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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมุ้ง่เน้นท่ีจะวิเคราะห์พฒันาการของตวัละครหญิงไทยเชือ้สายจีนสมยัใหมใ่นนวนิยายเร่ืองเลดี้

เยาวราชของทิพเกสร และก่ิงไผ่-ใบรักของปิยะพร ศกัด์ิเกษม โดยใช้มมุมองทางสงัคมวิทยาในเร่ืองการศกึษาชาติ

พนัธุ์ด้านความขดัแย้งทางวฒันธรรมและการอนรัุกษ์วฒันธรรม จากการศกึษาพบวา่ผู้ เขียนทัง้สองตา่งนําเสนอ

ตวัละครเอกหญิงท่ีได้เรียนรู้วิถีทางของการนําวฒันธรรมสมยัใหมใ่นยคุโลกาภิวตัน์มาพฒันาตวัตนโดยไมล่ะทิง้

รากเหง้า ตวัละครเอกได้เติบโตมาพร้อมกบัการรับรู้สถานภาพทางเพศท่ีไมเ่ท่าเทียมในครอบครัวจีนโบราณ พวก

เธอจงึมีอคติตอ่ภาษาและวฒันธรรมจีนขณะท่ีมีทศันคติท่ีดีตอ่วฒันธรรมตะวนัตกท่ีดํารงอยู่ในสงัคมไทย การ

เดินทางและประสบการณ์ในตา่งประเทศได้เป็นเส้นทางสูก่ระบวนการทวิลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ซึง่เป็นการ

ผสมผสานวฒันธรรมตะวนัตกและวฒันธรรมจีนดัง้เดิมท่ีเหมาะสม สง่ผลให้ตวัละครคลี่คลายปมความขดัแย้งใน

ตวัตนอีกทัง้ยงักลบัไปมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่บพุการี 

 

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 global-

modern 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. 
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คาํนํา 

 นบัแตท่ศวรรษท่ี 2530 ลกัษณะตวัละครเอกหญิงท่ีมีบคุลิกภาพทนัสมยั มัน่ใจในตวัเอง มีความรู้

ความสามารถ และกําลงัเติบโตจากเดก็สาวเป็นผู้ ใหญ่นัน้ได้ปรากฏขึน้อย่างแพร่หลายในนวนิยายรักและละคร

โทรทศัน์ การประกอบสร้างตวัละครเช่นนีไ้ด้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ของสงัคมไทยในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีสง่ผล

ให้ผู้หญิงเปลี่ยนพืน้ท่ีจากโลกแคบในบ้านมาสูมิ่ติทางเศรษฐกิจในโลกกว้าง (เสนาะ เจริญพร, 2548)  ปิยะพร 

ศกัด์ิเกษมและทิพเกสรเป็นนกัเขียนนวนิยายรักและนวนิยายชีวิตครอบครัวท่ีได้สร้างผลงานจากอิทธิพลดงักลา่ว

ขึน้เป็นจํานวนมาก ผู้ วิจยัได้เลอืกศกึษาตวัละครหญิงของนกัเขียนทัง้สองท่ีเป็น “ชาวไทยเชือ้สายจีน” คือหยก

ผกาในเร่ืองเลดีเ้ยาวราชของทิพเกสร และอารตีในก่ิงไผ-่ใบรกัของปิยะพร ศกัด์ิเกษม ทัง้สองเป็นลกูสาวคนเลก็ท่ี

มีความขดัแย้งระหวา่งวฒันธรรมจีนดัง้เดิมกบัวฒันธรรมในสงัคมไทยท่ีกําลงัก้าวสูโ่ลกสากล ผู้ เขียนได้สะท้อน

ความขดัแย้งดงักลา่วผ่านกลไกของ “ภาษา”ซึง่เป็นรากฐานของการเรียนรู้วฒันธรรม การท่ีตวัเอกหญิงมีทศันคติ

ตอ่ต้านภาษาของบรรพบรุุษนัน้ได้สะท้อนการปฏิเสธรากเหง้าและนําไปสูค่วามขดัแย้งในครอบครัว ซึง่นกัเขียนทัง้

สองได้นําเสนอเร่ืองราวการเดินทางเพ่ือค้นพบการปรับใช้ทัง้สองวฒันธรรมอย่างเหมาะสมกบัยคุสมยั 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การวิจยันีไ้ด้คดัเลือกนวนิยาย2เร่ืองคือก่ิงไผ-่ใบรักของปิยะพร ศกัด์ิเกษมและเลดีเ้ยาวราชของทิพเกสร 

ผู้ วิจยัใช้ทฤษฎีทางสงัคมวิทยาวา่ด้วยการศกึษากลุม่ชาติพนัธุ์ในการวิเคราะห์ความขดัแย้งของตวัเอกหญิงผ่าน

สภาพแวดล้อมท่ีสง่อิทธิพลตอ่การปลกูฝังภาษาและวฒันธรรม ได้แก่ วฒันธรรมจีนในสถาบนัครอบครัวและ

วฒันธรรมสมยัใหมใ่นสถาบนัการศกึษา จากนัน้จงึศกึษาวิธีการนําวฒันธรรมทัง้สองรูปแบบมาเข้าสูก่ระบวนการ

ทวิลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์อนันําไปสูก่ารธํารงรักษาอตัลกัษณ์ของชาวจีนในสงัคมไทยสมยัใหม ่

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

ครอบครัวและสถานศึกษา : โลกแห่งความขัดแย้ง 

 โลกของหยกผกาและอารตีในวยัเดก็นัน้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของสงัคมชาวไทยเชือ้สายจีน หยก

ผกาเป็นเดก็สาวกําพร้าแม ่เธอเติบโตมากบัพ่อ น้าสาว และมีพ่ีชายพ่ีสาวอย่างละ1คน ตัง้แตเ่ลก็ผู้หญิงในบ้าน

ต้องช่วยกนัทํางานและช่วยกิมฮยุผู้ เป็นพ่อทําต่ิมซําขาย การทํางานหนกัท่ีต้องต่ืนก่อนฟ้าสางทําให้หยกผกามี

กิจวตัรท่ีง่วนอยู่กบังานในครัวเรือน งานค้าขายและการพบปะเพ่ือนบ้าน หยกผกาจงึสามารถฟังพดูภาษาจีนได้

จากสภาพแวดล้อมรอบข้าง สําหรับอารตีนัน้เป็นลกูสาวของบิดามารดาชาวจีนอพยพท่ีประกอบธุรกิจอะไหล่

รถยนต์ พ่อแมข่องเธอทํางานหนกัจนไมมี่เวลาดแูลอารตีซึง่เป็นเดก็หญิงคนเดียวในบ้าน อารตีได้คอยตามติดอยู่

กบัพ่ีชายทัง้ห้า ทัง้การเลน่ซนแบบเดก็ผู้ชายและการชมภาพยนตร์จีนแนวกําลงัภายใน รวมถงึการไป “โรงเรียน

จีน”ซึง่เป็นโรงเรียนท่ีชาวจีนเข้ามาก่อตัง้เพ่ือปลกูฝังวฒันธรรมดัง้เดิมให้กบัลกูหลานในกลุม่ชาวจีนโพ้นทะเล

ไมใ่ห้สญูสลายไปในยงัประเทศท่ีมาอาศยัอยู่ (วลัภา บรุุษพฒัน์, 2517:37) จะเหน็ได้วา่ แม้หญิงทัง้สองกําเนิดมา

เป็นพลเมืองไทย แตส่ภาพแวดล้อมได้ปลกูฝังให้พวกเธอเป็นชาวจีนโดยวฒันธรรม (Cultural Chinese)2  

                                                 
2 ชาวจีนโดยวฒันธรรมคือ บคุคลที่ไมมี่สญัชาติเป็นจีน แตมี่ความเป็นจีนโดยได้รับการถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี เชน่การมีภาษาพดู

และการศกึษาแบบจีน (วลัภา บรุุพฒัน์, 2517: 21) 
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 สถานศกึษาเป็นสถาบนัท่ีมีความสําคญัในกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมและเป็นพืน้ท่ีในการสร้าง

จิตสํานกึของความเป็นชาติเดียวกนั (วลัภา บรุุษพฒัน์, 2517) การปลกูฝังจากโรงเรียนจีนได้เปลี่ยนแปลงเม่ือ

อารยาหญิงไทยรับอปุการะอารตีและนําเธอเข้าโรงเรียนประจําคาทอลิก สําหรับหยกผกานัน้ แม้พ่อไมส่นบัสนนุ

ให้ลกูสาวเรียนหนงัสือแตเ่ธอก็ต้องไปโรงเรียนในฐานะพลเมืองไทยตามระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรียนเป็น 

“โลกภายนอกครอบครัว”ท่ีทําให้ตวัละครเรียนรู้ภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพแตกตา่งจากการใช้คําไทยปนจีนของ

บพุการี อีกทัง้ระบบการศกึษาไทยในยคุสมยัของนวนิยาย คือ ก่ิงไผ-่ใบรักท่ีตีพิมพ์ครัง้แรกในปี2538 และเลดี ้

เยาวราชในปี2546นัน้สงัคมไทยกําลงัเห็นความสําคญัของภาษาองักฤษท่ีเข้ามาพร้อมกบัการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ การท่ีตวัละครได้เรียนสามภาษาสะท้อนถงึการได้รับวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ซึง่ในทางสงัคมวิทยานัน้ 

ภาษาเป็นวฒันธรรมท่ีมนษุย์เป็นผู้สร้างและมีความแตกตา่งกนัไปตามสภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน ภาษาเป็น

เคร่ืองมือขดัเกลาให้ในแตล่ะสงัคมมีความคิดความเช่ือท่ีเป็นแบบแผนเดียวกนั (สพุตัรา สภุาพ, 2525:58) โลก

ของบ้านท่ีมีการดํารงอยู่ของขนบธรรมเนียมจีนอย่างเคร่งครัดและโลกของสถานศกึษาท่ีปลกูฝังทศันคติของ

สงัคมกระแสหลกัจงึทําให้ตวัเอกทัง้สองได้รับการขดัเกลาจากทัง้สองสถาบนัและเกิดการปะทะกนัด้านภาษาอนั

นําไปสูค่วามขดัแย้งทางวฒันธรรม  

 

ครอบครัว : การต่อต้านการเรียกช่ือและการใช้คาํเรียกขาน 

 แม้ครอบครัวของหยกผกาและอารตีจะสื่อสารภาษาไทยเป็นหลกั แตก่ารเรียกช่ือและการใช้คําเรียก

ญาติพ่ีน้องด้วยภาษาจีนนัน้ก็เพียงพอท่ีจะปลกูฝังวฒันธรรมของชาติพนัธุ์ได้ไมย่ากนกั เน่ืองจากการใช้คําเรียก

ขานมิได้เป็นการเรียกช่ือตามความสมัพนัธ์เท่านัน้ แตย่งัเป็นการสะท้อนถงึความหมายทางสงัคมและวฒันธรรม 

(เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, 2552) นวนิยายเหลา่นีต้า่งสะท้อนถงึการท่ีครอบครัวจีนเคร่งครัดในการจดัลําดบัอาวโุส 

แม้วา่อารตีในก่ิงไผ-่ใบรักนัน้จะถกูปลกูฝังให้ใช้คําเรียกขานพ่ีๆของตน แตอ่ารตีมกัทะเลาะเบาะแว้งและชกตอ่ย

กบัคีตาพ่ีชายท่ีอายหุ่างกนัเพียงสิบเอด็เดือน เธอจงึถกูมารดาตําหนิวา่ทําตวัไมส่มกบัเดก็ผู้หญิง อารตีคบัข้องใจ

ท่ีไมส่ามารถโต้ตอบกบัคีตาด้วยวิธีการของเดก็ผู้ชายได้ ความรู้สกึท่ีไมย่อมลดราวาศอกเช่นนีจ้งึทําให้อารตีมิได้

เรียกพ่ีชายด้วยคําเรียกขานท่ีแสดงความนบัถือ แตก่ลบัเรียกด้วยช่ือเลน่สัน้ๆวา่ “คี”อย่างเสมอเทียบเท่ากนั 

สําหรับหยกผกานัน้แม้เธอจะเรียกพ่ีชายคนโตด้วยคําแต้จ๋ิววา่ “เฮีย”ซึง่หมายถงึพ่ีชาย แตเ่ธอมีความขดัแย้งกบั

พ่ีชายอยู่บ่อยครัง้อนัเกิดจากการท่ีบิดารักลกูชายมากกวา่ลกูสาว เธอจงึมกัเรียกพ่ีชายลบัหลงัวา่ “ตัว่เฮีย”(พ่ีชาย

คนโต)ซึง่เป็นคําเรียกขานท่ีสะท้อนถงึประเพณีจีนท่ียกย่องให้ลกูชายคนโตมีสถานภาพสงูสดุในฐานะผู้ เป็น “ราก

แห่งชีวิต”หรือทายาทสืบสกลุ(Tan, 1993: 11) แตห่ยกผกาได้พลิกกลบัคําเรียกขานท่ีแสดงความนบัถือมาเป็น

การเรียกด้วยอารมณ์ความรู้สกึประชดประชนั  

               จะเห็นได้วา่ การท่ีตวัละครเร่ิมตอ่ต้านคําเรียกขานพ่ีชายตนนัน้เกิดจากความขดัแย้งในด้าน

ความสมัพนัธ์ และเลยเถิดไปถงึความรู้สกึน้อยใจท่ีพ่อแมมี่พฤติกรรมเข้าข้างลกูชายมากกว่าลกูสาว ซึง่นอกจาก

การใช้คําเรียกขานแล้ว การใช้ช่ือเรียกแทนตวันัน้ยงัสะท้อนถงึการตอ่ต้านความเป็นจีน หยกผกาได้เรียกแทนตน

วา่ “หยก”และขดัใจหากผู้ใดเรียกเธอด้วยช่ือจีนวา่ “เง็ก”ซึง่ก็แปลวา่ “หยก”เช่นเดียวกนั สาเหตท่ีุเธอมีอคติตอ่ช่ือ

จีนเกิดจากการท่ีบิดามกัเรียกเธออย่างไมส่ภุาพวา่ “นงัเง็ก”เม่ือมีปากเสียงกนั สําหรับเร่ืองก่ิงไผ-่ใบรักนัน้ผู้ เขียน

ใช้กลวิธีการตัง้ช่ือตวัเอกวา่ “อารตี”ซึง่เป็นช่ือท่ีสอดคล้องกบั “อารยา”แมผู่้อปุการะชาวไทย สะท้อนให้เห็นวา่เธอ

ได้รับการหลอ่หลอมจาก “แมแ่บบ”ของสงัคมไทย อีกทัง้ “อารตี” ยงัมีความหมายวา่ การเว้น, การเลิก, การหยดุ
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(ราชบณัฑิตยสถาน, 2552) ช่ือของตวัเอกจงึได้สะท้อนอปุนิสยัของอารตีท่ีมกันิยามตนเองวา่เป็นหญิงหวัก้าว

หน้าท่ีตอ่ต้านความไมเ่สมอภาคทางเพศและต้องการละทิง้วฒันธรรมจีน 

 

การศึกษาไทยยุคโลกาภวัิตน์: อาํนาจของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 เม่ืออารตีในวยัสิบปีย้ายจากโรงเรียนจีนเข้าโรงเรียนประจําคาทอลิก โลกท่ีแวดล้อมด้วยเดก็เชือ้ชาติ

เดียวกนัได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอาณาจกัรของโรงเรียนหญิงล้วนท่ีก่อตัง้ด้วยคณะชีชาวตะวนัตก และตอ่มาเธอก็

ได้สําเร็จการศกึษาระดบัชัน้อดุมศกึษา สําหรับหยกผกานัน้ได้ขดัแย้งกบับิดาด้วยการเข้าเรียนโรงเรียนพาณิชย์

และเรียนเสริมภาษาองักฤษ การศกึษาทําให้หญิงทัง้สองมีอคติตอ่ภาษาจีนมากขึน้ในขณะท่ีเกิดความนิยม

ชมชอบภาษาไทยกบัภาษาองักฤษมากกว่า ความคิดของตวัละครท่ีมีตอ่ภาษาเช่นนีเ้กิดจากทศันคติการเลือกรับ

ภาษา(Language attitude) 3 ซึง่ทศันคติทางภาษาเป็นความรู้สกึท่ีเกิดขึน้จากนโยบายของรัฐท่ีต้องการใช้

ภาษากลางเพ่ือให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเดียวกนัของประเทศ การปลกูฝังภาษากลางของรัฐแก่ชนกลุม่น้อยอาจ

ทําให้เกิดทศันคติท่ีวา่ภาษากลางมีคณุคา่กวา่ภาษาท้องถ่ินของตน ย่ิงไปกวา่นัน้ ทัง้สองยงัมีโอกาสได้เรียน

ภาษาองักฤษท่ีกําลงัมีบทบาทสําคญัในสงัคมไทยท่ีเปิดรับโลกสากล 

 อคติท่ีอารตีมีตอ่ภาษาจีนนัน้เกิดจากความฝังใจตัง้แตอ่ายสุิบขวบ การเห็นตวัอย่างของพ่ีสาวท่ีแตง่งาน

ออกเรือนไปตัง้แตอ่ารตียงัเลก็ ทําให้อารตีเข้าใจวา่เม่ือเธอมีปัญหากบัคีตาแมจ่งึเลือกท่ีจะเก็บลกูชายไว้และยก

ลกูสาวให้บ้านอ่ืน ซึง่แท้จริงแล้วมารดาต้องการให้เธอเติบโตเป็นผู้หญิงท่ีได้รับการอบรมท่ีดีจงึได้ฝากลกูสาวให้

เพ่ือนรักช่วยเลีย้งด ู ปมท่ีผกูในใจทําให้อารตีเติบโตมาเป็นหญิงท่ีมีบคุลิกภาพเฉยชาตอ่ครอบครัวกําเนิดและ

ปฏิเสธวฒันธรรมจีนโดยผู้ เขียนได้นําเสนอความรู้สกึนีผ้่านความขดัแย้งระหวา่งแมล่กู ในตอนต้นของนวนิยาย 

อารตีวยั25ปีในชดุเคร่ืองแบบพนกังานบริษัทได้นดัพบมารดาหลงัเลิกงาน เม่ือมารดาตะโกนเรียกเธอด้วย

ภาษาจีนในท่ีสาธารณะ เธอแสดงสีหน้าไมพ่อใจเน่ืองจากรู้สกึวา่มารดาแกล้งพดูภาษาจีนกบัเธอทัง้ๆท่ีรู้วา่เธอไม่

สามารถสื่อสารได้เพราะตดัขาดจากครอบครัวกําเนิดมานานถงึ15ปี นอกจากนี ้อารตียงัเลือกใช้ “ภาษาองักฤษ”

ในการทํางานกบับริษัทตา่งชาติเพ่ือหลบเลี่ยงท่ีจะกลบัเข้าไปช่วยเหลือกิจการครอบครัวตามท่ีมารดาต้องการ อีก

ทัง้ความขดัแย้งยงัรุนแรงขึน้เม่ือมารดาพยายามท่ีจะแนะนําสรรค์ชายไทยเชือ้สายจีนให้เป็นคูค่รอง  

 ผู้ เขียนได้เปิดนวนิยายเร่ืองเลดีเ้ยาวราชด้วยการสะท้อนจิตใต้สํานกึของหยกผกาผ่านความฝันวา่เธอ

กําลงัเป็น “เจ้าหญิงท่ีแตง่กายงดงาม”แตแ่ล้วความฝันก็ได้หยดุชะงกัเพราะเธอต้องต่ืนมาทําต่ิมซําพร้อมกบัฟัง

เสียงก่นดา่ของบิดาในยามเช้า กิมฮยุพดูไทยไมช่ดัและมกัใช้ภาษาจีนเพ่ือดดุ่าวา่กลา่วลกูสาว แตอ่ย่างไรก็ดี 

การศกึษาทําให้หยกผกาได้นําภาษาไทยซึง่เป็นภาษากลางของรัฐขึน้มาใช้ตอ่รองอํานาจกบับิดาด้วยการล้อเลียน

ทัง้สําเนียง และการใช้คําผิด สง่ผลให้ตวัละครท่ีมีอํานาจน่าเกรงขามของประมขุในครอบครัวจีนกลบักลายเป็นตวั

ละครท่ีน่าขบขนัด้วยอํานาจของภาษาไทย ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

   “ลือ้อย่ากระโดดโครมคราม อาจือ้เค้าตกใจ เค้าจะเสียสติการอา่น” 

  หยกปลอ่ยก๊าก “เตีย4เรียกไมถ่กู เค้าเรียกเสียสมาธิ เสียสติก็จะได้เอาไปสง่ศรีธญัญาซ”ิ 

                                                 
3 ทศันคติทางภาษา หมายถึง “การที่บคุคลมีแนวโน้มที่จะมีความรู้สกึหรือปฏกิิริยาตอบสนองตอ่ภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน่ ชอบภาษาใดหรือ

เห็นวา่ภาษาใดมีศกัดิศ์รีหรือมีประโยชน์มากกวา่อีกภาษาหนึ่ง” (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์,2541) 
4
 “เตี่ย”เป็นคําแต้จ๋ิวท่ีใช้เรียกขานพ่อ ในท่ีนีผู้้ วิจยัสะกดว่า “เตีย”ตามบทประพนัธ์ 
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         (ทิพเกสร, 2546: 10) 

 ความขดัแย้งระหวา่งหยกผกากบับิดารุนแรงถงึขัน้ในบางครัง้เธอถกูผู้ เป็นพ่อทบุตี หยกผกาจงึแอบปัน้

ซาลาเปาไปขายเพ่ือนท่ีโรงเรียนเพ่ือเก็บหอมรอมริบและยงัไปทํางานบ้านให้กบัครูมาลีเพ่ือตอบแทนท่ีครูมาลี

สอนภาษาองักฤษให้ ครูมาลีเปรียบเสมือน “แมแ่บบของสงัคมไทยยคุโลกาภิวตัน์”ท่ีหลอ่หลอมให้หยกผกามี

ทศันคติวา่ภาษาองักฤษกําลงัมีบทบาทสําคญัในสงัคมไทยและจะทําให้บคุคลสามารถเลื่อนสถานภาพของตนให้

สงูขึน้ได้ อีกทัง้สงัคมของครูมาลียงัมีการเช่ือมตอ่กบัโลกตะวนัตกเพราะเธอสามารถฝากฝังให้หยกผกาได้ไป

อาศยัพึง่พิงกบัคนรู้จกัท่ีประเทศองักฤษได้ ด้วยเหตนีุห้ยกผกาจงึรู้สกึ “รัก”ภาษาองักฤษมากกวา่ภาษาจีนท่ีล้วนมี

แตว่าจาผรุสวาทของพ่อ  

 

ไทยหรือจีน : ภาวะสับสนในอัตลักษณ์ 

 ครอบครัว โรงเรียนและสถานท่ีทํางาน เป็นสถานท่ีท่ีมีอิทธิพลตอ่หญิงทัง้สองในการแสดงบทบาทของ

ตนท่ีสลบัสบัเปลี่ยนระหวา่งการเป็นสาวมัน่และการเป็นหญิงจีนตามจารีตซึง่ทําให้เกิดภาวะสบัสนในอตัลกัษณ์

(Identity crisis)5 จิตใจของพวกเธอจงึได้เพรียกถามวา่ควรปฏิบติัเช่นไรกบัสภาวะของตนเองท่ีกํา้กึง่เช่นนี ้สง่ผล

ให้พวกเธอมทุะลดุดุนัและพร้อมท่ีจะรับวฒันธรรมใหมเ่ข้ามาปฏิเสธโลกแห่งความเป็นจีนอย่างสิน้เชิง อารตีมกั

แสดงกิริยาวาจาก้าวร้าวตอ่มารดาชาวจีน ในขณะท่ีหยกผกามกัมีทศันคติท่ีเกลียดชงัและพฤติกรรมท่ีล้อเลียน

บิดา ซึง่ผู้ เขียนทัง้สองได้นําเสนอหนทางแก้ไขโดยให้ตวัละครได้เร่ิมออกเดินทางเพ่ือพฒันาตวัตน  

 เม่ือมารดาขอให้อารตีร่วมเดินทางไปเมืองจีนซึง่เป็นประเทศท่ีเธอ “ไมเ่คยคิดเคยฝันวา่จะได้มา…จริงๆ

แล้วไมไ่ด้เคยรู้สกึ ‘อยากมา’เสียด้วย” (ปิยะพร ศกัด์ิเกษม, 2539: 104) สว่นหนึง่ของการตดัสินใจเกิดจากการท่ี

บิดาและพ่ีชายตา่งไมใ่สใ่จท่ีมารดาต้องการไปไหว้สสุานบรรพบรุุษฝ่ายหญิง อารตีจงึเกิดความรู้สกึร่วมและเห็น

ด้วยกบัความต้องการของมารดาเป็นครัง้แรก สําหรับหยกผกานัน้หลงัจากท่ีพ่ีสาวออกเรือนไป เธอกไ็ด้ขดัแย้งกบั

พ่ีชายอย่างรุนแรงจนทําให้บิดาไลเ่ธอออกจากบ้านด้วยความโมโห แรงโทสะทําให้เธอเดินทางไปทํางานท่ีองักฤษ

กบัน้าสาวและมุง่หมายท่ีจะกลบัมา “เย้ยเตีย”ให้ได้ 

  ทัง้สองได้เร่ิมออกเดินทางเพราะต้องการตอ่ต้านคา่นิยมจีนท่ีกดทบัสิทธิสตรี แตผู่้ เขียนได้นําเสนอถงึ

คณุคา่ของการเดินทางท่ีทําให้ตวัละครได้ออกจากวงัวนของความขดัแย้งท่ีจําเจและไปสมัผสัประสบการณ์แปลก

ใหมอ่นันําไปสูก่ารตระหนกัถงึการใช้วฒันธรรมตะวนัตกเข้ามาปรับกบัวฒันธรรมจีนอย่างเหมาะสม วิธีการท่ี

ผู้ เขียนนําเสนอเป็นลกัษณะการปรับตวัของคนกลุม่ชาติพนัธุ์ท่ีเรียกวา่”กระบวนการทวิลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์” 

(double ethnic identity) (อมรา พงศาพิชญ์, 2542:137) ซึง่เป็นกระบวนการท่ีช่วยแก้ไขความขดัแย้งระหวา่งวยั

และทําให้ครอบครัวไทยเชือ้สายจีนสามารถอยู่ร่วมกบัสงัคมสมยัใหมใ่นขณะท่ียงัคงดํารงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ 

เพราะยคุของการสื่อสารไร้พรมแดนเป็นสงัคมท่ีภาษาและวฒันธรรมสากลได้เข้ามามีอิทธิพลครอบงําภาษาท่ีมี

คนพดูจํานวนน้อยกวา่ การปรับเปลี่ยนภาษาและวฒันธรรมของชนกลุม่น้อยให้ทนัสมยัจงึมีความสําคญัอย่างย่ิง 

(สวุฒันา เลี่ยมประวติั, 2549:130)  

                                                 
5
 ภาวะสบัสนในอตัลกัษณ์ (identity crisis)เป็นลกัษณะความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้จากการผสมกลมกลืนของรัฐท่ีทําให้คนในกลุม่ชาติพนัธุ์ท่ีมีจํานวนน้อย

กว่าต้องปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมหลกั เช่น การท่ีลกูหลานจีนได้รับการศกึษาแบบไทยทําให้เติบโตขึน้มาระหว่างสองวฒันธรรมและอาจเกิดความ

สบัสนในอตัลกัษณ์ (อมรา พงศาพิชญ์, 2542 :152) 
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อารตี: กิ่งไผ่ที่ผลิใบแห่งความรัก 

 ก่อนออกเดินทางอารตีมีความมัน่ใจในศกัยภาพเพราะเคยผ่านการทํางานเพียงลําพงัท่ีองักฤษและ

อเมริกาอยู่บ่อยครัง้ แตเ่ม่ือเธอไปถงึประเทศจีนซึง่ตามบริบทของนวนิยายเป็นสงัคมจีนในทศวรรษท่ี2530 อารตีก

ลบัพบวา่จีนนัน้ล้าหลงักวา่ประเทศตะวนัตกท่ีเธอคุ้นชิน อีกทัง้เธอยงัไมพ่อใจเม่ือมารดามดัมือชกให้เข้าร่วมคณะ

ทวัร์เพ่ือท่องเท่ียวตามเมืองสําคญัก่อนท่ีจะไปไหว้สสุานบรรพบรุุษ การจดัแจงของแมส่ง่ผลให้เธอไมส่ามารถหลีก

หนีวฒันธรรมจีนได้อีก การเท่ียวชมอารยธรรมท่ีย่ิงใหญ่นัน้ทําให้เธอรู้สกึทึง่ในประวติัศาสตร์การตอ่สู้ของชาวจีน

และสง่ผลให้อารตีเร่ิมให้คําอธิบายกบัอตัลกัษณ์ของตนวา่เธอเป็นแค ่“ก่ิงไผ่มิใชท่ัง้ต้นกอ” (ปิยะพร ศกัด์ิเกษม, 

2539 :105) เธอคุ้นเคยกบัประเทศไทยท่ีได้เกิดและเติบโตขณะท่ีประเทศจีนนัน้ก่อให้เกิดความสนใจในฐานะ

นกัท่องเท่ียวแตไ่มใ่ช่ความรู้สกึ “ผกูพนั” 

 แม้ความคิดของอารตียงัสะท้อนถงึความห่างเหินกบัรากเหง้าของตน แตอ่ย่างไรก็ดี ทศันคติดงักลา่วก็

เป็นจดุเร่ิมต้นของการหนัมาสนใจประเทศจีน ความต้องการรับรู้ประวติัศาสตร์และสมัผสัชีวิตคนท้องถ่ินทําให้เธอ

ต้องพึง่พิงการแปลจากสรรค์ซึง่เป็นตวัเอกชายท่ีร่วมเดินทางมาในคณะทวัร์ อารตีพบวา่ภาษาองักฤษท่ีเป็นอาวธุ

สําคญัของเธอมาตลอดนัน้กลบัไร้อํานาจในแดนมงักร เน่ืองจากมารดาได้จงใจเลือกมคัคเุทศก์ท่ีบรรยายเพียง

ภาษาจีน และบ่อยครัง้ท่ีเธอพยายามสื่อสารแลกเปลี่ยนวฒันธรรมแตช่าวจีนท่ีเธอพบนัน้ยงัพดูภาษาองักฤษไมดี่

นกั อารตีจงึเร่ิมรู้สกึเสียดายท่ีเคยละทิง้ภาษาจีน และความเสียดายได้ทวีคณูย่ิงขึน้เม่ืออารตีได้เดินทางไป “หมอ

แหย่น”อนัเป็นบ้านเกิดของมารดาท่ีทําให้อารตีค้นพบประสบการณ์ลํา้คา่ 

  อารตีและมารดาได้มีโอกาสไปพกัท่ีบ้านญาติของสรรค์ท่ีหมอแหย่นและรู้จกักบั “อาซ้อ”ซึง่เป็นสะใภ้ใน

ครอบครัว ความเหน่ือยล้าจากอปุสรรคในการเดินทางและนํา้ใจท่ีใสบริสทุธ์ิของชาวจีนทําให้อารตีไมส่ามารถ

ตอ่กรใดๆกบัวฒันธรรมจีนได้ เม่ือเข้าบ้านเธอจงึยินยอมให้หญิงจีนกดบ่าลงนัง่เคารพวิญญาณบรรพบรุุษ และ

เม่ืออาซ้อท่ีคอยดแูลเธอนัน้ได้พยายามพดูคยุกบัอารตี เธอก็อดไมไ่ด้ท่ีจะตอบรับมิตรภาพด้วยการพยายามพดู

ภาษาจีนเป็นครัง้แรกโดยใช้“สาํนวนภาษาขาดๆว่ินๆ แตก่็เต็มไปด้วยความตัง้ใจอย่างมาก”(ปิยะพร ศกัด์ิ

เกษม,2539 :25)อีกทัง้ อารตียงัได้ช่วยอาซ้อทํางานบ้านเพ่ือตอบแทนท่ีให้ท่ีพํานกั การได้ซมึซบัการทํางานบ้าน

ด้วยความสขุท่ีผู้ ให้เตม็ใจให้ผู้ รับของอาซ้อทําให้อารตีเร่ิมเห็นวา่บทบาทดัง้เดิมของหญิงจีนไมไ่ด้เป็นสิ่งท่ีเลวร้าย

เสียทัง้หมดหากมิได้เป็นการบงัคบักดข่ี  

  นอกจากนี ้ในยามวา่งอารตีต้องการผกูมิตรกบัผู้คนจงึทําให้อารตีลอกเลียนพฤติกรรมของสรรค์ด้วยการ

ใช้ “คําเรียกขาน” กบัผู้คนในท้องถ่ินอย่างนอบน้อมแม้เธอจะไมเ่ข้าใจความหมายของภาษาท่ีเปลง่ออกไปก็ตาม 

แตก่ารกระทําดงักลา่วเป็นการเปลี่ยนแปลงบคุลิกภาพของหญิงสาวท่ีเฉยชาตอ่วฒันธรรมจีนมาเป็นหญิงสาวท่ี

น่ารักน่าเอน็ดซูึง่สร้างความประทบัใจให้กบัสรรค์และผู้คนในหมูบ้่าน การเรียนรู้คําจีนทีละเลก็ทีละน้อยทําให้อาร

ตีค้นพบวา่ชาวจีนชนบทมีความรู้เร่ืองโลกภายนอกมากมายกวา่ท่ีตนคาดไว้ในขณะท่ีเพ่ือนชาวตะวนัตกบางคน

ของเธอนัน้ภมิูใจกบัประเทศของตนโดยไมส่นใจรับรู้ประเทศอ่ืน มมุมองท่ีตรงข้ามกบัทศันคติในช่วงต้นของนว

นิยายได้สะท้อนถงึการปรับเปลี่ยนอปุนิสยัของอารตีท่ีเคยยดึติดแตค่วามคิดของตนว่าเป็นคนทนัสมยัและตดัสิน

วา่จีนเป็นสิ่งล้าสมยั การเดินทางทําให้อารตีมีทศันคติตอ่คา่นิยมจีนท่ีเป็นกลางและมีเหตผุลมากขึน้และยงันํา

มมุมองเหลา่นัน้มาปรับความเข้าใจกบัความขดัแย้งในชีวิตสว่นตวั เธอเคยโกรธมารดาท่ีต้องการให้เธอแตง่งาน

กบัสรรค์และไมรั่บฟังเหตผุลเพ่ือพินิจพิจารณาใดๆทัง้สิน้ เม่ือเปิดมมุมองกว้างขึน้เธอก็ได้ตระหนกัวา่มารดา
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เพียงแต ่“แนะนํา”มิได้จะบงัคบัคลมุถงุชนเธอตามจารีตดัง้เดิมแตอ่ย่างใด อารตียอมรับวา่ลกึๆแล้วเธอพงึพอใจ

สรรค์ซึง่เป็นชายไทยเชือ้สายจีนท่ีเห็นคณุคา่ของสตรี การสนทนากบัสรรค์ท่ีเป็นเพ่ือนสนิทกบัคีตานัน้ทําให้เธอ

ย้อนทบทวนถงึความสมัพนัธ์กบัพ่ีชายอยู่บ่อยครัง้และพบวา่ความขดัแย้งสว่นหนึง่เกิดจากนิสยัดือ้รัน้ของเธอเอง 

การท่องเท่ียวท่ีรายล้อมด้วยรากเหง้าแห่งอารยธรรมทําให้เธอค้นพบวา่ตนเป็น“ก่ิงไผ่”และสงัคมชนบทท่ีหมอแห

ย่นก็ทําให้ “ใบรัก”ได้งอกงาม นัน่คือความสขุสงบในจิตใจเม่ือได้พบความต้องการท่ีแท้จริงของตน ดงัเช่นท่ีอารตี

ได้กลา่วในตอนท้ายวา่“ฉนัมีโอกาสได้มองย้อนกลบัไป พร้อมกบัท่ีมีโอกาสได้สํารวจความคิดและจิตใจของ

ตวัเอง…ฉนัได้พบอะไรหลายอย่างท่ีไมเ่คยนกึถงึ ได้พบ และต้องยอมรับวา่ตลอดเวลาท่ีผ่านมานีฉ้นัใจร้อนวูว่าม 

เป็นนกัตอ่ต้านท่ีไร้เหตผุล…หลายครัง้ก็ละทิง้สิ่งท่ีมีคา่ไปอยา่งโง่เขลา…”(ปิยะพร ศกัด์ิเกษม, 2538: 372) 

 

หยกผกา: เลดีเ้จดที่สง่างามแห่งเยาวราช 

  การเร่ิมต้นชีวิตใหมท่ี่องักฤษมิใช่เป็นความต้องการของผู้ เขียนท่ีจะให้หยกผกาก้าวไปสูโ่ลกทนัสมยั

อย่างสิน้เชิง  แตเ่ป็นการเปลี่ยนฉากให้หยกผกาได้ไปรู้จกั “ครอบครัวไทยเชือ้สายจีนสมยัใหม”่หยกผกาไม่

ต้องการทํางานร้านอาหารไทยและอาหารฝร่ังแตเ่ธอกลบัสนใจร้านอาหารจีนท่ีช่ือวา่ “ไซแอมไชนิส”โดยท่ีเธอให้

เหตผุลวา่เธอถนดัอาหารจีนและรู้สกึวา่ร้านอาหารท่ีตัง้ช่ือภาษาองักฤษแตก่ลบัมีความหมายถงึ “ไทย-จีน”นัน้มี

ความน่าสนใจ นอกจากนี ้การใช้ชีวิตในย่านไชน่าทาวน์ของลอนดอนทําให้หยกผกาเหน็วา่ภาษาองักฤษและ

ภาษาจีนมีความสําคญัไมย่ิ่งหย่อนไปกวา่กนั เม่ือการเจรจาขอเข้าทํางานกบัคนในร้านอาหารจีนด้วย

ภาษาองักฤษนัน้ไมร่าบร่ืนเธอจงึได้เร่ิมพดูภาษาจีนเพ่ือแสดงวา่ตนเป็นพวกพ้องเดียวกนั “หลอ่นจงึวิงวอนตอ่…

และพดูภาษาจีนออกมาบ้าง…หน้าหมวยๆน้อยๆของหลอ่นกบัภาษาจีนท่ีไมค่ลอ่งแคลว่นกัก่อให้เกิดเสียง

ถาม…”(ทิพเกสร, 2546: 291)  การเดินทางของหยกผกาจงึเป็นการเปลี่ยนพืน้ท่ีจากสงัคมไทยเชือ้สายจีนย่าน

เยาวราชไปยงัย่านคนจีนท่ีประเทศองักฤษ ซึง่สะท้อนความแตกตา่งของ “โอกาส”และการยอมรับความสามารถ

ของผู้หญิงท่ีมีเชือ้ชาติจีนในพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนั ร้านอาหารดงักลา่วเป็นของครอบครัวของเถ้าแก่ลิม้ซึง่เป็น

ชายไทยเชือ้สายจีนท่ีมาตัง้รกรากท่ีองักฤษ หยกผกาประทบัใจท่ีเถ้าแก่ลิม้ให้เกียรติภรรยาอีกทัง้ยงัรักลกูสาว และ

ราตรี ภรรยาของเถ้าแก่ลิม้นัน้ยงัได้เป็นหญิงท่ีช่วยหลอ่หลอมให้หยกผกาเรียนรู้การนําโลกตะวนัตกมาผสมผสาน

กบัตวัตนของหยกผกาโดยไมจํ่าเป็นต้องละทิง้อตัลกัษณ์จีน 

 ราตรีตดัสินใจอปุถมัภ์คํา้ชหูยกผกาเพ่ือตอบแทนท่ีหยกผกาได้ช่วยชีวิตเธอและลกูสาวไว้ เธอให้หยก

ผกาเรียนรู้ทัง้ด้านการทําอาหารจีนด้วยเทคนิคทนัสมยัและการดําเนินกิจการร้านอาหาร หยกผกาจงึได้ใช้เวลา

เพียงสองปีในการพฒันาฝีมือจนกระทัง่สามารถเปิดร้านอาหารท่ีองักฤษ นอกจากนี ้ราตรียงัตัง้ช่ือให้หยกผกาใช้

ในการออกงานสงัคมและการเข้าสูโ่ลกธุรกิจด้วยการนําคําเรียกขานสตรีผู้สงูศกัด์ิในสงัคมองักฤษคือ 

“เลดี”้(Lady)มานําหน้าช่ือ“เจด” (Jade)ท่ีแปลวา่หยก ซึง่การตัง้ช่ือ “เลดีเ้จด”นัน้ราตรีได้ตีความหมายวา่ “เลดี”้มิ

จําเป็นจะต้องเป็นหญิงท่ีมีความสงูสง่จากสถานภาพโดยกําเนิดเพียงเท่านัน้ หญิงท่ีมีพืน้เพธรรมดาหากมีความรู้

ความสามารถอย่างหยกผกาก็เหมาะสมท่ีจะเป็นเลดีไ้ด้เชน่เดียวกนั อีกทัง้ ราตรียงัจดัแจงให้หญิงชาวตะวนัตก

มาฝึกฝนมารยาทสากลในการเข้าสงัคม เม่ือหยกผกากลบัมาเปิดร้านอาหารท่ีเมืองไทย กิมฮยุตกตะลงึเม่ือพบวา่

ลกูสาวเปลี่ยนแปลงบคุลิกภาพไปมากและ“มีอะไรท่ีเหมือนไมใ่ช่นงัเง็กหน้างอ”(ทิพเกสร, 2546: 401) การปรากฏ

กายตอ่หน้าบิดาและสื่อมวลชนไทยท่ีกําลงัให้ความสนใจเจ้าของร้านอาหารจีนในวยัย่ีสิบเศษมิใช่การแตง่กาย
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งดงามดงัเช่นเจ้าหญิงท่ีเธอเคยปรารถนาในวยัแรกสาว แตห่ยกผกากลบัใสช่ดุประจําชาติจีนอนัหรูหราสมกบั

ฐานะและบคุลิกภาพของหญิงไทยเชือ้สายจีนท่ีสง่างามและทรงอํานาจ 

  หยกผกาได้เปิดร้านอาหารท่ีช่ือวา่ “เลดีต่ิ้มซํา”ซึง่เป็นช่ือท่ีผสมผสานสถานภาพท่ีสงูศกัด์ิของหญิง

ตะวนัตกกบัวฒันธรรมอาหารจีน อีกทัง้เธอยงัเจาะจงท่ีจะเปิดร้านบนตกึศนูย์การค้าใหมท่ี่สร้างอยู่ตรงข้ามห้อง

แถวขายต่ิมซําของบิดา กิมฮยุไมพ่อใจมากท่ีลกูสาวกําลงัท้าทายตน แตแ่ท้จริงแล้วหยกผกาต้องการให้บิดา

ตระหนกัถงึการเปิดรับโลกสมยัใหม ่การทบุตกึแถวเพ่ือเปิดศนูย์การค้าในเยาวราชได้สะท้อนถงึสงัคมทนุนิยมของ

โลกสากลท่ีกําลงัขยายตวัในประเทศไทยและได้คืบคลานเข้ามายงัท้องถ่ินของชาติพนัธุ์จีน “เลดีต่ิ้มซํา”เป็น

ร้านอาหารจีนท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศและตัง้อยู่ในศนูย์การค้าจงึสามารถดงึดดูลกูค้าท่ีกําลงันิยมความเป็น

สมยัใหม ่อีกทัง้ยงัมีเมนอูาหารท่ีเธอคิดขึน้จากการผสมผสานวิชาของพ่อกบัวิชาท่ีได้ฝึกฝนจากเมืองผู้ ดี 

 ขณะท่ีหยกผกากําลงัปรับเปลีย่นความเป็นจีนให้ทนัยคุทนัสมยั วิจิตรพ่ีชายของหยกผกาได้อดึอดักบั

ความแออดัของเยาวราช เขาจึงตดัสินใจทิง้พ่อด้วยการแตง่งานกบัหญิงไทยและย้ายไปอยู่ในย่านอ่ืน หยกผกาได้

ใช้ช่ือ“เลดีเ้จด”มาพลิกกลบัสถานภาพของตนให้เหนือกวา่พ่ีชายด้วยการให้พ่ีสาวติดตอ่รับจํานองบ้านมาจาก

พ่ีชายท่ีติดการพนนั เม่ือวิจิตรทราบภายหลงัวา่เลดีเ้จดคือหยกผกาเขาจงึรู้สกึเสียหน้าท่ีน้องสาวร่ํารวยขณะท่ีเขา

ติดการพนนั ซึง่วิจิตรไมส่ามารถออกจากวงัวนของอบายมขุได้เขาจงึถกูเจ้าหนีป้ลิดชีวิต ความสําเร็จของลกูสาว

และชีวิตท่ีดบัลงของลกูชายทําให้กิมฮยุตระหนกัถงึความผิดพลาดของตนเองท่ียดึติดเร่ืองทายาทสืบสกลุมากจน

ทําให้เลีย้งลกูชายอย่างผิดวิธี การล้มป่วยของพ่อทําให้หยกผกาใจตดัสินใจเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาบิดา ทิฐิของ

พ่อกบัลกูได้จบสิน้ลงเม่ือหยกผกามอบอญัมณี“หยก”ท่ีสลกัคําวา่ “เตีย”เป็นภาษาจีนให้กบักิมฮยุ นัน่หมายถงึ

การท่ีหยกผกายอมรับท่ีจะกลบัเข้าไปในครอบครัวเดียวกบับิดาอีกครัง้หนึง่ ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูสาวทําให้กิม

ฮยุเปิดใจยอมรับโลกสมยัใหมด้่วยการไปฝึกทําอาหารจีนแบบประยกุต์ท่ีร้าน “เลดีต่ิ้มซํา”ในขณะท่ีหยกผกาก็ได้

สนบัสนนุให้บิดาอนรัุกษ์ร้านต่ิมซําดัง้เดิมของครอบครัวไว้ หยกผการู้สกึวา่การคืนดีกบัพ่อทําให้เธอได้ดบัไฟโทสะ

ในใจของตนลงและได้รับความสขุย่ิงกวา่การมีสถานภาพและทรัพย์สนิเงินทอง หยกผการู้สกึภาคภมิูใจท่ีได้เป็น

คนไทยเชือ้สายจีน รักท้องถ่ินเยาวราชอย่างจบัใจและไมรู้่สกึตะขิดตะขวงใจหากพ่อจะเรียกช่ือตนเป็นภาษาจีน 

“หยกจะไมล่ืมวนัเก่าๆไมว่า่ใครจะให้หยกเป็นเลดี…้เป็นอะไรก็ตามอย่างท่ีเห็น แตห่ยกยงัเป็นหยก ยงัเป็นอาหยก

ของคนแถวบ้านเป็นนงัเง็กของเตีย…และเป็นคนท่ีบอกได้วา่พอใจกบัทกุสิ่งท่ีมี…”(ทิพเกสร, 2546: 427) 

 

สรุป 

 นวนิยายเร่ืองก่ิงไผ-่ใบรักและเลดีเ้ยาวราชได้นําเสนอความขดัแย้งของหญิงไทยเชือ้สายจีนท่ีมีอคติตอ่

ภาษาและวฒันธรรมจีนทัง้ด้านคําเรียกขานและการใช้ภาษาซึง่สะท้อนปฏิกิริยาตอ่ต้านความไมเ่ทา่เทียมทางเพศ

ในครอบครัว พวกเธอพยายามนําโลกาภิวตัน์ท่ีดํารงอยู่ในสงัคมไทยเข้ามาพฒันาสถานภาพของตน แตก่าร

เดินทางย้อนอดีตสูดิ่นแดนจีนอนัเป็นรากเหง้าของ”ก่ิงไผ”่และการเดินทางสูป่ระเทศองักฤษเพ่ือเป็น”เลดี”้ นัน้ทํา

ให้ตวัละครได้ปรับเปลี่ยนบคุลกิภาพและอปุนิสยัให้เป็นหญิงไทยเชือ้สายจีนท่ีมีความเป็นทวิลกัษณ์ กลา่วคือมี

การยอมรับทัง้สองวฒันธรรม สง่ผลให้ความขดัแย้งในอตัลกัษณ์และความขดัแย้งกบับพุการีได้คลี่คลายลง ซึง่

สะท้อนถงึการอนรัุกษ์และพฒันาให้วฒันธรรมของชาวไทยเชือ้สายจีนสามารถดํารงอยู่ท่ามกลางกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 
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