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ภาษา วัฒนธรรม และการเดินทางของหญิงไทยเชือ้ สายจีนในยุคโลกาภิวัตน์
ในเลดีเ้ ยาวราช และกิ่งไผ่ -ใบรั ก
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มุง่ เน้ นที่จะวิเคราะห์พฒ
ั นาการของตัวละครหญิงไทยเชื ้อสายจีนสมัยใหม่ในนวนิยายเรื่ องเลดี ้
เยาวราชของทิพเกสร และกิ่ งไผ่-ใบรักของปิ ยะพร ศักดิ์เกษม โดยใช้ มมุ มองทางสังคมวิทยาในเรื่ องการศึกษาชาติ
พันธุ์ด้านความขัดแย้ งทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม จากการศึกษาพบว่าผู้เขียนทังสองต่
้
างนําเสนอ
ตัวละครเอกหญิงที่ได้ เรี ยนรู้ วิถีทางของการนําวัฒนธรรมสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวตั น์มาพัฒนาตัวตนโดยไม่ละทิ ้ง
รากเหง้ า ตัวละครเอกได้ เติบโตมาพร้ อมกับการรับรู้ สถานภาพทางเพศที่ไม่เท่าเทียมในครอบครัวจีนโบราณ พวก
เธอจึงมีอคติตอ่ ภาษาและวัฒนธรรมจีนขณะที่มีทศั นคติที่ดีตอ่ วัฒนธรรมตะวันตกที่ดํารงอยู่ในสังคมไทย การ
เดินทางและประสบการณ์ในต่างประเทศได้ เป็ นเส้ นทางสูก่ ระบวนการทวิลกั ษณ์ทางชาติพนั ธุ์ซงึ่ เป็ นการ
ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมจีนดังเดิ
้ มที่เหมาะสม ส่งผลให้ ตวั ละครคลี่คลายปมความขัดแย้ งใน
ตัวตนอีกทังยั
้ งกลับไปมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ บุพการี

ABSTRACT
This article aims to analyze the character’s development of modern Thai-Chinese women in
two novels, LadyYaowarat (Thipkasorn) and Kingpai-Bairak (Piyaporn Sakkasem), through
sociological perspective of ethnic studies about cultural conflict and cultural preservation. The study
shows that both of the authors present the female protagonists who have learned how to use globalmodern culture to develop their identities without abandonment their roots. Protagonists have grown
up with social gender-inequality in traditional Chinese families, so they bias against Chinese language
and culture whereas they have a positive attitude toward Western culture which has appeared in Thai
society. Their journeys and overseas experiences are the pathway to the process of double ethnic
identity which assimilates properly between Western culture and traditional Chinese culture. This
assimilation can solve their identity conflicts and leads them to reconcile with their parents.
Key words: culture, ethnic studies, global age, language, women
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คํานํา

นับแต่ทศวรรษที่ 2530 ลักษณะตัวละครเอกหญิงที่มีบคุ ลิกภาพทันสมัย มัน่ ใจในตัวเอง มีความรู้
ความสามารถ และกําลังเติบโตจากเด็กสาวเป็ นผู้ใหญ่นนได้
ั ้ ปรากฏขึ ้นอย่างแพร่ หลายในนวนิยายรักและละคร
โทรทัศน์ การประกอบสร้ างตัวละครเช่นนี ้ได้ รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ของสังคมไทยในยุคโลกาภิวตั น์ที่สง่ ผล
ให้ ผ้ หู ญิงเปลี่ยนพื ้นที่จากโลกแคบในบ้ านมาสูม่ ิติทางเศรษฐกิจในโลกกว้ าง (เสนาะ เจริ ญพร, 2548) ปิ ยะพร
ศักดิ์เกษมและทิพเกสรเป็ นนักเขียนนวนิยายรักและนวนิยายชีวิตครอบครัวที่ได้ สร้ างผลงานจากอิทธิพลดังกล่าว
ขึ ้นเป็ นจํานวนมาก ผู้วิจยั ได้ เลือกศึกษาตัวละครหญิงของนักเขียนทังสองที
้
่เป็ น “ชาวไทยเชื ้อสายจีน” คือหยก
ผกาในเรื่ องเลดีเ้ ยาวราชของทิพเกสร และอารตีในกิ่ งไผ่-ใบรักของปิ ยะพร ศักดิ์เกษม ทังสองเป็
้
นลูกสาวคนเล็กที่
มีความขัดแย้ งระหว่างวัฒนธรรมจีนดังเดิ
้ มกับวัฒนธรรมในสังคมไทยที่กําลังก้ าวสูโ่ ลกสากล ผู้เขียนได้ สะท้ อน
ความขัดแย้ งดังกล่าวผ่านกลไกของ “ภาษา”ซึง่ เป็ นรากฐานของการเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรม การที่ตวั เอกหญิงมีทศั นคติ
ต่อต้ านภาษาของบรรพบุรุษนันได้
้ สะท้ อนการปฏิเสธรากเหง้ าและนําไปสูค่ วามขัดแย้ งในครอบครัว ซึง่ นักเขียนทัง้
สองได้ นําเสนอเรื่ องราวการเดินทางเพื่อค้ นพบการปรับใช้ ทงสองวั
ั้
ฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั นี ้ได้ คดั เลือกนวนิยาย2เรื่ องคือกิ่ งไผ่-ใบรักของปิ ยะพร ศักดิ์เกษมและเลดีเ้ ยาวราชของทิพเกสร
ผู้วิจยั ใช้ ทฤษฎีทางสังคมวิทยาว่าด้ วยการศึกษากลุม่ ชาติพนั ธุ์ในการวิเคราะห์ความขัดแย้ งของตัวเอกหญิงผ่าน
สภาพแวดล้ อมที่สง่ อิทธิพลต่อการปลูกฝั งภาษาและวัฒนธรรม ได้ แก่ วัฒนธรรมจีนในสถาบันครอบครัวและ
วัฒนธรรมสมัยใหม่ในสถาบันการศึกษา จากนันจึ
้ งศึกษาวิธีการนําวัฒนธรรมทังสองรู
้
ปแบบมาเข้ าสูก่ ระบวนการ
ทวิลกั ษณ์ทางชาติพนั ธุ์อนั นําไปสูก่ ารธํารงรักษาอัตลักษณ์ของชาวจีนในสังคมไทยสมัยใหม่
ผลการศึกษาและวิจารณ์
ครอบครั วและสถานศึกษา : โลกแห่ งความขัดแย้ ง
โลกของหยกผกาและอารตีในวัยเด็กนันอยู
้ ่ท่ามกลางสภาพแวดล้ อมของสังคมชาวไทยเชื ้อสายจีน หยก
ผกาเป็ นเด็กสาวกําพร้ าแม่ เธอเติบโตมากับพ่อ น้ าสาว และมีพี่ชายพี่สาวอย่างละ1คน ตังแต่
้ เล็กผู้หญิงในบ้ าน
ต้ องช่วยกันทํางานและช่วยกิมฮุยผู้เป็ นพ่อทําติ่มซําขาย การทํางานหนักที่ต้องตื่นก่อนฟ้าสางทําให้ หยกผกามี
กิจวัตรที่ง่วนอยู่กบั งานในครัวเรื อน งานค้ าขายและการพบปะเพื่อนบ้ าน หยกผกาจึงสามารถฟั งพูดภาษาจีนได้
จากสภาพแวดล้ อมรอบข้ าง สําหรับอารตีนนเป็
ั ้ นลูกสาวของบิดามารดาชาวจีนอพยพที่ประกอบธุรกิจอะไหล่
รถยนต์ พ่อแม่ของเธอทํางานหนักจนไม่มีเวลาดูแลอารตีซงึ่ เป็ นเด็กหญิงคนเดียวในบ้ าน อารตีได้ คอยตามติดอยู่
กับพี่ชายทังห้
้ า ทังการเล่
้
นซนแบบเด็กผู้ชายและการชมภาพยนตร์ จีนแนวกําลังภายใน รวมถึงการไป “โรงเรี ยน
จีน”ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนที่ชาวจีนเข้ ามาก่อตังเพื
้ ่อปลูกฝั งวัฒนธรรมดังเดิ
้ มให้ กบั ลูกหลานในกลุม่ ชาวจีนโพ้ นทะเล
ไม่ให้ สญ
ู สลายไปในยังประเทศที่มาอาศัยอยู่ (วัลภา บุรุษพัฒน์, 2517:37) จะเห็นได้ วา่ แม้ หญิงทังสองกํ
้
าเนิดมา
เป็ นพลเมืองไทย แต่สภาพแวดล้ อมได้ ปลูกฝั งให้ พวกเธอเป็ นชาวจีนโดยวัฒนธรรม (Cultural Chinese)2
2

ชาวจีนโดยวัฒนธรรมคือ บุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติเป็ นจีน แต่มีความเป็ นจีนโดยได้ รับการถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี เช่นการมีภาษาพูด
และการศึกษาแบบจีน (วัลภา บุรุพฒ
ั น์, 2517: 21)
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สถานศึกษาเป็ นสถาบันที่มีความสําคัญในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและเป็ นพื ้นที่ในการสร้ าง
จิตสํานึกของความเป็ นชาติเดียวกัน (วัลภา บุรุษพัฒน์, 2517) การปลูกฝั งจากโรงเรี ยนจีนได้ เปลี่ยนแปลงเมื่อ
อารยาหญิงไทยรับอุปการะอารตีและนําเธอเข้ าโรงเรี ยนประจําคาทอลิก สําหรับหยกผกานัน้ แม้ พ่อไม่สนับสนุน
ให้ ลกู สาวเรี ยนหนังสือแต่เธอก็ต้องไปโรงเรี ยนในฐานะพลเมืองไทยตามระบบการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โรงเรี ยนเป็ น
“โลกภายนอกครอบครัว”ที่ทําให้ ตวั ละครเรี ยนรู้ ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพแตกต่างจากการใช้ คําไทยปนจีนของ
บุพการี อีกทังระบบการศึ
้
กษาไทยในยุคสมัยของนวนิยาย คือ กิ่ งไผ่-ใบรักที่ตีพิมพ์ครัง้ แรกในปี 2538 และเลดี ้
เยาวราชในปี 2546นันสั
้ งคมไทยกําลังเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษที่เข้ ามาพร้ อมกับการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การที่ตวั ละครได้ เรี ยนสามภาษาสะท้ อนถึงการได้ รับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึง่ ในทางสังคมวิทยานัน้
ภาษาเป็ นวัฒนธรรมที่มนุษย์เป็ นผู้สร้ างและมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้ อมของท้ องถิ่น ภาษาเป็ น
เครื่ องมือขัดเกลาให้ ในแต่ละสังคมมีความคิดความเชื่อที่เป็ นแบบแผนเดียวกัน (สุพตั รา สุภาพ, 2525:58) โลก
ของบ้ านที่มกี ารดํารงอยู่ของขนบธรรมเนียมจีนอย่างเคร่ งครัดและโลกของสถานศึกษาที่ปลูกฝั งทัศนคติของ
สังคมกระแสหลักจึงทําให้ ตวั เอกทังสองได้
้
รับการขัดเกลาจากทังสองสถาบั
้
นและเกิดการปะทะกันด้ านภาษาอัน
นําไปสูค่ วามขัดแย้ งทางวัฒนธรรม
ครอบครั ว : การต่ อต้ านการเรี ยกชื่อและการใช้ คาํ เรี ยกขาน
แม้ ครอบครัวของหยกผกาและอารตีจะสื่อสารภาษาไทยเป็ นหลัก แต่การเรี ยกชื่อและการใช้ คําเรี ยก
ญาติพี่น้องด้ วยภาษาจีนนันก็
้ เพียงพอที่จะปลูกฝั งวัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์ได้ ไม่ยากนัก เนื่องจากการใช้ คําเรี ยก
ขานมิได้ เป็ นการเรี ยกชื่อตามความสัมพันธ์เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นการสะท้ อนถึงความหมายทางสังคมและวัฒนธรรม
(เมชฌ สอดส่องกฤษ, 2552) นวนิยายเหล่านี ้ต่างสะท้ อนถึงการที่ครอบครัวจีนเคร่ งครัดในการจัดลําดับอาวุโส
แม้ วา่ อารตีในกิ่ งไผ่-ใบรักนันจะถู
้ กปลูกฝั งให้ ใช้ คําเรี ยกขานพี่ๆของตน แต่อารตีมกั ทะเลาะเบาะแว้ งและชกต่อย
กับคีตาพี่ชายที่อายุห่างกันเพียงสิบเอ็ดเดือน เธอจึงถูกมารดาตําหนิวา่ ทําตัวไม่สมกับเด็กผู้หญิง อารตีคบั ข้ องใจ
ที่ไม่สามารถโต้ ตอบกับคีตาด้ วยวิธีการของเด็กผู้ชายได้ ความรู้ สกึ ที่ไม่ยอมลดราวาศอกเช่นนี ้จึงทําให้ อารตีมิได้
เรี ยกพี่ชายด้ วยคําเรี ยกขานที่แสดงความนับถือ แต่กลับเรี ยกด้ วยชื่อเล่นสันๆว่
้ า “คี”อย่างเสมอเทียบเท่ากัน
สําหรับหยกผกานันแม้
้ เธอจะเรี ยกพี่ชายคนโตด้ วยคําแต้ จิ๋วว่า “เฮีย”ซึง่ หมายถึงพี่ชาย แต่เธอมีความขัดแย้ งกับ
พี่ชายอยู่บ่อยครัง้ อันเกิดจากการที่บิดารักลูกชายมากกว่าลูกสาว เธอจึงมักเรี ยกพี่ชายลับหลังว่า “ตัว่ เฮีย”(พี่ชาย
คนโต)ซึง่ เป็ นคําเรี ยกขานที่สะท้ อนถึงประเพณีจีนที่ยกย่องให้ ลกู ชายคนโตมีสถานภาพสูงสุดในฐานะผู้เป็ น “ราก
แห่งชีวิต”หรื อทายาทสืบสกุล(Tan, 1993: 11) แต่หยกผกาได้ พลิกกลับคําเรี ยกขานที่แสดงความนับถือมาเป็ น
การเรี ยกด้ วยอารมณ์ความรู้ สกึ ประชดประชัน
จะเห็นได้ วา่ การที่ตวั ละครเริ่ มต่อต้ านคําเรี ยกขานพี่ชายตนนันเกิ
้ ดจากความขัดแย้ งในด้ าน
ความสัมพันธ์ และเลยเถิดไปถึงความรู้ สกึ น้ อยใจที่พ่อแม่มีพฤติกรรมเข้ าข้ างลูกชายมากกว่าลูกสาว ซึง่ นอกจาก
การใช้ คําเรี ยกขานแล้ ว การใช้ ชื่อเรี ยกแทนตัวนันยั
้ งสะท้ อนถึงการต่อต้ านความเป็ นจีน หยกผกาได้ เรี ยกแทนตน
ว่า “หยก”และขัดใจหากผู้ใดเรี ยกเธอด้ วยชื่อจีนว่า “เง็ก”ซึง่ ก็แปลว่า “หยก”เช่นเดียวกัน สาเหตุที่เธอมีอคติตอ่ ชื่อ
จีนเกิดจากการที่บิดามักเรี ยกเธออย่างไม่สภุ าพว่า “นังเง็ก”เมื่อมีปากเสียงกัน สําหรับเรื่ องกิ่ งไผ่-ใบรักนันผู
้ ้ เขียน
ใช้ กลวิธีการตังชื
้ ่อตัวเอกว่า “อารตี”ซึง่ เป็ นชื่อที่สอดคล้ องกับ “อารยา”แม่ผ้ อู ปุ การะชาวไทย สะท้ อนให้ เห็นว่าเธอ
ได้ รับการหล่อหลอมจาก “แม่แบบ”ของสังคมไทย อีกทัง้ “อารตี” ยังมีความหมายว่า การเว้ น, การเลิก, การหยุด
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(ราชบัณฑิตยสถาน, 2552) ชื่อของตัวเอกจึงได้ สะท้ อนอุปนิสยั ของอารตีที่มกั นิยามตนเองว่าเป็ นหญิงหัวก้ าว
หน้ าที่ตอ่ ต้ านความไม่เสมอภาคทางเพศและต้ องการละทิ ้งวัฒนธรรมจีน
การศึกษาไทยยุคโลกาภิวัตน์ : อํานาจของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เมื่ออารตีในวัยสิบปี ย้ ายจากโรงเรี ยนจีนเข้ าโรงเรี ยนประจําคาทอลิก โลกที่แวดล้ อมด้ วยเด็กเชื ้อชาติ
เดียวกันได้ เปลี่ยนแปลงไปเป็ นอาณาจักรของโรงเรี ยนหญิงล้ วนที่ก่อตังด้
้ วยคณะชีชาวตะวันตก และต่อมาเธอก็
ได้ สําเร็ จการศึกษาระดับชันอุ
้ ดมศึกษา สําหรับหยกผกานันได้
้ ขดั แย้ งกับบิดาด้ วยการเข้ าเรี ยนโรงเรี ยนพาณิชย์
และเรี ยนเสริ มภาษาอังกฤษ การศึกษาทําให้ หญิงทังสองมี
้
อคติตอ่ ภาษาจีนมากขึ ้นในขณะที่เกิดความนิยม
ชมชอบภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมากกว่า ความคิดของตัวละครที่มีตอ่ ภาษาเช่นนี ้เกิดจากทัศนคติการเลือกรับ
ภาษา(Language attitude) 3 ซึง่ ทัศนคติทางภาษาเป็ นความรู้ สกึ ที่เกิดขึ ้นจากนโยบายของรัฐที่ต้องการใช้
ภาษากลางเพื่อให้ เกิดความเป็ นปึ กแผ่นเดียวกันของประเทศ การปลูกฝั งภาษากลางของรัฐแก่ชนกลุม่ น้ อยอาจ
ทําให้ เกิดทัศนคติที่วา่ ภาษากลางมีคณ
ุ ค่ากว่าภาษาท้ องถิ่นของตน ยิ่งไปกว่านัน้ ทังสองยั
้
งมีโอกาสได้ เรี ยน
ภาษาอังกฤษที่กําลังมีบทบาทสําคัญในสังคมไทยที่เปิ ดรับโลกสากล
อคติที่อารตีมีตอ่ ภาษาจีนนันเกิ
้ ดจากความฝั งใจตังแต่
้ อายุสิบขวบ การเห็นตัวอย่างของพี่สาวที่แต่งงาน
ออกเรื อนไปตังแต่
้ อารตียงั เล็ก ทําให้ อารตีเข้ าใจว่าเมื่อเธอมีปัญหากับคีตาแม่จงึ เลือกที่จะเก็บลูกชายไว้ และยก
ลูกสาวให้ บ้านอื่น ซึง่ แท้ จริ งแล้ วมารดาต้ องการให้ เธอเติบโตเป็ นผู้หญิงที่ได้ รับการอบรมที่ดจี งึ ได้ ฝากลูกสาวให้
เพื่อนรักช่วยเลี ้ยงดู ปมที่ผกู ในใจทําให้ อารตีเติบโตมาเป็ นหญิงที่มีบคุ ลิกภาพเฉยชาต่อครอบครัวกําเนิดและ
ปฏิเสธวัฒนธรรมจีนโดยผู้เขียนได้ นําเสนอความรู้ สกึ นี ้ผ่านความขัดแย้ งระหว่างแม่ลกู ในตอนต้ นของนวนิยาย
อารตีวยั 25ปี ในชุดเครื่ องแบบพนักงานบริ ษัทได้ นดั พบมารดาหลังเลิกงาน เมื่อมารดาตะโกนเรี ยกเธอด้ วย
ภาษาจีนในที่สาธารณะ เธอแสดงสีหน้ าไม่พอใจเนื่องจากรู้ สกึ ว่ามารดาแกล้ งพูดภาษาจีนกับเธอทังๆที
้ ่ร้ ู วา่ เธอไม่
สามารถสื่อสารได้ เพราะตัดขาดจากครอบครัวกําเนิดมานานถึง15ปี นอกจากนี ้ อารตียงั เลือกใช้ “ภาษาอังกฤษ”
ในการทํางานกับบริ ษัทต่างชาติเพื่อหลบเลี่ยงที่จะกลับเข้ าไปช่วยเหลือกิจการครอบครัวตามที่มารดาต้ องการ อีก
ทังความขั
้
ดแย้ งยังรุ นแรงขึ ้นเมื่อมารดาพยายามที่จะแนะนําสรรค์ชายไทยเชื ้อสายจีนให้ เป็ นคูค่ รอง
ผู้เขียนได้ เปิ ดนวนิยายเรื่ องเลดีเ้ ยาวราชด้ วยการสะท้ อนจิตใต้ สํานึกของหยกผกาผ่านความฝั นว่าเธอ
กําลังเป็ น “เจ้ าหญิงที่แต่งกายงดงาม”แต่แล้ วความฝั นก็ได้ หยุดชะงักเพราะเธอต้ องตื่นมาทําติ่มซําพร้ อมกับฟั ง
เสียงก่นด่าของบิดาในยามเช้ า กิมฮุยพูดไทยไม่ชดั และมักใช้ ภาษาจีนเพื่อดุด่าว่ากล่าวลูกสาว แต่อย่างไรก็ดี
การศึกษาทําให้ หยกผกาได้ นําภาษาไทยซึง่ เป็ นภาษากลางของรัฐขึ ้นมาใช้ ตอ่ รองอํานาจกับบิดาด้ วยการล้ อเลียน
ทังสํ
้ าเนียง และการใช้ คําผิด ส่งผลให้ ตวั ละครที่มีอํานาจน่าเกรงขามของประมุขในครอบครัวจีนกลับกลายเป็ นตัว
ละครที่น่าขบขันด้ วยอํานาจของภาษาไทย ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
“ลื ้ออย่ากระโดดโครมคราม อาจื ้อเค้ าตกใจ เค้ าจะเสียสติการอ่าน”
หยกปล่อยก๊ าก “เตีย 4เรี ยกไม่ถกู เค้ าเรี ยกเสียสมาธิ เสียสติก็จะได้ เอาไปส่งศรี ธญ
ั ญาซิ”
3

ทัศนคติทางภาษา หมายถึง “การที่บคุ คลมีแนวโน้ มที่จะมีความรู้สกึ หรื อปฏิกิริยาตอบสนองต่อภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ชอบภาษาใดหรื อ
เห็นว่าภาษาใดมีศกั ดิศ์ รี หรื อมีประโยชน์มากกว่าอีกภาษาหนึ่ง” (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,2541)

4

“เตี่ย”เป็ นคําแต้ จิ๋วที่ใช้ เรี ยกขานพ่อ ในที่นี ้ผู้วิจยั สะกดว่า “เตีย”ตามบทประพันธ์
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(ทิพเกสร, 2546: 10)
ความขัดแย้ งระหว่างหยกผกากับบิดารุ นแรงถึงขันในบางครั
้
ง้ เธอถูกผู้เป็ นพ่อทุบตี หยกผกาจึงแอบปั น้
ซาลาเปาไปขายเพื่อนที่โรงเรี ยนเพื่อเก็บหอมรอมริ บและยังไปทํางานบ้ านให้ กบั ครู มาลีเพื่อตอบแทนที่ครู มาลี
สอนภาษาอังกฤษให้ ครู มาลีเปรี ยบเสมือน “แม่แบบของสังคมไทยยุคโลกาภิวตั น์”ที่หล่อหลอมให้ หยกผกามี
ทัศนคติวา่ ภาษาอังกฤษกําลังมีบทบาทสําคัญในสังคมไทยและจะทําให้ บคุ คลสามารถเลื่อนสถานภาพของตนให้
สูงขึ ้นได้ อีกทังสั
้ งคมของครู มาลียงั มีการเชื่อมต่อกับโลกตะวันตกเพราะเธอสามารถฝากฝั งให้ หยกผกาได้ ไป
อาศัยพึง่ พิงกับคนรู้ จกั ที่ประเทศอังกฤษได้ ด้ วยเหตุนี ้หยกผกาจึงรู้ สกึ “รัก”ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาจีนที่ล้วนมี
แต่วาจาผรุ สวาทของพ่อ
ไทยหรื อจีน : ภาวะสับสนในอัตลักษณ์
ครอบครัว โรงเรี ยนและสถานที่ทํางาน เป็ นสถานทีท่ ี่มีอิทธิพลต่อหญิงทังสองในการแสดงบทบาทของ
้
ตนที่สลับสับเปลี่ยนระหว่างการเป็ นสาวมัน่ และการเป็ นหญิงจีนตามจารี ตซึง่ ทําให้ เกิดภาวะสับสนในอัตลักษณ์
(Identity crisis)5 จิตใจของพวกเธอจึงได้ เพรี ยกถามว่าควรปฏิบตั ิเช่นไรกับสภาวะของตนเองที่กํ ้ากึง่ เช่นนี ้ ส่งผล
ให้ พวกเธอมุทะลุดดุ นั และพร้ อมที่จะรับวัฒนธรรมใหม่เข้ ามาปฏิเสธโลกแห่งความเป็ นจีนอย่างสิ ้นเชิง อารตีมกั
แสดงกิริยาวาจาก้ าวร้ าวต่อมารดาชาวจีน ในขณะที่หยกผกามักมีทศั นคติที่เกลียดชังและพฤติกรรมที่ล้อเลียน
บิดา ซึง่ ผู้เขียนทังสองได้
้
นําเสนอหนทางแก้ ไขโดยให้ ตวั ละครได้ เริ่ มออกเดินทางเพื่อพัฒนาตัวตน
เมื่อมารดาขอให้ อารตีร่วมเดินทางไปเมืองจีนซึง่ เป็ นประเทศที่เธอ “ไม่เคยคิดเคยฝั นว่าจะได้ มา…จริ งๆ
แล้ วไม่ได้ เคยรู้ สกึ ‘อยากมา’เสียด้ วย” (ปิ ยะพร ศักดิ์เกษม, 2539: 104) ส่วนหนึง่ ของการตัดสินใจเกิดจากการที่
บิดาและพี่ชายต่างไม่ใส่ใจที่มารดาต้ องการไปไหว้ สสุ านบรรพบุรุษฝ่ ายหญิง อารตีจงึ เกิดความรู้ สกึ ร่ วมและเห็น
ด้ วยกับความต้ องการของมารดาเป็ นครัง้ แรก สําหรับหยกผกานันหลั
้ งจากที่พี่สาวออกเรื อนไป เธอก็ได้ ขดั แย้ งกับ
พี่ชายอย่างรุ นแรงจนทําให้ บิดาไล่เธอออกจากบ้ านด้ วยความโมโห แรงโทสะทําให้ เธอเดินทางไปทํางานที่องั กฤษ
กับน้ าสาวและมุง่ หมายที่จะกลับมา “เย้ ยเตีย”ให้ ได้
ทังสองได้
้
เริ่ มออกเดินทางเพราะต้ องการต่อต้ านค่านิยมจีนที่กดทับสิทธิสตรี แต่ผ้ เู ขียนได้ นําเสนอถึง
คุณค่าของการเดินทางที่ทําให้ ตวั ละครได้ ออกจากวังวนของความขัดแย้ งที่จําเจและไปสัมผัสประสบการณ์แปลก
ใหม่อนั นําไปสูก่ ารตระหนักถึงการใช้ วฒ
ั นธรรมตะวันตกเข้ ามาปรับกับวัฒนธรรมจีนอย่างเหมาะสม วิธีการที่
ผู้เขียนนําเสนอเป็ นลักษณะการปรับตัวของคนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่เรี ยกว่า”กระบวนการทวิลกั ษณ์ทางชาติพนั ธุ์”
(double ethnic identity) (อมรา พงศาพิชญ์, 2542:137) ซึง่ เป็ นกระบวนการที่ช่วยแก้ ไขความขัดแย้ งระหว่างวัย
และทําให้ ครอบครัวไทยเชื ้อสายจีนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมสมัยใหม่ในขณะที่ยงั คงดํารงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์
เพราะยุคของการสื่อสารไร้ พรมแดนเป็ นสังคมที่ภาษาและวัฒนธรรมสากลได้ เข้ ามามีอิทธิพลครอบงําภาษาที่มี
คนพูดจํานวนน้ อยกว่า การปรับเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของชนกลุม่ น้ อยให้ ทนั สมัยจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง
(สุวฒ
ั นา เลี่ยมประวัติ, 2549:130)
5

ภาวะสับสนในอัตลักษณ์ (identity crisis)เป็ นลักษณะความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นจากการผสมกลมกลืนของรัฐที่ทําให้ คนในกลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่มีจํานวนน้ อย

กว่าต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับสังคมหลัก เช่น การที่ลกู หลานจีนได้ รับการศึกษาแบบไทยทําให้ เติบโตขึ ้นมาระหว่างสองวัฒนธรรมและอาจเกิดความ
สับสนในอัตลักษณ์ (อมรา พงศาพิชญ์, 2542 :152)
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อารตี: กิ่งไผ่ ท่ ผี ลิใบแห่ งความรั ก
ก่อนออกเดินทางอารตีมีความมัน่ ใจในศักยภาพเพราะเคยผ่านการทํางานเพียงลําพังที่องั กฤษและ
อเมริ กาอยู่บ่อยครัง้ แต่เมื่อเธอไปถึงประเทศจีนซึง่ ตามบริ บทของนวนิยายเป็ นสังคมจีนในทศวรรษที่2530 อารตีก
ลับพบว่าจีนนันล้
้ าหลังกว่าประเทศตะวันตกที่เธอคุ้นชิน อีกทังเธอยั
้
งไม่พอใจเมื่อมารดามัดมือชกให้ เข้ าร่ วมคณะ
ทัวร์ เพื่อท่องเที่ยวตามเมืองสําคัญก่อนที่จะไปไหว้ สสุ านบรรพบุรุษ การจัดแจงของแม่สง่ ผลให้ เธอไม่สามารถหลีก
หนีวฒ
ั นธรรมจีนได้ อีก การเที่ยวชมอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่นนทํ
ั ้ าให้ เธอรู้ สกึ ทึง่ ในประวัติศาสตร์ การต่อสู้ของชาวจีน
และส่งผลให้ อารตีเริ่ มให้ คําอธิบายกับอัตลักษณ์ของตนว่าเธอเป็ นแค่ “กิ่งไผ่มิใช่ทงต้
ั ้ นกอ” (ปิ ยะพร ศักดิ์เกษม,
2539 :105) เธอคุ้นเคยกับประเทศไทยที่ได้ เกิดและเติบโตขณะที่ประเทศจีนนันก่
้ อให้ เกิดความสนใจในฐานะ
นักท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่ความรู้ สกึ “ผูกพัน”
แม้ ความคิดของอารตียงั สะท้ อนถึงความห่างเหินกับรากเหง้ าของตน แต่อย่างไรก็ดี ทัศนคติดงั กล่าวก็
เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการหันมาสนใจประเทศจีน ความต้ องการรับรู้ ประวัติศาสตร์ และสัมผัสชีวิตคนท้ องถิ่นทําให้ เธอ
ต้ องพึง่ พิงการแปลจากสรรค์ซงึ่ เป็ นตัวเอกชายที่ร่วมเดินทางมาในคณะทัวร์ อารตีพบว่าภาษาอังกฤษที่เป็ นอาวุธ
สําคัญของเธอมาตลอดนันกลั
้ บไร้ อํานาจในแดนมังกร เนื่องจากมารดาได้ จงใจเลือกมัคคุเทศก์ที่บรรยายเพียง
ภาษาจีน และบ่อยครัง้ ที่เธอพยายามสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่ชาวจีนที่เธอพบนันยั
้ งพูดภาษาอังกฤษไม่ดี
นัก อารตีจงึ เริ่ มรู้ สกึ เสียดายที่เคยละทิ ้งภาษาจีน และความเสียดายได้ ทวีคณ
ู ยิ่งขึ ้นเมื่ออารตีได้ เดินทางไป “หมอ
แหย่น”อันเป็ นบ้ านเกิดของมารดาที่ทําให้ อารตีค้นพบประสบการณ์ลํ ้าค่า
อารตีและมารดาได้ มีโอกาสไปพักที่บ้านญาติของสรรค์ที่หมอแหย่นและรู้ จกั กับ “อาซ้ อ”ซึง่ เป็ นสะใภ้ ใน
ครอบครัว ความเหนื่อยล้ าจากอุปสรรคในการเดินทางและนํ ้าใจที่ใสบริ สทุ ธิ์ของชาวจีนทําให้ อารตีไม่สามารถ
ต่อกรใดๆกับวัฒนธรรมจีนได้ เมื่อเข้ าบ้ านเธอจึงยินยอมให้ หญิงจีนกดบ่าลงนัง่ เคารพวิญญาณบรรพบุรุษ และ
เมื่ออาซ้ อที่คอยดูแลเธอนันได้
้ พยายามพูดคุยกับอารตี เธอก็อดไม่ได้ ที่จะตอบรับมิตรภาพด้ วยการพยายามพูด
ภาษาจีนเป็ นครัง้ แรกโดยใช้ “สํานวนภาษาขาดๆวิ่นๆ แต่ก็เต็มไปด้ วยความตังใจอย่
้
างมาก”(ปิ ยะพร ศักดิ์
เกษม,2539 :25)อีกทัง้ อารตียงั ได้ ช่วยอาซ้ อทํางานบ้ านเพื่อตอบแทนที่ให้ ที่พํานัก การได้ ซมึ ซับการทํางานบ้ าน
ด้ วยความสุขที่ผ้ ใู ห้ เต็มใจให้ ผ้ รู ับของอาซ้ อทําให้ อารตีเริ่ มเห็นว่าบทบาทดังเดิ
้ มของหญิงจีนไม่ได้ เป็ นสิ่งที่เลวร้ าย
เสียทังหมดหากมิ
้
ได้ เป็ นการบังคับกดขี่
นอกจากนี ้ ในยามว่างอารตีต้องการผูกมิตรกับผู้คนจึงทําให้ อารตีลอกเลียนพฤติกรรมของสรรค์ด้วยการ
ใช้ “คําเรี ยกขาน” กับผู้คนในท้ องถิ่นอย่างนอบน้ อมแม้ เธอจะไม่เข้ าใจความหมายของภาษาที่เปล่งออกไปก็ตาม
แต่การกระทําดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของหญิงสาวที่เฉยชาต่อวัฒนธรรมจีนมาเป็ นหญิงสาวที่
น่ารักน่าเอ็นดูซงึ่ สร้ างความประทับใจให้ กบั สรรค์และผู้คนในหมูบ่ ้ าน การเรี ยนรู้ คําจีนทีละเล็กทีละน้ อยทําให้ อาร
ตีค้นพบว่าชาวจีนชนบทมีความรู้ เรื่ องโลกภายนอกมากมายกว่าที่ตนคาดไว้ ในขณะที่เพื่อนชาวตะวันตกบางคน
ของเธอนันภู
้ มิใจกับประเทศของตนโดยไม่สนใจรับรู้ ประเทศอื่น มุมมองที่ตรงข้ ามกับทัศนคติในช่วงต้ นของนว
นิยายได้ สะท้ อนถึงการปรับเปลี่ยนอุปนิสยั ของอารตีที่เคยยึดติดแต่ความคิดของตนว่าเป็ นคนทันสมัยและตัดสิน
ว่าจีนเป็ นสิ่งล้ าสมัย การเดินทางทําให้ อารตีมีทศั นคติตอ่ ค่านิยมจีนที่เป็ นกลางและมีเหตุผลมากขึ ้นและยังนํา
มุมมองเหล่านันมาปรั
้
บความเข้ าใจกับความขัดแย้ งในชีวิตส่วนตัว เธอเคยโกรธมารดาที่ต้องการให้ เธอแต่งงาน
กับสรรค์และไม่รับฟั งเหตุผลเพื่อพินิจพิจารณาใดๆทังสิ
้ ้น เมื่อเปิ ดมุมมองกว้ างขึ ้นเธอก็ได้ ตระหนักว่ามารดา
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เพียงแต่ “แนะนํา”มิได้ จะบังคับคลุมถุงชนเธอตามจารี ตดังเดิ
้ มแต่อย่างใด อารตียอมรับว่าลึกๆแล้ วเธอพึงพอใจ
สรรค์ซงึ่ เป็ นชายไทยเชื ้อสายจีนที่เห็นคุณค่าของสตรี การสนทนากับสรรค์ที่เป็ นเพื่อนสนิทกับคีตานันทํ
้ าให้ เธอ
ย้ อนทบทวนถึงความสัมพันธ์กบั พี่ชายอยู่บ่อยครัง้ และพบว่าความขัดแย้ งส่วนหนึง่ เกิดจากนิสยั ดื ้อรัน้ ของเธอเอง
การท่องเที่ยวที่รายล้ อมด้ วยรากเหง้ าแห่งอารยธรรมทําให้ เธอค้ นพบว่าตนเป็ น“กิ่งไผ่”และสังคมชนบทที่หมอแห
ย่นก็ทําให้ “ใบรัก”ได้ งอกงาม นัน่ คือความสุขสงบในจิตใจเมือ่ ได้ พบความต้ องการที่แท้ จริ งของตน ดังเช่นที่อารตี
ได้ กล่าวในตอนท้ ายว่า“ฉันมีโอกาสได้ มองย้ อนกลับไป พร้ อมกับที่มโี อกาสได้ สํารวจความคิดและจิตใจของ
ตัวเอง…ฉันได้ พบอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยนึกถึง ได้ พบ และต้ องยอมรับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานี ้ฉันใจร้ อนวูว่ าม
เป็ นนักต่อต้ านที่ไร้ เหตุผล…หลายครัง้ ก็ละทิ ้งสิ่งที่มีคา่ ไปอย่างโง่เขลา…”(ปิ ยะพร ศักดิ์เกษม, 2538: 372)
หยกผกา: เลดีเ้ จดที่สง่ างามแห่ งเยาวราช
การเริ่ มต้ นชีวิตใหม่ที่องั กฤษมิใช่เป็ นความต้ องการของผู้เขียนที่จะให้ หยกผกาก้ าวไปสูโ่ ลกทันสมัย
อย่างสิ ้นเชิง แต่เป็ นการเปลี่ยนฉากให้ หยกผกาได้ ไปรู้ จกั “ครอบครัวไทยเชื ้อสายจีนสมัยใหม่”หยกผกาไม่
ต้ องการทํางานร้ านอาหารไทยและอาหารฝรั่งแต่เธอกลับสนใจร้ านอาหารจีนที่ชื่อว่า “ไซแอมไชนิส”โดยที่เธอให้
เหตุผลว่าเธอถนัดอาหารจีนและรู้ สกึ ว่าร้ านอาหารที่ตงชื
ั ้ ่อภาษาอังกฤษแต่กลับมีความหมายถึง “ไทย-จีน”นันมี
้
ความน่าสนใจ นอกจากนี ้ การใช้ ชีวิตในย่านไชน่าทาวน์ของลอนดอนทําให้ หยกผกาเห็นว่าภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เมื่อการเจรจาขอเข้ าทํางานกับคนในร้ านอาหารจีนด้ วย
ภาษาอังกฤษนันไม่
้ ราบรื่ นเธอจึงได้ เริ่ มพูดภาษาจีนเพื่อแสดงว่าตนเป็ นพวกพ้ องเดียวกัน “หล่อนจึงวิงวอนต่อ…
และพูดภาษาจีนออกมาบ้ าง…หน้ าหมวยๆน้ อยๆของหล่อนกับภาษาจีนที่ไม่คล่องแคล่วนักก่อให้ เกิดเสียง
ถาม…”(ทิพเกสร, 2546: 291) การเดินทางของหยกผกาจึงเป็ นการเปลี่ยนพื ้นที่จากสังคมไทยเชื ้อสายจีนย่าน
เยาวราชไปยังย่านคนจีนที่ประเทศอังกฤษ ซึง่ สะท้ อนความแตกต่างของ “โอกาส”และการยอมรับความสามารถ
ของผู้หญิงที่มีเชื ้อชาติจีนในพื ้นที่ที่แตกต่างกัน ร้ านอาหารดังกล่าวเป็ นของครอบครัวของเถ้ าแก่ลิ ้มซึง่ เป็ น
ชายไทยเชื ้อสายจีนที่มาตังรกรากที
้
่องั กฤษ หยกผกาประทับใจที่เถ้ าแก่ลิ ้มให้ เกียรติภรรยาอีกทังยั
้ งรักลูกสาว และ
ราตรี ภรรยาของเถ้ าแก่ลิ ้มนันยั
้ งได้ เป็ นหญิงที่ช่วยหล่อหลอมให้ หยกผกาเรี ยนรู้ การนําโลกตะวันตกมาผสมผสาน
กับตัวตนของหยกผกาโดยไม่จําเป็ นต้ องละทิ ้งอัตลักษณ์จีน
ราตรี ตดั สินใจอุปถัมภ์คํ ้าชูหยกผกาเพื่อตอบแทนที่หยกผกาได้ ช่วยชีวิตเธอและลูกสาวไว้ เธอให้ หยก
ผกาเรี ยนรู้ ทงด้
ั ้ านการทําอาหารจีนด้ วยเทคนิคทันสมัยและการดําเนินกิจการร้ านอาหาร หยกผกาจึงได้ ใช้ เวลา
เพียงสองปี ในการพัฒนาฝี มือจนกระทัง่ สามารถเปิ ดร้ านอาหารที่องั กฤษ นอกจากนี ้ ราตรี ยงั ตังชื
้ ่อให้ หยกผกาใช้
ในการออกงานสังคมและการเข้ าสูโ่ ลกธุรกิจด้ วยการนําคําเรี ยกขานสตรี ผ้ สู งู ศักดิ์ในสังคมอังกฤษคือ
“เลดี ้”(Lady)มานําหน้ าชื่อ“เจด” (Jade)ที่แปลว่าหยก ซึง่ การตังชื
้ ่อ “เลดี ้เจด”นันราตรี
้
ได้ ตคี วามหมายว่า “เลดี ้”มิ
จําเป็ นจะต้ องเป็ นหญิงที่มีความสูงส่งจากสถานภาพโดยกําเนิดเพียงเท่านัน้ หญิงที่มีพื ้นเพธรรมดาหากมีความรู้
ความสามารถอย่างหยกผกาก็เหมาะสมที่จะเป็ นเลดี ้ได้ เช่นเดียวกัน อีกทัง้ ราตรี ยงั จัดแจงให้ หญิงชาวตะวันตก
มาฝึ กฝนมารยาทสากลในการเข้ าสังคม เมื่อหยกผกากลับมาเปิ ดร้ านอาหารที่เมืองไทย กิมฮุยตกตะลึงเมื่อพบว่า
ลูกสาวเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพไปมากและ“มีอะไรที่เหมือนไม่ใช่นงั เง็กหน้ างอ”(ทิพเกสร, 2546: 401) การปรากฏ
กายต่อหน้ าบิดาและสื่อมวลชนไทยที่กําลังให้ ความสนใจเจ้ าของร้ านอาหารจีนในวัยยี่สิบเศษมิใช่การแต่งกาย
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งดงามดังเช่นเจ้ าหญิงที่เธอเคยปรารถนาในวัยแรกสาว แต่หยกผกากลับใส่ชดุ ประจําชาติจีนอันหรูหราสมกับ
ฐานะและบุคลิกภาพของหญิงไทยเชื ้อสายจีนที่สง่างามและทรงอํานาจ
หยกผกาได้ เปิ ดร้ านอาหารที่ชื่อว่า “เลดี ้ติ่มซํา”ซึง่ เป็ นชื่อที่ผสมผสานสถานภาพที่สงู ศักดิ์ของหญิง
ตะวันตกกับวัฒนธรรมอาหารจีน อีกทังเธอยั
้
งเจาะจงที่จะเปิ ดร้ านบนตึกศูนย์การค้ าใหม่ที่สร้ างอยู่ตรงข้ ามห้ อง
แถวขายติ่มซําของบิดา กิมฮุยไม่พอใจมากที่ลกู สาวกําลังท้ าทายตน แต่แท้ จริ งแล้ วหยกผกาต้ องการให้ บิดา
ตระหนักถึงการเปิ ดรับโลกสมัยใหม่ การทุบตึกแถวเพื่อเปิ ดศูนย์การค้ าในเยาวราชได้ สะท้ อนถึงสังคมทุนนิยมของ
โลกสากลที่กําลังขยายตัวในประเทศไทยและได้ คืบคลานเข้ ามายังท้ องถิ่นของชาติพนั ธุ์จีน “เลดี ้ติ่มซํา”เป็ น
ร้ านอาหารจีนที่มีเครื่ องปรับอากาศและตังอยู
้ ่ในศูนย์การค้ าจึงสามารถดึงดูดลูกค้ าที่กําลังนิยมความเป็ น
สมัยใหม่ อีกทังยั
้ งมีเมนูอาหารที่เธอคิดขึ ้นจากการผสมผสานวิชาของพ่อกับวิชาที่ได้ ฝึกฝนจากเมืองผู้ดี
ขณะที่หยกผกากําลังปรับเปลีย่ นความเป็ นจีนให้ ทนั ยุคทันสมัย วิจิตรพี่ชายของหยกผกาได้ อดึ อัดกับ
ความแออัดของเยาวราช เขาจึงตัดสินใจทิ ้งพ่อด้ วยการแต่งงานกับหญิงไทยและย้ ายไปอยู่ในย่านอื่น หยกผกาได้
ใช้ ชื่อ“เลดี ้เจด”มาพลิกกลับสถานภาพของตนให้ เหนือกว่าพี่ชายด้ วยการให้ พี่สาวติดต่อรับจํานองบ้ านมาจาก
พี่ชายที่ติดการพนัน เมื่อวิจิตรทราบภายหลังว่าเลดี ้เจดคือหยกผกาเขาจึงรู้ สกึ เสียหน้ าที่น้องสาวรํ่ ารวยขณะที่เขา
ติดการพนัน ซึง่ วิจิตรไม่สามารถออกจากวังวนของอบายมุขได้ เขาจึงถูกเจ้ าหนี ้ปลิดชีวิต ความสําเร็ จของลูกสาว
และชีวิตที่ดบั ลงของลูกชายทําให้ กิมฮุยตระหนักถึงความผิดพลาดของตนเองที่ยดึ ติดเรื่ องทายาทสืบสกุลมากจน
ทําให้ เลี ้ยงลูกชายอย่างผิดวิธี การล้ มป่ วยของพ่อทําให้ หยกผกาใจตัดสินใจเข้ ามาช่วยเหลือเยียวยาบิดา ทิฐิของ
พ่อกับลูกได้ จบสิ ้นลงเมื่อหยกผกามอบอัญมณี“หยก”ที่สลักคําว่า “เตีย”เป็ นภาษาจีนให้ กบั กิมฮุย นัน่ หมายถึง
การที่หยกผกายอมรับที่จะกลับเข้ าไปในครอบครัวเดียวกับบิดาอีกครัง้ หนึง่ ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกสาวทําให้ กิม
ฮุยเปิ ดใจยอมรับโลกสมัยใหม่ด้วยการไปฝึ กทําอาหารจีนแบบประยุกต์ที่ร้าน “เลดี ้ติ่มซํา”ในขณะที่หยกผกาก็ได้
สนับสนุนให้ บิดาอนุรักษ์ ร้านติม่ ซําดังเดิ
้ มของครอบครัวไว้ หยกผการู้ สกึ ว่าการคืนดีกบั พ่อทําให้ เธอได้ ดบั ไฟโทสะ
ในใจของตนลงและได้ รับความสุขยิ่งกว่าการมีสถานภาพและทรัพย์สนิ เงินทอง หยกผการู้ สกึ ภาคภูมิใจที่ได้ เป็ น
คนไทยเชื ้อสายจีน รักท้ องถิ่นเยาวราชอย่างจับใจและไม่ร้ ู สกึ ตะขิดตะขวงใจหากพ่อจะเรี ยกชื่อตนเป็ นภาษาจีน
“หยกจะไม่ลืมวันเก่าๆไม่วา่ ใครจะให้ หยกเป็ นเลดี ้…เป็ นอะไรก็ตามอย่างที่เห็น แต่หยกยังเป็ นหยก ยังเป็ นอาหยก
ของคนแถวบ้ านเป็ นนังเง็กของเตีย…และเป็ นคนที่บอกได้ วา่ พอใจกับทุกสิ่งที่มี…”(ทิพเกสร, 2546: 427)

สรุ ป

นวนิยายเรื่ องกิ่ งไผ่-ใบรักและเลดีเ้ ยาวราชได้ นําเสนอความขัดแย้ งของหญิงไทยเชื ้อสายจีนที่มีอคติตอ่
ภาษาและวัฒนธรรมจีนทังด้
้ านคําเรี ยกขานและการใช้ ภาษาซึง่ สะท้ อนปฏิกิริยาต่อต้ านความไม่เท่าเทียมทางเพศ
ในครอบครัว พวกเธอพยายามนําโลกาภิวตั น์ที่ดํารงอยู่ในสังคมไทยเข้ ามาพัฒนาสถานภาพของตน แต่การ
เดินทางย้ อนอดีตสูด่ ินแดนจีนอันเป็ นรากเหง้ าของ”กิ่งไผ่”และการเดินทางสูป่ ระเทศอังกฤษเพื่อเป็ น”เลดี ้” นันทํ
้ า
ให้ ตวั ละครได้ ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและอุปนิสยั ให้ เป็ นหญิงไทยเชื ้อสายจีนที่มีความเป็ นทวิลกั ษณ์ กล่าวคือมี
การยอมรับทังสองวั
้
ฒนธรรม ส่งผลให้ ความขัดแย้ งในอัตลักษณ์และความขัดแย้ งกับบุพการี ได้ คลี่คลายลง ซึง่
สะท้ อนถึงการอนุรักษ์ และพัฒนาให้ วฒ
ั นธรรมของชาวไทยเชื ้อสายจีนสามารถดํารงอยูท่ ่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
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