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บทคัดย่อ
การอพยพย้ายถิ่นของชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยได้น�ำเอาแบบแผนทางสังคม
และวัฒนธรรมจากถิน่ ก�ำเนิดเข้ามาประยุกต์กบั วัฒนธรรมในสังคมไทยเกิดเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะตัวของ “ความเป็นจีน” ซึง่ ถูกถ่ายทอดและน�ำเสนอในละครโทรทัศน์ไทย การศึกษา
เรื่องนี้จึงมุ่งเน้นในการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นจีนทั้ง               
6 ด้านที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ไทยที่น�ำเสนอชีวิตครอบครัวของชาวไทยเชื้อสายจีน
เรื่อง ลอดลายมังกร (2535) และเรื่อง เลือดข้นคนจาง (2561) เพื่อศึกษาว่า ในละคร
โทรทัศน์ทมี่ รี ะยะเวลาแพร่ภาพห่างกันถึง 26 ปี มีการน�ำเสนออัตลักษณ์ความเป็นชาวไทย
เชื้อสายจีนในมิติของการคงไว้ตามขนบเดิมและการสร้างสรรค์ใหม่ในองค์ประกอบของ
วัฒนธรรมด้านใดบ้าง ผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นจีนที่ละคร
ทัง้ สองเรือ่ งคงไว้ตามขนบเดิม ได้แก่ ความเป็นครอบครัวใหญ่ของจีนสามรุน่ การประกอบ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  School of Communication Arts, Sripatum University
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กิจการค้าขายในระบบกงสี การให้ความส�ำคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาว ความเคารพ           
ต่อแผ่นดินไทย ส่วนอัตลักษณ์ที่มีการสร้างสรรค์ใหม่ อาทิ ความเชื่อว่าตนเป็นที่พึ่ง               
แห่งตน การต่อรองบทบาทของผู้หญิง การลดบทบาทขององค์ประกอบทางกายภาพที่
แสดงความเป็นจีน การน�ำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน             
ในละครโทรทัศน์สะท้อนให้เห็นพลวัตของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีการผสมผสาน            
กับบริบททางสังคมในขณะนั้น
ค�ำส�ำคัญ: อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม, ลอดลายมังกร, เลือดข้นคนจาง, ละครโทรทัศน์ไทย

Abstract
The migration of Chinese diaspora to Thailand has brought their
social and cultural identities into Thai society. The “Chineseness” infused
with “Thainess” has been portrayed through Thai television dramas. This
research focuses on the comparative analysis of Chinese identities                      
appeared in Thai Television dramas in six aspects. In the Name of the
Dragon (1992) and In Family We Trust (2018) were selected to be studied
the convention and invention of Chinese diaspora identities. The study
found that the convention of Chinese diaspora identities has the following
characteristics: living in extended families with three generations of                     
Chinese, doing family business, prioritizing sons more than daughters,                     
and respecting to Thailand as a benefactor.The invention of cultural                
identities was presented in the aspects of self-reliance, negotiation of
women’s roles and reduction of the sign of Chineseness in physical        
elements. The presentation of Chinese diaspora in Thai television dramas                 
reflects the dynamics of cultural identities that were integrated into the
current social context.
Keywords: Cultural Identity, In the Name of the Dragon, In Family We Trust,                            
Thai Television Drama
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บทน�ำ
บทกวีของจีนกล่าวว่า “ที่ใดก็ตามที่คลื่นทะเลสัมผัส ที่นั่นมีคนจีนโพ้นทะล”
(Mung, 1998; Poston & Yu, 1990; Zhou, 2009) ค�ำกล่าวในวรรณกรรมนี้สะท้อน
ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยสถิติปี 2011 พบว่า มีประชากรจีนราว 40.3 ล้านคน              
อาศัยอยู่ 148 ประเทศทั่วโลก ชาวจีนพลัดถิ่นในที่นี้ คือ ผู้ที่อาศัยอยู่นอกเหนือจาก
ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน (Poston & Wong, 2016) บาหยัน                     
อิม่ ส�ำราญ (2550) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “คนพลัดถิน่ ” (diaspora) ว่าเป็นชนกลุม่ น้อย         
ที่ ถู ก ขั บ ออกจากดิ น แดน ในกรณี ข องชาวจี น พลั ด ถิ่ น ที่ เ ดิ น ทางมาประเทศไทยใน                         
มีปรากฏหลักฐานว่าตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยเรื่อยมาอันเนื่องมาจากภาวะความหนาแน่น             
ของประชากรจีนในประเทศ ปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมือง ส�ำหรับชาวจีนที่เข้ามา
อยู่ในประเทศไทยนั้น ส่วนมากเป็นจีนแต้จิ๋ว จีนแคะ จีนฮกเกี้ยน และจีนไหหล�ำ                            
ที่อาศัยทางตอนใต้ของจีน (สุเมธ อาชาสมประสงค์, 2554) เมื่อคนจีนอพยพเข้ามาอยู           ่
ในประเทศไทย ได้ น� ำ เอาแบบแผนทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมในสั ง คมดั้ ง เดิ ม ติ ด ตั ว                  
เข้ามาด้วย นานเข้าก็ได้พยายามประยุกต์ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของตน                      
จนเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะในสังคมไทย ละครโทรทัศน์จึงเป็นวาทกรรมของชนชั้นกลาง  
ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นชาวไทยเชือ้ สายจีนและคนกลุม่ นีเ้ ป็น “องค์ประกอบทีส่ �ำคัญในสังคมไทย
ในปัจจุบัน” ไม่ว่าจะในแง่วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ความเป็นจีนใน            
ละครไทยจึงมีลักษณะเฉพาะตัว ที่แตกต่างไปจากจีนในประเทศอื่น (เกษียร เตชะพีระ,
2537) สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ (2532) กล่าวว่า การน�ำเรื่องราวของคนจีนพลัดถิ่นมา                 
สร้างเป็นละครโทรทัศน์จะท�ำให้คนดูเห็นและเข้าใจวิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่และ
บทบาทของตัวละครที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนการสะท้อนภาพสังคมและ              
ปัญหาของกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนอีกด้วย ดังนั้นการสร้างละครโทรทัศน์ที่มีเรื่องราว                
ของคนจีนพลัดถิ่นที่เข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารให้คนดูรู้จัก
สังคมของคนไทยเชื้อสายจีนในด้านต่าง ๆ ด้วยละครโทรทัศน์ในฐานะสื่อสารมวลชนที             ่
มีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างรวดเร็วสะดวก ไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่ (สุเมธ     
อาชาสมประสงค์, 2554)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาละครโทรทัศน์ไทยที่น�ำเสนอ “ความเป็นจีน”              
ของครอบครัวคนจีนพลัดถิ่นที่เข้ามาตั้งรกรากในไทยและคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเรื่อง
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ลอดลายมั ง กร (In the Name of the Dragon) จากวรรณกรรมชิ้ น เอกของ                 
ประภัสสร เสวิกุล ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเป็นละครโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2535 ก�ำกับ                 
การแสดงโดย ธีรศักดิ์ พรหมเงิน เป็นเรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเลคนหนึ่งนามว่า                    
“เหลียง” ซึ่งเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยในลักษณะเสื่อผืนหมอนใบแล้วสามารถ                
ก่อร่างสร้างตัวจนมีธุรกิจขนาดใหญ่ โดยใช้นามว่า “เครือนัฐกิจโกศล” เหลียงมีภรรยา
ทัง้ หมด 3 คน ลูกสาวและลูกชายรวม 9 คน ซึง่ เข้ามาสืบต่อกิจการของครอบครัว และ
เรื่อง เลือดข้นคนจาง (In Family We Trust) ประพันธ์บทและก�ำกับการแสดงโดย                  
ทรงยศ สุขมากอนันต์ ออกอากาศในปี พ.ศ. 2561 เป็นเรื่องราวของครอบครัวนักธุรกิจ
ชาวไทยเชื้อสายจีนในยุคปัจจุบัน นามสกุล “จิระอนันต์” ประกอบด้วย ลูกชาย 3 คน    
และลูกสาว 2 คน แต่ละคนแต่งงานมีครอบครัวและมีลูกในรุ่นหลานรวม 10 คน                     
โดยวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้น ผู้ตาย คือ ประเสริฐ ลูกชายคนโตผู้สืบทอด               
กิจการของตระกูล ซึ่งต�ำรวจตั้งข้อสังเกตว่าการฆาตกรรมนี้น่าจะเป็นฝีมือของคน                    
ในครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นจีนของคนไทย                             
เชื้อสายจีนซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตของวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานกัน (hybrid
culture) ระหว่างจีนแผ่นดินเกิดและแผ่นดินไทยที่เข้ามาอาศัยอยู่ โดยการศึกษาครั้งนี้
น�ำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งมิติของการคงไว้ตามขนบเดิม (convention) และ
การสร้างสรรค์ใหม่ (invention) ในละครโทรทัศน์ทงั้ สองเรือ่ งทีม่ รี ะยะเวลาการแพร่ภาพ
ต่างกันถึง 26 ปี เพื่อให้ผลการวิจัยนี้จะเป็นกุญแจส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจว่า                        
การธ�ำรงรักษาสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนจีนพลัดถิ่น ผู้วิจัยหวังงานวิจัย               
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มองค์ความรู้ในการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นจีน                  
การธ�ำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นจีนในสังคมไทย ซึ่งสะท้อนผ่าน                     
การน�ำเสนออัตลักษณ์ของชาวไทยเชือ้ สายจีนในละครโทรทัศน์ทมี่ รี ะยะเวลาการแพร่ภาพ
ห่างกันกว่าสองทศวรรษและสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อบันเทิงที่ต้องการ           
น�ำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นจีนต่อไป
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การทบทวนวรรณกรรม
ในงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้อาศัยข้อมูลต่าง ๆ มาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด               
ในการวิจัย ดังนี้
แนวคิดเรื่องรูปแบบการอพยพของคนจีนผลัดถิ่น (Chinese Diaspora:
Pattern of Migration)
Wang (1991) ได้กล่าวว่า คนจีนมีรูปแบบการอพยพย้ายถิ่นอยู่ 4 รูปแบบ              
1) Huashang (ฮวาชาง) หรือการเป็นพ่อค้า (Chinese trader) ซึ่งเป็นรูปแบบของ                 
การเดินทางเพื่อไปค้าขาย หรือสร้างธุรกิจในต่างแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย                    
ตะวันออกเฉียงใต้ (Fitzgerald, 1965) 2) Huagong (ฮวากง) หรือการเป็นผูใ้ ช้แรงงาน
(Chinese coolie) เกิดขึ้นในราวปี ค.ศ. 1840-1920 โดยมากจะอพยพย้ายถิ่นไป
อเมริกาเหนือและออสเตรเลียเพื่อเป็นแรงงานในการท� ำเหมืองแร่ การสร้างทางรถไฟ                
หรือท�ำงานรับจ้างในไร่ (Campbell, 1923) สัญญา 3) Huaqiao (ฮวาเฉียว) หรือ                    
คนต่างด้าว (Chinese sojourner) เป็นกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลที่มีการศึกษาดี อพยพ             
ย้ายถิ่นออกจากประเทศหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ชิง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911                   
เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นจีน แนวโน้มของรูปแบบการอพยพย้ายถิ่นนี้
มีความเข้มข้นมากขึ้นจนกระทั่ง ในปี ค.ศ. 1950 จึงเริ่มเบาบางลง (Poston & Luo,
2007) 4) Huayi (ฮวาอี้) หรือกลุ่มที่มีเชื้อสายแบบสองสัญชาติ (Chinese descent)              
ใช้เรียกลูกหลานของบรรพบุรุษชาวจีนที่เกิดในประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์                    
ที่เกิดต่อจากปี ค.ศ. 1950 Pan (1990) กล่าวว่า กลุ่มคนจีนมักน�ำเสนอตัวเองใน               
ลักษณะของชนชั้นที่ท�ำการค้าขายในแทบทุกประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                 
และในบางประเทศนั้นชาวจีนได้มีบทบาทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
แนวคิดเรื่องการอพยพย้ายถิ่นสู่ประเทศไทยของคนจีน (Distribution of
Overseas Chinese in Thailand)
ตามที่ปรากฏหลักฐานว่ามีการอพยพของคนจีนเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่             
ในสมัยสุโขทัยเรื่อยมาในรูปแบบการท�ำการค้า จนในสมัยอยุธยาต่อลงมาถึงช่วงต้น
รัตนโกสินทร์ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศจีน ชาวจีนที่อพยพมาอยู่ใน              
แผ่นดินไทยผสมกลมกลืนกับชาวไทยได้อย่างรวดเร็ว มีชาวจีนจ�ำนวนไม่น้อยที่ได้เข้า           
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รับราชการ รับพระราชทานศักดินา เป็นขุน เป็นหลวง เป็นเจ้า เป็นพระยา ในกลุ่มนี้             
เราเรียกว่า “จีนเก่า” (หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์, 2521) ต่อมาในช่วงระหว่าง                         
ปี ค.ศ. 1855 (พ.ศ. 2398) ถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 แผ่นดินไทยในเวลานั้น คือ                        
สยามประเทศ มีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจอย่างมาก ระหว่าง               
ค.ศ. 1850-1917 (พ.ศ. 2393-2460) สยามก้าวเข้าสู่ตลาดการค้าของโลกสมัยใหม่               
ความเจริ ญ และความอุ ด มสมบู ร ณ์ ดึ ง ดู ด ให้ ผู ้ ค นอพยพจากจี น ตอนใต้ จ� ำ นวนมาก
(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2529) จากในบริบทของละครเรื่อง ลอดลายมังกร กล่าวถึงช่วง              
ปี พ.ศ. 2490 ที่อาเหลียงอพยพมาเมืองไทย ซึ่งอยู่ในช่วงคลื่นลูกที่สองของการอพยพ        
คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2453 เป็นต้นมาเป็นการอพยพโดยมีเงื่อนไขทางการเมืองเข้ามา                  
เกี่ยวข้องเพราะเป็นระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบปกครองเป็นสาธารณรัฐ                
และในปี พ.ศ. 2492 จีนเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์                    
ในช่วงเวลานัน้ (พ.ศ. 2490-2491) จีนได้สทิ ธิพเิ ศษในการอพยพเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย            
ได้ปีละ 10,000 คน ส่วนคนต่างด้าวชาติอื่นได้เพียงปีละ 200 คนเท่านั้น แต่ต่อมา                  
เมื่อจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ ไทยจึงลดจ�ำนวนโควตาของชาวจีน             
ลงเหลือเท่ากับประเทศที่มีสัมพันธไมตรีอื่น ๆ (วัลภา บุรุษพัฒน์, 2517) จนเมื่อ                    
รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปราบปรามคอมมิวนิสต์ในปี พ.ศ. 2495                           
ทางการไทยได้ควบคุมการแทรกแซงทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
ท�ำให้ชาวจีนในไทยพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองแต่มุ่งเน้นไปเรื่องการค้ามากกว่า                
สิ่ งใด (ปรี ชา คุ วิ น ทร์พัน ธุ์, 2531) ส่ว นลูก หลานที่เกิ ด จากชาวจี น เมื่ อ ย้ า ยมาอยู     ่
ประเทศไทยได้รับสัญชาติไทยจึงเรียกว่า “Huaren” (ฮวาเริน)
แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีน (Identities of Chinese
Diaspora in Thailand)
“คนไทยเชื้อสายจีน” มีการสร้างอัตลักษณ์ที่เป็น “พหุอัตลักษณ์” โดยมีทั้ง                
อัตลักษณ์ที่นิยามตนเอง อัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นโดยนิยามจากกลุ่มคนต่าง ๆ และอัตลักษณ์
ที่ถูกคาดหวังจากสังคม ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนก็มีความพยายามในการเจรจาต่อรอง                  
กับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น (วงศ์เดือน ภานุวัฒนากุล, 2552) สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล และ                      
เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ (2557) ได้จำ� แนกมิตขิ องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนพลัดถิน่   
ออกเป็น 6 ด้าน คือ 1) ด้านภาษาและชีวิตความเป็นอยู่ หมายถึง การแสดงออกถึง           
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ความเป็นจีนโดยใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสาร ทั้งภาษาพูดและภาษาอักษร ด�ำเนิน            
วิถีชีวิตปัจจุบันที่แสดงความเป็นจีน ได้แก่ การบริโภคอาหาร การตกแต่งบ้านโดยใช้
สัญลักษณ์ของชาวจีน ลักษณะของครอบครัวใหญ่มีการรวมเครือญาติ ผู้ชายนิยมมี              
ภรรยาหลายคนและมีลูกหลานจ�ำนวนมาก (สุเมธ อาชาสมประสงค์, 2554) 2) ด้าน                  
การแต่ ง กาย เช่ น การสวมเกี๊ยะ ซึ่งเป็น ของใช้ของคนยุ ค สามก๊ ก และราชวงศ์ จิ้ น                  
นอกจากนี้ การแต่งกายยังมีความเชื่อมโยงกับพิธีกรรมส�ำคัญ เช่น วันตรุษจีน นิยมใส่
เสื้อผ้าสีสด ไม่ใช้สีคล�้ำหม่น 3) ด้านความเชื่อ หมายถึง ความยึดถือ ความศรัทธาของ             
ชาวไทยเชือ้ สายจีนทีม่ ตี อ่ เทพเจ้าต่าง ๆ ได้แก่ เทพเจ้ากวนอู เจ้าแม่ทบั ทิม พระพุทธเจ้า     
พระโพธิสัตว์ และเซียนต่าง ๆ 4) ด้านค่านิยม หมายถึง ความเชื่อการประเมินในสิ่งที                ่
ดีงามร่วมกันจนกลายเป็นอุปนิสัยพื้นฐาน ได้แก่ การยกย่องบูชาบรรพบุรุษ ความขยัน    
ขันแข็ง ความอดทน ความประหยัด 5) ด้านประเพณี แบ่งเป็น พิธีกรรมในรอบปี                            
มี 8 เทศกาล ที่เรียกว่า “โป้ยโจ้ย” ได้แก่ ตรุษจีน หยวนเซียว เช็งเม้ง ไหว้ขนมจ่าง                  
สารทจีน ไหว้พระจันทร์ กินเจ และไหว้เจ้าสิน้ ปี ส่วนพิธกี รรมในรอบชีวติ มี 5 พิธกี รรม
ได้แก่ รับขวัญเด็ก ผ่านช่วงชีวิต แซยิด แต่งงาน และพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย                     
6) ด้านความสัมพันธ์ทางครอบครัว คือ กรอบความสัมพันธ์ 5 รูปแบบของขงจื้อ ได้แก่
บิ ด ากั บ บุ ต ร สามี กั บ ภรรยา พี่ กั บ น้ อ ง นายกั บ บ่ า ว และสหายกั บ สหาย (ปรี ด า                             
อัครจันทโชติ, 2561) โดยผู้วิจัยได้น�ำเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางวัฒนธรรมของละครโทรทัศน์เรื่อง ลอดลายมังกร และเรื่อง เลือดข้นคนจาง
แนวคิดเรื่องการเล่าเรื่อง (Narration)
ในวัฒนธรรมบันเทิง Cawelti (1971) กล่าวในหนังสือเรื่อง The Six-Gun
Mystique ว่าผลผลิตทางวัฒนธรรมทั้งหลายจะประกอบไปด้วย 2 สิ่ง คือ สิ่งที่เป็น
โครงสร้างตามขนบเดิมและสิ่งแปลกใหม่ที่คิดสร้างสรรค์ต่างไปจากขนบเดิม ดังนั้น             
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นการวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งสองด้าน คือ 1) ด้านที่           
คงไว้ตามขนบ (convention) คือ ด้านที่ละครทั้งสองเรื่องนั้นมีการน�ำเสนอภาพ                       
อัตลักษณ์ความเป็นจีนเหมือนกัน หรือการคงไว้ซงึ่ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นจีน
2) ด้ า นที่ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น ใหม่ (invention) คื อ ด้ า นของความเป็ น จี น ที่ ล ะครเรื่ อ ง                        
เลือดข้นคนจาง น�ำเสนอแตกต่างจากเรือ่ ง ลอดลายมังกร โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบ
ส�ำคัญของละครโทรทัศน์ในการเล่าเรื่อง คือ โครงเรื่อง (plot) แก่นเรื่อง (theme)                  
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ตัวละคร (character) บทสนทนา (dialogue) ฉาก (scene) และเสียง (sound) เช่น
ดนตรีและเพลงประกอบ หรือเสียงพูด (ปรีดา อัครจันทโชติ, 2561) นอกจากนี้ ยังเป็น  
การศึกษาเพือ่ หาสัญญะ (semiotic) ทีอ่ ยูใ่ นวิธกี ารเล่าเรือ่ ง (narration) และอุดมการณ์
(ideology) ที่ซ่อนอยู่ในนั้น
เรื่องย่อละครเรื่อง ลอดลายมังกร และเรื่อง เลือดข้นคนจาง
นิยายเรื่อง ลอดลายมังกร ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 โดยส�ำนักพิมพ์              
ดอกหญ้า เล่าเรื่องราวของการสร้างตัวเป็นเจ้าสัวใหญ่ของชาวจีนโพ้นทะเล “เหลียง                
สือพาณิชย์” เมือ่ ถูกน�ำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2535 ในช่วงหลังพฤษภาทมิฬ
กระแสความเป็นชนชั้นกลางของชาวไทยเชื้อสายจีนพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุด ด้วยส�ำนึกที่ถูก              
หล่ อ หลอมผ่ า นประวั ติ ศ าสตร์ คนจี น เสื่ อ ผื่ น หมอนใบใต้ พ ระบรมโพธิ ส มภารของ                       
พระมหากษัตริยใ์ นแผ่นดินไทย ความส�ำเร็จทางเศรษฐกิจ และชัยชนะในการเคลือ่ นไหว
ทางการเมือง น�ำไปสู่การผูกโยงลูกจีนให้เป็นปึกแผ่นมากขึ้น (เกษียร เตชะพีระ, 2537)
เรื่อง ลอดลายมังกร ในปี พ.ศ. 2535 จึงมีความเป็นต้นฉบับ (originality) ของละคร
โทรทัศน์ที่น�ำเสนออัตลักษณ์ความเป็นจีนที่สะท้อนจากเหตุการณ์ในบริบทของสังคม
การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจดังกล่าว โดย ปรีดา อัครจันทโชติ (2561) ได้จัดให้
ละครโทรทัศน์เรื่อง ลอดลายมังกร (2535) อยู่ในยุคที่ 3 ของพัฒนาการความเป็นจีน             
ในละครโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็นยุคของละครเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวในเมืองไทยและ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนจีน (พ.ศ. 2531-2540) เนื้อหาของละครจึงไม่ได้             
เพียงบอกเล่าชีวิตของตัวละครจีนในรุ่นที่ 1 ที่ใช้ชีวิตอย่างปากกัดตีนถีบเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ยังขยายความหมาย (extension) ไปสู่การสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบ               
ความส�ำเร็จ สืบสานวงศ์สกุลจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
ละครเรื่อง เลือดข้นคนจาง เป็นพัฒนาการของจีนพลัดถิ่นที่หล่อหลอมผ่าน          
กาลเวลามาจนถึงยุคปัจจุบันจัดเป็นยุคที่ 4 ของการน�ำเสนอความเป็นจีนในละคร               
โทรทัศน์ไทยซึ่งเป็นยุคของละครที่น�ำกลับมาท�ำซ�้ำใหม่ (remake) และการสร้าง                  
ความหมายใหม่ให้กับคนจีน ดังนั้นจึงมีการน�ำเสนอความเป็นจีนทั้งจากธรรมเนียม             
ดัง้ เดิมและจากการหยิบเอาความบริบทของยุคสมัยในปัจจุบนั เข้ามาเล่าผ่านเรือ่ งราวของ
ครอบครัวจีนในตระกูล “จิระอนันต์” จุดเด่นของละครเรื่อง เลือดข้นคนจาง กับละคร             
ที่น�ำเสนอความเป็นจีนเรื่องอื่น ๆ ในช่วงยุคสมัยเดียวกันในแง่ของการผลิตเนื้อหา คือ
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กระบวนการเขียนบทแบบปลายเปิด (open-text) โดยบทละครเรื่องนี้มาจากการ                  
นัดสัมภาษณ์พูดคุยกันในกลุ่มทีมงานที่มีความเกี่ยวพันกับครอบครัวจีน รวมไปถึง                   
การนัดสัมภาษณ์ครอบครัวจีนในปัจจุบันที่เป็นเจ้าของธุรกิจกงสีจนได้ประเด็นที่เป็น                  
จุ ด เริ่ ม ต้ น การท� ำ บทจึ ง ไม่ ไ ด้ เริ่ ม จากการมี พ ล็ อ ต (plot) หรื อ มี ตั ว ละครชั ด เจน                                
แต่ ม าจากการแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ จ ากครอบครั ว ของผู ้ ก� ำ กั บ โดยมี นั ก แสดงคื อ                      
คนส�ำคัญในการพัฒนาบทละครโทรทัศน์เรื่องนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเสนอความเป็นจีน
งานวิจัยของเพ็ญประภา เหล่าทะนนท์ และจารุวรรณ ธรรมวัตร (2563) เรื่อง
ความเป็นจีนในนวนิยายและเรื่องสั้นของประภัสสร เสวิกุล ซึ่งเป็นผู้แต่งวรรณกรรม                 
ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนหลายเรื่อง อาทิ เรื่อง ส�ำเภาทอง (2541)
เรื่อง ม่านมรสุม (2541) เรื่อง ไชน่ามูน (2558) และเรื่อง ลอดลายมังกร พบว่า                              
ในนวนิยายมีการน�ำเสนอวัฒนธรรม สังคม ค่านิยม อุดมการณ์ทสี่ บื ทอดกันมาของคนจีน                  
และคนไทยเชื้อสายจีนที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยมีแก่นของเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับครอบครัวและการด�ำเนินชีวิตที่ต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับ           
งานวิจยั ของพิณวิไล ปริปณ
ุ ณะ (2555) เรือ่ งการปรับเปลีย่ นอัตลักษณ์ของคนจีนในไทย:
กรณีศึกษาตัวละครจีนอพยพในนวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร ที่พบว่า นอกเหนือจาก               
การธ�ำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านค่านิยม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีแล้ว                  
ตัวละครจีนอพยพยังต้องมีด้านที่ต้องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เพื่ออยู่ในวัฒนธรรมใหม่            
อย่างกลมกลืนโดยมีปจั จัยหลังทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลง คือ สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การวิจัยของสุเมธ อาชาสมประสงค์ (2554) ศึกษาละครโทรทัศน์ที่มีการน�ำเสนอภาพ        
คนไทยเชือ้ สายจีนจ�ำนวน 3 เรือ่ ง คือ เรือ่ ง มงกุฎดอกส้ม (2539, 2553) เรือ่ ง เสน่หน์ างงิว้
(2542, 2551) และเรือ่ ง หงส์เหนือมังกร (2543) พบว่า ละครโทรทัศน์ได้สะท้อนวิถชี วี ติ
ครอบครัวของชาวไทยเชือ้ สายจีนทีเ่ ป็นครอบครัวใหญ่ ซึง่ มีการปรับเนือ้ หาในเรือ่ งสังคม             
ผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) ไปตามยุคสมัยของสังคม สิ่งที่คงไว้เหมือนเดิม คือ            
การสืบทอดความเชื่อในระบบชายเป็นใหญ่ การบูชาเทพเจ้า บรรพบุรุษ และวิธีปฏิบัต            ิ
ในพิธีกรรมส�ำคัญของชาวจีน ส่วนงานวิจัยของบุณยนุช สุทาพจน์ (2562) เรื่องแนวคิด
ทฤษฎีการเล่าเรื่องกับค่านิยมคนไทยเชื้อสายจีนในละครโทรทัศน์เรื่อง เลือดข้นคนจาง
พบว่า มีการน�ำเสนอค่านิยมของคนไทยเชื้อสายจีนในละครโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ         
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ความเป็นครอบครัว สิง่ ทีค่ งไว้คอื เรือ่ งความไม่เท่าเทียมกันของเพศชาย-หญิง และค่านิยม
เรื่องความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ส่วนความเชื่อและประเพณีนั้นมี การเปลี่ยนแปลงไป            
ตามยุคสมัยหรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเกิดความขัดแย้งที่เป็นจุดเปลี่ยนของละคร

วิธีการวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้ใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)             
แบบเลือกกรณีศกึ ษา อันประกอบไปด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิจยั เชิงเอกสาร
(documentary research) ได้แก่ คลิปวิดีโอของละครโทรทัศน์เรื่อง ลอดลายมังกร
(2535) จ�ำนวน 20 ตอน และเรื่อง เลือดข้นคนจาง (2561) จ�ำนวน 18 ตอน ที่เผยแพร่
ทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ www.youtube.com, www.ethaitv.tv รวมทั้ง             
ข่าวสาร บทความ หนังสือ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับละครโทรทัศน์เรือ่ งดังกล่าว โดยวิเคราะห์
ผ่านองค์ประกอบของละคร ได้แก่ โครงเรือ่ ง (plot) ตัวละคร (character) สาระของเรือ่ ง               
หรือแนวคิดหลัก (theme) ภาพ (spectacle) หรือฉาก (scene) ที่น�ำเสนออัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนผ่านการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของ              
สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล และเฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ (2557) ที่ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่              
ด้านภาษาและชีวติ ความเป็นอยู่ ด้านการแต่งกาย ด้านความเชือ่ ด้านค่านิยม ด้านประเพณี
และด้านความสัมพันธ์ทางครอบครัว จากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความสอดคล้องต้องกัน           
ของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) โดยการน�ำข้อมูล
ทั้งในรูปแบบเอกสารและผลการสังเกตที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน อาทิ             
คลิปวิดโี อละครเรือ่ ง เลือดข้นคนจาง กับบทความวิจยั เรือ่ ง เลือดข้นคนจาง ของบุณยนุช              
สุทาพจน์ (2562) คลิปวิดีโอละครเรื่อง ลอดลายมังกร กับงานวิจัยเรื่อง ลอดลายมังกร
ของพิณวิไล ปริปณ
ุ ณะ (2555) ในส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะน�ำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา  
โดยใช้การตีความเพือ่ สร้างข้อสรุป (conclusion interpreting) โดยน�ำเสนอผลการวิจยั             
ในแต่ละด้านของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นจีนของสานิต ศิริวิศิษฐ์กุล และ             
เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ (2557) และสรุปผลการวิจัยโดยเชื่อมโยงข้อมูลผลการวิจัย             
อภิปรายร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็นการน�ำเสนอ             
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในด้านทีค่ งไว้ตามขนบ (convention) และด้านทีส่ ร้างสรรค์ใหม่
(invention)

86

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง จาก ลอดลายมังกร สู่ เลือดข้นคนจาง: การน�ำเสนออัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในละครโทรทัศน์ ได้วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
การวิจัยดังนี้
1. การน�ำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านภาษาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่
1.1 ด้านภาษา
1.1.1 ชื่อตัวละคร พบว่า ในละครเรื่อง ลอดลายมังกร มีตัวละครจีน
ในรุ่นที่ 2 และ 3 มีชื่อเป็นภาษาไทยทั้งสิ้น ยกเว้นลูกของเหลียงที่เกิดกับเหมยหลิง
ภรรยาคนแรกที่เมืองจีน คือ เทียน (ภาษาจีนแปลว่า ฟ้า) และแอนดี้ (ชื่อแบบฝรั่ง)
ช่ ว งที่ เ หลี ย งก� ำ ลั ง สร้ า งตั ว ในแผ่ น ดิ น ไทยและมี ค วามมั่ น คงในอาชี พ การงานจนมี
ครอบครัวใหญ่เป็นช่วงที่ชาวจีนต้องการความกลมกลืนในสังคมไทยสูงเพื่อติดต่อค้าขาย
ดังนั้นการท�ำให้ตนเองมีความเป็น “คนไทย” จึงเป็นสิ่งส�ำคัญในขณะนั้น ตัวละครใน
รุ่นลูกและหลานของเหลียงที่แต่งงานกับภรรยาคนไทย คือ เนียมและมาลัย จึงมีชื่อ
ตามแบบคนไทยในสมัยนั้น เช่น นัฐ นภ นุช อานนท์ นันทนา นรากร นงพะงา เป็นต้น
ในขณะที่ละครเรื่อง เลือดข้นคนจาง ตัวละครจีนรุ่นที่ 1 คือ อาม่าและอากงมีชื่อเป็น
ภาษาไทย คือ สุกิจ และปราณี ตัวละครจีนรุ่นที่ 2 (รุ่นลูก) มีชื่อเป็นภาษาไทย คือ
ประเสริฐ เมธ ภัสสร มนฤดี และกรกันต์ ตัวละครจีนรุ่นที่ 3 (รุ่นหลาน) ที่มีเป็น
ภาษาจีนหรือมีสัญญะแบบดัชนี (index) ที่สามารถเชื่อมโยงความเป็นจีน คือ มาเก๊า
ก๋วยเตี๋ยว เต๋า เต้ย ฉี อี้ และเหมเหม่ มีตัวละครใช้ชื่อแบบฝรั่งหรือมีสัญญะของ
ความเป็นฝรั่ง คือ เวกัส พีท เอิร์น ด้านส�ำเนียงภาษาพบว่า ตัวละครหลักของเรื่อง
ลอดลายมังกร คือ เหลียง ที่มาจากจีน ใช้การพูดแบบส�ำเนียงไทยโดยไม่ติดส�ำเนียงจีน
ในขณะที่เหมยหลิง ภรรยาคนแรกของเหลียงจะมีการใช้ส�ำเนียงจีนในการพูดภาษาไทย
ตลอดทั้งเรื่องเช่นเดียวกันกับตัวละครอาม่าในเรื่อง เลือดข้นคนจาง
1.1.2 ด้านสัญลักษณ์ทางภาษา ละครเรื่อง ลอดลายมังกร ปรากฏได้
ชัดเจนเรื่องของการน�ำอักษรจีน “หงี” ที่มีความหมายว่า “คุณธรรม” มาเป็นสัญญะ
ส�ำคัญในการน�ำเสนอภาพอัตลักษณ์ของชาวจีนในสมัยนั้น เนื่องจากต้องการสร้าง
ค่านิยมว่าคนจีนพลัดถิ่นในไทยมีส�ำนึกรักในบุญคุณของแผ่นดินไทยเพราะเป็นที่ลี้ภัย
จากระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ส่วนละครเรื่อง เลือดข้นคนจาง มีอักษรภาพ
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แบบจี น ในการตกแต่ ง ประดั บ บ้ า นเพื่ อ ประกอบให้ เ ห็ น ความเป็ น จี น โดยบ้ า นที่ มี              
สัญลักษณ์ทางภาษาชัดที่สุดคือบ้านของอากงซึ่งเป็นจีนรุ่นที่ 1 ส่วนบ้านของจีนรุ่นที่ 2
นั้นมีการใช้ภาพแบบจีนในการประดับบ้านโดยมิได้ให้ความส� ำคัญในการเป็นสัญญะ                 
เพื่อเล่าเรื่องราวแต่อย่างใด
1.1.3 ดนตรีประกอบ เพลงประกอบละครหลักของละครเรือ่ ง ลอดลาย
มังกร คือ เพลงชื่อ ลอดลายมังกร ใช้การสอดแทรกดนตรีเสียงเครื่องดนตรีแบบจีน เช่น
เสียงเครื่องสาย มีการขับร้องเนื้อเพลงที่ใช้การเล่าเรื่องชีวิตของตัวละครเหลียงตั้งแต่               
ต้นจนจบชีวิตลง ส่วนเพลงประกอบหลักของละครเรื่อง เลือดข้นคนจาง ใช้เครื่องดนตรี
สากลแบบวงออร์เคสตร้า (orchestra) ร่วมกับเครือ่ งดนตรีจนี บรรเลงโดยไม่มกี ารขับร้อง
เนื้อเพลงถือเป็นมิติใหม่ของเพลงประกอบละครที่ท�ำให้เห็นความแตกต่างจากละคร
โทรทัศน์ที่น�ำเสนอเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนเรื่องอื่น ๆ ซึ่งลักษณะของการใช้เพลง
ที่มีแต่ท�ำนองไม่มีขับร้องประกอบนี้มีอิทธิพลมาจากกระแสของซีรีส์เกาหลี (K-Series)
1.2 วิถีชีวิตความเป็นอยู่
1.2.1 ครอบครัว การคงไว้ตามขนบเดิมของอัตลักษณ์ความเป็นจีน                
คือ ความเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งประกอบด้วยตัวละครจีนสามรุ่น คือ จีนรุ่นที่ 1 (ปู่ ย่า             
ตา ยาย) จีนรุ่นที่ 2 ( พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา) จีนรุ่นที่ 3 (ลูกหลาน) โดยละครน�ำเสนอ
เรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนที่การประกอบกิจการครอบครัวโดยการท�ำธุรกิจการค้า
และขยายกิจการในระบบกงสี แบ่งให้ลกู หลานดูแลกิจการในเครือและต่างได้รบั ส่วนแบ่ง
จากผลก�ำไรของบริษัท การสร้างสรรค์ใหม่ในละครเรื่อง เลือดข้นคนจาง ที่พบคือ                    
การเลือกเส้นทางประกอบอาชีพของ อี้ ลูกชายคนโตของภัสสรที่ออกไปเปิดร้านตัดผม
ของตนเองโดยทีพ่ อ่ แม่และปูย่ า่ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่า มีความเป็นจีน    
ที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งพ่อแม่ยุคใหม่จะให้อิสระลูกให้การเลือก                     
เส้นทางชีวิตของตนเองโดยไม่จ�ำเป็นต้องกลับมารับช่วงต่อกิจการของครอบครัวแม้จะ  
เป็นลูกชายคนโตก็ตาม
1.2.2 อาหารเครือ่ งดืม่ ด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีแ่ สดง “ความเป็นจีน”
มีดา้ นทีค่ งไว้ตามขนบ คือ การทานอาหารด้วย “ตะเกียบ” เมือ่ มีการรวมจีนทัง้ สามรุน่ และ
จะมีทานอาหารบนโต๊ะแบบกลม ซึง่ โดยปกติตวั ละครจีนในรุน่ ที่ 2 และ 3 จะใช้ชอ้ นส้อม
ทานอาหารแต่ในเวลาที่ทานอาหารร่วมกับจีนรุ่นที่ 1 จะมีใช้ตะเกียบ แสดงให้เห็นว่า           
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ตั ว ละครจี น ในรุ ่ น ลู ก และหลานต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ ตามแบบขนบของจี น รุ ่ น ที่ 1                
โดยมีสัญญะการคีบอาหารให้ลูกหลานตามล�ำดับศักดิ์เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของ               
ความเป็นจีน ซึ่งในละครเรื่อง เลือดข้นคนจาง มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมนี้ใหม่ในตอน
ท้ายเรื่อง ตามธรรมเนียมจีนเดิมแม่จะคีบอาหารให้ลูกชายก่อนลูกสาว แต่ในตอนท้าย                   
อาม่าผู้เป็นแม่ให้ความส�ำคัญกับภัสสรที่เป็นลูกสาวโดยการคีบอาหารให้ภัสสรก่อน                   
แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบันสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป               
ตามบริบทของสังคมในเรื่องความเท่าเทียมของชาย-หญิง ซึ่งแม้แต่ตัวละครจีนรุ่นที่ 1              
ก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้หากเปิดใจให้กว้างและรับฟังความรู้สึกของลูกหลานใน
ครอบครัว
1.2.3 ฉาก มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นจีนที่คงไว้ตามขนบ คือ
ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัย “ความเป็นจีน” ของกลุม่ คนทีม่ ฐี านะดีของละครเรือ่ ง ลอดลายมังกร
และละครเรื่อง เลือดข้นคนจาง จะเป็นการปลูกบ้านเดี่ยว แต่รูปแบบสถาปัตยกรรมจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย ในเรือ่ ง ลอดลายมังกร จะเป็นลักษณะของตึกสูง 4-5 ชัน้              
มีบริเวณโดยรอบ ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัยของตัวละครในเรือ่ ง เลือดข้นคนจาง จะเป็นบ้านเดีย่ ว
สองชัน้ ปลูกอยูใ่ นซอยเดียวกัน แต่ละบ้านมีสญ
ั ญะทีส่ ะท้อนมาจากบุคลิกของเจ้าของบ้าน
เช่น บ้านของเมธลูกชายคนรองเป็นคนสมถะ บ้านจึงมีความเรียบง่ายไม่มีเฟอร์นิเจอร์
หรูหรา ในขณะที่บ้านของภัสสรที่เป็นผู้หญิงกระฉับกระเฉงเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย                
บ้านจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนอย่างหรูหราแบบจีนผสมฝรั่ง ส่วนสถานที่นอกเหนือ                 
จากประเทศไทยที่ละครทั้งสองเรื่องน�ำเสนอเหมือนกันคือ “ฮ่องกง” ในละครเรื่อง                 
ลอดลายมังกร เหลียงส่งแอนดี้ ลูกชายไปศึกษาต่อที่ฮ่องกงและได้สะใภ้ชื่อเป๊กกี้เป็น            
บุตรสาวเศรษฐีฮ่องกงมาเป็นภรรยา ส่วนในเรื่อง เลือดข้นคนจาง ประเสริฐมีภรรยา              
คนแรกชื่อคริสเป็นคนฮ่องกง ซึ่งคริสและประเสริฐได้ส่ง พีท ลูกชายคนโตไปศึกษาต่อ
ปริญญาโททีฮ่ อ่ งกง นอกจากนี้ ฮ่องกงยังเป็นทีท่ คี่ ริสกับพีทย้ายไปอยูใ่ นช่วงทีค่ รอบครัว            
เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมและตัวละครเกิดความไม่สบายใจ เช่นเดียวกันกับในเรื่อง
ลอดลายมังกร ทีช่ าญชัยหนีไปทีฮ่ อ่ งกงเมือ่ เกิดการฟ้องร้อง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศอันดีของชาวจีนกับประเทศฮ่องกงในฐานะประเทศทีม่ รี ะบบการศึกษาดี               
มีสตรีงดงาม มีความปลอดภัยในการลี้ภัยหรือไปพักใจ ซึ่งความสัมพันธ์นี้ยังคงไม่มี               
ความเปลี่ยนแปลงแม้เวลาจะผ่านไป
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1.2.4 อุปกรณ์ประกอบฉาก มีการน�ำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม            
ความเป็ น จี น ในด้ า นที่ ค งไว้ ต ามขนบ คื อ ของประดั บ ตกแต่ ง บ้ า นในละครเรื่ อ ง                          
ลอดลายมังกร บ้านของเหลียงภายนอกเป็นตึกปูนแบบสมัยใหม่แต่ข้าวของเครื่องใช้
ภายในบ้านหลายอย่างยังคงความเป็นจีนอยู่ เช่นเดียวกันกับบ้านของอากงอาม่าในเรื่อง
เลือดข้นคนจาง ภายนอกเป็นบ้านเดีย่ วแบบสมัยใหม่ (modern) แต่ภายในมีเครือ่ งเรือน
แบบจีนตั้งแต่ห้องท�ำงานที่มีภาพวาดพู่กันจีน มีสมุดแบบจีน ชุดน�้ำชาแบบจีน อุปกรณ์
ประกอบฉากที่ละครทั้งสองเรื่องคงไว้ตามขนบ คือ “ปืน” ซึ่งในเรื่อง ลอดลายมังกร
นันทนาใช้ปนื ข่มขูช่ าญชัยในงานแต่งงานเพราะเจ็บแค้นทีถ่ กู หลอกลวงให้มคี วามสัมพันธ์
จนตั้งครรภ์และถูกไล่ให้ไปท�ำแท้งจนเสียสติ ส่วนในเรื่อง เลือดข้นคนจาง เมธใช้ปืนเป็น
อาวุธในการฆ่าประเสริฐพี่ชายของตนเองเพราะโกรธแค้นที่ประเสริฐปิดบังความจริงว่า              
คริสเป็นคนวางยาภรรยาคนแรกของตนเองจนแท้งลูก แม้เรื่องราวของละครจะเกิดขึ้น
ต่างยุคสมัยแต่ตวั ละครจีนทัง้ สองเรือ่ งยังคงรักษาขนบในการเลือกใช้ปนื เพือ่ ก่อความรุนแรง
เพราะเป็นชนชั้นกลางที่มีการศึกษาดี มีฐานะดี อยู่ในสังคมที่ไม่นิยมใช้ความรุนแรงจาก
การชกต่อยหรือตบตีเพราะถือว่าเป็นลักษณะของอันธพาล ลักษณะของอาวุธที่เลือกใช้
จึงแสดงให้เห็นระดับชนชั้นของตัวละครจีนในสังคมไทย
2. การน�ำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย
ั นาการของอัตลักษณ์ความเป็นจีน
ในละครเรือ่ ง ลอดลายมังกร มีการน�ำเสนอวิวฒ
เมือ่ ตัวละครมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขนึ้ โดยเหลียงเปลีย่ นจากการแต่งกายแบบจีนมาเป็น
แบบสมัยนิยมในสังคมไทยสมัยนั้น แต่ในขณะที่เหมยหลิงยังคงใส่เสื้อผ้าแบบจีนแต่ม            ี
การใช้ลวดลายผ้าและเครือ่ งประดับทีแ่ สดงถึงฐานะทีด่ ขี นึ้ ตามล�ำดับ ลักษณะทางวัฒนธรรม
เช่นนีเ้ ป็นการแสดงถึงการเปิดรับวัฒนธรรมของตัวละคร ซึง่ เหลียงแม้จะมาจากจีนแต่เมือ่
มาอยู่ประเทศไทยต้องประกอบกิจการค้าขายติดต่อกับคนมากมายจึงต้องมีการปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมไทย ส่วนเหมยหลิงเป็นภรรยาของเหลียงที่มาจากจีนนั้น ไม่ต้องท�ำงานที่
พบปะผู้คนจึงคงความเป็นจีนไว้อย่างเต็มตัว
การคงลั ก ษณะการแต่ ง กายแบบจี น ของตั ว ละครในเรื่ อ ง เลื อ ดข้ น คนจาง
มีสัญญะที่แตกต่างไป ตัวอย่างเช่น ในงานวันเกิดอากง คริส ซึ่งเป็นสะใภ้คนโตจะสวม             
ชุดแบบจีนในขณะที่ตัวละครอื่นสวมชุดตามสมัยนิยม ความหมายของการสวมชุดจีน                 
ของคริสนั้นเพื่อเป็นการแสดงที่มาของชาติก�ำเนิดว่าไม่ใช่คนไทยจึงมีธรรมเนียมที่ต่างไป
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และความหมายในทางการแสดงเป็นการบ่งบอกความไม่เข้าพวกกับครอบครัว ซึ่งคริส                
มี ป ั ญ หากั บ สามี จ นหย่ า ขาดกั น และเกื อ บจะถู ก ส่ ง ตั ว กลั บ ประเทศแต่ เ กิ ด ตั้ ง ครรภ์                        
คริสจึงรู้สึกเหมือนไม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมาโดยตลอด การที่ตัวละครจีนที่มา               
จากประเทศอื่นมีการแต่งกายด้วยชุดแบบจีนในละครทั้งสองเรื่องนั้นมีวัตถุประสงค์                  
เพื่อแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละครที่มีความแปลกแยกแตกต่างจากคนในครอบครัว               
เช่น เหมยหลิงต้องการแต่งชุดแบบจีนเพื่อแสดงอ�ำนาจของการเป็นภรรยาคนแรกของ             
เหลียงที่มาจากเมืองจีน โดยไม่ยอมลดความเป็นจีนลงเพราะเป็นสิ่งที่ท�ำให้รู้สึกมีอ�ำนาจ
การต่อรองในพื้นที่ส่วนตัว (private sphere) กับภรรยาคนที่สองและสามของเหลียง         
ส่วนคริสนั้นเป็นไปในทางตรงกันข้าม คือ สวมชุดตามสมัยนิยมของไทยเพื่อให้รู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของบริบทที่อาศัยอยู่ โดยการสวมชุดแบบจีนในโอกาสส�ำคัญนั้นเพื่อแสดง                
ค่านิยมในการให้เกียรติผู้ใหญ่ แต่กลายเป็นสัญญะหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ชมสามารถจดจ�ำ                           
ตัวละครนี้ได้ว่ามีชาติกำ� เนิดที่แตกต่างจากคนในครอบครัว
3. การน�ำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านความเชื่อ
แม้ว่าตัวละครเหลียงในเรื่อง ลอดลายมังกร จะเจริญรุ่งเรืองได้จากการมีวิริยะ
อุตสาหะของตนเองแต่กม็ กี ารน�ำเสนอความเชือ่ ในเรือ่ งฟ้าดิน การบูชาเทพเจ้า การสร้าง
ฮวงซุ ้ ย จากความเชื่ อ ว่ า ฮวงซุ ้ ย ที่ ดี จ ะช่ ว ยให้ ลู ก หลานเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งจึ ง มี พิ ธี ก รรม                      
การกราบไหว้ขอพรเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเหลียงมีการหมายมั่นให้นุชไป
แต่งงานกับลูกชายเจ้าของโรงน�้ำปลาที่ระยองเพื่อจะได้ขอซื้อที่ดินที่ฮวงจุ้ยดีด้านหน้า             
ติดทะเลด้านหลังติดภูเขาในราคาพิเศษเอาท�ำฮวงซุ้ย ส่วนในเรื่อง เลือดข้นคนจาง ไม่มี
การขอพรเทพเจ้าหรือบนบานศาลกล่าว แม้ในขณะที่ตัวละครตกอยู่ในความล�ำบาก                   
ก็ไม่มีการขอความช่วยเหลือจากฟ้าดินเทวดาใด ๆ แสดงให้เห็นว่า ละครเรื่องนี้ม                     ี
ความเชื่อสมัยใหม่ว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและไม่เชื่อในอ�ำนาจของเทพเจ้าว่าสามารถ              
ดลบันดาลสิ่งต่าง ๆ ให้ได้แต่อยู่ที่การกระท�ำของตนเอง
4. การน�ำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านค่านิยม
ในเรื่อง ลอดลายมังกร มีการใช้ตัวหนังสือจีนสีทอง อ่านว่า “หงี” ซึ่งแปลว่า
“คุณธรรม” เป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญที่เหลียงใช้เป็นเครื่องเตือนใจและสั่งสอนลูกหลานให้              
คงความดีเอาไว้และขยันขันแข็ง เปรียบเหมือนรูปภาพ “มด” ที่เพื่อนชาวจีนของเหลียง               
ใช้เตือนใจกันให้มมุ านะ อดทนต่อความยากล�ำบากรวมไปถึงความกตัญญูตอ่ แผ่นดินไทย             

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

91

ที่อาศัยอยู่ อันเป็นสิ่งที่เหลียงมักกล่าวเสมอในละคร ในขณะที่เรื่อง เลือดข้นคนจาง
ไม่ได้น�ำเสนอค่านิยมนี้อย่างชัดเจน
ค่านิยมที่คงไว้ตามขนบอย่างชัดเจนในละครทั้งสองเรื่อง คือ การให้ความส�ำคัญ
กับลูกชายและหลานชายคนโตมากกว่าผู้หญิงในบ้าน ค่านิยมนี้ในเรื่อง เลือดข้นคนจาง
บอกเล่าผ่านพฤติกรรมของอาม่าที่มีต่อภัสสร เช่น เมื่อในอดีตเวลาทานข้าวร่วมกัน
พ่อแม่จะหยิบก้ามปูให้ลูกชายก่อนโดยไม่สนใจลูกสาวเลย ค่านิยมที่ยังคงไว้ตามขนบ
อีกประการ คือ ของการเป็นลูกชายคนโตที่จะได้รับสืบทอดกิจการต่อจากพ่อแม่ ซึ่งใน
เรือ่ ง ลอดลายมังกร มีการแสดงให้เห็นว่า ค่านิยมดังกล่าวท�ำให้เกิดขัดแย้งในครอบครัว
และลูกชายคนโตอาจเป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติพร้อมในการสืบทอดกิจการ เช่นเดียวกัน
กับในเรื่อง เลือดข้นคนจาง ซึ่งสถานะ “ตั่วซุง” ของพีท ก็ท�ำให้เกิดความบาดหมางกับ
ลูกพี่ลูกน้องคนอื่นในครอบครัว แต่ในเรื่อง เลือดข้นคนจาง น�ำเสนอให้เห็นภาระหน้าที่
ของลูกชายคนโตของแต่ละครอบครัวในการปกป้องครอบครัวของตนเอง โดยค่านิยม
ของวัฒนธรรมที่แตกต่างไปในเรื่อง เลือดข้นคนจาง คือ การให้บทบาทกับผู้หญิงใน
การต่อรองอ�ำนาจกับระบบชายเป็นใหญ่ในครอบครัวจีน เช่น ภัสสรด่าว่าพี่ชายในที่
สาธารณะต่อหน้าพนักงานในบริษัทและประท้วงโดยให้คนงานในฝ่ายของตนไม่ยอม
ท�ำตามข้อตกลงของบริษัทเพราะเห็นว่าพินัยกรรมของพ่อนั้นไม่ยุติธรรม หรือการที่
เหม่เหม หลานสาวคนเดียวของตระกูลลุกขึ้นมาปกป้องพ่อจากการเป็นผู้ต้องสงสัยว่า
เป็นฆาตกร แม้ว่าจะต้องหลอกลวงญาติพี่น้องของตัวเองก็ตาม
การสร้างสรรค์ใหม่ในองค์ประกอบนีแ้ สดงให้เห็นว่า ความเป็นจีนในละครยุคใหม่
ให้ความส�ำคัญกับบทบาทของตัวละครทีเ่ ป็นผูห้ ญิงมากขึน้ ในขณะทีเ่ รือ่ ง ลอดลายมังกร
มีตวั ละครหญิงรุน่ ที่ 2 ทีม่ กั ถูกน�ำเสนอในฐานะผูถ้ กู กระท�ำทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
และต้องยอมรับอ�ำนาจของผู้ชายในการให้ความคุ้มครองดูแล เช่น เนียมยอมให้เหลียง
มีภรรยาคนที่สาม คือ มาลัย มาอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูล แต่ คริส ภรรยาคนแรก
ของประเสริฐในเรื่อง เลือดข้นคนจาง มีการให้สายสืบไปสะกดรอยตามจนทราบว่า
ประเสริฐแอบไปมีอีกครอบครัวกับ นิภา คนรักเก่า และมีลูกด้วยกัน คือ ฉี คริสจึงมี
การข่มขู่และเผชิญหน้ากับสามีเพื่อแสดงจุดยืนของตัวเอง
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5. การน�ำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านประเพณี  
5.1 พิธีกรรมทั้ง 8 ในรอบปี ในละครเรื่อง เลือดข้นคนจาง ไม่ปรากฏการ           
น�ำเสนอภาพพิธีกรรมเหล่านี้ แต่ในละครเรื่อง ลอดลายมังกร มีการกล่าวถึงงานตรุษจีน
ในฐานะพิธีกรรมส�ำคัญของชาวจีน
5.2 พิธีกรรมทั้ง 5 ในรอบชีวิต ในเรื่อง ลอดลายมังกร มีการน�ำเสนอ                    
ภาพของพิธีแต่งงานแบบจีนของเหลียงและเนียม ภรรยาคนที่สองที่เป็นชาวไทยและ                
งานแซยิดของเหลียงที่จัดแบบพิธีจีน ส่วนละครเรื่อง เลือดข้นคนจาง มีการน�ำเสนอพิธี
งานศพของอากงที่จัดแบบจีนและลูกหลานทุกรุ่นมีการแต่งกายแบบจีนและมีพิธีกรรม
แบบจีน
แม้ว่าละครทั้งสองเรื่องจะมีการน�ำเสนอพิธีกรรมความเป็นจีนที่แตกต่างกันไป  
แต่สิ่งหนึ่งที่มีร่วมกัน คือ ในละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาของชาวไทยเชื้อสายจีนยังคงรักษา
ขนบของการน�ำเสนอพิธีกรรมเอาไว้เพื่อขับเน้นให้เห็นอัตลักษณ์ความเป็นจีนที่เด่นชัด
และเป็นการตอกย�้ำภาพความเป็นครอบครัวใหญ่ของคนจีน 3 รุ่นในการอยู่ร่วมกันเพื่อ
ปฏิบัติพิธีกรรมดังกล่าว
6. การน�ำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ละครโทรทัศน์มักกล่าวถึงความสัมพันธ์ของตัวละครจีนกับคนรอบข้างโดยใช้
กรอบความสัมพันธ์ 5 รูปแบบของขงจื้อ (ปรีดา อัครจันทโชติ, 2561) โดยมีลักษณะ               
ดังนี้
6.1 บิ ด ากั บ บุ ต ร ตามหลั ก ขงจื้ อ แล้ ว ผู ้ เ ป็ น ลู ก ต้ อ งเชื่ อ ฟั ง พ่ อ เพื่ อ แสดง                
ความกตัญญู ดังนั้นการสื่อสารระหว่างพ่อกับลูกของคนจีนจึงเป็นการสื่อสารทางเดียว
(one-way communication) ในละครเรื่อง ลอดลายมังกร มีลักษณะความสัมพันธ์                
เช่นนี้อย่างชัดเจน คือ ชาวจีนรุ่นที่ 2 และ 3 จะต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งสอนของชาวจีน               
รุ่นที่ 1 ซึ่งเหลียงมักจะเป็นตัวแทนของพ่อที่ดีมีคุณธรรม ขยันขันแข็ง เป็นตัวอย่างที่ดี             
ในด้านต่าง ๆ ในลูกหลาน ซึ่งเมื่อมีตัวละครรุ่นลูกและหลานที่พยายามออกนอกกรอบนี้
แต่ก็มักจะได้รับผลกรรมในการไม่เชื่อฟังค�ำสอนของพ่อ เช่น แอนดี้ที่พยายามรวบ                
อ�ำนาจการบริหารบริษัทเมื่อเหลียงลี้ภัยไปฮ่องกง กอบโกยเงินเข้าตัวเองจนท�ำให้ขยาย
กิจการเกินตัวและต้องขาดทุนมหาศาล ในท้ายที่สุดแอนดี้ก็ต้องเจอกับผลกรรมที่มา              
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ในรูปแบบของลูกชาย คือ ชาญชัยทีม่ ลี กั ษณะของคนอกตัญญู ออกไปเปิดบริษทั แข่งขัน            
กับกิจการของครอบครัวจนเกิดการสูญเสียอีกครั้งใหญ่ ขณะที่เรื่อง เลือดข้นคนจาง
มีการน�ำเสนอเรือ่ งราวระหว่างผูเ้ ป็นพ่อในจีนรุน่ ที่ 1 ซึง่ ในอดีตเคยบังคับให้ลกู ชายคนโต
คลุมถุงชนแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อแม่จัดหามาให้จนกลายเป็นปัญหาต่อมา ส่วนชาวจีน            
รุ่นที่ 2-3 ไม่ปรากฏการบังคับให้เชื่อฟังจากพ่อและบทบาทของความเป็นพ่อของบาง               
ตัวละครนั้นกลายเป็นตัวละครที่ไม่มีความเป็นผู้น�ำครอบครัว เช่น เมธ พ่อที่ไม่สามารถ
ดูแลตัวเองได้ต้องให้ลูกสาวคอยจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้ หรือความเป็นพ่อของอากงที่บังคับ
ให้ประเสริฐแต่งงานกับคริสและกลายเป็นการน�ำงูพษิ เข้ามาในครอบครัวจนเกิดเรือ่ งราว
ที่เป็นต้นเหตุของการฆาตกรรมครั้งนี้ แสดงให้เห็นบทบาทความเป็นพ่อที่ไม่ได้เป็น           
ตัวอย่างของความถูกต้องเสมอไป
6.2 พี่กับน้อง จากการวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นจีนของ          
ตัวละครที่เป็น “พี่กับน้อง” ในละครโทรทัศน์ทั้งสองเรื่องมีพบว่า สามารถแบ่งลักษณะ
ของความสัมพันธ์แบบพี่น้องได้ 2 ประเภท คือ “พี่น้องจากแม่เดียวกัน” และ “พี่น้อง
จากคนละแม่ ” พี่ น ้ อ งในแม่ เ ดี ย วกั น มั ก ถู ก น� ำ เสนอให้ มี ลั ก ษณะนิ สั ย แตกต่ า งกั น                         
ในเรื่อง ลอดลายมังกร นงพงาพี่สาวเป็นคนมีความรับผิดชอบแต่นรากรเป็นคนใช้ชีวิต
สุรุ่ยสุร่าย อี้เป็นพี่ชายที่ฉลาดสามารถปกป้องครอบครัวได้ ในขณะที่เต้ยน้องชาย                     
คนสุดท้ายท�ำให้ตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมและท�ำให้ครอบครัวเดือดร้อน
ส่วนตัวละครที่เป็นพี่น้องคนละแม่ในลอดลายมังกรยังมีความไม่ลงรอยกันจากการ                   
จัดล�ำดับศักดิ์ความส�ำคัญในครอบครัว แต่ในเรื่อง เลือดข้นคนจาง มีการน�ำเสนอ                     
ตั ว ละครคนละแม่ อ ย่ า ง ฉี กั บ อี้ ที่ ไ ด้ พ บกั น หลั ง จากที่ พ ่ อ เสี ย ชี วิ ต และสามารถ                     
ปรองดองกันได้ แสดงให้เห็นว่า บริบทของการเป็นพี่น้องคนละแม่ในความเป็นจีน                
ไม่จำ� เป็นต้องเกิดการแก่งแย่งแข่งขันกันเพือ่ ให้เป็นผูส้ บื ทอดกิจการ โดยในบรรดาพีน่ อ้ ง           
ของตระกูลจิระอนันต์ กรกันต์นอ้ งชายคนสุดท้ายเป็นอีกหนึง่ คนทีไ่ ม่มคี วามทะเยอทะยาน
เพื่อเป็นผู้บริหารกิจการครอบครัวแต่พึงพอใจกับการได้รับเงินปันผลของบริษัทและ                
อยู่อย่างสบายโดยไม่ต้องท�ำอะไรเลย ในขณะที่เรื่อง ลอดลายมังกร มีการน�ำเสนอ               
ความขัดแย้งจากพีน่ อ้ งคนละแม่เพราะความหวังทีจ่ ะได้บริหารกิจการของเหลียงผูเ้ ป็นพ่อ
6.3 สามีกับภรรยา ผู้ชายจีนนั้นมีความชอบธรรมที่จะมีภรรยาหลายคนเพื่อ             
เพิ่มโอกาสในการมีบุตรชายสืบสกุล ผู้หญิงที่เป็นภรรยานั้นต้องเป็นฝ่ายอดทนทุกอย่าง
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ในเรื่อง ลอดลายมังกร เหลียงแต่งงานกับเนียมซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยเชื้อสายจีน                       
แต่ตัวเองก็มีภรรยาคนจีนอยู่ก่อนแล้วและตามมาอยู่ด้วยที่ไทยอย่าง “เหมยหลิง”                    
ซึ่งเนียมที่รู้ธรรมเนียมชาวจีนว่าตนเองตกเป็นเมียรองก็ต้องให้ความเคารพเหมยหลิง               
และในเวลาต่อมา เหมยหลิงก็เป็นคนจัดหา “มาลัย” มาเป็นเมียคนที่สามของเหลียง
ความสัมพันธ์ระหว่างเหลียงกับเมียทั้งสามคนนั้นไม่ได้มีการใช้อ�ำนาจบังคับขู่เข็ญ                      
แต่ถือเป็นปกติของผู้ชายในยุคสมัยนั้นที่จะมีภรรยาหลายคน แต่ในจีนรุ่นที่ 2 และ 3                
ของลอดลายมังกรกลับไม่ปรากฎว่ามีความเป็นจีนของผู้ชายที่มีภรรยาหลายคน มีเพียง
แอนดี้ลูกชายคนที่ 2 ของเหมยหลิงที่แม่พยายามจัดหาเด็กสาวมาเป็นภรรยาน้อยให้
ลูกชายแต่ก็ถูกเป๊กกี้ ภรรยาคนแรกของแอนดี้จับได้เสียก่อน
ส่วนเรื่อง เลือดข้นคนจาง ตัวละครจีนในรุ่นที่ 1 คือ อากงแต่งงานกับ              
อาม่าเพียงคนเดียว แต่ในจีนรุ่นที่ 2 นั้น ประเสริฐซึ่งเป็นลูกชายคนโตมีภรรยาสองคน         
คือ นิภาเป็นภรรยาที่ตนเองเลือกแต่พ่อแม่ไม่ยอมรับ และคริส คือ ภรรยาที่พ่อแม่                      
จัดหามาให้แต่ก็หย่าร้างโดยไม่ได้แยกกันอยู่เพราะมีลูกชายซึ่งเป็นตั่วซุงของตระกูล               
ร่ ว มกั น ภายหลั ง ที่ ป ระเสริ ฐ หย่ า กั บ คริ ส แล้ ว จึ ง กลั บ ไปจดทะเบี ย นสมรสกั บ นิ ภ า                       
ส่วนเมธมีภรรยาคนแรก คือ พิมพ์ แต่ผูกคอตายเพราะเสียใจที่แท้งลูกและมีภรรยา                 
คนที่สองต่อมา คือ แม่ของเหม่เหม ซึ่งไม่มีตัวละครนี้ปรากฏในเรื่อง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
บริบทของการมีภรรยาหลายคนในเรื่อง เลือดข้นคนจาง มีการสร้างสรรค์ใหม่เพื่อ                  
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คมในปั จ จุ บั น ซึ่ ง นิ ย มการครองคู ่ แ บบผั ว เดี ย วเมี ย เดี ย ว                             
(monogamy)
6.4 สหายกั บ สหาย การอพยพย้ า ยมาตั้ ง ถิ่ น ฐานในไทยของชาวจี น นั้ น            
ส�ำหรับละครเรื่อง ลอดลายมังกร เป็นการมาแบบเสื่อผืนหมอนใบโดยไม่มีญาติพี่น้อง                   
ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กบั ชาวจีนอพยพด้วยกันหรือในเขตชุมชนเดียวกัน
เหลียงนั้นมีเพื่อนรักที่พบกันบนเรือ คือ “จั๊ว” และ “หลงจู้บุ๊น” ซึ่งมิตรภาพนี้คงอยู่มา
ยาวนานจนวาระสุดท้ายของเหลียง ในขณะที่เรื่อง เลือดข้นคนจาง ไม่มีการกล่าวถึง              
ความสัมพันธ์แบบเพื่อนกับชาวจีนด้วยกันหรือชาวไทยเชื้อสายจีนในครอบครัวอื่น ๆ
เนื่องจากโครงเรื่องเป็นการสอบสวนคดีฆาตกรรมที่มีผู้ต้องสงสัยในครอบครัวจึงมุ่ง                
น�ำเสนอแต่ตัวละครในครอบครัว
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6.5 ผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง ความสัมพันธ์แบบนายกับบ่าวที่โดดเด่นใน
ละครเรือ่ ง ลอดลายมังกร คือ เหลียงมีการเลีย้ งดูคนงานอย่างใส่ใจ โดยในช่วงทีต่ งั้ โรงงาน
เขาให้เนียมคอยดูแลหาอาหารให้คนงานอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีการน�ำเสนอความ
สัมพันธ์ในเชิงของผูป้ กครองกับผูใ้ ต้ปกครองในลักษณะของ “คนจีน” กับ “รัฐไทย” อุดมคติ
ในความสัมพันธ์เช่นนีข้ องเรือ่ ง ลอดลายมังกร คือ การเป็นชาวไทยเชือ้ สายจีนต้องกตัญญู
รูค้ ณ
ุ แผ่นดินไทย เช่น ในช่วงทีเ่ หลียงป่วยหนักและลูกหลานอยากให้ไปรักษาตัวทีอ่ เมริกา
แต่เหลียงก็ขอเลือกที่จะตายบนแผ่นดินไทย
เรือ่ ง เลือดข้นคนจาง ไม่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวชาวจีนว่า          
มีความส�ำนึกคิดอย่างไรต่อแผ่นดินไทยเนื่องจากเป็นโครงเรื่องที่เน้นการไขปริศนาคดี
ฆาตกรรม แต่มตี วั อย่างเรือ่ งความศรัทธาต่อกระบวนการยุตธิ รรมของไทย แม้ เต้ย ลูกชาย
ของภัสสรจะตกเป็นผูต้ อ้ งสงสัย หรือ เมธ จะถูกต�ำรวจด�ำเนินคดี ทางครอบครัวก็ยนิ ยอม            
ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายไทย แสดงให้เห็นว่า ชาวไทยเชือ้ สายจีนแม้จะมี
ฐานะร�่ำรวยแต่ก็เคารพในกฎระเบียบข้อบังคับของไทยที่ตนอาศัยอยู่ ส่วนความสัมพันธ์
แบบนายกับบ่าวในเรื่อง เลือดข้นคนจาง ไม่ได้มีการน�ำเสนอที่โดดเด่นเนื่องจากเป็น            
ละครที่ต้องการเน้นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็นสายเลือดตระกูลเดียวกัน
การวิเคราะห์การน�ำเสนออัตลักษณ์ของความเป็นจีนทัง้ 6 มิติ ในละครโทรทัศน์
เรื่อง ลอดลายมังกร และเรื่อง เลือดข้นคนจาง พบว่า ด้านที่คงไว้ตามขนบดังนี้
1) ชือ่ ของตัวละครชาวไทยเชือ้ สายจีนจะมี 3 ลักษณะ คือ ชือ่ แบบจีน ชือ่ แบบไทย
สมัยนิยม และชือ่ แบบภาษาอังกฤษซึง่ ได้อทิ ธิพลมาจากวัฒนธรรมตะวันตก การผสมผสาน
ลักษณะของชื่อทั้ง 3 แบบของตัวละครชาวไทยเชื้อสายจีนในละครโทรทัศน์ทั้งสองเรื่อง
แสดงให้เห็นว่า ละครต้องการสร้างบริบทการน�ำเสนอภาพที่สอดคล้องกับบริบทของ          
สังคมโลก
2) ความเป็นครอบครัวใหญ่ของตัวละครจีนสามรุน่ ขึน้ ไป แสดงให้เห็นวัฒนธรรม
ของการมีลูกเป็นจ�ำนวนมากเพราะถือว่าการมีลูกหลานจ�ำนวนมากจะสามารถเป็น                  
แบ่งเบาภาระหน้าที่ในการขยายกิจการของครอบครัวได้ ซึ่งครอบครัวจีนจากละคร                  
ทั้งสองเรื่อง มีการประกอบธุรกิจการค้าในระบบกงสี
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3) การใช้ตะเกียบในการทานอาหารร่วมกันในครอบครัวใหญ่บนโต๊ะอาหารที่มี
ลักษณะเป็นโต๊ะกลม ถือเป็นสัญญะของความปรองดองและเป็นพื้นที่ในการแสดงล�ำดับ
ศักย์ความส�ำคัญในครอบครัว
4) มีการน�ำเสนอเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศฮ่องกง ซึง่ แสดงถึงประวัตศิ าสตร์
ส�ำคัญในช่วงที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ ชาวจีนส่วนหนึ่ง            
หนีมายังประเทศไทยและมีบางส่วนหนีไปฮ่องกง ท�ำให้มีการกล่าวถึงฮ่องกงในลักษณะ
ของการมีความสัมพันธ์กับชาวจีนในประเทศไทยอย่างแน่นแฟ้น
5) ค่านิยมในการให้ความส�ำคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยมีมุมมองว่าผู้ชาย    
คือ ผู้ปกครองและสืบทอดตระกูล ได้รับโอกาสในการศึกษาต่างประเทศ สืบทอด                 
กิจการต่าง ๆ ในต�ำแหน่งที่สูง ค่านิยมที่ยังคงผลิตซ�้ำอยู่นี้แสดงให้เห็นว่าแม้กาลเวลา              
จะผ่านไปเกือบสามทศวรรษแต่สังคมก็ยังปกครองระบอบชายเป็นใหญ่
6) ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องแม่เดียวกันนั้นมักจะมีการน�ำเสนอตัวละคร                      
ที่เป็นขั้วตรงข้ามกันแบบผู้ก่อ-ผู้แก้ ผู้ก่อ คือ ตัวละครพี่-น้องที่ก่อปัญหามีลักษณะ
พฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัว ผู้แก้ คือ พี่-น้องที่มีความเฉลียวฉลาด                 
มีความรับผิดชอบต้องคอยแก้ปัญหาให้ ท�ำให้มีปมปัญหาระหว่างพี่น้องในครอบครัวจีน
อยู่เสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของโลกที่แม้แต่สายเลือดเดียวกันก็อาจ
มีลักษณะนิสัยต่างกันและเพื่อความน่าสนใจในการผูกปมปัญหาของเรื่องราวในละคร
7) ความเคารพต่อแผ่นดินไทย โดยมีการแสดงออกแตกต่างกัน เช่น การพูด            
เรื่องบุญคุณแผ่นดินไทยที่ให้อาศัย การยึดเอาแผ่นดินไทยไว้เป็นเรือนตาย การเคารพ
กระบวนการยุติธรรมของไทย ซึ่งการแสดงออกในลักษณะนี้เพื่อกล่อมเกลาให้เห็นว่า           
ชาวไทยเชื้อสายจีนต่างมีความรู้สึกเคารพรักต่อแผ่นดินไทย
ในการวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นจีนในด้านที่มีการสร้างสรรค์
ใหม่ในละครโทรทัศน์เรื่อง เลือดข้นคนจาง พบว่า มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) มีการสร้างสรรค์ใหม่ในเรื่องดนตรีประกอบละครโทรทัศน์โดยในละครเรื่อง
เลือดข้นคนจาง จะไม่มีเนื้อร้องแต่เป็นการบรรเลงดนตรีที่มีลักษณะของการผสมผสาน
เครื่องดนตรีจีนในวงออร์เคสตร้า ซึ่งเป็นการน�ำเสนอแนวใหม่ที่แตกต่างจากละคร           
โทรทัศน์ของไทยในขณะนั้น
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2) ด้านวิถชี วี ติ ครอบครัวของเลือดข้นคนจางมีแนวคิดการเลีย้ งลูกทีป่ รับเปลีย่ นใหม่
มิใช่เป็นการตามใจจนเสียคนหรือบีบบังคับจนกดดัน แต่เป็นการให้อิสระลูกในการ             
เลือกเรียนและท�ำสิ่งที่ชอบ แม้แต่ความเป็นลูกชายคนโตก็ไม่จ�ำเป็นจะต้องสืบทอด            
กิจการของครอบครัวแต่สามารถเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง
3) การเปลีย่ นแปลงวิถปี ฏิบตั บิ นโต๊ะอาหาร ซึง่ ในตอนท้ายของเรือ่ ง เลือดข้นคนจาง
มีการแสดงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างลูกชายและลูกสาว เป็นการสร้างสรรค์ใหม่                
ให้เห็นว่าคนจีนรุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นผู้อาวุโสก็สามารถเปิดรับแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันได้
4) การแต่งกายที่แสดงความเป็นจีนมีการตีความใหม่โดยเปลี่ยนจากการแสดง               
ถึงอ�ำนาจในครอบครัวเป็นการแสดงถึงความแปลกแยกในครอบครัว ความรู้สึกไม่เป็น                
ส่วนหนึ่งและโดดเดี่ยวของตัวละคร
5) มีชดุ ความเชือ่ ใหม่เรือ่ ง “ตนเป็นทีพ่ งึ่ แห่งตน” และ “ชีวติ ลิขติ เอง” ของชาวไทย
เชื้อสายจีน โดยในภาวะที่ตัวละครต้องการความช่วยเหลือเพื่อผ่านพ้นอุปสรรคก็จะมอง
หาทางออกที่เป็นรูปธรรมมากกว่าการขอพรฟ้าดินหรือเทพเจ้าต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า           
แม้พิธีกรรมบางอย่างยังคงอยู่แต่กระบวนการความคิดภายในนั้นเปลี่ยนไป
6) ผู้หญิงสามารถต่อรองอ�ำนาจกับระบบชายเป็นใหญ่ในครอบครัวได้ มีการ             
น�ำเสนอให้เห็นความสามารถของตัวละครหญิงในงานของผู้ชาย เช่น การบริหารกิจการ
การรับต�ำแหน่งหัวหน้าองค์กร การเป็นที่พึ่งของครอบครัว
7) “พ่อ” ไม่ใช่ตวั อย่างทีด่ เี สมอไป โดยมีการน�ำเสนอความผิดพลาดหรือลักษณะ
นิสยั ทีไ่ ม่ดขี องตัวละครทีเ่ ป็นพ่อในด้านต่าง ๆ เช่น ความอ่อนแอ การตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาด
การล้มเหลวและไม่สามารถกลับมายืนได้ใหม่ การเป็นคนไม่ขยันหมั่นเพียร เป็นต้น
8) พี่น้องต่างแม่ไม่จ�ำเป็นต้องแย่งชิงสมบัติกัน เป็นการผลิตความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวจีนที่เสนอแนะว่าการเป็นพี่น้องต่างแม่สามารถอยู่รวมอย่างปรองดองได้               
แม้จะไม่มพี อ่ มาดูแล โดยพีช่ ายต่างมารดาก็จะให้ความเป็นธรรมและคอยดูแลช่วยเหลือ
น้องชายต่างมารดาแทนพ่อที่จากไป
9) สังคมยุคใหม่ต้องเป็นระบบผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) แม้ตัวละครใน
เรื่อง เลือดข้นคนจาง จะมีภรรยาถึงสองคนแต่ก็เป็นการมีทีละคน คือ มีการหย่าร้าง             
หรือเสียชีวิตของภรรยาคนเก่าแล้วจึงแต่งงานหรืออยู่กินกับภรรยาคนใหม่ซึ่งเป็น            
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วาทกรรมของสังคมในยุคปัจจุบนั ทีค่ า่ นิยมการมีหลายภรรยาแบบในเรือ่ ง ลอดลายมังกร
กลายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกศีลธรรมอีกต่อไป
10) การลดบทบาทความเป็นสัญญะขององค์ประกอบทางกายภาพที่แสดง              
ความเป็นจีน เช่น ลักษณะสถาปัตยกรรม อุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกาย                 
เนื่องจากเป็นยุคที่สังคมของชาวไทยเชื้อสายจีนมีความกลมกลืนกับความเป็นไทย                    
มาเป็นระยะเวลานานจนวัฒนธรรมมีการผสมผสานกันอย่างแนบเนียน
ผลการวิจยั ของด้านทีค่ งไว้ตามขนบและด้านทีส่ ร้างสรรค์ใหม่ของละครโทรทัศน์
ทั้งสองเรื่องนี้ แสดงให้เห็นทั้งมิติของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่
ถูกน�ำเสนอผ่านสื่อบันเทิงไทยว่ามีทั้งมิติที่หยุดนิ่งและมิติที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมให้ดำ� รงอยู่ต่อไปอย่างมีความเป็นพลวัตไปกับสังคม

อภิปรายผล
การน� ำ เสนออั ต ลั ก ษณ์ ข องความเป็ น จี น ทั้ ง 6 มิ ติ ในละครโทรทั ศ น์ เรื่ อ ง                          
ลอดลายมังกร (2535) และเรื่อง เลือดข้นคนจาง (2561) มีความสอดคล้องกับแนวคิด
การอพยพย้ายถิน่ สูป่ ระเทศไทยของคนจีนทีว่ า่ ด้วยลักษณะของชาวจีนในประเทศไทยนัน้
จะมุ่งเน้นท�ำธุรกิจการค้ามากกว่าการยุ่งเกี่ยวทางการเมือง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่คงไว้ตาม
ขนบของละครโทรทัศน์ทั้งสองเรื่องในการเป็นครอบครัวใหญ่ประกอบธุรกิจการค้าใน
ระบบกงสี ซึ่งจีนรุ่นที่ 1 ของแต่ละครอบครัวจะมีลักษณะของตัวละครไทยเชื้อสายจีน           
ที่ได้รับสัญชาติไทยแบบฮวาเริน (Huaren) ท�ำให้มีการตั้งชื่อตัวละครในรุ่นลูกหลาน                
เป็นภาษาไทยแบบสมัยนิยมด้วยเพื่อแสดงความกลมกลืนกับสภาพสังคมไทยที่ตัวละคร
อาศัยอยู่ แสดงให้เห็นว่า ตัวละครมีความต้องการแสดงทั้งอัตลักษณ์ความเป็นจีนและ             
ความเป็นไทยในฐานะที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน
เมื่อพิจารณาจากแนวคิดเรื่องรูปแบบการอพยพของคนจีนผลัดถิ่นของ Wang
(1991) พบว่า การน�ำเสนอชาวไทยเชื้อสายจีนในละครโทรทัศน์ทั้งสองเรื่องมีความ                
แตกต่างกัน คือ เรือ่ ง ลอดลายมังกร จะน�ำเสนอรูปแบบของการพลัดถิน่ แบบคนต่างด้าว        
ในขณะที่ เรื่ อ ง เลื อ ดข้ น คนจาง น� ำ เสนอรู ป แบบคนที่ มี เชื้ อ สายแบบสองสั ญ ชาติ                     
ท�ำให้อัตลักษณ์ความเป็นจีนที่ถูกน�ำเสนอแตกต่างกัน โดยเรื่อง เลือดข้นคนจาง จะมี                         
การสร้างสรรค์ใหม่ทงั้ ด้านดนตรีประกอบแบบจีนผสมตะวันตก แนวคิดเรือ่ งสิทธิ เสรีภาพ
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ความเท่าเทียม การตีความใหม่ของเครือ่ งแต่งกายแบบจีน ความเชือ่ เรือ่ งการพึง่ พาตนเอง
การต่อรองอ�ำนาจของบทบาทสตรีในครอบครัวชายเป็นใหญ่ การลดทอนอ�ำนาจของระบบ
อาวุโสในครอบครัว ทัง้ นีก้ ารน�ำเสนอทีส่ ร้างสรรค์ขนึ้ ใหม่ของละครเรือ่ ง เลือดข้นคนจาง
ก็เป็นไปอย่างสอดคล้องกับแนวคิดค่านิยมในสังคมไทยปัจจุบัน ปรีดา อัครจันทโชติ
(2561) ได้กล่าวว่า การน�ำเสนอเครื่องแต่งกายและฉากเพื่อเป็นตัวแทนความเป็นจีนใน
ละครโทรทัศน์ไทยนั้นเป็นการรักษาเสถียรภาพความเป็นจีนอย่างหนึ่ง ซึ่งในงานวิจัยนี้
พบว่า ในเรือ่ ง เลือดข้นคนจาง มีการลดทอนองค์ประกอบทางกายภาพ เช่น การแต่งกาย
หรือฉากที่แสดงความเป็นจีน แต่ทว่ามีอ�ำนาจเพียงพอที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นจีน
ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้นิยามของอัตลักษณ์ความเป็นจีน
ในยุคใหม่จงึ มิได้ยดึ ติดกับองค์ประกอบด้านทางกายภาพอีกต่อไปเนือ่ งจากสังคมปัจจุบนั
มิ ไ ด้ ตั้ ง ข้ อ สงสั ย กั บ ตั ว ละครจี น ที่ มิ ไ ด้ ส วมชุ ด แบบจี น หรื อ อยู ่ บ ้ า นที่ ต กแต่ ง แบบจี น             
แนวทางการน�ำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นจีน จึงมีการน�ำมาตีความใหม่          
ด้วยองค์ประกอบอื่น อาทิ ความสัมพันธ์ในครอบครัว วิถีชีวิต สัญลักษณ์ทางภาษา
การน�ำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่พิณวิไล ปริปุณณะ (2555) สรุปเอาไว้ว่า
ละครเรื่อง ลอดลายมังกร มีการธ�ำรงอัตลักษณ์ขนบความเป็นจีนในด้านต่าง ๆ เอาไว้                  
อย่างเข้มแข็ง เช่น เรื่องค่านิยมการให้ความส�ำคัญกับลูกชายคนโตมากกว่าลูกสาว                        
ผู้วิจัยพบว่า อัตลักษณ์ดังกล่าวก็ถูกน�ำเสนอในละครเรื่อง เลือดข้นคนจาง เช่นเดียวกัน
โดยน�ำเสนอผ่านตัวละครลูกชายคนโตและลูกสาวที่มีปมปัญหาต่อกัน สอดคล้องกับ               
ข้อสรุปของ บุณยนุช สุขทาพจน์ (2562) ที่กล่าวว่า เรื่อง เลือดข้นคนจาง น�ำเสนอ                  
ค่านิยมเรื่องเพศชายเป็นใหญ่ที่มักให้ลูกชายคนโตสืบทอดกิจการและมรดก เป็นที่มา             
ของความขัดแย้งระหว่างพี่น้องและคนในครอบครัว
ความขัดแย้งนี้ ปรีดา อัครจันทโชติ (2561) ได้ให้นิยามว่า เป็นความขัดแย้ง              
ระดั บ ปั จ เจกบุ ค คลที่ ล ะครโทรทั ศ น์ ที่ มี ตั ว ละครจี น มั ก นิ ย ม โดยเลี่ ย งการน� ำ เสนอ                  
ความขั ด แย้ ง ระดั บ สั ง คมหรื อ ระดั บ รั ฐ เพื่ อ แสดงความกตั ญ ญู รู ้ คุ ณ ต่ อ แผ่ น ดิ น ไทย                
และสะท้อนให้เห็นอุดมการณ์ว่า ชาวจีนในไทยต้องการยืนหยัดในสังคมแบบบัวไม่ให้ชำ�้
น�้ำไม่ให้ขุ่น ละครโทรทัศน์ทั้งสองเรื่องจึงมุ่งเน้นความขัดแย้งที่เกิดภายในตัวละครและ
ครอบครัว เช่น ความขัดแย้งระหว่างพ่อกับลูก พี่กับน้อง เพื่อมิให้กระทบกระเทือนถึง
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ตนอาศัยอยู่
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เมือ่ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีถ่ า่ ยทอดผ่านละครโทรทัศน์ในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกัน
มีทั้งส่วนที่คงไว้ตามขนบเพื่อสืบทอดและส่วนที่สร้างสรรค์ใหม่เพื่อให้สัมพันธ์กับบริบท
ทางสังคม การน�ำเสนอ “ความเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน” ในแต่ละยุคสมัยจึงมีส่วนผสมที่
แตกต่างกันไป ดังนั้นสื่อบันเทิงที่ต้องการน�ำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็น              
ชาวไทยเชือ้ สายจีนจึงไม่ควรยึดติดกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีห่ ยุดนิง่ ตามขนบแบบเดิม
แต่ควรเลือกสรรส่วนส�ำคัญทีย่ งั คงคุณค่าความเป็นจีนในสังคมปัจจุบนั พร้อมทัง้ น�ำเสนอ
แนวทางอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบใหม่ที่มีความเป็นพลวัตไปกับสังคมแต่ละยุคสมัย

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนมีการสร้างสรรค์ใหม่ทาง
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท ค่านิยม ความเชื่อของถิ่นที่อาศัยอยู่ในหลายมิติ
ซึ่งจากระยะเวลาที่คนจีนเข้ามาตั้งรกรากในแผ่นดินไทยนั้นวัฒนธรรมความเป็นจีน                
บางอย่างได้ถูกผสมผสาน (hybridization) จนเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ยากจะแยกแยะ
ว่าเป็นวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมจีนหรือวัฒนธรรมจากอิทธิพลของชาติใด ดังนั้น          
การน�ำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ใหม่จึงเป็นวัฒนธรรมแบบลูกผสม
(hybrid cultures)
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
1. ผลจากการศึกษานี้พบว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสามารถสร้างสรรค์ขึ้นใหม่
ได้ในทุกมิตแิ ละมีแนวทางการสร้างสรรค์แตกต่างกันไปทัง้ การเพิม่ องค์ประกอบบางอย่าง
การลดทอนบางองค์ประกอบมีการตีความดัดแปลงใหม่บางองค์ประกอบ จึงควรมี                
การศึกษาเพิ่มเติมว่าในความเปลี่ยนแปลงที่เป็นการสร้างสรรค์ใหม่นี้สามารถจ�ำแนก            
ออกเป็นประเภทใดบ้าง
2. ในการศึกษาครัง้ ต่อไปอาจมีการเปรียบเทียบการน�ำเสนออัตลักษณ์ความเป็นจีน
ระหว่างสื่อบันเทิง เช่น การศึกษาละครโทรทัศน์เรื่อง ลอดลายมังกร เปรียบเทียบกับ
ละครเวทีเรือ่ ง ลอดลายมังกร เพือ่ ค้นหาวิธกี ารใช้สญ
ั ญะของความเป็นชาวไทยเชือ้ สายจีน
มาเปรียบเทียบกันในสื่อบันเทิงแต่ละประเภท
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