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วเิคราะห์สารคดีเกีย่วกบัคนไทยเช้ือสายจีนของจิตรา ก่อนันทเกยีรต*ิ 
 

                                                                                                                                       นิลุบล** 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจยัน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์เน้ือหาในสารคดีเก่ียวกบัคนไทยเช้ือสายจีนและคุณค่าของสาร

คดีท่ีมีต่อผูอ่้าน ขอบเขตการวิจยัคือ วิเคราะห์สารคดีของ จิตรา ก่อนนัทเกียรติ เฉพาะท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัคน
ไทยเช้ือสายจีน โดยมีสมมุติฐานของการวิจยัคือ สารคดีของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ มีคุณค่าเชิงความรู้เก่ียวกบั
วฒันธรรมจีน ซ่ึงใหข้อ้มูลและประวติัความเป็นมาท่ีชดัเจนน่าสนใจ และภาษาของของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ 
ยงัมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์ คือส่ือความไดช้ดัเจนและยงัใหค้วามเพลิดเพลินแก่ผูอ่้านอีกดว้ย 
 บทความวิจยัน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะผลของการวิจยัจากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1) คือ วิเคราะห์เน้ือหาในสาร
คดีเก่ียวกบัคนไทยเช้ือสายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ เน้ือหาเก่ียวกบัคนไทยเช้ือสาย
จีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ แสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนไทยเช้ือสายจีน 4 ประการ  คือ         
1)วฒันธรรม เม่ือคนจีนอพยพมาถึงประเทศไทยไดน้าํวฒันธรรมจีนเขา้มาดว้ย วฒันธรรมจีนรวมถึงธรรม
เนียมจีน สิริมงคลจีน และการตั้งช่ือร้านจีน 2) ความเช่ือ คนไทยเช้ือสายจีนมีความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
และผูท่ี้เสียชีวิตแลว้ ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัผูท่ี้เสียชีวิตไดป้รากฏในพิธีงานศพ 3) เทศกาลต่าง ๆ คนไทยเช้ือ
สายจีนใหค้วามสาํคญักบัเทศกาลของจีนเป็นอยา่งมาก ไดป้ฏิบติัตามเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลกินเจอยา่ง
เคร่งครัด 4) พิธีศพ คนไทยเช้ือสายจีนใหค้วามสาํคญักบัผูท่ี้เสียชีวิต นิยมจดัพิธีศพและพิธีกงเตก็เพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่คนเป็นและคนตายอยา่งยิง่ใหญ่ 
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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 

สารคดีเป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีไม่ใช่แต่งข้ึนดว้ยจินตนาการ และไม่มีตวัละครสมมติ  ผูเ้ขียนมุ่ง
ใหค้วามรู้ ความคิดเห็น และขอ้เทจ็จริงท่ีไดเ้กิดข้ึนในรอบตวัแก่ผูอ่้านพร้อมใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน
ดว้ย ถวลัย ์มาศจรัส  (2545 : 244) กล่าววา่ “งานเขียนสารคดียดึถือเร่ืองราวจากความเป็นจริงนาํมาเขียน เพื่อ
มุ่งแสดงความรู้ ความจริง ทรรศนะ ความคิดเห็นเป็นหลกัดว้ยการจดัระเบียบความคิดในการนาํเสนอ 
ผสมผสานในการถ่ายทอดต่อการสนใจใฝ่รู้ของผูอ่้าน เพื่อใหเ้กิดคุณค่าทางปัญญา” 

ปัจจุบนัสารคดีเป็นงานเขียนไดรั้บความนิยมสูงจากผูอ่้าน ทั้งท่ีเน้ือหามีจุดมุ่งหมายใหค้วามรู้ท่ี
น่าสนใจ และขอ้เทจ็จริงเป็นหลกัแก่ผูอ่้าน ชลอ รอดลอย (2544 : 37) กล่าววา่ “เน้ือหาท่ีผูเ้ขียนนาํมาเขียน
เป็นสารคดีตอ้งทาํใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้จริงๆ จึงทาํใหส้ารคดีมีเน้ือหาประเภทหลากหลายและสามารถ
จาํแนกออกมาไดแ้ก่ ความรู้ทัว่ไป ปรัชญา ศาสนา สงัคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เกษตรศาสตร์ อาชญวิทยา และศิลปะ จึงเห็นไดว้า่ เน้ือหาท่ีจะนาํมาเขียนสารคดีไดค้รอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ” 

คนไทยเช้ือสายจีนเป็นกลุ่มเช้ือชาติพิเศษและสาํคญัแตกต่างกบัคนไทยในประเทศไทย เน้ือหาท่ี
เก่ียวกบัคนไทยเช้ือสายจีนถือวา่เป็นเน้ือหาท่ีดึงดูดใจและน่าสนใจในสงัคมไทย คนไทยเช้ือสายจีนมี
บทบาทสาํคญัในประเทศไทยและวฒันธรรมทั้งสองประเทศต่างมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและผสมผสานกนั
จากอดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลายาวนาน คนไทยเช้ือสายจีนไดสื้บทอด รักษาวฒันธรรม ความเช่ือ เทศกาล
ต่าง ๆ และพิธีกรรมอยา่งเคร่งครัด และยงัไดแ้พร่กระจายในหมู่คนไทยดว้ย เช่น วนัตรุษจีน การไหวเ้จา้ การ
ด่ืมนํ้าชา เป็นตน้ 

จิตรา ก่อนนัทเกียรติ  เป็นนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียง เป็นผูท่ี้เขียนสารคดีโดยนาํเสนอประเดน็ดา้น
วฒันธรรมเก่าแก่ของจีน มุ่งถ่ายทอดวฒันธรรม ความเช่ือ เทศกาลต่าง ๆ และพิธีกรรมของจีนแก่ลูกหลาน
คนไทยเช้ือสายจีน สารคดีของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ นาํเสนอความรู้เร่ืองจีน ประวติัความเป็นมาของ
วฒันธรรม ความเช่ือ ธรรมเนียมประเพณี ตาํนานของเทศกาล วิธีการดาํเนินเทศกาลต่าง ๆ พิธีกรรมดา้นพิธี
กงเตก็ของจีนลว้นบอกเล่าขอ้เทจ็จริง พร้อมไดส้อดแทรก ประสบการณ์ และวิธีการดาํเนินชีวิตของคนจีน 
คนไทยเช้ือสายจีนไดสื้บทอดรักษาวฒันธรรมเก่าแก่ของจีนอยา่งเคร่งครัด จึงแสดงใหเ้ห็นถึง เอกลกัษณ์
วฒันธรรมโดดเด่นของจีนท่ีถ่ายทอดในประเทศไทยอยา่งครบถว้น 

ผูว้ิจยัในฐานะเป็นคนจีนจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ สารคดีเก่ียวกบัคนไทยเช้ือสายจีนของจิตรา 
ก่อนนัทเกียรติ เน่ืองจากมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัสงัคม วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ประเพณีและวฒันธรรมของคนไทย
เช้ือสายจีนมากมาย  

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาในสารคดีเก่ียวกบัคนไทยเช้ือสายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ 
2. เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของสารคดีเก่ียวกบัคนไทยเช้ือสายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ 



ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 

 

 
สมมุติฐานของการวจัิย 

1. สารคดีของจิตรา นนัทเกียรติ มีคุณค่าในเชิญ ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมจีน ซ่ึงใหข้อ้มูล และ
ประวติัความเป็นมาท่ีชดัเจน น่าเช่ือถือ 

2. คุณค่าของสารคดีท่ีเก่ียวกบัคนไทยเช้ือสายจีนของจิตรา นนัทเกียรติ มีคุณค่าดา้นการเสนอความรู้ 
ดา้นการใหแ้ง่คิด ดา้นการแสดงความคิดเห็น ดว้ยภาษาท่ีเรียบง่ายและเป็นการบรรยายโวหารเป็นสาํคญั 

 
ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัคดัเลือกสารคดีท่ีเขียนโดยผูเ้ขียนจิตรา ก่อนนัทเกียรติ  ซ่ึงเป็นผลงานสารคดีท่ี
เก่ียวกบัคนไทยเช้ือสายจีนจาํนวน 10 เร่ือง จาํแนกไดด้งัน้ี 

1 เก้ียซุงฮวดไช-้ลูกหลานกตญัญูโชคดี 
2 คู่มือกินเจยคุใหม่กินเจอยา่งไรใหไ้ดสุ้ดยอดประโยชน ์
3 คู่มือไหวเ้จา้ยคุใหม่ไหวอ้ยา่งไรใหโ้ชคดี 
4 ความรู้เร่ืองจีนจากผูเ้ฒ่า เหล่า-อา-กง 
5 ต่ึงหนัง่เก้ีย 
6 ธรรมเนียมจีนมีเหมือน,มีต่างและมีแปลก 
7 ธรรมเนียมจีนท่ีส่วนใหญ่ไม่รู้...แต่มีในเมืองไทย 
8 ธรรมเนียมน้ีคือคาํพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก 
9 บ่วงส่ืออยูอ่ี่ : ทุกเร่ืองใหส้มปรารถนา 
10 สกลุกบัช่ือจีนและความหมายใหห้ายสงสยั 

 
ผลการวจิัย 

เน้ือหาในสารคดีเก่ียวกบัคนไทยเช้ือสายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ พบวา่ปรากฏเน้ือหา 4 ดา้น 
คือ วฒันธรรม ความเช่ือ เทศกาลต่าง ๆ และพิธีศพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. วฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน  
ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีประวติัศาสตร์ยิง่ใหญ่และยาวนานถึงราว ๆ  5 พนัปี ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมี

อารยธรรมโบราณของโลก มีวฒันธรรมโดดเด่นและมีลกัษณะเฉพาะตวั  ลูกหลานจีนไดอ้นุรักษว์ฒันธรรม
เก่าแก่ของจีนอยา่งเขม้งวดและสมบูรณ์ คนไทยเช้ือสายจีนไดสื้บทอดรักษาวฒันธรรมจีนจากรุ่นสู่รุ่น ไม่วา่
พวกเขาจะอยูใ่นดินแดนใดของโลกกต็าม 

1.1 มอบเงินเอีย๊บส่วยจ๋ีในวนัตรุษจีน 
 สารคดีเร่ือง ธรรมเนียมจีนมีเหมือน มีต่าง มีแปลก กล่าวถึง คนไทยเช้ือสายจีนมีธรรมเนียม

มอบเงินเอ๊ียบส่วยจ๋ีในวนัตรุษจีนซ่ึงกนัและกนั เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกคน ดงัความวา่ 
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ถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้เดก็เลก็ ๆ น่ีคือการอวยพรให้เจ้าตัวน้อยเจริญเติบโตแขง็แรง 
ถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้ลกูหลานท่ีทาํงานแล้ว กเ็พ่ืออวยพรให้เจริญก้าวหน้าสุขภาพ

แขง็แรง 
หากเป็นลกูท่ีทาํงานแล้วให้พ่อแม่ กคื็อเพ่ืออวยพรให้ท่านแขง็แรงอายยืุนยาว โดย

การท่ีลกูให้พ่อแม่ และพ่อแม่ให้ลกูนั้น ต้องเป็นเงินของใครของมนั ไม่ใช่ว่าลกูให้พ่อแม่ 
เม่ือพ่อแม่รับเงินแล้วอ่ังเปาจากลกูกส่็งคืนเงินท้ังซองกลบัไป แต่ต่างฝ่ายต่างควรเตรียมเงิน
ของตนไว้ให้เรียบร้อย 

                                                                             (ธรรมเนียมจีนมีเหมือน มีต่าง มีแปลก. 2547 : 29) 
  จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ การมอบเงินเอ๊ียบส่วยจ๋ีเป็นธรรมเนียมสาํคญัมากในวนัตรุษจีน และมี

เร่ืองราวเล่าต่อกนัวา่ ในคืนวนัส่งทา้ยปีเก่ามีปีศาจร้ายมาทาํร้ายเดก็  ๆ พอ่แม่ผูใ้หญ่จึงตอ้งเตรียมเงินเอ๊ียบ
ส่วยจ๋ีใหบุ้ตรธิดาเพื่อปกป้องคุม้ครองบุตรธิดาและ ขบัไล่ปีศาจร้าย ธรรมเนียมน้ีจึงไดสื้บทอดรักษาถึง
ปัจจุบนัเพื่อเป็นสิริมงคล จึงพบวา่คนไทยเช้ือสายจีน นิยมขอพรโดยมอบเงินเอ๊ียบส่วยจ๋ีซ่ึงกนัและกนั  และ
ยงัพบวา่คนไทยเช้ือสายจีนใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวและเครือญาติและดาํเนินตามวฒันธรรมจีนเพื่อเป็น
สิริมงคลแก่คนในครอบครัวเป็นสาํคญั 

1.2 สิริมงคลวฒันธรรมจีน-มังกร 
 สารคดีเร่ือง บ่วงส่ือยูอ๋ี่ : ทุกเร่ืองใหส้มปรารถนา  กล่าวถึง มงักรเป็นสตัวใ์นจินตนาการบนสวรรค์
และมีความหมายเป็นสิริมงคล ดงัความวา่  

  คนจีนเรียกว่า ‚เล้ง‛  
  มีความหมายถึง พลงั อาํนาจ ความย่ิงใหญ่ เพศชาย  
                                                      (บ่วงส่ือยู่ อ๋ี : ทุกเร่ืองให้สมปรารถนา. 2540 : 36) 
  จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ คนจีนถือวา่มงักรเป็นสตัวท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุด และเป็นสญัลกัษณ์ท่ีมงคล

ท่ีสุด ในความคิดของคนจีน  มงักรสามารถเดินบนดินได ้วา่ยในนํ้าได ้และบินบนทอ้งฟ้าไดเ้ตม็ไปดว้ย
อาํนาจของเทพเจา้ และเป็นสญัลกัษณ์ของอาํนาจและเกียรติ จึงนิยมใช้ มงักรบนเส้ือผา้ของฝ่ายชายในราช
สาํนกั บนภาพเขียน ภาพฝาผนงั วดัจีน ศาลเจา้ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีคนไทยเช้ือสายจีนรู้จกักนั
อยา่งดี เน้ือหาเร่ืองสิริมงคลวฒันธรรมจีน -มงักร จึงแสดงใหเ้ห็นวา่คนไทยเช้ือสายจีนใหค้วามสาํคญักบั
อาํนาจ ความยิง่ใหญ่ เพื่อใหชี้วิตประสบความสาํเร็จ 

   1.3 การตั้งช่ือยีห้่ออาหารจีน 
สารคดีเร่ือง  สกลุกบัช่ือจีนและความหมายใหห้ายสงสยั กล่าวถึง  ตามกฎหลกัของคนไทยเช้ือสาย

จีนท่ีตั้งช่ือยีห่อ้อาหาร นิยมตั้งช่ือตามลกัษณะของอาหารและช่ือของผูผ้ลิต ดงัความวา่ 
 แล้วเคยสังเกตไหม ความนิยมในความอร่อยของหมแูผ่นหมหูยองน่าจะสูงมากจน
ทุกตลาดสดจะต้องมีร้านขายหมแูผ่นหมหูยองอย่างน้อย 1-2 ร้านเสมอ แถมช่ือกค็ล้าย
คล้ายกัน มี ลิม้จังเฮียง ลิม้ง่ีเฮียง แล้วกก็ระจายสาขาเป็นเฟรนไชส์ของแท้แต่เก่าก่อน 
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 อย่างงลิม้จิงเฮียง ถ้าให้แปลง่าย ๆ กห็มแูผ่นลิม้หอมจริง ๆ นะ  
 ลิม้ แปลว่า จริง ๆ สัจธรรม ของแท้  
 เฮียง แปลว่า หอม  
                                                       (สกุลกับช่ือจีนและความหมายให้หายสงสัย. 2547 : 81) 

 จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่  คนไทยเช้ือสายจีนนิยมตั้งช่ือยีห่อ้สินคา้เป็นช่ือ ร้าน เพื่อไดส้อดคลอ้ง
กบัลกัษณะโดดเด่นของสินคา้ จึงสะทอ้นใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงคุณภาพของสินคา้ และบางร้านนิยมเติมแซ่ของ
ผูผ้ลิตดว้ย เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดจ้าํช่ือร้านและช่ือสินคา้ไดอ้ยา่งง่าย เพื่อใหผู้โ้บริโภคมาสนบัสนุน  
  1.4 การดื่มน า้ชา 

ในสารคดีเร่ือง ความรู้เร่ืองจีนจากผูเ้ฒ่า  กล่าวถึง คนจีนมีธรรมเนียมชงชารับแขก คนไทยเช้ือสาย
จีนไดสื้บทอดรักษาวฒันธรรมอยา่งดี ดงัความวา่ 

นักเลงชารายนีเ้คยได้น่ังชงชาจิบชาอยู่ทุกบ่อย อย่างน้อยอาทิตย์ละคร้ัง เพราะทุก
วันอาทิตย์จะมี ‘เล่าอิว้’ (เพ่ือนผู้ชรา) แวะมาเย่ียมคุยกัน ผู้เฒ่ากจ็ะได้โอกาสตั้งวงชงชาเลีย้ง
สหาย  

                                                                                                                (ความรู้เร่ืองจีนจากผู้เฒ่า. 2541 : 21) 
จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ การด่ืมนํ้าชาเป็นงานอดิแรกของผูเ้ฒ่าและเพื่อนฝงู ซ่ึงการด่ืมนํ้าชาและ

ชงชารับแขกเป็นวฒันธรรมดา้นอาหารการกินอยา่งหน่ึงท่ีมีลกัษณะเฉพาะของคนจีน คนไทยเช้ือสายจีนได้
รักษาวฒันธรรมการด่ืมนํ้าชาของจีนอยา่งดี และไดเ้ผยแพร่อยูใ่นในสงัคมไทย 
 2. ความเช่ือ 

ความเช่ือ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีสืบทอดกนัมาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
หรือกลุ่มชนท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ โดยไม่คาํนึงถึงเหตุผลหรือพื้นฐานความเป็นจริง คนไทยเช้ือสายจีนไดสื้บทอด
ความเช่ือของบรรพบุรุษท่ีเช่ือกนัไวแ้ละปฏิบติัพิธีกรรมต่าง ๆ สืบต่อมา 

2.1 ความเช่ือเร่ืองไหว้เจ้าแม่กวนอมิ  
สารคดีเร่ือง ความรู้เร่ืองจีนจากผูเ้ฒ่า  กล่าวถึง คนไทยเช้ือสายจีนท่ีนบัถือพทุธศาสนานิยมบูชาเจา้

แม่กวนอิมท่ีบา้น เจา้แม่กวนอิมเป็นเทพท่ีมีเมตตาช่วยเหลือและคุม้ครองคนดี ดงัความวา่ 
  สาํหรับตุ๊กตามงคลนี ้ผู้เฒ่าว่ามีอยู่องค์หน่ึงซ่ึงหลายบ้านนิยมบูชากันมากกคื็อ เจ้า

แม่กวนอิม เพราะเจ้าแม่เป็นเทพเจ้าผู้ขจัดทุกข์บาํรุงสุขว่ากันว่าใครมีเร่ืองทุกข์ร้อนอะไร
แม้ไม่ต้องอธิษฐานขอ ท่านกช่็วย ถ้าเป็นคนดี 

                                                              (ความรู้เร่ืองจีนจากผู้เฒ่า. 2541 : 46) 
 จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ การบูชาเจา้แม่กวนอิมเป็นความเช่ืออยา่งหน่ึงของพทุธศาสนาฝ่าย
มหายานของจีน และ มีอิทธิพลสาํคญัต่อความคิดและชีวิตความเป็นอยูข่องลูกหลานคนจีน เจา้แม่กวนอิม
เป็นเทพท่ีมีเมตตาคุม้ครองคนดี ให้ห่างจากทุกขภ์ยัและใหผู้ท่ี้ใจบริสุทธ์ิไดส้มหวงั จึงทาํใหค้นไทยเช้ือสาย
จีนนิยมบูชาเจา้แม่กวนอิมเป็นพิเศษเพื่อมีชีวิตความสุขความเจริญไม่มีทุกขภ์ยัต่าง ๆ เน้ือหาน้ีจึงแสดงให้
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เห็นวา่ คนไทยเช้ือสายจีนนบัถือและพึ่งพาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อใหต้นและลูกหลานมีชีวิตและหนา้ท่ีการงานท่ีดี 
2.2 ความเช่ือฮวงจุ้ยกบัการสร้างฮ้วงซุ้ย 

สารคดีเร่ือง ต่ึงหนัง่เก้ีย กล่าวถึง ตามธรรมเนียมจีน เม่ือคนเสียชีวิต คนจีนนิยมฝังศพ โดยฝังศพท่ีมี
สร้างฮวงซุย้อยู ่การสร้างฮวงซุย้ในธรรมเนียมจีนถือวา่เป็นเร่ืองสาํคญัมากสาํหรับครอบครัว และคนจีนเช่ือ
วา่ฮวงจุย้ท่ีดี จะมีพลงัช่วยลูกหลานเจริญรุ่งเรืองในอนาคต ดงัความวา่ 
  สาํหรับฮวงซุ้ยนี ้คนจีนส่วนใหญ่มีความเช่ือถือมากเร่ืองการเลือกท่ีและการสร้าง

บ้าน ว่าต้องให้ถกูโฉลก หรือถกูต้องตามตาํราฮวงจุ้ย 
  โดยเช่ือกันว่า ในแต่ละท่ีจะมีพลงัลึกลบัท่ีเรียกว่า  ‚แสท่ี‛ แฝงอยู่ การเลือกท่ีได้

ถกูต้อง และสร้างบ้านได้ถกูหลั กฮวงจุ้ย แสงท่ีจะย่ิงช่วยเสริมให้ท่ีตรงตรงน้ันถกูโฉลกกับ
เจ้าของ ทาํให้ผู้อาศัยอยู่เยน็เป็นสุข เจริญก้าวหน้า 

                                                                                                                        (ต่ึงหนั่งเกีย้. 2539 : 57) 
จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ คนไทยเช้ือสายจีนใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองฮวงซุย้มากและเช่ือกนัวา่ ฮวง

จุย้ท่ีดีมีผลกระทบถึงผูต้ายและลูกหลานในอนาคต โดยกาํหนดวา่การสร้างฮวงจุย้ตอ้งถูกโฉลกผูต้ายและ
ลูกหลาน เน้ือหาแสดงใหเ้ห็นวา่ คนไทยเช้ือสายจีน ให้ความกตญัญูต่อพอ่ แม่ ปู่ ยา่ ตา ยาย โดยพยายามหา
และจดัสร้างสถานท่ีอยูใ่หพ้อ่ แม่ ปู่ยา่ ตา ยายท่ีตายไปแลว้เป็นอยา่งดี โดยใชค้วามเช่ือเร่ืองการสร้างฮวงซุย้
โดยเลือกหาฮวงจุย้ท่ีดีนบัเป็นอุบายใหลู้กหลานแสดงความกตญัญูต่อผูมี้พระคุณท่ีล่วงลบัไปแลว้ 

3. เทศกาลของจีน 
เทศกาลต่างๆ ของจีนเป็นเทศกาลเก่าแก่มีรูปแบบหลากหลายและเน้ือหาสมบูรณ์ เป็นส่วนประกอบ

สาํคญัในประวติัศาสตร์ จึงเป็นวฒันธรรมอนัยาวนานของประเทศจีน บรรพบุรุษตามฤดูกาลต่างๆ  ของจีน 
ความเช่ือตาํนาน และบุคคลสาํคญัท่ีบนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ ไดก้าํหนดธรรมเนียมประเพณีของจีน 

 3.1 เทศกาลตรุษจีน 
สารคดีเร่ือง ต่ึงหนัง่เก้ีย กล่าววา่ วนัตรุษจีนเป็นวนัข้ึนปีใหม่ของคนจีน ถือเป็นเทศกาลสาํคญัท่ีสุด

สาํหรับคนจีนและลูกหลาน คนไทยเช้ือสายจีนไดห้ยดุงานเพื่อฉลองวนัตรุษจีน ดงัความวา่ 
  คร้ันพอถึงเทศกาล จะมีการหยดุงาน หยดุกิจการค้า เพ่ือทาํพิธีไหว้เจ้าท่ี ต้องไหว้  

2 ซ้อน ซ่ึงมีการไหว้กลางดึกด้วย 
  นอกจากนีก้จ็ะได้ใช้เวลาในช่วงนีไ้ปเย่ียมคารวะผู้ใหญ่ญาติมิตรท่ีเคารพนับถือ 

และเท่ียวพักผ่อน 
  จึงมีสาํนวน ‚วันจ่าย‛ ‚วันไหว้‛ ‚วันถือ‛  

                                                                                                         (ต่ึงหนั่งเกีย้. 2540 : 35) 
จากตวัอยา่งแสดงเห็นวา่ วนัตรุษจีนเป็นเทศกาลใหญ่ท่ีสุดของจีนและมีความสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับ

คนไทยเช้ือสายจีน ในช่วงเวลาเทศกาลตรุษจีน สมาชิกครอบครัวอยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตาเพื่อฉลองวนัข้ึนปี
ใหม่ของจีน จากเน้ือหาแสดงใหเ้ห็นวา่คนไทยเช้ือสายจีนใหค้วามสาํคญักบัตรุษจีนมากเพื่อตอ้นรับปีใหม่
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และรับสิริมงคล ยงันิยมอยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตากบัเครือญาติและสมาชิกของครอบครัวทุกคน เพื่อสร้างความ
อบอุ่นและความสามคัคีของครอบครัว 

   3.2 เทศกาลกนิเจ 
  ในสารคดีเร่ือง ต่ึงหนัง่เก้ีย กล่าวถึง เทศกาลกินเจเป็นเทศกาลงดกินสตัว ์ซ่ึงเป็นเทศกาลรู้จกักนัดีทั้ง

คนไทยและคนไทยเช้ือสายจีน ดงัความวา่ 
เทศกาลกินเจของคนจีน จะเร่ิมกันตั้งแต่วันท่ี 1 เดือน 9 หรือหลงัจากไหว้

พระจันทร์ประมาณ 15 วัน เรียกเทศกาลกินเจนีว่้า ‚เก้าโหว่ยเจ‛ หรือแปลงว่ากินเจเดือน 9 
น่ันเอง 

กาํหนดระยะเวลากินประมาณ 9-10 วัน  
บางคนอาจนานกว่านี ้ 1-2 วัน แล้วแต่เวลาเร่ิมและเวลาเลิก เช่น บางคนน้ัน พอ

วันท่ี 29 หรือ 30 เดือน 8 กเ็ร่ิมกินแล้ว เป็นต้น 
                                                                                                         (ต่ึงหนั่งเกีย้. 2540 : 95) 

 จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ คนไทยเช้ือสายจีนใหค้วามสาํคญักบั เทศกาลกินเจมาก และได้สืบทอด
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด พร้อมได้เผยแพร่อยูใ่นสงัคมไทยอยา่งดี  คนไทยเช้ือสายจีนบางคน จึงนิยมถือศีลกินเจ
ก่อน 1 หรือ 2 วนั เพื่อประพฤติตนใหส้ะอาดทั้งกาย วาจา ใจ เป็นการกินเจท่ีสมบูรณ์ ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่
คนไทยเช้ือสายจีนใหค้วามสาํคญักบัความเช่ือเก่ียวกบัเทศกาลกินเจเช่นกนั กินเจนอกจากเพื่อสุขภาพ
ร่างกายแลว้ ยงัเพื่อไดข้อความคุม้ครองจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  
 4.พธีิศพ 
 การเกิด แก่ เจบ็ ตายเป็นวงจรชีวิตของมนุษย ์ การถึงแก่ความตายนบัเป็นการเดินทางคร้ังสุดทา้ย
ของชีวิต คนไทยเช้ือสายจีนถูกปลูกฝังใหย้ดึมัน่ในความเช่ือต่างๆ  ในตาํนานเร่ืองราวของจิตวิญญาณ  จึงมี
ธรรมเนียมจดัพิธีศพและทาํพิธีกงเตก็ตามลทัธิทางพทุธศาสนาเพื่อทาํบุญอุทิศส่วนกศุลแก่ผูต้าย และเ พื่อ
แสดงความกตญัญูของลูกหลานท่ีต่อผูท่ี้เสียชีวิต 
  4.1 พธีิข้ามสะพานกงเต็ก 

สารคดีเร่ือง  ธรรมเนียมน้ีคือคาํพร เฮง -เฮง-ฮง-ซก กล่าวถึง คนไทยเช้ือสายจีนมีธรรมเนียม ใน
ลูกหลานพาดวงวิญญาณของบุพการีขา้มสะพานกงเตก็ เพื่อใหด้วงวิญญาณของผูต้ายไดข้ึ้นสวรรค ์ดงัความ
วา่ 

พิธีเร่ิมจากการสวดมนต์ของพระท่ีปะรําหน้าศพ สวดจนได้จังหวะของบทตอน 
พระท้ังหมดกจ็ะเดินนาํขบวน โดยพระรูปท่ี 2 จะเป็นผู้ถือโคมวิญญาณ ต่อจากแถวพระคือ
ขบวนลกูหลาน ท่ีนิยมไล่ตามศักด์ิและอาวโุส 

                                                                         (ธรรมเนียมนีคื้อคาํพร. 2542 : 163) 
จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ พิธีกรรมขา้มสะพานกงเตก็ของลูกหลานคนไทยเช้ือสายจีน คือการท่ี

พระพาดวงวิญาณมาส่งยงัเขตแดนสวรรค ์เน้ือหาน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่คนไทยเช้ือสายจีนมีความเช่ือวา่ ลูกหลาน
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ตอ้งส่งวิญญาณของผูต้ายขา้มสะพานกงเตก็  จึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่คนไทยเช้ือสายจีนมีความเคารพและความ
กตญัญูต่อผูท่ี้เสียชีวิต พิธีกรรมขา้มสะพานกงเตก็จึงเป็นการแสดงความกตญัญูของลูกหลาน และแสดงออก
ต่อผูมี้พระคุณ 

4.2พธีิส่งคนใช้ให้ผู้ตาย 
ในสารคดีเร่ือง ธรรมเนียมน้ีคือคาํพร เฮง -เฮง-ฮง-ซก กล่าวถึง คนไทยเช้ือสายจีนเช่ือวา่เม่ือคนตาย

ไปแลว้ตอ้งอยูใ่นเมืองผ ีลูกหลานจึงนิยมส่งคนใชไ้ปรับใชผู้ต้าย ดงัความวา่  
พระจะบอกบทให้ลกูสะใภ้ท่ีตุ๊กตาชาวว่า ‚...ป๊ักโหล่ว...แม่ใช้ให้ทาํอะไรต้องไป

ทาํนะ‛ ว่าแล้วกเ็อาธูปท่ีติดไฟแดง ๆจิม้ท่ีต่ิงหูตุ๊กตาป๊ักโหล่วหน่ึงที แล้วกไ็ปทาํอย่าง
เดียวกันนีท่ี้ตุ๊กตาคนใช้หญิง 

                                         (ธรรมเนียมนีคื้อคาํพร เฮง-เฮง-อง-ซก. 2542 : 150-151) 
จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ ตามพิธีกงเตก็ของ คนไทยเช้ือสายจีน  หลงัจาก พิธีขา้มสะพานกงเตก็

เสร็จ ยงัมีพิธีส่งคนใชไ้ปรับใชผู้ต้าย เพื่อใหผู้ต้ายดาํเนินชีวิตอยูเ่มืองผมีีความสุขสบายเหมือนยงัมีชีวิตอยูใ่น
เมืองมนุษย ์ตามธรรมเนียมจีนลูกสะใภเ้ขา้ ตอ้ง ร่วมพิ ธี พิธีน้ีจึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ลูกสะใภ้ มีหนา้ท่ีตอ้ง
ปรนนิบติัพอ่แม่สามีแทนลูกสาว ซ่ึงเป็นพิธีท่ีลูกหลานแสดงความกตญัญูอีกทีกบัผูท่ี้เสียชีวิตแลว้ 

 
อภิปรายผล 
 จากวิเคราะห์สารคดีเก่ียวกบัคนไทยเช้ือสายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ ไดพ้บวา่ จิตรา       
ก่อนนัทเกียรติ มี การนาํแสนอความรู้ เก่ียวกบัวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน พร้อมไดส้อดแทรก
ประสบการณ์ของตนเองในงานเขียนดว้ย จึงทาํใหง้านเขียนมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน เน้ือหาท่ีเก่ียวกบั        
คนไทยเช้ือสายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติสามารถแบ่งเป็น 4 ดา้น คือวฒันธรรม ความเช่ือ เทศกาล และ
พิธีศพ เพื่อใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจ วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรม ศาสนาความเช่ือ เทศกาล
และพิธีศพต่างๆ ของคนจีนอยา่งชดัเจนข้ึน จึงแสดงใหเ้ห็นวา่คนไทยเช้ือสายจีนไดสื้บทอดรักษาวฒันธรรม
ท่ีบรรพบุรุษติดตวัมาอยา่งดี และไดป้ฏิบติัในชีวิตประจาํวนัอยา่งเคร่งครัด ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่คนไทย       
เช้ือสายจีนใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวเช่นกนั จึงไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดกบัวฒันธรรมของคนจีนแตจ๋ิ้วใน
ประเทศไทยท่ี พ.สุวรรณ (2550 : 13) กล่าววา่ กลุ่มคนจีนแตจ๋ิ้วเป็นกลุ่มท่ีมัน่คงในการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของตน และยดืถือคุณธรรมความดี เป็นหลกัในการดาํเนินชีวิตอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะในเร่ือง
ของความซ่ือสตัย ์ความมีนํ้าใจ ความยดึมัน่ในเร่ืองความกตญัญูรู้คุณผูมี้พระคุณต่อตนและครอบครัว พร้อม
จะตอบแทนบุญคุณเสมอ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. วิเคราะห์งานสารคดีของจิตรา ก่อนนัทเกียรติในดา้นปรัชญา 
 2. วิเคราะห์การใชภ้าษาในงานสารคดีของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ 
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