตงงานแลวก็ตองยายออกไปอยูกับสามีทุกคนเชนกัน เฮียเจษเลาวาสะใภทุกคนที่แตงเขา
บานจะไดรับการดูแลจากแมของตนเองเปนอยางดี

    เฮียเจษมีลูกแลว 4 คน เปนผูชาย 3 คน เปนผูหญิง 1 คน คนโตเปนชาย อายุ 25 ป เรียน
จบม.3  คนที่สองเปนหญิง อายุ 23 ป จบการศึกษาจากเอแบค คนที่สามเปนชาย อายุ 20 ป จบการ
ศึกษาจากคณะมัฑณศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ส่ีเปนชาย อายุ 17 ป กําลังเรียนอยูมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  การดูแลลูกสวนใหญจะเปนหนาที่ของภรรยา เนื่องจากเฮียเจษตองทํางานออกเรือ นาน ๆ 
จึงจะกลับบานหนหนึ่ง ทําใหไมคอยพบหนาลูก ลูก ๆ จึงสนิทกับภรรยามากกวา

    เฮียเจษบอกวาลูกคนแรกไมชอบเรียนหนังสือ ตนเองกับภรรยาเคยบังคับใหเรียน เนื่อง
จากเห็นวาตนเองเรียนหนังสือกันมานอยและกลัวลูกลําบากจึงอยากใหเรียน แตลูกไมตองการเรียน 
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กระทั่งลูกชายทนความกดดันจากพอแมไมไหวหนีออกจากบาน  จนเฮียเจษตองยอมตามใจลูกเนื่อง
จากกลัววาลูกจะไปติดยา

    หลังจากที่ลูกชายยอมกลับบานแลว เฮียเจษกับภรรยาจึงมอบหมายใหชวยดูแลรานขาย
ของ ตอมาลูกชายกับเพื่อนไดลงหุนเปดรานบริการคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ
โดยเฮียเจษลงทุนใหทั้งหมด

    เฮียเจษเลาวากอนที่พอจะเสียชีวิต ไดแตงตั้งใหเฮียเจษเปนผูจัดการมรดก โดยในพินัย
กรรมระบุวา ลูก ๆ ทุกคนตองไดที่ 1 แปลง และเรืออีกคนละ 2 ลํา  เมื่อนอง ๆ บรรลุนิติภาวะแลว
เฮียเจษ จึงดําเนินการตามที่พอระบุไวในพินัยกรรมทั้งหมดโดยมิไดบิดพล้ิว  บางครั้งนอง ๆ ที่มี
ปญหาจากการทําธุรกิจก็จะเขามาขอความชวยเหลือจากเฮียเจษอยูเสมอ  หลายครั้งเปนจํานวนเงิน
มาก ๆ  นอกจากนี้เฮียเจษก็ตองเขาไปใหความชวยเหลือพ่ีนองฝายภรรยาบาง  แตถาเปนปญหาของ
ครอบครัวตนเอง  เฮียเจษจะนําไปปรึกษาภรรยา หรือกับนอง  แตก็ไมบอยคร้ัง

    ปจจุบันเฮียเจษไมไดทําอาชีพประมงแลว เนื่องจากรับภาระคาน้ํามันไปไหว จึงปรึกษา
กับภรรยาและลูก ๆ เฮียเจษถามลูกชายวาจะทําเรือตอหรือไม เมื่อลูกชายไมชอบทางนี้ จึงขายเรือใน
ราคาขาดทุน เพราะเห็นวาถาไมขายตอนนี้ก็มีแตจะขาดทุนมากขึ้น และนําเงินที่ไดมาเปดรานขาย
ของชําใหกับภรรยาเปนตึก 2 คูหา  และเก็บเงินบางสวนเอาไวเปนทุนการคาตอไป

    หลังจากที่พอเสียชีวิตไปแลว เฮียเจษก็ไมไดเขาไปของเกี่ยวกับสมาคมแซแตอยางใด 
ประกอบกับแซที่เฮียเจษใชอยูมีสมาชิกอยูนอยมาก กิจกรรมตาง ๆ ประจําปจึงไมคอยมีเหมือนแซ
อ่ืน  เฮียเจษยังมีรายช่ือเปนสมาชิกสมาคมประมงสมุทรสาครอยู  แตหลังจากเลิกทําอาชีพประมง
แลวก็ไมไดเขาไปเกี่ยวของกับสมาคมอีกเลย  ชีวิตสวนใหญจึงอยูในบานชวยภรรยาขายของ  และ
ไมตองการกลับไปทําอาชีพประมงแลว เนื่องจากอิ่มตัวกับอาชีพที่ทํามาเกือบ 30 ป ประกอบกับสู
ราคาน้ํามันแพงขึ้นเรื่อย ๆ ไมไหว ตนเองมองแลววาขืนดังทุรังทําไปก็มีแตจะขาดทุน

…………………………………………………….

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



115

สรุปขอมูล 20 กรณีศึกษา

    ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบสุม โดยไดกลุมตัวอยางที่สามารถจําแนกชวงอายุไดดังนี้
    กลุมอายุ 30 ป – 39 ป มีจํา นวน      11 ราย คิดเปนรอยละ 55
    กลุมอายุ 40 ป – 49 ป   มีจํานวน       7 ราย คิดเปนรอยละ 35
    กลุมอายุ 50 ป – 59 ป มีจํานวน       2 ราย คิดเปนรอยละ 10

    จากขอมูลที่ไดผูใหสัมภาษณทั้งหมดอยูในสมาชิกรุนที่ 3   โดยรุนที่ 1 คือ รุนกง ไดเสีย
ชีวิตลงหมดแลว   สวนรุนที่ 2 คือ รุนพอ ยังมีชีวิตอยูทั้งส้ิน 7   ราย หรือคิดเปน 35 %  และเสียชีวิต
แลว 13 ราย  หรือคิดเปน 65%

    ในขณะที่ผูหญิงรุนที่ 1  คือ รุนอามา ไดเสียชีวิตลงหมดแลวเชนเดียวกัน  สวนรุนที่ 2 คือ 
รุนแม ยังมีชีวิตอยูทั้งส้ิน 19 ราย หรือคิดเปน 95 % และเสียชีวิตเพียง  1 ราย หรือ คิดเปน 5 %

    ดังนั้นการสัมภาษณในครั้งนี้ ขอมูลทั้งหมดจึงไดจากสมาชิกรุนที่ 3  ซ่ึงเปนประโยชนใน
การวิจัยคอนขางมาก เพราะสมาชิกรุนที่ 3 เปนผูที่มีหนาที่และบทบาทในครอบครัวอยางชัดเจน  อีก
ทั้งผูวิจัยสามารถสังเกตหรือบางครอบครัวผูจัยเองก็สามารถเขาไปมีสวนรวมอยางใกลชิด อาทิ 
ครอบครัวที่ 1 , 3 , 4 , 11 , 16 , และ 17

    อนึ่งการนับญาติในการวิจัยช้ินนี้ มุงเนนไปที่ญาติฝายบิดา (Patrilocal residence) เปน
หลักสําคัญ เพราะเปนโครงสรางทางสังคมของครอบครัวจีนในสังคมไทยสวนใหญ

จําแนกถิ่นฐานของอากง

    อากงมาจากเมืองจีนมีจํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 100
    อากงไมไดมาจากเมืองจีนมีจํานวน   0 ราย คิดเปนรอยละ         0

จําแนกถิ่นฐานของอามา

    อามามาจากเมืองจีน มีจํานวน  15  ราย คิดเปนรอยละ 75
    อามาเกิดในเมืองไทย  มีจํานวน    2  ราย คิดเปนรอยละ  10
    ไมแนใจวาอามามาจากเมืองจีนหรือไม    3  ราย คิดเปนรอยละ  15
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    จากขอมูลที่ได ปรากฎวาในสวนของอากงมาจากเมืองจีนทั้งหมด  ซ่ึงผูใหสัมภาษณสวน
ใหญบอกวาไมเคยเห็นกง แตเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกงนั้นตนเองจะไดรับการบอกเลาจากบิดา
และมารดา  อาทิรายท่ี13 เคยเห็นกงแตขณะนั้นตนเองก็ยังเล็กเกินกวาที่จะจําความได  ผูให
สัมภาษณบางรายบอกวาอากงมีครอบครัวที่เมืองจีนแลว และไมไดนําครอบครัวติดตามมา เนื่องจาก
ไมสะดวกในการเดินทาง  และเมื่อมาเมืองไทยแลวยังไดสรางครอบครัวขึ้นมาอีกครอบครัวหนึ่ง 
โดยทิ้งครอบครัวที่เมืองจีนดวย

    สวนอามานั้น ปรากฎวา สวนใหญก็ยังคงมาจากเมืองจีน มีเพียง 2 ราย ที่ระบุไดวาอามา
เกิดในเมืองไทย (จากการบอกเลาของบิดาเชนเดียวกัน) คือ รายที่ 3 กับ 20   สวนที่ไมแนใจเนื่องจาก
ไมไดรับการบอกเลาจากบิดา หรือตนเองไมเคยไตถาม คือ รายที่ 10 กับ 19   สําหรับอามาที่มาจาก
เมืองจีนจะลองเรือมาพรอมอากง

จําแนกถิ่นฐานของบิดา

    บิดามาจากเมืองจีนมีจํานวน            4 ราย คิดเปนรอยละ  20
    บิดาเกิดในเมืองไทยมีจํานวน      16 ราย คิดเปนรอยละ 80

จําแนกถิ่นฐานของมารดา

    มารดามาจากเมืองจีนมีจํานวน   0 ราย คิดเปนรอยละ  0
    มารดาเกิดในเมืองไทยมีจํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 70
    ไมแนใจวามารดาเกิดที่ใด   6 ราย คิดเปนรอยละ 30

    จากขอมูลที่ได ปรากฎวาผูใหสัมภาษณที่มีบิดาเกิดในเมืองไทยเปนสวนใหญ คือ มีถึง
รอยละ 80  ในขณะที่บิดาที่มาจากเมืองจีนมีเพียง 4 ราย  ซ่ึงจากการสัมภาษณครอบครัวที่บิดามาจาก
เมืองจีนทั้งหมด คือ ครอบครัวที่ 5 , 10 , 14 , 19 ลวนมาพรอมกับอากงทั้งส้ิน

    สวนของมารดาก็มีสถิติที่ใกลเคียงกับบิดา คือ 14 ราย  ในขณะที่สวนที่ไมแนใจมี 6 ราย  
โดยผูใหสัมภาษณใหเหตุผลวา ไมเคยไดไถถามจากบิดาหรือมารดาเลย

ระดับการศึกษาของผูใหสัมภาษณ
    ไมไดเรียนหนังสือ 0 ราย คิดเปนรอยละ 0
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    เรียนจบระดับชั้นประถมตน ( ป.1 - ป.4) 2 ราย คิดเปนรอยละ 10
    เรียนจบระดับชั้นประถมปลาย (ป.5 – ป.7) 2 ราย คิดเปนรอยละ 10
    เรียนจบระดับชั้นมัธยมตน (ม. 1 – ม.3 ) 6 ราย คิดเปนรอยละ 30
    เรียนจบระดับชั้นมัธยมปลาย (ม. 4 – ม.6) 1 ราย คิดเปนรอยละ   5

     เรียนจบระดับอนุปริญญา / ปวส. 1 ราย คิดเปนรอยละ   5
    กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี 3 ราย คิดเปนรอยละ 15
    เรียนจบระดับปริญญาตรี 4 ราย คิดเปนรอยละ 20
    เรียนจบระดับที่สูงกวาปริญญาตรี 1 ราย คิดเปนรอยละ   5

    การศึกษาจากสถิติพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญจบการศึกษากันไมสูง มีเพียง 4 รายที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  และมีเพียง 1 รายเทานั้นที่จบการศึกษาระดับที่สูงกวาปริญญาตรี คือ 
ปริญญาโท ( รายที่ 4)   สวนใหญจบการศึกษาระดับ ม.3  ซ่ึงมีทั้งส้ิน 6 ราย เหตุผลมาจากครอบครัว
ยากจนตองเขาไปชวยธุรกิจของครอบครัว  บางรายบอกวาเมื่อสอบเขาเรียนตอในระดับม. 4 หรือ
สาขาชางที่ตนเองอยากเรียนไมได จึงไมคิดที่จะเรียนตอเลย(รายที่ 16)   หรือบางรายที่เรียนจบไมสูง
คือ ต่ํากวาระดับม.3  ไดใหเหตุผลที่ตนเองตองเรียนนอย เพราะตองเขาไปรับผิดชอบงานในธุรกิจ
ของครอบครัวในภาวะที่กําลังประสบปญหาการเงิน (รายที่ 7 , 8 , 17 , 18)

    ในรายที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง ๆ ที่อายุมาก มีทั้งส้ิน 3 ราย คือ ครอบครัวที่ 9 , 
11 และ15  ซ่ึงผูใหสัมภาษณมีอายุ 39 , 45 และ 39 ตามลําดับ ลวนเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัท
ในครอบครัว โดยรายที่ 15 เปนเจาของกิจการรับสงอาหารทะเลและดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร
ระดับสูงในหนวยงานราชการในอ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายที่ 9 เปนเจาของกิจการสงออกอาหาร
ทะเลแปรรูปและมีหุนอยูในบริษัทของแชแข็งอาหารทะเลแปรรูป  สวนรายที่ 11  เปนผูจัดการใน
บริษัทที่ครอบครัวตนเองเปนเจาของ นอกจากนี้ยังเปนเขาไปมีหุนสวนอยูในบริษัทอื่น ๆ ใน
ต.มหาชัย อ.เมือง จ. สมุทรสาคร ดวย

    ผูใหสัมภาษณ รายที่ 11 ใหเหตุผลของการเรียนตอระดับปริญญาตรีวาเปนเหตุผลทาง
สังคม  เพราะสังคมยอมรับคนจบปริญญาตรี ในขณะที่ลูกนองของตนเองจบปริญญาตรี สวนตัวเอง
เปนหัวหนาก็ควรจบปริญญาตรีดวย เพื่อสรางการยอมรับในหมูผูรวมงาน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชน
ในการปกครอง ในสวนลึก ๆ ของความรูสึกแลว คิดวาปริญญาไมใชเปนเรื่องสําคัญ ประสบการณที่
ตนเองทํางานตั้งแตยังอายุนอย หรือสามารถสรางธุรกิจของครอบครัวใหแข็งแกรงเปนเรื่องที่นายิน
ดียิ่งกวา
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    ในสวนของการศึกษาของอากงและบิดานั้น ผูใหสัมภาษณสวนใหญบอกวาไมทราบ 
โดยเฉพาะอากงซ่ึงสวนใหญไมเคยเห็นหนาอากงเลย  สวนการศึกษาของบิดานั้น ผูที่ทราบก็ไมแน
ใจวาบิดาของตนเองเรียนจบอะไรมา  เพราะไมเคยถาม และบิดาก็ไมเคยเลาใหฟง

ระดับการศึกษาของภรรยา

    ไมไดเรียนหนังสือ 0 ราย คิดเปนรอยละ   0
    เรียนจบระดับชั้นประถมตน ( ป.1 - ป.4) 10 ราย คิดเปนรอยละ 50
    เรียนจบระดับชั้นประถมปลาย (ป.5 – ป.7) 2 ราย คิดเปนรอยละ 10
    เรียนจบระดับชั้นมัธยมตน (ม. 1 – ม.3 ) 1 ราย คิดเปนรอยละ   5
    เรียนจบระดับชั้นม.ปลาย/ปวช. (ม. 4 – ม.6) 1 ราย คิดเปนรอยละ   5
    เรียนจบระดับอนุปริญญา / ปวส. 0 ราย คิดเปนรอยละ   0
    กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ราย คิดเปนรอยละ   5
    เรียนจบระดับปริญญาตรี 4 ราย คิดเปนรอยละ 20
    เรียนจบระดับที่สูงกวาปริญญาตรี 0 ราย คิดเปนรอยละ   0

    การศึกษาจากสถิติพบวาผูหญิงที่เปนภรรยาของผูใหสัมภาษณมีถึง 10 รายที่จบการศึกษา
เพียงระดับป. 4 (ถือเปนการศึกษาภาคบังคับของระบบการศึกษาสมัยกอน ทั้งนี้เปนการเรียนเพื่อให
อานออกรูหนังสือเทานั้น)   หลังจากนั้นจึงออกมาคาขายของรวมกับบิดาและมารดา เพื่อมาเปนแรง
งานที่สําคัญในการชวยเหลือฐานะอันยากจนของครอบครัว  บางคนก็อยูชวยทํางานที่บานเปนการ
แบงเบาภาระของมารดา    และจะแตงงานเมื่ออายุประมาณ 20 กวาเปนสวนใหญ

    สวนผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น มีจํานวนเพียง 4 ราย (รายที่ 4 , 5 , 6 , 13)  ทั้ง
หมดมาจากครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงกวาผูหญิงกลุมขางตน   หรือมาจากครอบครัวที่มีผูชายเปนแรง
งานที่สําคัญของธุรกิจในบานแลว ผูหญิงเหลานี้จึงมีหนาที่เพียงเรียนหนังสือ และรับผิดชอบงานใน
บานเล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้น

สาขาอาชีพของผูใหสัมภาษณ
    รับราชการ 1 ราย    คิดเปนรอยละ 5
    พนักงานบริษัทเอกชน 2 ราย คิดเปนรอยละ 10
    ธุรกิจสวนตัว 17 ราย คิดเปนรอยละ 85
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- ธุรกิจที่รับชวงตอจากครอบครัว     14 ราย คิดเปนรอยละ 82.35
- ธุรกิจที่ไมไดรับชวงตอจากครอบครัว    3 ราย คิดเปนรอยละ  17.64

    การศึกษาจากตารางพบวา ผูใหสัมภาษณจํานวน 17 ราย ประกอบธุรกิจสวนตัว และ 14 
ราย ใน 17 ราย ดําเนินธุรกิจรับชวงจากบิดา ซ่ึงธุรกิจสวนใหญลวนเกี่ยวกับของการทําประมงและ
อาหารทะเลทั้งส้ิน  สวนอีก 3 รายที่ไมไดดําเนินธุรกิจรับชวงจากครอบครัว ทางผูใหสัมภาษณก็จะ
เปนผูบุกเบิกหรือเร่ิมตนดําเนินกิจการดวยตนเอง โดยความชวยเหลือของพี่นองหรือญาติ
     ทั้งนี้เนื่องจากบิดาเสียชีวิตตั้งแตผูใหสัมภาษณยังเล็ก การเลี้ยงดูครอบครัวจึงตกเปนหนา
ที่ของมารดา  ซ่ึงทั้ง 3 รายนี้ มีมารดาที่ประกอบอาชีพคาขายของในตลาดทั้งหมด   และทั้ง 3 ราย 
(รายที่ 4 , 12 , 18) ไมคิดที่จะคาขายตามมารดา หากแตออกจากบานเพื่อหางานทําเลี้ยงชีพแตพอตัว
และแบงเงินใหมารดาบางเทาที่จะทําได

    เปนที่นาสังเกตวา ผูที่รับราชการและเปนพนักงานบริษัท ซ่ึงมีอยู 3 ราย คือ รายที่ 4 , 6, 
12  ลวนเปนผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  และไมไดเขาไปดําเนินธุรกิจของ
ครอบครัวแตอยางใด โดยครอบครัวที่ 4 ใหเหตุผลวา ทางบานสงเสริมเรื่องการเรียนมาก ประกอบ
กับตนเองเปนคนเรียนหนังสือเกง และทางบานไมไดมีธุรกิจที่ตองการแรงงาน ทําใหตนเองใชเวลา
สวนใหญไปกับการเรียน ซ่ึงพี่ ๆ นอง ๆ ก็ไดเรียนหนังสือสูงเชนเดียวกัน

    รายที่ 12 ใหเหตุผลเหมือนกับครอบครัวที่ 4 แตใหเหตุผลเสริมวาตนเองไดเรียนเพราะพี่-
ชายไดเขาไปชวยทํางานกับบิดาตลอดและไมไดเรียนตอ ทําใหตนเองไมตองถูกดึงเขาไปชวยงานใน
อูตอเรือ  สวนรายที่  6 ใหเหตุผลวาครอบครัวมีฐานะคอนขางดี และมีลูกนอย คือ มีพี่สาว และตน
เอง ทําใหรายจายไมมาก  ประกอบกับบิดาและมารดาสนับสนุนเรื่องการเรียน ผูใหสัมภาษณจึงได
เรียนหนังสืออยางตอเนื่องจนจบปริญญาตรี

รูปแบบครอบครัวสามารถจําแนกออกไดดังนี้

    ครอบครัวเดี่ยว 15  ราย  คิดเปนรอยละ 75
    ครอบครัวขยาย 5 ราย  คิดเปนรอยละ 25

    การศึกษาจากตารางพบวาผูใหสัมภาษณสวนใหญแยกครอบครัวมาอยูตางหาก ลักษณะที่
คลาย ๆ กัน คือ ระยะแรกเมื่อแตงงานแลวจะนําภรรยาเขามาอยูในครอบครัวของฝายชาย และคอย ๆ 
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ขยับขยายออกมาสรางครอบครัวของตนเอง  โดยเงินสะสมของตนเองกับภรรยา หรือ ขอยืมจาก
บิดาหรือมารดามาซื้อบานแลวผอนชําระคืนทีหลัง

    ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหเหตุผลของการแยกออกมาตั้งครอบครัวตางหากวา เนื่องจาก
ครอบครัวของบิดามารดามีสมาชิกมากแลว ผูชายในบานทุกคนเมื่อแตงงานแลวจะนําภรรยาเขามา
อยูในบานทั้งหมด ทําใหมีลูกหลานคอนขางมาก   และอาจเกิดปญหาทะเลาะเบาะแวงกันไดงาย อีก
ทั้งตองการความเปนสวนตัว

    ผูใหสัมภาษณรายที่ 7 ใหเหตุผลวา การยายเขามาตั้งครอบครัวเอง ถือเปนการปองกัน
ปญหา เพราะเมื่อครอบครัวใหญ การกระทบกระทั่งกันก็ยอมตองเกิดขึ้นอยางแนนอน

    สําหรับผูที่ยังอยูในครอบครัวของบิดามารดานั้น 2 ราย ยังไมไดแตงงาน คือ รายที่ 9 และ
รายที่ 1 สวนรายที่ 2 ใหเหตุผลวา เนื่องจากบานเปนโรงกลึงซ่ึงตนเองตองทํางานและรับผิดชอบ
ธุรกิจทั้งหมดที่ตนเองทํามาตั้งแตอายุยังนอย ทําใหตนเองไมคิดจะยายไปอยูที่ไหนอีก  รายที่ 11 ให
เหตุผลวาตนเองตองเปนผูดูแลพอกับแม  เพราะนอง ๆ ตางก็แยกครอบครัวออกไปหมดแลว   สวน
รายที่  4 ใหเหตุผลวาตนเองกําลังเก็บเงินเพื่อซ้ือบาน

รูปแบบการเลือกคูครอง

    ครอบครัวเปนผูจัดการเลือกคูครองให    3  ราย  คิดเปนรอยละ 15
    ครอบครัวไมไดเปนผูจัดการเลือกให 15  ราย คิดเปนรอยละ  75
    ยังไมไดแตงงาน   2  ราย คิดเปนรอยละ  10

    การศึกษาจากตารางพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนผูเลือกคูครองเอง ซ่ึงมีถึง 15  ราย 
สวนใหญจะพบกับภรรยาในสถานที่ทํางาน หรือ สถานที่ที่ตนเองตองเขาไปติดตอธุรกิจ โดยภรรยา
จะทํางานเปนลูกจางบริษัทแหงนั้น ๆ ทําใหมีโอกาสไดใกลชิด และทําความคุนเคย

    การเลือกคูครองของผูใหสัมภาษณทั้ง 15 ราย ลวนไดรับความเห็นชอบจากครอบครัว
ของผูใหสัมภาษณทั้งสิ้น ทั้งนี้เปนเพราะผูใหสัมภาษณรับผิดชอบงานของครอบครัวตั้งแตอายุยัง
นอย  และไดสรางการยอมรับใหปรากฎแกสายตาของบิดาและมารดาอยูเสมอมา ดังนั้นการตัดสิน
ใจเรื่องคูครอง จึงเปนอีกเรื่องหนึ่งที่บิดาและมารดายอมรับในการพินิจพิจารณาของผูใหสัมภาษณ
เอง

    สําหรับรายที่ครอบครัวจัดการเลือกคูครอง เปนที่นาสังเกตวาทั้ง 3 ราย (รายท่ี 2,11,15) 
ลวนเปนลูกผูชายคนโตทั้งหมด อีกทั้งเปนหัวเร่ียวหัวแรงในการทําธุรกิจของครอบครัวมาตั้งแตตน 
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โดยมีปจจัยที่ทําใหครอบครัวตองเขาไปดําเนินการหาคูให อาทิ รายที่ 2 ผูใหสัมภาษณใชเวลาสวน
ใหญไปกับการทํางาน และทางครอบครัวเห็นวาสมควรแกการมีคูครองไดแลว จึงเปนธุระจัดการให 
ซ่ึงผูใหสัมภาษณก็มิไดปฎิเสธ   สวนรายที่ 15  ก็มีเหตุผลคลายกับรายที่ 2  แตมีขอแตกตางคือ รายที่ 
15  นี้เคยมีผูหญิงที่คบกันอยูกอนหนานี้แลว แตทางครอบครัวไมชอบนิสัยของผูหญิง  จึงบีบบังคับ
ใหลูกชายตองแตง  ซ่ึงผูใหสัมภาษณก็ยอมแตสุดทายไดกลับไปหาผูหญิงคนเดิม และไดอยูกินกับผู
หญิงคนนี้กับภรรยาของตนเองอยางเปดเผย

    สําหรับรายที่ 11 นั้นทางมารดาเปนธุระในการจัดหาผูหญิง เนื่องจากเห็นวาอยูในวัยที่
ควรจะมีครอบครัวไดแลว ประกอบกับผูใหสัมภาษณเปนผูรับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวทั้งหมด 
ทําใหมารดาตองเขามาเจากี้เจาการเรื่องนี้คอนขางมาก  และไดสะใภซ่ึงเปนลูกสาวของเพื่อนที่ตน
เองสนิทและรูจักนิสัยใจคอของผูหญิงคนนี้เปนอยางดีดวย

จํานวนบุตร
    จํานวนบุตรของครอบครัวผูใหสัมภาษณ (รุน 2 )

จํานวนบุตร 2 คน มี 2 ราย คิดเปนรอยละ   10
จํานวนบุตรมากกวา 2 คนมี  18 ราย คิดเปนรอยละ 90

    จํานวนบุตรของผูใหสัมภาษณ ( รุน 3 )
จํานวนบุตร 1 คน มี 1 ราย คิดเปนรอยละ 5
จํานวนบุตร 2  คน มี 9 ราย คิดเปนรอยละ 45
จํานวนบุตร 3 คน มี 4 ราย คิดเปนรอยละ 20
จํานวนบุตรมากกวา 3 คนมี 1 ราย คิดเปนรอยละ 5
ไมมีบุตรมี 5 ราย คิดเปนรอยละ 25

    การศึกษาจากตารางพบวาในรุน 2 หรือบิดาของผูใหสัมภาษณพบวา บิดาของผูให
สัมภาษณมีบุตรคอนขางมาก คือ จํานวนบุตรที่มากกวา 2 คน มีถึง 18 ราย ในขณะที่จํานวนบุตร 2 
คน มีเพียง 2 ราย เทานั้น  ซ่ึงเปนจํานวนที่สังคมปจจุบันใหการยอมรับวาเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจ และคุณภาพการเลี้ยงดู

    ในขณะที่รุน 3 ( รุนผูใหสัมภาษณ ) พบวาผูใหสัมภาษณแตละรายมีจํานวนบุตรนอย คือ 
โดยเฉลี่ยประมาณครอบครัวละ 2 คน ซ่ึงจากการศึกษาพบวามีจํานวนมากถึง 9 ราย  ซ่ึงเปนจํานวน
ที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและคุณภาพการเลี้ยงดู

    สําหรับครอบครัวที่ยังไมมีบุตร เกิดจากเหตุผล 2 ประการ คือ 1. สามีหรือภรรยามีความ
บกพรองทางรางกาย จนไมสามารถมีบุตรได (รายท่ี 4)   2. ผูใหสัมภาษณยังไมไดแตงงาน โดย
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เฉพาะรายที่ 9 ที่ใหเหตุผลวาตนเองใชเวลาสวนใหญตั้งแตเด็กจนถึงอายุ 39 ป ไปกับการทํางานที่
ตองรับผิดชอบธุรกิจทั้งหมดของครอบครัว หลายครั้งที่มารดาพาผูหญิงมาใหดูตัวแตผูใหสัมภาษณ
ก็ไมตกลง  นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณบอกวาเพื่อน ๆ ที่แตงงานไปแลวมักจะมีปญหากันตลอด จนทํา
ใหตนเองไมคิดที่จะมีปญหาหลังจากแตงงานเชนครอบครัวอ่ืน   สวนรายที่ 1 ใหเหตุผลวา ตนเอง
ตองการเรียนตอ และยังไมพรอมในเรื่องการงาน หรือการเงิน ทําใหตองชะรอการแตงงานไปกอน 
แตขณะนี้ก็ไดคบหากับผูหญิงคนหนึ่ง ซ่ึงเปนที่รับรูกันทั้งครอบครัวผูใหสัมภาษณและครอบครัวผู
หญิง  และทั้งสองครอบครัวก็มิไดกีดกันแตอยางใด

การเขารวมกลุมกิจกรรมทางสังคม (สมาคมแซ) ของบิดา (รุน 2 ) มีดังนี้
    เขารวมกิจกรรม  15 ราย คิดเปนรอยละ 75
    ไมไดแนใจ    5 ราย คิดเปนรอยละ 25

    จากสถิติพบวาผูชายรุนที่ 2 สวนใหญเขาไปรวมกิจกรรมของสมาคมแซ  ซ่ึงถือเปน
สถาบันที่เปนศูนยรวมของคนจีนโพนทะเล ในการพบปะสังสรรคญาติมิตร สอบถามสาระทุกขสุก
ดิน รวมถึงบอกขาว แจงขาว ตาง ๆ  โดยเฉพาะรายที่ 13 บิดาไดเปนถึงประธานแซ ซ่ึงเปนตําแหนง
ที่ตองไดรับการยอมรับจากหมูมวลสมาชิก  รายที่ 6 บิดาไดเปนกรรมการแซ  นอกนั้นเปนเพียง
สมาชิกธรรมดาและเขารวมกิจกรรมอยูเสมอตลอดทั้งป

    กรณีของความไมแนใจ เกิดหลายกรณี อาทิ บิดาเสียตั้งแตผูใหสัมภาษณยังไมเกิดหรือยัง
เล็ก ๆ อยู จึงไมไดรับรูการทํากิจกรรมของบิดาวาจะเคยเกี่ยวของกับสมาคมแซหรือไม

การเขารวมกลุมกิจกรรมทางสังคม (สมาคมแซ ) ของผูใหสัมภาษณ (รุนที่ 3 ) มีดังนี้
    การเขารวมกิจกรรม   0 ราย คิดเปนรอยละ 0
    การไมคอยเขารวมกิจกรรม 20 ราย คิดเปนรอยละ 100

    จากการศึกษาพบวาผูใหสัมภาษณที่ไมคอยเขารวมกลุมกิจกรรมของสมาคมแซมีทั้งส้ิน 
20 ราย ซ่ึงผูที่ไมไดเขารวมไมไดหมายความวาไมไดเปนสมาชิกกลุม หากแตมีรายช่ืออยูในกลุม 
เพียงแตตนเองไมไดเขารวมบอย ๆ  ทั้งนี้เนื่องมาจากการตองใชเวลาสวนใหญไปกับการทําธุรกิจ 
หรือการเขารวมกลุมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตนเขาไปสังกัด อาทิ สมาคมกีฬา , สมาคมผูประกอบการ
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ประมง หรือ สมาคมผูคนสงอาหารทะเลแปรรูป   สวนถาจะเขารวมในกิจกรรมของสมาคมแซ ก็จะ
เปนเทศกาลสําคัญ ๆ อาทิ วันไหวบรรพบุรุษ  หรือ การทําบุญประจําป  ฯลฯ

    อนึ่ง ปจจุบันการดําเนินกิจกรรมของสมาคมแซ สวนใหญอยูในความรับผิดชอบของผู
ชายรุนที่ 2  และรุนที่ 3 ซ่ึงมีจํานวนนอย

…………………………………………
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บทที่ 4
ผูชายในครอบครัวจีน

    ในบทนี้ไดแบงขอมูลที่จะนํามาศึกษาและวิเคราะหออกเปน 2 สวนไดแก

สวนที่ 1      บทบาทและสถานภาพของผูชายในชีวิตประจําวันภายในครอบครัวและสังคม
สวนที่ 2     ปจจัยท่ีมีผลตอความคาดหวังในบทบาทและหนาท่ีของผูชายในครอบครัวและสังคม

สวนที่ 1  บทบาทและสถานภาพของผูชายในชีวิตประจําวันภายในครอบครัวและสังคม

           การศึกษาจากขอมูลของกลุมกรณีศึกษาพบวา  สถานภาพและบทบาทของผูชายในครอบครัว
จีนในสังคมไทย สามารถแสดงออกในเรื่องตาง ๆ ไดดังนี้

-    โอกาสในการไดรับการศึกษา
-    โอกาสในการประกอบอาชีพ
-    โอกาสในการเลือกคูครองและการแตงงาน
-    สิทธิและอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมและธุรกิจภายครอบครัวบิดามารดา
-    สิทธิและอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมและธุรกิจของครอบครัวตนเอง
-    สิทธิในการควบคุมดูแลการเงินของครอบครัวบิดามารดาและครอบครัวตนเอง
-    สิทธิในการครอบครองทรัพยสินและอํานาจในการเขาไปจัดการมรดกของครอบครัว
- ความสัมพันธระหวางผูใหสัมภาษณกับครอบครัวและเครือญาติทั้งฝายตนเองและฝาย

ภรรยา การเปนตัวกลางในการไกลเกล่ียปญหาระหวางฝายครอบครัวตนเองกับภรรยา  
หรือการใหความชวยเหลือดานการเงินและอาชีพ

-    การเขารวมกิจกรรมทางสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมกับกลุมคนจีนในสังคม
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

-    รูปแบบการอบรมและปกครองบุตร
- ภาระหนาที่ในการเลี้ยงดูบิดามารดา ทั้งของผูใหสัมภาษณเองและของฝายภรรยา
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    บทบาทและหนาที่ของลูกชายจีนในสังคมไทยที่ถูกจําแนกออกขางตน ลวนเปนความ
คาดหวังที่ครอบครัวและสังคมมีตอผูชายไมมากก็นอย โดยความคาดหมายดังกลาวมีรูปแบบและวิธี
การที่แตกตางกันตามแตละชวงอายุ และบริบททางสังคมวัฒนธรรมของแตละครอบครัว ทั้งนี้
สามารถขยายความและวิเคราะห โดยแบงตามฐานะได 4 ฐานะคือ

       ผูชายในฐานะบุตร
   ผูชายในฐานะพี่นอง
   ผูชายในฐานะสามี
   ผูชายในฐานะบิดา

ผูชายในฐานะบุตร
    ผูชายที่อยูในฐานะบุตรจะไดรับการคาดหวังในบทบาทและหนาที่จากผูเปนบิดาและ

มารดาในรูปแบบที่แตกตางกัน โดยบิดาจะคาดหวังในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวเปนสวน
ใหญ  สวนมารดาจะคาดหวังในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกครองคู  ซ่ึงสามารถจําแนกรายละเอียดไดดัง
นี้

    ความสัมพันธระหวางบุตรกับบิดา
    ความสัมพันธระหวางบุตรมารดา

    ความสัมพันธระหวางบุตรกับบิดา
    จากการสัมภาษณพบสิ่งที่นาสนใจคือ ในบรรดาผูชายจีน 20 กรณีศึกษาที่ทําการ

สัมภาษณ มีอยูถึง 17 ราย ที่ตองเขาดําเนินกิจการตอจากธุรกิจหลักของครอบครัว ซ่ึงสวนใหญจะ
เปนธุรกิจการเลี้ยงเปดเล้ียงไก หรือการทําประมง ซ่ึงกอนหนานั้นธุรกิจเหลานี้อยูในการดูแลและรับ
ผิดชอบของบิดาเปนสวนใหญ (บิดาก็ไดรับการถายทอดจากผูเปนกงอีกที่หนึ่งเหมือนกัน) โดยบิดา
จะเปนทั้งแรงงาน จัดการ ติดตอธุรกิจ การซื้อขาย รวมถึงการควบคุมการเงินในกิจการ  ในขณะที่
มารดาและสมาชิกคนอื่นทั้งหญิงและชายจะมีหนาที่เปนแรงงานในกิจการของครอบครัว

    นอกจากนี้ภรรยายังรับผิดชอบธุรกิจรองของครอบครัว  อาทิ รับจาง  หรือคาขายของชํา
ภายในบาน รวมทั้งการรับหนาที่แมบาน ที่มีหนาที่เล้ียงดูสมาชิกในบาน  หรือจัดการกิจกรรมภาย
ในครัวและในบาน อาทิ ซักผา ถูบาน ลางจาน  ควบคูไปดวย
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    ลูกชายคนโตเปนผูที่แสดงใหเห็นชัดถึงภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูเปนบิดา โดย
เริ่มจากกิจกรรมที่พอทําไดตามกําลังแรงและความสามารถ ซ่ึงนอกจากตองรับผิดชอบธุรกิจของ
ครอบครัวแลว ยังตองมีหนาที่เรียนหนังสือควบคูไปดวย

    ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ กรณีศึกษาของรายที่ 14 สมาชิกที่เปนผูชายจะถูกถายทอดความรู
และทักษะการงานตาง ๆ จากบิดาและเครือญาติที่เขามาเกี่ยวของกับธุรกิจของครอบครัวไมวาจะ
เปนหุนสวนหรือผูที่ไดรับการอุปถัมภจากครอบครัวผูใหสัมภาษณ  โดยถูกฝกใหรูจักทักษะในการ
ทําประมง ไมวาจะเปนการดูน้ําดูลม การจับปลา การซื้อขายปลา หรือแมแตระบบการจัดการรายรับ
รายจายของธุรกิจประมง  บางครั้งผูเปนบิดาจะเปนผูฝกฝนบุตรดวยตัวเอง หรือบางรายสงบุตรให
กับเพื่อนหรือญาติที่มีความชํานาญในดานนี้ชวยอบรมความรู  เมื่อมีความสามารถเพียงพอแลวจึงถูก
ดึงตัวกลับมารับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวภายใตการดูแลและควบคุมของบิดาอีกขั้นหนึ่ง จนเมื่อ
บิดาเลิกทําแลว ผูใหสัมภาษณจึงเขามาสานตอกิจการ ซ่ึงผูใหสัมภาษณสามารถดําเนินกิจการได
เจริญรุงเรือง จนสามารถซื้อเรือเพิ่มและถายทอดทักษะและธุรกิจใหกับนองชายคนตอ ๆ มา

    อีกตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังของบิดาที่มีตอบุตรคือ กรณีศึกษาที่ 11  
ซ่ึงผูเปนบิดาไดเขารวมทุนกับเพื่อนอีก 2 หุน เปดโรงงานแปรรูปอาหารทะเลสงออกตางประเทศ  ผู
เปนบิดาไดดึงลูกชายคนโตเขามาชวงงานทั้ง ๆ ที่ผูใหสัมภาษณยังเรียนหนังสืออยูมัธยมปลาย โดย
มอบหมายใหเขามาชวยคุมงานกอสราง ทั้ง ๆ ที่ตนเองไมมีความรูเร่ืองระบบการกอสรางหรือระบบ
การจัดการของโรงงาน แตก็ไดรับความดูแลโดยบิดา และอาศัยการไถถามจากผูที่มีความรูเร่ืองดัง
กลาว  ซ่ึงเมื่อสรางโรงงานเสร็จผูใหสัมภาษณก็ไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ
รวมของทั้ง 3 หุนสวน

    จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นถึงความคาดหวังที่ผูเปนบิดาตองการใหลูกชายเขามารับ
ผิดชอบธุรกิจของครอบครัว ทั้งนี้เพราะเห็นวาลักษณะของธุรกิจประมงเหมาะสมกับเพศชายที่ตอง
ใชชีวิตกลางแจง ตองอาศัยความมีน้ําอดน้ําทน หนักเอาเบาสู

    การไดรับการสงผานธุรกิจของครอบครัวจากบิดาสูลูกชาย โดยเฉพาะลูกชายคนโต ทํา
ใหลูกชายเขาไปมีสิทธิและอํานาจในเรื่องอื่น ๆ ในครอบครัว อาทิ กรณีศึกษาที่ 11 มีอํานาจในการ
ตัดสินใจวาตนเองจะทําหรือไมทําธุรกิจเหลานี้ภายหลังจากบิดาทําไมไหว หรือบิดาเสียชีวิตไปแลว 
โดยมารดามิไดทวงติง เนื่องจากตนเอง(มารดา)ถูกกันออกมาจากธุรกิจของครอบครัวมาตั้งแตสมัยที่
สามีดําเนินกิจการอยู  และเห็นวาผูใหสัมภาษณมีวิจารณาในการพิจารณาธุรกิจของครอบครัวเองได  
เพราะเห็นวาผูใหสัมภาษณสามารถรับผิดชอบตัวเองไดตั้งแตสมัยทําธุรกิจเคียงบาเคียงไหลกับผูเปน
บิดา
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    นอกจากอํานาจในการตัดสินใจทางธุรกิจแลว ผูใหสัมภาษณยังเขาไปมีอํานาจในการจัด
การอาชีพของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะสมาชิกที่เปนผูชาย จากการศึกษาพบวาครอบครัวที่
ทําการประมงและโรงงานแปรรูปอาหารทะเล  ผูที่เปนลูกชายคนโตจะทําหนาที่เสมือนบิดาอีกคน
หนึ่งของครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่บิดาเสียชีวิตแลวและมีลูกชายที่อายุมาก ดังกรณีศึกษาที่ 
20 ซ่ึงผูเปนบิดาเสียชีวิตในขณะที่ลูกชายคนโตอายุมาก ทั้งนี้เพราะมีลูกชายตั้งแตอายุนอย ๆ   โดย
กอนหนาที่จะเสียชีวิตผูเปนบิดาไดแตงตั้งใหผูใหสัมภาษณเปนผูจัดการมรดก ลูกชายไดเขามาจัด
การมรดกและแบงสรรธุรกิจประมงของครอบครัว โดยมอบเรือใหกับนอง ๆ คนละ 2 ลํา สวนผู
หญิงไดรับมรดกในรูปของทรัพยสิน เพราะเห็นวาเมื่อแตงงานแลวก็ตองไปอยูกับสามี การแบง
มรดกครั้งนี้ลวนไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวอยางไมมีปญหา

    อยางไรก็ตามการไดเขาไปดําเนินกิจการตอจากบิดา ก็ทําใหผูใหสัมภาษณตองสูญเสีย
โอกาสทางการศึกษา ซ่ึงจากขอมูลที่ไดพบวาผูใหสัมภาษณจํานวน 15 รายใน 20 ราย ที่เรียนไมถึง
ระดับปริญญาตรี   และ 3 ใน 15 ราย กําลังเรียนตอระดับปริญญาตรี ทั้งที่อายุ 39 ,   45 และ 39
( รายที่ 9 , 11 , 15 ตามลําดับ )  ซ่ึง 2 ใน 3 รายนี้ เปนถึงกรรมการผูจัดการบริษัทของครอบครัว ให
เหตุผลในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีวาเปนเหตุผลทางสังคม เพราะสังคมปจจุบันยอมรับคน
จบปริญญาตรี  ทั้งนี้เพื่อสรางการยอมรับในหมูผูรวมงานและประโยชนในการปกครองพนักงาน

    นอกจากหนาที่ในการเขารับผิดชอบธุรกิจครอบครัวของลูกชายแลว ลูกชายยังไดเขาได
รวมกิจกรรมของสมาคมแซ โดยลูกชายรุนที่ 2 (รุนบิดา) จะเขารวมกิจกรรมมากกวารุน 3  จากสถิติ
จะเห็นวามีถึง 15 ราย ใน 20 รายท่ีเขารวมกิจกรรมของสมาคม โดยเฉพาะรายที่ 13 ไดเปนถึง
ประธานแซ และรายที่ 6 ไดเปนกรรม

    ในขณะที่ผูชายรุนที่ 3 ทั้งหมดใหสัมภาษณในลักษณะคลายกันวาตนเองไมคอยไดเขา
รวมกิจกรรมของสมาคมแซ เนื่องจากเวลาสวนใหญใชไปกับการทําธุรกิจรวมถึงไดไปเขารวมกับ
กลุมสมาคมอื่น ๆ  อาทิสมาคมกีฬา , สมาคมผูประกอบการอาชีพประมง  แสดงใหเห็นวาผูชายใน
รุนที่ 2  มีความผูกพันกับเครือญาติ  เนื่องจากสมาคมแซกอตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคในการชวย
เหลือซ่ึงกันและกันในยากทุกขรอนและรักษาผลประโยชนใหแกชาวจีนดวยกัน ทั้งนี้เพื่อตองการ
สรางความมั่นคงในการอยูรอดของชาวจีนในประเทศไทย

    จากตัวเลขแสดงการเขารวมสมาคมของผูชายรุน 2 แสดงวายุคสมัยของผูชายรุนที่ 2 การ
เขารวมสมาคมถือเปนความจําเปนในการดํารงอยูในแผนดินไทย  สมาคมแซถือเปนแหลงสังสรรค
พบปะของคนจีนโพนทะเล เพื่อการพึ่งพาอาศัยในเรื่องความเปนอยู ใหความรูสึกปลอดภัย รวมถึง
เปนสถานที่สรางความรูสึกเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนจีนในประเทศไทย
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    ในขณะที่ผูชายรุนที่ 3 ไมคอยมีปฎิสัมพันธกับสมาคมแซ  จากสถิติการเขารวมกลุม
สมาคมแซจะเห็นวาผูชายท้ังหมดใหสัมภาษณวา ตนเองไมคอยไดเขารวมกลุม เพราะตองใชเวลาไป
กับการทําธุรกิจและเขารวมกลุมกิจกรรมอื่น แสดงใหเห็นวา ผูชายรุนที่ 3 ไมคอยเห็นความจําเปน
ในการเขารวมกลุมแซ เนื่องจากตนเองไดเขาไปปฎิสัมพันธกับบุคคลนอกกลุม  ทั้งนี้ก็เพื่อ
ประโยชนทางธุรกิจการคาและสันธนการ  ในขณะที่ความสัมพันธแบบสมาคมแซกลับถูกลดทอน
ความสําคัญลงไปเรื่อย ๆ

    จะเห็นไดวาลูกชายมีบทบาทและหนาที่ที่อยูภายใตการควบคุมของบิดา โดยเฉพาะใน
สวนของการตองเขามารับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวตอจากบิดา ซ่ึงผูเปนลูกชายจะถูกคาดหวังให
ตองเขามารับผิดชอบธุรกิจเหลานี้ตั้งแตยังเด็ก ในขณะที่ลูกผูหญิงไมไดรับการคาดหวังใหเขามารับ
ผิดชอบธุรกิจ เนื่องจากเห็นวาเมื่อแตงงานไปแลว ตองยายออกไปอยูบานของสามี  การใหลูกชาย
เขามารับผิดชอบก็คือหลักประกันวาธุรกิจเหลานี้จะยังคงอยูกับครอบครัวของตนเอง(บิดา)ตอไป   
แตถามอบใหลูกสาวดูแล ก็หมายถึงการสงมอบธุรกิจที่บรรพบุรุษสรางมาใหกับบุคคลอื่น  เพราะ
เมื่อลูกสาวแตงงานแลวธุรกิจเหลานี้ก็ตองอยูในการครอบครองของลูกเขยแนนอน

    ความสัมพันธระหวางบุตรกับมารดา
    จากการศึกษาพบวาในครอบครัวที่ยึดถือจารีตประเพณีจีนที่เครงครัด  มารดาจะเขาไปมี

บทบาทในการเลือกคูครองของลูกชาย  ยิ่งถาครอบครัวใดมีลูกชายคนโตที่เขารับผิดชอบธุรกิจของ
ครอบครัวแลว มารดาจะเปนธุระจัดการในการเลือกลูกสะใภเขาบาน  ดังกรณีศึกษาที่ 11 พบวา
มารดาไดขอความชวยเหลือจากแมส่ือชวยเฟนหาผูหญิงใหลูกชายคนโต จนสุดทายไดผูหญิงที่เปน
ลูกของเพื่อนตนเอง  ซ่ึงตนเองก็รูจักนิสัยใจคอของผูหญิงคนนี้เปนอยางดี  และเห็นชอบใหแตงงาน
กันโดยลูกชายไมไดขัดขืนคําส่ังแตอยางใด

    มารดาในครอบครัวที่ 11 ยังไดเขาไปมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกผูหญิงใหกับลูกชาย
คนอื่น ๆ  โดยเฉพาะลูกชายคนเล็กซึ่งชอบพอกับผูหญิงคนหนึ่ง แตมารดาก็ไมเห็นชอบดวย เพราะ
เห็นวาผูหญิงนี้เปนคนที่มีคนเกียจคราน ไมนาที่จะเขามารับผิดชอบรวมธุรกิจของลูกชายคนเล็กของ
ตนเองได  และไดเลือกผูหญิงอีกคนหนึ่งที่เขามาติดพันกันลูกชายของตนเอง เพราะเห็นวามีความ
ขยันหมั่นเพียร ไมมีนิสัยฟุมเฟอย  จนสามารถจัดการใหบุคคลทั้งสองไดแตงงานกันในที่สุด  ซ่ึงวิธี
การเหลานี้ไดถูกนําไปใชกับลูกสาวคนเล็กของตนเองดวยเชนกัน

    สําหรับครอบครัวที่ไมเครงครัดระเบียบประเพณีแบบจีน พบวามารดาหรือบิดามิไดเขา
ไปมีสวนรวมในการเลือกคูครองของลูกชาย  การเลือกคูครองลวนเปนสิทธิอันชอบธรรมของลูก
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ชายและสวนใหญก็เห็นชอบตามที่ลูกชายเปนผูเลือก  มารดาทําไดก็เพียงสอบถามวาผูหญิงคนนี้เปน
ลูกเตาเหลาใคร มีอาชีพอะไร  ซ่ึงสวนใหญมารดาก็จะรูจักกับครอบครัวของผูหญิง เพราะสังคมของ 
อ. เมือง จ. สมุทรสาคร เปนสังคมเล็ก ๆ ที่ประชากรสวนใหญมีเชื้อสายจีน  และตนเองก็มีความรูสึก
ที่ดีกับผูหญิงที่มีเชื้อสายจีนเปนทุนอยูแลว   แตถาเปนผูหญิงที่มีเชื้อสายมอญ (รายท่ี 19 ) ผูเปน
มารดาก็มิไดขัดขวาง เพราะเห็นวาลูกชายมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเรื่องเหลานี้ไดดีพอ

    อยางไรก็ตามแมวาอํานาจในการตัดสินเลือกคูครองของลูกชายรุนที่ 3 จะเปนของตนเอง  
แตแบบอยางในการเลือกคูครองยังคงใชมารดาเปนบรรทัดฐาน  โดยจะเลือกผูที่มีนิสัยคลาย ๆ กับ
มารดาเปนปจจัยในการตัดสินใจ  จากการศึกษาพบวา ลูกชายจะเลือกผูหญิงที่มีความขยันทํามาหา
กินและรูจักประหยัดเหมือนกับที่มารดากระทําอยางเปนปกติตลอดการเลี้ยงดูตนเองตั้งแตเกิดจนโต 
และเมื่อแตงงานแลวผูใหสัมภาษณจะบอกใหภรรยาเขาไปชวยเหลือมารดาในกิจกรรมสําคัญ ๆ อาทิ 
การไหวเจา งานสารทจีน หรือเทศกาลตรุษจีน  ดังกรณีศึกษาที่ 7 ผูใหสัมภาษณส่ังใหภรรยาเขาไป
ชวยงานเตรียมเครื่องเซนไหวและชวยมารดาของตนเองทํากับขาว   ซ่ึงฝายภรรยาก็ไดปฎิบัติตามแต
โดยดี  ทั้งนี้เพื่อเปนการเริ่มเรียนรูบทบาทและหนาที่ของผูหญิง โดยมีมารดาของตนเองเปนตนแบบ

    ความเอื้ออาทรของลูกชายที่มีตอมารดาเกิดจากความใกลชิกที่ตนเองไดรับการเลี้ยงดูเอา
ใจใสจากผูเปนมารดา  ทั้งนี้เนื่องจากผูเปนบิดาตองใชชีวิตนอกบานอยูกับกิจการงานอาชีพของ
ครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่ทําการประมง ซ่ึงบิดาตองใชชีวิตอยูกลางทะเลเปนแรมเดือน ทํา
ใหเกิดความเหินหางกันระหวางลูกชายกับบิดา  ทัศนะคติตาง ๆ จึงไดรับการถายทอดจากมารดาสู
ลูกชาย อาทิ แบบอยางในความขยันขันแข็ง ความมัธยัถต   หรือการประพฤติปฎิบัติตัว  และสิ่งเหลา
นี้ก็ไดกลายมาเปนแบบอยางในการตัดสินใจเลือกคูชีวิตของตนเอง

    ความสัมพันธระหวางลูกชายกับมารดานอกจากการถายทอดทางทัศนคติและการดํารง
ชีวิตแลว ยังมีการถายทอดทางอาชีพ  โดยลูกชายจะเขามารับผิดชอบธุรกิจในสวนของมารดา ซ่ึง
เปนธุรกิจที่สามารถแบงเบาภาระคาใชจายในครอบครัวรวมกับธุรกิจของฝายบิดา   บางครั้งธุรกิจใน
สวนของบิดามีปญหา ธุรกิจในสวนของมารดาก็สามารถเขามาพยุงภาระคาใชจายได โดยมีลูกชาย
เปนสวนชวยดวยเชนกัน ดังกรณีศึกษาที่ 14  ซ่ึงฝายบิดาเปนชางตัดเสื้อ ตอมาเมื่องานตัดเสื้อซบเซา 
ประกอบกับมีบุตรมาก รายไดจึงไมพอกับรายจาย มารดาจึงแบงเบาภาระคาใชจายของครอบครัว
โดยการเชาแผงขายเนื้อวัว ซ่ึงผูใหสัมภาษณไดเขาไปชวยงานเทาที่จะทําได  และรับมาดําเนินการ
เองเมื่อมารดาเริ่มทําไมไหว ผูใหสัมภาษณบอกวางานในรานขายเนื้อจะรับชวงกันเปนรุน ๆ ใน
บรรดาพี่นองผูชาย ในขณะที่ผูหญิงจะทํางานบาน  แสดงใหเห็นวาในภาวะที่ธุรกิจของฝายบิดา
ประสบปญหา  ภรรยากับลูกชายก็สามารถเขาไปแกปญหาใหคล่ีคลายไดเปนอยางดี
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    ในชวงวัยชราของมารดาพบวาลูกชายจะเขามารับผิดชอบการเลี้ยงดู  โดยจะรับมารดา
และบิดาเขามาอยูในความดูแลของตนเองกับภรรยา  และจะใหเงินใชเปนรายเดือน เวนแตมารดา
หรือบิดาปฎิเสธเงินเหลานี้ เนื่องจากตนเอง(บิดามารดา)มีเงินฝากกินดอกเบี้ยและธุรกิจบานเชาอยู
แลว อีกทั้งตนเองก็มิไดเดือดรอนเรื่องเงิน  (ดังกรณีศึกษาที่ 14  )  ดังนั้นผูใหสัมภาษณจึงรับผิดชอบ
เพียงอาหารการกินและที่พักอาศัยเทานั้นเอง

    เปนที่นาสังเกตวาบิดาและมารดาที่แกเฒามิไดเขาไปอยูในการเลี้ยงดูของครอบครัวฝาย
ลูกสาวเลย ทั้งนี้เพราะไมรูสึกผูกพันกับครอบครัวของลูกสาว (ลูกเขย) เนื่องจากเห็นวาครอบครัว
ของลูกสาวเปนครอบครัวของผูอ่ืน (ผูอ่ืนในที่นี้ก็คือ ลูกเขย)  ในขณะที่ตนเองใหความสําคัญกับ
ครอบครัวของลูกชาย ทั้งนี้เปนเพราะครอบครัวจีนใหความสําคัญกับระบบเครือญาติฝายชายมาก
กวานั้นเอง  ดังนั้นความรูสึกตอครอบครัวฝายลูกชายจึงมีมากกวาครอบครัวฝายลูกสาว  การพึ่งพา
อาศัยในยามชราจึงยึดติดอยูกับครอบครัวลูกชาย

    จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวาลูกชายในฐานะบุตรของมารดาลวนมีบทบาทและ
หนาที่ และการถูกคาดหวังในเรื่อง การเลือกคูครอง ความรับผิดชอบตอธุรกิจของมารดา และ การ
ใหที่พึ่งพึงในยามที่มารดาแกชรา

    ผูชายในฐานะพี่นอง
    จากการศึกษาพบวาลูกชายคนโตหรือลูกชายที่ทํางานเคียงบาเคียงไหลกับบิดามาตลอด 

ไดเสียโอกาสทางการศึกษาของตนเองเพื่อชวยเหลือธุรกิจของครอบครัว  ชวยแบงเบาภาระของบิดา 
ในขณะที่นองคนหลัง ๆ ไดเรียนตอในระดับที่สูงกวาตนเอง (ดังกรณีศึกษาที่ 2 , 3 , 8 , 9 , 11 , 20)  
ซ่ึงมี 3 รายตองกลับมาเรียนหนังสือตอระดับปริญญาตรีในขณะที่ตนเองมีอายุมากแลว    อาทิ รายที่ 
9 , 11 และ 15 โดยเฉพาะรายที่ 11 ใหเหตุผลถึงความจําเปนในการเรียนตอวา โดยความรูสึกแลวตน
เองคิดวาประสบการณที่ไดรับจากการเขารับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวตั้งแตยังเล็ก ถือเปนแบบ
เรียนที่สําคัญกวาใบปริญญาตรี  แตที่ตองเรียนเพราะมีลูกนองในการปกครองที่สวนใหญเรียนจบ
ปริญญาตรี  ทั้งนี้เพื่อประโยชนในทางจิตวิทยาการปกครอง และเหตุผลในการเขาสังคม

    อยางไรก็ตามแมวาจะมีอุปสรรคในทางการศึกษา แตจากการทํางานรวมกับบิดามาตั้งแต
ตนทําใหลูกชายกลายเปนมีผูมีอภิสิทธิในบางเรื่องทั้งโดยทางตรงและทางออม  จากการศึกษาพบวา
ลูกชายมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกคูครองของตนเอง โดยไมไดรับการกาวกายจากผูเปนบิดาหรือแม
แตมารดา เนื่องจากผูใหสัมภาษณสามารถแสดงออกใหเห็นแลววาตนเองมีความรับผิดชอบในเรื่อง
ตาง ๆ ได โดยเฉพาะการทําธุรกิจของครอบครัว ซ่ึงรวมเคียงบาเคียงไหลหาเล้ียงครอบครัวรวมกับ
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บิดามาโดยตลอด  ดังนั้นการเลือกคูครองจึงควรจะเปนสิทธิอันชอบธรรมที่ตนเองจะมีอํานาจในการ
ตัดสินใจเอง

    นอกจากนั้น จากการศึกษายังพบอีกวา ครอบครัวที่มีลูกชายคนโตและทํางานรวมกับบิดา
มานาน เมื่อบิดาวางมือกับธุรกิจ ผูเปนลูกชายจะกลายเปนผูมีอํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจเรื่อง
สําคัญโดยความเห็นชอบของมารดา  ดังกรณีศึกษาที่ 11  เมื่อบิดาเริ่มวางมือจากธุรกิจและไดสงมอบ
ใหลูกชายเขามาดูแลเต็มตัว ผูใหสัมภาษณไดเขามากําหนดแนวทางธุรกิจของครอบครัว ตลอดจน
แบงสรรปนสวนธุรกิจแขนงตาง ๆ ใหกับนอง ๆ ตามความถนัดของแตละคน แตทั้งนี้ก็ยังคงตองอยู
ในความเห็นชอบของผูเปนบิดาและมารดา  หรือ กรณีศึกษาที่ 20 ซ่ึงทําอาชีพประมง เมื่อบิดาเสีย
ชีวิตลง ลูกชายคนโตซึ่งชวยเหลือบิดาทําการประมงตลอดมาไดเขามาเปนผูจัดการมรดก ซ่ึงบิดาได
แตงตั้งผูใหสัมภาษณเปนผูจัดการมรดกกอนเสียชีวิต โดยระบุในพินัยกรรมวาลูกทุกคนตองไดที่ 1 
แปลง และเรืออีกคนละ 2 ลํา แตจะไดรับก็ตอเมื่อบรรลุนิติภาวะแลว  ดังนั้นนองคนที่บรรลุนิติภาวะ
แลวก็จะไดสวนแบงไป  สําหรับผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะนั้น ทางฝายผูใหสัมภาษณก็จะดูแลให  ทั้งนี้
การดําเนินการทุกอยางลวนไดรับความเห็นชอบจากผูเปนมารดาดวยเชนกัน

    แสดงใหเห็นวาเมื่อบิดาเสียชีวิตลูกชายโดยเฉพาะลูกชายคนโต จะทําหนาที่เสมือนบิดา
คนที่สองของครอบครัว ที่ไดรับความไววางใจจากสมาชิกในครอบครัวใหทําหนาที่เปนผูจัดการกิจ
กรรมตาง ๆ สืบตอจากบิดา  ไมวาจะเปนทายาททางธุรกิจหรือเปนผูมีอํานาจตัดสินใจในเรื่องสําคัญ
เชนเปนผูจัดการมรดก   หากแตการดําเนินการเหลานี้ลวนอยูภายใตการควบคุมของมารดาอีกทอด
หนึ่งดวยเชนกัน

    ความคาดหวังในบทบาทและหนาที่ของลูกชายกับพี่นองยังเห็นไดชัดยิ่งขึ้นจากความ
ชวยเหลือดานการเงิน โดยเฉพาะลูกชายที่เปนพี่ชายคนโต จะถูกขอความชวยเหลือดานการเงินจาก
นอง ๆ  ที่ประสบปญหาจากการทําธุรกิจ  ดังกรณีศึกษาที่  14  ซ่ึงประกอบธุรกิจขายเนื้อหมู และ
ประสบความสําเร็จในรายไดเปนอยางดีมีเงินเก็บเปนจํานวนมาก  ผูใหสัมภาษณไดเขาไปชวยเหลือ
พี่นองบางคนเปนเงินมูลคาสูงถึง 1 ลานบาท  แตถาเปนพี่นองฝายภรรยามาขอยืม ผูใหสัมภาษณก็ไม
ให เพราะถือวาไมไดเปนพี่นองเดียวกับตนเอง  อยางไรก็ตามการใหยืมเงินแตละครั้งลวนตอง
ปรึกษากับภรรยาทุกครั้ง แมวาการตัดสินใจสุดทายจะอยูในอํานาจของผูใหสัมภาษณก็ตาม

    นอกจากความชวยเหลือดานการเงินแลว ลูกชายยังเขาไปชวยเหลือในเรื่องอื่นอยาง
ประปราย อาทิ  หางานใหญาติ ๆ หรือ เปนธุระจัดการเรื่องที่คดีความ อาทิ กรณีศึกษาที่  7 ผูให
สัมภาษณไดเขาไปเกี่ยวของสนิทชิดเชื้อกับผูมีอิทธิพลการเมืองในทองถ่ิน โดยเฉพาะผูกวางขวาง
ในจังหวัดสมุทรสาครจนถึงระดับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  บางครั้งญาติ ๆ บอกใหผูใหสัมภาษณ
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ชวยพูดกับผูมีอํานาจเหลานี้ เพื่อชวยเหลือทั้งในเรื่องที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย และไดชวยเหลือ
บางถาไมเหลือบากวาแรง

    จะเห็นไดวาการไดควบคุมปจจัยการผลิต(ธุรกิจ)ของครอบครัว ทําใหผูชายโดยเฉพาะลูก
ชายคนโตไดเขาไปมีอํานาจในการกําหนดบทบาทและหนาที่ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว 
และในขณะเดียวกันก็ถูกคาดหวังจากสมาชิกคนอื่น ๆ ดวยเชนกัน

    ผูชายในฐานะสามี
    จากการศึกษาพบวาผูชายในฐานะสามีทั้ง 3 รุน คือ รุนอากง รุนพอ และรุนผูใหสัมภาษณ 

ลวนเปนเสาหลักในการประคับประคองความเปนอยูของครอบครัว และใชชีวิตสวนใหญนอกบาน 
ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของงานที่ตองทําอยูนอกบาน อาทิ อาชีพการทําประมง  อาชีพขายปลา  หรือ
แมแตผูที่ทําอาชีพเล้ียงเปดไกก็ตองติดตอกับสังคมภายนอก ไมวาจะเปนการติดตอซ้ืออาหารสัตว  
การขาย การสงของ  ปฎิสัมพันธกับสังคมนอกบานของผูชายจึงมีมากกวาผูหญิง

    อยางไรก็ตามจากการศึกษายังพบวาผูหญิงจะเริ่มติดตอกับสังคมนอกบานเพิ่มมากขึ้นใน
รุนถัดมา (รุนพอกับรุนผูใหสัมภาษณ)  ซ่ึงปจจัยสําคัญที่ดึงผูหญิงออกนอกบานมากขึ้น คือ โอกาส
ในการไดรับการศึกษา  จากการศึกษาพบวาผูหญิงที่เรียนจบระดับปริญญาตรีไดทํางาน(นอกบาน) 
ในบริษัททั้งในภาคราชการ(รายที่ 6) และภาคเอกชน(รายที่  4,13)  สวนผูหญิงที่เรียนจบระดับต่ํา
กวาปริญญาตรีบางก็คาขายอยูกับบาน  หรือชวยงานสามี  โดยการศึกษาจากขอมูลพบวาผูหญิง 6 
ราย (รายที่ 5,11,13,14,17,20) ทั้งที่เรียนจบปริญญาตรีหรือจบต่ํากวาปริญญาตรีถูกสามีดึงเขามาชวย
ทําธุรกิจของครอบครัว ครอบครัวที่ 5, 13 , 14 , 17 , 20  ชวยงานในดานการบัญชีและการเงิน  สวน
รายที่ 11ผูเปนสามีถึงกับรวมหุนกับพี่นองเปดกิจการหองเย็น โดยมอบหมายใหภรรยาเขาไปเปน
ผูจัดการ

    นอกจากนี้ยังพบวา สามีไดเปดรานขายของชําโดยใชบริเวณบานและเงินทุนของฝาย
ครอบครัวสามีใหภรรยาดูแลกิจการ ตัวอยางเชนกรณีศึกษาที่  20 ซ่ึงผูเปนสามีประกอบอาชีพทํา
ประมงรวมกับบิดา สามารถกอรางสรางธุรกิจการทําประมงจนเปนเจาของเรือถึง 10 กวาลํา  และ
แบงสรรปนสวนใหกับนอง ๆ ตามพินัยกรรมที่บิดาระบุไวกอนเสียชีวิต

    ตอมาไดเลิกทําอาชีพประมงเนื่องจากแบกรับภาระคาน้ํามันและคาแรงของลูกจางไมไหว 
จึงตัดสินใจขายเรือประมงและนําเงินมาเปดรานขายของชําใหภรรยาดูแลรับผิดชอบ สวนตัวเองขอ
พักชีวิตในบั้นปลาย เพียงแตดูแลรานหาง ๆ เทานั้น

    นอกจากภาระหนาที่ที่มีตอภรรยาแลว ผูชายในครอบครัวจีนยังเขาไปมีบทบาทในครอบ
ครัวของฝายภรรยาดวย  บทบาทสวนใหญเปนการเขาไปชวยเหลือในดานที่พักอาศัยและการเงิน ซ่ึง
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จากการศึกษาพบวา ผูชายจะถูกขอความชวยเหลือจากบรรดาญาติมิตรทั้งฝายตนเองและภรรยา  ใน
สวนของภรรยานั้นผูชายถูกขอรองใหชวยเหลือในดานการเงิน  โดยบรรดาญาติเหลานั้นจะไมพูด
กับผูใหสัมภาษณโดยตรง  แตจะบอกใหฝายหญิง (ภรรยาผูใหสัมภาษณ) ชวยพูดอีกทอดหนึ่ง  ซ่ึงผู
ใหสัมภาษณก็ใหความชวยเหลือถาไมเปนการเหลือบากวาแรง  เพราะถือวาทรัพยสินเหลานี้เปน
สมบัติที่ภรรยาก็มีสวนในการสรางขึ้นมาเหมือนกัน

    นอกจากนี้ผูชายยังไดใหความชวยเหลือดานที่พักอาศัยแกบิดามารดาของฝายภรรยาใน
กรณีที่ภรรยารองขอ  เชนกรณีศึกษาที่ 19 ผูใหสัมภาษณมีธุรกิจขายอะไหล และไดแบงเงินไปปลูก
บานบนที่ดินที่ตนเปนเจาของใหกับมารดาของภรรยา  ซ่ึงผูใหสัมภาษณบอกวาที่ทําไปก็ไมไดคิด
อะไรมากมาย เพราะถือวาตนเองมีรายไดจากธุรกิจดีอยูแลว  ถาไมชวยเหลือก็อาจจะถูกภรรยาตอวา
ได

    แสดงใหเห็นวาสามีไดเขาไปมีบทบาทและหนาที่ในการจัดสรรกิจกรรมการงานของผู
เปนภรรยา  ทั้งใหเขามาชวยงานหรือเปดกิจการใหดูแล  รวมถึงเปนตัวกลางในการเชื่อมสัมพันธ
ภาพระหวางภรรยากับมารดาดวย  ยิ่งผูชายมีฐานะการงานและการเงินดี  ตนเองก็จะถูกขอความชวย
เหลือมาก  แตทั้งนี้การใหความชวยเหลือตาง ๆ ทั้งกับญาติพี่นองของตนหรือญาตีพี่นองของภรรยา
ลวนตองบอกกลาวหรือปรึกษากับผูเปนภรรยาไมมากก็นอย  แสดงใหเห็นวาบทบาทและหนาท่ีของ
ผูชายจีนในครอบครัวไทยยังคงอยูภายใตความเห็นชอบและรับรูจากผูหญิง  การดําเนินการทุกอยาง
ท่ีสามีมีตอผูอ่ืนโดยเฉพาะดานการเงินตองผานการปรึกษาผูหญิง  แตจะเห็นชอบดวยหรือไมนั้น
แลวแตครอบครัว  ครอบครัวที่มีฐานะดีมักไมมีปญหาในการใหความชวยเหลือ แตครอบครัวที่
ฐานะไมดีมักจะมีปญหาขัดแยงระหวางสามีกับภรรยา อาทิ ครอบครัวที่ 18 ผูใหสัมภาษณมีอาชีพ
เปนเจาของโรงกลึงอะไหลเครื่องยนต เมื่อมีผูมาขอความชวยเหลือดานการเงิน ผูใหสัมภาษณไดเขา
ไปปรึกษากับภรรยา ภรรยาไมเห็นดวยเพราะรูจักนิสัยของผูที่จะมายืมเงินดี  แตผูใหสัมภาษณก็ไม
ฟงคําทักทวงจากภรรยา เพราะเห็นถึงความจําเปนของผูมาขอความชวยเหลือจึงยอมใหยืมเงิน แตสุด
ทายก็ไมไดคืนจริง ๆ

    ผูชายในฐานะบิดา
    จากการศึกษาพบวาผูชายทั้ง 3 รุน ลวนใชชีวิตสวนใหญอยูนอกบาน  และเวลานอกบาน

สวนมากใชไปกับการทําธุรกิจการงานเพื่อเล้ียงครอบครัว  ผูชายรุนที่ 1 กับ 2 ใชชีวิตอยูกับเรือ
ประมง บางก็เปนลูกเรือธรรมดา บางเปนคนคุมลูกเรือ บางเปนเจาของเรือ  ซ่ึงรอบในการออกเรือ 1 
เที่ยวใชเวลาประมาณ 20 กวาวัน และกลับมาอยูบานเพียง 4-5 วัน เพื่อเตรียมสัมภาระและเสบียงลง
เรือในเที่ยวตอไป   บางครั้งขึ้นมาฝงแลวก็มีการสังสรรคระหวางเพื่อนฝูงบาง ญาติมิตรบาง  กับ
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สมาคมแซบาง  ทําใหเวลาสวนใหญจึงไมคอยมีใหกับครอบครัว ภาระการเลี้ยงดูบุตรจึงตกเปนหนา
ที่ของภรรยาโดยปริยาย  ดังนั้นในชวงวัยเด็ก ลูก ๆ ทั้งหญิงและชายจึงมีมารดาเปนตัวแบบ  เมื่อโต
แลวลูกชายจะเริ่มนําบิดามาเปนตัวแบบ และจะยึดเปนตัวแบบมากขึ้นเมื่อตนเองไดไปออกเรือทํา
ประมงกับบิดา

    จากการศึกษาพบวาบรรดาผูชายรุนที่ 2 จะถูกบิดา (ผูชายรุนที่ 1) เลือกใหทําธุรกิจของ
ครอบครัวโดยการฝกอบรมจากบิดา  โดยเฉพาะลูกชายคนโตจะไดรับการคาดหวังใหดําเนินธุรกิจ
ตอจากบิดา บิดาจะใหความสําคัญกับการทํามาหากินมากกวาการเรียน ทั้งนี้เนื่องจากฐานะทางบาน
ไมอํานวยใหไดเรียนหนังสือ อีกทั้งยังไมเห็นความจําเปนของการไดเลาเรียน  อีกทั้งครอบครัวกําลัง
ตองการแรงงานเพื่อเขามาชวยบุกเบิกและกอรางสรางฐานะใหกับครอบครัว

    ในขณะที่ผูชายรุนที่ 3 บิดาจะใหความสําคัญกับการทํามาหากินพอ ๆ กับการเรียน  เนื่อง
จากเปนรุนที่อยูในชวงที่ธุรกิจของครอบครัวเร่ิมอยูตัว  ฐานะและความไมจําเปนดานแรงงาน เอื้อ-
อํานวยใหผูชายในรุนที่ 3 ไดเรียนหนังสือมากกวารุนบิดา (รุน 2)  บางคนก็ไดเรียนตอจนถึงระดับ
ปริญญาตรี (รายที่ 1, 6, 9, 11, 12, 15 )  และมีบางคนไดเรียนจนจบปริญญาโท (รายที่ 4)

    อยางไรก็ตามมีผูชายรุนที่ 3 อีกบางสวนที่ไมเรียนตอ เนื่องจากตองการทํามาหากินมาก
กวา เชนกรณีศึกษาที่  20 ใหสัมภาษณวาตองการเขามาแบงเบาภาระของครอบครัวที่มีฐานะยากจน
และมีลูกมาก บิดาไมมีกําลังสงเสียใหลูกเรียน  ซ่ึงผูเปนบิดาถึงกับบอกเลยวาใหผูใหสัมภาษณ (ลูก
ชายคนโต) ลาออกจากโรงเรียนมาชวยกันทํางาน  และผูใหสัมภาษณก็ทําตามแตโดยดี

    หรือกรณีศึกษาที่ 10 ครอบครัวของผูใหสัมภาษณมีหนี้สินมากภายหลังจากที่บิดาเสีย
ชีวิตไปตั้งแตผูใหสัมภาษณยังเด็ก  ผูใหสัมภาษณถึงกับชวยแมรับหนาเจาหนี้ บางครั้งตองหลอกเจา
หนี้วาแมไมอยูบาน หรือปดประตูบานหนี้ก็เคยทํามาแลว  ดังนั้นเมื่อเรียนจบมัธยม 3 จึงไมคิดเรียน
ตอ เพราะตองการชวยเหลือมารดาทํางานแบงเบาภาระมากกวา

     นอกเหนือจากบทบาทในความเปนผูนําครอบครัวแลว  ผูใหสัมภาษณจะเขาไปมีบท
บาทในการจัดสรรทรัพยสินของครอบครัวกอนที่ตนเองจะวางมือจากธุรกิจ  โดยใชอํานาจในความ
เปนผูนําครอบครัวเปนผูจัดการมรดก ใหกับลูก ๆ  ซ่ึงการใชอํานาจในการจัดการมรดกมิไดทําโดย
ลําพังเพียงผูเดียว แตไดปรึกษากับภรรยาเพื่อขอความเห็นดวย ดังกรณีศึกษาที่ 19 ผูใหสัมภาษณมี
อาชีพขายอะไหลรถจักรยานยนต  ไดเตรียมวางมือทางธุรกิจ เพื่อสงตอใหกับลูกชายคนเดียวของ
บานดําเนินกิจการตอ เนื่องจากลูกชายชวยทํางานกับตนเองมาตั้งแตเร่ิมตั้งราน  สวนลูกสาวอีก 2 
คนนั้น ตนเองไดเตรียมยกหองแถวที่ซ้ือไวใหดวยเชนกัน

    ในขณะที่กรณีศึกษาที่ 20 นั้นผูใหสัมภาษณใหเงินลูกชายเปนจํานวนหลายแสนบาท เพื่อ
ไปลงทุนรวมหุนกับเพื่อน ๆ เปดรานขายโทรศัพทมือถือ และรานอินเตอรเน็ต
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    จะเห็นไดวาบทบาทและหนาที่ของผูชายในฐานะบิดา เปนผูเขาไปกําหนดบทบาทและ
หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะกิจกรรมสําคัญ ๆ อาทิ การอาชีพ หรือการจัดการทรัพย
สิน ซ่ึงอํานาจเหลานี้ลวนแตผานการปรึกษาหารือกับผูเปนภรรยาดวย  แสดงใหเห็นวาบทบาทและ
หนาที่ของผูชายจีนในครอบครัวก็ไมสามารถดําเนินการไดโดยเปนเอกเทศ หากแตมีอํานาจของฝาย
ภรรยาเขามากําหนดกฎเกณฑ  ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ถาครอบครัวใดเปดโอกาสฝายหญิงไดรวม
งานธุรกิจของครอบครัวแลว อาทิ การเงิน  การบัญชี ฯลฯ  ผูหญิงกลุมนี้จะเขาไปมีอิทธิพลในเรื่อง
อ่ืน ๆ อีกหลายเรื่อง เชน การจัดการมรดกหรือการเลือกอาชีพของบุตร ผูชายจะไมสามารถใชอํานาจ
เด็ดขาดในการดําเนินการได

    ถาครอบครัวใดปดกั้นโอกาสไมใหผูหญิงเขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจของครอบครัวแลว  
อํานาจในการเขาไปมีอิทธิพลในเรื่องสําคัญ ๆ ก็จะนอยกวากลุมแรก  ทําใหผูชายสามารถใชอํานาจ
เด็ดขาดในการดําเนินการไดสะดวกกวากลุมแรกเชนกัน

ปจจัยท่ีมีผลตอสถานภาพและบทบาทของลูกชายจีนในครอบครัว
    ภูมิหลังทางสังคม
    ปจจัยทางดานการศึกษา
    ปจจัยทางดานรูปแบบครอบครัวและระบบเครือญาติ
    ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ

ปจจัยภูมิหลังทางสังคม

    กลุมอายุ 30 ป – 39 ป มีจํานวน      11 ราย คิดเปนรอยละ 55
    กลุมอายุ 40 ป – 49 ป   มีจํานวน       7 ราย คิดเปนรอยละ 35
    กลุมอายุ 50 ป – 59 ป มีจํานวน       2 ราย คิดเปนรอยละ 10

    จากขอมูลที่ไดผูใหสัมภาษณทั้งหมดอยูในสมาชิกรุนที่ 3   โดยรุนที่ 1 คือ รุนกง ไดเสีย
ชีวิตลงหมดแลว   สวนรุนที่ 2 คือ รุนพอ ยังมีชีวิตอยูทั้งส้ิน 7   ราย หรือคิดเปน 35 %  และเสียชีวิต
แลว 13 ราย  หรือคิดเปน 65%

    ดังนั้นการสัมภาษณในครั้งนี้ ขอมูลทั้งหมดจึงไดจากสมาชิกรุนที่ 3  ซ่ึงเปนประโยชนใน
การวิจัยคอนขางมาก เพราะสมาชิกรุนที่ 3 เปนผูที่มีหนาที่และบทบาทในครอบครัวอยางชัดเจนใน
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ปจจุบัน  อีกทั้งผูวิจัยสามารถสังเกตหรือบางครอบครัวผูจัยเองก็สามารถเขาไปมีสวนรวมอยางใกล
ชิด อาทิ ครอบครัวที่1, 3, 4, 11 , 16 และ17

    จากการศึกษาพบวาผูชายรุนที่ 3 ชวยเหลือธุรกิจของครอบครัวตั้งแตอายุยังนอย โดยเริ่ม
จากชวยงานเล็ก ๆ นอย ๆ ภายในบาน อาทิ หุงขาว กวาดบาน ถูบาน ซักผา ถาในครอบครัวที่มารดา
ประกอบอาชีพภายในบาน (ขายของ เล้ียงเปดไก)  และสามีมีอาชีพทําเรือประมง  ลูกชายจะเปนแรง
งานที่สําคัญในการชวยเหลืองานอาชีพของมารดา  เชน ชวยผสมอาหารสัตว ทําความสะอาดคอก  
สงของ

    เมื่อเร่ิมเขาสูวัยรุนผูชายเหลานี้จะถูกบิดาดึงตัวเขาสูธุรกิจของบิดา  บางตองเขาไปฝกงาน
ในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล บางตองลงเรือประมงกับบิดา และบางครอบครัวบิดาเสียชีวิต ลูกชาย
ตองเขาควบคุมกิจการของบิดาทั้งหมด ทําใหผูชายเหลานี้เสียโอกาสทางการศึกษาไปดวย

    ในขณะที่ผูชายรุนที่ 1 (รุนอากง) เมื่อเขามาอยูในเมืองไทยแลว ตองเร่ิมกอรางสราง
ครอบครัว บุกปาถางที่เขาจับจองเพื่อลงหลักปกฐานบานเรือน บางตองไปอาศัยอยูกับญาติที่มาอยู
กอน หรือพักอาศัยกับนายจางที่ตนเองสังกัดรับจางทํางาน    ทั้งนี้เพราะผูชายรุนที่ 1 มีเปาหมายที่ชัด
เจนในการเดินทางเขามาในประเทศไทย  ซ่ึงสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดมาเมืองไทยเพื่อหลีกหนี
ความยากจนและแลงแคนในแผนดินแม  เพื่อมาแสวงหาความอุดมสมบูรณในแผนดินไทย  ชวง
ชีวิตของผูชายรุนที่ 1 ตลอดอายุไขจึงดําเนินไปเพื่อความอยูรอดและลงหลักปกฐานในแผนดินไทย

    ดังนั้นรุนนี้จึงใหความสําคัญการอาชีพมากกวาความจําเปนอยางอื่นเชน การศึกษา
ผูชายรุนที่ 1 จึงไมสามารถอานออกเขียนภาษาไทยได  ทําใหกรอบในความสัมพันธกับสังคมจึง
จํากัดอยูกับผูที่มาจากเมืองจีน หรือผูที่พูดภาษาจีนได  แหลงที่พบปะสังสรรที่เปนศูนยรวมของคน
จีนในเมืองไทย ก็คือ สมาคมแซ , โรงเจ , และศาลเจา

    ความยึดโยงที่ผูชายรุนที่ 1 มีกับสังคมของคนจีนในประเทศไทย สงผลใหประเพณีนิยม
แบบจีนไดรับการสืบทอดและหลอเล้ียง  ซ่ึงจะเห็นจากความเอาใจใสหรือความเครงครัดในพิธี-
กรรมตาง ๆ อาทิ วันสารทจีน วันตรุษจีน วันเชงเมง หรือแมแตระเบียบประเพณีการแตงงานแบบ
จีน
     วิธีคิดและระเบียบปฎิบัติในวิถีชีวิตของผูชายรุนที่ 1 ไดสงผลมาถึงผูชายรุนที่ 2 ซ่ึงเปนรุน
รับชวงอาชีพจากบิดาของตนเอง โดยไมไดรับโอกาสทางการศึกษาเชนกัน และแมบางครอบครัวจะ
ไดรับโอกาสทางการศึกษาบางแตก็เปนระดับการศึกษาที่เพียงใหสามารถอานออกเขียน(ภาษาไทย)
ได ทําใหกรอบความสัมพันธกับสังคมถูกปลดปลอยใหสามารถสังสรรคกับผูคนนอกสังคมจีนได
มากกวากวาสมัยอากง  แตบทบาทและหนาที่ในการเปนหัวหนาครอบครัวก็ยังคงดํารงอยูเฉกเชน
สมัยอากง
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    หนาที่และบทบาทที่เหมือนกันระหวางผูชายรุนที่ 1 กับรุนที่ 2 คือ บทบาทในการเปนผู
นําครอบครัว จากการศึกษาพบวาผูชายทั้งสองรุนมีหนาที่สําคัญในการเลี้ยงชีพครอบครัว เปนกําลัง
หลักในการประคบประคองเศรษฐกิจของบาน ทําใหชีวิตสวนใหญตองอยูนอกบาน ในขณะที่
ภรรยามีบทบาทและหนาที่อยูภายในบาน คือ เปนแมบานนั่นเอง  ซ่ึงความเปนแมบานนี้มีภาระที่
สําคัญที่สุดคือ การเลี้ยงดูสมาชิกภายในบาน ดังนั้นชีวิตเริ่มตนของลูกผูชายภายในบานจึงถูกหลอ
เล้ียงหรือถายทอดจากผูมารดาเปนสวนใหญ  ทําใหลูกชายไดรับการถายทอดวิธีคิดและระเบียบปฎิ-
บัติแบบประเพณีจีนจากผูเปนมารดานี่เอง

    การไดรับถายทอดวิธีคิดขางตนจากแมสูลูกชาย ทําใหลูกชายนําวิธีคิดเหลานี้มาเปน
กรอบในการมองและเลือกสรรผูที่จะมาเปนภรรยาของตนเองตอไป   และเมื่อไดภรรยาแลวผูชายยัง
ไดใชกรอบเดิมในการกําหนดบทบาทและหนาที่ของผูเปนภรรยาดวย

    ในขณะที่ผูเปนบิดาจะเริ่มเขามาคาดหวังในบทบาทและหนาที่ของลูกชายเมื่อลูกเขาอยู
วัยรุน ซ่ึงเปนวัยที่มีกําลังวังชาพอที่จะทํางานที่หนักและสมบุกสมบันได  บิดาจะเปนผูริเร่ิมใหรับผิด
ชอบธุรกิจของครอบครัวบางแลว  ตัวอยางเชนกรณีศึกษาที่ 3 หลังจากผูใหสัมภาษณเลิกเรียน
หนังสือ(หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3)  บิดาไดฝากฝงลูกชายกับเพื่อนใหชวยฝกการทํา
ประมง  ผูใหสัมภาษณเร่ิมจากเปนลูกจางในเรือประมง ทําหนาที่ดึงอวนและคัดอวนปลา  บางครั้ง
ตองเรียนโดยวิธีครูพักลักจํา  ทํางานโดยไมมีเงินเดือน  ตอเมื่อมีความคลองแลวบิดาจึงยกเรือใหผูให
สัมภาษณรับผิดชอบทั้งหมด  หรือกรณีศึกษาที่ 11 ครอบครัวมีอาชีพเล้ียงเปด ผูใหสัมภาษณตอง
ชวยบิดาทํางานตั้งแตยังเด็ก ตอมาบิดารวมหุนกับเพื่อนเปดโรงงานสงออกอาหารทะเลแปรรูป และ
ใหผูใหสัมภาษณเขามารับผิดชอบในการสรางโรงงานและเปนผูจัดการโรงงานดวย

    สําหรับผูชายรุนที่ 3 ถือเปนชวงรับถายโอนธุรกิจตอจากรุนบิดา จากการศึกษาพบวามีลูก
ชาย 14 ใน 20 รายท่ีรับผิดชอบธุรกิจครอบครัวตอจากบิดา ดังรายละเอียดดานลาง

สาขาอาชีพของผูใหสัมภาษณ
    รับราชการ 1 ราย    คิดเปนรอยละ 5
    พนักงานบริษัทเอกชน 2 ราย คิดเปนรอยละ 10
    ธุรกิจสวนตัว 17 ราย คิดเปนรอยละ 85
- ธุรกิจท่ีรับชวงตอจากครอบครัว     14 ราย คิดเปนรอยละ 82.35
- ธุรกิจที่ไมไดรับชวงตอจากครอบครัว    3 ราย คิดเปนรอยละ  17.64
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    การศึกษาจากตารางพบวา ผูใหสัมภาษณจํานวน 17 ราย ประกอบธุรกิจสวนตัว และ 14 
ราย ใน 17 ราย ดําเนินธุรกิจรับชวงจากบิดา ซ่ึงธุรกิจสวนใหญลวนเกี่ยวกับของการทําประมงและ
อาหารทะเลทั้งส้ิน  สวนอีก 3 รายที่ไมไดดําเนินธุรกิจรับชวงจากครอบครัว ทางผูใหสัมภาษณก็จะ
เปนผูบุกเบิกหรือเร่ิมตนดําเนินกิจการดวยตนเองโดยความชวยเหลือของพี่นองหรือญาติ

    จากขอมูลที่ไดจากการวิจัยพบวาความรับผิดชอบของผูชาย (โดยเฉพาะลูกชายคนโต) ที่
มีตอธุรกิจของครอบครัว มิไดมีความแตกตางกันระหวางรุนของตนเอง (รุนที่ 3 ) กับรุนของบิดา 
(รุนที่2) มากนัก หากแตรุนบิดาจะเขาสูการทํางานเร็วกวา  ในขณะที่รุนที่ 3 ใชเวลาไปกับการได
เรียนหนังสือมากกวา  การเขาสูวัยทํางานจึงชากวารุนบิดา

    ในเรื่องอํานาจในการตัดสินใจนั้น พบวาผูชายรุนที่ 2 มีอํานาจเด็ดขาดในการกําหนดบท
บาทและหนาที่ของสมาชิกในบาน ภรรยาเปนเพียงผูปฎิบัติตามที่สามีกําหนด ในขณะที่ผูชายรุนที่ 3 
ไมสามารถมีอํานาจเด็ดขาดในการกําหนดบทบาทและหนาที่ของสมาชิกในบาน ทั้งนี้เนื่องจาก
ภรรยาของผูชายรุนที่ 3 มีการศึกษามากขึ้นและไดทํางานรวมกับสามี   หรือบางรายมีอาชีพเปนของ
ตนเอง ทําใหตนเองรูสึกถึงความมีสิทธิในเรื่องตาง ๆ ดวย  ดังนั้นอํานาจในการกําหนดบทบาทของ
สมาชิกในครอบครัวของสามีจึงมีนอยกวาเมื่อเทียบกับรุนบิดา (รุนที่ 2)  ในขณะที่สถานภาพและ
บทบาทของผูหญิงรุนที่ 3 กลับมีมากกวาผูหญิงรุนที่ 2

  อยางไรขอแตกตางระหวางรุนทั้ง 3 รุนที่เห็นไดชัดเจนคือ บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของยุคสมัยนั้น โดยเฉพาะคานิยมของสังคมจีนที่ถือผูชายเปนใหญ  เปนหัวหนาครอบครัวที่ตองมี
ภาระในการเลี้ยงดูบุตรและภรรยา โดยเฉพาะคานิยมของชาวจีนที่ไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื้อที่มี
อิทธิพลอยางสูงตอวิถีชีวิต ไดกําหนดความหมายของ “ ความดีของผูหญิงไว 3 ประการ คือ 1. กอน
แตงงานตองเชื่อฟงพอแม 2. เมื่อแตงงานตองเชื่อฟงสามี 3. เมื่อเปนมายตองเช่ือฟงลูกชาย  (ปรานี 
วงษเทศ : 2534)

    จากสภาพสังคมและวัฒนธรรมในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 1 กับรุนที่ 2 ซ่ึงเปนยุคที่คนจีน
ในเมืองไทยยังรวมตัวกันเปนสังคมกลุมเล็ก ทําใหวิถีชีวิตขึ้นกับระเบียบแบบแผน และจารีต
ประเพณีแบบจีนที่เครงครัด  ซ่ึงจารีตเหลานนี้ลวนสงเสริมบทบาทและสถานภาพของผูชายสูงกวาผู
หญิง ทําใหผูชายมีอํานาจสิทธิขาดในการกําหนดสถานภาพและบทบาทของสมาชิกในครอบครัว

    ในขณะที่สภาพสังคมและวัฒนธรรมในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 3 ซ่ึงเปนยุคที่คนจีนกอตัว
เปนสังคมใหญในแผนดินไทยและไดเปดตัวเองกับสังคมนอกกลุมมากขึ้น  กอใหเกิดการแลก
เปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมกับสังคมอื่น  ความคลี่คลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้น  ประกอบกับ
โอกาสทางการศึกษาของผูชายและผูหญิงจีนไดรับมากขึ้นในสังคมไทย  ซ่ึงการศึกษานี้เองไดสง
เสริมโอกาสทางการอาชีพของทั้งสองเพศ  อีกทั้งสังคมใหความสนใจกับกระแสสิทธิตาง ๆ ไมวาจะ
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เปนสิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิคนชรา ฯลฯ  ทําใหสถานภาพและบทบาทของผูชายกับผูหญิงมีความ
เหล่ือมลํ้ากันไมมากเหมือนยุคสมัยของคนรุนที่ 1 กับรุนที่ 2   ดังนั้นอํานาจสิทธิของผูชาย(รุน 3) ใน
การกําหนดสถานภาพและบทบาทของสมาชิกในครอบครัวจึงลดนอยลง  เนื่องจากผูหญิงไดเขามามี
สวนรวมในการกําหนดมากขึ้น

ปจจัยทางดานการศึกษา
จากผลการศึกษาระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 20 รายไดขอมูลดังนี้

    ไมไดเรียนหนังสือ 0 ราย คิดเปนรอยละ 0
    เรียนจบระดับชั้นประถมตน ( ป.1 - ป.4) 2 ราย คิดเปนรอยละ 10
    เรียนจบระดับชั้นประถมปลาย (ป.5 – ป.7) 2 ราย คิดเปนรอยละ 10
    เรียนจบระดับชั้นมัธยมตน (ม. 1 – ม.3 ) 6 ราย คิดเปนรอยละ 30
    เรียนจบระดับชั้นมัธยมปลาย (ม. 4 – ม.6) 1 ราย คิดเปนรอยละ   5
    เรียนจบระดับอนุปริญญา / ปวส. 1 ราย คิดเปนรอยละ   5
    กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี 3 ราย คิดเปนรอยละ 15
    เรียนจบระดับปริญญาตรี 4 ราย คิดเปนรอยละ 20
    เรียนจบระดับที่สูงกวาปริญญาตรี 1 ราย คิดเปนรอยละ   5

    การศึกษาจากสถิติพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญจบการศึกษากันไมสูง มีเพียง 4 รายที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  และมีเพียง 1 รายเทานั้นที่จบการศึกษาระดับที่สูงกวาปริญญาตรี คือ 
ปริญญาโท ( รายที่ 4)   สวนใหญจบการศึกษาระดับ ม.3  ซ่ึงมีทั้งส้ิน 6 ราย เหตุผลมาจากครอบครัว
ยากจนตองเขาไปชวยธุรกิจของครอบครัว  บางรายบอกวาเมื่อสอบเขาเรียนตอในระดับม. 4 หรือ
สาขาชางที่ตนเองอยากเรียนไมไดจึงไมคิดที่จะเรียนตอเลย(รายท่ี 16)   หรือบางรายที่เรียนจบไมสูง
คือ ต่ํากวาระดับม.3  ไดใหเหตุผลที่ตนเองตองเรียนนอย เพราะตองเขาไปรับผิดชอบงานในธุรกิจ
ของครอบครัวในภาวะที่กําลังประสบปญหาการเงิน (รายที่ 7 , 8 , 17 , 18 )

    ในรายที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง ๆ ที่อายุมาก มีทั้งส้ิน 3 ราย คือ ครอบครัวที่ 15 , 
9 และ11  ซ่ึงผูใหสัมภาษณมีอายุ 39 ,45 และ 39  ลวนเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทในครอบครัว 
โดยรายที่ 15 เปนเจาของกิจการรับสงอาหารทะเลและดํารงตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงในหนวย
งานราชการในอ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายที่ 9 เปนเจาของกิจการสงออกอาหารทะเลแปรรูปและมี
หุนอยูในบริษัทของแชแข็งอาหารทะเลแปรรูป  สวนรายที่ 11  เปนผูจัดการในบริษัทที่ครอบครัวตน
เองเปนเจาของ นอกจากนี้ยังเปนเขาไปมีหุนสวนอยูในบริษัทอื่น ๆ ใน ต.มหาชัย อ.เมือง
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จ. สมุทรสาคร ดวย
    ผูใหสัมภาษณ รายที่ 11 ใหเหตุผลของการเรียนตอระดับปริญญาตรีวาเปนเหตุผลทาง

สังคม  เพราะสังคมยอมรับคนจบปริญญาตรี ในขณะที่ลูกนองของตนเองจบปริญญาตรี สวนตัวเอง
เปนหัวหนาก็ควรจบปริญญาตรีดวย เพื่อสรางการยอมรับในหมูผูรวมงาน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชน
ในการปกครอง ในสวนลึก ๆ ของความรูสึกแลว คิดวาปริญญาไมใชเปนเรื่องสําคัญ ประสบการณที่
ตนเองทํางานตั้งแตยังอายุนอย หรือสามารถสรางธุรกิจของครอบครัวใหแข็งแกรงเปนเรื่องที่นายิน
ดียิ่งกวา

    ในสวนของการศึกษาของอากงและบิดานั้น ผูใหสัมภาษณสวนใหญบอกวาไมทราบ 
โดยเฉพาะอากงซ่ึงสวนใหญไมเคยเห็นหนาอากงเลย  สวนการศึกษาของบิดานั้น ผูที่ทราบก็ไมแน
ใจวาบิดาของตนเองเรียนจบอะไรมา  เพราะไมเคยถาม และบิดาก็ไมเคยเลาใหฟง

    จากการศึกษาปจจัยทางดานการศึกษาที่มีอิทธิพลตอบทบาทและหนาที่ของผูชายจีนใน
สังคมไทยพบวา ในสวนของความเปนหัวหนาครอบครัวนั้น การศึกษาไมไดเขามามีอิทธิพลในการ
กําหนดบทบาทเหลานี้  ผูชายท้ัง 3 รุนซ่ึงมีระดับการศึกษาที่แตกตางกันตามสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครอบครัวและสังคมนอกครอบครัว ยังคงดํารงฐานะเปนผูนําครอบครัว โดยเฉพาะการนํา
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ผูชายยังคงเปนกําลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว  แตลักษณะการนํา
เทานั้นที่มีความแตกตางกัน  ซ่ึงลักษณะการนําที่แตกตางกันนี้กับขึ้นอยูกับปจจัยทางดานการศึกษา
ของผูเปนภรรยานั่นเอง

    ผลจากการวิจัยพบวาระดับการศึกษาของภรรยากลับเขามามีสวนในบทบาทในความเปน
ผูนําครอบครัวของผูชายมากกวาระดับการศึกษาของสามีเอง

    จากการศึกษาพบวาในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 1 ทั้งผูชายและผูหญิงตางมีระดับการศึกษา
ที่ต่ํา บางครอบครัวไมมีแมแตโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากผูชายรุนที่ 1 เขามาเมืองไทยดวยวัตถุ
ประสงคเพื่อลงหลักปกฐานและกอรางสรางตัวในแผนดินไทย  ความจําเปนในการทํามาหาเลี้ยงชีพ
มีความสําคัญมากกวาความจําเปนดานการศึกษา  ชีวิตสวนใหญจึงมุงหมายอยูกับการหาเลี้ยงชีพ  
ประกอบกับคานิยมแบบประเพณีจีนที่ปลูกฝงใหผูชายเปนใหญ  ทําใหสังคมในยุคสมัยของผูชายรุน
ที่ 1 สงเสริมความเปนผูนําครอบครัวของผูชาย ในขณะที่ผูหญิงมีบทบาทและสถานภาพที่ต่ํากวา

    ดังนั้นในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 1 ระดับการศึกษามิไดมีอิทธิพลตอภาวะความเปนผูนํา
ของครอบครัว หากแตเกิดจากอิทธิพลของคานิยมประเพณีจีนและการเปนผูควบคุมระบบเศรษฐกิจ
ของครอบครัว ผูชายจึงมีลักษณะการนําแบบหนึ่งเดียว

    ในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 2 ทั้งผูชายและผูหญิงแมวาจะไดรับโอกาสดีกวาผูชายรุนที่ 2 
แตก็มิไดมีความแตกกันมากนัก  การรับชวงตอทางธุรกิจจากผูชายรุนที่ 1 สูรุนที่ 2  ก็ยังคงอยูในยุค
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สมัยที่ตองดิ้นรนและเริ่มสรางเนื้อสรางตัวดวยเชนกัน  ประกอบกับคานิยมแบบประเพณีจีนก็มิได
คล่ีคลายผสมผสานกลมกลืนกับวัฒนธรรมไทยมากนัก  สังคมในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 2 ก็ยังคงมี
ลักษณะคลายกับสังคมของผูชายรุนที่ 1 คือ สงเสริมภาวะความเปนผูนําครอบครัวของผูชาย ในขณะ
ที่ผูหญิงมีบทบาทและสถานภาพที่ต่ํากวาเหมือนเดิม   ผูชายจึงมีลักษณะการนําแบบหนึ่งเดียว

    ในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 3 เปนยุคสมัยที่ทั้งผูชายและผูหญิงไดรับโอกาสทางการศึกษาที่
ดีกวาสองรุนที่แลว ทั้งนี้เกิดจากคานิยมของสังคมที่ใหคุณคากับการศึกษา ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจเริ่มอยูตัว อันเกิดจากความวิริยะและการตอสูของผูชายรุนกงและรุนบิดา   เหลานี้ลวนสง
เสริมใหเกิดความเทาเทียมกันทางการศึกษา  ผูหญิงจึงเริ่มเขามามีบทบาทในครอบครัวและสังคม
มากขึ้น โดยเฉพาะบทบาททางเศรษฐกิจ  ผูชายจึงมีลักษณะการนําแบบ 2 ฝาย คือ มีฝายภรรยาเขา
รวมดวย

    โอกาสของผูหญิงในดานการศึกษามิไดเปนตัวแปรเดียวที่สงเสริมใหผูหญิงมีสถานภาพ
และบทบาทที่สูงขึ้น  หากแตมีอีก 3 ตัวแปร คือ

การใหคุณคาผูหญิงของสังคม
ความคลี่คลายและผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
การควบคุมปจจัยการผลิตของครอบครัว

    การใหคุณคาผูหญิงของสังคม
    จากการศึกษาพบวายุคสมัยของผูชายรุนที่ 3 หรือยุคปจจุบัน สังคมไดใหคุณคากับสตรี

มากขึ้น  ซ่ึงคุณคาเหลานี้เกิดจากการกระตุนของฝายสตรีเปนสวนใหญ ปรากฎการณเหลานี้จะเกิด
ขึ้นไมไดเลยถาสตรีไมไดรับโอกาสทางการศึกษา   ดังนั้นเมื่อสตรีเร่ิมตระหนักในสิทธิและเสรีภาพ
ทางเพศของตนเองมากขึ้น ทําใหบทบาทและสถานภาพของสตรีเร่ิมดีขึ้น และเขามามีอิทธิพลใน
สถานภาพและบทบาทของผูชายและสังคมตอมา

    ความคลี่คลายและผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
   จากการศึกษาพบวา ในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 3 ปรากฎวาระเบียบจารีตแบบประเพณีจีน

ที่เครงครัดมาตั้งแตยุคสมัยของผูชายรุนที่ 1 กับรุนที่ 2  ไดรับการคลี่คลายและผสมกลมกลืนกับ
วัฒนธรรมไทยมาก  ทั้งนี้เกิดจากโอกาสในการไดรับการศึกษาจากสังคมไทยและการเปดตัวเองกับ
สังคมนอกกลุมคนจีนของทั้งผูชายและผูหญิง   กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางคานิยมและวัฒนธรรม  
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โดยเฉพาะเรื่องคุณคาของผูหญิงนั่น  ผูหญิงในครอบครัวคนไทยจะมีสถานภาพและบทบาทที่สูง
กวาครอบครัวคนจีน (แมจะไมมากก็ตาม)  ซ่ึงการคลี่คลายทางวัฒนธรรมนี้เอง ไดสงเสริมใหบท
บาทและหนาที่ของผูหญิงจีนสูงขึ้นกวายุคสมัยกอน

    การควบคุมปจจัยการผลิต
    อํานาจในการควบคุมปจจัยการผลิตของผูหญิงเกิดจากโอกาสในการไดรับการศึกษาซึ่ง

จากการศึกษาพบวาระดับการศึกษาของผูหญิงในรุนที่ 3 ดีกวาผูหญิงรุนที่ 1 กับรุนที่ 2 ดังรายการ
แสดงรายละเอียดตอไปนี้

    ระดับการศึกษาของภรรยา
    ไมไดเรียนหนังสือ 0 ราย คิดเปนรอยละ   0
    เรียนจบระดับชั้นประถมตน ( ป.1 - ป.4) 10 ราย คิดเปนรอยละ 50
    เรียนจบระดับชั้นประถมปลาย (ป.5 – ป.7) 2 ราย คิดเปนรอยละ 10
    เรียนจบระดับชั้นมัธยมตน (ม. 1 – ม.3 ) 1 ราย คิดเปนรอยละ   5
    เรียนจบระดับชั้นม.ปลาย/ปวช. (ม. 4 – ม.6) 1 ราย คิดเปนรอยละ   5
    เรียนจบระดับอนุปริญญา / ปวส. 0 ราย คิดเปนรอยละ   0
    กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ราย คิดเปนรอยละ   5
    เรียนจบระดับปริญญาตรี 4 ราย คิดเปนรอยละ 20
    เรียนจบระดับที่สูงกวาปริญญาตรี 0 ราย คิดเปนรอยละ   0

    ในการวิจัยไมสามารถสอบถามขอมูลดานการศึกษาของผูหญิงรุนที่  1 ไดเนื่องจากผูให
สัมภาษณไมรู หรือไมเคยถาม ในขณะที่ผูหญิงรุนที่ 2 นั้น มีผูใหสัมภาษณบางคนเทานั้นที่รูวา
มารดาตนเองเรียนจบระดับใด อาทิ รายที่ 1 สามารถระบุไดวามารดาจบป. 1  สวนบางรายบอกเพียง
วามารดาเรียนนอย หรือบางรายไมไดเรียนเลย

    อยางไรก็ตามจากขอมูลที่ไดสามารถวิเคราะหไดวาผูหญิงรุนที่ 3  มีโอกาสทางการศึกษา
มากกวาผูหญิงรุนอื่น ทั้งนี้เปนเพราะขอจํากัดหลาย ๆ อยางอาทิ  ฐานะความเปนอยู  ระบบการ
ศึกษาของยุคสมัย และคานิยมในดานการศึกษา

    จากการศึกษาพบวาผูหญิงในรุนที่ 3 ไดเรียนหนังสือทั้งหมด แตจะมีอยูในระดับใดนั้น
ขึ้นอยูกับภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวนั้น ๆ   สําหรับผูหญิงที่เรียนต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี บางรายไดเขาทํางานรวมกับสามี เชน รายที่  5,10,11,13,14,16,17,18,19  บางรายมีกิจ
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การคาขายสวนตัว เชน รายท่ี 3,7,8,12,20 ในขณะที่ผูหญิงที่เรียนจบระดับปริญญาตรีจะออกไป
ทํางานนอกบาน เชน รายที่ 4 ภรรยาผูใหสัมภาษณจบการศึกษาระดับปริญญาตรีดานโภชนาการ 
ปจจุบันเปนหัวหนาฝายโภชนาการของโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพ ฯ หรือ รายที่ 6 
ภรรยาผูใหสัมภาษณจบการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการบัญชี ปจจุบันเปนผูชวยสมุหบัญชี โรง
งานแปรรูปอาหารทะเลสงออกนอก

    จะเห็นไดวาโอกาสทางการศึกษาเปดโอกาสใหผูหญิงไดเขาไปมีสิทธิในการควบคุม
ปจจัยการผลิตของครอบครัว และสิทธิในการไดควบคุมเศรษฐกิจของครอบครัวนี้เอง สงเสริมใหผู
หญิงมีบทบาทและสถานภาพที่สูงขึ้น

    สรุปไดวาระดับการศึกษาของผูชายทั้ง 3 รุนเขามามีอิทธิพลในการกําหนดบทบาทการ
เปนผูนําครอบครัวเล็กนอย   ผูชายทั้ง 3 รุนซึ่งมีระดับการศึกษาที่แตกตางกันตามสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครอบครัวและสังคมนอกครอบครัว ยังคงดํารงฐานะเปนผูนําครอบครัว โดยเฉพาะ
การนําทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ผูชายยังคงเปนกําลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว  แตลักษณะ
การนําเทานั้นที่มีความแตกตางกัน  ซ่ึงความแตกตางกันนี้กับขึ้นอยูกับปจจัยทางดานการศึกษาของ
ผูเปนภรรยา  ผูชายรุนที่ 1และรุนที่ 2  มีลักษณะการนําแบบผูเดียว  สวนผูชายรุนที่ 3 มีลักษณะการ
นําแบบ 2 ฝาย  โดยมีปจจัยที่สงเสริมใหผูหญิงเขามามีสวนรวมในครอบครัวและสังคม คือ โอกาส
ทางการศึกษา การใหคุณคาผูหญิงของสังคม  ความคลี่คลายและผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม การ
ควบคุมปจจัยการผลิตของครอบครัว

    อยางไรก็ตามแมวาปจจัยดานการศึกษาของผูหญิงจะเขามามีอิทธิพลตอความคาดหวังใน
บทบาทและหนาที่ของผูชาย  แตอํานาจในการตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ อาทิ การเปลี่ยนธุรกิจหรือ 
การลงทุนในธุรกิจชนิดใหม ก็ยังคงอยูในดุลยพินิจของผูชายอยูนั่นเอง

    ปจจัยทางดานรูปแบบครอบครัวและระบบเครือญาติ
    จากการศึกษารูปแบบครอบครัวสามารถจําแนกออกไดดังนี้

    ครอบครัวเดี่ยว 15  ราย  คิดเปนรอยละ 75
    ครอบครัวขยาย 5 ราย  คิดเปนรอยละ 25

    การศึกษาจากขอมูลพบวาผูใหสัมภาษณสวนใหญแยกครอบครัวมาอยูตางหาก ลักษณะที่
คลาย ๆ กัน คือ ระยะแรกเมื่อแตงงานแลวจะนําภรรยาเขามาอยูในครอบครัวของฝายชาย และคอย ๆ 
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ขยับขยายออกมาสรางครอบครัวของตนเอง  โดยเงินสะสมของตนเองกับภรรยา หรือ ขอยืมจาก
บิดาหรือมารดามาซื้อบานแลวผอนชําระคืนทีหลัง

    ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหเหตุผลของการแยกออกมาตั้งครอบครัวตางหากวา เนื่องจาก
ครอบครัวของบิดามารดามีสมาชิกมากแลว ผูชายในบานทุกคนเมื่อแตงงานแลวจะนําภรรยาเขามา
อยูในบานทั้งหมด ทําใหมีลูกหลานคอนขางมาก   อีกทั้งตองการความเปนสวนตัว

    จากการศึกษาพบวาระบบครอบครัวและเครือญาติเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมบทบาทและ
หนาที่ของครอบครัวอยางมาก  ในระบบครอบครัวแบบขยายนั้นบทบาทและสถานภาพของผูชาย
กอนแตงงานจะถูกกําหนดโดยบิดาและมารดา  มากบางนอยบางตามแตลักษณะสังคมของแตละ
ครอบครัว แตเมื่อแตงงานแลวจะนําภรรยาเขามาอยูอาศัยในบานของตนเอง  บทบาทและสถานภาพ
ของผูชายจะถูกคาดหวังจากผูเปนภรรยาอีกดวย  ผูชายจึงกลายเปนตัวกลางที่มีบทบาททสําคัญใน
การเชื่อมตอสัมพันธภาพระหวางคนในครอบครัวกับสมาชิกใหม (ภรรยา)   โดยเฉพาะปญหา
ระหวางภรรยากับมารดาและพี่นอง  เชน กรณีศึกษาที่ 12  ซ่ึงเคยเกิดปญหาทะเลาะกันระหวาง
ภรรยากับมารดา แตผูใหสัมภาษณก็ไมไดถือเปนเรื่องใหญโต เพราะคิดวาผูหญิงทะเลาะกันแตเร่ือง
ไมเปนเรื่อง  ตนเองเพียงแตรับฟงแตไมไดดําเนินการใด ๆ ปญหาก็หยุดไปเอง

    นอกจากเปนตัวกลางในการไกลเกลี่ยปญหาระหวางภรรยาของตนเองกับสมาชิกคนอื่น
แลว ผูชายยังตองเขาไปเปนตัวกลางในการไกลเกลี่ยปญหาระหวางมารดากับพี่นองของภรรยา หรือ
แมแตปญหาระหวางพี่นองดวยกันเอง  ซ่ึงเปนบทบาทและหนาที่ที่ลูกชายตองเขาไปเกี่ยวของไม
ทางตรงก็ทางออม

    จากตัวเลขขางตนจะเห็นไดวาในยุคของผูชายรุนที่ 3 มีเพียง 5 ครอบครัวเทานั้นที่อยูกัน
ระบบครอบครัวขยาย ไดแก รายที่ 1 ,2, 4, 9 , 11    ซ่ึงรายที่ 9 และรายที่ 1  ยังไมไดแตงงาน  สวน
รายที่ 2 ใหเหตุผลวา เนื่องจากบานเปนโรงกลึงซ่ึงตนเองตองทํางานและรับผิดชอบธุรกิจทั้งหมดที่
ตนเองทํามาตั้งแตอายุยังนอย ทําใหตนเองไมคิดจะยายไปอยูที่ไหนอีก  รายท่ี 11 ใหเหตุผลวาตนเอง
ตองเปนดูแลพอกับแม ซ่ึงนอง ๆ ตางก็แยกครอบครัวออกไปหมดแลว    สวนรายที่  4 ใหเหตุผลวา
ตนเองกําลังเก็บเงินเพื่อซ้ือบาน

    จะเห็นไดวาผูชายรุนที่ 3 ที่ตองอยูกับครอบครัวแบบขยาย ตองจํายอมตัวเองดวยเหตุผล
ของครอบครัว  ในขณะที่ผูชายรายที่ 9 กับ 1 ก็ยังไมใหคําตอบที่แนชัดวาเมื่อแตงงานแลวจะแยก
ครอบครัวออกไปหรือไม  ในขณะที่รายที่ 4 พรอมที่จะแยกออกไปตั้งครอบครัวเมื่อพรอม

    นอกจากนี้การอยูในระบบครอบครัวแบบขยายทําใหผู เปนบิดามารดาและพี่นอง  
สามารถเขามามีอิทธิพลในการตัดสินใจและกําหนดบทบาทและสอดสองพฤติกรรมของผูให
สัมภาษณรวมถึงภรรยาดวย ผูคนภายในบานจะรูการเคลื่อนไหวของผูใหสัมภาษณ ตลอดจนรูถึง
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ระดับสัมพันธภาพระหวางผูใหสัมภาษณกับภรรยา  ซ่ึงบางครั้งไดเขามากาวกาย อาทิ ครอบครัวที่ 
11 เมื่อผูใหสัมภาษณกลับบานดึกเพราะตองการสังสรรคกับเพื่อนรวมงานและลูกคาของบริษัท  ผู
เปนมารดาก็จะเขามาบอกภรรยาใหวากลาวตักเตือนผูใหสัมภาษณเร่ืองการสังสรรคบาง

    จะเห็นไดวาระบบครอบครัวแบบขยายไดสรางแรงกดดันใหกับผูชาย ทั้งจากฝายครอบ
ครัวของตนเองกับภรรยา บทบาทและหนาที่ของผูชายจึงถูกกําหนดและไดรับการสอดสองจาก
สมาชิกคนอื่น ทําใหผูชายเหลานี้มีแนวโนมที่ตองการจะแยกครอบครัวถาไมติดเงื่อนไขบางประการ
อยางที่กลาวแลวขางตน
    ผูชายรุนที่ 3 สวนใหญแยกตัวมาตั้งครอบครัวหลังจากแตงงานแลว  มีทั้งที่อยูกับครอบ
ครัวสักระยะหนึ่งแลวจึงแยกตัวมา กับกลุมที่แตงงานแลวแยกครอบครัวออกมาทั้งที  ซ่ึงจากการ
ศึกษาพบวามีถึงจํานวน 15 รายใน 20 ราย

    การอยูในระบบครอบครัวแบบเดี่ยว เปดโอกาสใหผูชายสามารถกําหนดบทบาทและ
หนาที่ของตนไดสะดวกกวาการอยูแบบครอบครัวขยาย  ทําใหตนเองปลอดจากอิทธิพลของสมาชิก
ในครอบครัว  อยางนอยที่สุดตนเองก็เหลือเพียงอิทธิของภรรยาฝายเดียว ในขณะที่เมื่ออยูแบบครอบ
ครัวขยาย ตนเองตองไดรับแรงกดดัน 2 ฝายอยางที่กลาวแลวขางตน

    การอยูแบบครอบครัวเดี่ยวทําใหผูชายมีอิสระในการเปนผูนําครอบครัวไดชัดเจนกวา 
เพราะไมตองตกอยูภายใตอิทธิพลหรือแรงกดดันจากบิดามารดา  ในขณะที่ภรรยาก็ไดรับการการ
ผอนคลายจากรูปแบบครอบครัวเดี่ยว อยางนอยท่ีสุดก็ลดปญหาการกระทบกระทั้งกันระหวางตน
เองกับครอบครัวของสามี

    การอยูแบบครอบครัวเดี่ยวสงเสริมใหผูชายมีอํานาจในการตัดสินใจมากกวาอยูแบบ
ครอบครัวขยาย  เพราะการอยูแบบครอบครัวขยายนั่น การดําเนินกิจกรรมอะไรก็ตามตองไดรับการ
ไถถามหรือปรึกษาจากสมาชิกในบาน  โดยเฉพาะเรื่องสําคัญ ๆ อาทิ กรณีศึกษาที่ 12 ผูใหสัมภาษณ
ไดเปดรานขายของชําใหภรรยารับผิดชอบโดยใชพื้นที่ในบาน ซ่ึงภรรยาของพี่ชายไมพอใจ เพราะ
ตนเองก็ตองการทําเหมือนกัน จนกระทั่งเกิดการทะเลาะเบาะแวงกัน และผูใหสัมภาษณก็แกปญหา
ดวยยายออกมาอยูตางหาก

    อยางไรก็ตามการแยกครอบครัวมาอยูแบบครองครัวเดี่ยวก็พบปญหาบางประการ อาทิ 
ภาระการเลี้ยงดูบุตร ซ่ึงทั้งหมดจะอยูกับภรรยา  ภรรยารุนที่ 3 มีภาระมากขึ้นในการทํางานทั้งใน
บานและนอกบาน ในขณะที่สามีชวยดูแลการเลี้ยงดูบุตรบาง  แตสวนใหญก็ยังปลอยใหผูหญิงรับ
ผิดชอบ  การแกปญหาสวนใหญใชการจางคนเลี้ยงเด็ก นําลูกไปฝากญาติ หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก  
เมื่อทํางานเสร็จแลวจึงไปรับกลับมาเลี้ยงดูตอนเย็น  เหลานี้ลวนสงผลตอคาใชจายในบานดวยเชน
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กัน  อีกทั้งสงผลกระทบตอความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของบุตร ที่ถูกถายทอดโดยคนเลี้ยงที่ไม
ใชแมของตนเอง  ทําใหเกิดภาวะเสี่ยงดวยเหมือนกัน

    เปนที่นาสังเกตไมวาระบบครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยาย อํานาจในการควบคุมเงิน
และคาใชจายภายในบานนั้นเปนของผูหญิง จากการศึกษาพบวา ในระบบครอบครัวขยายผูเปน
มารดาจํานวน 15 รายใน 20 รายเปนผูควบคุมคาใชจายภายในบาน  สวนระบบครอบครัวเดี่ยวนั้น 
ภรรยาจํานวน 10 ใน 15 รายเปนผูควบคุมคาใชจายภายในบาน   แสดงใหเห็นวาระบบครอบครัวมิ
ไดมีอิทธิตออํานาจในการควบคุมคาใชจายในบานของผูชายสักทีเดียว  เพราะไมวาระบบครอบครัว
แบบใด ผูหญิงก็ยังคงเปนผูควบคุมการใชจายภายในบานอยู

    ปจจัยดานเศรษฐกิจ
    จากการศึกษาฐานะดานเศรษฐกิจของกลุมเปาหมายทั้ง 20 ตัวอยางในงานวิจัยช้ินนี้ ผูวิจัย

ไมสามารถสืบหาขอมูลในแงของรายไดที่เปนตัวของผูใหสัมภาษณได  เนื่องจากผูใหสัมภาษณบาง
รายไมขอตอบ  บางรายตองการปกปด หรือบางรายไมสามารถประเมินรายไดของตนเองได   ขอมูล
ที่ไดจากการวิจัยจึงเกิดจากการสังเกตแบบเขาไปมีสวนรวมของผูวิจัย โดยประเมินจากทรัพยสิน
และฐานะทางสังคม  ผานมุมมองของผูวิจัยเอง

    จากการศึกษาพบวาในผูชายที่มีฐานะการเงินดี มีตําแหนงการงานสูง ตลอดจนมีบทบาท
ทางสังคมสูง จะไดรับการคาดหวังใหชวยเหลือเครือญาติคอนขางสูง  โดยเฉพาะผูชายที่มีฐานะการ
เงินดีจะถูกขอความชวยเหลืออยูเสมอ อาทิ กรณีศึกษาที่ 14  ผูใหสัมภาษณมีรายไดดีจากการทํา
ธุรกิจ และไดใหความชวยเหลือพ่ีนองเปนจํานวนเงินถึง 1 ลานบท   หรือกรณีศึกษาที่ 18 ผูให
สัมภาษณเปนเจาของโรงกลึง 2 แหง  ไดใหความชวยเหลือคนรูจักเปนจํานวนเงินหลักหมื่น  จน
ปจจุบันก็ยังไมไดคืน แตผูใหสัมภาษณก็มิไดเสียดาย   สวนรายอื่นก็มีบางแตเปนเงินจํานวนนอย ๆ

    นอกจากนี้ยังพบวาผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี จะไดรับการยอมรับจากสังคมคอนขางสูง 
ซ่ึงมีทั้งผูใหสัมภาษณที่ใชฐานะทางการเงินเปนบันไดไปสูเสนทางการเมืองทองถ่ิน เชน กรณีศึกษา
ที่  15  ผูใหสัมภาษณประสบความสําเร็จในการคา  และเขาสูการเปนผูบริหารทองถ่ิน

    ในขณะที่ผูใหสัมภาษณบางรายที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ จะไดรับเชิญจาก
สังคมใหดํารงตําแหนงทางสังคม เชน กรณีศึกษาที่ 9  บิดาของผูใหสัมภาษณประสบความสําเร็จใน
การคาอาหารทะเลแปรรูป ทําใหสมาคมแซเชิญใหเปนประธานแซ

    การมีฐานะการเงินดี ไดสงผลใหผูที่เปนบิดาสามารถกําหนดแนวทางการเรียนของบุตร
ได  อาทิ ครอบครัวที่ 11 สามารถสงลูกเขาเรียนในโรงเรียนวชิรวุธวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสนับสนุน
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ใหลูก ๆ เขาคายไปเรียนภาษาตางประเทศ เพื่อเตรียมพรอมใหบุตรเขามารับผิดชอบธุรกิจของครอบ
ครัวเหมือนตนเองวางมือ

    นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณยังใชความไดเปรียบทางการเงินชวยเหลือเครือญาติฝายตนเอง
และภรรยา โดยเฉพาะในสวนของภรรยา บางครั้งตองเขาไปชดใชหนี้สินใหดวย  หรือนําเงินไปสง
ทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพื่อใหภรรยาไดดูแล

    ในขณะที่ผูใหสัมภาษณที่มีฐานะปานกลาง จะไมเขาไปมีบทบาทในการแกปญหาการ
เงินของครอบครัว ญาติของภรรยาหรือเพื่อนฝูง  แตจะเปนการขอความชวยเหลือดานอื่น ๆ อาทิ 
ความสะดวกในการติดตอราชการ  (รายที่ 6)

    แสดงใหเห็นวาปจจัยทางเศรษฐกิจมีสวนในการกําหนดบทบาทและหนาที่ของผูชายจีน
ในสังคมไทยดวยเชนกัน

……………………………………………
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายและเสนอแนะ

    ระบบครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานทางสังคม โครงสรางของครอบครัวจีนจะมีลักษณะที่
สามีเปนหัวหนาครอบครัว และมีอํานาจในการปกครองภายในบานโดยเด็ดขาด ผูสืบสกุลจะตอง
เปนชายเทานั้น  สิทธิและหนาที่ของบุคคลภายในครอบครัวนั้นแบงแยกอยางชัดเจนตามอาวุโส อายุ 
และเพศ ผูอาวุโสจะไดรับการปฎิบัติดวยความเคารพจากผูอ่ืนอาวุโสกวา  ความหวังในการไดรับ
มรดกจะเปนของฝายชายแตเพียงผูเดียว สําหรับบุตรสาวจะไดสวนแบงที่พอแมจัดใหตอนแตงงาน
สําหรับไวใชจายสวนตัวเทานั้น หลังจากนั้นมักถือวาอยูสกุลเดียวกับสามีไมเกี่ยวของในทาง
เศรษฐกิจกับครอบครัวของตนเองอีก

    จากสภาพโครงสรางสังคมแบบปตุพงศ ซ่ึงเนนใหผูชายเปนใหญนี้เอง ทําใหสถานภาพ
และบทบาทของผูหญิงถูกมองขามความสําคัญ เปนสภาวะที่ดํารงอยูภายใตความกดดัน และถูก
ทดสอบจากแมสามีเมื่อตัวเองแตงเขามาอยูในบานสามีแลว กิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนอํานาจในการ
ตัดสินใจในทุกเรื่อง เปนสิ่งที่ลูกสะใภแทบไมไดเขาไปมีสวนรวมเลย ผูหญิงในฐานะลูกสะใภจะได
รับการปลดปลอยพันธนาการก็ตอเมื่อผูหญิงคนนั้นไดใหลูกที่เปนผูชาย และแมจะไดรับการการ
ยอมรับในระดับหนึ่ง ผูหญิงในฐานะคุณแมคนใหมก็ยังไดรับแรงกดดันจากบรรดาเครือญาติฝาย
ชาย ซ่ึงคาดหวังตน (สะใภ) จะตองเลี้ยงดูสมาชิกใหมใหดีที่สุด

    จากการศึกษาจะเห็นไดวา ผูชายเองก็ไดรับแรงกดดันมากไมนอยไปกวาผูหญิงเลย หาก
แตเปนแรงกดดันที่มีรูปแบบที่แตกตางจากผูหญิง ผูชายในสังคมจีนตองรับภาระที่สําคัญตาง ๆ มาก
มาย เชน การรักษาและประคับประคองชื่อเสียงของวงศตระกูลใหถายทอดสูลูกหลานรุนตอ ๆ ไป  
อีกท้ังตองดูแลทรัพยสินและกิจการตาง ๆ ท่ีคนรุนปูรุนพอไดสรางสมกันมาตั้งแตเร่ิมหอบเสื่อผืน
หมอนใบมาจากเมืองจีน ตลอดจนเปนตัวกลางในการไกลเกล่ียปญหาการกระทบกระทั่งระหวางแม
ผัวกับลูกสะใภั   บางครอบครัว (รายท่ี 11) รูสึกวาความเปนลูกชายคนโตทําใหตนเองตองรับภาระ
การเล้ียงดูพอแม  ไมสามารถแยกไปตั้งครอบครัวไปตางหากเหมือนนอง ๆ  การอยูรวมกับพอแมทํา
ใหตนเองถูกแมควบคุมพฤติกรรมหรืออยูในสายตาตลอดเวลา  บางครั้งภรรยาตองการตอวาแตเกรง
วาสามีจะโมโห จึงบอกผานมาทางแมผัว  ฯลฯ     เหลานี้ลวนเปนความคาดหวังและความกดนของ
ครอบครัวจีนที่มีตอผูชายท้ังสิ้น
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    จากการศึกษาบทบาทและสถานภาพของผูชายในครอบครัวและสังคม สามารถแสดง
ออกในเรื่องตาง ๆ  อาทิ  สิทธิในการไดรับการศึกษา สิทธิในการประกอบอาชีพ โอกาสในการเลือก
คูครอง สิทธิและอํานาจในการตัดสินใจธุรกิจของครอบครัวบิดามารดา     สิทธิและอํานาจในการ
ตัดสินใจธุรกิจของครอบครัวตนเอง สิทธิในการควบคุมการเงินของครอบครัวบิดามารดาและครอบ
ครัวตนเอง    รูปแบบความสัมพันธระหวางผูชายกับครอบครัวทั้งฝายตนเองและฝายภรรยา  การ
ไกลเกลี่ยปญหา  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมกับกลุมคนจีนในสังคมไทย  
รูปแบบการอบรมและปกครองบุตร และภาระหนาที่ในการเลี้ยงดูบิดามารดา ทั้งของผูชายเองและ
ของฝายภรรยา

    ความคาดหวังตอบทบาทและหนาที่ของลูกชายจีนในสังคมไทย มีรูปแบบและวิธีการที่
แตกตางกันตามแตละชวงอายุ และบริบททางสังคมวัฒนธรรมของแตละครอบครัว

    ในบรรดาผูชายจีนทั้ง 20 กรณีที่ทําการสัมภาษณ มีอยูถึง 17 ราย ที่ตองเขาดําเนินกิจการ
ตอจากธุรกิจหลักของครอบครัว ซ่ึงเคยอยูในการควบคุมของผูชายรุนที่ 2  เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
การทําประมง อาทิ ธุรกิจเรือประมง  ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลสงออก หรือ
ผูคาสงอาหารทะเลสดและแหง  ซ่ึงกอนหนานี้ธุรกิจเหลานี้อยูในการดูแลและรับผิดชอบของบิดา 
(บิดาเองก็ไดรับการถายทอดจากผูเปนบิดา(อากง)ของตนเองอีกทอดหนึ่งเชนกัน) ในขณะที่มารดา
และสมาชิกในครอบครัวมีหนาที่เปนแรงงานเสริมในกิจการของครอบครัว

    นอกจากนี้ภรรยาในรุนที่ 2 กับรุนที่ 3 ยังรับผิดชอบธุรกิจรองของครอบครัว อาทิ รับจาง 
และคาขายของชําภายในบาน  รวมทั้งทําหนาที่แมบานและเลี้ยงดูสมาชิกในบาน

    ผูชาย(รุน3)ในฐานะบุตรของบิดาแสดงใหเห็นชัดถึงภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
บิดา โดยเริ่มจากกิจกรรมที่พอทําไดตามกําลังและความสามารถ  นอกจากนี้ยังตองรับผิดชอบการ
เรียนควบคูไปดวย

    การเขามารับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวจะมีผูเปนบิดาและญาติพี่นองฝายบิดาเปนผูฝก
ฝนอบรมความรูความชํานาญ  เมื่อเกิดทักษะที่ดีแลวจึงสามารถเขามารับผิดชอบธุรกิจอยางเต็มตัว  
จากการศึกษาพบวาลูกชายคนโตจะถูกคาดหวังใหเขามารับผิดชอบธุรกิจเหลานี้มากกวาลูกชายคน
รอง  ทําใหลูกชายคนโตเสียโอกาสทางการศึกษามากกวาลูกชายคนอื่น

    ภาระความรับผิดชอบตอธุรกิจของครอบครัวที่บรรดาลูกชายไดรับ ไดสรางอํานาจตอ
รองใหกับผูชายในเรื่องอื่น ๆ ตามมาดวย อาทิ  อํานาจในการตัดสินใจวาครอบครัวควรหรือไมควร
ทําธุรกิจตอ  อํานาจในการจัดการอาชีพของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่บิดาเสีย
ชีวิตแลว ลูกชายคนโตจะทําหนาที่เสมือนบิดาคนที่สองของครอบครัว  และไดใชอํานาจในการเขา
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มาจัดการมรดกและแบงสรรธุรกิจใหกับสมาชิกในครอบครัว แตทั้งนี้ลวนไดรับการควบคุมจากผู
เปนมารดาอีกทีหนึ่งเชนกัน

    อยางที่กลาวไวขางตนวา  การไดมีโอกาสเขามาควบคุมธุรกิจของครอบครัวของผูชายนั้น 
สงผลใหผูชายตองเสียโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงจากการศึกษากลุมตัวอยางพบวามีผูชายถึง 15 รายใน 
20 รายที่เรียนไมถึงระดับปริญญาตรี และมีเพียง 4 รายที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สวนใหญจะ
เรียนจบการศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้งนี้เพราะผูชายเหลานี้ถูกดึงเขาสูภาคแรงงานของ
ครอบครัว อันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและความตองการของบิดา

    นอกเหนือจากการเขารับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวแลว ผูชายยังไดเขาไปรับผิดชอบกิจ
กรรมของสมาคมแซ   จากการศึกษาพบวาผูชายรุนที่ 2 จะเขารวมกิจกรรมของสมาคมมากกวารุน 3  
จากสถิติพบวาในกลุมผูชายรุนที่ 2 มีถึง 15 รายใน 20 ราย ที่เขารวมกิจกรรมของสมาคมทุกชนิด  
ในขณะที่ผูชายรุนที่ 3 ทั้งหมดใหสัมภาษณวาตนเองไมคอยไดเขารวมกิจกรรมของสมาคมแซและ
ถือวานอยมากเมื่อเทียบกับสมัยที่บิดายังมีชีวิตอยู  ตนเองจะเขารวมก็เพียงติดตามบิดาและมารดา
บางเมื่อสมัยตนเองยังเด็ก  หรือไปงานกินเล้ียงของสมาคมบางถาบิดาสั่ง  แตเมื่อโตแลวก็ไมคอยได
เขารวมกิจกรรมเทาใดนัก

    ผูชายรุนที่ 3 ใหเหตุผลของการเขารวมกับกิจกรรมของสมาคมแซนอย เพราะเวลาสวน
ใหญใชไปกับการทําธุรกิจ นอกจากนี้ตนเองไดแบงเวลาไปเขารวมกับกลุมสมาคมอื่น ๆ อาทิ 
สมาคมกีฬา สมาคมผูประกอบการอาชีพประมง และไมเห็นถึงความจําเปนหรือการตองพึ่งพาอาศัย
สมาคมในเรื่องตาง ๆ เหมือนสมัยกงและบิดา  ทําใหผูชายรุนที่ 3 มีความเหินหางญาติรวมแซเปน
อยางมาก

    นอกจากนี้การไดเขาไปมีปฎิสัมพันธกับบุคคลนอกกลุมคนจีน  เพื่อประโยชนทางธุรกิจ
การคาก็เปนอีกสวนหนึ่งที่ทําใหผูชายรุนที่ 3 มีความผูกพันกับกลุมกิจกรรมดังเดิมของคนจีนใน
แผนดินไทยนอยลง

    จะเห็นไดวาลูกชายมีบทบาทและหนาที่ที่อยูภายใตการควบคุมของบิดา โดยเฉพาะใน
สวนของการเขามารับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวตอจากบิดา ในขณะที่ลูกผูหญิงไมไดรับการคาด
หวังใหเขามารับผิดชอบ เนื่องจากบิดาเห็นวาเมื่อแตงงานไปแลว ตองยายออกไปอยูบานของสามี 
การใหลูกชายเขามารับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวก็คือ หลักประกันวาธุรกิจเหลานี้จะยังคงอยูกับ
ครอบครัวของตนเองตอไป  ถามอบใหลูกสาว ก็หมายถึงการมอบธุรกิจของบรรพบุรุษใหกับบุคคล
อ่ืน เพราะเมื่อลูกสาวแตงงานแลวธุรกิจเหลานี้ก็ตองอยูในการครอบครองของลูกเขยอยางแนนอน

    สําหรับบทบาทที่ลูกชายมีตอมารดานั้น จากการศึกษาพบวามารดาจะเขาไปมีบทบาทใน
การเลือกคูครองของลูกชาย  ยิ่งถาครอบครัวใดมีลูกชายคนโตที่เขาควบคุมธุรกิจของครอบครัวแลว 
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มารดาจะเปนธุระจัดการในการเลือกลูกสะใภเขาบาน เพราะถือวาลูกสะใภัคนโตจะตองเขามารวม
รับผิดชอบและมีอิทธิกับธุรกิจของครอบครัวตนเองอยางแนนอน

    การเขามาเปนธุระจัดการในการเลือกคูครองนี้ไมเวนแมแตกรณีของลูกชายคนรองและ
ลูกสาวดวยเชนกัน

    สําหรับครอบครัวที่ไมเครงครัดในประเพณีจีนแลว พบวามีครอบครัวถึง 15 รายใน 20 
รายที่มารดามิไดเขาไปมีสวนรวมในการเลือกคูครองของลูกชายเทาใดนัก  การเลือกคูครองเปนสิทธิ
อันชอบธรรมโดยอิสระของลูกชาย และสวนใหญเห็นชอบตามที่ลูกชายเลือก ทั้งนี้เพราะสังคมแบบ
ประเพณีจีนที่เครงครัดไดรับการคลี่คลายมากขึ้นจากการที่สมาชิกในครอบครัวไดเขาไปปฎิสัมพันธ
กับสังคมนอกกลุมคนจีนมากขึ้นกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  คานิยมและวิธีคิดจึงถูก
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ

    อยางไรก็ตาม แมวาอํานาจในการเลือกคูครองของผูชายรุนที่ 3 จะเปนของตนเอง แต
แบบอยางในการเลือกคูครอบยังคงใชบุคลิกของมารดาเปนบรรทัดฐาน  โดยผูชายจะเลือกผูหญิงที่มี
นิสัยคลาย ๆ กับมารดาเปนปจจัยในการตัดสินใจ  คือ เลือกผูหญิงที่มีความขยันทํามาหากินและรูจัก
ประหยัด

    นอกจากนี้ยังพบวามารดาไดเขามามีอิทธิพลในดานคานิยมและทัศนะคติตาง ๆ ตอผูชาย 
โดยเฉพาะในวัยเด็ก เนื่องจากผูเปนสามีตองทํางานนอกบานเปนสวนใหญ  ภาระการเลี้ยงดูบุตรจึง
ตกอยูกับมารดา ทําใหมารดาไดมีโอกาสในการถายทอดทัศนะคติตาง ๆ แกผูชาย  อาทิ ความมัธยัถต  
หรือระเบียบจารีตและพิธีกรรมจีน

    จากการศึกษายังพบอีกวาบิดาและมารดาที่แกเฒา มิไดเขาไปอยูในการเลี้ยงดูของครอบ
ครัวฝายลูกสาวเลย เพราะไมรูสึกผูกพัน เนื่องจากเห็นวาครอบครัวของลูกสาวเปนครอบครัวของผู
อ่ืน ในขณะที่ใหความสําคัญกับครอบครัวของลูกชายมากกวา  ทั้งนี้เปนเพราะครอบครัวจีนใหความ
สําคัญกับระบบเครือญาติฝายชายมากกวานั้นเอง ผูชายเปนเสมือนทายาททางสายสัมพันธของครอบ
ครัวที่จะสืบทอดเชื้อสายของตระกูลไมใหจางหายไป ดังนั้นความรูสึกตอครอบครัวลูกชายจึงมีมาก
กวาครอบครัวลูกสาว การพึ่งพายามชราจึงยึดติดอยูกับฝายลูกชาย

    อยางไรก็ตามผูชายไดเสียโอกาสทางการศึกษาเพื่อชวยเหลือธุรกิจของครอบครัว และ
แบงเบาภาระของบิดา ในขณะที่นอง ๆ คนอื่นไดเรียนตอในระดับที่สูงกวาตนเอง  แมจะเสียโอกาส
ทางการศึกษา แตจากการทํางานรวมกับบิดาและไดเปนเจาของกิจการในที่สุด ทําใหลูกชายเหลานี้ 
(โดยเฉพาะคนโต) กลายเปนผูมีอภิสิทธิในหลาย ๆ เร่ือง อาทิ สิทธิในการตัดสินใจเลือกคูครอง  
สิทธิในการกําหนดแนวทางธุรกิจของครอบครัว สิทธิในการแบงสรรปนสวนธุรกิจใหกับนอง  รวม
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ถึงสิทธิในการจัดการมรดกหลังจากบิดาเสียชีวิต  แตการดําเนินการสิ่งสําคัญเหลานี้ลวนอยูภายใต
การควบคุมของมารดาอีกทอดหนึ่งดวยเชนกัน

    ในสวนของการคาดหวังนั้น จากการศึกษาพบวาลูกชาย โดยเฉพาะลูกชายคนโตถูกคาด
หวังจากพี่นองใหชวยเหลือดานการเงิน รวมถึงความชวยเหลือดานอื่น ๆ อาทิ การหางานให หรือ
เปนธุระจัดการวิ่งเตนดานคดีความ

    จากการศึกษายังพบวา ผูชายในฐานะสามีทั้ง 3 รุน คือ รุนอากง รุนพอ และรุนผูให
สัมภาษณ ลวนเปนเสาหลักในการประคับประคองความเปนอยูของครอบครัว และใชชีวิตสวนใหญ
นอกบาน ในขณะที่ภรรยารุนที่ 1 กับรุนที่ 2ใชชีวิตสวนใหญอยูกับบาน   มีหนาที่เปนแมบานและ
อบรมเลี้ยงดูบุตร ในขณะที่ภรรยารุนที่ 3  มีโอกาสไดใชชีวิตนอกบานมากขึ้น  แตก็ยังคงตองรับผิด
ชอบหนาที่แมบานและอบรมเลี้ยงดูบุตรเหมือนกัน

    ผูชายรุนที่ 3 มีบทบาทและหนาที่ในการจัดสรรกิจกรรมการงานของภรรยา ทั้งใหเขามา
ชวยทํางานในธุรกิจของครอบครัวหรือเปดกิจการใหภรรยาดูแลตางหาก  นอกจากนี้ยังเปนตัวกลาง
ในการเชื่อมสัมพันธภาพระหวางภรรยากับมารดาและสมาชิกคนอื่นในบาน  และเมื่อเกิดปญหา
ความขัดแยงกันระหวางสองฝาย ผูชายก็เปนตัวกลางในการไกลเกลี่ยปญหาดวยเชนกัน

    นอกจากนี้ผูชายยังเขาไปมีบทบาทในครอบครัวของฝายภรรยาดวย ไดชวยเหลือบิดา
มารดาญาติและพี่นองของฝายภรรยา  ทั้งโดยการชวยเหลือโดยตรง และการชวยเหลือผานทาง
ภรรยาโดยเฉพาะดานที่พักอาศัยและการเงิน

    ในสวนของครอบครัวตนเองผูชายถูกคาดหวังในบทบาทและสถานภาพจากครอบครัว
ใหดํารงฐานะ หัวหนาครอบครัว ซ่ึงความเปนผูนําครั้งนี้เกิดจากการที่ผูชายไดเขาควบคุมปจจัยการ
ผลิตของครอบครัว  ซ่ึงถูกสงตอความรับผิดชอบมาจากผูชายรุนที่ 1 กับรุนที่ 2 อีกทอดหนึ่ง

    ความคาดหวังใหเปนผูชายเปนหัวหนาครอบครัว สงเสริมใหผูชายไดเขาไปมีอํานาจและ
บทบาทในการจัดสรรทรัพยสินของวงศตระกูลแทนบิดาภายหลังจากบิดาเสียชีวิต  อยางไรก็ตาม
การใชอํานาจในการจัดการมรดกก็มิไดทําโดยลําพังเพียงผูเดียว แตไดปรึกษาและควบคุมจากมารดา 
(ในกรณีที่เปนมรดกของบิดามารด ) และภรรยา (ในกรณีที่เปนมรดกของตนเอง)

    จะเห็นไดวาหนาท่ีและบทบาทของผูชายนั้นถูกกําหนดโดยความตองการของสังคม  แม
ผูชายจะไดรับความชอบธรรมจากสิ่งท่ีไดมาอยางเต็มท่ี  หากแตหนาท่ีและบทบาทเหลานั้นกลับใช
ไดไมเต็มท่ี  เพราะสังคมยังเขามากําหนดและควบคุมผานทางฝายผูหญิงคือ มารดาและภรรยา
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ตัวแปรที่มีผลตอความคาดหวังในสถานภาพและบทบาทของผูชายจีนในครอบครัวไทย

    จากสภาพสังคมและวัฒนธรรมในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 1 กับรุนที่ 2 ซ่ึงเปนยุคที่คนจีน
ในเมืองไทยยังรวมตัวกันเปนสังคมกลุมเล็ก ทําใหวิถีชีวิตขึ้นกับระเบียบแบบแผน และจารีต
ประเพณีแบบจีนที่เครงครัด  ซ่ึงจารีตเหลานนี้ลวนสงเสริมบทบาทและสถานภาพของผูชายสูงกวาผู
หญิง ทําใหผูชายมีอํานาจสิทธิเด็ดขาดในการกําหนดสถานภาพและบทบาทของสมาชิกในครอบ
ครัว

    ในขณะที่สภาพสังคมและวัฒนธรรมในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 3 ซ่ึงเปนยุคที่คนจีนกอตัว
เปนสังคมใหญในแผนดินไทยและไดเปดตัวเองกับสังคมนอกกลุมมากขึ้น  กอใหเกิดการแลก
เปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมกับสังคมอื่น  ความคลี่คลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้น  ประกอบกับ
โอกาสทางการศึกษาของผูชายและผูหญิงจีนไดรับมากขึ้นในสังคมไทย  ซ่ึงการศึกษานี้เองไดสง
เสริมโอกาสทางการอาชีพของทั้งสองเพศ

    นอกจากนี้สังคมใหความสนใจกับกระแสสิทธิตาง ๆ ไมวาจะเปนสิทธิสตรี สิทธิเด็ก 
สิทธิคนชรา ฯลฯ  ทําใหสถานภาพและบทบาทของผูชายกับผูหญิงมีความเหลื่อมลํ้ากันไมมาก
เหมือนยุคสมัยของคนรุนที่ 1 กับรุนที่ 2   ดังนั้นอํานาจสิทธิของผูชาย(รุน 3) ในการกําหนดสถาน-
ภาพและบทบาทของสมาชิกในครอบครัวจึงลดนอยลง  เนื่องจากผูหญิงไดเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดมากขึ้น

    นอกจากนี้ปจจัยทางดานการศึกษาที่มีอิทธิพลตอบทบาทและหนาที่ของผูชายจีนใน
สังคมไทยพบวา ในสวนของความเปนหัวหนาครอบครัวนั้น การศึกษาไมไดเขามามีอิทธิพลในการ
กําหนดบทบาทเหลานี้  ผูชายท้ัง 3 รุนซ่ึงมีระดับการศึกษาที่แตกตางกันตามสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครอบครัวและสังคมนอกครอบครัว ยังคงดํารงฐานะเปนผูนําครอบครัว โดยเฉพาะการนํา
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ผูชายยังคงเปนกําลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว  แตลักษณะการนํา
เทานั้นที่มีความแตกตางกัน  ซ่ึงลักษณะการนําท่ีแตกตางกันนี้กลับขึ้นอยูกับปจจัยทางดานการ
ศึกษาของผูเปนภรรยา

    ผลจากการวิจัยพบวาระดับการศึกษาของภรรยากลับเขามามีสวนในบทบาทในความเปน
ผูนําครอบครัวของผูชายมากกวาระดับการศึกษาของสามี  พบวาในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 1 ทั้งผู
ชายและผูหญิงตางมีระดับการศึกษาที่ต่ํา บางครอบครัวไมมีแมแตโอกาสทางการศึกษา     เนื่องจาก
ผูชายรุนที่ 1 เขามาเมืองไทยดวยวัตถุประสงคเพื่อลงหลักปกฐานและกอรางสรางตัวในแผนดินไทย  
ความจําเปนในการทํามาหาเลี้ยงชีพจึงมีความสําคัญมากกวาความจําเปนดานการศึกษา  ชีวิตสวน
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ใหญจึงมุงหมายอยูกับการหาเลี้ยงชีพ  ประกอบกับคานิยมแบบประเพณีจีนที่ปลูกฝงใหผูชายเปน
ใหญ  ทําใหสังคมในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 1 สงเสริมความเปนผูนําครอบครัวของผูชาย ในขณะที่
ผูหญิงมีบทบาทและสถานภาพที่ต่ํากวา  ดังนั้นในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 1 ระดับการศึกษามิไดมี
อิทธิพลตอภาวะความเปนผูนําของครอบครัว หากแตเกิดจากอิทธิพลของคานิยมประเพณีจีนและ
การเปนตัวควบคุมระบบเศรษฐกิจของครอบครัว ผูชายจึงมีลักษณะการนําแบบหนึ่งเดียว

    ในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 2 ทั้งผูชายและผูหญิงแมวาจะไดรับโอกาสดีกวาผูชายรุนที่ 2 
แตก็มิไดมีความแตกกันมากนัก  การรับชวงตอทางธุรกิจจากผูชายรุนที่ 1 สูรุนที่ 2  ก็ยังคงอยูในยุค
สมัยที่ตองดิ้นรนและเริ่มสรางเนื้อสรางตัวดวยเชนกัน  ประกอบกับคานิยมแบบประเพณีจีนก็มิได
คล่ีคลายผสมผสานกลมกลืนกับวัฒนธรรมไทยมากนัก  สังคมในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 2 ก็ยังคงมี
ลักษณะคลายกับสังคมของผูชายรุนที่ 1 คือ สงเสริมภาวะความเปนผูนําครอบครัวของผูชาย ในขณะ
ที่ผูหญิงมีบทบาทและสถานภาพที่ต่ํากวาเหมือนเดิม   ผูชายจึงมีลักษณะการนําแบบหนึ่งเดียว

    ในยุคสมัยของผูชายรุนที่ 3 เปนยุคสมัยที่ทั้งผูชายและผูหญิงไดรับโอกาสทางการศึกษาที่
ดีกวาสองรุนที่แลว ทั้งนี้เกิดจากคานิยมของสังคมที่ใหคุณคากับการศึกษา ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจเริ่มอยูตัว (อันเกิดจากความวิริยะและการตอสูของผูชายรุนกงและรุนบิดา)   เหลานี้ลวนสง
เสริมใหเกิดความเทาเทียมกันทางการศึกษา  ผูหญิงจึงเริ่มเขามามีบทบาทในครอบครัวและสังคม
มากขึ้น โดยเฉพาะบทบาททางเศรษฐกิจ  ผูชายจึงมีลักษณะการนําแบบ 2 ฝาย คือ มีฝายภรรยาเขา
รวมดวย

    โอกาสของผูหญิงในดานการศึกษามิไดเปนตัวแปรเดียวที่สงเสริมใหผูหญิงมีสถานภาพ
และบทบาทที่สูงขึ้น  หากแตมีอีก 3 ตัวแปร คือ 1. การใหคุณคาผูหญิงของสังคม   2. ความคลี่คลาย
และผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม  3. การควบคุมปจจัยการผลิตของครอบครัว

    นอกเหนือจากปจจัยขางตนแลวรูปแบบครอบครัวและระบบเครือญาติก็เปนอีกสวนท่ี
สําคัญในการทําความเขาใจบทบาทของผูชาย

    จากการศึกษาพบวาผูใหสัมภาษณสวนใหญแยกครอบครัวมาอยูตางหาก ลักษณะที่คลาย 
ๆ กัน คือ ระยะแรกเมื่อแตงงานแลวจะนําภรรยาเขามาอยูในครอบครัวของฝายชาย และคอย ๆ ขยับ
ขยายออกมาสรางครอบครัวของตนเอง  โดยเงินสะสมของตนเองกับภรรยา หรือ ขอยืมจากบิดา
หรือมารดามาซื้อบานแลวผอนชําระคืนทีหลัง

    จากการศึกษาพบวาระบบครอบครัวและเครือญาติเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมบทบาทและ
หนาที่ของผูชายอยางมาก  ในระบบครอบครัวแบบขยายนั้นบทบาทและสถานภาพของผูชายกอน
แตงงานจะถูกกําหนดโดยบิดาและมารดา  มากบางนอยบางตามแตลักษณะสังคมของแตละครอบ
ครัว แตเมื่อแตงงานแลวจะนําภรรยาเขามาอยูอาศัยในบานของตนเอง  บทบาทและสถานภาพของผู
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ชายจะถูกคาดหวังจากผูเปนภรรยาอีกดวย  ผูชายจึงกลายเปนตัวกลางที่มีบทบาททสําคัญในการ
เชื่อมตอสัมพันธภาพระหวางคนในครอบครัวกับสมาชิกใหม (ภรรยา)   โดยเฉพาะปญหาระหวาง
ภรรยากับมารดาและพี่นอง ซ่ึงเปนบทบาทและหนาที่ที่ลูกชายตองเขาไปเกี่ยวของไมทางตรงก็ทาง
ออม

    การอยูในระบบครอบครัวแบบขยายทําใหผูเปนบิดามารดาและพี่นอง  สามารถเขามามี
อิทธิพลในการตัดสินใจและกําหนดบทบาทและสอดสองพฤติกรรมของผูใหสัมภาษณรวมถึง
ภรรยาดวย ผูคนภายในบานจะรูการเคลื่อนไหวของผูใหสัมภาษณตลอดจนรูถึงระดับสัมพันธภาพ
ระหวางผูใหสัมภาษณกับภรรยา  ซ่ึงบางครั้งไดเขามากาวกายดวย

    จะเห็นไดวาระบบครอบครัวแบบขยายไดสรางแรงกดดันใหกับผูชาย บทบาทและหนาที่
ของผูชายจึงถูกกําหนดและไดรับการสอดสองจากสมาชิกคนอื่น ทําใหผูชายเหลานี้มีแนวโนมที่
ตองการจะแยกครอบครัวถาไมติดเงื่อนไขบางประการอยางที่กลาวแลวขางตน
     ผูชายรุนที่ 3 ลวนแตแยกตัวมาตั้งครอบครัวหลังจากแตงงานแลว  มีทั้งที่อยูกับครอบครัว
สักระยะหนึ่งแลวจึงแยกตัวมา กับกลุมที่แตงงานแลวแยกครอบครัวออกมาทั้งที  ซ่ึงจากการศึกษา
พบวามีถึงจํานวน 15 รายใน 20 ราย

    การอยูในระบบครอบครัวแบบเดี่ยว เปดโอกาสใหผูชายสามารถกําหนดบทบาทและ
หนาที่ของตนไดสะดวกกวาการอยูแบบครอบครัวขยาย  ทําใหตนเองปลอดจากอิทธิพลของสมาชิก
ในครอบครัว  อยางนอยที่สุดตนเองก็เหลือเพียงอิทธิของภรรยาฝายเดียว ในขณะที่เมื่ออยูแบบครอบ
ครัวขยาย ตนเองตองไดรับแรงกดดัน 2 ฝายอยางที่กลาวแลวขางตน

    การอยูแบบครอบครัวเดี่ยวทําใหผูชายมีอิสระในการเปนผูนําครอบครัวไดชัดเจนกวา 
เพราะไมตองตกอยูภายใตอิทธิพลหรือแรงกดดันจากบิดามารดา  ในขณะที่ภรรยาก็ไดรับการผอน
คลายจากรูปแบบครอบครัวเดี่ยว อยางนอยที่สุดก็ลดปญหาการกระทบกระทั้งกันระหวางตนเองกับ
ครอบครัวของสามี

    การอยูแบบครอบครัวเดี่ยวยังสงเสริมใหผูชายมีอํานาจในการตัดสินใจมากกวาอยูแบบ
ครอบครัวขยาย  เพราะการอยูแบบครอบครัวขยายนั่น การดําเนินกิจกรรมอะไรก็ตามตองไดรับการ
ไถถามหรือปรึกษาจากสมาชิกในบาน  โดยเฉพาะเรื่องสําคัญ ๆ

    เปนที่นาสังเกตไมวาระบบครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยาย อํานาจในการควบคุมเงิน
และคาใชจายภายในบานนั้นเปนของผูหญิง จากการศึกษาพบวา ในระบบครอบครัวขยายผูเปน
มารดาจํานวน 15 รายใน 20 รายเปนผูควบคุมคาใชจายภายในบาน  สวนระบบครอบครัวเดี่ยวนั้น 
ภรรยาจํานวน 10 รายใน 15 รายเปนผูควบคุมคาใชจายภายในบาน   แสดงใหเห็นวาระบบครอบครัว
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มิไดมีอิทธิพลตออํานาจในการควบคุมคาใชจายในบานของผูชายเทาใดนัก  เพราะไมวาระบบครอบ
ครัวแบบใด ผูหญิงก็ยังคงเปนผูควบคุมการใชจายภายในบานเหมือนเดิม

    นอกจากนี้ยังพบวาฐานะดานเศรษฐกิจของกลุมเปาหมายแสดงใหเห็นวาผูชายที่มีฐานะ
การเงินดี มีตําแหนงการงานสูง ตลอดจนมีบทบาททางสังคมสูง จะไดรับการคาดหวังใหชวยเหลือ
เครือญาติคอนขางสูง  โดยเฉพาะผูชายที่มีฐานะการเงินดีจะถูกขอความชวยเหลืออยูเสมอ

    นอกจากนี้ยังพบวาผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี จะไดรับการยอมรับจากสังคมคอนขางสูง 
ซ่ึงมีทั้งผูใหสัมภาษณที่ใชฐานะทางการเงินเปนบันไดไปสูเสนทางการเมืองทองถ่ิน

    ในขณะที่ผูใหสัมภาษณบางรายที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ จะไดรับเชิญจาก
สังคมใหดํารงตําแหนงทางสังคม เชน สมาคมแซเชิญใหเปนประธานแซ แสดงใหเห็นวาปจจัยทาง
เศรษฐกิจมีสวนในการกําหนดบทบาทและหนาที่ของผูชายจีนในสังคมไทยได

    จะเห็นไดวาบทบาทและสถานภาพของผูชายจีนในสังคมไทยมีความแตกตางกันตาม
ปจจัยทั้ง 4 ประการดังที่ไดกลาวไว ส่ิงที่สังเกตไดจากการวิจัยช้ินนี้ คือ ภายใตบทบาทอันชอบธรรม
ที่ผูชายไดรับจากสมาชิกครอบครัวและสังคมนั้น  ลวนมีอํานาจของผูหญิงเขามามีสวนรวมดวยไม
มากก็นอย โดยเฉพาะในบรรดาผูหญิงรุนที่ 3 นั่นแสดงออกใหเห็นไดชัดเจนถึงการเขามามีสวนรวม
ในการคาดหวังในบทบาทและสถานภาพหนาที่ของผูชาย  ทั้งนี้มีองคประกอบสําคัญที่เอื้อโอกาส
ใหผูหญิงเขามามีสวนรวมคือ  โอกาสในการไดรับการศึกษา  โอกาสเหลานี้สงผลใหผูหญิงเขาไปมี
สวนและสิทธิในการควบคุมปจจัยการผลิตของครอบครัว  การไดควบคุมปจจัยการผลิตของผูหญิง
ลวนสงผลกระทบตอบทบาทและสถานภาพของผูชาย ที่เคยเปนผูครอบครองและจัดการสิ่งเหลานี้ 
ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนตนทุนสําคัญที่ผูชายใชเปนอํานาจในการตอรองกับสังคมและครอบครัวมาตั้งแต
สมัยบรรพบุรุษ

    ส่ิงสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางในบทบาทและหนาที่ของผูชายทั้ง 3 
รุนคือ การผสมกลมกลืนและความคลี่คลายทางวัฒนธรรม  อันเนื่องมาจากผูชายจีนในสังคมไทย
เปดตัวสังสรรคกับสังคมนอกกลุมมากยิ่งขึ้น  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  เหลานี้เองสง
ผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางคานิยมและวิธีคิดที่มีความผสมผสานกับระหวางประเพณีแบบไทย
กับแบบประเพณีจีน

    คําตอบที่ไดจากงานวิจัยช้ินนี้  ไดตอกย้ําถึงอํานาจของผูชายที่มีมากกวาผูหญิง โดย
เฉพาะในครอบครัวจีนที่อยูในสังคมไทย  รวมถึงความคาดหวังที่ครอบครัวและสังคมมีตอผูชาย  
การคาดหวังเหลานี้ลวนถูกกําหนดโดยเจตนารมณของสังคมเพื่อใหผูชายไดตอบสนอง  ทั้งนี้เปนไป
ตามแนวคิดของเดอรไคมที่มองวาพฤติกรรมตาง ๆ (บทบาท สถานภาพและหนาที่) ของสมาชิกใน
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สังคมไมไดมีแรงกระตุนที่เกิดจากความตองการภายในรางกายและจิตใจ หากแตเกิดจากความ
ตองการของสังคม   ในขณะที่การใชชีวิตนอกบานถือเปนการเปดโอกาสใหผูชายไดเขาไปใกลชิด
อํานาจทางการเมือง และอํานาจในการควบคุมธุรกิจของครอบครัว  เหลานี้ลวนสงเสริมบทบาทและ
สถานภาพใหสูงกวาผูหญิง    ซ่ึงในยุคปจจุบันผูหญิงขยับฐานะที่เปนรองเขามาเทียบเคียงบางแลว 
โดยใชโอกาสในการไดรับการศึกษาเปนเครื่องตอรอง  ดังนั้นการหาพื้นที่นอกบาน และการเขาควบ
คุมปจจัยการผลิตของครอบครัวของผูหญิง ก็เปนอีกทางออกหนึ่งในการสรางอํานาจตอรอง ซ่ึงเปน
ไปตามทฤษฎีของโรซัลโดดวยเชนกัน

    สําหรับครอบครัวจีนในสังคมไทยนั้น  การถือผูชายเปนใหญเปนวัฒนธรรมสําคัญที่ทํา
ใหสมาชิกทั้งสองเพศตระหนักรูในกลไกของสังคมเหลานี้ ในทางกลับกันบทบาทและสถานภาพ
ของผูหญิงปจจุบันตางก็ไดรับการสงเสริมมากกวาผูหญิงยุคกอนดวย สงผลใหสัมพันธภาพระหวาง
สมาชิกภายในครอบครัวดีขึ้น  เนื่องจากสตรีไดเขาไปมีบทบาทในการรวมปรึกษา แกปญหา

    ดังนั้น การเปดพื้นที่ใหผูหญิงไดเขามามีบทบาทในครอบครัวและสังคมมากขึ้น  โดยเริ่ม
จากโอกาสทางการศึกษา  รวมถึงการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมระหวางครอบครัวจีนกับครอบ
ครัวไทย  ลวนสงผลกระทบตอสถานภาพ บทบาทและหนาที่ของทั้งผูชายและผูหญิงจีนในสังคม
ไทยขึ้นเปนลําดับ  และมีแนวโนมที่สถานภาพและบทบาทของทั้งสองเพศ จะขึ้นมาทัดเทียมกันใน
อนาคต สตรีเร่ิมมีทัศนะและคาดหวังวาจะมีสถานภาพและบทบาทในครอบครัวเทาเทียมกับผูชาย 
ในขณะที่ผูชายก็เปดพื้นที่ใหผูหญิงไดมีที่ยืนมากขึ้นดวยเชนกัน.

ขอเสนอแนะ
    1.การวิจัยครั้งนี้ ทําการศึกษาเฉพาะเขตชุมชนชาวจีนเฉพาะใน ต.มหาชัย  อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร  ดังนั้นจึงไดขอมูลเฉพาะที่  จึงไมสามารถนําผลการวิจัยไปอธิบายกับชุมชนชาวจีน
แหงอ่ืนในประเทศไทยได  ควรจะไดทําการศึกษาชุมชนชาวจีนที่อ่ืนประกอบ เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
ลักษณะความเหมือนหรือตาง จะทําใหเห็นภาพไดชัดเจนและเขาใจบทบาทและหนาที่ของลูกชาย
จีนในสังคมไทยไดเปนอยางดี

        2.ควรทําการศึกษาบทบาทและหนาที่ของผูชายไทยในสังคมไทย นํามาเปรียบเทียบกับผู
ชายจีน เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางและความเหมือนระหวางกลุมทั้งสอง

        3.ถามีความเปนไปไดควรทําการศึกษาบทบาทและสถานภาพของผูชายจีนในประเทศจีน
เพื่อนํามาเปรียบเทียบความแตกตางและความเหมือนดวย

        4.ควรทําการศึกษาบทบาทและหนาที่ของผูหญิงจีนในสังคมไทย เพื่อนํามาศึกษาเปรียบ
เทียบใหเห็นความแตกตางระหวางบุรุษและสตรีชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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