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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื อสารภาษาไทยเป็ นภาษาทีสอง มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื อง ภาพสะท้อนคนไทยเชื อสายจี นในนวนิ ย ายชุ ดมาเฟี ยเลื อดมัง กร ใช้ก ารวิจยั เชิ ง
วิเคราะห์ เอกสาร มีวตั ถุ ประสงค์เพือวิเคราะห์ภาพสะท้อนคนไทยเชื อสายจีนจากนวนิ ยายชุ ดมาเฟี ยเลื อด
มังกร จํานวน 5 เรื อง ได้แก่ เสื อ สิ งห์ กระทิง แรด และหงส์
ผลการวิจยั พบว่า นวนิ ยายชุ ดมาเฟี ยเลื อดมังกร ทัง 5 เรื อง ได้สะท้อนให้เห็ นสภาพวิถีชีวิต และ
ความเป็ นอยูข่ องคนไทยเชื อสายจีนย่านเยาวราช รวม 5 ประเด็นหลัก คือ 1) สภาพชี วิตความเป็ นอยูข่ องคน
ไทยเชื อสายจีนโดยทัวไป เช่ น ลักษณะทีอยู่อาศัย การแต่งกาย การประกอบอาชี พ 2) ลักษณะนิ สัยของคน
ไทยเชือสายจีน ซึ งเป็ นลักษณะนิสัยทีช่วยให้คนกลุ่มนีประสบความสําเร็ จในชีวิต 3) บทบาทและพฤติกรรม
ของแก๊งมาเฟี ยในย่านเยาวราช ทังบทบาทของผูเ้ ป็ นหัวหน้าและบทบาทของผูเ้ ป็ นลูกน้อง 4) ความสัมพันธ์
และปั ญหาในรู ปแบบต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกในสังคมของคนไทยเชือสายจีน 5) ค่านิยมและความเชื อในเรื อง
ต่างๆ การสื บทอดวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมของจีน และการผสมผสานวัฒนธรรมจีนกับไทย
คําสําคัญ : ภาพสะท้อน, คนไทยเชือสายจีน , นวนิยายชุดมาเฟี ยเลือดมังกร
ABSTRACT
This analytical research paper aimed to analyze the reflections of Thai-Chinese descendant from
novel series ‘Mafia Luerd Mungkorn.’ The limitation of the research was on the 5 individuals of the Mafia
Luerd Mungkorn novel series; Suer, Singh, Krating, Raed, and Hong.
The results showed that: 1) reflecting Thai-Chinese’s life in general such as their distinctive
housing, clothing 2) reflecting the Thai-Chinese characteristics which could help people succeed in their
lives 3) reflecting the role of the mafia gangs in Chinatown both the chief and the followers 4) reflecting
relationships and different problems between members of the Thai-Chinese in the society, and 5)
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reflecting values and beliefs, the Chinese cultural and traditional heritage, mixing with Thai culture and
transferring of Chinese traditions to the descendant.

Keywords: Reflection, Thai-Chinese Descendant, Novel Series Mafia Luerd Mungkorn Gangs
บทนํา
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นประเทศทีมีไมตรี ต่อกันมาเป็ นเวลายาวนาน มีบนั ทึก
ทางประวัติศาสตร์ ยืนยันว่าไทยและจีนได้มีการติดต่อทางการค้ามาตังแต่สมัยสุ โขทัย มีบนั ทึกว่าชาวจี น
อพยพเข้ามาประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก ตังแต่สมัยอยุธยา ส่ วนใหญ่เป็ นคนจี นที พูดภาษากวางตุ ง้ และ
ฮกเกี ยน คนสองกลุ่ ม นี อพยพเข้า มาเมื องไทยทางเรื อจากมณฑลกวางตุ ้ง เข้ามาที อยุธยาและค้า ขายกับ
ชาวตะวัน ตก และยัง มี ช าวจี น กลุ่ ม อื นๆเข้า มาด้ว ยโดยกระจายไปอยู่ใ นที ต่ า งๆ(ยุว ดี ต้น สกุ ล รุ่ ง เรื อ ง,
2542:23) เมือชาวจีนอพยพเข้ามาตังถินฐานในประเทศไทยก็ได้นาํ วัฒนธรรมและประเพณี ต่างๆของจีนเข้า
มาด้วย ดังทีนิธิ เอียวศรี วงศ์ ให้ความเห็นว่า จีนเป็ นชาติทีมีอารยธรรมเก่าแก่ทงภาษาพู
ั
ดและภาษาเขียน ส่ วน
อารยธรรมด้านอืนๆของจีนก็เจริ ญสื บเนืองต่อๆกันมามากไม่วา่ จะเป็ นวรรณคดีหรื อทางด้านศิลปะวิทยาการ
ต่างๆชาวจีนทีอพยพเข้ามาได้นาํ เอาอารยธรรมจีนเหล่านี เข้ามาเกียวข้องกับสังคมไทยเป็ นอย่างมาก (2527:
110) สําหรั บด้านวรรณกรรมนันการถ่ายทอดวรรณกรรมจีนมาสู่ วรรณกรรมไทยไม่ปรากฏหลักฐานว่า
เริ มต้นตังแต่สมัยใด แต่สันนิษฐานว่าเริ มตังแต่ชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยคงนํานิทานหรื อนิ ยายจีนมาเล่าสู่
คนไทยฟังตังแต่อยุธยาหรื อก่อนหน้านันแล้ว (พัชรี วราศัย, 2537: 2)
นอกเหนือจากการเกิดนิทานหรื อนิยายจีนในประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น การเกิดชุ มชนของคนไทย
เชือสายจีนในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยก็ยงั มีผลต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมทีมีเนือหาเกียวข้องกับคน
ไทยเชื อสายจีนอีกด้วย ทังนี เพราะวรรณกรรมมีหน้าทีเป็ นกระจกเงาสะท้อนภาพสังคมในด้านวัฒนธรรม
ความคิด ความเชื อ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน (พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 2556:
1100) จึงเชือได้วา่ วรรณกรรมกับสังคมนันแยกจากกันไม่ออก สมัยหนึ ง สังคมเป็ นอย่างไร วรรณกรรมก็จะ
สะท้อนออกมาให้เห็ นอย่างชัดเจน วรรณกรรมกับสังคมเป็ นสิ งทีผูกพันกัน และวรรณกรรมจะสะท้อนทัง
ความคิ ด ความเชื อและความเปลี ยนแปลงที ไม่ หยุดยัง (อิ งอร สุ พนั ธุ์ วณิ ช 2554: 6) สิ งที เป็ นข้อยืนยัน
แนวคิ ดดังกล่ า วข้างต้นได้อย่างดี เห็ นได้จากการเกิ ดวรรณกรรมที เกี ยวข้องกับจี นในสั งคมไทยมาอย่า ง
ต่อเนือง ไม่วา่ จะเป็ นวรรณกรรมแปล สารคดีหรื อบันเทิง ในจํานวนของวรรณกรรมทีมีเนื อเรื องเกียวกับคน
จีนหรื อคนไทยเชือสายจีนนัน นวนิยายชุดมาเฟี ยเลือดมังกรจัดเป็ นนวนิ ยายชุ ดหนึ งทีมีแง่มุมน่าศึกษา เพราะ
แม้ว่านวนิ ยายชุ ดนี จะไม่ได้ให้ภาพของวิถีชีวิตจีนในสังคมไทยเด่ นชัดนัก แต่เมือได้ศึกษาวิเคราะห์อย่าง
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ละเอียดแล้วก็เห็นได้วา่ นอกจากแง่มุมทีสะท้อนให้เห็นวิถีชีวติ ประเพณี ค่านิยมและความเชื อด้านต่าง ๆ ของ
คนไทยเชือสายจีนทีพักอาศัยและทํามาหาเลียงชีพอยูใ่ นย่านเยาวราชแล้ว ยังได้เสนอเนือหาของกลุ่มอิทธิ พล
กลุ่มต่าง ๆในย่านนี ซึ งเป็ นทีรู ้จกั กันในนามของแก๊งมาเฟี ยด้วย
ในฐานะทีผูว้ ิจยั เป็ นชาวจีนทีศึกษาสาขาวิชาการสื อสารภาษาไทยเป็ นภาษาทีสอง และสนใจศึกษา
วิถีชีวิตของคนจี นที เข้ามาสร้ างเนื อสร้ างตัวและเข้ามามีบทบาทด้านต่าง ๆ ในสังคมไทยในอดี ตผ่านทาง
วรรณกรรม จึงได้เลือกศึกษานวนิ ยายชุ ดมาเฟี ยเลือดมังกรทัง 5 เล่ม ได้แก่ เสื อ สิ งห์ กระทิง แรด และหงส์
เพือวิเคราะห์ภาพสะท้อนคนไทยเชื อสายจีน รวมทังแนวคิดและพฤติกรรมของแก๊งมาเฟี ยจีนในสังคมไทย
จากนวนิยายชุดนี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือวิเคราะห์ภาพสะท้อนคนไทยเชือสายจีนในนวนิยายชุดมาเฟี ยเลือดมังกร
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั เลือกศึกษา ภาพสะท้อนคนไทยเชือสายจีนในนวนิ ยายชุ ดมาเฟี ยเลือดมังกร ของ
สํานักพิมพ์พิมพ์ดี ฉบับพิมพ์ครังที 3 พ.ศ. 2558 จํานวน 5 เล่ม ได้แก่
1. เสื อ
ประพันธ์โดย รพัด
2. สิ งห์
ประพันธ์โดย ลิซ
3. กระทิง
ประพันธ์โดย ผักบุง้
4. แรด
ประพันธ์โดย ลิลลีสี ขาว
5. หงส์
ประพันธ์โดย Shayna
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้องกับวรรณกรรมและสังคม
2. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ดําเนินการตามขันตอนการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) ดังต่อไปนี
1.7.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม
เพือนํามาเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั
1.7.2 ศึกษาประวัติความเป็ นมาและองค์ประกอบอืน ๆ ของวรรณกรรมทีมีลกั ษณะเป็ นนวนิยายชุด
1.7.3 ศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมทีมีเนือเรื องเกียวกับคนจีนในสังคมไทยทีมีลกั ษณะเป็ น
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นวนิยายชุด
1.7.4 คัดเลือกวรรณกรรมจากข้อ
1.7.3 ได้แก่นวนิ ยายชุ ด มาเฟี ยเลือดมังกร จํานวน 5 เล่ม ประกอบด้วยเรื อง เสื อ สิ งห์ กระทิง แรด
หงส์
1.7.5 วิเคราะห์ภาพสะท้อนคนไทยเชือสายจีนในนวนิยายชุด มาเฟี ยเลือดมังกร
1.7.6 นําเสนอผลการศึกษาวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิเคราะห์สามารถสรุ ปวิถีชีวติ และความเป็ นอยูข่ องคนไทยเชื อสายจีนย่านเยาวราช ได้
5 ประเด็น ดังนี
1. สภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนไทยเชือสายจีน
1.1 ลักษณะทีอยูอ่ าศัย
เมื อชาวจีนจํานวนมากได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในระยะแรก ชี วิตความเป็ นอยู่ค่อนข้าง
ลําบาก แต่ดว้ ยความขยันและอดทนจึงค่อยๆ สร้างฐานะจนชี วิตมีความเป็ นอยูท่ ีดีขึน บางคนสามารถสร้าง
ฐานะจนถึงขันเป็ นเศรษฐี และเป็ นทียอมรับในแวดวงสังคมชันสู งของไทย ในส่ วนของทีอยูอ่ าศัยของคนจีน
หรื อคนไทยเชือสายจีนในประเทศไทย สามารถแยกได้ตามฐานะทางเศรษฐกิจ ดังนี
1.1.1 ลักษณะทีอยูอ่ าศัยของคนทีมีฐานะยากจน
คนจีนรุ่ นแรกๆ ทีอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเดิ นทางเข้ามาในลักษณะเสื อผืนหมอนใบ ไม่มี
ทรัพย์สินเงินทองอืน ๆ ติดตัวมา จึงไม่มีทีพักอาศัยเป็ นของตนเอง ต้องอาศัยพักอยูร่ วม ๆ กันกับลูกจ้างคน
อืน ๆ ในห้องแถวแคบ ๆ และแออัด หรื ออาจต้องเช่าห้องเล็ก ๆ มืดๆ ในตรอกหรื อซอยแคบ ๆ ไม่มีห้องนํา
ห้องครัว เช่น
นับจากที เพ็ญนภาเดินทางถึงกรุ งเทพฯเมือสามวันก่ อน เธอก็ต้องมาหาห้ องเช่ าในเยาวราช
ก่ อนจะได้ งานที ภัตตาคารหรู สไตล์ จีนโมเดิร์นแห่ งนี (กระทิ ง, 2558: 16)
ประตูห้องเช่ าเล็กๆ ของเพ็ญนภาถูกเปิ ดและปิ ดลงในเวลาไล่ เลียกัน (กระทิ ง, 2558: 76)

1.1.2 ลักษณะทีอยูอ่ าศัยของคนไทยเชือสายจีนทีมีฐานะดี
ชาวจีนทีอพยพเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยส่ วนหนึ งพยายามทํามาหากิ นต่อสู ้ชีวิตและสร้ างเนือสร้าง
ตัวจนมี ฐานะดี ระดับเศรษฐี คนกลุ่ ม นี ได้ส ร้ างที อยู่อาศัยที สะดวกสบายตามค่ านิ ยมของคนไทยที ได้รับ
อิ ท ธิ พ ลวัฒ นธรรมตะวัน ตกผสมผสานกับ วัฒนธรรมจี น ซึ งเป็ นที รู ้ จ ัก กัน ว่า บ้า นสไตล์ ชิ โ นโปรตุ กี ส
กล่ าวคื อก่ อสร้ างเป็ นตึ กหลังใหญ่ มี บริ เวณที อยู่อาศัยกว้างขวาง สภาพแวดล้อมสวยงาม มี ทีพักสําหรั บ
บริ วาร เช่ น บ้านของภรพ ลูกชายหัวหน้าแก๊ง...เป็ นตึกทีใหญ่โตกว้างขวางแบ่งออกเป็ นสองปี ก ตังอยู่บน
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เนือทีมากกว่าห้าไร่ ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม
คฤหาสน์ สองชั-นบนเนือ- ที กว่ าห้ าไร่ ทีตั-งตระหง่ านอยู่เบือ- งหน้ าทําให้ หญิงสาวที ต้ องย้ าย
เข้ ามาอยู่เบิกตาโตมองความใหญ่ โตอลังการของมันอย่ างเหลือเชื อ
ภรพมองวันวิสา “บ้ านนีแ- บ่ งเป็ นสองปี ก ฝั งขวาบนเป็ นห้ องของป๊ ากับม้ า เจ๊ พราว และภรี ม
ส่ วนฝั งซ้ ายเป็ นห้ องของฉั น”
(เสื อ, 2558: 222)

1.2 การประกอบอาชีพ
ชาวจีนทีอพยพเข้ามาในประเทศไทย ส่ วนใหญ่ตอ้ งทํามาหากินตามอัตภาพของตน อาชี พส่ วนใหญ่
ก็เกิ ดขึนตามความจําเป็ นและตามข้อจํากัด ทังอาชี พทีต้องใช้แรงงานและอาชี พค้าขาย ซึ งเริ มต้นด้วยความ
ยากลําบาก สําหรับคนไทยเชือสายจีนในในนวนิยายชุดมาเฟี ยเลือดมังกรการต่างคนต่างมีวิธีการทํามาหากิน
ของตนเพือความมีชีวิตรอด วิธีการทํามาหากิ นทีเป็ นหลักของคนกลุ่มนี แบ่งได้เป็ น การรับจ้าง การค้าขาย
และทําธุ รกิจอืน ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
1.2.1 การรับจ้าง
ในนวนิยายชุดมาเฟี ยเลือดมังกร ยังมีคนส่ วนมากทีลําบากและยากจน ไม่มีเงินเป็ นทุนค้าขาย จึงต้อง
หาเลียงชี พด้วยการรับจ้างเพือมีเงินมาเป็ นค่าใช้จ่ายในชี วิตประจําวัน บางคนใช้จ่ายอย่างประหยัดเพือเก็บ
เงินเป็ นทุนค้าขายต่อไป อาชีพรับจ้างในเรื อง แยกเป็ นรับจ้างโดยใช้แรงงานหนัก เช่น เป็ นกรรมกรแบกหาม
ลูกจ้างดูแลกิจการของนายจ้าง ลูกจ้างบริ ษทั เช่นตัวอย่าง
“เธอเข้ ามาทํางานในตําแหน่ งเลขาฯไม่ ใช่ เหรอ ทําตัวให้ สมกับเงินเดือนที ได้ อย่ าคิดเอาเปรี ยบ
คนอืน”ภรพพูดเสี ยงเข้ ม
(เสื อ, 2558: 117)

หรื อ อาชี พรับจ้างแบบลูกน้องคนสนิ ท เช่น อรรณพซึ งทําหน้าทีเป็ นมือขวาของทรงกลด
ต้องรับผิดชอบทําหน้าทีตามคําสังของเจ้านายและต้องป้ องกันความปลอดภัยของเจ้านายด้วย ดังตัวอย่าง
อรรณพไม่ เห็นด้ วยอย่ างที สุด ทว่ าบทนายจะดือ- ขึน- มาก็ไม่ ฟังใครทั-งนั-นดังนั-นสิ งที บอดีก- าร์ ด
ชั-นยอดพอจะทําได้ กค็ ือ จับตามองสปายเต่ าอย่ างไม่ ให้ คลาดสายตา
(สิ งห์ , 2558 : 66)

1.2.2 การค้าขายและการประกอบธุ รกิจอืนๆ
ชาวจี นอพยพในประเทศไทย ส่ วนใหญ่นิยมอาชี พค้าขายตังแต่การค้าขายเล็กๆ น้อย ๆ ไปจนถึ ง
การค้าขายขนาดใหญ่ และการประกอบธุ รกิจโดยการตังบริ ษทั ซึ งส่ วนมากเป็ นธุ รกิจของครอบครัวทีหวังให้
บุตรหลานสื บทอดธุ รกิจจากรุ่ นต่อรุ่ น ดังนันนับได้วา่ การค้าขายและการทําธุ รกิจเป็ นอาชี พหลักของคนไทย
เชื อสายจีน เพราะว่าการค้าขายช่ วยให้พวกเขาสร้ างเนือสร้ างตัวจนทําให้มีฐานะดี ขึนทังยังช่ วยให้เกิ ดการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนืองอีกด้วย คนกลุ่มนีจึงรู ้สึกภาคภูมิใจกับอาชีพการค้าขาย ดังเช่น
นายไพศาล รุ่ งเรื องไพศาลศิริ หรื อที คนทัวไปรู้ จักกันดีในนามเถ้ าแก่ เซี -ยนักธุรกิจ
คนไทยเชื อ- สายจี น เจ้ าของบริ ษัทรุ่ งเรื องไพศาลศิริกรุ๊ ป ซึ งเป็ นตัวแทนขายส่ งรั งนกรายใหญ่ ให้ แก่ ร้านค้ า
ต่ างๆทั-งในย่ านเยาวราชและย่ านอืนๆทัวไปบริ ษัทรุ่ งเรื องไพศาลศิริกรุ๊ ปมีหน้ าร้ านขนาดใหญ่ อยู่ชั-นล่ าง
ของตึกสํานักงานใหญ่ ตั-งอยู่บนถนนเยาวราช โดยหน้ าร้ านนีเ- ปิ ดไว้ ให้ ลกู ค้ าปลีกทัวไปที สนใจรั งนก
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คุณภาพดีมาซื -อหา
(เสื อ, 2558 : 32)
บิดาของนางก็ไม่ ปฎิเสธเมือนายสุธีทาบทามสู่ขอดุสิตาหลังจากห้ าปี และบิดามอบเงินให้ มา
ลงทุนซึ งนายสุธีนาํ ไปกว้ านซื -อที ดินแถวเยาวราช สร้ างตึกแถวให้ คนจี นเช่ าพอมีเงินทุนเพิมก็เปิ ดกิจการ
โรงนํา- ชาถึงโรงแรมทั-งในกรุ งเทพฯและต่ างจังหวัดกว่ าสิ บแห่ ง
(สิ งห์ , 2558 : 66)
มาเฟี ยหนุ่ม...ได้ รับรายงานจากลูกน้ องที เมืองไทยว่ าธุรกิจร้ านทองหย่ งจิ น สามสาขาใหญ่
ในเยาวราชถูกปล้ นพร้ อมๆกัน
(กระทิ ง, 2558: 10)

1.3 การแต่งกาย
ตังแต่ พ.ศ. ๒๐๕๔ ไทยเริ มรั บ เอาวัฒนธรรมของชาติ ตะวันตก และในช่ วงก่ อนพ.ศ. ๒๔๘๐
รัฐบาลสนับสนุ นการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยเพราะเชื อว่าวัฒนธรรมเหล่านันจะมีส่วน
ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ นอกจากนัน เจ้านาย และขุนนาง ยังเป็ นผูน้ าํ ใน
การรับวัฒนธรรมทางวัตถุจากทางตะวันตก ได้แก่ การแต่งกาย การกีฬา นันทนาการ สถาปั ตยกรรม รวมทัง
ค่านิยมในด้านมารยาทสังคม อิทธิ พลวัฒนธรรมตะวันตก จึงเข้ามามีบทบาททังในกลุ่มคนไทยและกลุ่มคน
ไทยเชือสายจีนตังแต่ช่วงนันเป็ นต้นมา ในด้านการแต่งกาย แม้เดิมชาวจีนนําวัฒนธรรมการแต่งกายแบบจีน
เข้ามา แต่ เมื อสั งคมไทยรั บ เอาค่ านิ ยมการแต่ง กายแบบตะวันตก คนจี นและคนไทยเชื อสายจี นก็รับเอา
ค่านิ ยมนี เข้ามาผสมผสานกับวิถีชีวิตของตน เช่ น ภาพสะท้อนการแต่งกายทีผสมผสานสองวัฒนธรรมเข้า
ด้วยกันในนวนิยายชุดมาเฟี ยเลือดมังกร
ชายหนุ่มผิวขาวรู ปร่ างสูงใหญ่ ใส่ ชุดลินินมีผ้าพันคอเดินเงียบๆเข้ ามาตรงจุดเกิดเหตุ ...
(เสื อ, 2558 : 9)
“ธาม” เสี ยงเรี ยบดังขึน- ด้ านหลัง ก่ อนร่ างสูงในชุดสูทสี ดาํ มาดเข้ มจะเดินมาหยุดอยู่
เบาะที นัง
(กระทิ ง, 2558: 9)
กลุ่มสตรี สูงวัยสวมชุดราตรี ยาวหลากสี ประดับประดาร่ างกายด้ วยเครื อง เพชรมูลค่ าเป็ นล้ าน...
(สิ งห์ , 2558: 7)

แม้ว่าแฟชันการแต่งกายสไตล์ตะวันตกจะเข้ามามีบทบาทในสังคมของคนจีนและคนจีนเชื อสาย
ไทยทีมีฐานะดี แต่คนกลุ่มนีก็ยงั คงรักษาประเพณี การแต่งกายแบบจีนซึ งเป็ นการแต่งกายทีปรับเปลียนไปใน
สมัยปฏิวตั ิซินไฮ่ (ค.ศ.1911-ค.ศ.1949) หรื อยุคปฏิ วตั ิราชวงศ์ชิง เครื องแต่งกายของชาวจีนในสมัยนีมีการ
เปลียนแปลงเพราะรับเอาวัฒนธรรมการแต่งกายแบบชาวตะวันตกเข้ามาเช่นเดียวกับสังคมไทย ทําให้ชุดเสื อ
คลุมยาวหลวมของผูช้ าย กีเพ้าของผูห้ ญิง เสื อกัก~ กางเกงและกระโปรง ล้วนถูกดัดแปลงผสมผสานระหว่าง
แบบเสื อตะวันตกและแบบเสื อจีน ปั จจุบนั นีแม้วฒั นธรรมการแต่งกายของชาวจีนจะไม่สามารถคงความเป็ น
รู ปแบบเอกลักษณ์ เครื องแต่งกายประจําชาติ ได้อย่างประเทศในแถบอิ นเดี ย แต่เราก็ยงั คงได้พบเห็ นแบบ
แฟชันทีบ่งบอกความเป็ นเอกลักษณ์ของชาวจีน เช่น ปกเสื อคอจีน กีเพ้า เป็ นต้น
ไล่ สายตาไปตามเมนูยงั ไม่ ทันหมดเล่ ม สาวเสิ ร์ฟที สวมชุดกีเพ้ าสี แดงก็เดินเข้ ามาภายในห้ อง
(สิ งห์ , 2558: 196)
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รู ปถ่ ายสามใบของสาวสวยหน้ าคมคนหนึง ซึ งสวยสง่ าในชุดกีเพ้ าสี แดงลายมังกร ผ่ าข้ างขึน- มา
เหนือเข่ า ดูเซ็กซี มีคลาส
(หงส์ , 2558: 18)

จากตัวอย่างข้างต้น กล่าวได้วา่ คนไทยเชื อสายจีนในชุ ดแก๊งมาเฟี ย แถวเยาวราช ยังคงแต่งกายแบบ
จีนดังเดิมอยู่ โดยเฉพาะในช่ วงเทศกาลหรื อวันทีมีพิธีกรรมสําคัญของจีน เช่ น วันตรุ ษจีน หรื อพิธีแต่งงาน
แบบจีน ทีเจ้าสาวจะต้องแต่งกายด้วยชุ ดแต่งงานแบบจีน ดังนัน คนไทยเชื อสายจีนถื อว่า กี เพ้า เป็ นเครื อง
แต่งกายทีเกิดจากการหลอมรวมเป็ นหนึงของชนชาติต่าง ๆ ของจีน นอกจากนี ยังถือว่าสี แดงและสี ชมพูเป็ น
สี มงคลด้วย
2. สะท้อนการสื บทอดวัฒนธรรมและประเพณี จีน
ชาวจี นเป็ นกลุ่ ม คนที อพยพมาจากเมื องจี นหลายระลอก นับ ตังแต่ สมัย กรุ งศรี อยุธ ยาเป็ นต้นมา
นับเป็ นกลุ่มคนจํานวนมากทีสุ ดทีอพยพมาจากประเทศอืน และยังคงรักษาความเชื อและประเพณี ของตนไว้
ได้อย่างมีเอกลักษณ์ แม้วา่ ส่ วนหนึ งจะปรับตัวหรื อถูกกลื นไปกับวัฒนธรรมสิ งแวดล้อมในสังคมไทย อัน
เนื องมาจากการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวไทยในด้านต่างๆ หรื อได้มีการผสมผสานวัฒนธรรมข้ามเชื อ
ชาติโดยการแต่งงานกับคนไทย ลักษณะความเชื อทางศาสนาของชาวจีนในประเทศไทยได้ผสมผสานกับ
ความเชื อของพุทธศาสนา จีนยังคงความเชื อในการบูชาบรรพบุรุษ ลัทธิ เต๋ า ลัทธิ ขงจือ และการนับถือเทพ
เจ้า โดยการสื บต่อประเพณี ไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษ ในขณะเดี ยวกันก็มีความเชื อในเรื องการทําบุญตัก
บาตรหรื อให้ลูกบวชเรี ยนในพุทธศาสนา โดยไม่ถือว่ามีความขัดแย้งกัน
2.1 ระบบความเชือ
นวนิ ยายชุ ดมาเฟี ยเลือดมังกรได้สะท้อนภาพความเชื อต่างๆ ของคนจีนและคนไทยเชือสายจีนผ่าน
ตัวละคร ดังนี
2.1.1 ความเชือการดูดวงชะดา
ดวงดาวมีความสําคัญกับมนุษย์มานานแสนนาน เช่น ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เป็ นตัวกําหนดเวลา
ในแต่ละวัน คนโบราณใช้ดวงดาวต่างๆในการบ่งบอกถึงเหตุการณ์ทีเกิดขึนหรื อกําลังจะเกิดขึน คนจีนส่ วน
ใหญ่หรื ออาจกล่าวได้วา่ ทุกคนมีความเชื อเรื องดวงชะตามาก นวนิ ยายชุ ดมาเฟี ยเลือดมังกรได้สะท้อนความ
เชือเกียวกับเรื องนีไว้หลายตอน เช่น
“ปี นีอ- าภรพดวงไม่ ค่อยดี จะมีเคราะห์ หนัก แต่ อัLวฝากอามงคลให้ ไปบอกอาภรพแล้ วว่ าถ้ าจะ
ทําอะไรก็ให้ ระวังตัวไว้ หน่ อย”ซิ นแสง้ วงบอก“ดวงของอาภรพเกิดในดาวพยัคฆ์ หากยามใดดาว
พยัตฆ์ หม่ นแสง จะต้ องหาคนที เกิดในวันพระจันทร์ เต็มดวงมาเป็ นแรงเสริ ม”ซิ นแสง้ วงอธิ บาย
(เสื อ, 2558: 31)
ซิ นแสง้ วงบอกว่ า “ทางแก้ คือ ลือ- จะต้ องจัดของเซ่ นไหว้ เทพแก้ สูง ทําบุญปล่ อยเต่ าปล่ อยปลา
ปล่ อยนก ไก่ ชีวิตโคกระบือ และถวายโลงศพเพือต่ ออายุ หลังจากนั-นก็ไปไหว้ ไห้ เกิดสิ ริมงคลเก้ าวัด
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ถือศีลกินเจตั-งแต่ วนั นีถ- ึงสิ -นปี หน้ า ไม่ ควรจะออกงานมงคลหรื ออวมงคลทั-งสิ -น”
(หงส์ , 2558: 113)

จากตัวอย่างข้างต้น กล่าวได้วา่ คนไทยเชือสายจีนในชุดแก๊งมาเฟี ย แถวเยาวราชในยุคนัน นิ ยมการดู
ดวงชะดา เพือให้รู้วา่ สิ งทีจะ เกิดขึนในอนาคตดีขึนหรื อแย่ลง การดูดวงถือเป็ นส่ วนหนึ งของระบบความเชื อ
ของคนไทยเชือสายจีนตังแต่อดีตถึงปั จจุบนั
2.1.2 ความเชือเรื องกรรม
พุทธศาสนามหายาน นอกจากจะชีทางเพือการพ้นทุกข์เหมือนคําสอนของพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาท
แล้ว ยังมีการผสมผสานกับความเชื ออืนๆ ทีมีพระพุทธเจ้าและพระโพธิ สัตว์จาํ นวนมากมาย พระพุทธเจ้า
องค์สาํ คัญทีสุ ด คือ พระอมิตาภะ และพระโพธิ สัตว์องค์สาํ คัญทีสุ ด คือพระอวโลกิเตศวร หรื อกวนอิม หัวใจ
การปฏิบตั ิธรรม คือ ต้องมีทงปั
ั ญญาและกรุ ณาควบคู่กนั ไปเน้นการละความเห็นแก่ตวั และทําประโยชน์แก่
ส่ วนรวม ซึ งเป็ นทีมาขององค์กรการกุศลต่างๆ เช่ น มูลนิ ธิป่อเต็กตึ~ง โรงพยาบาลหัวเฉี ยว ถนน ศาลา โรง
ทาน เป็ นต้น สิ งเหล่านี เป็ นเรื องทีสังสอนให้คนเชื อเรื องกรรมดี กรรมชัว นวนิ ยายชุ ดมาเฟี ยเลือดมังกรได้
สะท้อนความเชือเกียวกับเรื องกรรมไว้หลายตอน เช่น
“พีเป็ นคนที มีกรรม”วันวิสาเริ มพูด และยังสะอืน- ให้ ต่อเนือง “มีตาแต่ ไร้ แวว เจอผู้ชายไม่ ดี
ชี วิตถึงต้ องพังพินาศ”
(เสื อ, 2558: 21)
“สงสัยชาติก่อนผมจะทําบาปกรรมไว้ เยอะกระมังครั บ ชาตินีถ- ึงมีคนจ้ องจะตาม
เอาคืน”
(หงส์ , 2558: 113)

2.1.3 ความเชือเรื องเทพเจ้าและบรรพบุรุษ
การนับถื อเทพเจ้าและการเคารพบรรพบุ รุษ เป็ นความเชื อที เก่ าแก่ ทีสุ ดที สื บทอดจากบรรพบุ รุษ
เทพเจ้า ที ชาวจี นนับ ถื อมี ตงแต่
ั เ ทพเจ้า ทัวไปที ประจํา สถานที ต่ า ง ๆ เช่ น ทะเล ภู เขา เทพเจ้า ชันสู ง ที มี
คุณธรรมเป็ นเลิศ ได้แก่ เทพเจ้ากวนอู เจ้าแม่ทบั ทิม แฃะ เทพเจ้าชันสู งสุ ด ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์
รวมทังเทพเจ้าทีถื อว่าเป็ นเซี ยน เช่ น โป๊ ยเซี ยน เป็ นต้น ความเชื อนี จึงมีการสร้างศาลเจ้าขนาดต่างๆไว้ใน
ชุมชนหรื อสถานทีต่างๆ เพือสักการะ และผูกโยงไปถึงงานประเพณี และเทศกาลต่าง ๆ มากมาย นวนิ ยายชุ ด
มาเฟี ยเลือดมังกรได้สะท้อนความเชือเกียวกับเรื องนี เช่น
นายไพศาลออยู่คุยกับซิ นแสง้ วงต่ อ ส่ วนภรพพาแม่ พีสาว น้ องสาวและวันวิสาออกไป
ไหว้ ศาลเจ้ าพ่ อกวนอูทิอยู่ด้านนอก
(เสื อ, 2558: 114)
“ไหว้ พระประธานก่ อนนะคะ”นางกล่ าวก่ อนจะหั นไปหยิบธูปให้ ตัวเอง แล้ วหั นไปหา
บุตรสาวซึ งยังยืนนิงอยู่ด้านหลัง
(หงส์ , 2558: 132)

2.2 เทศกาลตรุ ษจีน
เทศกาลดังเดิ มของจี นหลากหลาย และมีประเพณี ในแต่ละเทศกาลที แสดงให้เห็ นเอกลักษณ์ ของ
อารยธรรมจีน เทศกาลตรุ ษจีนถือเป็ นงานเฉลิมฉลองทียาวทีสุ ดและสําคัญทีสุ ดในปฏิทินจีน จุดกําเนิ ดของ
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ตรุ ษจี นนันมี ประวัติหลายศตวรรษและมี ความสําคัญเพราะประกอบด้วยตํานานและประเพณี หลายอย่าง
นวนิยายชุดมาเฟี ยเลือดมังกรได้สะท้อนความเชือเกียวกับเทศกาลตรุ ษจีนไว้ดงั นี
ทุกบริ เวณของท้ องถนนล้ วนแต่ งแต้ มด้ วยสี แดง ไม่ ว่าจะป้ ายผ้ าโฆษณาเทศกาลตรุ ษจี น
นับสิ บๆ
(แรด, 2558 : 7)
เทศกาลตรุ ษจี น เปรี ยบได้ กับปี ใหม่ ของคนจี น ครอบครั วคนจี นทุกบ้ านจะตั-งโต๊ ะเซ่ น
ไหว้ บรรพบุรุษ ส่ วนย่ านใชนาทาวน์ บนถนนเยาวราชจะเต็มไปด้ วยความคึกคัก มีการปิ ดถนน
จัดงานเลีย- งฉลองอย่ างใหญ่ โต
(แรด, 2558 : 8)

ในเทศกาลตรุ ษจีนทุกคนต้องใส่ เสื อผ้าสี สดใส งดเว้นสี ดาํ อย่างเด็ดขาด ชาวจีนถือว่าวันตรุ ษจีนเป็ น
เทศกาลสําคัญดังนันทุกครอบครัวจะทําความสะอาดบ้านทุกซอกทุกมุม เพือปั ดกวาดโชคร้ายและเปิ ดทางให้
โชคดีเข้ามา มีการประดับหน้าต่างและประตูดว้ ยกระดาษตัดสี แดงและคําอวยพรโชคดี มีความสุ ข ความมัง
คังและชีวติ ยืนยาว
2.3 การเลือกคู่ครอง
ความคิดในเรื องการเลื อกคู่ครองจากนวนิ ยายชุ ดนี มีทงการเลื
ั
อกคู่เพราะความเชื อเรื องโชคชะตา
เช่น คู่ของภรพและวันวิสา ในเรื องเสื อ และการเรื องโดยใช้เหตุผล โดยพิจารณาคุณสมบัติพืนฐานของผูท้ ีจะ
เป็ นคู่ครอง เช่น เรื องหงส์
“ลูกเขยในอนาคตของป๊ าจะต้ องขยันขันแข็ง เอาการเอางาน ไม่ ใช่ ดีแต่ แต่ งตัวโก้ อวดรวยโชว์
สาวไปวันๆ หรื อทําตัวเป็ นอันธพาลที ดีแต่ รังแกคนอืนๆ กับรั กหงส์ ค่ะ”มาตรฐานชายในฝั นเรี ยก
เสี ยงหั วเราะชอบใจจากมาเฟี ยใหญ่ แห่ งเยาวราชซึ งขยับมือขยีผ- มนุ่มสลวยของลลิตอย่ างเอ็นดูแกมมันเขีย- ว
“มันต้ องอย่ างนีส- ิ ถึงจะสมกับที เป็ นลูกสาวของป๊ า ผู้ชายที จะได้ อาหงส์ ของป๊ าไปเป็ นเจ้ าสาว
จะต้ องดีค่ ูควรกับอาหงส์ ทุกด้ าน”
(สิ งห์,2558 : 11)

3. สะท้อนลักษณะนิสัยของคนไทยเชือสายจีน
เนือเรื องนวนิยายชุด มาเฟี ยเลือดมังกร ถ่ายทอดเรื องราวของคนไทยเชือสายจีนและขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี จีน การสื บ ทอดความคิ ดและคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมจากบรรพบุ รุษ เช่ น ความซื อสั ตย์และความ
รับผิดชอบ การเคารพผูอ้ าวุโส การมีสติปัญญาและความกตัญ‚ู ฯลฯ การเรี ยนคุณธรรมเป็ นส่ วนหนึ งของ
การศึกษา ซึ งช่วยให้ชาวจีนอพยพดําเนินชีวติ ในสังคมไทยได้ดี
3.1 ความซื อสัตย์สุจริ ต
ผูท้ ีมีความซื อสัตย์ คือ ผูท้ ีมีความประพฤติตรงทังต่อหน้าที ต่อวิชาชี พ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล ไม่
คดโกง ทังทางตรงและทางอ้อม รับรู ้หน้าทีของตนเองและปฏิบตั ิอย่างเต็มที ส่ วนความรับผิดชอบ คือ การ
กระทําหรื อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลทีเป็ นไปตามความคาดหวังตามตําแหน่งในอาชี พหรื อตําแหน่งที
สังคมกําหนดขึน หรื อพฤติกรรมทีคนในสังคมต้องทําให้เหมาะกับสถานภาพในกลุ่มหรื อสังคม
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นวนิ ยายชุ ด มาเฟี ยเลื อดมังกรได้สะท้อนแนวคิดนีในหลายตอนโดยเฉพาะการบรรยายถึ งอรรณพ
ซึ งเป็ นทังพีเลี ยงและมือขวาของทรงกลด ทียอมสละชี วิตเพือเจ้านายของตน และการนําเสนอบุคลิ กของผู ้
เป็ นหัวหน้า เช่น
“จัดการให้ ดี รุ่ งเรื องไพศาลศิริ ทําธุรกิจด้ วยความซื อตรงอย่ าให้ คนคนเดียวมาทําลายชื อเสี ยงของ
บริ ษัทที เราสังสมมานานสองสามชัวอายุคน”
(เสื อ, 2558: 331)

3.2 ความฉลาด
แทนที ฟั งเขาแล้ วจิ รัสยาจะเบาใจ เธอกลับรี บส่ ายหน้ า “พวกนั-นเร่ งถอนกําลังไปไม่ ใช่ เพราะว่ า
สู้คุณไม่ ได้ หรอก อย่ าลําพองไปหน่ อยเลย ฉั นคิดว่ าที มันถอย คงเป็ นเพราะมันปฏิ บัติตามแผนได้
สําเร็ จแล้ วต่ างหาก...”
(สิ งห์ , 2558: 98)

ในเรื องนีได้แสดงให้เห็นว่าในยามคับขันจะต้องมีสติปัญญา รอบคอบ และต้องมีความกล้าหาญใน
การตัดสิ นใจ
3.3 ความกตัญ‚ู
ความกตัญ ‚ู ก ตเวที คื อ คุ ณ ธรรมที สั ง คมขาดไม่ ไ ด้ ซึ งเป็ นคุ ณ ธรรมที คนมัก จะนํา มาสั งสอน
ลู ก หลาน โดยลู ก ต้องรู ้ บุ ญคุ ณของพ่อแม่ ตอบแทนพ่อแม่ ในฐานะเป็ นลู กหลาน ความกตัญ‚ู ก ตเวที ไ ม่
เพียงแต่เป็ นคําพูดอย่างเดียว แต่ตอ้ งเป็ นประพฤติกรรมทีแท้จริ งจากใจของคน
“ได้ เลยค่ ะ เดีRยวสาจัดการให้ เรื องแค่ นีเ- อง”วันวิสารั บคําหนักแน่ นพีชายเธอมีงานล้ นมือแถม
ยังเป็ นบ่ อเงินบ่ อทองของเธออีกแล้ วมีหรื อที คนกตัญSูร้ ู คุณอย่ างเธอจะทําอะไรให้ พีชายสุดที รั ก
คนนีไ- ม่ ได้
(เสื อ, 2558: 17)

สรุ ปได้วา่ คนไทยเชือสายจีนในในนวนิยายชุ ดมาเฟี ยเลือดมังกร มีลกั ษณะนิ สัยความซื อสัตย์สุจริ ต
ความรับผิดชอบ ความฉลาด ความกตัญ‚ู ความขยันและอดทน ลักษณะนิสัยเหล่านีเป็ นส่ วนสําคัญทีช่วยให้
คนกลุ่มนีประสบความสําเร็ จในชีวติ
4. สะท้อนบทบาทหน้าทีคนไทยเชือสายจีน
ในนวนิยายชุดมาเฟี ยเลือดมังกร ได้นาํ เสนอบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว และ
บทบาทของผูเ้ ป็ นหัวหน้าแก๊งซึ งนอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสถานภาพของแก๊งให้คงอยู่
แล้ว ยังต้องมีชีวิตทีเผชิ ญกับความเป็ นความตายทุกเวลา กับบทบาทของผูเ้ ป็ นลูกน้องซึ งต้องดํารงอยู่ดว้ ย
ความซื อสัตย์และการยอมรับการตัดสิ นใจของหัวหน้า
4.1.1 บทบาทของผูเ้ ป็ นหัวหน้า
หัวหน้าทีจะดูแลและตรองใจลูกน้องได้นนต้
ั องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที ปกครองลูกน้องด้วย
พระเดชและพระคุณ มีนาใจเอื
ํ อเฟื อ มีเหตุผลและมีเมตตา เช่น
คนเป็ นลูกน้ องก็ต้องรู้ มารยาทของลูกน้ อง แต่ คนเป็ นเจ้ านายก็ต้องรู้ เหมือนกันว่ าการควบคุมคน
จะใช้ แต่ พระเดชไม่ ได้ อีกอย่ างหนึงเจ้ านาย...ควรหรื อที จะไปต่ อปากต่ อคํากับลูกน้ องพ่ อเธอพีเธอเคยสอน
เรื องนีก- ับเธอบ้ างไหมป๋ อจู
(สิ งห์ , 2558 : 81)
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ผู้ชายที มีความเป็ นผู้นาํ บู๊ต้องเริ ด บุ๋นต้ องเยียม ไม่ ใช่ หล่ อสําอางแต่ ช่วยเหลือตัวเองไม่ ได้ แบบที
เมือก่ อนเขาเป็ น
(สิ งห์ , 2558: 101)
“อํานาจที ปราศจากเหตุผล คืออํานาจของคนพาล อํานาจที ปราศจากความเมตตา คืออํานาจที
นํามาซึ งความปราชัย...มนุษย์ คือสิ งมีชีวิตที หวันไหวไปกับความโลภ อํานาจ ราคะ คนดีในวันนีอ- าจ
เปลียนแปลงไปเพราะสามสิ งที แปะพูด แต่ ลือ- ไม่ ใช่ ”
(สิ งห์ , 2558 : 387)

4.1.2 ในฐานะทีเป็ นลูกน้อง
หน้า ที อย่า งหนึ งที สํ า คัญของผูเ้ ป็ นลู ก น้องคื อการดู แล เชื อฟั ง และปฏิ บ ตั ิ ต ามคํา สังของผูเ้ ป็ น
หัวหน้า
เวลาพีเรี ยนการต่ อสู้ด้วยมือเปล่ าเธอก็เรี ยน พีเรี ยนวิธีใช้ อาวุธเธอก็เรี ยน พีไปเล่ นโลดโผน
เธอก็ตาม ดังนั-นเธอจึ งไม่ ปฏิ เสธคําสังของเจ้ านายที เป็ นหนทางรอดของเธอเช่ นเดียวกัน
(สิ งห์ , 2558 : 26)
ทว่ า...วันนีไ- ม่ มีใครเชื อฟั งคุณชายใหญ่ เนืองจากคําสังของนายท่ านย่ อมเป็ นใหญ่ เหนือ
กว่ าคําสังของผู้ใด
(สิ งห์ , 2558 : 211)

5. สะท้อนความสัมพันธ์และปั ญหาระหว่างสมาชิกในสังคมของคนไทยเชือสายจีน
5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแก๊ง
ความสัมพันธ์ระหว่างแก๊งต่าง ๆ ในนวนิ ยายชุ ดมาเฟี ยเลื อดมังกรมีทงความสั
ั
มพันธ์ในทางดี และ
ในทางขัดแย้ง มีการลอบทําร้ายเพือแย่งชิงความเป็ นใหญ่และเพือตามล้างแค้น เช่น
13 กลุ่มในเยาวราช ไม่ มีกลุ่มไหนดี แต่ ความเลวของแต่ ละกลุ่มก็แตกต่ างกันถ้ าจะให้ ผมวัด
เต่ าศิลาอาจจะเลวน้ อย ติดอันดับหนึงในสามรั- งท้ ายกลุ่มอืน แต่ ...ก็ยงั ไม่ น่าคบ (สิ งห์ , 2558 : 65)
ก่ อนหน้ าที จะถูกตามล่ า ทรงกลดเคยไปทํางานทุกวัน ..ตารางงานของเขามักจะถูก กําหนด
เอาไว้ ล่วงหน้ าและทําตามนั-นเสมอ แต่ ตอนนีเ- ขาจะไปไหน เมือไหร่ ล้ วนแล้ วแต่ เป็ นความลับ รถที
ใช้ กต็ ้ องสลับสับเปลียน บ่ งบอกให้ จิรัสยาทราบว่ าเขายังคงตกอยู่ในอันตราย... (สิ งห์ , 2558 : 65)

5.2 ปั ญหาระหว่างสมาชิกในแก๊งมาเฟี ยเลือดมังกร
นวนิยายชุดนีได้เสนอให้เห็นถึงปั ญหาระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีการทะเลาะเบาะแว้งจนหัวหน้าต้อง
ลงมาจัดการแก้ปัญหา ดังนี
“ฉั นจะไม่ ถามว่ ามีเรื องอะไรกัน แต่ จาํ ไว้ ให้ ขึน- ใจ เมือกินข้ าวหม้ อเดียวกันก็อย่ าทะเลาะ
กันด้ วยเรื องไม่ เป็ นเรื อง และถ้ ายังอยากเป็ นคนของรุ่ งเรื องไพศาลศิริต่อ อย่ าได้ ไปมีเรื องชกต่ อยให้
เห็นอีกเด็ดขาดเข้ าใจหรื อเปล่ า” ภรพสังลูกน้ องตนเองอย่ างเฉี ยบขาด
(เสื อ, 2557 : 14)

การแก่งแย่งชิ งดี ชิงเด่ นกันระหว่าง 5 แก๊งในอดี ต คือ แก๊งเขียวสิ งห์ แก๊งเหยียวแดง แก๊งกระทิ ง
แก๊งพยัคฆ์ แก๊งหงส์ ดาํ และแก๊งอืน ๆ ทัง 12 แก๊งมีตน้ เหตุทีผลประโยชน์และอํานาจ ซึ งเบืองหลังคือการ
ทําลายล้างชี วิตและการตามล้างแค้น เมือมาถึ งหัวหน้าแก๊งรุ่ นใหม่จึงได้พยายามทีจะร่ วมมือกันพัฒนาและ
เปลียนวิธีการหาเงินจากสิ งผิดกฎหมายมาเป็ นสิ งถูกกฎหมาย
“ในเมือทุกคนมอบความไว้ วางใจให้ ผมเช่ นนี - ผมก็คงต้ องน้ อมรั บไว้ ผมจะทําหน้ าที
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นายกสมาคมคนไทยเชื อ- สายจี นให้ ดีทีสุดเพือไม่ ให้ ทุกคนผิดหวัง แต่ ถ้าท่ านใดอยากจะชี แ- นะผม
ในเรื องไหนผมก็น้อมรั บคําแนะนําอย่ างเต็มใจ นับจากนีไ- ปผมอยากให้ พวกเรามาเฟี ยสิ บสองแก๊ ง
แห่ งเยาวราช ร่ วมมือร่ วมใจเป็ นนํา- หนึงใจเดียวกัน เพือร่ วมกันขับเคลือนให้ เยาวราชเป็ นถนนสาย
ไชน่ าทาวน์ ทีสร้ างสรรค์ แต่ สิงดีๆ จนโด่ งดังและเป็ นที จดจําไปทัวโลก เพือให้ ลกู หลาน
คนไทยเชื อ- สายจี นได้ ภาคภูมิใจในรากเหง้ าของเรา”
(สิ งห์ , 2558 : 398)

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ภาพสะท้อนคนไทยเชื อสายจีนในนวนิ ยายชุ ด มาเฟี ยเลือดมังกร พบว่านวนิ ยายชุ ด
นีได้เสนอให้เห็นชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนไทยเชือสายจีนทีเป็ นแก๊งมาเฟี ยในย่านเยาวราชพร้อมทังกลุ่มคนที
เกียวข้อง รวมทังขนบธรรมเนียมประเพณี จีน ค่านิ ยมและสภาพสังคมของคนไทยในช่วงประมาณ 50 ปี มา
จนถึ งปั จจุ บนั ภาพสะท้อนที โดดเด่นจากนวนิ ยายชุ ดนี คือความขยันขันแข็งและความอดทนในการสร้ าง
ฐานะของคนรุ่ นปู่ ย่าตายายทีหอบเสื อผืนหมอนใบอพยพเข้ามาในประเทศไทยจนกระทังสามารถสร้างฐานะ
เป็ นปึ กแผ่นมันคง ความกตัญ‚ู ซี อสัตย์ อดทน ซึ งคุ ณสมบัตินีสอดคล้องกับบทความวิจยั ของกุลนรี นุ กิจ
รังสรรค์ เรื อง ชาวจีนโพ้นทะเลกับสังคมไทยในนวนิ ยายของโบตัน… เรื อง “จดหมายจากเมืองไทย” ทีว่า ชาว
จีนโพ้นทะเลในนวนิ ยายจึงเป็ นแบบอย่างทีดีสําหรับคนไทยทุกคนทีควรจะถือปฏิบตั ิตามเป็ นอย่างยิงไม่ว่า
จะเป็ นเรื องของการขยันทํามาหากิ นการเป็ นคนอดออมรู ้ คุณค่าของเงิ น ไม่ฟุ่มเฟื อย การเป็ นคนกตัญ‚ู
ซี อสัตย์ อดทน มีวนิ ยั มีเหตุผล เป็ นต้น (2016:143) อีกทังยังสอดคล้องกับ XU WEIJIE (2555) งานวิจยั เรื อง
ภาพสะท้อนการก่อร่ างสร้างตัวของคนไทยเชือสายจีนในสังคมไทยจากนวนิยายไทย ได้กล่าวว่า นวนิ ยายได้
แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนการก่อร่ างสร้ างตัวของคนไทยเชื อสายจีนในสังคมไทยจากนวนิ ยายไทยอย่าง
ชัดเจน และส่ งอิทธิ พลในด้านคุณธรรมจริ ยธรรมต่อผูอ้ ่านอย่างลึกซึ ง นอกจากภาพสะท้อนในด้านดังกล่าว
แล้ว สิ งทีผูอ้ ่านได้รับเพิมเติมจากนวนิ ยายชุ ดนีคือข้อคิดและปรัชญาในการดําเนิ นชี วิต เช่ น ความรักความ
รับผิดชอบระหว่างสามี ภรรยา ระหว่างพ่อแม่ลูก ระหว่างคนในครอบครั ว ระหว่างเจ้านายและลู กน้อง
รวมทังจิตสํานึกทีมีต่อสังคม
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิ เ คราะห์ ภ าพสะท้อ นคนไทยเชื อสายจี น ในนวนิ ย ายชุ ด มาเฟี ยเลื อ ดมัง กร ผู ้วิ จ ัย มี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี
1. ควรวิเคราะห์ภาพสะท้อนคนไทยเชื อสายจีนในนวนิ ยายเรื องอืนๆ ทีมีเนือหาเกียวกับคนไทยเชื อ
สายจีน เพือเปรี ยบเทียบประเด็นต่าง ๆ ทีได้จากการวิเคราะห์นวนิยายชุดมาเฟี ยเลือดมังกร
2. ควรวิเคราะห์นวนิยายชุดมาเฟี ยเลือดมังกรในด้านองค์ประกอบของนวนิยาย
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