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บทคัดยอ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความสัมพันธเชิงอํานาจในครอบครัวที่ปรากฏ
ในวิถีชีวิตของคนจีนพลัดถิ่นในนวนิยายพุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา
ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชกรอบแนวคิดลักษณะอํานาจ 3 ลักษณะ
ไดแก การควบคุม การใชอิทธิพล และการครอบงํา นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนา
วิเคราะห ผลการวิจัยพบความสัมพันธเชิงอํานาจในครอบครัวที่สงผลตอวิถีชีวิตของคนจีนพลัดถิ่น
ปรากฏลักษณะของการใชอํานาจ ไดแก การควบคุม การใชอิทธิพล และการครอบงํา ลักษณะของ
การใช อํ า นาจขึ้ นอยูกั บ สถานะของบุ ค คลนั้ น ที่มี ใ นครอบครั ว จํ า แนกเป น 6 ลั ก ษณะ ได แ ก
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจระหว า งสามี แ ละภรรยา พ อ กั บ ลู ก แม กั บ ลู ก พี่ กั บ น อ ง ลู ก แท กั บ
ลูกบุญธรรม และความไรอํานาจของตัวละครหญิง เฉพาะเพศชายมีการผลัดเปลี่ยนอํ านาจกัน
อํานาจสูงสุดคืออํานาจควบคุมอยูทผี่ ูชายที่บริหารกิจการของครอบครัว สวนเพศหญิงอํานาจสูงสุด
อยูที่แม ผูหญิงจึงมักใชอํานาจในลักษณะของการครอบงํา สวนการใชอํานาจในลักษณะอิทธิพลเปน
การใชอํานาจเฉพาะสถานการณและบริบทที่ฝายตรงขามมีสถานะเปนรอง
คําสําคัญ: พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา ความสัมพันธเชิงอํานาจ
คนจีนพลัดถิ่น
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Abstract

The study aims to investigate the power status of the exiled Chinese
family from descendant of the century and the memory of the memory of the
black rose-cat. The research was conducted by using a qualitative method. The
research framework was three power characteristics: control, influence, and
domination. The data was analyzed and presented by descriptive methods. The
findings reveal that three power images; control, influence, and domination exist
and have a strong influence on the Chinese family. According to personal status in
their family, there are 6 characteristics of power; the power image between
husbands and wives, fathers and children, mothers and children, brothers and
sisters, the biological children and the adoptive children and the non-power status
of the female individuals in the novel. There is a reshuffle of power among the
men in the family only. The most powerful status belongs to the men who take
control of the family. For women, the one who has the most power is mothers,
but this is less than men’s power. Women tend to use domination to take control
of the family’s members. For influence, it is applicable in some cases and contexts;
the biological child expresses some power on the adoptive child.
Keywords: descendant of the century and the memory of the memory of the
black rose-cat, power status, the exiled chinese
บทนํา

นวนิยาย เรื่อง พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา ของ วีรพร
นิติประภา เปนนวนิยายที่ไดรับรางวัลจากหลายองคกร อาทิ รางวัลดีเดน ประจําป 2560 จากสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เซเวนบุคอวอรด ครั้งที่ 24 ประจําป 2560
และไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต) ประจําป 2561 นวนิยายเรื่อง
นี้บอกเลาเรื่องราวของกลุมคนจีนที่อพยพเขามาอยูในประเทศไทยในราวตอนกลางสมัยรัชกาลที่ 6
แหงกรุงรัตนโกสินทร ผานครอบครัวของตัวละครคือ ตั้งจือตงและเสงี่ยม รวมถึงลูก ๆ ทั้งลูกบุญธรรม
และลูกแท ดวยเหตุที่มีทั้งลูกบุญธรรมและลูกแทผนวกกับคานิยมของคนจีนที่รักลูกชาย จึงทําให
เกิดการใชอํานาจในครอบครัวหลายลักษณะปรากฏในวิถีชีวิตของครอบครัวคนจีน เชน ระบบคิด
แบบปตาธิปไตยที่มีอิทธิพลตอระบบคิดของคนจีน ซึ่ง Sangkhaphannanon, (2016) ไดกลาวถึง
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ระบบปตาธิปไตยวาเปนเงื่อนไขสําคัญในการกดขี่ครอบงําสตรี ที่อยูบนพื้นฐานของระบบความสัมพันธ
เชิงอํานาจ และการจัดลําดับชั้นที่ไมเทาเทียมกันระหวางบุรษุ และสตรี สรุปคือการปกครองในระบบ
ครอบครัวที่เพศชายเปนใหญ อันเปนระบบคิดที่ถูกปลูกฝงอยูในวัฒนธรรมคนจีนมาชานาน ดังที่
Rodsub (2012) กลาววาสังคมวัฒนธรรมจีนปรากฏประเพณีและวัฒนธรรมที่แสดงความไมเสมอ
ภาคระหวางชายกับหญิง รวมถึงการกดขี่ การสรางมายาคติใหผูหญิงถูกครอบงําทางความคิดวา ตน
นั้นดอยคาไมอาจทัดเทียมชาย เชน เรื่องการรัดขอเทาของผูหญิงจีน ตลอดจนปรัชญาของลัทธิของ
ขงจื๊อ (confucianism) อันเปนวัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมที่ชาวจีนยึดถือเปนแนวปฏิบัติก็แสดงให
เห็นวาผูหญิงมีสถานภาพเปนรองผูชาย ปรากฏผานหลักสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การเคารพบูชา
บรรพบุรุษ 2) ความเชื่อเรื่องวิญญาณ และ 3) ความเชื่อเรื่องสวรรค หลักความเชื่อทั้งสามลวนแฝง
นัยยะทางการเมืองการปกครองอันมีผูชายเปนใหญ รวมถึงอํานาจในพื้นที่ที่แสดงสถานะของหญิง
วาไมมีสิทธิ์รุกล้ําเขามาในปริมณฑลของชาย ทายาทที่เปนผูชายคนโตจะเปนผูดูแลสืบทอดกิจการ
ทั้งหมด จะเห็นได วา ระบบคิดแบบปตาธิปไตยไดปรากฏใหเห็นในนวนิยายและสงผลตอวิถี การ
ดําเนินชีวิตของตัวละครรวมถึง โครงเรื่องดวย แตก็มิใชทั้งหมดเหมือนกับนวนิยายที่สะทอนภาพวิถี
ชีวิตคนจีนพลัดถิ่นในไทยที่ถูกแตงขึ้นมาในอดีต เนื่องจากนวนิยายเรื่องนี้ตัวละครผูชายที่เปนผูนํา
ครอบครัวมี 2 คน มีลักษณะการใชอํานาจที่ตางกัน โดยตัวละครรุนพอไมไดใชการปกครองในแบบ
เผด็จ การชายเปนใหญไปเสียทั้งหมด เพราะเขาเคารพความคิดเห็นของภรรยาและลูกสาวด วย
สวนตัวละครรุนที่ 2 คือรุนลูกใชอํานาจอยางมัวเมาจนทําใหครอบครัวประสบแตความหายนะ
ดังที่ Thipdet et al. (2019) ไดศึกษาเรื่องสั้นของชาติ กอบจิตติ นักเขียนรางวัลซีไรตในแงมุมของ
ภาษากับอุดมการณวา มนุษยมีความพยายามที่จองจะเอาเปรียบ แยงชิงผลประโยชนกันอยู
ตลอดเวลาโดยไมคํานึงถึงความถูกตองทางศีลธรรม ผูที่เขาถึงทรัพยากรไดมากกวามักจะมีอํานาจ
ความไดเปรียบมากกวา อีกทั้งยังพรอมที่จะฉกฉวยเอาประโยชนจากคนที่ออนดอยกวา ดังนั้นจึง
เปนที่นาสนใจวานวนิยายที่เลาเรื่องราวของคนจีนที่ถูกประพันธขึ้นใหมไดรับอิทธิพลของสังคม
สมัยใหมนั้นทําใหระบบคิดแบบปตาธิปไตยลดบทบาทลงหรือไม และการใชอํานาจในครอบครัว
เปนไปในลักษณะใด รวมถึงความสัมพันธเชิงอํานาจที่ถูกกลาวถึงในเรื่อง สงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ของคนจีนพลัดถิ่นมากนอยเพียงใด
อํานาจ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหคํานิยามวา “สิทธิ,
ความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทําหรือบันดาลใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กําลัง ความรุนแรง การบังคับ”
(Thai Royal Society, 2013) ซึ่งออนเซ็นและมาเจอร (อางใน Wanchana, 2014) กลาวถึงอํานาจวา
อํ า นาจคื อ ความสามารถของบุ ค คลหรื อ กลุ ม บุ ค คลที่ จ ะสร า งผลกระทบต อ พฤติ ก รรมหรื อ
ความคิดเห็นของคนอื่น อํานาจเปนกระบวนการที่มีพลวัตไมหยุดนิ่ง โดยไดอธิบายความสัมพันธ
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ของการใชอํานาจวา การแสดงตัวของอํานาจมักปรากฏ 3 ลักษณะ คือ การควบคุม (control)
เป นการใชอํา นาจที่ผูใชสามารถจํา กัดทางเลือกหรือกําหนดพฤติกรรมของผูรับ อํานาจไดอยาง
แมนยํา การใชอิทธิพล (influence) เปนการใชอํานาจที่ผูใชไมสามารถจํากัดทางเลือกหรือกําหนด
พฤติกรรมของผูรับอํานาจไดอยางชัดเจน และการครอบงํา (domination) เปนรูปแบบของการใช
อํานาจในระดับสังคม เปนอํานาจเหนือ สามารถทําใหเปนไปตามได จะเห็นวาอํานาจมีความเปน
พลวัตไมมีใครครอบครองอํานาจไดอยางแทจริง ทั้งนี้ในนวนิยายพุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของ
ทรงจําของแมวกุหลาบดําที่นําเสนอเรื่องราวของครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น ปรากฏการใชอํานาจใน
หลายลักษณะและอํานาจดังกลาวสงผลตอวิถีชีวิตของคนดวย ซึ่งอํานาจในลักษณะตาง ๆ ที่ปรากฏ
ในเนื้อเรื่องถือเปนจุดเดนที่สรางความนาสนใจใหแกนวนิยายเรื่องนี้ คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธเชิงอํานาจในครอบครัวของคนจีนพลัดถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความสัมพันธ
เชิงอํานาจในครอบครัวที่ปรากฏในวิถีชีวิตของคนจีนพลัดถิ่น และพิจารณาลักษณะการใชอํานาจ
รวมถึงระบบคิดเกี่ยวกับอํานาจของคนจีนพลัดถิ่นที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องพุทธศักราชอัสดงกับ
ทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา ทั้งนี้ผลของการวิจัยนอกจากจะทําใหเขาใจในระบบคิด ปจจัย
แหงพฤติกรรม และวิถีการดําเนินชีวิตของชาวจีนในอดีตแลว ยังสามารถนําความรูไปบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอน ทั้งทางดานวรรณกรรม สังคมวิทยา และพฤติกรรมศาสตร ไดอีกดวย
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิเคราะหความสัมพันธเชิงอํานาจในครอบครัวของคนจีนพลัดถิ่ นครั้งนี้ ใชระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชขอมูลจากนวนิยายเรื่องพุทธศักราชอัสดงกับ
ทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา ของวีรพร นิติประภา มาจําแนกลักษณะการใชอํานาจตามแนวคิด
ของออนเซ็นและมาเจอร (อางใน Wanchana, 2014) คือ การควบคุม (control) การใชอิทธิพล
(influence) และการครอบงํา (domination) แลวนํามาวิเคราะหความสัมพันธเชิงอํานาจในครอบครัว
ของคนจีนพลัดถิ่นที่ปรากฏในนวนิยาย โดยนําเสนอในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห
ผลการวิจัย

ผลการวิจัย พบความสัม พันธเชิง อํา นาจในครอบครั วที่ ป รากฏในวิถีชีวิตของคนจี น
พลัดถิ่น และลักษณะการใชอํานาจรวมถึงระบบคิดเกี่ยวกับอํานาจของคนจีนพลัดถิ่นที่ปรากฏใน
นวนิยายเรื่องพุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา ดังนี้
1. ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ปรากฏในวิถีชีวิตของคนจีนพลัดถิ่น
ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ปรากฏในวิถีชีวิตของคนจีนพลัดถิ่นในนวนิยาย เรื่อง พุทธศักราช
อัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา จากการวิเคราะหพบการใชอํานาจของตัวละครในลักษณะ
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การควบคุม (control) การใชอิทธิพล (influence) และการครอบงํา (domination) เนื่องจากอํานาจ
เป นสิ่งที่สามารถเลื่อนไหลไปตามสถานะของบุ คคลที่มี ในครอบครั ว ดังนั้ นผู วิจัย จึ งขอนํ าเสนอ
ผลการวิ จั ย ตามคู ข องตั ว ละครที่ ป รากฏความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจ จํ า นวน 6 ลั ก ษณะ ได แ ก
ความสั ม พัน ธ เ ชิ งอํา นาจระหว า งสามี แ ละภรรยา ความสั มพั น ธเ ชิ งอํ า นาจระหว า งพ อกั บ ลู ก
ความสัมพันธเชิงอํานาจแมกับลูก (แมกับลูกแท และแมกับลูกบุญธรรม) ความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางพี่กับนอง (พี่ชายกับนองสาว) ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางลูกแทกับลูกบุญธรรม และ
ความไรอํานาจของตัวละครหญิง ดังนี้
1.1 อํานาจระหวางสามีและภรรยา
จากการศึกษา พบอํ านาจระหวางสามีภ รรยาแบ งออกเปน 2 ลั กษณะ ได แ ก
อํานาจที่สามีเปนผูควบคุม กลาวคือ สามีในครอบครัวของคนจีนมีอํา นาจสูงสุดในการควบคุม
สมาชิก ในครอบครัว เปนผูกําหนดชะตากรรมของทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะผูห ญิ งจะถู ก
ควบคุมโดยผูชาย นั่นวาหมายความวาสามีใชอํานาจโดยการเปนผูควบคุม (control) สวนภรรยามี
สถานะเปนผูอยูภายใตอํานาจการควบคุมตามธรรมเนียมปฏิบัติ และลักษณะที่ 2 คือ แมอํานาจ
ในทางปฏิ บั ติ จ ะถู ก ควบคุ ม โดยสามี แต ภ รรยาก็ มี วิ ธี ก ารใช อํ า นาจทางอ อ มในลั ก ษณะของ
การครอบงํา (domination) เพราะภรรยาไมมีอํานาจในการควบคุมสามีในทางตรงได จึงตองใช
อํานาจทางออมเพื่อใหความคิดของตนไดนําไปปฏิบัติหรือเปนที่ยอมรับ ดังนี้
ก. อํานาจที่สามีเปนผูควบคุม (control) สวนภรรยามีส ถานะเปนผู อยูภายใต
อํานาจการควบคุม
จากการวิเคราะหพบวาอํานาจที่ตั้งจือตงมีปรากฏสวนมากเปนอํานาจนอกบาน
เปนเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความคิดในเรื่องของการวางรากฐานใหครอบครัวมีสถานะ
ทางการเงินที่ดี และเปนที่ยอมรับในสังคม ซึ่งอํานาจที่ปรากฏในลักษณะนี้คือ ตงสามารถตัดสินใจ
ทุกอยางไดโดยที่ไมตองปรึกษาผูใด สวนเสงี่ยมซึ่งเปนภรรยาก็มีหนาที่ยอมรับชะตากรรมที่สามีกําหนด
รวมถึ งผิ่ งมุ ย ภรรยาซึ่ งมีอายุเพี ยง 15 ป ที่ ตงต องการใช เปนเครื่องมือในการสืบสานความหวั ง
แหงการกลับมาอาศัยแผนดินเกิดตอนบั้นปลายชีวิต ดังปรากฏเนื้อหาในตัวบทอยูหลายตอน เชน
ตงตอ งการคนดูแ ลทรัพ ยสินของเขาที่ เมืองจีน เขาจึง ไปขอเด็ กผู หญิ งมาเป น
ภรรยา เพื่อใหดูแลทรัพยสินในชวงระหวางที่เขายังทํามาหากินอยูที่เมืองไทย แสดงใหเห็นชัดเจนวา
สามีมีอํานาจโดยชอบธรรมในการควบคุมใหภรรยาอยูภายใตอํานาจของเขา อีกนัยหนึ่งคือการใช
ผูหญิงเพื่อเปนเครื่องมือในการตอบสนองความตองการของผูชาย ดังขอความวา
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เพื่ อจะมีค นอยูดูแ ลทรัพ ย สิ นทางเมือ งจี น ตาทวดตงยั ง ไปขอเด็ ก ผู ห ญิ ง ใน
หมูบานมาเปนเมียดวยคนหนึ่ง ชื่อผิ่งมุย อายุสิบหา ผิวขาวละเอียดเนียนและเยียบเย็น
ราวหมอกตนฤดู ... หลังอยูกินฉันสามีภรรยากับผิ่งมุยไดเพียงสามเดือน...ตาทวดตงก็กลับ
เมืองไทย ปถัดมาเขาก็ไดลูกชายจากความรักเดียวดายแสนสั้นนั่นอีกคน
(Nitiprapha, 2018)
ดวยอํานาจของสามี เปนอํานาจที่ภ รรยาไมอาจทัดทานได ดังนั้น ภรรยาจึงต องเปน ผู
รองรับและปรับตัวอยูภายใตอํานาจควบคุมนั้น ดังเชนเสงี่ยม เมื่อทราบวาสามีไปมีภรรยาที่สองอยู
ที่เมืองจีน เสงี่ยมจึงพยายามที่จะปรับตัวยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น อีกทั้งเมื่อทราบวาสามีตองการไปตั้ง
รกรากอยูที่เมืองจีน ซึ่งไมอาจทัดทานได จึงตองพยายามปรับตัวเพื่อที่จะใหมีภาพลักษณที่ดีกวา
ภรรยาที่เมืองจีน ดังปรากฏในขอความวา
ยายทวดเสงี่ ย มก ม หน า ก มตาต อ สูกั บ การมาถึ ง ของมั ช ฌิม วัย ไปตามลํ า พั ง
เงียบ ๆ จดจอใจกับการจะอพยพไปตั้งรกรากบนแผนดินใหญในฐานะเมียคนโต ผูมีสิทธิ์
สมบู ร ณเ หนื อ อาณาจั ก รบ า น พยายามพั ฒ นาตนให มี อ ารยะกว า เมี ย สาวลู ก ชาวนา
ฝกเรียนเขียนอานภาษาแตจิ๋ว หัดฟงเพลงที่ฝงมาในริ้วรองของจานแผนเสียงจากเซี่ยงไฮ
พยายามชินกับการใสเสื้อฉองซ้ําอันแสนจะอึดอัด
(Nitiprapha, 2018)
ข. ภรรยาใชอํานาจทางออมในลักษณะของการครอบงํา (domination) เพื่ อแสดง
ความคิดเห็นและบงการสามี จากเหตุการณตอนหนึ่งในเรื่องพบวา เสงี่ยมจัดการใหจิตรไสวแตงงาน
กับยี่สุน ซึ่งในขณะนั้นทุกคนในครอบครัวรูวาจงสวางชอบพอกับยี่สุนอยู แตดวยอีกเหตุผลหนึ่งคือ
จงสวางเปนเพียงลูกบุญธรรม ในตอนแรกตงไมพอใจที่เสงี่ยมจัดการใหจิตรไสวแตงงานกับยี่สุน
แตถูกการครอบงําจากเสงี่ยมจึงจําตองทําตาม ดังขอความที่วา
ผูหญิงตั้งเยอะแยะ ทําไมเลือกจะมาแตงเอากับคนนี้ ตาทวดตงถามเสียงดัง …
แลวลองนึกดูดี ๆ นา เรากับอาคุงลีเปนเพื่อนรัก จะมาดองเปนทองแผนกันทั้งที
ไปเอาลูกสาวเขามาเปนเมียลูกคนที่ไมใชเลือดเนื้อเชื้อไข พอแมหรือไมมีหัวนอนปลายเทา
กอนจะลดเสียงลงเปนกระซิบ ความจริงมี ... ยังไงก็เปนความจริงอยูวันยังค่ํา ... ตาทวด
ตงอ้ําอึ้ง เงียบใบไมรูจะตอบเมียวาอยางไร เขาไมเคยคิดถึงเรื่องนี้มากอน งั้นก็ลองบอก
ความจริงกับเขา แลวคอยฟงเสียงผูหญิงจะวายังไง ... ตาทวดตงตอบไดแคนั้น หัวใจเขา
สลายจนบอกไมไดวาปวดแปลบที่รูสึกทุกนาทีนั่นมาจากที่ไหน
(Nitiprapha, 2018)
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ตงถูกเสงี่ยมครอบงําความคิดวาจงสวางไมใชลูกของตน จึงมีความคิดที่คลอยตาม และ
ทบทวนวาถาหากวาจงสวางจะมีสิทธิในทรัพยสินกิจการของตนคนละครึ่งกับจิตรไสวจะไมเปนการ
สมควร เพราะจงสวางเปนแคลูกหญิงเผาถานที่ตนขอมาเลี้ยง ตงจึงใชอํานาจของความเปนผูนํา
ครอบครัวเขาควบคุมสมาชิกในครอบครัว โดยใหจิตรไสวแตงงานกับยี่สุน ดังขอความวา
เสือหนุมอยูถ้ําเดียวตอนยังไมมลี ูกมีเมียคับแคบแคไหนก็อยูดวยกันได ไมตองใช
เนื้อที่มาก ตาทวดตงวา แตพอถึงเวลาจะเอาเมียเอาลูก...ตอใหรักกันยังไงก็ตองเกิดเปน
สงคราม ผูพอหลุดปากออกมาอยางยากลําบาก กรอดกราดกัดฟนราวกับเจ็บช้ํา ไมใชเขา
ไมรักลูกชายคนนี้ เขาเลี้ยงอาหวังมาตั้งแตตีนเทาฝาหอย นอยหนึ่งลูกก็ไมเคยทําใหขุน
ของ ... จู ๆ เขาก็ตองมาตระหนักวาอาหวังลูกหญิงเผาถานไมมีหัวนอนปลายเทาคนนั้น
เขมแข็งกวาลูกในไสของเขาเองเปนไหน ๆ และหากไมจัดการใหเรียบรอยลูกแท ๆ ก็อาจ
ไมมีโอกาสครอบครองอาณาจักรที่เขาทุมลงทั้งชีวิตสรางมา
จู ๆ มั น ก็ เ ป น ไปไม ไ ด ที่ จ ะให ลู ก เลี้ ย งจะมามี สิ ท ธิเ สี ย งเท า เที ย มลู ก แท ใ น
สายเลือด
(Nitiprapha, 2018)
จากการวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นพบวา มีหลายตอนที่เสงี่ยมใชการครอบงํา
เพื่อ ให ตงผูเ ปนสามีเห็นดีเ ห็ นงามกับ ความคิดของตน และใชตงเปนเครื่อ งมื อ ในการถ ายทอด
ความคิด ซึ่งเมื่อตงเปนผูสื่อสารความคิด จึงไปสูอํานาจในทางปฏิบัติ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวคนอื่น
ไมสามารถปฏิเสธได เพราะตงเปนผูควบคุมสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว
1.2 อํานาจระหวางพอกับลูก
อํานาจระหวางพอกับลูกที่ปรากฏในนวนิยาย พบวามี 2 ลักษณะ คือ พอกับลูกแท
และพอ กับลูกบุญ ธรรม ซึ่งลูก แทและลูกบุญ ธรรมมี สถานะที่แตกตางกัน จึ งไดรับ การปฏิบั ติ ที่
แตกตางกันดวย ดังนี้
ก. พอกับลูกแท
ลูกแทของตงกับเสงี่ยม มีจํานวน 4 คน ไดแก จรุงสิน เจริดศรี จิตรไสว และ
จรัส แสง จะเห็ นวา จิ ตรไสวเป นลูก ชายแท ๆ เพีย งคนเดีย วของตระกู ล ดัง นั้น จิ ต รไสวจึ ง เป น
ความหวังของพอกับแมในการสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพอกับ
ลูกแทมีดังนี้
พอเปนผูมีอํานาจเด็ดขาดในครอบครัว เปนเจาชีวิตของลูกสาวและภรรยา แต
จะใหเกียรติลูกชายซึ่งเปนเพศชายเหมือนกัน เพราะลูกชายจะเปนผูรับสืบทอดกิจการตอจากพอ
ลักษณะอํานาจแบบนี้เปนไปตามการปกครองแบบปตาธิปไตยหรือการปกครองแบบชายเปนใหญ
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ดังนั้นพอจึงมักใหลูกชายไปติดตอการงานนอกบาน สวนลูกสาวมีหนาที่อยูเรือน หรือทํางานเล็ก ๆ
นอย ๆ ดังความตอนที่ตงและจิตไสวไปประชุมกําหนดราคาคาปลีก สวนจงสวางไปเจรจาซื้อขาย
ขาวเปลือก ลูกสาวคือเจริดศรีดูแลงานในบาน จรุงสินไดรับคําสั่งใหไปชวยเฝ ารานขาวสารของ
ครอบครัว ดังขอความทีป่ รากฏวา
จงสวางมีนั ดเจรจาซื้อขายข าวเปลือกกับ กลุ มพ อค า เมื องปราจี น ฯ ที่ โรงสี
บางคลา ตาทวดตงกับจิตไสวมีประชุมกําหนดราคาคาปลีกกับพันธมิตรขาวที่รานยี่ เจริด
ศรี ชวยกันกับ สามีจั ดเก็บ สงคืนข าวของที่ห ยิบ ยืมใครต อใครมาใชใ นงาน จรัส แสงไป
โรงเรียน ยายทวดเสงี่ยมทําความสะอาดบาน เหลือแตจรุงสินซึ่งยังไมกลับไปราชบุรีที่
วางอยู จึงถูกตาทวดตงขอใหไปชวยเฝารานขาวสาร
(Nitiprapha, 2018)
อํานาจระหวางพอกับ ลูกแทที่ป รากฏการใชอํ านาจทั้งที่พอ มี ตอลูก ซึ่งเปนอํ า นาจใน
ลักษณะการควบคุม และอํานาจที่ลูกมีตอพอ ซึ่งเปนการใชอํานาจในระดับรองลงมาคือการใช
อิทธิพลใหพอปฏิบัติตาม กลาวคือ เปนลักษณะการใชอํานาจที่ผูใชอํานาจไมสามารถจํากัดทางเลือก
หรือกําหนดพฤติ กรรมตอบสนองของผูรับอํานาจไดอยางชัดเจน ซึ่งการใชอํานาจในลักษณะนี้ ที่
ปรากฏมีเพียงคนเดียว คือ จิตรไสว ลูกชายคนเดียวของตงเทานั้น ดังเชนในตอนที่จิตรไสวเลือก
เรียนโรงเรียนนายเรือ ตงคัดคานถึงขั้นขูวาจะตัดพอตัดลูกแตจิตรไสวก็ไมสนใจ จนตงตองเปนฝาย
ยอมเอง แสดงใหเห็นถึงการใชอิทธิพลในฐานะลูกชายคนเดียว ดังขอความที่วา
โดยไมมีใครคาดคิด จิตรไสวก็ตัดสินใจเขาเรียนในโรงเรียนนายเรือ ตาทวดตง
คานหัวชนฝา เขาลงทุนสงลูกชายไปเรียนเมืองจีนก็เพื่อใหศึกษาคาขาย จะไดมาชวยกัน
ดูแลกิจการภายหนา ... แตสงจดหมายทัดทานถึงขั้นตัดขาดพอลูกไปอยางไรก็ไรผล ใน
ที่สุดตาทวดตงก็ตองจํานวนปลอยเลยตามเลยไป
(Nitiprapha, 2018)
ข. พอกับลูกบุญธรรม
ลูกบุญธรรมที่ปรากฏในเรื่อง คือ จงสวาง ซึ่งเปนลูกชายของหญิงชาวจีน ตงและ
เสงี่ยมไปขอจงสวางมาเลี้ยงตั้งแตแรกคลอด จึงนับวาจงสวางเปนลูกชายคนโตในครอบครัวของตง
แตอยูมาไมนานเมื่อเสงี่ยมคลอดลูกชาย สถานะของจงสวางก็เปลี่ยนไปจากลูกชายที่เคยไดรับความ
รัก กลายเป นเพียงเครื่องมือในการทําธุรกิจ เมื่อจงสวางทราบวา ตนเองเปนเพียงลู กเลี้ยงจึ งลด
ความสําคัญของตนเองในบทบาทของลูกชายลงมาเปนเพียงเบี้ยลางใหกับทุกคน โดยเฉพาะพอที่ใช
อํานาจควบคุมเขาไดทุกอยาง ลูกบุญธรรมไมมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเทากับลูกที่แท จงสวางจึงมักตก
เปนเบี้ยลางใหกับอํานาจของพอและแมเสมอ พอกับแมมักจะใชอํานาจเพื่อควบคุมเขาทั้งทางตรง
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และทางออม เชน ใชใหไปตามหานองชาย ใชเปนเครื่องมือในการธุรกิจ ซึ่งสุดทายธุรกิจที่มีทั้งหมด
ก็ไมไดตกถึงเขา แตตกอยูกับลูกชายที่แทเทานั้น และแมแตผูหญิงที่เขารัก ก็ยังถูกแยงชิงโดยการใช
อํานาจควบคุมของพอและแม ดังขอความที่วา
ทุกคนรู เขาเองก็รู ...ทําไมจะไม เขารูดีกวาใครวาเกิดอะไรขึ้น ทุกสิ่งในชีวิตเขา
ลวนผกผันขื่นขมจากเหตุผลเพียงขอเดียว...เขาเปนลูกเลี้ยง และไมวาจะพยายามเทาไหร
บากบั่นเพียงไร อดทนแคไหน เขาก็ไมอาจเปลี่ยนความจริงขอนี้ได
(Nitiprapha, 2018)
1.3 อํานาจระหวางแมกับลูก
อํานาจระหวางแมกับลูกที่ปรากฏในนวนิยาย พบวามี 2 ลักษณะ คือ แมกับลูก
แท และแมกับลูกบุญธรรม ซึ่งลูกแทและลูกบุญธรรมมีสถานะที่แตกตางกัน จึงไดรับการปฏิบัติที่
แตกตางกันดวย นอกจากนั้นปรากฏอํานาจความอยุติธรรมระหวางเพศอันเปนผลใหการปฏิบัติของ
แมตอลูกแทและลูกบุญธรรมแตกตางไปดวย โดยเพศชายจะไดรับการยกยองมากกวาเพศหญิง ดังนี้
ก. แมกับลูกแท
เสงี่ยมพูดจาหวานลอมแกมบังคับใหเจริดศรีแตงงานครั้งที่สองกับชายลูกครึ่ง
จีนแคะกับแตจิ๋ว โดยที่เธอใชอํานาจในลักษณะของการใชอํานาจบังคับลูกสาว กลาวคือ เมื่อลูกสาว
ไมเห็นดีเห็นงามดวย ก็เปลี่ยนวิธกี ารเปนดาและดูถูกเพื่อใหลูกสาวเปลี่ยนใจ ดังปรากฏในขอความ
วา
พอแม สื่ อ มาทาบทาม ยายทวดเสงี่ ย มก็ รี บ ชั ก แม น้ํ า ทั้ ง ห า หว า นล อ ม
อายุอานามเอ็งก็ไมนอยแลวนะอีศรี ผัวรึก็มีมากอน คนนี้ถึงแกนิดแกหนอยก็จะเปนไรมี
...แลวหนุมกวานี้ก็ใชเขาจะอยากไดผูหญิงใชแลวสันดานอยางเอ็งเปนเมีย ฟงยังไมทันจบ
เจริดศรีรูสึกพะอืดพะอมขึ้นทันที กี่ครั้งกี่หนกันที่รูสึกอยากจะไปใหพน ๆ ... กี่ครั้งกี่หนที่
ตองทนกับความรูสึก ...วาแมไมรัก
... มิ น า ผั ว เก า เขาถึ ง เฉดเอาแต ห ม อ ข า วไม ทั น ดํ า เจ็ บ แสบเหมื อ นโดน
กระซวกแทงกลางใจซ้ํา ๆ และงายดายพอกันกับการแตงงานหนกอน ... เจริดศรีตอบ
ตกลง
(Nitiprapha, 2018)
ในขณะที่เมื่อเปนกรณีของจิตรไสวที่มีนิสัยชอบไปลักเล็กขโมยนอย เสงี่ยมกับไมเคยวา
อะไร และยังบอกอีกวาหากจิตรไสวอยากไดอะไรก็ใหบอกกับแม และแมจะหาซื้อใหไดทุกอยาง ดัง
ปรากฏในขอความวา
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ตอนเด็กเวลาเกิดถูกใจขาวของของเพื่อนที่โรงเรียนเขา เขาก็มักเผลอหยิบเอา
มาเปนของของตัวเสียเฉย ๆ และยังเคยถึงกับถูกพอฟาดเอาแรง ๆ ดวยเข็มขัดครั้งหนึ่ง
เมื่อจับไดวาไปขโมยนาฬิกาพกของแปะฮงรานตะปูมา ...
ไหวอยากไดอะไรบอกแม ลูกไมลักเอาของของคนอื่นมาเขาใจไหม ลักเล็กขโมย
นอยเปนเรื่องนาละอาย มีแตคนยากจนเทานั้นจําเปนทํา เงินทองเรามี ถึงไมใชเศรษฐี
เจาสัวเราก็ซื้อหาใหไหวไดทุกอยาง
(Nitiprapha, 2018)
จากขอความที่ยกมาเปรียบเทีย บแสดงใหเห็นวาการปฏิบัติของแมที่มีตอลูกสาวและ
ลูกชายแตกตางกัน กลาวคือ ในกรณีของลูกสาวแมจะใชการบังคับ ดุดา เมื่อลูกสาวไมปฏิบัติตามทั้ง ๆ
ที่ไมใชเรื่องรายแรง ขณะเดียวกันหากเปนลูกชายแมจะกระทําความผิด จากตัวอยางคือขโมยของ
ผูอื่น แมกลับไมดุดา แตบอกเพียงวาถาหากอยากไดใหมาบอกแมแมจะหาซือ้ ใหทุกอยาง การปฏิบัติ
ของแมจึงแสดงใหเห็นวาแมเปนลูกแท ๆ แมก็รักลูกชายมากกวาลูกสาว
ข. แมกับลูกบุญธรรม
เสงี่ยมรักลูกของตนเองมากกวาลูกบุญธรรมอยางจงสวาง เสงี่ยมแสดงออกโดยผาน
การกระทําที่อยุติธรรมเสมอ ดังขอความที่เจริดศรีเลาเรื่องราวของเสงี่ยมกับจงสวาง ดังนี้
ขางแมรึก็แสนจะลําเอียง พรากลูกพรากแมเขามา แตพอมีลูกของตัวเองก็เกิด
จะลูกเขาลูกเราขึ้น ลืมคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับแมเขาไปเสียหมด
(Nitiprapha, 2018)
เมื่อจงสวางรูความจริงวาตนไมใชลูกที่แทจริงของเสงี่ยม ทําใหเสงี่ยมปฏิบัติตอจงสวาง
ดวยความลําเอียงไดโดยไมสนใจใคร โดยที่เสงี่ยมหันไปเอาอกเอาใจจิตรไสวลูกชายของเธออยาง
ออกนอกหนา ทําใหจงสวางรูสึกขาดความมั่นคงในครอบครัวแสดงใหเห็นถึงอํานาจในทางปฏิบัติที่
แมปฏิบัติตอลูกเลี้ยงอยางไรความยุติธรรม มีขอความปรากฏดังนี้
เขาไมไดรูสึกอะไรเลยจะวาไป มีคนไมนอยเปนลูกขอมาเลีย้ งในโลก แตหลังจาก
เทความลับออกจากอกได แมก็เหมือนกับไมตองคอยระมัดระวัง แม เริ่ม เอาอกเอาใจ
จิตรไสวออกนอกหนา พอพอแมลําเอียงลูก ๆ ทีเ่ หลือก็รูสึกไมมั่นคง แลวใครสักคนก็ตอง
เปนผูชดใช และแนนอน... ตองไมใชลูกคนโปรด เชนนั้นที่เขาตกเปนเหยื่อ
(Nitiprapha, 2018)
1.4 อํานาจระหวางพี่กับนอง
อํานาจระหวางพี่กับนองที่ปรากฏในนวนิยายปรากฏใหเห็นในลักษณะของอํานาจ
ระหวางพี่ชายกับนองสาว กลาวคือ พี่ชายมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมความคิดและการกระทํา
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ของนองสาว เนื่องจากพี่ชายเปนเหมือนตัวแทนของพอ จากตัวบทปรากฏเพียงพฤติกรรมของพี่ชาย
คือ จิตรไสวเทานั้นที่ใชอํานาจเผด็จการบังคับนองสาวคือจรัสแสง ซึ่งปรากฏเพียงหนึ่งตอน ดังนี้
ก. พี่ชายกับนองสาว
จิตรไสวใชอํานาจของผูชายเขาควบคุมนองสาวคือจรัสแสง กลาวคือ ในตอนที่
มีจดหมายจากครูที่ปนังมาบอกที่บานวาจรัสแสงไมเขาเรียนและมีชายหนุมมาติดพัน ในตอนนั้นตง
และจงสวา งไมอยู อํา นาจในครอบครัวจึง ตกเปน จิต รไสว ดัง นั้นเมื่อ ไดรับ จดหมาย จิต รไสวก็
เดินทางไปปนังทันที และเขาก็ใชกําลังบีบบังคับใหนองสาวกลับบาน ซึ่งในขณะนั้นจรัสแสงมิได
เต็มใจแตไมอาจขัดขืนอํานาจของพี่ชายไดมีขอความปรากฏดังนี้
จิตรไสวพังประตูหองเขาไปพบทั้งคูเปลือยเปลาหลับใหลในออมกอดกันและกัน
นูรฮัมสรูลไมไดทันมีโอกาสไดพูดอะไรแมแตคําเดียว จิตรไสวกระโดดเขาลากเขาลงจาก
เตียงพรอมกับขึ้นครอมรัวกําปนเขาใสหนา ไมยั้ง จรัสแสงเอาแตกรีดร อง ... รองตอน
จิตรไสวกระชากจับเธอใสเสื้อผาราวกับยังเปนเด็ก รองตอนเขาหันไปตะคอกเตะหนุม
นอยที่ซุกหนาสะอึกสะอื้นตรงมุมหองซ้ําอีกสองครั้งสั่งลา รองตอนพี่ลากพรากเธอจากรัก
แรกที่งดงามราวกับความฝนนั่นไปตลอดกาล
(Nitiprapha, 2018)
1.5 อํานาจระหวางลูกแทกับลูกบุญธรรม
ความแตกตางระหวางลูกที่แทจริงกับลูกบุญธรรมแสดงใหเห็นถึงลูกที่แทจริงมี
อํานาจเหนือกวาลูกบุญธรรม โดยไมมีเรื่องเพศมาเปนตัวกําหนด อํานาจของลูกที่แทจริงมีอิทธิพล
(Influence) ในการกําหนดชะตากรรมใหกับลูกบุญ ธรรม และลูกบุญ ธรรมจะตองตกอยูภายใต
อํานาจ ถึงแมจะไมใชการใชอํานาจโดยตรงแบบการควบคุม แตก็มีลักษณะของการใชอํ านาจที่
รองลงมา ก็คือการใชอิทธิพลนั่นเอง ดังตัวอยางของเหตุการณตอไปนี้
จรุงสินรูความจริงวาจงสวางไมใชพี่นองจริง ๆ ของตน แตเปนเพียงเด็กชายที่พอ
กับแมขอมาเลี้ยง ทําใหจรุงสินเกิดอคติตอจงสวาง จึงหวานลอมใชอิทธิพลของความเปนพี่สาวเปาหู
ใหเจริดศรีตั้งแงรังเกียจจงสวางดวย ดังขอความที่วา
ยายสินก็อคติคนนอยอยูเมื่อไหร พอมารูวา เขาลูกเลี้ ยงก็ ไมอยากได เขาเปน
หัวหนาครอบครัว มัวคิดเล็กคิดนอยคอยแตจะหาเรือ่ งมาคอนขอดเอากับเขา ประเดี๋ยววา
พอตาสวางเอาเมีย...กิจการสมบัติจะตกเปนของคนอื่นไกลบาง ... ไมแตแคนั้นนะ ยังถือ
ตัวดวย ปนปงเย็นชาไมใหความสนิทสนม ทํากับเขาเหมือนเปนคนอื่นไมใชพี่ทั้ง ๆ ที่โตมา
ดวยกัน
(Nitiprapha, 2018)
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พอพอแมลําเอียงลูก ๆ ที่เหลือก็รูสึกไมมั่นคง แลวใครสักคนก็ตองเปนผูชดใช
และแนนอน... ตองไมใชลูกคนโปรด เชนนั้นที่เขาตกเปนเหยื่อ จรุงสินกับเจริดศรีซัดโถม
ขุนเคืองของพวกเธอมาลงที่เขา แตชางเถิด มันก็แคเรื่องหยุมหยิมขี้หมูรา เขาไมอยาก
นึกถึง รังแตจะทําใหขมขื่นโดยไมชวยใหอะไรดีขึ้น
(Nitiprapha, 2018)
จิตรไสวเชื่อวา ทั้งพอและแมตองการใหเขาครอบครองสิทธิ์ในการสื บทอดกิจการของ
ตระกูลเพียงผูเดียว โดยไมมพี ี่ชายซึ่งเปนแคลูกเลี้ยงมาเกี่ยวของ ถึงแมวาพี่ชายจะชวยสรางรากฐาน
ความมั่นคงทางธุรกิจสืบตอมาจากพอโดยที่พี่ชายไมเคยเรียกรองสิ่งใดเลยก็ตาม ซึ่งความคิดของพอ
และแมก็ตรงกับความคิดของเขา ดังขอความที่วา
เปนครั้งแรกวาทุกอยางถูกกําหนดเอาไวแลว ใหทรัพยสินกิจการของครอบครัว
ตองตกเปนของเขา ... และของเขาแตเพียงผูเดียวเทานั้น เขาเชื่อมาตลอดวาทรัพยสิน
กิจการจะตกเปนของเขากับพี่กันคนละครึ่งวันหนึ่ง ซึ่งไมมีเหตุผลที่จะไม เปนเชน นั้ น
จงสวางบากบั่นแผวถางทุกอยางมากับมือ เขาทําทีหลังมาแบงครึ่งจะวาไปก็ หาไดเปน
ธรรมนัก หากแตยังคงตองเปนเชนนั้นดวยเหตุวาเขาเปนลูกแท ๆ
(Nitiprapha, 2018)
จิตรไสวคิดวาเขาตองการเอาชนะจงสวาง และดวยฐานอํานาจที่เขาไดรับจากพอและแม
ในฐานะลูกที่แทจริง เขาทําลายอํานาจและอิทธิพลของพี่ชายที่มีครอบครัว รวมถึงอํานาจที่มีตอ
คนงานในโรงสีไปจนหมดสิ้น และถอนรากถอนโคนอิทธิพลของพี่ชายโดยการอาศัยอํานาจจากพอ
แมแยงชิงคนรัก สิ่งนี้ทําลายความหวังทั้งหมดของจงสวาง ซึ่งจิตรไสวคิดวาการกระทําของเขาเปน
การ “กําราบแมทัพนายกองลงไดและถือวาไดรับชัยชนะ” ดังขอความปรากฏ
อยางไรเสียก็ตองเปนเขาอยูดีไมเร็วก็ชา ที่จะเปนคนเขามาดูแลทรัพยสมบัติ
กิจการ และหากตองเปนเชนนั้น...ใช...กองทัพ กองทัพนั่นอยางไรหรือมิใชที่บมเพาะเขา
มา วาตอใหยึดผืนดินมาไดสุดหลาจับไพรพลมาเปนเชลยไดเรือนล าน หากยังยึดนคร
หลวงไม ไ ด กํา ราบแมทั พนายกองลงได ไ มห มดจดก็ไ มอ าจถื อวา ได รับ ชัย ชนะ หั วใจ
ตางหากที่ตองรูวาอยูที่สิ่งใด หัวใจตางหากตองลักริบมาใหได หัวใจนั่นที่ตองเก็บกดบด
บีบใหบอบช้ําสิ้นแรง แมพอกับแมจะไมพูดออกมาตรง ๆ แตก็คงคิดเชนเดียวกัน วาหาก
ไมมีผูหญิงสนับสนุนเปนกําลังใจใหจงสวาง ปลอยเขาแตกราวอางวางทุกอยางก็คงจะงาย
เขา
(Nitiprapha, 2018)
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1.6 ความไรอํานาจของตัวละครหญิง
ตัวละครหญิงที่ปรากฏในเรื่อง เปนผูไมมีสิทธิไมมบี ทบาทสําคัญและไมมีอํานาจใด ๆ
ในครอบครัว โดยเฉพาะตัวละครที่อยูในสถานภาพของ “ลูกสาว” หากแตเสงี่ยมที่มีสถานภาพเปน
แม แมจะมีอํานาจภายในบาน แตก็ไมสามารถใชอํานาจในการควบคุมผูชายคือ สามี ซึ่งเปนผูมี
อํานาจสูงสุด และไมสามารถควบคุมลูกชายได ดังนั้น จึงใชอํานาจโดยการครอบงําความคิดของผู
เปนใหญ คือ ตง ซึ่งเปนสามีของเธอ เพราะอํานาจที่สั่งการจากตงเปนอํานาจเบ็ดเสร็จ ไมมีผูใดใน
ครอบครัวขัดขืนได ดังตัวอยางเหตุการณที่แสดงความไรอํานาจของตัวละครหญิงดังนี้
ตอนที่จงสวางผิดหวังจากความรัก สมาชิกทุกคนในครอบครัวรูดีวาเสงี่ยมและตง
เป นผูทําผิด เนื่องจากใคร ๆ ก็รูวายี่สุนเปนคนรักของจงสวางพี่ชายคนโต แตก็ไม มีใครทั ดทาน
อํานาจของตงได หลังจากที่จงสวางทราบขาวเรื่องการแตงงานของจิตรไสวกั บยี่สุน เขาจึ งหาย
ออกไปจากบานโดยไมมีใครออกตามหา บรรดานองสาวของเขาก็ไมอาจทัดทานอํานาจของพอกับ
แมได ดังขอความปรากฏ วา
จรัสแสงที่กรีดรองจนเสียงแหบหายเหมือนครั้งลมจ้ําเบาใสกองขี้หมาในหลุม
หลบภัย และเจริดศรีที่จับรถไฟกลับมาอาละวาดขวางปาขาวของแตกพังทั้งบาน เตี่ยเอา
แตพูดวาตองสืบทอดวงศตระกูล คนหัวโบราณนี่นะหนูดาว ก็แลวตาสวางใชแซของใคร
อยูรึ เลือดเขากรีดออกมามันไมเปนสีแดงเหมือนของตาไสวของใครหรืออยางไร คราวจะ
ใชเขาทํางาน ทําไมถึงไมคิดวาเขาเปนคนอื่น
(Nitiprapha, 2018)
เหตุการณตาง ๆ ไดแสดงใหเห็นวาผูหญิงตองตกอยูภายใตอํานาจของผูชาย ตองยอมรับ
กับการตกอยูภายใตอํานาจนั้นโดยดุษฎี ดังเชนยี่สุนที่ตองยอมตกอยูภายใตอํานาจควบคุมของ
จิตรไสว แมแตชีวิตเธอก็ปกปองไวไมได ดังขอความปรากฏ คือ
ยี่สุนกลั้นหายใจ สะบัดหนาไปมาในน้ําที่ทวมทบเต็มคันถึงหลังคา และรถก็จม
ลงถึงกนแมน้ําแลว ... เธอกรีดรองขอชีวิตเขาดวยแรงใจทั้งหมดที่มี...ลั่นดังอยูแตขางใน
อก ไดโปรดเถิดพี่ไหว ปลอยฉัน ปลอย ไดโปรด แตจิตรไสวยังคงนั่งมองเธออยางสงบ
กลางแสงวิบ ไหวแปลกประหลาดของประกายแดดลอดผานและพรายฟอง แหละจน
มองเห็นดวงตาเขามองมาอยางออนโดยที่สุด ยี่สุนก็ถึงตระหนักวามันไมมีทางเปนอื่นไป
จากนี้ไดอีก เธอหยุดดิ้นรน สงบลงตาม เฝามองความตายคอย ๆ รุกคืบเขาครอบครอง
เธอทีละนอยจากเงาสะทอนในดวงตาของเขา
(Nitiprapha, 2018)
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2. ลักษณะการใชอํานาจรวมถึงระบบคิดเกี่ยวกับอํานาจของคนจีนพลัดถิ่นที่ปรากฏ
ในนวนิยายเรื่องพุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา
ลักษณะการใชอํา นาจของบุ คคลในครอบครัว คนจีนพลัด ถิ่น ที่ป รากฏในนวนิย าย
เรื่อง พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา ยังถูกครอบคลุมไปดวยระบบคิด
แบบปตาธิปไตย (Patriarchal) ที่ใหความสําคัญกับเพศชาย หัวหนาครอบครัวมีอํานาจควบคุม
เบ็ดเสร็จ แตอํา นาจของหัวหนาครอบครั วมีการถา ยโอนจากพอ (ตั้ งจื อตง) ไปสู ลู กชายคนโต
(จิตรไสว) ทําใหสถานภาพของลูกชายเปลี่ยนแปลงจากลูกไปสูผูนํา อํานาจก็ถูกเปลี่ยนถายดวย
ซึ่งจากเดิมจิตรไสวใชอํานาจแบบอิทธิพลในฐานะลูกชายที่แทจริงก็กลายมาเปนสามารถใชอํานาจ
แบบควบคุมไดเบ็ดเสร็จ สวนพอจะตองลดบทบาทของตนเองลงกลายเปนเพียงที่ป รึกษาใหกั บ
ลูกชายเทานั้น ตัวละครหญิงที่มีอํานาจมากที่สุด คือ เสงี่ยม กลาวไดวาผูหญิงที่มีอํานาจมากที่สุดใน
ครอบครัว คือ แม แตทั้งนี้อํานาจที่แมมีเปนเพียงอํานาจแหงการครอบงําความคิดของหัวหนา
ครอบครัวเทานั้น แตไมอาจสั่งการหรือใชอํานาจไดเทากับหัวหนาครอบครัว และอํานาจของแมจะ
สิ้นสุดลงเมื่อแมเสียชีวิตเทานั้น สวนลูกสาวไมมีสิทธิ์มีเสียงใด ๆ ในครอบครัว ลูกสาวจึงเปนเพียง
ผูอยูภายใตอํานาจสั่งการของผูนําครอบครัว ดังนั้นตัวละครลูกสาว คือ จรุงสิน เจริดศรี จรัสแสง จึง
เปนภาพแทนของตัวละครที่แสดงใหเห็นถึงความไรอํานาจของตัวละครหญิง ซึ่งตอกย้ําระบบคิด
แบบปตาธิไตยในสังคมของคนจีนพลัดถิ่นยุคนั้นผานวรรณกรรมไดอยางชัดเจน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวาในสังคมชาวจีน เพศชายเปนเพศที่มีอํานาจและจะมีการผลัดเปลี่ยน
และถายเทอํานาจกัน โดยอํานาจสูงสุดอยูที่พอซึ่งทําหนาที่บริหารกิจการของครอบครัว แตเมื่ อ
ลูกชายขึ้นบริหารหรือเปนผูนํา อํานาจควบคุมสูงสุดจะถายทอดไปอยูที่ลูกชาย ในขณะที่พอจะ
เปลี่ย นสถานะเป นเพี ย งที่ ป รึก ษา ส วนเพศหญิ งอํ า นาจสูงสุด อยูที่แ ม ลู กสาวไม มีสิ ทธิ มี เ สี ย ง
และไมมีอํานาจใด ๆ ในครอบครัวเปนไดเพียงแตผูตามเทานั้น แตอยางไรก็ตามอํานาจของแมจะมี
ไมมากเทากับอํานาจของพอที่เปนผูนําครอบครัว ดังนั้นการใชอํานาจของแม จึงปรากฏในลักษณะ
ของการครอบงําสามี เพื่อใหสามีปฏิบัติตามความคิดของตน สวนการควบคุมเปนอํานาจที่ใชไ ด
เฉพาะผูนําครอบครัว และการใชอิทธิพลใชไดเมื่ออีกฝายมีสถานะเปนรอง เชน ลูกแทใชอิทธิพล
เพื่อ “กด” ลูกบุญธรรม ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Phanuwattanakul, (2009)
ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ ข องคนไทยเชื้ อ สายจี น ท า มกลางความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
โดยขอคนพบประการหนึ่งพบวา อํานาจในสังคมของกลุมคนไทยเชื้อสายจีนเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่ง
ตายตัว แตเลื่อนไหลไปมาบนพื้นที่ทางสังคม และไมไดผูกขาดเบ็ดเสร็จ แตอํานาจไดเคลื่อนตัวเขา
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ไปยังจุดที่เล็กและคุนเคยที่สุด และจุดที่มีขอบขายกวางขวางที่สุดในความสัมพันธทางสังคมระหวาง
มนุษ ยทุก ที่ อํ านาจมีอ ยูทุก ที่และทุก คนซึ่งขึ้น อยูกั บชว งเวลา สถานการณ และประโยชนบ าง
ประการ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Pranithayasai, (2001) ที่ศึกษาเรื่อง ผูชายในครอบครัว
จีน กรณีศึกษา: ครอบครัวคนจีนแตจิ๋วในตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัย
ประเด็นหนึ่งพบวา โครงสรางของครอบครัวจีนจะมีลักษณะที่สามีเปนหัวหน าครอบครัว และมี
อํานาจในการปกครองภายในบานโดยเด็ดขาด ผูสืบสกุลจะตองเปนชายเทานั้น สิทธิและหนาที่ของ
บุคคลภายในครอบครัวนั้นแบงแยกอยางชัดเจนตามอาวุโส อายุ และเพศ ผูอาวุโสจะไดรับการ
ปฏิบัติติดวยความเคารพจากผูอื่นอาวุโสกวา ความหวังในการไดรับมรดกจะเปนของฝายชายแต
เพียงผูเดียว สํา หรับบุตรสาวจะไดสวนแบงที่พอแมจัดใหตอนแตงงานสําหรับ ไว ใชจ ายสวนตัว
เทานั้น จากโครงสรางทางสังคมดังกลาวทํา ใหสถานภาพ และบทบาทของผูหญิงถูกมองข าม
ความสําคัญเปนสภาวะที่ดํารงอยูภายใตความกดดัน จากผลการวิจัยทําใหไดขอคนพบวาความสัมพันธ
เชิงอํ า นาจในครอบครัว คนจี น พลัด ถิ่นนั้ น แมผูที่มี อํา นาจโดยตรงจะเป น เฉพาะผูช าย แต ใ น
ขณะเดียวกันผูหญิงก็พยายามแสวงหาอํานาจของตนเองเชนกัน หากแตผูหญิงจะถูกบีบดวยกรอบ
ประเพณี ข องสั ง คมป ต าธิ ป ไตย ทํ า ให ผู ห ญิ ง ต อ งค น หาวิ ธี ก ารแสดงอํ า นาจในทางอ อ ม คื อ
การเข า ครอบงํ า ความคิ ด ของผู นํ า ที่ มี อํ า นาจมากกว า นั่ น ก็ คื อ สามี ห รื อ หั ว หน า ครอบครั ว
นอกจากนั้นอํานาจของฝายชายมีพลวัตจากรุนไปสูรุน คือจากพอสูลูกชาย แตอํานาจของฝายหญิง
เปนอํานาจแบบผูกขาดคืออํานาจในบานจะอยูที่แมเทานั้น ทั้งนี้ อํานาจของแมจะไมมีการพลวัต
เลื่อนไหลแบบอํานาจของผูนําครอบครัว แตจะสิ้นสุดลงเมื่อเสียชีวิตเทานั้น ทั้งนี้การใชอํานาจของ
ผูนําครอบครัวซึ่งเปนอํานาจแบบควบคุมที่ไมมีใครปฏิเสธไดจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของสมาชิก
ในครอบครัวอยางหลีกเลี่ยงไมได แมผลที่เกิดขึ้นจะเปนไปในลักษณะใดก็ตาม เนื่องจากไมมีใคร
ปฏิเสธอํานาจควบคุมนี้ได ทั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอสําหรับการวิจัยครั้งตอไป คือ ควรมี การศึกษา
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจในครอบครั ว คนจี น พลั ด ถิ่ น ที่ อ าศั ย อยู ใ นประเทศไทย และนํ า มา
เปรียบเทียบกับความสัมพันธเชิงอํานาจในครอบครัวที่ปรากฏในวรรณกรรม เพื่อนําไปสูการทํา
ความเขาใจและอยูรวมกันอยางสงบสุขของกลุมคน
สรุปผลการวิจัย
ความสัมพันธเชิงอํานาจในครอบครัวที่สงผลตอวิถีชีวิตของคนจีนพลัดถิ่น จากนวนิยาย
เรื่องพุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา ปรากฏลักษณะของการใชอํานาจ
ไดแก การควบคุม (control) การใชอิทธิพล (influence) และการครอบงํา (domination) ซึ่งลักษณะ
ของการใช อํ า นาจดัง กล า วขึ้ น อยู กั บ สถานะของบุ คคลนั้ น ที่มี ใ นครอบครั ว คื อ ความสั ม พั น ธ
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เชิง อํ า นาจระหวางสามีแ ละภรรยา ความสัม พั นธเ ชิง อํา นาจระหวา งพ อ กับ ลู ก ความสั ม พั น ธ
เชิงอํานาจระหวางแมกับลูก (แมกับลูกแท และแมกับลูกบุญธรรม) ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
พี่กับนอง ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางลูกแทกับลูกบุญธรรม และความไรอํานาจของตัวละคร
หญิง ในขณะเดียวกันบทสรุปของเหตุการณตางไดแสดงใหเห็นวาการใชอํานาจของผูนําครอบครัว
ลวนสงผลกระทบโดยตรงตอวิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากอํานาจของผูนําเปนอํานาจ
ควบคุมที่ไมมีผูใดในครอบครัวสามารถขัดขืนได ถึงแมวา อํานาจนั้นจะไมถูกตองหรือไมเหมาะสมก็ตาม
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