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วิเคราะห์สารคดีเกี่ยวกับคนไทยเชือ้สายจีนของจติรา ก่อนันทเกียรติ* 
                                                                                                                                      

นิลบุล** 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์เนือ้หาในสารคดีเก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีนและ

คุณค่าของสารคดีท่ีมีต่อผู้ อ่าน ขอบเขตการวิจัยคือ วิเคราะห์สารคดีของจิตรา ก่อนันทเกียรต ิ
เฉพาะท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีน โดยมีสมมุติฐานของการวิจัยคือ สารคดีของจิตรา 
ก่อนันทเกียรติ มีคุณค่าเชิงความรู้เก่ียวกับวฒันธรรมจีน ซึ่งให้ข้อมูลและประวัติความเป็นมาท่ี
ชดัเจนน่าสนใจ และภาษาของของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ ยงัมีคณุค่าในเชิงวรรณศิลป์ คือส่ือความ
ได้ชดัเจนและยงัให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อา่นอีกด้วย 
 บทความวิจยันีจ้ะกล่าวถึงเฉพาะผลของการวิจยัจากวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1) คือ วิเคราะห์
เนือ้หาในสารคดีเก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ ซึ่งผลการวิจยัพบว่า เนือ้หา
เก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนันทเกียรติ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ไทยเชือ้สายจีน 4 ประการ คือ         1)วัฒนธรรม เม่ือคนจีนอพยพมาถึงประเทศไทยได้น า
วฒันธรรมจีนเข้ามาด้วย วฒันธรรมจีนรวมถึงธรรมเนียมจีน สิริมงคลจีน และการตัง้ช่ือร้านจีน 2) 
ความเช่ือ คนไทยเชือ้สายจีนมีความเช่ือเก่ียวกับสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิและผู้ ท่ีเสียชีวิตแล้ว ความเช่ือท่ี
เก่ียวกบัผู้ ท่ีเสียชีวิตได้ปรากฏในพิธีงานศพ 3) เทศกาลตา่ง ๆ คนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคญักบั
เทศกาลของจีนเป็นอย่างมาก ได้ปฏิบตัิตามเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลกินเจอย่างเคร่งครัด 4) 
พิธีศพ คนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคญักับผู้ ท่ีเสียชีวิต นิยมจดัพิธีศพและพิธีกงเต็กเพ่ือเป็นสิริ
มงคลแก่คนเป็นและคนตายอยา่งยิ่งใหญ่ 
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An Analysis of Chitra Konuntakiet’s Non-fiction about Chinese-Thais 
PeiLian Li 

 

Abstract 
 This research aims to study Chitra Konuntakiet’s non-fiction writing about 
Chinese-Thais in order to analyze the cultural and literary values.  The study focuses on 
selected volumes of Chitra’s non-fiction about Chinese-Thai ways of life.  The hypothesis 
of this research is that Chitra’s non-fiction contains not only cultural knowledge, with its 
historical background, but its narrative also shows the writer’s artistic talent, which 
effectively conveys the message and provides readers pleasure, as well. 
 This research article reports only the first objective of the study which is the 
content analysis of Chitra’s non-fiction about Chinese-Thais.  The study finds four 
interesting topics about Chinese-Thai ways of life, which are: 1) the taking-in culture, 
from the motherland China, which are traditions, objects of grace, and business 
entitlement, 2) beliefs about the supernatural and late ancestors, show in the funeral, 3) 
the annual ceremonies, which most Chinese-Thais strictly practice on Chinese New Year 
and the tenth month merit-making period, and 4) the Chinese funeral, which most 
Chinese-Thais would strictly practice, believing it affects the prosperity of both the living 
and the dead. 
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บทน า 
สารคดีเป็นงานเขียนประเภทหนึ่งท่ีไม่ใช่แตง่ขึน้ด้วยจินตนาการ และไม่มีตวัละครสมมติ  

ผู้ เขียนมุ่งให้ความรู้ ความคิดเห็น และข้อเท็จจริงท่ีได้เกิดขึน้ในรอบตวัแก่ผู้อ่านพร้อมให้ความ
สนกุสนานเพลิดเพลินด้วย ถวลัย์ มาศจรัส (2545 : 244) กล่าวว่า “งานเขียนสารคดียึดถือเร่ืองราว
จากความเป็นจริงน ามาเขียน เพ่ือมุ่งแสดงความรู้ ความจริง ทรรศนะ ความคิดเห็นเป็นหลกัด้วย
การจัดระเบียบความคิดในการน าเสนอ ผสมผสานในการถ่ายทอดต่อการสนใจใฝ่รู้ของผู้ อ่าน 
เพ่ือให้เกิดคณุคา่ทางปัญญา” 

ปัจจุบนัสารคดีเป็นงานเขียนได้รับความนิยมสูงจากผู้ อ่าน ทัง้ท่ีเนือ้หามีจุดมุ่งหมายให้
ความรู้ท่ีน่าสนใจ และข้อเท็จจริงเป็นหลกัแก่ผู้อ่าน ชลอ รอดลอย (2544 : 37) กล่าวว่า “เนือ้หาท่ี
ผู้ เขียนน ามาเขียนเป็นสารคดีต้องท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้จริงๆ จึงท าให้สารคดีมีเนือ้หาประเภท
หลากหลายและสามารถจ าแนกออกมาได้แก่ ความรู้ทั่วไป ปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ อาชญวิทยา  และศิลปะ จึงเห็นได้ว่า 
เนือ้หาท่ีจะน ามาเขียนสารคดีได้ครอบคลมุเร่ืองตา่ง ๆ” 

คนไทยเชือ้สายจีนเป็นกลุ่มเชือ้ชาติพิเศษและส าคญัแตกต่างกับคนไทยในประเทศไทย 
เนือ้หาท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนถือว่าเป็นเนือ้หาท่ีดึงดดูใจและน่าสนใจในสงัคมไทย คนไทย
เชือ้สายจีนมีบทบาทส าคญัในประเทศไทยและวฒันธรรมทัง้สองประเทศต่างมีเอกลกัษณ์ท่ีโดด
เดน่และผสมผสานกนัจากอดีตจนถึงปัจจบุนัเป็นเวลายาวนาน คนไทยเชือ้สายจีนได้สืบทอดรักษา
วฒันธรรม ความเช่ือ เทศกาลต่าง ๆ และพิธีกรรมอย่างเคร่งครัด และยงัได้แพร่กระจายในหมู่คน
ไทยด้วย เชน่ วนัตรุษจีน การไหว้เจ้า การด่ืมน า้ชา เป็นต้น 

จิตรา ก่อนันทเกียรติ เป็นนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียง เป็นผู้ ท่ีเขียนสารคดีโดยน าเสนอประเด็น
ด้านวฒันธรรมเก่าแก่ของจีน มุง่ถ่ายทอดวฒันธรรม ความเช่ือ เทศกาลตา่ง ๆ และพิธีกรรมของจีน
แก่ลูกหลานคนไทยเชือ้สายจีน สารคดีของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ น าเสนอความรู้เร่ืองจีน ประวัติ
ความเป็นมาของวัฒนธรรม ความเช่ือ ธรรมเนียมประเพณี ต านานของเทศกาล วิธีการด าเนิน
เทศกาลต่าง ๆ พิธีกรรมด้านพิธีกงเต็กของจีนล้วนบอกเล่าข้อเท็ จจริง พร้อมได้สอดแทรก
ประสบการณ์และวิธีการด าเนินชีวิตของคนจีน คนไทยเชือ้สายจีนได้สืบทอดรักษาวัฒนธรรม
เก่าแก่ของจีนอย่างเคร่งครัด จึงแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์วฒันธรรมโดดเดน่ของจีนท่ีถ่ายทอดใน
ประเทศไทยอยา่งครบถ้วน 

ผู้วิจัยในฐานะเป็นคนจีนจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์สารคดีเก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีนของ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ เน่ืองจากมีเนือ้เร่ืองเก่ียวกับสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและ
วฒันธรรมของคนไทยเชือ้สายจีนมากมาย  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์เนือ้หาในสารคดีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรต ิ
2. เพ่ือวิเคราะห์คณุคา่ของสารคดีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ 
 

สมมุตฐิานของการวิจัย 
1. สารคดีของจิตรา นนัทเกียรต ิมีคณุคา่ในเชิญ ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมจีน ซึ่งให้ข้อมลู 

และประวตัคิวามเป็นมาท่ีชดัเจน นา่เช่ือถือ 
2. คณุคา่ของสารคดีท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา นนัทเกียรติ มีคณุคา่ด้านการ

เสนอความรู้ ด้านการให้แง่คิด ด้านการแสดงความคิดเห็น ด้วยภาษาท่ีเรียบง่ายและเป็นการ
บรรยายโวหารเป็นส าคญั 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัคดัเลือกสารคดีท่ีเขียนโดยผู้ เขียนจิตรา ก่อนนัทเกียรติ ซึ่งเป็นผลงาน
สารคดีท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนจ านวน 10 เร่ือง จ าแนกได้ดงันี ้

1 เกีย้ซุงฮวดไช้-ลกูหลานกตญัญโูชคดี 
2 คูมื่อกินเจยคุใหมกิ่นเจอย่างไรให้ได้สดุยอดประโยชน์ 
3 คูมื่อไหว้เจ้ายคุใหมไ่หว้อย่างไรให้โชคดี 
4 ความรู้เร่ืองจีนจากผู้ เฒา่ เหลา่-อา-กง 
5 ตึง่หนัง่เกีย้ 
6 ธรรมเนียมจีนมีเหมือน,มีตา่งและมีแปลก 
7 ธรรมเนียมจีนท่ีสว่นใหญ่ไมรู้่...แตมี่ในเมืองไทย 
8 ธรรมเนียมนีคื้อค าพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก 
9 บว่งส่ืออยูอ่ี่ : ทกุเร่ืองให้สมปรารถนา 
10 สกลุกบัช่ือจีนและความหมายให้หายสงสยั 

 
ผลการวิจัย 

เนือ้หาในสารคดีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ พบว่าปรากฏเนือ้หา 
4 ด้าน คือ วฒันธรรม ความเช่ือ เทศกาลตา่ง ๆ และพิธีศพ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. วัฒนธรรมของคนไทยเชือ้สายจีน  
ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีประวตัิศาสตร์ยิ่งใหญ่และยาวนานถึงราว ๆ  5 พนัปี ซึ่งเป็น
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ประเทศท่ีมีอารยธรรมโบราณของโลก มีวฒันธรรมโดดเดน่และมีลกัษณะเฉพาะตวั ลกูหลานจีนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ของจีนอย่างเข้มงวดและสมบูรณ์ คนไทยเชือ้สายจีนได้สืบทอดรักษา
วฒันธรรมจีนจากรุ่นสูรุ่่น ไมว่า่พวกเขาจะอยูใ่นดนิแดนใดของโลกก็ตาม 

1.1 มอบเงนิเอ๊ียบส่วยจ๋ีในวันตรุษจีน 
 สารคดีเร่ือง ธรรมเนียมจีนมีเหมือน มีตา่ง มีแปลก กล่าวถึง คนไทยเชือ้สายจีนมี

ธรรมเนียมมอบเงินเอ๊ียบสว่ยจ๋ีในวนัตรุษจีนซึง่กนัและกนั เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ทกุคน ดงัความวา่ 
ถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กเล็ก ๆ นี่คือการอวยพรให้เจ้าตวัน้อยเจริญเติบโต

แข็งแรง 
ถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้ลูกหลานที่ท างานแล้ว ก็เพื่ออวยพรให้เจริญก้าวหน้า

สขุภาพแข็งแรง 
หากเป็นลูกทีท่ างานแลว้ใหพ้่อแม่ ก็คือเพือ่อวยพรใหท่้านแข็งแรงอายยืุน

ยาว โดยการทีลู่กใหพ้่อแม่ และพ่อแม่ใหลู้กนัน้ ตอ้งเป็นเงินของใครของมนั ไม่ใช่
ว่าลูกให้พ่อแม่ เมื่อพ่อแม่รับเงินแล้วอัง่เปาจากลูกก็ส่งคืนเงินทัง้ซองกลบัไป แต่
ต่างฝ่ายต่างควรเตรียมเงินของตนไวใ้หเ้รียบร้อย 

                                           (ธรรมเนียมจีนมีเหมือน มีต่าง มีแปลก. 2547 : 29) 
  จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การมอบเงินเอ๊ียบส่วยจ๋ีเป็นธรรมเนียมส าคัญมากในวัน

ตรุษจีน และมีเร่ืองราวเลา่ตอ่กนัวา่ ในคืนวนัสง่ท้ายปีเก่ามีปีศาจร้ายมาท าร้ายเด็ก ๆ พ่อแม่ผู้ ใหญ่
จึงต้องเตรียมเงินเอ๊ียบส่วยจ๋ีให้บุตรธิดาเพ่ือปกป้องคุ้มครองบุตรธิดาและขบัไล่ปีศาจร้าย ธรรม
เนียมนีจ้ึงได้สืบทอดรักษาถึงปัจจบุนัเพ่ือเป็นสิริมงคล จึงพบว่าคนไทยเชือ้สายจีน นิยมขอพรโดย
มอบเงินเอ๊ียบสว่ยจ๋ีซึง่กนัและกนั และยงัพบว่าคนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคญักบัครอบครัวและ
เครือญาตแิละด าเนินตามวฒันธรรมจีนเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่คนในครอบครัวเป็นส าคญั 

1.2 สิริมงคลวัฒนธรรมจีน-มังกร 
 สารคดีเร่ือง บว่งส่ือยูอ๋ี่ : ทกุเร่ืองให้สมปรารถนา กล่าวถึง มงักรเป็นสตัว์ในจินตนาการบน
สวรรค์และมีความหมายเป็นสิริมงคล ดงัความวา่  

  คนจีนเรียกว่า “เลง้”  
  มีความหมายถึง พลงั อ านาจ ความย่ิงใหญ่ เพศชาย 
                              (บ่วงสือ่ยู่อี ๋: ทกุเร่ืองใหส้มปรารถนา. 2540 : 36) 
  จากตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า คนจีนถือว่ามงักรเป็นสตัว์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ และเป็นสญัลกัษณ์

ท่ีมงคลท่ีสดุ ในความคิดของคนจีน มงักรสามารถเดินบนดินได้ ว่ายในน า้ได้ และบินบนท้องฟ้าได้
เตม็ไปด้วยอ านาจของเทพเจ้า และเป็นสญัลกัษณ์ของอ านาจและเกียรติ จึงนิยมใช้มงักรบนเสือ้ผ้า
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ของฝ่ายชายในราชส านัก บนภาพเขียน ภาพฝาผนัง วัดจีน ศาลเจ้าในประเทศไทย ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ท่ีคนไทยเชือ้สายจีนรู้จกักนัอยา่งดี เนือ้หาเร่ืองสิริมงคลวฒันธรรมจีน-มงักร จึงแสดงให้
เห็นวา่คนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคญักบัอ านาจ ความยิ่งใหญ่ เพ่ือให้ชีวิตประสบความส าเร็จ 

   1.3 การตัง้ช่ือยี่ห้ออาหารจีน 
สารคดีเร่ือง สกลุกบัช่ือจีนและความหมายให้หายสงสยั กล่าวถึง ตามกฎหลกัของคนไทย

เชือ้สายจีนท่ีตัง้ช่ือย่ีห้ออาหาร นิยมตัง้ช่ือตามลกัษณะของอาหารและช่ือของผู้ผลิต ดงัความวา่ 
 แล้วเคยสงัเกตไหม ความนิยมในความอร่อยของหมูแผ่นหมูหยองน่าจะ
สูงมากจนทุกตลาดสดจะต้องมีร้านขายหมูแผ่นหมูหยองอย่างน้อย 1-2 ร้าน
เสมอ แถมชื่อก็คล้ายคล้ายกัน มี ล้ิมจังเฮียง ล้ิมงี่เฮียง แล้วก็กระจายสาขา
เป็นเฟรนไชส์ของแทแ้ต่เก่าก่อน 
 อย่างงล้ิมจิงเฮียง ถา้ใหแ้ปลง่าย ๆ ก็หมูแผ่นล้ิมหอมจริง ๆ นะ 
 ล้ิม แปลว่า จริง ๆ สจัธรรม ของแท้ 
 เฮียง แปลว่า หอม 
                          (สกลุกบัช่ือจีนและความหมายใหห้ายสงสยั. 2547 : 81) 

 จากตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนนิยมตัง้ช่ือย่ีห้อสินค้าเป็นช่ือร้าน เพ่ือได้
สอดคล้องกบัลกัษณะโดดเดน่ของสินค้า จึงสะท้อนให้ผู้บริโภคเห็นถึงคณุภาพของสินค้า และบาง
ร้านนิยมเติมแซ่ของผู้ผลิตด้วย เพ่ือให้ผู้บริโภคได้จ าช่ือร้านและช่ือสินค้าได้อย่างง่าย เพ่ือให้ผู้ โบริ
โภคมาสนบัสนนุ  
  1.4 การดื่มน า้ชา 

ในสารคดีเร่ือง ความรู้เร่ืองจีนจากผู้ เฒ่า กล่าวถึง คนจีนมีธรรมเนียมชงชารับแขก คนไทย
เชือ้สายจีนได้สืบทอดรักษาวฒันธรรมอย่างดี ดงัความวา่ 

นกัเลงชารายนี้เคยได้นัง่ชงชาจิบชาอยู่ทกุบ่อย อย่างน้อยอาทิตย์ละคร้ัง 
เพราะทกุวนัอาทิตย์จะมี ‘เล่าอ้ิว’ (เพือ่นผู้ชรา) แวะมาเยี่ยมคยุกนั ผู้เฒ่าก็จะได้
โอกาสตัง้วงชงชาเลีย้งสหาย  

                                                                    (ความรู้เร่ืองจีนจากผูเ้ฒ่า. 2541 : 21) 
จากตวัอยา่งแสดงให้เห็นวา่ การด่ืมน า้ชาเป็นงานอดแิรกของผู้ เฒา่และเพ่ือนฝงู ซึ่งการด่ืม

น า้ชาและชงชารับแขกเป็นวฒันธรรมด้านอาหารการกินอยา่งหนึ่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะของคนจีน คน
ไทยเชือ้สายจีนได้รักษาวฒันธรรมการด่ืมน า้ชาของจีนอยา่งดี และได้เผยแพร่อยูใ่นในสงัคมไทย 
 2. ความเช่ือ 

ความเช่ือ หมายถึง ความรู้สกึนกึคดิท่ีสืบทอดกนัมาท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการแสดงออกของ
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บคุคลหรือกลุม่ชนท่ีมีตอ่สิ่งตา่ง ๆ โดยไมค่ านงึถึงเหตผุลหรือพืน้ฐานความเป็นจริง คนไทยเชือ้สาย
จีนได้สืบทอดความเช่ือของบรรพบรุุษท่ีเช่ือกนัไว้และปฏิบตัพิิธีกรรมตา่ง ๆ สืบตอ่มา 

2.1 ความเช่ือเร่ืองไหว้เจ้าแม่กวนอิม  
สารคดีเร่ือง ความรู้เร่ืองจีนจากผู้ เฒ่า กล่าวถึง คนไทยเชือ้สายจีนท่ีนบัถือพุทธศาสนา

นิยมบูชาเจ้าแม่กวนอิมท่ีบ้าน เจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพท่ีมีเมตตาช่วยเหลือและคุ้มครองคนดี ดงั
ความวา่ 
  ส าหรับตุ๊กตามงคลนี้ ผู้เฒ่าว่ามีอยู่องค์หน่ึงซ่ึงหลายบ้านนิยมบูชากัน

มากก็คือ เจ้าแม่กวนอิม เพราะเจ้าแม่เป็นเทพเจ้าผู้ขจดัทกุข์บ ารุงสขุว่ากนัว่าใคร
มีเร่ืองทกุข์ร้อนอะไรแม้ไม่ตอ้งอธิษฐานขอ ท่านก็ช่วย ถา้เป็นคนดี 

                               (ความรู้เร่ืองจีนจากผูเ้ฒ่า. 2541 : 46) 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การบูชาเจ้าแม่กวนอิมเป็นความเช่ืออย่างหนึ่งของพุทธ
ศาสนาฝ่ายมหายานของจีน และมีอิทธิพลส าคญัตอ่ความคิดและชีวิตความเป็นอยู่ของลูกหลาน
คนจีน เจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพท่ีมีเมตตาคุ้มครองคนดีให้ห่างจากทุกข์ภัยและให้ผู้ ท่ีใจบริสุทธ์ิได้
สมหวงั จงึท าให้คนไทยเชือ้สายจีนนิยมบชูาเจ้าแมก่วนอิมเป็นพิเศษเพ่ือมีชีวิตความสขุความเจริญ
ไม่มีทุกข์ภัยต่าง ๆ เนือ้หานีจ้ึงแสดงให้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนนับถือและพึ่งพาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ
เพ่ือให้ตนและลกูหลานมีชีวิตและหน้าท่ีการงานท่ีดี 

2.2 ความเช่ือฮวงจุ้ยกับการสร้างฮ้วงซุ้ย 
สารคดีเร่ือง ตึ่งหนั่งเกีย้ กล่าวถึง ตามธรรมเนียมจีน เม่ือคนเสียชีวิต คนจีนนิยมฝังศพ 

โดยฝังศพท่ีมีสร้างฮวงซุ้ยอยู่ การสร้างฮวงซุ้ ยในธรรมเนียมจีนถือว่าเป็นเร่ืองส าคญัมากส าหรับ
ครอบครัว และคนจีนเช่ือวา่ฮวงจุ้ยท่ีดี จะมีพลงัชว่ยลกูหลานเจริญรุ่งเรืองในอนาคต ดงัความวา่ 
  ส าหรับฮวงซุ้ยนี้ คนจีนส่วนใหญ่มีความเชื่อถือมากเร่ืองการเลือกที่และ

การสร้างบา้น ว่าตอ้งใหถู้กโฉลก หรือถูกตอ้งตามต าราฮวงจุ้ย 
  โดยเชื่อกนัว่า ในแต่ละที่จะมีพลงัลึกลบัที่เรียกว่า “แสที่” แฝงอยู่ การ

เลือกที่ได้ถูกต้อง และสร้างบ้านได้ถูกหลกัฮวงจุ้ย แสงที่จะย่ิงช่วยเสริมให้ที่ตรง
ตรงนัน้ถูกโฉลกกบัเจ้าของ ท าใหผู้อ้าศยัอยู่เย็นเป็นสขุ เจริญก้าวหนา้ 

                                                                          (ต่ึงหนัง่เก้ีย. 2539 : 57) 
จากตวัอยา่งแสดงให้เห็นวา่ คนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคญักบัเร่ืองฮวงซุ้ยมากและเช่ือ

กนัว่า ฮวงจุ้ยท่ีดีมีผลกระทบถึงผู้ตายและลูกหลานในอนาคต โดยก าหนดว่าการสร้างฮวงจุ้ยต้อง
ถกูโฉลกผู้ตายและลกูหลาน เนือ้หาแสดงให้เห็นวา่ คนไทยเชือ้สายจีนให้ความกตญัญตูอ่พ่อ แม่ ปู่  
ยา่ ตา ยาย โดยพยายามหาและจดัสร้างสถานท่ีอยู่ให้พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายท่ีตายไปแล้วเป็นอย่าง
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ดี โดยใช้ความเช่ือเร่ืองการสร้างฮวงซุ้ยโดยเลือกหาฮวงจุ้ยท่ีดีนบัเป็นอุบายให้ลกูหลานแสดงความ
กตญัญตูอ่ผู้ มีพระคณุท่ีลว่งลบัไปแล้ว 

3. เทศกาลของจีน 
เทศกาลต่างๆ ของจีนเป็นเทศกาลเก่าแก่มีรูปแบบหลากหลายและเนือ้หาสมบูรณ์ เป็น

สว่นประกอบส าคญัในประวตัศิาสตร์ จึงเป็นวฒันธรรมอนัยาวนานของประเทศจีน บรรพบรุุษตาม
ฤดกูาลต่างๆ ของจีน ความเช่ือต านาน และบุคคลส าคญัท่ีบนัทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ได้ก าหนด
ธรรมเนียมประเพณีของจีน 

 3.1 เทศกาลตรุษจีน 
สารคดีเร่ือง ตึ่งหนัง่เกีย้ กล่าวว่า วนัตรุษจีนเป็นวนัขึน้ปีใหม่ของคนจีน ถือเป็นเทศกาล

ส าคัญท่ีสุดส าหรับคนจีนและลูกหลาน คนไทยเชือ้สายจีนได้หยุดงานเพ่ือฉลองวันตรุษจีน ดัง
ความวา่ 
  ครั้นพอถึงเทศกาล จะมีการหยดุงาน หยดุกิจการค้า เพือ่ท าพิธีไหว้เจ้าที ่

ตอ้งไหว ้2 ซ้อน ซ่ึงมีการไหวก้ลางดึกดว้ย 
  นอกจากนีก็้จะไดใ้ช้เวลาในช่วงนีไ้ปเยี่ยมคารวะผู้ใหญ่ญาติมิตรที่เคารพ

นบัถือ และเทีย่วพกัผ่อน 
  จึงมีส านวน “วนัจ่าย” “วนัไหว”้ “วนัถือ”  

                                                               (ต่ึงหนัง่เก้ีย. 2540 : 35) 
จากตวัอยา่งแสดงเห็นวา่ วนัตรุษจีนเป็นเทศกาลใหญ่ท่ีสดุของจีนและมีความส าคญัอย่าง

ยิ่งส าหรับคนไทยเชือ้สายจีน ในช่วงเวลาเทศกาลตรุษจีน สมาชิกครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา
เพ่ือฉลองวันขึน้ปีใหม่ของจีน จากเนือ้หาแสดงให้เห็นว่าคนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคัญกับ
ตรุษจีนมากเพ่ือต้อนรับปีใหม่และรับสิริมงคล ยังนิยมอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับเครือญาติและ
สมาชิกของครอบครัวทกุคน เพ่ือสร้างความอบอุน่และความสามคัคีของครอบครัว 

   3.2 เทศกาลกินเจ 
  ในสารคดีเร่ือง ตึง่หนัง่เกีย้ กล่าวถึง เทศกาลกินเจเป็นเทศกาลงดกินสตัว์ ซึ่งเป็นเทศกาล

รู้จกักนัดีทัง้คนไทยและคนไทยเชือ้สายจีน ดงัความวา่ 
เทศกาลกินเจของคนจีน จะเร่ิมกนัตัง้แต่วนัที่ 1 เดือน 9 หรือหลงัจาก

ไหว้พระจนัทร์ประมาณ 15 วนั เรียกเทศกาลกินเจนี้ว่า “เก้าโหว่ยเจ” หรือแปลง
ว่ากินเจเดือน 9 นัน่เอง 

ก าหนดระยะเวลากินประมาณ 9-10 วนั  
บางคนอาจนานกว่านี้ 1-2 วนั แล้วแต่เวลาเร่ิมและเวลาเลิก เช่น บาง
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คนนัน้ พอวนัที ่29 หรือ 30 เดือน 8 ก็เร่ิมกินแลว้ เป็นตน้ 
                                                                (ต่ึงหนัง่เก้ีย. 2540 : 95) 

 จากตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคญักบัเทศกาลกินเจมาก และ
ได้สืบทอดปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด พร้อมได้เผยแพร่อยูใ่นสงัคมไทยอยา่งดี คนไทยเชือ้สายจีนบางคน
จึงนิยมถือศีลกินเจก่อน 1 หรือ 2 วนั เพ่ือประพฤติตนให้สะอาดทัง้กาย วาจา ใจ เป็นการกินเจท่ี
สมบรูณ์ ยงัสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคญักบัความเช่ือเก่ียวกบัเทศกาลกินเจ
เชน่กนั กินเจนอกจากเพ่ือสขุภาพร่างกายแล้ว ยงัเพ่ือได้ขอความคุ้มครองจากสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ  
 4.พธีิศพ 
 การเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นวงจรชีวิตของมนษุย์  การถึงแก่ความตายนบัเป็นการเดินทางครัง้
สดุท้ายของชีวิต คนไทยเชือ้สายจีนถกูปลูกฝังให้ยึดมัน่ในความเช่ือตา่งๆ ในต านานเร่ืองราวของ
จิตวิญญาณ จึงมีธรรมเนียมจดัพิธีศพและท าพิธีกงเต็กตามลทัธิทางพทุธศาสนาเพ่ือท าบุญอทุิศ
สว่นกศุลแก่ผู้ตาย และเพ่ือแสดงความกตญัญขูองลกูหลานท่ีตอ่ผู้ ท่ีเสียชีวิต 
  4.1 พธีิข้ามสะพานกงเตก็ 

สารคดีเร่ือง ธรรมเนียมนีคื้อค าพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก กล่าวถึง คนไทยเชือ้สายจีนมีธรรม
เนียมในลกูหลานพาดวงวิญญาณของบพุการีข้ามสะพานกงเต็ก เพ่ือให้ดวงวิญญาณของผู้ตายได้
ขึน้สวรรค์ ดงัความวา่ 

พิธีเร่ิมจากการสวดมนต์ของพระที่ปะร าหน้าศพ สวดจนได้จังหวะของ
บทตอน พระทัง้หมดก็จะเดินน าขบวน โดยพระรูปที่ 2 จะเป็นผู้ถือโคมวิญญาณ 
ต่อจากแถวพระคือขบวนลูกหลาน ทีนิ่ยมไล่ตามศกัด์ิและอาวโุส 

                                        (ธรรมเนียมนีคื้อค าพร. 2542 : 163) 
จากตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า พิธีกรรมข้ามสะพานกงเต็กของลูกหลานคนไทยเชือ้สายจีน 

คือการท่ีพระพาดวงวิญาณมาส่งยงัเขตแดนสวรรค์ เนือ้หานีแ้สดงให้เห็นว่าคนไทยเชือ้สายจีนมี
ความเช่ือวา่ลกูหลานต้องสง่วิญญาณของผู้ตายข้ามสะพานกงเต็ก จึงสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเชือ้
สายจีนมีความเคารพและความกตญัญตูอ่ผู้ ท่ีเสียชีวิต พิธีกรรมข้ามสะพานกงเต็กจึงเป็นการแสดง
ความกตญัญขูองลกูหลาน และแสดงออกตอ่ผู้ มีพระคณุ 

 
4.2พธีิส่งคนใช้ให้ผู้ตาย 

ในสารคดีเร่ือง ธรรมเนียมนีคื้อค าพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก กล่าวถึง คนไทยเชือ้สายจีนเช่ือว่า
เม่ือคนตายไปแล้วต้องอยูใ่นเมืองผี ลกูหลานจงึนิยมสง่คนใช้ไปรับใช้ผู้ตาย ดงัความวา่  

พระจะบอกบทให้ลูกสะใภ้ที่ตุ๊กตาชาวว่า “...ป๊ักโหล่ว...แม่ใช้ให้ท าอะไร
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ตอ้งไปท านะ” ว่าแล้วก็เอาธูปที่ติดไฟแดง ๆจ้ิมที่ต่ิงหูตุ๊กตาป๊ักโหล่วหน่ึงที แล้วก็
ไปท าอย่างเดียวกนันีที้ตุ่๊กตาคนใช้หญิง 

                                     (ธรรมเนียมนีคื้อค าพร เฮง-เฮง-อง-ซก. 2542 : 150-151) 
จากตวัอยา่งแสดงให้เห็นวา่ ตามพิธีกงเตก็ของคนไทยเชือ้สายจีน หลงัจากพิธีข้ามสะพาน

กงเต็กเสร็จ ยังมีพิธีส่งคนใช้ไปรับใช้ผู้ตาย เพ่ือให้ผู้ตายด าเนินชีวิตอยู่เมืองผีมีความสุขสบาย
เหมือนยงัมีชีวิตอยู่ในเมืองมนษุย์ ตามธรรมเนียมจีนลกูสะใภ้เข้าต้องร่วมพิธี พิธีนีจ้ึงแสดงให้เห็น
ว่าลกูสะใภ้มีหน้าท่ีต้องปรนนิบตัิพ่อแม่สามีแทนลกูสาว ซึ่งเป็นพิธีท่ีลูกหลานแสดงความกตญัญู
อีกทีกบัผู้ ท่ีเสียชีวิตแล้ว 

 
อภปิรายผล 
 จากวิเคราะห์สารคดีเก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ ได้พบว่า จิตรา       
ก่อนนัทเกียรต ิมีการน าแสนอความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของคนไทยเชือ้สายจีน พร้อมได้สอดแทรก
ประสบการณ์ของตนเองในงานเขียนด้วย จึงท าให้งานเขียนมีความน่าเช่ือถือมากขึน้ เนือ้หาท่ี
เก่ียวกับ       คนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติสามารถแบง่เป็น 4 ด้าน คือวฒันธรรม 
ความเช่ือ เทศกาล และพิธีศพ เพ่ือให้ผู้ อ่านได้เข้าใจ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม ศาสนาความเช่ือ เทศกาลและพิธีศพตา่งๆ ของคนจีนอยา่งชดัเจนขึน้ จึงแสดงให้เห็นว่า
คนไทยเชือ้สายจีนได้สืบทอดรักษาวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษติดตัวมาอย่างดี และได้ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเคร่งครัด ยังแสดงให้เห็นว่าคนไทย       เชือ้สายจีนให้ความส าคัญกับ
ครอบครัวเช่นกัน จึงได้สอดคล้องกับแนวคิดกับวัฒนธรรมของคนจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยท่ี พ.
สุวรรณ (2550 : 13) กล่าวว่า กลุ่มคนจีนแต้จิ๋วเป็นกลุ่มท่ีมั่นคงในการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของตน และยืดถือคณุธรรมความดี เป็นหลกัในการด าเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
ในเร่ืองของความซ่ือสัตย์ ความมีน า้ใจ ความยึดมั่นในเร่ืองความกตญัญูรู้คณุผู้ มีพระคณุต่อตน
และครอบครัว พร้อมจะตอบแทนบญุคณุเสมอ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. วิเคราะห์งานสารคดีของจิตรา ก่อนนัทเกียรตใินด้านปรัชญา 
 2. วิเคราะห์การใช้ภาษาในงานสารคดีของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ 
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