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บทคัดยอ 
 บทความวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาบทบาทของอาหารในการรื้อฟนความทรงจําของเรื่องราวชีวิตผูหญิงชาวจีน

อพยพ โดยใชมุมมองทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่เกี่ยวของกับอาหารเขามาประกอบในการวิเคราะหนวนิยาย

เร่ือง รอยวสันต จากการศึกษาพบวา ความทรงจําของเรื่องราวหญิงชาวจีนอพยพไดรับการรื้อฟนขึ้นมาผาน

อาหารและการทําอาหารรวมกันของตัวละครหลักทั้งสี่ที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ความทรงจําที่อยูรายรอบ

อาหารและการปรุงอาหารไดรับการเรียงรอยเขาดวยกันเปนเรื่องเลาที่แสดงใหเห็นความสําคัญของผูหญิงใน

ฐานะที่เปนผูจัดหาอาหารใหแกสมาชิกในครอบครัววาเปนแรงสนับสนุนของความสําเร็จของชาวจีนอพยพที่เขา

มาตั้งรกรากในประเทศไทย และเรื่องราวเหลานี้ยังเปนการบันทึกประวัติศาสตรชีวิตของหญิงชาวจีนอพยพที่ไมมี

อยูในประวัติศาสตรทางการ เปนประวัติศาสตรของผูหญิงที่นําเสนอผานอาหารและการทําครัว 

 
ABSTRACT 

 This article aims to study the role of food in reviving the memory of Chinese migrant women’s’ 

own lives through psychological and sociological approaches relating to food in analyzing the novel A 

Walk through Spring. The study shows that the memory of Chinese women’s lives is revived through 

food and cooking at the time of the reunion of four main characters in the novel. The memory around 

food and cooking is re-arranged into a narrative which represents the importance of women as the 

primary food provider for family members and the supporting source of the success of Chinese 

migrants who settle in Thailand. Also, the narrative acts as another historical memory of Chinese 

migrant women that is not found in the official history. It is, indeed, the history of women which is 

presented through food and cooking.    
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คํานํา 
เร่ืองราวของผูอพยพชาวจีนโดยสวนใหญจะแสดงใหเห็นภาพของความยากลําบาก การตอสูดิ้นรน และ

การสรางเนื้อสรางตัวของชาวจีนอพยพผูชาย จนละเลยไปวาผูที่มีสวนสําคัญอยูเบื้องหลังของเรื่องราวชีวิตของ

ชายชาวจีนผูอพยพทั้งหลายคือผูหญิงที่เปนผูสนับสนุนในเรื่องปากทอง นวนิยายเรื่อง รอยวสันต ของยุวดี ตน

สกุลรุงเรือง เปนนวนิยายที่หยิบเอาเรื่องของผูหญิงชาวจีนอพยพเหลานี้มานําเสนอผานความทรงจําและเรื่องเลา

จากมุมมองของอาหารและการทําครัว ของหญิงชาวจีนกวางตุงส่ีคนที่อพยพยายถิ่นฐานเขามาทํางานในประเทศ

ไทยในชวงสงครามโลก เร่ืองราวความยากลําบากตั้งแตสมัยยังอยูในประเทศจีน การเดินทางรอนแรมขามน้ําขาม

ทะเลเขามาทํางานเปนเด็กรับใชในบาน ความขยันอดทนทุมเทตอหนาที่การงานจนลืมตาอาปากได ตลอดจนคติ

การดําเนินชีวิต และวัฒนธรรมแบบจีนกวางตุงไดรับการถายทอดไปสูตัวละครรุนหลานที่ผูเขียนเรียก อาหมุย

หมุย ทามกลางกลิ่นหอมอบอวลจากอาหารจีนกวางตุงจานแลวจานเลาบนโตะอาหารและในพื้นที่ครัวที่ผูหญิงทั้ง

ส่ีกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ความทรงจําที่เรียงรอยผานอาหารแตละจานประกอบกันเปนเรื่องราวที่นําพาอาหมุยห

มุยและผูอานไปสัมผัสถึงประวัติศาสตรของผูหญิงชาวจีนอพยพที่ไมไดรับการบันทึกลงในประวัติศาสตรทางการ 

และแสดงใหเห็นวาหนาที่ของผูหญิงในฐานะที่เปนผูดําเนินกิจกรรมในครัวเพื่อหลอเล้ียงปากทองของสมาชิกใน

บานนั้นมีความสําคัญไมไดยิ่งหยอนไปกวาผูชาย ดังจะกลาวตอไปในบทความดังนี้ 

 
ผูหญิงกับอาหาร: กองทัพเดินไดดวยทอง 

รอยวสันต เปนเรื่องของหญิงชาวจีนกวางตุงส่ีคนคือ เขง เกง ไกว และโหว ทั้งส่ีคนเปนเพื่อนรวมลงเรือ

จากหมูบานเล็กๆในตําบลสนตั๊ก มณฑลกวางตุงของประเทศจีนในขณะที่ยังเปนเด็กหญิงอายุสิบสองสิบสาม 

อพยพมายังประเทศไทยและเขาทํางานเปนเด็กรับใชในบานเนื่องจากสงครามและความฝดเคืองในประเทศจีน 

เขงและเกงไดทํางานในครัวของโรงกลึง ไกวทํางานกับนายชาวญี่ปุน สวนโหวทํางานที่รานหมอตาชาวจีนกวางตุง 

ในบรรดาตัวละครทั้งสี่ เร่ืองของเขงที่ทํางานเปนเด็กชวยในครัวจนกลายมาเปนแมครัวใหญ เปนเรื่องหลักในเรื่อง

เลาที่ถายทอดออกมาใหหลานสาวของเกง ที่ผูเขียนเรียกวา อาหมุยหมุย ฟงเมื่อหญิงทั้งสี่กลับมารวมตัวกันอีก

ครั้ง เร่ืองราวของสภาพความเปนอยูที่ลําบาก การเดินทางรอนแรมอพยพยายถิ่นเพื่อมาทํางานหนัก การตอสูดิ้น

รนเอาตัวรอด เล้ียงปากเลี้ยงทองตนเองและครอบครัวที่ยังอยูในประเทศจีน ตลอดจนประสบการณชีวิตที่พานพบ

ทั้งความผิดหวัง ความขัดแยง ความรัก ความชังในอดีตไดรับการถายทอดใหมีชีวิตขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในเวลา

อาหารและการทําอาหารรวมกันของผูหญิงทั้งส่ี  

ในนวนิยายเรื่องนี้ จะเห็นไดตั้งแตตอนตนเรื่องไมวาจะเปนที่ประเทศจีนหรือในประเทศไทยวา พื้นที่ของ

บานเรือนและครัวโดยเฉพาะพื้นที่ในครัวและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับอาหารไดรับการแบงแยกอยางชัดเจนจาก

พื้นที่ของผูชาย โดยถูกกําหนดใหเปนพื้นที่ของผูหญิง อาจกลาวไดวาเปนเพราะผูหญิงไดรับการจัดวางบทบาทไว

ใหใกลชิดกับอาหารมากกวาผูชายทั้งในฐานะผูบริโภคอาหารและผูปรุงอาหาร กิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาหารและ

การปรุงอาหารจึงแยกไมออกจากวิถีชีวิตประจําวันของผูหญิง เพราะผูหญิงเปนผูมีหนาที่หลักในการดําเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับอาหารการกิน  โดยเฉพาะการเปนผูดูแลจัดหาอาหารใหแกสมาชิกในครอบครัว โดยกระบวนการ

ทางสังคมจากสมัยแรกที่ผูชายออกไปลาหาอาหารหรือทํางานนอกบานเพื่อเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัว มีสวนทํา

ใหผูหญิงยอมรับวาเปนหนาที่ที่จะตองจัดหาอาหารที่ดีที่สุดเพื่อผูอื่นในครอบครัว (Warde, 1997)  
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เด็กหญิงชาวจีนทั้งสี่คนตางไดทํางานเปนเด็กรับใชในบาน ซึ่งเปนงานในการดูแลบานชองและการ

ทําอาหาร โดยเฉพาะเขงที่เปนเด็กรับใชในครัวของโรงกลึงของชาวจีนกวางตุงที่อพยพมาตั้งรกรากกอนหนานี้ เขง

เลาวาครัวของโรงกลึงนั้นแยกเปนสัดสวนชัดเจนจากสวนโรงกลึงที่มีแตคนงานผูชาย ในโรงครัวที่มีเตาไฟใหญหา

ตัวตั้งเรียงกันนั้นเต็มไปดวยผูหญิงหลากหลายวัยที่ทํางานกันไมหยุดมือ โดยมีสะใภใหญของบานเปนผูดูแล

จัดการในครัว ในโรงกลึงมีคนที่ตองทําอาหารเลี้ยงดูเปนจํานวนเกือบรอยชีวิตเนื่องจากคนงานทั้งหลายตางก็

ตองการประหยัดคากินคาอยูและเพื่อความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาในการทํางาน จึงฝากทองไวกับโรงกลึง

ทั้งสามมื้อ ครัวของโรงกลึงจึงเปนที่ผลิตอาหารเพื่อหลอเล้ียงปากทองของคนรวมรอยที่เปนฟนเฟองสําคัญที่ทําให

กิจการโรงกลึงดําเนินไปได แสดงใหเห็นวาครัวนั้นมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาตัวโรงกลึงเองเลย ครัวจะถูก

ปลุกใหตื่นกอนเครื่องจักรในโรงกลึงทํางานตั้งแตตีส่ี เขงเลาวาจะตองเดินหิ้วตะกราตามนายผูหญิงไปจายกับขาว

วันสองรอบคือเชาและบาย เมื่อพวกผูหญิงตื่นมาจะตองมาจุดเตาไฟใหญหาเตาเพื่อตมน้ําชงชา และหุงขาวทั้ง

ขาวตมและขาวสวยอยางละหนึ่งหมอใหญใหทันเวลาพวกผูชายที่จะตื่นมาทํางานในโรงกลึง หลังจากจัดเตรียม

อาหารเชาก็มีเวลาไมมากใหกินขาวและเก็บลางถวยชามเพราะตองเตรียมทําอาหารใหทันในมื้อกลางวัน ในชวง

เวลานี้ ในครัวจะเต็มไปดวยเสียงเครื่องมืออุปกรณทําครัวและเสียงดังอื้ออึงส่ังงานไมหยุดไมหยอนในขณะที่มือก็

ทํางานอยางเรงรอน ไมทันจะรูตัวอาหารสําหรับมื้อเที่ยง ก็ทยอยสุกและพรอมเสิรฟทันเวลาที่พวกผูชายในโรงกลึง

พักกลางวัน หลังจากนั้นเขงก็ยังตองไปจายตลาดรอบที่สองเพื่อเตรียมทําอาหารมื้อเย็น กวาครัวจะปดก็ค่ํามืด

เพื่อเตรียมเปดอีกครั้งกอนฟาสวางในวันถัดไปเปนอยางนี้ในทุกๆวัน  

จากฉากการปรุงอาหารของครัวในโรงกลึง แสดงใหเห็นวานอกจากครัวจะเปนพื้นที่สําคัญสําหรับปาก

ทองของสมาชิกในครัวเรือนแลว ยังเปนพื้นที่ที่ผูหญิงจะไดแสดงความสามารถในการบริหารจัดการและทักษะ

ความเชี่ยวชาญในการปรุงอาหาร เนื่องจากผูหญิงจะตองบริหารจัดการคิดคํานวณตั้งแตการจับจายใชสอย ซื้อ

วัตถุดิบตางๆสําหรับอาหารแตละจานที่ตลาดมาเพื่อใหเพียงพอในการประกอบอาหารสําหรับสมาชิกทั้งหมด มี

การบริหารจัดการเวลาในขั้นตอนการปรุงขั้นตางๆเพื่อใหทันกับเวลาอาหาร มีการบริหารจัดการแบงหนาที่แบง

งานใหคนในครัว จากจุดนี้เองทําใหเห็นวา งานในครัวจึงไมใชเพียงงานที่ทําไปในแตละวัน ไมมีคา นาเบื่อ 

วนเวียนและซ้ําซาก (ชุติมา ประกาศวุฒิสาร, 2554) หากแตเปนงานที่ตองใชทั้งทักษะและความเชี่ยวชาญในการ

บริหารจัดการและแกปญหา รวมถึงเปนงานที่เปนการเรียนรูผานการรวมลงมือปฏิบัติและจดจํา เปนงานที่ผูหญิง

ไดใชความสามารถในการจัดการบริหารทั้งวัตถุดิบ บริหารเวลา และบริหารจัดการคน เปนพื้นที่ที่ผูหญิงไดแสดง

ความสามารถและเรียนรูในการทํางานรวมกัน หากไมสามารถบริหารจัดการใหดีแลว อาจสงผลกระทบตอปาก

ทองของสมาชิกทั้งหลายของโรงกลึงที่เปนฟนเฟองสําคัญตอการทํางานของโรงกลึงได เมื่อทองอิ่มมีกําลังในการ

ทํางาน โรงกลึงก็ดําเนินการตอไปเพื่อหารายไดเขามาจุนเจือเล้ียงดูคนในโรงกลึงรวมถึงครอบครัวของแตละคนที่

ยังอยูในประเทศจีนเพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังนี้เอง ครัวจึงมีความสําคัญไมนอยไปกวาโรงกลึงเลย 

ทั้งนี้ ครัวเปนพื้นที่สําคัญไมเฉพาะแตในแงที่เปนแหลงผลิตอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงทองดูแลสมาชิกในบาน

ใหอิ่ม หรือเปนแหลงสนับสนุนของกําลังในการทํางานดําเนินกิจกรรมตางๆใหลุลวงไปไดดวยดีเทานั้น หากแตยัง

เปนพื้นที่ของผูหญิง ที่ผูหญิงไดใชในการแสดงความรูความสามารถ ไดเรียนรูและฝกฝนทักษะในการทําอาหาร

ผานการรวมลงมือปฏิบัติ การสังเกตและจดจําอันเปนกระบวนการเรียนรูภายในครัวเรือนไมใชการเรียนในระบบ
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การเรียนรูแบบทางการ เปนการสอนและถายทอดในหมูผูหญิง ซึ่งการคลุกคลีอยูในครัวนี่เองที่นําเขงไปสูการเปน

แมครัวมืออาชีพ ซึ่งเขงคนพบวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาฝมือของเธอในฐานะแมครัวตอไป 

 

อาหารกับความทรงจํา: ลิ้มรส-เรียนรู 
ในทางจิตวิทยา อาหารมีความสัมพันธกับอารมณและจิตใจของมนุษย ประสบการณทางอารมณของ

มนุษยมีความเชื่อมโยงอยูกับผัสสะที่เกี่ยวของกับอาหารทั้งรูป รส หรือกล่ิน (Lupton, 1996) ความทรงจําจะ

ไดรับการรื้อฟนผานกลิ่นและรสชาติของอาหาร ทั้งกลิ่นและรสชาติของอาหารจะทําใหนึกถึงความทรงจําใน

เหตุการณที่เกี่ยวกับอาหารที่ผานมาและประสบการณที่เกี่ยวของกับอาหาร ในทางเดียวกันการเตรียมอาหารก็จะ

ไปกระตุนความทรงจําตางๆในอดีตรวมถึงอารมณที่รูสึกในเวลานั้น (Lupton, 1996) ในนวนิยายเรื่อง รอยวสันต 

เมื่อตัวละครหลักทั้งสี่ไดกลับมารวมตัวกันอีกครั้งจึงเกิดการรื้อฟนความทรงจําผานการกินอาหารและการปรุง

อาหารรวมกัน ความทรงจําเหลานี้เองที่ทําให อาหมุยหมุย หลานสาวของเกงไดเรียนรูและเขาใจชีวิตของพวกยาๆ

ทั้งสี่ไดมากขึ้น  

หลังจากที่ยาๆกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง อาหารแตละจาน ไดนําอาหมุยหมุยไปสูชีวิตในอดีตของเหลา

ยาๆผานความทรงจําที่อยูรายรอบอาหารจานนั้นๆ ความทรงจําเหลานี้เองที่เปดเผยเรื่องราวภูมิหลังของตัวละคร

ทั้งสี่ ตั้งแตเร่ิมเปดเรื่องดวยขาวตมมื้อเชาแบบจีนที่นําไปสูเร่ืองราวตั้งแตเมื่อคร้ังยาๆยังอาศัยอยูในหมูบานเล็กๆ

ในตําบลสนตั๊ก มณฑลกวางตุงของจีน อันเปนสาเหตุสําคัญที่ผลักดันใหเกิดการอพยพยายถิ่นฐานของชาวจีนไป

ยังประเทศตางๆ สภาพแวดลอมในหมูบานที่แหงแลงและกําลังขาดแคลนอาหาร ทําใหแมแตหัวเผือกหัวมันแคระ

แกร็นเล็กๆก็มีคาเหลือเกิน การบรรยายภาพของเขงในวัยสิบสามเดินประคบประหงมมันเทศหัวเล็กๆมาใหแม

ทําอาหาร หรือภาพที่แมของเขงระมัดระวังปอกเปลือกมันเทศใหบางที่สุดเพื่อรักษาเนื้อเอาไวใหไดมากที่สุดเพื่อ

นํามาผสมกับขาวใหไดปริมาณที่มากขึ้น หรือแมกระทั่งกับขาวที่มีแคผักดองและหมูเค็มชิ้นบางๆ แสดงใหเห็น

สภาพความเปนอยูที่ฝดเคืองในประเทศจีนและฐานะที่ยากไรของครอบครัวของเขง ประกอบกับชวงภาวะ

สงครามที่คืบเขามาใกลตัวทุกขณะ ชาวจีนในเวลานั้นจึงหาหนทางสงลูกหลานออกไปทํางานยังประเทศตางๆ

เพื่อที่จะมีโอกาสไดทํางานหาเงิน และมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นได  

สวนฉากที่ยาๆชวยกันทําโจก ก็ทําใหหวนระลึกถึงเรื่องการทําโจกครั้งแรกในฐานะแมครัวอาชีพของเขง 

ในตอนนั้นนายหนาที่เรียกกันวาอาถาย ไดฝากงานใหมใหเขงเปนแมครัวเต็มตัวที่บานของเศรษฐีคนหนึ่ง เขง

ตื่นเตนมากที่จะไดจับตะหลิวเปนครั้งแรก เนื่องจากตอนที่อยูในครัวโรงกลึงนั้น เขงเปนเพียงผูชวยที่ไมมีโอกาสจับ

ตะหลิวเลย เขงพยายามที่จะพิสูจนใหนายคนใหมเชื่อมั่นและยอมรับฝมือในการทําอาหารของเธอ โดยพิถีพิถัน

และตั้งใจกับการทําโจกทุกขั้นตอน หากเขงก็มาพลาดคนขาวจนทําใหขาวไหมติดที่กนหมอ จึงตองมาถามเคล็ด

ลับการทําโจกกับอาถาย ตั้งแตนั้นมาเขงจึงตระหนักวาเสียงสั่งงาน เสียงกนดาในครัวของโรงกลึงนั้น มีคุณคา มี

ความหมายและเต็มไปดวยเคล็ดลับในการปรุงอาหารใหอรอย รวมถึงตระหนักวา ในการทําอาหารจะตองตั้งใจใส

ใจกับรายละเอียดทุกขั้นตอนในการปรุงอาหาร ความทรงจําในชวงนี้ไดแสดงใหเห็นภาพของความขยันอดทนของ

ผูหญิงชาวจีนอพยพที่เมื่อพบการเปลี่ยนแปลงในหนาที่การงาน ก็จะตองตอสูและอดทนพิสูจนตัวเองใหเปนที่

ยอมรับ เพื่อเอาตัวเองใหรอดและรักษาสถานะแมครัวเอาไวใหได ทําใหอาหมุยหมุยเขาใจวากวาที่จะมาเปนแม

ครัวใหญได เขงตองผานอุปสรรคปญหานานามาเพื่อพิสูจนตัวเองและรักษาสถานภาพแมครัวเอาไว  
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ชวงเวลาที่เหลายาๆกลับมารวมตัวกันทําอาหารนี้ยังทําใหเขงไดกลับไปเจออาหยิบ เด็กหนุมผูชวยขาย

ของในรานชําชาวจีนกวางตุงในอดีตที่ปจจุบันกลายมาเปนเจาของรานชําในตลาดเยาวราช  การปรุงอาหาร

รวมกันของเหลายาๆทําใหหวนระลึกไปถึงความทรงจําเกี่ยวกับอาหยิบท่ีคอยดูแลและชวยเหลือเขงในยามที่ไปซื้อ

ของแมวาในตอนนั้นเขงจะเปนเพียงแมครัวหนาใหมที่อายุยังนอย และการชักชวนเขงใหลาออกมาชวยกันขาย

ของหรือก็คือชวนใหเขงออกมาใชชีวิตรวมกันนั้น ทําใหอาหมุยหมุยเริ่มเขาใจวา เหตุที่เหลายาๆพยายามบอกให

เธอรีบแตงงานไปเสีย เพราะไมอยากใหตองมาคิดเสียดายและพลาดโอกาสในชีวิตที่ไมอาจมีไดอีก ไมอยากใหอา

หมุยหมุยตองเปนแบบเขง ที่เลือกหนาที่การงาน แตสุดทายก็พบวางานแมครัวนั้นไมอาจทําไดตลอดไป เขงตอง

ยอมรับกับโลกที่แปรเปล่ียนไป แมครัวไมใชส่ิงจําเปนอีกในบานสมัยใหมที่สามารถจับจายซื้อหาอาหารสําเร็จรูป

นอกบานไดงายๆ ทั้งยังมีรานอาหารภัตตาคารเปดขึ้นมากมายและจําตองวางตะหลิวในทายที่สุด เหลายาๆจึง

พยายามชี้ใหอาหมุยหมุยคิดตริตรองใหรอบคอบอีกครั้งในเรื่องการแตงงานเพราะโอกาสอันดีในชีวิตอาจผานเขา

มาแลวเลยไป ไมหวนกลับมาใหไขวควาไดอีก 

เห็นไดวาการกินอาหารหรือการปรุงอาหารนั้น นําไปสูการหวนระลึกถึงความทรงจําที่เกี่ยวของกับอาหาร 

ความทรงจําเหลานี้เองเปนแหลงขอมูลสําคัญที่นําไปสูการทําความรูจัก การเรียนรูและทําความเขาใจภูมิหลังของ

เหลายาๆ เมื่อแรกเริ่มอาหมุยหมุย อาจไมเขาใจในการกระทําหลายสิ่งหลายอยางของเหลายาๆ ไมไดรับรู

เร่ืองราวความเปนมาและชีวิตความเปนอยูที่ผลักดันใหชาวจีนในสมัยนั้นขวนขวายที่จะอพยพยายถิ่นฐานออกไป

นอกประเทศ ไมไดรับรูถึงความยากลําบากในการตอสูดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงทองเมื่อคร้ังเขามาทํางานในประเทศ

ไทย ไมเขาใจวาเหตุใดเหลายาๆจึงตองการใหเธอเลือกตัดสินใจแตงงานแทนที่จะเลือกความกาวหนาในอาชีพ

การงาน หากแตเร่ืองราวความทรงจําที่ไดรับการรื้อฟนขึ้นมาผานอาหารและการปรุงอาหารรวมกับเหลายาๆก็ทํา

ใหอาหมุยหมุยไดตระหนักและรับรูภูมิหลังในชีวิตของยาๆที่สงผลใหเธอไดทําความเขาใจตัวตนของยาแตละคน

ในปจจุบัน ไดเรียนรูถึงความยากลําบากในการใชชีวิตที่ยาแตละคนผานมาและเริ่มเขาใจในความพยายามของ

เหลายาๆวาไมอยากใหเธอตองมานั่งเสียใจและพลาดโอกาสอันดีในชีวิตเพราะตองการเลือกความกาวหนาใน

อาชีพการงาน ความทรงจําเหลานี้นอกจากจะไดรับการรื้อฟนขึ้นมาผานอาหารและการทําครัว และสงผลใหเกิด

การเรียนรูและทําความเขาใจในกันและกันของตัวละครตางๆแลว ยังเปรียบเปนการเปดบันทึกเรื่องราวของหญิง

ชาวจีนอพยพที่ไมไดรับการบันทึกเปนลายลักษณอักษร ณ ที่ใด นําไปสูอีกมุมหนึ่งของประวัติศาสตร เปน

ประวัติศาสตรจากมุมมองของผูอพยพที่เปนผูหญิง เปนประวัติศาสตรในระดับชีวิตประจําวันที่บันทึกผานอาหาร

และการทําครัว 
 

อาหาร ความทรงจํา และเรือ่งเลา: เลา history ดวย her story 
 ประวัติศาสตรอยางเปนทางการนั้น มักจะเปนเรื่องราวของวีรบุรุษผูยิ่งใหญหรือคนสําคัญในชาตินั้นๆ 

หรือเปนการบันทึกเหตุการณสําคัญๆของชาติ (ชุติมา ประกาศวุฒิสาร, 2554) เร่ืองราวของผูอพยพโดยเฉพาะ

ของผูหญิงนั้นแทบจะไมปรากฏใหเห็นอยูในหนาประวัติศาสตร ในความรับรูของคนไทยเกี่ยวกับชาวจีนอพยพนั้น 

มักจะไดยินแตเร่ืองของผูชาย หากแตเร่ืองของผูหญิงที่ทํางานอยูเบื้องหลังกลับไมไดรับการกลาวถึงอยางเปน

เอกเทศ (ยุวดี ตนสกุลรุงเรือง, 2551) อาหารจึงมีความสําคัญในฐานะที่เปนจุดเชื่อมโยงเรียงรอยอดีตที่กระจัด

กระจายเปนความทรงจําที่อยูรายรอบอาหารแตละจาน เขามาเรียบเรียงเปนเรื่องราวและเหตุการณซึ่งเปน
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ประวัติศาสตรของผูหญิงในสวนครัวเรือน เปนมุมมองที่บันทึกผานอาหารและการทําครัวซึ่งเปดเผยเรื่องราวใน

ชีวิตประจําวันอันละเอียดออนซับซอนของชีวิตผูหญิงจีนอพยพที่ไมไดรับการบันทึกเปนลายลักษณอักษร ณ ที่ใด 

 ดังที่กลาวมาวา ผูหญิงไดรับการจัดวางบทบาทใหใกลชิดกับอาหารและการทําครัว หนาที่ความ

รับผิดชอบหลักของผูหญิงคือการดูแลบานเรือนและทําอาหารเลี้ยงคนในครอบครัว อาหารและการทําครัวจึงมี

บทบาทสําคัญที่นําไปสูการร้ือฟนความทรงจําที่อยูรายรอบอาหารและการปรุงอาหาร ใน รอยวสันต เมื่อเหลา

ยาๆไดกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง อาหมุยหมุย ผูเปนหลานสาวจึงไดมีโอกาสฟงเรื่องราวของเหลายาๆที่ไดรับการ

ร้ือฟนขึ้นมาผานอาหารและการทําอาหารรวมกัน เร่ืองราวเหลานี้ อาหมุยหมุย แมจะเคยฟงมาบางแตก็กระจัด

กระจายไมปะติดปะตอ เมื่อมีโอกาสไดฟงจากปากเหลายาๆโดยพรอมกันอีกครั้ง ความทรงจําหลายๆสวนจึงเกิด

การเรียงรอยเขาเปนเรื่องราวขึ้น ตั้งแตยังอาศัยอยูที่ประเทศจีน การเปดเรื่องที่ประเทศจีนดวยฉากการทําอาหาร 

กลายเปนสวนสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงสภาพความเปนอยูของชาวจีนชนชั้นลางที่ได รับผลกระทบจาก

สภาพแวดลอมที่แหงแลงและสงครามที่คืบเขาไปใกลตัว ภาพของเขงที่ประคับประคองหัวมันเทศแคระแกร็น

เล็กๆเพื่อเอามาใหแมตมรวมกับขาวเพื่อเพิ่มปริมาณขาวใหเพียงพอแกสมาชิกในบานไดกินอิ่ม แสดงใหเห็น

สภาพความเปนอยูที่อัตคัดขาดแคลนในสภาวะสงคราม เขงเลาวาพวกผูหญิงไมรูเร่ืองราวภายนอกวาเปนอยางไร 

รูเพียงแตตองทําหนาที่ในครัวเรือนดูแลหาอาหารใหคนในบาน แสดงใหเห็นวา ผูหญิงนั้นใหความสําคัญแกเร่ือง

ปากทองเปนหลัก แมโลกภายนอกจะกําลังวุนวายดวยภาวะสงครามกันอยูแตภายในพื้นที่ขอบเขตของบาน ส่ิงที่

ผูหญิงคํานึงถึงก็คือการกินอิ่มนอนหลับของคนในครอบครัวเปนสําคัญ  

 ฉากในครัวของโรงกลึงที่เต็มไปดวยผูหญิงหลากหลายวัยชวยกันทํางานอยางรีบเรงเพื่อทําอาหารใหพวก

ผูชายในโรงกลึงก็เปนอีกฉากหนึ่งที่แสดงใหเห็นความสําคัญของแรงสนับสนุนของผูหญิงที่อยู เบื้องหลัง

ความสําเร็จของโรงกลึง หากไมมีผูหญิงที่ทํางานในครัวอยางเหน็ดเหนื่อยเพื่อหลอเล้ียงปากทองของคนทํางาน 

งานในโรงกลึงก็อาจดําเนินไปอยางไมลุลวง ผูหญิงเปนแรงสนับสนุนสําคัญในการจัดหาอาหารมาเลี้ยงดูปากทอง

ของคนทั้งโรงกลึง ทําใหเห็นวาการทํางานในครัวเองก็มีความสําคัญไมนอยไปกวาการทํางานของโรงกลึงที่เปน

งานที่กอใหเกิดรายได หยาดเหงื่อแรงงานของผูหญิงในครัวจึงเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จของกิจการโรงกลึงดวย 

แสดงวาในขณะที่ผูชายทั้งหลายทํางานอยางหนักเพื่อเล้ียงปากเลี้ยงทองครอบครัวและสรางเนื้อสรางตัวเพื่อ

ฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น ผูหญิงที่อยูเบื้องหลังก็ไมไดหยุดนิ่งในการทําหนาที่ผูดูแลปากทองของสมาชิกใน

ครอบครัวดวยการสรรหาอาหารและทําอาหารอยางดีที่สุดเพื่อทุกคนเชนกัน 

 งานครัวยังเปนงานที่มีการปรับเปล่ียนเคลื่อนไหวอยูเสมอ เปนงานที่ผูหญิงตองใชความรูความสามารถ

ในการปรับเปล่ียนและปรับตัวใหเขากับความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อดํารงชีวิตอยูรอดตอไป เห็นไดจาก

ชวงเวลาที่เขงไดเปนแมครัวอาชีพนั้น เขงไดเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆอยางที่คืบคลานเขามาในครัวทํา

ใหตองเรียนรูและปรับตัว ทั้งการเปลี่ยนแปลงเครื่องมืออุปกรณทําครัวตางๆ การใชเตาแกสแทนเตาถาน ใชน้ํามัน

พืชแทนน้ํามันหมู หรือการเกิดอาหารจานใหมๆที่ผสมผสานสูตรอาหารจากชาติตางๆ เหลาแมครัวตามบาน

ทั้งหลายจึงมีพัฒนาการสรางสรรคอาหารเมนูใหมๆที่ดัดแปลงไปจากเมนูเดิมโดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่

รานชํา อันเปนที่ชุมนุมของแมครัวทั้งหลาย กระบวนการเรียนรูที่จะปรับตัวและสรางสรรคอาหารจานใหมแสดงให

เห็นความพยายามตอสูของเหลาผูหญิงจีนอพยพที่ตางตองการดํารงสถานะแมครัวของตนไว จึงตองมีการพัฒนา

และเรียนรูส่ิงใหมอยูเสมอ ซึ่งเขงก็ไดจดจํานํามาปรับใชเพื่อใหนายไดทานอาหารจานใหมๆ จนกระทั่งมาถึงยุค
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สมัยของคนรุนใหม การเขามาของอาหารสําเร็จรูปรวมถึงการเปดรานอาหารภัตตาคารตางๆ ที่รองรับความนิยม

ในการกินขาวนอกบานที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหหนาที่แมครัวของเขงคอยๆหมดความสําคัญลงไปและทําใหเขงจําตอง

ยอมวางตะหลิวไปในที่สุด แสดงใหเห็นถึงผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงทางอาหารการกินที่เขามาถึงในครัว 

ซึ่งผูหญิงก็เรียนรูที่จะยอมรับและปรับตัวใหเขากับกระแสของความเปลี่ยนแปลงนี้อยางดีที่สุด  

 เห็นไดวาเรื่องราวในชีวิตของผูหญิงชาวจีนอพยพที่ไดรับการรื้อฟนขึ้นมาใหมผานอาหารและการ

ทําอาหารรวมกัน ความทรงจําที่อยูรายรอบอาหารแตละจานไดรับการรื้อฟนและถายทอดเปนเรื่องเลาที่รอยเรียง

เขาดวยกัน เปนการนําเสนอชีวิตของผูหญิงที่เปนสวนหนึ่งของหนาประวัติศาสตรของชาวจีนอพยพที่ไมไดรับการ

บันทึก ณ ที่ใด ประวัติศาสตรของผูหญิงเหลานี้ไดแสดงใหเห็นภาพชีวิตประจําวันของชาวจีนอพยพจากมุมมอง

ในครัวเรือน เปนเรื่องราวสวนบุคคลซึ่งเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตร เปนมุมมองที่เปดเผยและสะทอนใหเห็น

ภาพรายละเอียดของชีวิตคนธรรมดาสามัญโดยเฉพาะผูหญิงที่เคยมีชีวิตรวมเปนสวนหนึ่งในประวัติศาสตร 

เร่ืองราวเหลานี้ไดบอกเลาเรื่องราวอันถูกละเลยจากประวัติศาสตรทางการ เปนการบอกเลาประวัติศาสตรของ

ครัวเรือนผานเรื่องของผูหญิงนั่นคืออาหารและการทําครัวนั่นเอง 

 

สรุป 
 นวนิยายเรื่อง รอยวสันต ไดแสดงใหเห็นวา ผูหญิงเปนผูรับบทบาทหลักในการดําเนินกิจกรรมในครัวใน

ฐานะที่เปนผูจัดหาอาหารมาหลอเล้ียงปากทองของสมาชิกในครอบครัว หากแตชีวิตและเรื่องราวของผูหญิง

เหลานี้แทบจะไมปรากฏอยูในบันทึกหรือหนาประวัติศาสตรใด การรื้อฟนเรื่องราวในอดีตของผูหญิงจึงตองอาศัย

การทําผานอาหารและงานครัวซึ่งเปนสิ่งที่ผูหญิงอยูใกลชิดทั้งชีวิต ความทรงจําที่อยูรายรอบอาหารไดรับการรื้อ

ฟนขึ้นมาใหมโดยเรียบเรียงเขาดวยกันบอกเลาผานอาหารจานตางๆ เร่ืองราวเหลานี้นําไปสูการรับรูและความ

เขาใจที่คนในรุนตอมาไดเรียนรูวาผูหญิงมีบทบาทสําคัญอยูเบื้องหลังในการสนับสนุนและผลักดันใหเกิด

ความสําเร็จแกชีวิตของชาวจีนอพยพ และความเปลี่ยนแปลงและเหตุการณสําคัญในหนาประวัติศาสตรเชน 

สงคราม ไดสงผลกระทบไปสูชีวิตคนธรรมดาสามัญโดยทั่วไปไมเวนแมแตพื้นที่ในครัวเรือน ซึ่งทําใหผูหญิงไดใช

ทักษะความสามารถเรียนรูที่จะปรับตัวและยอมรับและอยูรวมกับการเปลี่ยนแปลงตางๆโดยมุงรักษาพื้นที่ใน

ครัวเรือนใหสมาชิกในบานไดกินอิ่มนอนหลับ เร่ืองเลาที่นําเสนอชีวิตของผูหญิงชาวจีนอพยพนี้ จึงเปนการ

นําเสนอประวัติศาสตรจากมุมมองของครัวเรือน เปนประวัติศาสตรของผูหญิงอันถูกละเลยไปจากการบันทึกของ

ประวัติศาสตรทางการ เปนการบันทึกประวัติศาสตรผานความทรงจําและเรื่องเลาของอาหารและการทําครัว   
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