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คำานำา

	 โครงการพลังภาษาและวัฒนธรรมในการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา

อย่างยั่งยืนผ่านชุมชนออนไลน์	:	กรณีศึกษากลุ่มจีนฮากกา	ได้รับงบประมาณสนับสนุน

การวิจัยจาก	ส�านักงานกองสนุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส)	และนักวิจัย

จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	มหาวิทยาลัยมหิดล	มีระยะเวลาการท�างาน

วิจัย	1	ปี	(สิงหาคม	2556-	กรกฎาคม	2557)	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับ

แหล่งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมบนเว็บไซต์	 ให้เป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิงเชิงวิชาการได	้

ในโครงการนี้ใช้พื้นที่บนเว็บไซต์	 www.hakkapeople.com	 เป็นพื้นท่ีน�าร่องใน

การท�างานของกลุ่มคนที่ไม่มีพื้นที่รวมกลุ่มเป็นหมู่บ้านจริง		แต่เป็นพื้นที่พบปะของคน

ในชุมชนบนเว็บฮากกา	ในการที่จะธ�ารงรักษาภาษาและวัฒนธรรมต่อไป	สมาชิก

ส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายฮากกา	หรือที่รู้จักกันดีในนามจีนแคะที่มีความตระหนัก

ในการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ	 อย่างน้อยเพื่อยืดเวลาในการสูญหาย

ไปอีกระยะหนึ่ง

	 โครงการน�าร่อง	1	ปี	เป็นเวลาที่สั้นมาก	หากเทียบกับการท�างานวิชาการ	

หรือการเขียนงานเชิงวิชาการแล้วคงเป็นไปได้ยากที่จะท�าได้สมบูรณ์	อย่างไรก็ตาม	

โครงการนี้ท�าได้ดีระดับหนึ่งเนื่องจากสมาชิกประกอบด้วย	 คนที่มีความรู้หลายระดับ	

หลากหลายช่วงอายุ	 มีความสามารถที่แตกต่างกัน	และเริ่มเขียนจากเรื่องที่ตนเองรู้ดี

ที่สุด	หรือสนใจมากที่สุด	จึงมีแรงผลักดันให้เกิดงานเขียนขึ้นมาก	อาจจะสั้นบ้าง	ยาวบ้าง

คละกันไปตามแต่เนื้อหา

	 เนื้อหาบางส่วนที่ผ่านกระบวนการให้ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว	ได้น�า

มารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้	ซึ่งสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่	www.hakkapeople.com	

ในบล๊อกของโครงการวิจัยฯ	และหวังว่าสมาชิกคงจะได้เขียนงานที่มีประโยชน์	หรือท่ี

ต้องการถ่ายทอดให้ลูกหลานได้รับรู้ในโอกาสต่อไปตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจอยู่	เพื่อ

สืบทอดปณิธานความเป็นชาติพันธุ์จีนฮากกาสืบไป



	 สมาชิกทีมวิจัยฯ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ข้อมูลที่บันทึกไว้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อ

ลูกหลานชาวฮากกา	หรือขักหงิน	รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปไม่มากก็น้อย	ซึ่งเล่มนี้ถือเป็น

เล่มที่	1	หวังว่าคงจะมีเล่มที่	2	3	4........ต่อไป

ขอน้อมคารวะ	

ทีมวิจัย

กรกฎาคม	2557
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มักพบกระจายอยู่กับจีนส�าเนียงอื่นๆโดยทั่วไป

โครงการพลังภาษาและวัฒนธรรมในการส่งเสริมการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาอย่างยั่งยืนผ่านชุมชนออนไลน์ :

กรณีศึกษากลุ่มจีนฮากกา

ความเป็นมาของโครงการ
	 www.hakkapeople.com	ถือเป็นเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูล	รวบรวมความรู้
ทางด้านภาษา	ประวัติศาสตร์	และวัฒนธรรมของชาวจีนฮากกาในประเทศไทย	รวมทั้ง
ได้กลายเป็นชุมชนออนไลน์	ที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	โต้ตอบกันระหว่าง
สมาชิกด้วยกันเอง
	 จากการติดตามความเคลื่อนไหวทางเว็บไซต์ของผู้วิจัย	พบว่า	มีกลุ่มคน
หลากหลายวัยที่เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูล	บ้างเป็นผู้รู้ที่เข้ามาให้ข้อมูล	บ้างเป็นผู้ที่เข้ามา
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	แต่ยังคงขาดความต่อเนื่องและความสมบูรณ์
 คณะวิจัยได้เล็งเห็นความส�าคัญของความรู้	และข้อมูลที่สามารถถ่ายทอด
ผ่านบนเว็บไซต์	ให้กลายเป็นแหล่งศึกษาที่สามารถอ้างอิงทางวิชาการได้	เพื่อยกระดับ
แหล่งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมบนเว็บไซต์	อีกทั้งยังสนับสนุนศักยภาพของเจ้า
ของภาษาและวัฒนธรรมบนโลกไซเบอร์	และเพื่อสร้างชุดความรู้ภูมิปัญญาในรูปแบบ
ต่าง	ๆ	ผ่านเว็บไซต์	www.hakkapeople.comซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูภาษา	ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
จุดประสงค์ของโครงการ
	 1.	เพื่อสนับสนุนศักยภาพของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมบนโลกไซเบอร์	
	 			ในการฟื้นฟูภูมิปัญญาและสุขภาวะชุมชน	
	 2.	เพื่อยกระดับแหล่งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมบนเว็บไซต์	ให้เป็นแหล่ง	
	 			ศึกษาและอ้างอิงเชิงวิชาการได้		ซึ่งเป็นพื้นที่พบปะของคนในชุมชนเว็บ	
	 			ฮากกาในการที่จะธ�ารงรักษาภาษาและวัฒนธรรมต่อไป
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	 3.	เพื่อสร้างชุดความรู้ภูมิปัญญาในรูปแบบต่างๆบนเว็บไซต์	ด้านภาษา
	 			และวัฒนธรรม	เป็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสร้างเสริม
	 			สุขภาวะชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
	 กลุ่มเป้าหมายหลัก	คือ	กลุ่มคนฮากกาที่ต้องการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม
	 กลุ่มเป้าหมายรอง	คือ	นักศึกษาและคนทั่วไปที่มีความสนใจกลุ่มฮากกา	
พื้นที่ดำาเนินงาน
	 สมาชิกของกลุ่มฮากกาบนเว็บไซต์	www.hakkapeople.com

การทำากิจกรรมในโครงการ
	 1) กิจกรรมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการ	วันที่	26	ตุลาคม	2556	ทีมวิจัย	และ
สมาชิกเว็บไซต์	hakkapeople.com	ได้เดินทางมาประชุมร่วมกันที่โรงแรมมิราม่า	
กรุงเทพ	ฯ	โดยทุกท่านได้แนะน�าตัว	ท�าความรู้จักกัน	จากนั้นหัวหน้าโครงการ	โดย	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศิริเพ็ญ	อึ้งสิทธิพูนพร	ได้อธิบาย	ชี้แจงเกี่ยวกับการด�าเนินงาน
โครงการวิจัย	ตั้งแต่	ความเป็นมา	วัตถุประสงค์	การด�าเนินงาน	และผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจร่วมกัน

	 นอกจากนี้	อาจารย์ไห่หยาง	ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างบทเรียน
ภาษาฮากกา	และเทคนิค	วิธีการตัดต่อวิดีโอ	และเสียง	เพื่อที่จะสามารถน�าเสนอขึ้นบน
เว็บไซต์ได้	พร้อมกันนั้นเว็บมาสเตอร์ยังได้อธิบายความเป็นมาของเว็บไซต์และแนะน�า
วิธีการน�าเสนอเนื้อหาทั้งในรูปแบบข้อความและรูปภาพบนเว็บไซต์
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	 จากการประชุมครั้งนี้	ท�าให้ได้ประเด็นและเรื่องที่จะเขียนบนเว็บไซต์	เช่น	
ประเด็นอาหารฮากกา,	ประวัติความเป็นมาของชาวฮากกา,	เรื่องเล่าและค�าสอน
ของชาวฮากกา	เป็นต้น	ซึ่งสมาชิกบางท่านมีเรื่องที่ตนเองสนใจอยากจะเขียนอยู่
แล้ว
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	 2) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การบันทึกข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมจีนฮากกา
ผ่านชุมชนออนไลน์”	ในวันที่	8	กุมภาพันธ์	2557	
ทีมวิจัยและสมาชิกเว็บไซต์ฮากกาออนไลน์	ได้ร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การบันทึกข้อมูลภาษา
และวัฒนธรรมจีนฮากกาผ่านชุมชนออนไลน์”	
ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย		มหาวิทยาลัยมหิดล	
	 โดยการประชุมครั้งนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.สิงหนาท	น้อมเนียน	นักวิจัยโครงการ	ได้ให้ความรู้
ในเรื่อง	“การเขียนบทความออนไลน์	ง่ายนิดเดียว”	
โดยมีเนื้อหาส�าคัญ	เช่น	ท�าไมต้องเขียนบทความ	
ความหมายของบทความ	บทความทั่วไป	ต่างจาก
บทความวิชาการอย่างไร	องค์ประกอบของบทความ
ขั้นตอนการเตรียมบทความ	เป็นต้น	จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุม	ได้ทดลองเขียนบทความ
ของตนเอง	และคุณคณากร	ศรีมิ่งมงคลกุล	(webmaster)	ได้อธิบายถึงวิธีการและ
ขั้นตอนของการน�าบทความ	/	รูปภาพ	/	ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง	แสดงบนเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง
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	 3) การประชุมแลกเปลี่ยนการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาด้านภาษาและ
วัฒนธรรมกลุ่มจีนฮากกา	วันที่	6	เมษายน	2557	ทีมวิจัย	และสมาชิกเว็บไซต์
ฮากกาออนไลน์	ได้ร่วมเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มจีนฮากกา	ที่โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์	จังหวัดราชบุรี

	 การประชุมครั้งนี้ทีมวิจัยและสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการต้อนรับ
จากสมาคมฮากกา	จังหวัดราชบุรี	เป็นอย่างดี	และได้รับเกียรติจากคุณบดินทร์ภัทร	์
อธิบดิ์ตระกูล	เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มจีนฮากกา	รวมทั้ง
การทอผ้าขาวม้าของชาวฮากกาในจังหวัดราชบุรีอีกด้วย	จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุม
ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนในหลายประเด็น	เช่น	ประเพณี	พิธีกรรมของชาวจีนฮากกา	
ประวัติศาสตร์การอพยพและการตั้งถิ่นฐานของบรรพบุรุษของแต่ละคน	นอกจากนี้
อาจารย์ไห่หยาง	ยังได้ให้ข้อมูลการหาความรู้เกี่ยวกับพจนานุกรมภาษาฮากกาอีกด้วย
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	 ในวันที่	7	เมษายน	2557	ทีมวิจัย	และสมาชิกเว็บไซต์ฮากกาออนไลน์	
ได้เดินทางไปสักการะเจ้าพ่อกวนอู	ศึกษาดูงานโรงงานทอผ้าขาวม้า	โรงงานทอกระสอบ
และพิพิธภัณฑ์จิปาถะภัณฑ์สถาน	บ้านคูบัว	เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้าเพิ่มเติม

	 4) กิจกรรมการประชุม “บันทึกเรื่องเล่าผ่านทางลูกหลานคนฮากกาบุรีรัมย์” 
วันที่	28	มิถุนายน	2557	ทีมวิจัย	และสมาชิกเว็บไซต์ฮากกาออนไลน์	ได้เดินทางไป
ประชุม	ที่ห้องประชุมโรงเรียนฮั่วเคี้ยว	จังหวัดบุรีรัมย์	ซึ่งได้รับการต้อนรับจากชาวฮากกา	
ในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างดี
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	 การประชุมครั้งนี้	ได้มีผู้รู้	และผู้สูงอายุ	ได้เล่าประวัติศาสตร์การอพยพจาก
เมืองจีน	วิถีชีวิตในอดีต	และประสบการณ์ของตนเอง	ให้ทีมวิจัยและสมาชิกเว็บไซต์
ฮากกาได้ฟัง	นอกจากนี้ยังได้มีการสาธิตการประกอบอาหารจีนฮากกาให้ได้ชมด้วย
เช่น		ย้องเท้วฟู้	(เต้าหู้ยัดไส้),	เค่วหยุก,	จูหยุกเปี้ยง,	เกจิ้ว	(ไก่ผัดเหล้า)	ใช้เป็นอาหาร
ส�าหรับผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูก,	ฟุ่งมุนจู๊หยุก	(พะโล้ฮากกา),	ขาหมูใส่ถั่วลิสง	เป็นต้น	
พร้อมกับถ่ายวิดีโอ	เพื่อน�าเสนอบนเว็บไซต์อีกด้วย
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	 วันที่	29	มิถุนายน	2557	ทีมวิจัย	และสมาชิกเว็บไซต์ฮากกาออนไลน์	ได้เดินทาง
ไปที่สมาคมฮากกาจังหวัดนครราชสีมา	 โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมกับมี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวฮากกา	ในจังหวัดนครราชสีมา	
และวิถีชีวิต	วัฒนธรรมของชาวฮากกาในอดีต	หลังจากที่คณะวิจัยได้ชี้แจงกระบวนการ
วิจัยให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วนายกสมาคมฮากกานครราชสีมา	และอุปนายกของสมาคม
ฮากกานครราชสีมา	ยังได้ให้ความส�าคัญกับการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมฮากกาให้
กับชนรุ่นหลังอีกด้วย

	 5) การประชุม “ตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และสรุปบทเรียน
การด�าเนินงานโครงการ กรณีศึกษากลุ่มจีนฮากกา”		ในวันที่	5	กรกฎาคม	2557	และ
วันที่	2	สิงหาคม	2557	ที่สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย		มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมี	ดร.ภูรดา	เซี่ยงจ้ง	และรองศาสตราจารย์
ดร.	บุญเรือง	ชื่นสุวิมล	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	ได้มา
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	เพื่อให้บทความมี
ความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	หลังจากที่ได้
ซักถามข้อสงสัย	อภิปรายข้อมูลเพิ่มเติมจาก
เจ้าของเนื้อเรื่อง	ท�าให้เนื้อหามีความชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น
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	 ในการประชุมครั้งนี้	ได้มีการปรับปรุงแก้ไข	บทความร่วมกัน	โดยมีประเด็น
ส�าคัญ	ได้แก่		ประวัติศาสตร์จีนฮากกา,	เรื่องเล่าชาวจีนฮากกา	และเทศกาลของชาวจีน	
เป็นต้น
	 จากการจัดกิจกรรมร่วมกันดังกล่าวนี้	ได้ท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ตั้งแต่	เทคนิค	วิธีการเขียนบทความ	การน�าเสนอบทความแสดงบนเว็บไซต์	การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างชาวฮากกาด้วยกันในจังหวัดต่าง	ๆ	ของประเทศไทย	รวมทั้งได้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกัน	และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในโลกออนไลน์	และในโลกแห่งความเป็นจริง	
ปัจจุบันสมาชิกบนเว็บไซต์ได้พบปะสังสรรค์กันมากขึ้น	และได้ท�าให้เว็บไซต์	www.
hakkapeople.comได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้	ที่รวบรวมข้อมูล	ความรู้	ประวัติศาสตร์	
เรื่องเล่า	วิถีชีวิต	ประเพณี	และวัฒนธรรมของชาวฮากกาในประเทศไทยไว้มากที่สุด
อีกด้วย
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	 6) กิจกรรม “เวทีประชาสัมพันธ์สื่อสาร และเผยแพร่ความรู้ ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนฮากกา”	หลังจากท�ากิจกรรมครบขั้นตอนแล้ว	เมื่อวันที่	19-20	กรกฎาคม	
2557		ทีมวิจัย	และสมาชิกเว็บไซต์ฮากกาออนไลน์	ได้ไปพบปะกับสมาชิกฮากกาที่
สมาคมฮากกานครสวรรค์	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของโครงการวิจัยฯ	ว่าได้
ด�าเนินการอะไรมาบ้าง	ซึ่งมีกิจกรรมที่ส�าคัญคือ	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประวัติคนจีน
ถิ่นต่างๆที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์	โดยได้รับเกียรติจากผู้อาวุโสของสมาคมฮากกา
นครสวรรค์และคุณนภดล	ชวาลกร	(ผู้อ�านวยการศูนย์ฮากกาศึกษา	-	กรุงเทพ)	ได้
กรุณาเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ	“การสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูภาษาและ
วัฒนธรรมจีนฮากกา”	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เกิดความตระหนักในการ
สานต่อเรื่องการถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมฮากกาสู่ลูกหลานต่อไป	 ก่อนปิด
การประชุมทีมวิจัยได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่สมาชิกเว็บไซต์ที่ได้ร่วม
ท�าวิจัยและเขียนผลงานเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	 โดยคาดหวังให้มีก�าลังใจในการ
สร้างสรรค์งานต่อไป

	 นอกจากนี้ในวันรุ่งขึ้นทีมวิจัยและสมาชิกเว็บไซต์ฮากกายังได้ไปเรียนรู้สถานที่
ส�าคัญ	ได้แก่	ศาลเจ้าที่เกี่ยวข้องกับคนจีนในจังหวัดนครสวรรค์	โดยได้รับความอนุเคราะห์
น�าชมจากนายกสมาคมฮากกานครสวรรค์และคณะอีกด้วย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังสิ้นสุดโครงการ
	 1.	เกิดแหล่งเรียนรู้บนเว็บไซต์ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการธ�ารงรักษา
	 				และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
	 2.	เกิดความร่วมมือในการผลิตสื่อหรือชุดความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมฮากกา	
	 			เพื่อถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรม	จากผู้มีภูมิรู้ทั้งที่เป็นสมาชิกในเว็บ
	 			และเครือข่าย
	 3.	เกิดการใช้ภาษาฮากกาทั้งจากผู้รู้และผู้ไม่รู้มากขึ้น	จากการเข้ามาแสดง	
	 			ความคิดเห็นหรือสถิติการเข้าชม
	 4.	เกิดรูปแบบการท�างานกับชุมชนโดยผ่านทางสัมคมออนไลน์
	 5.	ได้ชุดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของกลุ่มฮากกาที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิง	
				 				เชิงวิชาการ
	 6.	เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการส่งเสริม	สนับสนุนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
	 				ทางชุมชนออนไลน์
	 7.	ให้เกิดความตื่นตัว	สนใจในการอนุรักษวัฒนธรรม	ได้บันทึกไว้มิให้สาบสูญ
	 8.	มีส่วนกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจได้สืบค้นหาข้อมูลให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ
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客家人的祖先源自中原，是从中原迁徙到南方，是汉民族在中国
南方的一个分支。客家文化一方面保留了中原文化主流特征，另
一方面又容纳了所在地民族的文化精华。客家人常常以那些英才
男儿为榜样，启发教育儿孙，向功勋事业有成的前辈们学习。
有人说：有太阳的地方就有中国人，有中国人的地方就有客家
人。

还有人说：哪里有阳光，哪里就有客家人；哪里有一片土，客家
人就在哪里聚族而居，艰苦创业，繁衍后代。

由于客家人行走天下，移民世界，且在海外商界不乏成功者，因
此有“东方犹太人”之称。

客家人是迁徙到南方的汉人

说到客家人，人们马上会问：何谓“客家”？

“客家”一词，在客家语与汉语广东方言中均读作“哈嘎”
（Hakka），含有“客户”之意。《辞海》中是这样解释的：相传
在4世纪初（西晋末年），生活在黄河流域的一部分汉人因战乱南
迁渡江，至9世纪末（唐朝末年）和13世纪初（南宋末年）又有大
批汉人南迁粤、闽、赣、川……即现在的广东、福建、广西、江
西、湖南、台湾等省区以及海外。为了与当地原居土著居民加以
区别，这些外来移民自称自己是“客户”，是“客家”，是“客
家人”。

由此可见，客家人的祖先源自中原，是从中原迁徙到南方，是汉
民族在中国南方的一个分支。客家人的主要聚集地在赣南、闽
西、粤东，那里有29个县是“纯客县”。在宋末以前，宁化是客

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวฮากกา
(เนื้อหาต้นฉบับภาษาจีนจากเว็บถามตอบของไป่ตู้	)	
http://zhidao.baidu.com/question/18413913



宁化是客家人南迁的集散中心；在明末清初，嘉应州（现梅州
市）是客家人的集散中心。客家人以此为轴心向中国南方逐渐扩
展并形成了一个独特的民系——客家民系，成为汉民族8大民系中
重要的一支。

据考证，客家人的先民，有过6次大规模的南迁：

第一次南迁是在秦始皇时代。公元前221年秦始皇统一中国后，为
了政治和军事的需要，派兵60万人“南征百越”。南下的秦军，
从闽粤赣边入抵揭岭（即揭阳山，今揭阳县北150里），直抵兴
宁、海丰二县界。公元前214年，秦始皇再派50万兵丁“南戍五
岭”（今两广地区）。这些兵丁长期“戍五岭，与越杂处”。秦
亡后，两批南下的秦兵都留在当地，成为首批客家人。

第二次南迁是在东晋“五胡乱华”时期。当时，为了避难，一部
分中原居民辗转迁入闽粤赣边区。稍后，由于南北对峙，又有
大约96万中原人民南迁至长江中游两岸。其中一部分人口流入赣
南，一部分经宁都、石城进入闽粤地区。

第三次南迁是在唐末黄巢起义时期。先是唐代安史之乱，给百姓
带来巨大灾难，迫使大量中原汉人南逃。唐末黄巢起义，又有大
批中原汉人逃入闽粤赣区。如宗室李孟，由长安迁汴梁，继迁福
建宁化古壁乡。固始人王绪、王潮响应黄巢起义，率光、寿二州
农民起义军五千下江西，致使闽赣边一带人口激增。

第四次南迁是宋南渡及宋末时期。金人入侵，建炎南渡，一部分
官吏士民流移太湖流域一带。另一部分士民或南渡大庚岭，入南
雄、始兴、韶州；或沿走洪、吉、虔州，而后由虔州入汀州；或
滞留赣南各县。南宋末年，元军大举南下，又有大量江浙及江西
宋民，从蒲田逃亡广东沿海潮汕至海南岛。

第五次南迁是在明末清初时期。其时，生活在赣南、粤东、粤北
的客家人因人口繁衍，而居处又山多地少，遂向川、湘、桂、台
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台诸地以及粤中和粤西一带迁徙。这次大规模的迁徙，在客家移
民史上被称作“西进运动”。四川的客家基本上来源于这次“西
进运动”。当时四川人口因战乱、瘟疫及自然灾害锐减，清政府
特别鼓励移民由“湖广填四川”。

第六次南迁是19世纪中叶太平天国时期。当时为避战乱，有一部
分客家人迁徙到南亚，有的被诱为契约劳工，被押往马来西亚、
美国、巴拿马、巴西等地。

除以上6次大规模的南迁外，中原汉人也有因旱灾水患逃荒而南迁
者，另有历代官宦、贬谪、经商、游学而定居闽粤赣边地区的，
但并不是所有南迁的汉人都成为客家人，他们中只有闽粤赣系和
源自这一系的人，才被称为客家人。

据统计，现在生活在中国大陆的客家人，主要分布在广东、江
西、福建、四川、湖南、湖北、贵州、台湾、香港、澳门等地
区，总人口达5000万以上，占汉族人口的5%。在国外，客家人主
要分布在东南亚的泰国、马来西亚、印度尼西亚、新加坡，东亚
的日本、朝鲜，美洲的美国、加拿大、巴西，欧洲的英国、法
国、荷兰、比利时、卢森堡、德国和奥地利等80多个国家和地
区，有3000万之众。

客家先祖原本居住在北方，后来搬迁到江南，分住赣、粤、闽、
湘、台、琼诸省，并逐渐散及国外，漫布全球。赣南是客家先民
南迁的第一站，也是客家人数最多居住最集中的地区之一。“客
家”这一称谓的来历是与客家先民的迁徙相关联的。对其居住地
而言，这些人是从别处搬迁过来的“客”，可以说，离开了迁徙
就不会有“客家”这一称谓。

客家人迁徙的原因多种多样。早期则主要是源于灾害的胁迫。诸
如残酷的战争、水、旱、虫等特大自然灾害的打击及瘟疫的流
行。中国历史上每次大规模的战乱，几乎都造成了客家人的大迁
徙。据史料记载，南北朝时期就有过客家先民的大迁徙。试想，
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在漫长的岁月里，“五胡十六国”，战火不断，哀鸿遍野，不逃
离能活命吗？据说我们陈氏先祖就是在那个时期离开豫西故土辗
转来到江西最后定居赣县的。“月是故乡明”啊，开始，先民们
也许只想暂时客住一段时间，但慢慢地也就习惯了。于是建造房
舍，开垦田地，畜养猪牛，长久地居住下去。由暂时的客住到长
久的家居。就这样，也就永远的“客家”了！

值得一提的是，有一种特殊方式的迁徙。据说秦始皇为了建造阿
房宫，驱赶数万“木客”往赣南兴国伐木，没累死的后来就留在
了当地，这大概便是赣南客家最早的先民。

迁徙的过程肯定是艰险的。扶老携幼，跋山涉水，到一个陌生的
地方去安家过日子。客家先民披荆斩棘，排除险阻，“逢山开
路，遇水架桥”。他们终于挺过来了，形成今天这样一支有着数
千万人丁的兴旺发达的民系群体。

迁徙的最后一道程序是建房造屋安下家来。一位客属长者说：“
安家最重要的是定屋场的位置。怎么定呢？要看风水。这个风
水，不是地理先生讲迷信的那个风水。主要是采阳光，看风向，
近水源，傍硬山，择高地。而坐北朝南、向阳背风、柴近水便、
视野开阔则是理想的选择。”

人们常常赞叹客家人的勤劳、勇敢、坚毅和机智。客家作为一个
民系群体，由于先民数代屡次长途的迁徙，它自然比其他群体更
多样更深层次地体验了社会实际和生产实际，它也就必然受到了
更多的锤炼和滋养，积累了更多的处理与自然界关系及社会人际
关系的经验。因此，客家群体中出现过大批的政治家、科学家、
文学家、企业家……

16



สืบสานประวัติศาสตร์ฮากกาผู้งั้งเกี้ยง (ทรหดและทรนง)

คำาแปลโดย แก้วชาย  ธรรมาชัย
ชื่อในเว็บฯ อาหงิว ( ไช้เกี้ยมฮยุ่ง )

เกริ่นนำา
	 การรู้ประวัติศาสตร์	เป็นเรื่องใหญ่ของการรู้-การด�ารงชีวิต	ในความรุ่งเรือง
และล่มสลาย	เป็นวิถีทางไปสู่ความยืนยงหรือสูญหาย	เป็นเรื่องพึงรู้	อย่าประมาทว่า
ไม่ส�าคัญเด็ดขาด!	เพราะยิ่งก้าวสูงอยู่ในสังคม	ท่านจะยิ่งมีชีวิตอยู่ในประวัติศาสตร์	สิ่งดี-
ไม่ดีที่ท่านกระท�า	ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้	 แม้ตัวท่านดับสูญไปจากโลกนานแล้ว	แต่
ชื่อเสียงและการกระท�าของท่าน	ไม่เคยตายไปจากประวัติศาสตร์

	 การที่จีนด�ารงความยิ่งใหญ่มาตลอดหลายพันปี	เพราะคนจีนเป็นนักประวัติ
ศาสตร์แทบทุกคน	เรียนรู้ตั้งแต่ประวัติของคนในตระกูล	จนถึงระดับประเทศ	และ
ระดับโลก	ประวัติศาสตร์	มีการจดบันทึกต่อเนื่องจริงจัง	และไม่มีอ�านาจใดมาบิดเบือน
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ได้	เคยมีฮ่องเต้หลายพระองค์	ต้องการ
บิดเบือนประวัติศาสตร์	 ถึงขนาดประหารอาลักษณ์ที่ขัดขืนไปหลายคน	แต่ไม่เป็นผล
ให้คนกลัวตาย!	จนฮ่องเต้ยอมรับรู้ในสัจธรรมว่า	การที่อาลักษณ์ยอมตาย	มากกว่า
ยอมบันทึกบิดเบือนตามรับสั่ง	 เพราะเขารู้ดีว่า	การเขียนบิดเบือนมดเท็จเพียงคนเดียว
เขาจะกลายเป็นแกะด�า	 ถูกประวัติศาสตร์ประนามไปชั่วกาลนาน	 เพราะแท้จริงประวัติ
ศาสตรม์ิได้มีเพียงอาลักษณ์เท่านั้นที่จดบันทึก	พวกขุนนาง	ข้าราชการ	ทหาร	พลเรือน
ต่างก็มีการจดบันทึกเช่นกัน	และตลอดหลายพันปี	ก็มีการตรวจสอบเทียบทวนกัน
ตลอดเวลา
	 จึงเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้ว่า	สิ่งที่บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของจีน	เป็นเรื่องที่
เคยเกิดขึ้นจริง	หากเป็นเรื่องเหลวไหลไม่จริง	จะถูกคัดทิ้งไม่เป็นประวัติศาสตร์	หรือ
ไม่ก็ถูกประนามว่าบิดเบือน	เรื่องที่มาที่ไปของบรรพชนชาวฮากกา	นอกจากเป็นบันทึก
ประวัติศาสตร์ที่ทางการบันทึกไว้แล้ว	ยังมีบทเพลง	บทกวีต่างๆของชาวฮากกาตลอดถึง	
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ประเพณี-วัฒนธรรม	ภาษา	สอดคล้องกับการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
ว่า	“	ฮากกา	“	มีประวัติศาสตร์ดังที่จะกล่าวถึงนี้จริงว่า....

	 ฮากกามาจากไหน	บรรพชนของชาวฮากกาเดิมอยู่ที่จงหยวน	ได้อพยพ
จากจงหยวนลงมาทางใต้	ซึ่งถือเป็นชาวฮั่นสาขาหนึ่งของจีนที่ลงมาอยู่ตอนใต้
ของประเทศจีน

	 วัฒนธรรมส่วนหนึ่งของชาวฮากกา	ยังคงรักษารูปแบบเดิมของชาวจงหยวน
(ดินแดนภาคกลางของจีน)	ที่ยังคงสืบสานตลอดมาไม่ขาดสาย	จนถือเป็นหลักฐาน
ยืนยันความเป็นชาวฮั่นแต่เดิมได้	ในส่วนอีกด้านหนึ่ง	ชาวฮากกาได้ผสมผสานรับเอา
วัฒนธรรมที่ส�าคัญของคนพื้นเมืองทางตอนใต้ไว้ด้วย

	 ชาวฮากกาเน้นรูปแบบความเป็นสุภาพชนนักสู้	ในการอบรมสั่งสอนลูกหลาน
ทั้งมุ่งเน้นให้ศึกษาฝึกฝน	สร้างสรรค์แต่สิ่งดีงาม	ตามอย่างบรรพชนที่ได้ท�าไว้เป็น
ตัวอย่าง	มีคนกล่าวว่า	“ที่ใดมีตะวันขึ้น	ที่นั่นมีชาวจีน	ที่ใดมีชาวจีน	ที่นั่นมีฮากหงิ่น”	
และมีอีกค�า	“ที่ใดมีแสงตะวัน	ณ	ที่นั้นก็มีฮากหงิ่น”	ที่ใดมีผืนแผ่นดิน	ฮากหงิ่นจะไป
อยู่ที่นั่นร่วมกับคนแผ่นดินนั้น	ยอมล�าบากในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า	เพื่อ
อนุชนคนรุ่งหลัง”

	 นับจากชาวฮากกาเดินทางไปทุกแห่งใต้หล้า	เหมือนนักเดินทางรอบโลก	และ
ได้ประสบความส�าเร็จในการท�าธุรกิจ-การค้าในประเทศต่างๆ	จึงเป็นเหตุให้ถูกเรียกว่า..
“ยิวแห่งตะวันออก”		(คุณวิชาญ	ศิริกาญจนโรจน์	สมาชิกเว็บไซต์ได้แสดงความคิดเห็น
ว่า	ยิวแห่งตะวันออก	มีความหมายโดยทั่วไป	2	ความหมาย	ได้แก่	พวกคนเร่ร่อนและ
กลุ่มคนที่ยังคงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ตนเองไว้ได้)	ทั้งที่ชาวฮากกาเป็นฮั่นที่อพยพ
ลงมาทางใต้

	 เมื่อพูดถึงฮากกาหงิ่น	ผู้คนมักตั้งค�าถามขึ้นทันทีว่า	“อะไรคือฮากกา?”	ค�าว่า
“	ฮากกา”	ประโยคนี้!	เป็นทั้งภาษาฮากกาและภาษาฮั่น	ที่ภาษากวางตุ้งอ่านออก
เสียงว่า	“Hakka”	ซึ่งหมายถึงอาคันตุกะ	(ผู้มาเยือน)	บ้างก็ว่า	“	ฮักฮู่	”	อย่างจงใจ	
ตามสารานุกรมจีนเล่มที่ชื่อว่า	“ฉือไห่”	ได้อธิบายไว้ดังนี้..
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	 ในช่วงต้นศตวรรษที่	4	(ปลายราชวงศ์จิ้น)	ชาวฮั่นส่วนที่อาศัยใช้ชีวิตอยู่ตาม
ลุ่มแม่น�้าฮวงเหอ	ต้องเดินทางอพยพข้ามแม่น�้าลงใต้	เพื่อหลบหนีภัยสงครามที่เกิดขึ้น	
แล้วในปลายศตวรรษที่	9	(ปลายราชวงศ์ถัง)	กับต้นศตวรรษที่	13	(ปลายวงศ์ซ่งใต้)
	ได้มีชาวฮั่นกลุ่มใหญ่อพยพลงใต้	มาที่	“เยว่”	(กวางตุ้ง)	“หมิ่น”	(ฝูเจี้ยน)	“กั้น”	
(เจียงซี)	“ชวน”	(เสฉวน)	และ	เซียง	(หูหนาน)	เลยไปเกาะไต้หวันก็ไม่น้อย	ที่ออกโพ้น
ทะเลก็มากเช่นกัน

	 ชาวฮากกาได้เข้าผสมกลมกลืนอยู่กับคนในท้องถิ่นต่างๆ	แต่ก็ยังเรียกตนเอง
ที่อพยพมาอยู่ต่างแดนว่า	“ฮากกาหงิ่น”	จึงเห็นได้ว่า	บรรพชนของชาวฮากกาอยู่ที่
จงหยวน（中原）แล้วอพยพลงมาทางใต้	ซึ่งยังถือว่า		ฮากกาเป็นชาวฮั่นสาขาหนึ่ง
ของจีนที่อพยพลงมาทางใต้	จุดที่ชาวฮากกาลงมาอยู่รวมตัวกันมาก	คือ	กั้นหนาน	
(ทางตอนใต้ของมณฑลเจียงซี)	หมิ่นซี	(ด้านตะวันตกของมณฑลฝูเจี้ยน)	เยว่ตง	
(ด้านตะวันออกของมณฑลกวางตุ้ง)	ในบริเวณ	29	อ�าเภอนี้	ถือเป็น	“ถิ่นที่อยู่ของ
ฮากกาแท้”

	 ช่วงปลายราชวงศ์ซ่งใต้	อ�าเภอหนิงฮว่า	ถือเป็นจุดศูนย์รวมของชาวฮากกา
ที่อพยพลงใต้	ครั้นมาถึงปลายราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิง	พื้นที่ที่เรียกว่า	“เขตเจียอิงโจว”	
(ปัจจุบันคือเมืองเหมยโจว)	เป็นจุดศูนย์รวมของชาวฮากกา	การอพยพเคลื่อนย้ายของ
ชาวฮากกาลงมาตอนใต้ของจีน	ได้ค่อยๆเพิ่มพูนขยายตัวเป็นกลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ของกลุ่มชนที่เรียกว่า..	ฮากกา	และถือเป็นชาวฮั่นที่มีความส�าคัญ	1	ใน	8	ของชาวฮั่น
ทั้งระบบ	การตรวจสอบจากประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้	บรรพชนของชาวฮากกามีรูปแบบ
การอพยพลงใต้	6	ครั้งใหญ่ๆ

ครั้งที่ 1.	ฮากกาที่เดินทางลงใต้	เป็นยุคฉินซีฮ่องเต้	อยู่ในช่วง	212	ปีก่อนคริสตศักราช
ฉินซีฮ่องเต้	ได้รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียว	การเมืองขณะนั้นต้องใช้การทหาร
เป็นส�าคัญ	จึงได้ส่งกองทัพหกแสนนายของทหารฉิน	ยกทัพลงใต้	โจมตีชนไป๋ยเยว	่	
(หนานเจิ้งไป๋ยเยว่	南征百越)	กระจาย-	คลุมพื้นที่ฝูเจี้ยน	กว่างตง	กว่างซี	จนถึง
เจียงหลิ่ง	(เกียดหย่องซั้น	อยู่ห่างอ�าเภอเกียดหย่องไปทางทิศเหนือ	150	ลี้)	จรด
อ�าเภอซิงหนิง	(ฮินเหน่น)	ไห่ฟง	2	อ�าเภอ		ช่วงเวลา	214	ปีก่อนคริสตศักราช	ฉินซีฮ่องเต้
ส่งก�าลัง	กองทัพเพิ่มอีกห้าแสน	ประวัติศาสตร์จีนเรียกว่า	การยกทัพลงใตเ้พื่อรักษาการณ์
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อู่หลิ่ง	(หนานซู่อู่หลิ่ง	南戍五岭)	(ปัจจุบันคือกวางตุ้งและกวางซี)	ก�าลังพลที่ยกมา
เหล่านี้	 ต้องประจ�าการอยู่ถาวรในสองพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง	จวบจนราชวงศ์
ฉินล่มสลาย	ทหารฉินที่ถูกส่งมา	ล้วนตกค้างอยู่ในพื้นที่ประจ�าการ	จึงกลายเป็นฮากหงิ่น
กลุ่มแรกไป

ครั้งที่ 2.	ฮากกาอพยพลงใต้ในยุคจิ้นตะวันออก	เพราะกองทัพคนเถื่อนทั้งห้า	(อู่หู)	
บุกเข้ารุกรานจีน	เพื่อหลบหนีภัยสงครามขณะนั้น	ชาวจงหยวนกลุ่มหนึ่ง	ได้ชักชวนกัน
อพยพลงมาที่ปลายแดนฝูเจี้ยน	กวางตุ้ง	กวางซี	นอกจากนี้ยังมีชาวจงหยวนอีกประมาณ
เก้าแสนหกหมื่น	ที่อยู่สองฝั่งลุ่มแม่น�้าฉางเจียงบริเวณตอนกลาง	ก็อพยพลงใต้ตามมา
เช่นกัน	แล้วกระจายเป็นส่วนๆ	ไปอยู่ที่ทิศใต้ของมณฑลเจียงซี	(กั้นหนาน)	และเลยเข้ามา
ที่ฝูเจี้ยนกับกวางตุ้งโดยผ่านเส้นทางเมืองหนิงตูและสือเฉิน

ครั้งที่ 3.	 ฮากกาอพยพลงใต้เรียกยุคนั้นว่า	 “ฮวงเฉาชี่อี่”	 (กบฎชาวนาที่น�าโดยฮวงเฉา
黄巢起义)	ซึ่งเป็นปลายราชวงศ์ถังอันวุ่นวาย	ท�าให้เกิดความทุกข์ยากแร้นแค้น	
บีบให้ชาวจงหยวนที่เป็นฮั่นต้องอพยพลงใต้	 เป็นการเพิ่มจ�านวนชาวฮากกามากขึ้น
ตามมณฑลต่างๆที่กล่าวมาทุกแห่ง

ครั้งที่ 4.	 ฮากกาอพยพลงใต้ในปลายราชวงศ์ซ่งใต้	 เป็นยุคที่พวกจิน	 (บรรพบุรุษของ
ชาวแมนจู)	เข้ารุกราน	พวกข้าราชการและคนมีความรู้กลุ่มหนึ่งอพยพลงใต้มาอยู่ตาม
ชายฝั่งทะเลสาบไท่หู	ส่วนหนึ่งไปที่ต้าเกิงหลิ่ง	หนานโสวง	สื่อซิง	เส้าโจว	โจ่วหง	จี๋เหวินโจว	
และทิงโจว	 บางส่วนก็มาที่อ�าเภอต่างๆของตอนใต้ของมณฑลเจียงซี	 เมื่อชาวมองโกล
รุกรานจีน	ราษฎรจ�านวนมากที่อยู่ในมณฑลเจ้อเจียง	เจียงซูและเจียงซี	ก็ได้อพยพหนี
ตายมาทางใต้	 ในเขตเฉาซ่าน	 (เฉาโจวและซ่านโถว)	 ที่อยู่ชายฝั่งของมณฑลกว่างตง
เลยไปถึงเกาะไห่หนาน

ครั้งที่ 5.	ฮากกาอพยพลงใต้ในยุคปลายราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิง	ในช่วงนั้น	ชนชาว
ฮากกามีการเพิ่มจ�านวนประชากรขึ้นมาก	ทั้งที่มณฑลกั้นหนาน	(ทางใต้ของมณฑล
เจียงซี)	เยว่ตง	(ทางตะวันออกของมณฑลกว่างตง)	เยว่เป่ย	(ทางเหนือของมณฑล
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กว่างตง)			จนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาไม่พอให้อยู่อาศัย	จึงเคลื่อนย้ายลงมาที่ชวน	เซียง	กุ้ย

และเยว่จง	(ทางตอนกลางของมณฑลกว่างตง)	กับเยว่ซี	(ทางตะวันตกของมณฑลกว่างตง)

นับเป็นการอพยพเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่	 ที่บันทึกประวัติศาสตร์ฮากกาเรียกว่า	 “ขับเคลื่อน

เข้าตะวันตก”	 ชาวฮากกาส่วนใหญ่ที่อยู่ในเสฉวน	 ก็เนื่องมาจากการ	 “ขับเคลื่อน

เข้าตะวันตก”	 ช่วงเวลาเดียวกันนั้น	 คนในมณฑลเสฉวนมีการรบพุ่งก่อจลาจล	 ทั้งเกิด

โรคระบาดและภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ล้มตายเป็นใบไม้ร่วง	รัฐบาลชิงในเวลานั้น	

จึงสนับสนุนผู้อพยพที่เรียกว่า	“หูกว่างเถียนซื่อฉวน”	(เพิ่มประชากรให้เสฉวน)

ครั้งที่ 6.	การอพยพลงใต้ในศตวรรษที่	19	ยุคของไท่ผิงเทียนกว๋อ	ที่ประกาศสงคราม

ไม่ขึ้นกับราชส�านักชิง	การหลบหนีภัยสงครามจลาจลในช่วงนั้น	ชาวฮากกาส่วนหนึ่ง

อพยพมาทางเอเซียใต้		โดยการชักน�าให้ท�าสัญญาขายแรงงานที่ไทย		มาเลเซีย	

สหรัฐอเมริกา		ปานามา		และบราซิล	เป็นต้น

	 นอกจากการอพยพใหญ่ลงใต้	6	ครั้งนี้แล้ว	ยังมีชาวฮั่นจากจงหยวนอพยพ

ลงใต้	ด้วยสาเหตุภัยแล้ง	อุทกภัยน�้าท่วม	หรือขุนนาง-ข้าราชการถูกเนรเทศ	ตลอดถึง

ผู้ประกอบการค้า	และนักแสวงโชคก็อพยพลงใต้มาไม่น้อยเช่นกัน	จึงเท่ากับว่าผู้อพยพ

ลงใต้	มิใช่มีเพียงชาวฮากกาเท่านั้น	แต่เมื่อเขาเหล่านั้นมาร่วมอาศัยอยู่ที่ฝูเจี้ยน	

กวางตุ้ง	กั้นหนาน	รวมกับเพื่อนผู้อพยพอื่นๆ	จึงพลอยถูกเรียกขานว่าฮากหงิ่นเช่นกัน!

	 ตามสถิติที่มีการส�ารวจบันทึกไว้	ชาวฮากกาที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่	ซึ่งอาศัย

ตามพื้นที่ต่างๆในมณฑลกว่างตง	กว่างซี	ฝูเจี้ยน	เสฉวน	หูหนาน	หูเป่ย	กุ้ยโจว	ไต้หวัน

ฮ่องกง	เอ้าเหมิน	รวมแล้วมีประมาณ	50	ล้านคนขึ้นไป	เทียบเท่า	5	%	ของชาวฮั่น

ทั้งหมด	ในส่วนชาวฮากกาที่อยู่ทางเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	เช่น	ไทย	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย

สิงคโปร์	ส่วนทางตะวันออกก็มีญี่ปุ่น	เกาหลี	ในทวีปอเมริกามี	สหรัฐอเมริกา	แคนาดา

บราซิล	ในทวีปยุโรปมีอังกฤษ	ฝรั่งเศส	ฮอลแลนด์	เยอรมัน	เบลเยี่ยม	ลักเซมเบิร์ก	

ออสเตรีย	และอีก	80	ประเทศทั่วโลก	รวมแล้วมีประมาณ	30	ล้านคน
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	 เดิมทีบรรพชนของชาวฮากกา	อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของจีน	ต่อมาได้อพยพ

ลงใต้	แล้วแตกกิ่งก้านสาขาไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆ	เช่น	กั้นหนาน	กว่างตง	ฝูเจี้ยน	กว่างซี	

หูหนาน	ไต้หวันและไห่หนาน	ต่อจากนั้น	จึงกระจายออกไปต่างประเทศแทบทุกเมือง

ทั่วโลก	แต่ที่กั้นหนานเป็นเหมือนศูนย์รวมของชาวฮากกาที่อพยพลงมาเป็นครั้งแรก

และเป็นพื้นที่ที่มีชาวฮากกาอาศัยอยู่มากที่สุด	จนกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลางของชาวฮากกา

ค�าว่า	“ฮากกา”	นี้	มีประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับบรรพชนชาวฮากกาผู้อพยพและอาศัย

เป็นกลุ่มก้อนตามพื้นที่ต่างๆที่กล่าวมา	จากการเป็นผู้อพยพจึงถูกเรียกว่า	“ฮาก”	ซึ่ง

หมายถึงอาคันตุกะผู้มาเยือน	แต่หากมิใช่ผู้อพยพลงมาด้วยกัน	ก็มิอาจเรียกตนเอง

ว่า	“ฮากกา”	ประโยคนี้ได้เต็มปากนัก!

	 เนื่องจากผู้อพยพชาวฮากกามีคนหลากหลายรูปแบบ	การอพยพช่วงแรกๆ

สาเหตุมาจาก	ภัยพิบัติเข้าคุกคาม	เช่น	สงครามฆ่าฟันอันเหี้ยมโหด	อุทกภัยน�้าท่วม	

ภัยแล้งต่อเนื่องยาวนาน	โรคระบาด	และโรคแมลงท�าลายพืชผลรุนแรง	สิ่งเหล่านี้

ก่อให้เกิดการอพยพ	ยิ่งภัยสงครามในประวัติศาสตร์จีนแทบทุกครั้ง	จะท�าให้ชาวฮากกา

อพยพเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่เสมอๆ

	 ตามประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า	ช่วงยุคราชวงศ์เหนือ-ใต้	ล้วนท�าให้บรรพชน

ชาวฮากกาต้องอพยพ	ลองคิดดู	คนเถื่อน	“5	ชนชาติเถื่อน	(อู่หู)	16	ก๊ก”	เข้ารุกราน

ท�าสงครามยืดเยื้อยาวนานกับจีน	บุกปล้นสะดมเข่นฆ่าทุกหย่อมหญ้า	หากไม่อพยพหนี

จะด�ารงชีวิตอยู่ได้หรือ?

	 ที่จริงบรรพชนของพวกเรา	ที่ค่อยๆเคลื่อนย้ายมาถึงเจียงซี	และได้เข้าอยู่

อาศัยที่อ�าเภอกั้น	แรกๆบรรพชนเหล่านั้นคิดอยู่อาศัยชั่วคราว	แต่อยู่ๆไปก็คุ้นชิน

กับพื้นที่	อีกทั้งได้สร้างบ้านเรือน	เปิดพื้นที่ป่าเขาท�าไร่-นา	ท�าปศุสัตว์เลี้ยงหมู	วัว	

ควาย	เมื่ออยู่นานวันเข้า	จากที่คิดอยู่ชั่วคราวกลายเป็นการอยู่ถาวรไป	เมื่อรูปการณ์

เป็นเช่นนี้	ความเป็น	“ฮากกา”	จึงเป็นอยู่ตลอดไป
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	 ว่ากันตามจริงมีอีกเรื่อง	คือ	มีการอพยพพิเศษรูปแบบหนึ่ง	คือเมื่อฉินซีฮ่องเต้

ต้องการสร้างมหาราชวัง	ต้องการไม้ซุงนับหมื่นต้นจากพื้นที่ทางใต้	จึงต้องตัดโค่นไม้

จากกั้นหนานซิ่นกั๋วส่งขึ้นเหนือ	คนตัดไม้นับหมื่นคนจากแดนเหนือ	ถ้าไม่เหนื่อยตาย

หรือเจ็บป่วยตายเสียก่อน	ก็ต้องอยู่ประจ�าพื้นที่ไป	(การเดินทางไกลกว่า	จากซัวเถา

มากรุงเทพฯ	หน�าซ�้าหนทางเป็นป่าเขากันดาร	ถ้ากลับขึ้นเหนือโอกาสตายสูง	จึงเป็น

เหตุไม่กลับ)	คนตัดไม้ส่วนใหญ่เหล่านั้น	คือบรรพชนของชาวฮากการุ่นแรกสุดที่ลงมา

อยู่ทางใต้

	 แน่นอนว่า	 การอพยพเต็มไปด้วยความยากล�าบากและอันตราย	 ต้องหอบหิ้ว

เด็กและคนชรา	พาขึ้นเขาลงห้วย	 เมื่อถึงสถานที่ที่ท�าให้อยู่สุขสงบ	บรรพชนฮากกาจึง

ท�าการหักล้างถางพงไม้พงหนาม	และขจัดอุปสรรคอันตรายต่างๆ	ท�าการ	“เปิดทาง
ตามเขาสูง	ท�าสะพานข้ามหุบ-ห้วย”

	 เมื่อพวกเขาขจัดอุปสรรคต่างๆได้	จึงท�าให้เกิดวันนี้	วันที่มีประชากรชาวฮากกา
อันหลากหลายนับสิบๆล้านคน	มีความเจริญก้าวหน้าสมภาคภูมิ!

	 หลังการอพยพแล้ว	สิ่งที่ต้องท�าคือสร้างบ้านเรือน	ให้ครอบครัวได้อยู่เย็น
เป็นสุขขึ้น	เรื่องนี้ผู้อาวุโสชาวฮากกาท่านหนึ่งกล่าวว่า	ครอบครัวอยู่ดีมีสุขถือเป็น
สิ่งส�าคัญ	ยิ่งการจะเกิดสิ่งนี้ต้องได้พื้นที่สร้างบ้านที่เหมาะสมดี	แล้วจะก�าหนดได้อย่างไร?	
ต้องดูฮวงจุ้ย	การดูฮวงจุ้ยนี้	ไม่ใช่เชื่องมงายตามที่ซินแสฮวงจุ้ยชี้น�า	ก่อนอื่นต้องดู
ทางเข้าของแสงที่เข้ามากระทบ	แล้วดูทิศทางลม	การอยู่ใกล้แหล่งน�้า	ด้านข้างมีเขา
ป้องกัน	เลือกพื้นที่เป็นที่ดอนสูง	หลังบ้านอิงทิศเหนือหรือใต้	ด้านหน้ารับแดด	ด้าน
หลังกันลม	ใกล้เชื้อฟืนและสะดวกเรื่องน�้าท่า	นี่คือวิธีการเลือกฮวงจุ้ยที่สร้างบ้านตาม
ป่าเขาอันกว้างใหญ่	ผู้คนมักกล่าวขานกันว่าฮากหงิ่นขยันอดทน	กล้าหาญ	ยึดมั่น
อุดมการณ์	และมีเทคนิคการคิดค้น	เพราะฮากกาประกอบด้วยมวลชน	จากพื้นที่ต่างๆ
จ�านวนมาก	แต่เป็นคนชาติพันธุ์เดียวกัน	มีบรรพชนแต่ละรุ่น	ที่ร่วมอพยพเดินทางไกล
มาด้วยกันในแต่ละครั้ง
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	 จึงเป็นธรรมดาของกลุ่มคนจ�านวนมากมหาศาล	มีคนหลากหลายรูปแบบ
มีประสบการณ์ทางสังคมที่คลุกเคล้ากันมาอย่างลึกซึ้งจริงจัง	สังคมที่มีการหล่อหลอม
จากประสบการณ์ตรง	ครั้งแล้วครั้งเล่า	จึงเป็นการสั่งสมประสบการณ์	ที่สามารถน�ามา
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและผู้เกี่ยวข้องได้ดี	เหตุนี้	ในหมู่มวลชนชาวฮากกา
ไม่น้อย	เป็นนักการเมืองที่โดดเด่น	เป็นนักวิทยาศาสตร์	นักอักษรศาสตร์	และนักลงทุน
ทางธุรกิจอุตสาหกรรม....

ด้วยจิตคารวะต่อบรรพชนและชาวฮากกาทุกสายส�าเนียง
.....อ	า	ห	งิ่	ว...

*ผิดพลาดประการใด	โปรดอภัย*
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เรื่องเล่าจากพ่อ:
ชีวประวัติของนายจังไท้ แซ่ชื้อ 

จากอำาเภอท็องคัง ถึง อำาเภอปากช่อง

คณากร ศรีมิ่งมงคลกุล

คำานำา
	 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะถ่ายทอดเล่าเรื่องราวชีวิตและการเดินทาง
ของบิดาของผู้เขียน	“นายจังไท้	แซ่ชื้อ”	จากการบอกเล่าให้กับผู้เขียน	ในด้านภูมิหลัง
ครอบครัว	การท�างาน	และชีวิตการเดินทางจาก	ต�าบลท็องคัง	（汤坑镇）	อ�าเภอ
ฟุ้งสุ่น(丰顺县)	เมืองเหมยโจว	(梅州市)	มณฑลกวางตุ้ง	(广东省)	ในปัจจุบัน
จนถึง	อ�าเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
	 หมายเหตุ	เรื่องที่น�ามาเล่ากล่าวต่อไปนี้	เป็นเพียงภูมิหลังของชาวฮากกา
คนหนึ่ง	มิได้หมายความว่า	ชาวฮากกา	จะต้องเหมือนกันทั้งหมด		และบางวัฒนธรรม
เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต	ก่อนการปฏิวัติทางวัฒนธรรมในแผ่นดินจีน	จึงอาจมี
ความแตกต่างกับสังคมเมืองในปัจจุบัน	หรือมีความต่างทางวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
ของถิ่นอื่นอยู่บ้าง
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ภูมิหลังหมู่บ้านปูแถวฉ่าย 

ตำาบลท็องคัง อำาเภอฟุ้งสุ่น เมืองเหม่ยโจว มณฑลกวางตุ้ง

 ความเป็นอยู่ของชาวปูแถวฉ่าย	เป็นสังคมเกษตรชนบทที่พ่อบ้านมักออกไป

ท�างานนอกบ้านแต่เช้า	บ้างก็ท�ากสิกรรมที่มีพื้นที่อยู่นอกตัวหมู่บ้าน	บ้างก็ค้าขาย

ในละแวกตัวเมือง	กว่าจะกลับก็มืดค�่า	บางวันมีโอกาสก็เดินทางขึ้นเขาไปขุดเอาถ่านหิน

มาไว้ใช้ในงานครัว		ส่วนแม่บ้านจะท�างานบ้าน	งานครัว	เก็บผัก	แปรรูปถนอมอาหาร

และช่วยงานกสิกรรมที่ไม่ต้องใช้แรงมาก	ดังนั้นเด็กๆ	จึงใกล้ชิดกับคุณแม่มากกว่าคุณพ่อ

เมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว	พวกผู้ชายจะพากันขึ้นเขาเก็บของป่า	และบางครอบครัวจะพา

ลูกหลานไปด้วย	จึงจะเป็นช่วงที่พ่อลูกมีโอกาสได้พูดคุยกันเพื่อบอกเล่าถ่ายทอด

ภูมิปัญญาต่างๆที่นอกเหนือชีวิตประจ�าวัน	รวมถึงการศึกษาภูมิดาราศาสตร์	การดู

ชัยภูมิฟงซุ้ย(ฮวงจุ้ย)	ของสถานที่ต่างๆ	อาจารย์บางท่านจะมีการทดสอบโดยท�ากระบะ

ทรายจ�าลองเป็นภูเขาแม่น�้า	แล้วซ่อนเหรียญสตางค์รูไว้ต�าแหน่งต่างๆให้ศิษย์ใช้ตะเกียบ

ทิ่มไป	ถ้าชี้ต�าแหน่งถูกต้อง	ตะเกียบจะเสียบตรงรูตังค์เหรียญพอดีเป็นต้น

	 อาปา	คือค�าเรียกคุณพ่อของผู้เขียน	ชื่อ	นายฉีจั้นถ่อย	หรือชื่อที่ใช้ขึ้นทะเบียน

ในใบต่างด้าวคือ	นายจังไท้	แซ่ชื้อ	(เซี่ยงฉีเฟิงซุ่ยถ่อยจื้อปุ้ยผนวก1)		ท่านเกิดเมื่อวันท่ี	

27	สิงหาคม	พ.ศ.2468		ที่หมู่บ้านปูแถวฉ่าย	ต�าบลท็องคัง	อ�าเภอฟุ้งสุ่น	มณฑลกว่างตง

ประเทศจีน	และได้เดินทางมาประเทศไทย	เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	พ.ศ.	2491	หลัง
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สงครามโลกครั้งที่	2	สงบประมาณ	3	ปีก่อนที่จีนจะประกาศปิดประเทศเมื่อวันที่

1	ตุลาคม	พ.ศ.	2492		โดยทางเรือโดยสารบริส	ซึ่งเป็นเรือเที่ยวสุดท้ายของบริษัทที่

เดินทางจากอ�าเภอซัวเถามาประเทศไทยเข้าทางต�าบลบางโคล่		อ�าเภอยานนาวา		

จังหวัดพระนคร	และต่อมา	ได้ย้ายจากพระนคร	มาอยู่ที่อ�าเภอปากช่อง		จังหวัด

นครราชสีมา		เมื่อวันที่	11	กันยายน	พ.ศ.2493	คุณพ่อได้แต่งงานกับนางหวองเสี่ยมกิม

(นางสุจินต์		แซ่อึ้ง	ปุ้ย22ผนวก1)	เกิดที่	จังหวัดบุรีรัมย์	คุณแม่ของผู้เขียนเป็นบุตรี

ชาวจีนโพ้นทะเลเชื้อสายฮากกากวนอิมซัน	เกียดหยอง	และมีบุตรร่วมกัน	7	คน		และ

อาปาได้สิ้นอายุขัยเมื่อ	20	กันยายน	2537

	 อาปา	(คุณพ่อของผู้เขียน	เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ	แก่ข้าพเจ้าที่น�ามา

บันทึกไว้ในงานเขียนนี้)	ท่านเป็นบุตรคนสุดท้องของนายเล็กกวง	(อากุง)	และนางไช้สี	

(อาม่า)	ที่หมู่บ้านปูแถวไฉ่	ต�าบลท็องคัง	จังหวัดแต้จิ๋ว		(ปัจจุบัน	ต�าบลท็องคัง	อ�าเภอ

ฟุ้งสุ่น	ขึ้นกับ	จังหวัดเหม่ยโจว)	มณฑลกว่างตง	มีพี่ชาย2	คน	พี่สาว	1	คน	ซึ่งพี่ชาย

ทั้งสองอายุต่างกันคนละประมาณ	12	ปี	จึงท�าให้ชีวิตวัยเยาว์	พี่น้องได้อยู่ร่วมกัน

ไม่มากนักในช่วงอายุ	10	ปีแรก	ก่อนสงครามโลกครั้งที่	2	บ้านเมืองยังสงบ	ท่านได้มี

โอกาสศึกษาเล่าเรียนตามระบบปรกติ	และได้อยู่กับวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบ

ชาวฮากกาในชนบทบ้างพอสมควร	ตั้งแต่การท�ากสิกรรม	การถนอมอาหาร	การผลิต

สุรา	การท�าเต้าหู้	และได้พบเห็นการรวมกลุ่มฝึกฝนกองก�าลังป้องกันหมู่บ้านซึ่งในช่วง

ก่อนสิ้นปี	จะมีการเตรียมงานส�าหรับการฉลองตรุษจีน	โดยกลุ่มผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน

จ�านวนหนึ่ง	โดยจะเตรียมฝึกซ้อมการเล่นกายกรรมสิงโตแบบฮากกา	เพื่อความรื่นเริง

และการประกวดประชันกัน	เป็นต้น
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สิงโตหมู่บ้าน

	 การละเล่นสิงโตในท้องถิ่นนั้น	จะเล่นหลังจากวันตรุษจีนซึ่งคณะสิงโตจะแห่
ไปตามที่ต่างๆ	โดยมีธงประจ�าคณะเป็นสัญลักษณ์	หากมีบ้านใดต้องการให้สิงโตไป
แสดง	ก็จะไปน�าธงประจ�าคณะมาปักไว้	หน้าหมู่บ้านที่จะให้แสดง		ดังนั้นคณะใด
มีชื่อเสียงก็จะได้รับการเชื้อเชิญ	ไปยังสถานที่ต่างๆ	และในบางครั้งก็พบว่ามีธง
ของหลายคณะต้องประชันกันในสถานที่เดียวกัน	ซึ่งในบางครั้งที่ข้ามถิ่นไปจะมีการ
ประชันกับคณะเจ้าถิ่น	หรือมีคณะผู้ท้าชิง	จึงท�าให้ต่างต้องฝึกฝนกลยุทธการเชิดสิงโต	
และการแสดงวิทยายุทธกันอย่างดุเดือด	ตั้งแต่	กระโดดข้ามโต๊ะ	ไต่เชือก	ปีนหอสูง	
เก็บโยนรับสิ่งของ	และศิลปะการต่อสู้	ฯลฯ	และเท่าที่จ�าความได้	คณะของหมู่บ้านฯ	
ได้แอบซุ่มฝึกท่าสิงโตลอดบ่วงไฟ	โดยใช้ขาพุ่งเข้าบ่วงก่อน	(คณะอื่นๆจะพุ่งหัวเข้า
ลอดบ่วงก่อน)	ท�าให้เป็นที่แปลกใหม่	ยากส�าหรับคู่ท่าชิงในการประชันกัน
	 ลักษณะเด่นของสิงโตฮากกามีหน้าสีเขียว	ลักษณะดุดันมีปากขนาดใหญ่ท�าจาก
โครงไม้เป็นวงกบสี่เหลี่ยม	ที่สามารถงับให้เกิดเสียงฟัน	(วงกบกระทบกัน)	และจะมี
การแต่งตัวเครื่องทรงไม่มากเท่าสิงโตทั่วไปที่พบในไทย		จะมีผู้แสดงเป็นลิง	เป็นตัว
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แสดงตัวหนึ่งที่มีความส�าคัญไม่แพ้สิงโต	มีลักษณะเด่นด้วยท่าทางที่คล่องแคล่วว่องไว	
ยียวนกวนคณะให้ครื้นเครง	และยังมีแป๊ะยิ้มโบกพัดให้ความสุขร่มเย็น	และมีคนแต่ง
ชุดเป็นหญิงสูงวัยหาบของเพื่อความอุดมสมบูรณ์	ร่วมแสดงไปกับคณะสิงโตด้วย

เครดิตภาพจาก	…http://pulai.org/liondance.html , http://www.bhm.idv.
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สุรากลั่น

	 อากุง	(ซึ่งเป็นพ่อของอาปา)	มีอาชีพท�าเต้าหู้	และสุราเพื่อการค้า	จึงต้องมี
หม้อต้มขนาดใหญ่	ซึ่งปรกติต้องมีคนช่วยในการยกหม้อต้มกลั่น	ขึ้น-ลง	จากเตา	แต่อากุง
ไม่มีคนช่วยเพราะขณะน้ันอาปายังเด็กอยู่และพี่ชายของอาปาทั้งสองคนก็ได้มาอยู่
เมืองไทยก่อนแล้ว	ท่านจึงหาวิธีแก้ไขโดยท�าคานส�าหรับยกหม้อต้ม	แล้วเอี้ยวหม้อ	
ยกวางด้วยคนเดียวได้	ซึ่งในวัยเด็กของอาปาคงท�าได้แค่เป็นลูกมือช่วยดูแลฟืนไฟให้ได้
อุณภูมิที่เหมาะสมตามสูตร	กับบางครั้งก็ถูกใช้ให้ตวงสุรากลั่นส่งให้ผู้ซื้อต้องการ	ซึ่งอากุง
อาจเป็นคนพูดน้อย	(ดุมาก)	ดังนั้นการเรียนรู้จึงได้จากการสังเกตจากสิ่งที่เห็น	และท�า
ตามค�าสั่ง

	ภาพจากจินตนาการของผู้เขียนที่ได้รับการบอกเล่ามาในวัยเด็ก	(อาจมีรายละเอียดโครงสร้างไม่ครบถ้วน)

	 โครงสร้างของหม้อ	จะมีสองชั้น	ชั้นล่างใส่เมรัยที่หมักได้ที่แล้ว	และหม้อชั้น
บนใส่น�้าเย็นส�าหรับการควบแน่น	จะมีรางสุราที่ควบแน่นแล้วให้ไหลลาดลงในภาชนะ
ที่รองรับ	ส่วนรายละเอียดอื่นๆ	เช่นสูตรเฉพาะของการหมักสุรา		การสังเกตอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมส�าหรับการกลั่น	คุณภาพของสุรากลั่นที่ได้ช่วงหัวและช่วงท้ายมีคุณสมบัติ
แตกต่างกัน	จะต้องมีการเก็บคัดแยกแต่ตอนที่อาปาเล่า	ผู้เขียนยังเยาว์วัย	ไม่ได้ใส่ใจ
จ�ารายละเอียดจ�าได้เพียงว่ามีขั้นตอนหลายอย่าง	ที่เป็นภูมิปัญญาเฉพาะอันได้จาก
ประสบการณ์การแก้ปัญหาเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ
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เต้าหู้

	 	 เต้าหู้	เป็นอีกผลิตภัณฑ์	
ที่ครอบครัวของอาปาท�าขึ้น	โดยใช้
ถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวซื้อหากันมาได้
ไปแช่น�้ามากกว่า	2	ชั่วโมงจนเมล็ด			
ถั่วอิ่มน�้า	แล้วน�ามาโม่ด้วยโม่หิน	
กรองกากออกด้วยผ้าขาวบาง		จะได้
น�้านมถั่วเหลือง	(น�้าเต้าหู้)	แล้วน�าไป
ต้มเป็นวัตถุดิบเพื่อแปรรูปเป็นเต้าหู้
ชนิดต่างๆ	ได้ต่อไป	

	 แถ่วฝู่ผี		หรือฟองเต้าหู้	ในสมัยนั้นอาปาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ได้มาจากขั้นตอนหนึ่ง
ในการท�าเต้าหู้	กล่าวคือ	ขณะต้มน�้านมถั่วเหลืองไว้แล้ว	ยังไม่ได้ท�าอะไรจึงลดไฟลงไม่ให้
เดือด		ระหว่างที่รอให้ว่างจากงานอื่น	จะมีฟิล์มที่ผิวหน้าของนมถั่วเหลืองเกิดขึ้น	
เมื่อใช้ไม้ไผ่สอดลงไปช้อนจากข้างล่างขึ้นมาจะได้เป็นแผ่น	หากผึ่งไว้จนแห้งกรอบ
จะสามารถเก็บไว้ได้นาน	แต่อาปาบอกว่าไม่ได้คิดจะท�าเพราะมันเปลืองเวลามาก	
ถ้ามีกระทะเดียวไม่สามารถท�าพร้อมกันทีละเยอะๆได้	ต้องเสียเวลาเฝ้าท�าทีละแผ่นเท่านั้น
	 แถ่วฝู่หรือเต้าหู้อ่อน		จะใช้น�้าเต้าหู้มาต้มให้เดือด	แล้วใส่เกลือจืด	(ชี่กอ	石膏)

หรือที่คุ้นชื่อเป็นภาษาแต้จิ๋วว่า	เจียะกอ	(มาทราบภายหลังว่ามันคือยิซั่ม	CaSO4
แคลเซียมซัลเฟต	เป็นสินแร่ที่ได้จากเหมือง	มีปริมาณแคลเซี่ยมสูงมาก)	ใช้ประมาณ
1	ช้อนต่อนมถั่วเหลือง	1	หม้อ	(หม้อเล็กก็ช้อนเล็ก	หม้อใหญ่ก็ช้อนใหญ่)	ละลายน�้า
แล้วเทผสมลงในหม้อต้ม	เร่งไฟให้เดือดพล่านแล้วคนให้ทั่ว	น�้าเต้าหู้จะเริ่มจับตัวแยกส่วน
ออกจากน�้า	คล้ายกับการเคี่ยวมันกะทิ	แล้วยกลงจากเตารอให้ตกตะกอน	แล้วตักเต้าหู้
ที่ได้	เทใส่ในบล็อกไม้ที่เป็นช่องสี่เหลี่ยม	โดยมีผ้าขาวบางรองห่อไว้	แล้ววางไม้ปิดทับไว้
สักครึ่งชั่วโมง	จึงยกออกจากบล็อกน�าไปใส่ซึ้งนึ่งไว้เพื่อรอการขาย
	 แถ่วฝู่กอนที่เรียกย่อๆว่าแถ่วกอนคือเต้าหู้ก้อนการท�าคล้ายเต้าหู้อ่อน	ต่างกัน
เพียงสารที่มาเติม	กับน�้าหนักที่กดทับ	กล่าวคือใช้น�้าเต้าหู้มาต้มเดือดแล้ว	ยกลงจากเตา
พักไว้ให้หายเดือดแล้ว	แล้วค่อยๆรินน�้าดี	เกลือ	(ดีเกลือ	1	ช้อนต่อน�้าครึ่งถ้วย	หาก
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หากต้มหม้อใหญ่เล็กก็เพิ่มลดไปตามสัดส่วน)		ลงไปทีละน้อย	ค่อยๆคนให้เข้ากัน	
และเติมน�้าดีเกลือคนต่อไปเรื่อยๆ		จนน�้าเต้าหู้จับตัวกัน	แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน
แล้วตักเต้าหู้ที่ได้	เทใส่ในบล็อกไม้ที่เป็นช่องสี่เหลี่ยม	โดยมีผ้าขาวบางรองห่อให้มิดชิด
แล้ววางไม้ปิดทับด้วยโม่หิน	สักครึ่งชั่วโมง	จึงยกออกจากบล็อกน�าไปใส่ซึ้งนึ่งไว้เพื่อรอ
การขาย

ท็องคังเมืองนำ้าแร่ร้อน

	 เมืองท็องคัง(ทึงแคในภาษาแต้จิ๋ว)	มีบ่อน�้าแร่ร้อนธรรมชาติ	มีลักษณะเป็น
บ่อน�้าผุดที่ใสสะอาด	ไม่มีกลิ่นก�ามะถัน	ถือว่าเมืองท็องคัง	เป็นแหล่งน�้าแร่ที่มีคุณภาพ
ดีมาก	และเป็นที่มาของชื่อเมืองที่มี	ท็องสุ้ย	(น�้าร้อน)	ซี่งปัจจุบันได้มีโรงแรมขนาดใหญ่
ได้สร้างสวนน�้าแร่ร้อนที่ทันสมัย	ได้สร้างขึ้นบริเวณชานเมืองท็องคังนี้เอง

	 บ่อน�้าแร่ร้อนของเดิม	อยู่ในตัวเมือง	ใกล้กับตลาดท็องคัง	โดยมีโครงสร้างก�าแพง
ล้อมมิดชิด	มีทางเข้าอยู่ตรงข้ามกันคนละฝั่งส�าหรับผู้หญิง	และผู้ชายแยกส่วนกัน
ไม่สามารถผ่านถึงกันได้		ที่ช่องทางเข้าทั้งสองด้าน	จะไม่มีประตูปิด	คือเปิดตลอด
24	ชั่วโมง	ส�าหรับให้ประชาชนใช้ฟรีเวลาไหนก็ได้	ซึ่งเป็นบ่อที่มีมาแต่โบราณแล้ว
มีโครงสร้างก�าแพงทางเข้าเป็น	2	ชั้นเพื่อไม่ให้คนภายนอกมองเข้าไปภายในได้	คือ
เข้าก�าแพงชั้นนอกแล้ว	เดินไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้	ขึ้นบันใด	3-4	ขั้นเพื่อเข้าสู่ก�าแพง
ชั้นในที่ยกพื้นขึ้นเล็กน้อย	ภายในรายล้อมไปด้วยช่องส�าหรับเก็บเสื้อผ้าในขณะอาบน�้า
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ส่วนภายในบ่อน�้าร้อน	จะมีบ่อน�้าที่น�้าร้อนผุดขึ้นไหลล้นออกมาตลอดทั้งปี	และจะมี
สะพานกันเป็นบล็อกๆ	เพื่อรองรับผู้ใช้พร้อมกันได้มากขึ้น

ตกบ่อส้วม

	 หมู่บ้านอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่	ทั้งหมู่บ้านเป็นเครือญาติพี่น้องสกุลเดียวกัน
ทั้งหมด	เป็นสังคมเกษตรที่ไม่ได้พึ่งเครื่องจักรกล	และปุ๋ยเคมี	ดังนั้นมูลคนจึงเป็นสิ่งที่
มีค่ายิ่ง	แม้กระทั่งในตลาดสดปัจจุบันที่จีนยังคงได้ยินพ่อค้าแม่ค้าโฆษณาว่าพืชผักที่ตน
น�ามาขายใช้ปุ๋ยคน		ซึ่งการมีสุขารวมส�าหรับครอบครัวที่อยู่ชิดกัน	เป็นสุขาแบบเปิด
จึงเป็นเรื่องปรกติ		ที่ห้องสุขารวมนั้น	จะเป็นบ่อขนาดใหญ่	มีผนังทึบปิดบังไว้โดยรอบ	
มีประตูบานเปิดเข้าในอยู่หนึ่งด้าน	ภายในมีไม้กระดานพาดขอบบ่อเป็นระยะๆ	ไว้
ส�าหรับเดินข้าม	และนั่งยองค่อมระหว่าง	2	แผ่นจึงสามารถใช้งานพร้อมกันได้ครั้งละ
หลายคน	โดยเฉพาะเวลาเด็กๆ	เข้าบางทีไม่ค่อยได้ปิดประตู	พอมีผู้ใหญ่เข้ามา	ก็จะปิด
ประตู	บางทีมีเด็กก�าลังนั่งถ่ายอยู่ขวางทางประตูบานพับ	ก็จะบอกขอทางให้ช่วยขยับ	
โดยตัวเองยังยืนบนไม้พาด	หันหลังให้บ่อพัก	เพื่อดึงประตูมาปิดได้แต่ด้วยความที่ไม่ได้
มองคิดไปเองว่ายังมีไม้พาดรองรับเมื่อตนก้าวถอยหลัง	จึงพลัดตกลงไปในบ่อเลอะไป
ทั้งตัว	เป็นที่น่าขบขันอับอายไปเลยก็เคยมี
	 อันที่จริงเรื่องคนตกบ่อส้วมคงไม่ใช่ประเด็นที่มีคุณค่าน�ามาบอกเล่าสักเท่าไหร่
เป็นเพียงเรื่องเฮฮา	(ที่คนตกไม่ฮาด้วย)	ที่ไม่ค่อยเกิดบ่อยนัก	และภาพสถานอาบน�้า
รวมข้างต้น	แต่สิ่งที่แฝงไว้ในการบอกเล่าให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของสังคมคนในยุคนั้น
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	 และเป็นที่มาถึงค�ากล่าวขานสุขาในจีน	กล่าวคือ	การใช้สุขารวมบนบ่อเปิด	
เพื่อสะดวกในการตักไปใช้งาน	รดพืชผัก	 เมื่อสังคมนั้นต่างเห็นการตักมูลมาใช้กันจนชิน
ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ารังเกียจร้ายแรงเท่าไรนัก		อีกประการคือการใช้สุขารวม	และห้องอาบน�้า
แร่รวม	(แต่แยกชายหญิงเสมอ)		ถือเป็นอีกวัฒนธรรมที่แตกต่างจากไทย	ที่พวกเราจะ
อับอายแม้กระทั่งเพศเดียวกันซึ่งจีน	ญี่ปุ่น	ไต้หวัน	ฮ่องกง	และชาติตะวันตกบางแห่ง
เขาเติบโตมาด้วยกันในวัฒนธรรมแบบนั้น	 เขาเห็นกันมาตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องธรรมดาที่
ทุกคนต้องช�าระร่างกาย	จึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องสกปรกลามกอนาจาร	 เมื่ออยู่ในสถานที่
ที่จัดไว้เฉพาะ	 แต่ก็ใช่ว่าจะไร้ความกระดากที่จะไม่ปิดประตูให้มิดชิดถึงถอยจนตกบ่อ

วัยศึกษา

	 ถึงแม้ว่าในช่วงนั้นจะเป็นยุคข้าวยากหมากแพง	ซึ่งทางบ้านแม้จะมีฐานะที่จัดว่า
ขัดสนแต่ด้วยวิสัยของชาวฮากกาไม่ว่าจะยากเข็ญแค่ไหน	จะไม่ยอมละทิ้งการศึกษาให้
บุตรหลานได้มีการศึกษาเล่าเรียน	ซึ่งอาปา	ก็โตพอที่จะรับรู้ถึงความล�าบาก
ของครอบครัว	ประกอบกับมีความสนใจศึกษาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	เมื่อมีโอกาสได้เรียน
ก็พยายามจะตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่	และมีความสามารถจ�าและตีความสิ่งที่เรียนไปแล้ว
ได้ทั้งหมด	จึงท�าให้มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม	เป็นที่ยอมรับของทางโรงเรียน	และอาจารย์
ใหญจ่ะส่งไปให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในเมืองใหญ่		ซึ่งระหว่างนั้นภายใต้การปกครอง
ของกว๋อหมินต่าง(国民党)	ที่ส่วน
กลางแม้จะมีหลักการที่จะพยายาม
พัฒนาบ้านเมือง	ให้ดีขึ้น	แต่ยังไม่
สามารถปลดพันธะกับญี่ปุ่นได้		และ
ไม่สามารถควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐให้ตรง
ทิศทางได้	บ้านเมืองยังมีคอรัปชั่น
คนจนยิ่งจน	คนรวยยิ่งรวย		ซึ่งอาปา
เป็นหนึ่งในผู้สนใจ

เครดิตภาพจาก	http://commons.wikimedia.org/wiki/
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	 ขณะนั้นอาปาจึงมีตัวเลือกสองทางคือไปศึกษาต่อเพื่อเป้าหมายที่จะได้มีความรู้
เพื่อมีโอกาสกลับมาพัฒนาชุมชนให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคม	หรืออีกทางไปสมทบ
กับคณะพรรคคอมมิวนิสต์	ออกไปร่วมรบต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองให้พ้นวิกฤตได้ตาม
อุดมการณ์ที่คาดหวัง	แต่แล้วสุดท้ายก็เลือกที่จะไม่ไปไหนด้วยความจ�าเป็น	เพราะขณะนั้น
ที่บ้านเหลืออาม่า	(แม่ของอาปา)	ที่อายุมากแล้ว	ไม่สามารถอยู่ล�าพังเพียงคนเดียวได	้
ถ้าออกไปไม่ว่าทางใด	ก็ไม่มีคนท�ามาหากินเพื่อให้มีอาหารตกถึงท้องทั้งแม่และลูก
	 จึงสะท้อนให้เห็นว่า	อาปาเป็นผู้สนใจใฝ่ศึกษา	รักในความเป็นธรรม	มีอุดมการณ์
เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง	แต่ที่ส�าคัญเหนืออื่นใดคือความกตัญญูรู้คุณมารดา
	

ญี่ปุ่น (กุ่ยต่าจินไล鬼่打进来)

	 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	2	บ้านเมืองไม่สงบ	ถึงแม้ว่าหมู่บ้านที่อยู่	จะไม่ถูก
ญี่ปุ่นบุกโดยตรง	แต่ในหัวเมืองต่างๆ	ยังพบเห็นการกดขี่ทารุณกรรม	เป็นที่โกรธแค้น
แก่ชาวจีนเป็นอย่างยิ่ง	จนมีส�านวนที่แสดงความเกลียดชังว่า	“ญี่ปุ่นกุ่ยต่าจินไล่”
(ไอ้ผีเลวญี่ปุ่นตีเมืองจีน)	ช่วงนั้นการค้าฝืดเคือง	ที่ส�าคัญฝนฟ้าไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล		ขาดแคลนที่ท�ากินแหล่งน�้าและอาหารอยู่หลายปี		กิจการเดิมของอากงผลิต
สุรากลั่น	ท�าเต้าหู้	กระทบอย่างหนัก	เพราะยุคนั้นข้าวยังไม่มีจะกินกันเลย	แล้วใครเล่า
ยังจะสนใจกินเหล้าได้เหมือนปรกติไหนเลยจะท�าสุราต่อไปได้	พื้นแผ่นดินที่พอจะ
เพาะปลูกได้บ้างก็อยู่ในกรรมสิทธิ์ของนายทุนกันหมด	ที่รกร้างพอจะเพาะปลูกได้ก็ไม่
เหลือ		นอกนั้นมีแต่เขาหิน	แค่พบพื้นดินที่ได้จากการยกหินข้างทางออกหนึ่งก้อนเพื่อ
ปลูกข้าวได้สักต้น	ยังเป็นเรื่องยื้อแย้งกันเอาเป็นเอาตาย	ซึ่งยุคสมัยนั้น	ฐานปิรามิด
สังคมผิดรูปไปเป็นแท่งสูงบนพื้นราบ	คือ	คนจนยิ่งจน	คนรวยยิ่งรวย	จึงท�าให้คน
จ�านวนมากทนไม่ไหว	พรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงสามารถซื้อใจชนรากหญ้าที่ถูกเอารัด
เอาเปรียบมานานได้อย่างท่วมท้น



หาบของหนึ่งวันได้ข้าวหนึ่งกระป๋อง

	 สิ่งที่ชนรากหญ้าท�าได้ในยามยากขณะนั้นคือ	รับจ้างหาบของ	อาทิ	หาบเกลือ
กระดาษ	จากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง	ซึ่งต้องเดินทางลัดเลาะ	ข้ามเขาลงห้วยเดินกัน
ทั้งวัน	แต่เพราะขณะนั้นอาปาเพิ่งอายุสิบกว่าขวบ	ไม่สามารถท�าเวลาได้เหมือน	ลูกหาบ
หนุ่มฉกรรจ์คนอื่นๆ		ที่ออกเช้าบ่ายเย็นก็กลับถึงบ้าน	จึงต้องออกตั้งแต่เช้ามืด	กว่าจะ
กลับมาก็ค�่ามืด	ทนหาบของเดินจนเล็บเท้าหลุดแล้วหลุดอีก	เลือดไหลซิบๆ	เจ็บจนชา
แตกด้านไร้ความรู้สึก	แต่ก็ต้องจ�าทนเพื่อค่าแรงเพียงข้าวสารหนึ่งกระป๋องเล็กๆเท่านั้น
หวังเพื่อให้มีข้าวต้มใสๆได้กินกับอาม่า	2	คน	รอดชีวิตได้อีก	1	วัน	บางครั้งหาอะไร
กินไม่ได้	เก็บกิ่งไม้บางอย่างมาทุบเพื่อเอาแป้งในกิ่งไม้มาต้มกิน	นานๆครั้งจะได้อาหาร
จากเพื่อนบ้านช่วยมาพอมีสารอาหารถึงท้องบ้าง	หรือส่วนแบ่งจากไท้กุง	(ปู่ทวด)	มาบ้าง
และบางครั้งที่	อาไถ่กู	(พี่สาวใหญ่อาปา)	ได้กลับมาเยี่ยมบ้าน	มาช่วยดูแลอาม่า	และ
ช่วยงานบ้าน	ได้อาหารที่กูชอง	(พี่เขยอาปา)	แบ่งปันมาได้บ้างเล็กน้อย	เนื่องจากทุกคน
ต่างประสบภัยแล้งด้วยเช่นกัน	อาปา	จึงกล่าวชื่นชมถึงอากูให้ผู้เขียนฟังอยู่เสมอ	และ
ในภายหลังเมื่อครอบครัวในไทยพอมั่นคงแล้วเคยรับอากูมาเที่ยวบ้านที่เมืองไทยด้วย

หนาวจับใจ ใบหูหายไม่รู้ตัว

	 ในช่วงนั้นสงครามภายในระหว่างกว๋อหมินต่าง(国民党)กับพรรคคอมมิวนิสต์
ต่างฉุดให้ทรัพยากรของประเทศพินาศ	คนจีนด้วยกันชิงชังยิ่งกว่า	สนธิสัญญาอัปยศ	
21	ข้อของญี่ปุ่น	ที่ยังแก้ไม่ส�าเร็จ	ระบบการเมืองเต็มไปด้วยคอรัปชั่น	แถมฝนฟ้าก็ไม่
เป็นใจจึงถือเป็นช่วงยากล�าบากเป็นอย่างยิ่งส�าหรับชาวรากหญ้าที่แม้กระทั่งที่ดินท�ากิน
ก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้	บ้างก็อยู่ในมือผู้ขูดรีดกันเลือดซิบๆ	จึงเดือดร้อนกันทั่วหน้า	
โดยเฉพาะในฤดูหนาว	มีบางคนที่ต้องกัดฟันไปหาบของท่ามกลางสายลมที่หนาวเหน็บ	
แต่เพราะจนจึงต้องยอมท�าเพื่อให้มีอาหารประทังชีวิต	อวัยวะส่วนอื่นพอมีเสื้อผ้านุ่งห่ม
ปกปิด	แต่ส่วนหน้าตาและใบหู		ไม่ได้มีสิ่งใดปกป้อง	ก็ต้องทนเย็นชาจนไม่รู้สึก
อาปาเล่าว่า	มีบางคนกลับมาบ้านโดยที่ใบหูหายไปข้าง	เพราะถูกกิ่งไม้เกี่ยวฉีกขาดไป
ตอนไหนก็ไม่รู้ตัว	เพราะยังเย็นชาอยู่
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	 ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนช่วงนั้น	นอกจากจะตายในสงครามแล้ว	ก็ยังมีคน
อดตายกันจ�านวนมาก	รวมทั้งได้เห็นญาติบางคนอดข้าวตายโดยมีอาการก่อนตายคือ	
ผิวหนังบวม	ใช้นิ้วกดแล้วยุบเป็นรอยบุ๋ม		เพราะมีกินแค่น�้าเปล่า	หรือน�้าใส่เกลือ	เพื่อ
ปะทังความหิวโหยเป็นเวลานาน	ส่วนข่าวสารหนังสือพิมพ์	ก็ลงข่าวว่ามีใครเมืองไหน
เป็นแชมป์อดข้าวได้หลายๆ	เดือนอย่างเกินจริง	ให้เห็นอยู่เนืองๆ	พอเป็นก�าลังใจว่ามี
คนอื่นที่ล�าบากกว่ายังอยู่ได้เลย

ผีโขมด
	 บางครั้งที่กลับจากไปรับจ้างหาบของมาในเวลาค�่ามืดในฤดูร้อนจ�าเป็นต้อง	
เดินผ่านบริเวณที่มีการสะสมของซากพืชซากสัตว์	กลางคืนเดือนมืดที่ดึกสงัด	ลมสงบ
อากาศเย็นชื้นวังเวง	จะเห็นแสงสว่าง	คล้ายคนถือโคมตะเกียงกลมที่มีแสงริบหรี่	บางที
ก็เห็นในระยะไกลบ้าง	แล้วเผลอๆ	ก็หายไปบ้าง	และมีบางครั้งอยู่ๆ	ก็มีดวงไฟเรืองแสง
สีฟ้าอมเขียวปรากฏอยู่ด้านข้างทางที่ก�าลังเดินอยู่	ประมาณ	3-4	เมตร	ลอยสูงจากพื้น
ประมาณเมตรครึ่ง	พอเราค่อยๆ	เดินไปข้างหน้ามันก็ลอยตาม	เราหยุดมันก็หยุดด้วย	
เราถอยมันก็ถอย	เดินหนีมันก็ลอยตาม	เข้าหามัน	มันก็ลอยหนี	เหมือนมันพยายามรักษา
ระยะห่างจากเราคงที่	หรือไม่ก็เป็นมุมมองที่เหมาะให้ผู้สังเกตเห็นได้พอดี	แต่พอใช้ไม้ยาว
แหย่มัน	มันก็แตกดับไป

แซ่ถอนไหงยาอ้อย ไถ่ถอนไหงยาอ้อย

	 เป็นเรื่องเล่าขานยามยุคเข็ญ	ส�าหรับสอนเด็กอีกเรื่องเป็นการลงโทษผู้ที่ไม่รู้
จักแบ่งปัน	เรื่องมีอยู่ว่า	ณ	ครอบครัวหนึ่ง	มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน	วันหนึ่งหาอาหารมา
ได้น้อย	มีเพียงแป้งข้าวเจ้าเล็กน้อยกับช่อยแถว	(หัวไชเท้า)	เพียงหัวเดียว	จึงน�ามาท�า	
ช่อยแถวปั้น	(ขนมหัวไชเท้า)	โดยแบ่งส่วนตามขนาดตัวให้ทุกคนได้กินพอปะทังชีวิต	
เมื่อนึ่งสุกแล้ว	เจ้าน้องคนเล็กร้องจะเอาชิ้นใหญ่สุด	(แต่ก็ไม่พออิ่มอยู่ดี)		จึงถูกต่อว่า
ไม่ได้	ชิ้นใหญ่ต้องให้พี่เขาที่ต้องใช้แรงงานออกไปท�างาน	เจ้าน้องเล็กก็ยังไม่ยอม	จึงถูก
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จับขังไว้หลังบ้าน	ซึ่งชัยภูมิของการสร้างบ้านของชาวฮากกา	จะนิยมหันหน้าบ้านลงทาง
แม่น�้าล�าคลอง	และหลังบ้านเป็นภูเขาที่เชื่อว่ามีเสือ	เมื่อเจ้าเด็กถูกขังคนเดียวที่หลังบ้าน
จึงเกิดความกลัว	แล้วร้องไห้ว่า	“แซ่ถอนไหงยาอ้อย	ไถ่ถอนไหงยาอ้อย”	ที่แปลได้ว่า	
ชิ้นเล็กก็ได้	ชิ้นใหญ่ก็ได้

การปกครองชุมชน

	 ในชุมชน	จะดูแลด้วยระบบวงศ์สกุล	ที่ผู้น้อยให้ความเคารพผู้อาวุโส	ตามแบบ
ขงจื้อ	อยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่	เป็นญาติกันทั้งหมู่บ้าน	โดยมีล่อไถ่	(	老大)	หรือ
กุงไท่	ที่เป็นพ่อปู่ผู้อาวุโสเป็นผู้ปกครองสูงสุด	ที่สมาชิกในครอบครัว	ยอมรับให้เป็นผู้ดูแล
จัดการผลประโยชน์	และอ�านาจในการตัดสินสูงสุด	ซึ่งจะเรียงตามล�าดับอาวุโสส่งต่อ
จากรุ่นสู่รุ่น	ก็มีข้อดีที่ทุกคนไม่มีใครกล้าไปท�าอะไรไม่ดีงาม	ใครท�าอะไรไม่ดีก็รู้กันทั้ง
หมู่บ้าน	และเกรงจะเสื่อมเสียถึงวงศ์ตระกูล		ผู้ที่มีศักดิ์ใหญ่กว่าจะสามารถว่ากล่าว
ตักเตือนได้	หากเป็นเรื่องร้ายแรงว่ากล่าวตักเตือนกันไม่ได้แล้ว		ลงโทษร้ายแรงถึงขั้น
ขับออกจากสกุลหมู่บ้านกันเลยทีเดียว	ในขณะเดียวกันที่ระบบครอบครัวใหญ่	ท�าให้
คนสกุลอื่นไม่กล้ารังแก		แต่ถ้าหากเกิดบาดหมางระหว่างสกุลจะเป็นเรื่องใหญ่ยืดเยื้อ
ยาวนานเลยทีเดียว

ไปซัวเถาขอเปลี่ยนกินก็พอ

	 อาปาเห็นว่าถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปมีหวังอดตายกันทั้งบ้านแน่	จึงตั้งเป้าว่าต้องไป
หางานท�าที่ซัวเถา	อันเป็นเมืองใหญ่	มีการค้าพลุกพล่าน	มีท่าเรือทางออกทะเล	คงน่า
จะมีงานอะไรก็ได้ให้ท�าบ้างแล้วก็พยายามท�างานให้มากขึ้นไปอีก	แล้วกินน้อยลงเพื่อ
เจียดอาหารสะสมไว้ให้อาม่า	(แม่ของอาปา)	ได้มีกินได้สักระยะหนึ่ง	แล้วก็เดินทางตัว
เปล่าไปซัวเถา	หวังว่าไปตายเอาดาบหน้า
	 เมื่อถึงซัวเถา	ก็พบว่ามีคนหางานมากกว่าสถานประกอบการเสียอีก	คงเพราะ
ยุคนั้นต่างทุกข์ยากมาด้วยกันทั้งนั้น	และเมื่อเจอโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งเข้าไป	ของานท�า
เถ้าแก่ก็บอกว่าไม่ต้องการ	มีคนมาสมัครงานเยอะแยะแล้ว
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	 แต่อาปาก็ตื้อว่า	“ไม่เอาค่าจ้าง ขอเปลี่ยนกินก็พอ”
	 (“เปลี่ยนกิน”	เป็นส�านวนว่าท�างานแลกอาหารเพื่อความอยู่รอดไปวันๆ)
	 แล้วเถ้าแก่	ก็บอกว่า	“ถึงให้ลื้อท�างาน อั้วก็ไม่มีที่พักให้”
	 อาปาบอกว่า	“ไม่มีก็ได้	กลางคืนขอเก้าอี้	1	ตัว	จะเฝ้าส�านักงานลื้อ
	 ให้ตลอดคืน”

	 เถ้าแก่จึงยอมให้ทดลองงานโดยไม่ระบุหน้าที่	 ได้เท่านี้ก็ดีใจว่ารอดตายแล้ว	
จึงท�างานทุกอย่างตั้งแต่เก็บกวาด	จัดโต๊ะ	พาแขกไปส่งห้อง	ล้างจาน	ฯลฯ	เรียกว่าท�า
ทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยไม่ต้องให้เรียกใช้	 ส่วนอาหารก็ได้จากอาหารที่แขกกินเหลือ	
แล้วอาปาก็แบ่งข้าวที่กินบางส่วนตากแห้งเก็บสะสมห่อไว้ส่งไปให้อาม่าที่หมู่บ้านได้
กินด้วย	แล้วกลางคืนก็มานั่งหลับๆ	ตื่นๆอยู่ที่เก้าอี้หน้าส�านักงาน
	 อาปาท�าแบบนี้อยู่ทุกวันจนวันหนึ่ง	ทางครัวเห็นว่าอาปาตั้งใจท�างานดีไม่มี
เกี่ยงงอน	และก�าลังต้องการคนช่วยงานพอดี	จึงขอให้อาปาไปช่วยงานครัวเป็นพนักงาน
อย่างเต็มตัวแล้วไม่ต้องมานั่งหลับ	นั่งยามอีกต่อไป	และในช่วงนี้เองอาปาก็ได้เรียนรู้
งานในครัวทุกอย่างรวมทั้งการเตรียมของ	 และวิธีปรุงอาหารจากกุ๊กประจ�าภัตตาคาร
ของโรงแรมในซัวเถาแห่งนั้นไปด้วย	 ซึ่งช่วงอยู่ครัวนี้ก็มีเศษข้าวที่เหลือตากแห้งส่งไป
ให้อาม่าได้ประทังชีวิตอย่างเพียงพอไม่อดอยากเหมือนเดิมแล้ว
	 เมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวลงมากๆ	กิจการห้างร้าน	โรงแรมต่างซบเซา	ต่างต้อง
แข่งขันกันมากขึ้น	ขณะเดียวกัน	ก็มีการคัดคนงานออกบ้าง	ซึ่งหน้าที่ต่างๆ	ก็ถูกลดคน
ลงไปเพราะมีงานน้อยลง	คงเหลือแผนกอาหาร	ที่ไม่ว่างานใดจะลดแต่คนก็ยังต้องกินอยู่
จึงยังเป็นแผนกที่ถูกกระทบหลังแผนกอื่น	ประกอบกับอาปาเป็นคนที่ไม่วางเฉย	พอ
เสร็จงานในหน้าที่ก็จะมาช่วยงานโรงแรมและท�าทุกอย่างที่ขาดคน	รวมทั้งการเรียก
พาแขกมาจากเรือที่เทียบท่าด้วย
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ไท่ผินหยอง

	 ในช่วงการแข่งขันสูง	 เจ้าหน้าที่โรงแรมต้องออกวิ่งไปต้อนรับแขกตั้งแต่แขก
ยังไม่ลงเรือ	ไม่ใช่รอให้แขกมาหาถึงโรงแรมเองได้อีกต่อไป	กล่าวคือ	เมื่อเรือใหญ่ที่กิน
ร่องน�้าลึก	จะไม่สามารถเข้าชิดฝั่งได้เมื่อเห็นเรือจะเข้าฝั่งมาแต่ไกล	เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
ของโรงแรมจะพายเรือเล็กไปรับ	เพื่อประกันได้ว่าใครเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมใดตัวจริง	
ทางโรงแรมจะมีปลอกแขนตราบริษัทให้เฉพาะพนักงานของตน
	 เมื่อพายเรือเล็กไปเทียบข้างเรือใหญ่ได้	จะใช้เชือกที่มีตะขอโลหะเหวี่ยงขึ้นไป
เกาะกาบเรือที่สูงกว่าเรือเล็กประมาณ	3-10	เมตร	แล้วรีบปีนเชือกที่เกี่ยวได้นี้ขึ้นไป
เอาบันไดบนเรือห้อยมาผูกกับเรือเล็กของตน	แล้วออกวิ่งตะโกนประกาศเรียกแขกว่า	
“ไท่ผินหยอง”	ซึ่งเป็นชื่อบริษัทที่อาปาท�างานอยู่ให้ความเชื่อถือได้ว่าแขกที่มาได้พบ
กับพนักงานต้อนรับของโรงแรมที่ต้องการตัวจริง	ไม่ใช่มิจฉาชีพ	และประกันได้ว่าจะ
ได้รับการดูแลจนถึงที่พักอย่างถูกต้อง	เมื่อหาแขกได้	ก็จะพาแขกและสัมภาระ	มาขึ้น
เรือของตนกลับไปส่งถึงโรงแรมโดยสะดวกปลอดภัย
	 ถึงแม้ว่าช่วงนั้นจะสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองไปแล้ว	ไม่ถือว่าขัดสนทุกข์ยาก
เท่าอยู่หมู่บ้านแล้วก็ตาม	แต่พิษเศรษฐกิจก็ไม่กระเตื้องขึ้น	แขกก็เริ่มน้อยลงเรื่อย	และ
ถ้าเป็นระบบคอมมิวนิสต์เต็มรูป	ธุรกิจเกี่ยวกับคนเดินทางยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร	 	อีกทั้ง
มีข่าวว่าทางการจีนจะประกาศปิดประเทศ	จึงท�าให้ไม่เห็นอนาคตงานในโรงแรม
คงต้องไปตายเอาดาบหน้าอีกครั้ง

คื่อเสี่ยมหลอ (ไปสยาม)

	 สภาพกิจการของโรงแรมที่ท�าอยู่ในขณะนั้น	แขกบางตาลงทุกวัน	และพนักงาน
ก็ต้องออกเพราะไม่มีงานให้ท�า	งานน้อยลงไปเรื่อยๆ	เหลือเฉพาะคนที่หนักเอาเบาสู้
ท�าได้ทุกหน้าที่ยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทางบริษัทเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่	และเถ้าแก่ก็เคย
เปรยว่า	ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงท�าต่อไปไม่ไหวแล้ว	ขณะนี้เหลือเฉพาะแผนกอาหารที่
ยังได้ลูกค้าอยู่บ้าง	แต่อาปาก็ยังอยู่ช่วยกับทางโรงแรมให้ถึงที่สุด	จนทราบว่าเรือเที่ยว
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สุดท้ายของบริษัท	ที่จะออกจากซัวเถามาเมืองไทย	ก่อนรัฐบาลจีนจะปิดประเทศจึงน�า
เงินที่สะสมได้ซื้อตั๋วเรือเดินทางมาประเทศไทย
	 เมื่อได้ขึ้นเรือใหญ่ก็ได้เห็นหลายอย่าง	ตั้งแต่คนสังคมระดับสูงได้อยู่แบบ	VIP	
จนถึงคนที่แอบขึ้นเรือโดยไม่มีค่าโดยสาร	เขาคิดว่าไปตายเอาดาบหน้าถ้าขึ้นเรือแล้ว
ออกสมุทรไปได้แล้ว	คงไม่มีใครถีบลงทะเล	ถึงจะอดอยาก	หรือให้ท�างานบนเรือชดใช้
อะไรก็ได้	อย่างมากก็แค่ตาย	และมีจ�านวนไม่น้อยที่ได้ตั๋วอนาถา	รวมทั้งอาปาใช้สิทธิ์
พนักงานซื้อตั๋วและได้ช่วยงานเสริฟอาหารของห้องครัวไปด้วย		ลักษณะที่อยู่ที่นอน
บนเรือชั้นนี้เขาจัดให้กระดานตีแปลงในห้องรวม	บางคนที่มาเป็นคู่ในห้องรวมนี้ก็นอน
ในผ้าห่มร่วมกันก็มี		แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือ	ช่วงเริ่มจะออกจากทะเลผ่านปากอ่าว
สู่มหาสมุทร	เรือจะโคลงเคลงผิดปรกติ	มากกว่าเมื่ออยู่ในมหาสมุทร	ทั้งที่เรือล�าใหญ่
ขนาดนี้สามารถตัดยอดคลื่นให้นิ่งได้สบายๆ	อย่างกับจะแกล้งให้คนเมาเรือจะได้
กินอาหารบนเรือได้น้อยลง	ไม่เปลืองของ	(ตามมุมมองของคนช่วยงานด้านอาหารบนเรือ)
หรืออาจจะเป็นความจ�าเป็นต้องล่องเรือให้แกว่งตามคลื่นแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ได้

ขึ้นฝั่งแผ่นดินสยาม

	 เรือได้เดินทางมาประเทศไทย	เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	พ.ศ.	2491	เข้ามา
ทางบางโคล่		ยานนาวา		โดยมีคุณฉีจิ้นฝวา	(เจ้าของโรงงานหม้อตราจระเข้)	มารอรับ
เนื่องจากเป็นลูกพี่ลูกน้องมาจากหมู่บ้านเดียวกัน	(เป็นญาติกันทั้งหมู่บ้านสกุลฉี)	กล่าวคือ
เมื่อตอนอากอ	(เป็นค�าเรียกของอาปา	เรียกผู้มีศักดิ์เป็นพี่ชาย)	ขึ้นเรือมาไทย	อาปา
เป็นคนมาส่งขึ้นเรือที่ซัวเถา	โดยมีคุณแม่ของฉีจิ้นฝวากอร้องไห้ต่อว่าตลอดเวลา	เพราะ
ก่อนหน้านั้นมีคนในหมู่บ้านไม่น้อยที่มาเมืองไทยแล้วขาดการติดต่อกลับไปเลยก็มี
แต่ฉีจิ้นฝวากอ	ไม่เป็นเช่นนั้น	ท่านเป็นผู้มีความกตัญญูและรักบ้านเกิดเป็นอย่างยิ่ง
ถึงตัวมาเมืองไทยแล้ว	แต่ก็ยังให้ความอุปถัมภ์ค�้าจุนบุพการี	และสร้างสาธารณประโยชน์
เช่น	สร้างโรงเรียนให้ชุมชนอันเป็นกุศลไว้มากมาย	เป็นต้น
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กินนำ้าข้าวต้ม

	 อาหารมื้อแรกที่ได้ทานในโรงงานเป็นข้าวต้มที่โรงครัวจัดมาหม้อใหญ่ให้คนงาน
ตักกิน	อาปาเห็นว่าเป็นข้าวต้มชั้นดี	อาหารบริบูรณ์กว่าตอนอยู่หมู่บ้านด้วยกันมากนัก
ทุกวันได้กินแต่ข้าวต้มที่มีแต่น�้าอย่างดีก็มีเผือกมันมาบ้าง	ด้วยความเกรงใจจึงพยายาม
ตักเอาแต่น�้าข้าวมากิน	 นึกในใจแค่น�้าข้าวที่นี้ก็ข้นกว่าข้าวต้มที่โน่นแล้ว	 คนงานอื่นก็เริ่ม
มองๆ	พลางคิดว่าตัวเองเจตนาดียอมเหลือข้าวให้คนอื่นกิน		แต่มาทราบภายหลังว่าที่
เขามองเพราะไม่พอใจที่	ไอ้หมอนี่มาแย่งซดน�้าข้าวต้ม	อันโอชะไปซะแล้ว		พอรู้ความจริง
เลยกล้าตักข้าวมากินได้สมอยากเสียที		พลางคิดว่าเมืองไทยนี้	อะไรกลับตาลปัตรกัน
ไปหมด	รวมทั้งการเรียงล�าดับประโยคในภาษาไทย	การจ่าหน้าซองจดหมายที่เขียน
ประเทศไว้ล�าดับสุดท้าย	
	 ตอนนั้นได้เรียนภาษาไทยโดยใช้หนังสือหลักภาษา	โดยญาติที่อยู่ในโรงงานนั้น
ช่วยสอนให้	อาปาสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว	และแม่นในหลักภาษาเป็นอย่างมาก	
แม้ผู้เขียนตอนเป็นเด็กยังต้องถามอาปาเรื่องอักษรสูง-กลาง-ต�่า	 ผันเสียงอย่างไรบ้าง	
เป็นต้น
	 เมื่ออยู่ในโรงงานเห็นจักรยานเก่าขึ้นสนิมอยู่คันหนึ่ง	 ไม่มีใครใช้แล้วจึงขอมา
ไว้ใช้เดินทางไปกลับที่พัก	จะว่าเห็นคุณค่าก็ใช่	หรือเห่อก็ดี	อาปาจะล้างขัดเช็ดถูทุกวันๆ
จนใสสะอาดเอี่ยม	โครง	กระทะ	ซี่ลวดทุกเส้นแวววาว	เหมือนรถใหม่	จนเถ่าแก่มาเห็น
อีกครั้ง	จ�าจักรยานเก่าขึ้นสนิมคันนั้นไม่ได้	คิดว่าซื้อรถมาใหม่
	 อาปาท�างานอยู่ในโรงงานหม้อตราจระเข้	ได้เลื่อนต�่าแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆ	จนได้
อยู่แผนกท�าหูหม้อ	(ส่วนที่เห็นเป็นมือจับสีด�าๆ	กันร้อน)	แต่ด้วยความที่เป็นคนช่าง
สังเกต	ท�าอะไรท�าจริง	ให้ได้ผลดีที่สุด	อาปาก็พยายามปรับสูตร	โดยควบคุมปริมาณ	
อุณหภูมิ	แรงกด	และเวลาที่อบเคลือบ	เพื่อให้ได้งานที่ดีคือ	หูหม้อมีความแกร่งทนทาน
มากกว่างานที่ท�าแบบสุกเอาเผากินที่บางชิ้นก็เปราะร่อนง่าย	แข็งบ้างผุบ้าง
	 หลังจากอยู่มาได้ปีกว่าแม้ว่าการงานจะก้าวหน้า	ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดี
เหมือนเป็นญาติสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆ	 	กลับมีความคิดว่าอยากจะออกมาหากินเอง
มากกว่า	ไม่อยากใช้เส้น	หรือเป็นภาระใคร	ขอยืนด้วยล�าแข้งตนเอง		จึงขอลาออก
ทีแรกก็ถูกขอร้องให้อยู่ช่วยกันต่อไป	เมื่อเห็นว่าอย่างไงอาปาก็จะออกมาตั้งตัวเองอยู่ดี
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จึงไม่ขัดข้อง	ยังอยากจะช่วยเหลือ	โดยจะแถมเงินก้อนใหญ่ให้เพียงพอที่จะสามารถ
ลงทุนเปิดกิจการอะไรก็ได้เต็มที่	แต่อาปาไม่ยอมรับ	คิดเพียงว่าที่ได้รับการอุปการะ
เท่านี้ก็เป็นบุญคุณอย่างสุดซึ้งแล้ว	 จึงขอเริ่มต้นด้วยเงินเดือนที่เหลือจากการกินใช้
และส่งไปให้อาม่าเมืองจีน	จากแรงกายตนเองเท่านั้นแต่เถ้าแก่ท่านก็ยังไม่วายห่วง
บอกว่า	ถ้ามีปัญหาใดให้ช่วย	ขอให้บอก	หรือจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้	และสิ่งที่พิสูจน์
ถึงความจริงใจของท่านฉีจินฝวา	คือหลังจากที่อาปามาท�าการค้าเล็กๆน้อยๆอยู่ต่างจังหวัด
แล้ว	ท่านยังได้ขับรถมายี่ยมหลายครั้ง	เสนอจะเพิ่มทุนให้แต่อาปาก็บอกรับไม่ได้
ทุกครั้งไป

สถานีละ 8 กิโลเมตร

	 เมื่อลาออกจากโรงงาน	 รับผ้ามาหาบขายตามเส้นทางรถไฟสายอุบลราชธานี	
ก็ได้รู้จักเพื่อนอีกหลายคน	บางคนก็เคยพบกันบนเรือตอนมาเมืองไทย	บางคนก็คุยกัน
ถูกคอ	และเดินทางหาบของขายด้วยกัน	บางช่วงก็ขึ้นรถไฟ	บางช่วงก็เดินไปตามทาง
รถไฟ	ไปตามต�าบล	อ�าเภอต่างๆ	ซึ่งอาปาบอกว่า	เท่าที่เดินๆ	กันมา	แต่ละสถานีที่
พ่อหลวงรัชกาลที่	5	ทรงวางไปตั้งแต่ยังเป็นป่าเขาไม่มีหมู่บ้าน	ห่างกันประมาณ	สถานีละ
8	กิโลเมตร		จึงท�าให้เกิดชุมชนหมู่บ้านเริ่มจากสถานีรถไฟนี้เอง	นับว่าเป็นอีกหนึ่งใน
พระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเล็งเห็นการณ์ไกลสมเป็นพระปิยมหาราชโดยแท้
	 เมื่อได้ค้าขายผ่านหมู่บ้านทางแถบบุรีรัมย์บ่อยๆ	ได้มีแม่สื่อมาเห็นว่าอาปา
เป็นคนดีตั้งใจท�ามาหากินไม่เล่นไม่เมา	 แม่สื่อกับแม่สื่อจึงได้แนะน�าให้รู้จักกับคุณแม	่
แล้วแต่งงานกันมาตั้งรกรากอยู่ที่อ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	จวบจนทุกวันนี้
ส่วนเพื่อนๆอาปาที่รู้จักกันในสมัยนั้น	ใครมีช่องทางใดก็แยกย้ายกันไปประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวตามแต่เส้นทางชีวิตของแต่ละคน	บางคนก็ได้เป็นคู่เขยของครอบครัวของแม่
ผู้เขียนที่มีอาชีพทางตัดเย็บ	จึงมีจักรหลายหลัง	บางหลังสามารถเย็บหนังได้	ก็แบ่งให้
บางคนไปเย็บเข็มขัดและต่อมาได้พัฒนาไปเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
	 ตลอดเวลาที่อาปาอยู่เมืองไทย	อาปายังคิดถึงแผ่นดินเกิดแสดงออกด้วยค�าว่า
“จ้อนถ่องซัน”	(回唐山)อยู่เสมอและบอกให้ลูกทุกคนท่องว่า	ท็องคัง	ปูแถวไฉ่หงิน
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(คนหมู่บ้านปูแถวไฉ่	ต�าบลท็องคัง)	เผื่อมีโอกาสกลับไปเมืองจีนเมื่อไหร่	จะได้กลับ
บ้านถูก		และในสมัยที่จีนท�าส�ามะโนครัวเพื่อจัดสรรที่อยู่ให้กับประชาชนหลังจากพรรค
คอมมิวนิสต์ปฏิวัติส�าเร็จ	อาปาและญาติทางโน้นยังแจ้งชื่อลูกๆ	เพื่อขอสิทธิการอยู่บ้าน
ในจีน	และทางการจีนก็ยินยอม	และชุมชนแห่งนั้นต่างยอมรับ	เพราะอาปายังมีการ
ติดต่อ	ส่งความช่วยเหลือไปให้อาม่าตลอดจนท่านสิ้นอายุขัย	แล้วได้เดินทางไปมา
หลายครั้ง	 ส่งสิ่งของที่จ�าเป็นไปให้แก่ญาติมิตรสหายก็หลายอย่าง	 ถึงแม้จะเล็กน้อยแต่มี
คุณค่าก็หลายอย่างเท่าที่ทราบ	เช่น	ส่งถังน�้าสังกะสี	ไปให้ใช้แทนถังไม้อันหนักอึ้ง
ที่ทุกคนยังใช้ส�าหรับหาบน�้า	ส่งมอเตอร์ไซค์ไปให้ใช้ในขณะที่ทางการจีนยังไม่ให้สิทธิซื้อ
ได้ช่วยจัดการและหาผู้ร่วมกันสร้างสะพานข้ามล�าคลองที่ขวางกั้นหมู่บ้านกับตัวเมือง
ท็องคังให้ผู้คนสัญจรได้สะดวกขึ้นไม่ต้องเดินอ้อมอีกต่อไป	จึงเป็นสาธารณะประโยชน์
ให้กับชุมชนท่ีทุกคนยอมรับ	 ส่วนตัวบ้านที่รัฐบาลจัดสรรให้หลังนั้นยังมีอยู่ถึงทุกวันนี้
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	 มีหลายอย่างที่ผู้เขียนเพิ่งรู้หลังจากอาปาจากไปแล้วคือ	ผู้เขียนได้มีโอกาส
เดินทางไปหมู่บ้านได้พบกับญาติพี่น้องที่นั่น	เขาน�าของใช้เล็กน้อยแต่มีความจ�าเป็น
ต่อการด�ารงชีพมาให้ดู	ถึงแม้ว่าบางอย่างช�ารุดไปแล้วแต่เขาเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึก
มาให้ดู	เช่น	แว่นสายตายาวที่ขาหักไปแล้วข้างหนึ่ง	เขาบอกว่าเขาได้ใช้อันนี้	ท�าให้
เมื่อก่อนเขาสอนหนังสือได้	และญาติบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาสบายดีแล้ว	อยากจะ
ตอบแทนที่อาปาได้ช่วยเหลือเขามาตลอด	และได้หนังสือรับรองให้ได้ท�างานในเมืองใหญ่
บางคนได้ย้ายงานไปอยู่ที่ที่ดีขึ้น	ซึ่งทางการจีนสมัยนั้นจะให้เกียรติคนจีนโพ้นทะเลที่
ช่วยพัฒนาแผ่นดินเกิด	เป็นประชากรชั้นหนึ่งที่มีสิทธิพิเศษรับรองกับทางราชการได้
	 ประมาณปี	พ.ศ.2507	อาปาและผองเพื่อนมีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มชาวฮากกา
ปากช่อง	เพื่อต้องการรวมกลุ่มชาวฮากกาด้วยกัน	ในปี	พ.ศ.	2509	ได้ร่วมก่อตั้ง	
“ชมรมผู้สูงอายุฮากกาปากช่อง(北冲	成立	客家年長會)	และต่อมาปี	พ.ศ.	2516	
เปลี่ยนชื่อเป็น	“ส�านักงานอนุกรรมการสมาคมฮากกา	นครราชสีมา	ประจ�าอ�าเภอ
ปากช่อง	(柯叻北沖客屬會所)”	ปี	2547	ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฮากกาปากช่อง
(北沖客家會館)	ซึ่งระหว่างนั้นอาปาได้น�าทัวร์พี่น้องฮากกา	กลับไปเยือนบ้านเกิด
และในปี	พ.ศ.2539	ได้เชิญชวนคุณคิวผินเยี่ยน(丘平遠นายผิน	คูณทวีลาภ)	นายก
สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทยในสมัยนั้น		และคณะมาเล่นปิงปองที่สนามบ้านใน
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อ�าเภอปากช่องเป็นที่สนุกสนาน	หลังจากนั้นก็ได้	รับเชิญให้น�าทีมเหย้าไปเยือนทีมฮากกา
ที่กรุงเทพฯบ้าง	เป็นการกระชับมิตรภาพที่ดี	แล้วทางฮากกาประเทศไทยก็จัดเข้าเป็น
วาระในการประชุมฮากกามิตรสัมพันธ์ครั้งที่	7	เมื่อปีพ.ศ.	2540	ที่พัทยา	บรรจใุห้มี
การแข่งขัน“ปิงปองชิงถ้วยฮากกา”	 เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมระหว่างสมาชิก	และเยาวชน
ของฮากกา	ในระดับประเทศที่จัดขึ้นทุก	2	ปี	นับแต่นั้นมา	และในปี	พ.ศ.	2549-2552
และปี	2557	ลูกชายคนโตของอาปาได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นนายกสมาคมฮากกาปากช่อง
ต่อมาปีพ.ศ.	2550	ผู้เขียนซึ่งเป็นบุตรชายคนเล็ก	ได้ก่อตั้งเว็บไซต์	ชุมชนชาวฮากกา	
(www.hakkapeople.com)	จึงนับได้ว่า	อาปาเป็นผู้สืบสานชาติพันธุ์ที่ได้วางรากฐาน
ให้กับสังคม	และสืบทอดถึงลูกหลานได้ตลอดไป

อาปาให้ไว้
	 ไม่เพียงค�าสอนที่บอกกล่าวไว้อย่างสวยหรูเท่านั้น	แต่ท่านได้ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีเสมอมาเช่น	มีความตั้งใจหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา	 ไม่เกี่ยงงาน
หนักเบาก็สู้ไม่ท้อถอย	มีความกตัญญูรู้คุณคน	 ให้การอุปถัมภ์บุพการีจนวาระสุดท้าย
ของท่าน	ช่วยพัฒนาแทนคุณแผ่นดินเกิด	ท่านสอนให้เป็นคนซื่อสัตย์	ขยัน	อดทน	
ไม่ฟุ้งเฟ้อ	ไม่รังแกคดโกง	หรือเอาเปรียบผู้อื่น	อย่าเห็นแก่ได้บนความทุกข์ผู้อื่น	ไม่ดูถูก
ผู้ที่ด้อยกว่า	 ควรให้ความช่วยเหลือด้วยความเมตตา	ท�าประโยชน์เพื่อสังคมบ้างเมื่อมี
โอกาส	อย่าท�าไปเพียงเพื่อหน้าตาตนเอง

อาฉี.
26	มิถุนายน	2557
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ภาคผนวก
ผนวก1  ปุ้ย (เป้ย จีนกลาง辈)ลำาดับในพงศาวลี
	 เนื่องจากมีบางท่านสอบถามว่าปุ้ย	ที่กล่าวถึงในช่วงต้นของบทความ	คืออะไร
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่า	ที่อาปาได้ถ่ายทอดให้ลูกหลานเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อมา
ด้วยเช่นกัน	จึงขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
	 ปุ้ยที่กล่าวถึงคือล�าดับชั้นญาติ	ที่นับเรียงล�าดับเฉพาะในวงศ์ตระกูลที่สืบเนื่อง
กันมาตามพงศาวลี	(Pedigree)โดยนับชั้นที่ตกทอดมาเรื่อยๆ	จากต้นตระกูล	(นับตาม
สายพ่อผู้ร่วมสกุล)

	 สมมุติเช่น	ถ้าเรามีทวดเป็นต้นตระกูล	
	 ปุ้ยที่	1		สมมุติว่า	ถ้าทวดเรานับเป็นล�าดับชั้นที่	1	
	 ปุ้ยที่	2		ปู่	(และลูกของทวดทุกคน)	ถือเป็นล�าดับชั้นที่	2	
	 ปุ้ยที่	3		พ่อเรา	รวมทั้งลุง	ป้า	อา	หรือลูกของคนปุ้ยที่	2	คือเป็น
	 											ล�าดับชั้นที่	3	
	 ปุ้ยที่	4		ตัวเรา	พี่น้องเรา	รวมทั้งลูกพี่ลูกน้อง	หรือลูกของคนปุ้ยที่	3	
	 										เป็นล�าดับชั้นที่	4	
	 ปุ้ยที่	5	ลูกเรา	ลูกของลูกพี่ลูกน้อง	และลูกของคนปุ้ยที่	4		เป็นล�าดับชั้นที่	5
	 ปุ้ยที่	6	ลูกของลูกเรา	รวมทั้งลูกของคนล�าดับปุ้ยที่	5	ถือเป็นล�าดับชั้นที่	6
	 ปุ้ยที่	n	ลูกของคนปุ้ยที่	n-1

	 ซึ่งตามขนบธรรมเนียมจีน	การเรียกขาน	จะยึดถือล�าดับญาติตามปุ้ยเป็นหลัก
โดยไม่ถืออายุผู้เรียก	เช่นหลานของลุงเรา	แม้นจะอายุคราวเดียวกันกับเรา	ไม่สามารถ
เรียกชื่อเราตรงๆได้	ต้องเรียกเราว่าเป็นอา	แต่ถ้าผู้นั้นอายุสูงกว่าเรามากๆแต่ปุ้ยต�่ากว่าเรา
เราจะให้เกียรติเรียกเขาว่าพี่ชายหรือพี่สาวเท่านั้น
	 จากกฎเกณฑ์ดังกล่าว	จะเห็นได้ว่าการจะน�าปุ้ยมาเปรียบเทียบกัน	จะต้องเป็น
คนในสกุลเดียวกันที่สืบสายมาจากบรรพชนเดียวกันเท่านั้น	 ถ้าต่างแซ่จะไม่สามารถ
นับชั้นได้เทียบกันได้ถึงแซ่เดียวกัน	 ต้องเฉพาะสายบรรพชนร่วมกันเท่านั้นจึงจะเทียบ
รุ่นกันได้เพราะบางคนถึงแซ่เดียวกันแต่ต้นพงศาวลีได้แยกสายกันไป	 ตั้งต้นพงศาวลี
กันใหม่นั้น	ก็ไม่สามารถเรียงล�าดับชั้นต่อเนื่องกันได้ถูกต้องเช่นกัน
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	 บางแซ่นิยมบอกล�าดับแซ่ด้วยล�าดับเลขรุ่น	ดังที่ยกตัวอย่างและหลายๆแซ่	
จะมีค�ากลอนประจ�าตระกูลที่ทุกคนในครอบครัวได้รับการถ่ายทอดให้ท่องได้ทุกคน	ซึ่ง
ในค�ากลอนจะประกอบด้วยค�าดีๆ	ทุกตัวอักษร	โดยไม่ซ�้ากัน	จะก�าหนดให้อักษรตัวแรก
เป็นอักษรประจ�าล�าดับชั้นที่	1	และอักษรตัวถัดไปเป็นล�าดับรุ่นถัดๆไป	เช่น
	 ตัวอย่าง	เช่น	“มี	ศรี	สุข	เลิศ	จรัสเจิด	ปัญญา	ยิ่ง	.....”	ดังนั้นปุ้ยที่	1	คือ	
ชั้น	“มี”	,	ปุ้ยที่	2	คือชั้น	“ศรี”	ปุ้ยที่	3	คือ	“สุข”	...		จึงนิยมน�าค�าประจ�าปุ้ย	มาเป็น
ค�าร่วมในชื่อด้วย	(แต่ไม่เป็นกฎบังคับ	ว่าเป็นค�าหน้า	ค�าหลัง	หรือต้องมีด้วยหรือไม่
เสมอไป)	เช่น	ชั้นที่หนึ่ง	บุญมี	,	ชั้นที่สองศรีสมร	,	ชั้นที่	3	สมสุข,	ชั้นที่	4	เลิศศักดิ	์
เป็นต้น		ท�าให้คนในเครือญาติที่ทราบค�ากลอน	พอทราบชื่อก็พอจะเดาปุ้ยได้	และการ
เป็นค�ากลอน	ยังสามารถบอกได้ว่าเมื่อพบคนแปลกหน้าแซ่เดียวกัน	หากใช้ค�ากลอน
เดียวกัน	แสดงว่าเป็นเครือญาติที่สามารถล�าดับชั้นในพงศาวลีกันอย่างแน่นอน

อาฉี	
30	มิถุนายน	2557
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เทศกาลตำานานจีน（中国传统节日）

บทนำา

	 การเกิดขึ้นของเทศกาลต่าง	ๆ	มักจะเกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตตามปกติ
ของมวลมนุษย์	ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ	เป็นวิธีการรับมือกับ
ภัยธรรมชาติ	 เป็นการต่อสู้เพื่อการผลิต	 การด�ารงชีวิต	 หรือการฉลองความส�าเร็จ	
การพักผ่อนและความบันเทิงเริงรมย์		เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยในการท�างาน
ในแต่ละช่วงฤดูกาล	 และเป็นพัฒนาการทางสังคมของมวลมนุษย์	 นอกจากนี้จุดมุ่ง
หมายที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งของแต่ละเทศกาลคือ	การส่งเสริมความสมัครสมาน	และ
สัมพันธภาพในหมู่มวลมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว	เนื่องจากในสังคมโบราณ
โดยเฉพาะสังคมจีนนั้นยามปกติสตรีจะไม่มีโอกาสปรากฏโฉมออกสู่โลกภายนอก
จะมีโอกาสให้สาธารณชนได้ยลโฉมก็ในงานเทศกาลนี้แหละ
	 การก่อก�าเนิดของเทศกาลจีนเป็นผลผลิตที่ตกผลึกมาจากประวัติศาสตร์ที่
ยาวนาน	 	 ตั้งแต่สมัยสังคมบรรพกาลสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน	 	 จุดก�าเนิดของแต่ละ
เทศกาลมักเริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็ก	ๆ	ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน		แล้วพัฒนาขยายตัว
อย่างค่อยเป็นค่อยไป		จนก่อตัวเป็นต�านานเรื่องเล่าที่สนุกสนาน	และประเพณีที่มีสีสันต์
และหลากหลายของมวลมนุษย์	จากท่วงท�านองและบรรยากาศของงานเทศกาล	
เราสามารถสืบเสาะแยกแยะให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่	วิธีการต่อสู้กับภัยธรรมชาติ
การท�าการผลิตและพัฒนาการของสังคมในแต่ละด้าน	 จุดก�าเนิดของเทศกาลต่าง	 ๆ	
ในอดีตมักจะเกี่ยวโยงกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีผลต่อการด�ารงชีวิต	
และการท�าการผลิตของมวลมนุษย์	 นักภูมิศาสตร์ของจีนโบราณจึงพยายามที่จะ
ค้นหากฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ	 	 จนกระทั่งในปลายสมัยราชวงศ์โจว		
จึงได้แบ่งสภาพภูมิอากาศในหนึ่งปีออกเป็น	24	ช่วง（二十四节气）แต่ละช่วง
กินเวลาประมาน	 15	 วัน	 และเทศกาลต่างๆของจีนก็แยกไม่ออกจากวันเวลาใน	 24	
ช่วงนี้
	 ต�านานเทศกาลต่าง	ๆ	ของจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน	มันสะท้อน
ถึงการด�ารงชีวิตตั้งแต่โบราณกาลและภูมิปัญญาของชาวจีน	เป็นการค้นคว้าหาความ
จริงเนื่องจากยังขาดความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติ	จนก่อเกิดเป็นลัทธิความเชื่อ
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การบวงสรวงบูชายันต์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และต�านานเทพนิยาย	ส�าหรับข้อเขียนเทศกาล
ต�านานจีนนี้	ผู้เขียนค้นคว้าผ่านบันทึกในสมัยโบราณเท่าที่สามารถเสาะหาได้โดยมุ่งเน้น
ในเรื่องของต�านาน	 ที่มาของของเทศกาล	 รวมทั้งเรื่องของประเพณีปฏิบัติ	 กิจกรรม
นิยมของเทศกาลต่างๆ	และเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาจนเป็นต�านานหรือเทพนิยายต่าง	ๆ

บทคัดย่อ
	 ประเทศจีนมีประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมายาวนานไม่ต�่ากว่า	5,000ปี	เรื่องราว
และกิจกรรมของงานเทศกาลได้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง	 จนก่อตัวเป็นงานเทศกาล
ที่มีเนื้อหาหลากหลาย	 และมีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์	 สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีน	
เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส�าคัญของวัฒนธรรมจีน	 เทศกาลต่าง	 ๆของจีนส่วนใหญ่มีมา
ตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์ฉิน	ส่วนใหญ่จะมีจุดก�าเนิดมาจากลัทธิความเชื่อ	การบวงสรวง
บูชายันต์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์	และต�านานเทพนิยาย	ต่อมายังได้รับผลกระทบจากความเชื่อ
ทางศาสนา	 ประวัติของวีรชนที่ได้รับการยกย่องในประวัติศาสตร์	 ช่วยแต่งเติมให้
ต�านานเทศกาลเหล่านี้มีสีสันยิ่งขึ้น[1]（P2）เช่น	การเซ่นไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีน
การบูชาสุสานบรรพบุรุษในวันชิงหมิง	การแข่งเรือมังกรกินขนมจ้างในเทศกาลตวนอู่	
การกราบไหว้เทพีฉางเอ๋อ	การดื่มชาชมจันทร์ในคืนจงชิว	เป็นต้น	นอกจากนี้บรรดา
นักปราชญ์	 นักคิดและนักเขียนในแต่ละยุคสมัย	 ยังได้รังสรรค์บทกวี	 ภาพเขียนและ
วรรณกรรมอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของแต่ละเทศกาล	 สืบทอดให้
คนรุ่นหลังได้ศึกษาและค้นคว้าวิจัยจนถึงปัจจุบัน
	 สมัยราชวงศ์ฮั่นถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดหลังการรวมแผ่นดินจีนเป็นปึกแผ่น	
(แผ่นดินจีนถูกรวบรวมเป็นปึกแผ่นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฉินโดยฉินซีฮ่องเต้)	มีความ
เจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านการผลิตและวัฒนธรรม	 มีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและ
การเมือง	เทศกาลต่าง	ๆ	จึงค่อย	ๆ	หลุดพ้นจาก	พิธีการบวงสรวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่งมงาย	 จึงมักมีค�ากล่าวว่า	 เทศกาลต่าง	 ๆ	 เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น	 จนถึงสมัย
ราชวงศ์ถังจึงแปรเปลี่ยนเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง	ก่อตัวเป็นประเพณี
วันมงคลเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริงและสนุกสนานประจ�าปีอย่างแท้จริง[2]（P2-3）	

[1]	[2]	韦黎明.中国节日[M].北京：五洲传播出版社，2005.
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บรรดานักปราชญ์	นักกวี	ต่างก็รังสรรค์บทความ	บทกวีในเทศกาลต่าง	ๆ	ไว้มากมาย	
เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า	สะท้อนถึงทัศนะ	ชีวิตความเป็นอยู่และการต่อสู้
ของมวลมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย	ซึ่งนอกจากจะเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริงแล้ว
ยังเสริมเติมความสมบูรณ์ให้กับเทศกาลต่าง	ๆ 	ตกทอดมาสู่ชนรุ่นหลังจนตราบทุกวันนี้

	 ค�าส�าคัญ：	เทศกาล	ต�านานจีน	ฤดูใบไม้ผลิ	วันตวนอู่	ฤดูเก็บเกี่ยว
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บทที่1
เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (เทศกาลตรุษจีน	春节）

	 เทศกาลชุนเจี๋ย（春节）หรือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ	(ค�าว่า节	ออกเสียง

อยู่ระหว่างค�าว่าเจี๋ยกับเจ๋	ซึ่งค่อนข้างจะออกเสียงยากในภาษาไทย)	หรือที่ไทย

เราเรียกว่าวันตรุษจีน	ตรงกับวันขึ้นหนึ่งค�่าเดือนอ้ายในปฏิทินการเกษตรของจีน

（农历）	 เดิมทีเรียกว่าวันกว้อเหนียน（过年）หรือวันขึ้นปีใหม่ของจีน			

เป็นเวลาเริ่มแรกของวัน	วันเริ่มแรกของปี	และวันแรกของเดือนแรกของปี			จึงถือ

เป็นวัน	3	ปฐมฤกษ（์三元节）[1]（P1)	วันเทศกาลฤดูใบไม้ผลิมีประวัติค่อนข้าง

ยาวนาน	เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์อินซาง（殷商1766	ปี	ก่อน	ค.ศ.）	ผ่านการพัฒนา

จากช่วงประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน	ถือเป็นวันเทศกาลที่มีความส�าคัญ		มีการเฉลิมฉลองใน

ขอบเขตทั่วทั้งประเทศ	 และในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก	 จนกระทั่งถึงยุคสาธารณรัฐ			

การประชุมสภาในวันที่	27	เดือน	9	ค.ศ.1949	รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนใช้ปีคริสต์ศักราช

จึงก�าหนดให้วันที่	 1	มกราคม	 เป็นวันขึ้นปีใหม่สากล	 	 	และเรียกวันขึ้น	1	ค�่า

เดือนอ้ายว่า	วันเทศกาลชุนเจี๋ย（春节）หรือวันเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ[2]	

 วันนี้เป็นวันที่ฤดูหนาวอันแห้งแล้งและหนาวเหน็บได้ผ่านพ้นไป			บรรยากาศ

เริ่มเข้าสู่ความอบอุ่น			ต้นไม้ใบหญ้าที่แห้งเฉาตาย		เริ่มผลิดอกออกใบ			เสียงนก

เสียงกาเริ่มบรรเลงเพลงแห่งความสดใส			ประชาชนเริ่มเตรียมการเพาะปลูกใน

ศักราชใหม่อย่างเร่าร้อน		การเริ่มต้นชีวิตใหม่และความหวังใหม่ได้หวนกลับมาอีกครั้ง		

จึงเป็นเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ในปริมณฑลทั่วทั้งประเทศ	เริ่มตั้งแต่

วันบูชาเทพแห่งเตาในวันที่		23	เดือน	12		จนถึงเทศกาล	หยวนเซียว	ในวันขึ้น

15	ค�่าเดือนอ้าย			ถือเป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ

[1]		乐麒麟.中国传统节日择吉大通书[M].北京：气象出版社，2001.

[2]		春节，春节溯源[EB/OL].	http://www.baike.com/wiki/84



เหมินเจี้ยนพริ้วปลิวไสวเริ่มตรุษจีน（门笺飘飘始过年）

	 วันตรุษจีนถือเป็นหนึ่งในเทศกาลใหญ่ของจีน	 จึงมีต�านานและเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับวันนี้มากมาย	 เรื่องเหมินเจี้ยน（门笺）เป็นเรื่องส�าคัญเรื่องหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับวันเทศกาลนี้	 เหมิน	หมายถึงประตู	 ส่วนค�าว่า	 เจี้ยน	หมายถึง	 แผ่นผ้า
หรือกระดาษตัดเป็นริ้ว	ๆ	หรือชิ้นยาว	ๆ	เขียนข้อความค�ามงคล	ติดหรือห้อยด้านบน
ของประตูบ้านมีชื่อเรียกหลายอย่าง	เช่น	กว้าเชียน（挂签）เตี้ยวเจี้ยน（吊笺）

หรือเชียนเอ๋อ（千儿）เป็นต้น	 เรื่องราวของเหมินเจี้ยนมีที่มาตั้งแต่สมัยต้นราชวศ์โจว	
เล่ากันว่า	 เจียงไท่กง（姜太公）ได้เข้าร่วมขบวนการปฏิวัติกับกองทัพชาวนาของ	
จีฟา	 เมื่ออายุ	 80	 หลังจากโค่นล้มกษัตริย์โหดซางโจ้วหวาง（商纣王）สถาปนา
ราชวงศ์โจวส�าเร็จ	 ได้ปฏิรูปการปกครองในระบอบศักดินา（封建制度）ขึ้นเป็น
ราชวงศ์แรกและจัดพิธีอวยยศล�าดับทวยเทพในราชส�านัก	 จากนั้นจึงอ�าลากลับสู่
บ้านเกิด	เมื่อภรรยาของเจียงไท่กงรู้เรื่องก็ต้องการได้รับการจัดล�าดับบ้าง		เจียงไท่กง	
จึงแต่งตั้งให้เป็นเทพีแห่งความยากจน	 ไม่ว่าไปเยือนถึงบ้านไหนก็ให้บ้านนั้นพบกับ
ความหายนะ		มีแต่ความยากจนตลอดไป	แต่มีข้อแม้ว่าห้ามไปเยือนครอบครัวที่ยากจน
หรือล�าบากข้นแค้นอยู่แล้ว	 เมื่อเรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไป	ชาวบ้านจึงเอาเศษผ้าหรือ
เศษกระดาษเก่า	ๆ 	ขาด	ๆ 	มาแขวนที่ประตูหน้าบ้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นครอบครัว
ที่ยากจนอยู่แล้ว	 เทพีแห่งความยากจนจะได้ไม่มาเยือนอีก[3]（P4-5）จึงเป็นที่มาของ
การติดเหมินเจี้ยนหรือเชียนเอ๋อ	 ต่อมาจึงกลายเป็นเครื่องประดับประตูบ้านในวัน
เทศกาลต่าง	ๆ 	เนื่องจากเห็นว่าเศษผ้าหรือเศษกระดาษดูรก	สกปรกไม่งามตา	จึงเปลี่ยน
เป็นผ้าแดงหรือกระดาษมีขอบลวดลาย	ส่วนใหญ่จะนิยมสีแดงหรือเป็นสีสดใสอื่นก็ได้	
กว้างประมาณ	6	–	7	นิ้ว	ยาวประมานหนึ่งฟุต	เขียนค�ามงคลต่าง	ๆ 	ส�าหรับติดที่สองข้าง
ประตูบ้าน		หรือเป็นแผ่นกระดาษยาวตลอดแนวขวางของประตูตัดเป็นริ้ว	ๆ	เขียนค�า
มงคลต่างๆ	ติดที่ขอบบนของประตู	และจะติดอยู่เช่นนั้นตลอดไป	ปล่อยให้ผุกร่อน
ไปตามกาลเวลา	และเปลี่ยนอันใหม่เมื่อปีใหม่เวียนมาอีกครั้ง
	

	 การประดับเหมินเจี้ยนเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่มีมาแต่โบราณของจีน	เป็นที่สนใจ
ของชาวต่างชาติมาก	พวกหมอสอนศาสนาต่างชาติที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในภายหลัง

[3]		完颜绍元.中国风俗之谜[M].上海：辞书出版社，2004.
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ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	 ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาวจีนและท�าการเผยแพร่
ออกไปสู่โลกภายนอก

								โต้รุ่งรับปีใหม่ : กำาเนิดตำานานเทศกาลฤดูใบไม้ผล（ิ熬年守岁）

	 โต้รุ่งรับปีใหม（่熬年守岁）นั้นก็คือการที่สมาชิกทุกคนในครอบครัว
นั่งล้อมรอบเตาไฟอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในคืนสิ้นปีตลอดทั้งคืนโดยไม่ได้หลับนอน
ถือเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญของเทศกาลนี้	ต�านานในเรื่องนี้มีอยู่ว่า	ค�าว่า	ปี	ในภาษาจีน
ที่เรียกว่า	“เหนียน”	（年）นั้น	ความจริงค�าว่าเหนียนเป็นชื่อของสัตว์ร้ายในสมัย
สังคมการเกษตรของจีนสังเกตดูอักษรตัว	เหนียน	年	เขียนคล้าย	ๆ	สัตว์ที่มีเขาหรือ
ตัว	牛	เล่ากันว่าตัวเหนียนรูปร่างใหญ่โต	มีเขา	มีเขี้ยว	มีนิสัยดุร้ายน่ากลัว	อาศัยอยู่
ในป่าลึก	บางต�านานว่าอาศัยในทะเลลึก	ล่าสัตว์ทุกชนิดเป็นอาหาร	ชอบเปลี่ยนชนิด
ของอาหารทุกวัน	และกินตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยไปจนถึงสัตว์ใหญ่และมนุษย์	ต่อมา
คนเราเริ่มจับกฎเกณฑ์ของมันได้ว่า	 ทุกรอบ	 365	 วัน	 มันจะลงจากเขาสู่แดนมนุษย์		
เพื่อแสวงหาอาหารอันโอชะ	ตัวเหนียนจะออกหาเหยื่อเฉพาะหลังพระอาทิตย์ตกดิน	
และหลบหนีไปเมื่อยามฟ้าสาง	เมื่อจับกฎเกณฑ์ของมันได้ดังนี้	จึงถือกันว่าคืนวันสิ้นปี
เป็นคืนอันตราย	เรียกว่า	“เหนียนกวาน”（年关）และได้คิดวิธีรับมือกับตัวเหนียน
นั่นก็คือ	ในวันนี้ทุกครัวเรือนต้องท�ากิจกรรมทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนพระอาทิตย์ตกดิน	
เก็บกวาดครัวเรือนให้เรียบร้อย		น�าสัตว์เลี้ยงเข้าคอกให้ปลอดภัย	ปิดประตูหน้าต่าง
แล้วนั่งล้อมวงกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา	เรียกว่า	กินข้าวมื้อกลมเกลียว（团圆饭）

และเนื่องจากคืนนี้เป็นคืนแห่งอันตรายที่ทุกคนอาจจะถูกตัวเหนียนท�าร้าย	ข้าวมื้อนี้
จึงจัดท�าอย่างหรูหราเป็นพิเศษ	 ก่อนกินข้าวต้องกราบไหว้บรรพบุรุษขอให้ท่านช่วย
ปกปักคุ้มภัย	 หลังอาหารมื้อนี้แล้วทุกคนต้องคอยเฝ้ายามระวังภัยไม่อาจหลับนอน	
จึงกลายเป็นประเพณีโต้รุ ่งรับปีใหม่กัน（熬年守岁）[4]（P8）ในช่วงหลังก็
เปลี่ยนเป็นการสังสรรค์พูดคุย	 ถามสารทุกข์สุกดิบถ่ายทอดประสบการณ์เล่าประวัติ
ความเป็นมาของครอบครัวให้กับชนรุ่นหลัง
	 เรื่องราวของตัวเหนียนคงเป็นการเผชิญกับภัยสัตว์ร้ายในช่วงสิ้นฤดูหนาว
ของชาวจีนโบราน	ที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนกลายเป็นต�านานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ

[4]			刘刚，李辉.节日的故事[M].北京：中国旅游出版社，2004.
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ที่สนุกสนานและหลากหลาย	แต่ถ้าเราตัดเรื่องของต�านานที่จับต้องไม่ได้ออกไป	จะเห็นว่า

เนื้อหาหลักก็คือการอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาของสมาชิกในครอบครัว	สมาชิกบางคน

อาจต้องไปท�างานต่างถิ่นแดนไกล	 	 บางคนอาจไม่ได้พบหน้ากันเป็นแรมเดือนแรมปี	

จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้มากินข้าวร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

	 ส�าหรับเรื่องของตัวเหนียนนั้น	คนยุคหลังเคยจินตนาการสร้างภาพของมันไว้

เหมือนกัน	 ปัจจุบันในฮ่องกง	 กวางเจา	 ยังมีประเพณีตีเหนียน（打年）ในช่วง

เทศกาลตรุษจีน	ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการปัดเป่าขับไล่สิ่งอัปมงคล	โดยการให้ชายฉกรรจ์

อาสาแต่งตัวเป็นตัวเหนียน	เดินไปตามท้องถนน	ให้ชาวบ้านเอาไม้ไล่ตี	ตัวเหนียนที่แต่ง

ตาแดง	ปากแดง	มีเขี้ยว	มีเขา	มีขนรุงรัง	หน้าตาดุร้าย	ดูคล้ายกึ่งสิงโตกึ่งควาย

	 นอกจากนี้ค�าว่าเหนียนยังถือเป็นสิ่งอัปมงคล	เมื่อเหนียนมาเยือนทุกสิ่ง

ล้วนอับเฉา	พืชพันธุ์ไม่ผลิดอกออกผล	 เมื่อเหนียนผ่านพ้นไป	สรรพสิ่งเริ่มมีชีวิตใหม่	

พืชพันธุ์ไม้เริ่มแตกดอกออกใบ（年一来，树木凋蔽，百草不发；年一

过，鲜花遍地，万象更新。）ดังน้ันในสมัยโบราณจึงเรียกวันขึ้นปีใหม่ว่าวัน	

“กว้อเหนียน”（过年）หรือ	 “ตู้เหนียนกวาน”（度年关）ค�าว่า	 กว้อ	 แปลว่า

ผ่านพ้นหรือก้าวข้าม	 ส่วนค�าว่า	 ตู้	 ก็แปลว่าฝ่าฟัน	 ค�าว่า	 กวาน	 แปลว่าด่านหรือ

อุปสรรค	นั่นก็คือผ่านพ้น	หรือก้าวข้ามสิ่งอัปมงคลเหล่านี้ไปนั่นเอง	เนื่องจากเหนียน

ชอบอยู่ในความมืด	กลัวแสงสว่าง	กลัวสีแดง	และกลัวเสียงดัง	จึงมีธรรมเนียมการจุด

โคมสีแดงทั้งในคืนวันสิ้นปี	 ติดค�ามงคลด้วยกระดาษสีแดง	 หรืออักษรแดงตามประตู

บ้านเรือนต่างๆ	และจุดประทัดกัน

	 อีกเรื่องหนึ่งที่คล้าย	 ๆ	 ต�านานตัวเหนียนก็คือเรื่องฉูซี（除夕）ที่หมายถึง

วันสิ้นปี	วันเชื่อมต่อกับวันขึ้นปีใหม่	เป็นวันที่ทุกครอบครัวจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อม

ตา	 คนหนุ่มคนสาวที่ออกไปท�างานไกลบ้าน	 จะเดินทางกลับบ้านเกิด	 เพื่อกินข้าว

อ�าลาปีเก่าร่วมกัน	ค�าว่า	ฉ（ู除）นั้นหมายถึงขจัด	ส่วน	ซ（ี夕）นั้น		ในปัจจุบัน

หมายถึงกลางคืนหรือยามราตรี	แต่ในสมัยโบราณ	ซ（ี夕）ก็เป็นสัตว์ร้ายชนิดหนึ่ง

ที่มาท�าร้ายผู้คนในทุก	 ๆ	 วันสิ้นปี	 จึงต้องมีการตระเตรียมป้องกันรับมือการคุกคาม

ของตัวซีในวันสิ้นปี	 ในยามพลบค�่าของวันสิ้นปีในปีหนึ่ง	 ขณะที่เหล่าชายฉกรรจ์ได้
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ท�าให้กองไฟกระจัดกระจายลุกลามไหม้ป่าไผ่ที่อยู่ข้าง	 ๆ	 ปล้องไม้ไผ่เมื่อถูกไฟไหม้

เกิดแตกระเบิดส่งเสียงสนั่นกึกก้อง	 ตัวซีได้ยินเสียงระเบิดก็ตกใจกลัววิ่งหนีไป	 เมื่อ

ชาวบ้านจับกฎเกณฑ์และรู้จุดอ่อนได้ว่าตัวซีกลัวเสียงดัง	จึงมีการเผาปล้องไม้ไผ่	ขับไล่

ตัวซีในปีต่อ	 ๆ	 มา	 กลายเป็นประเพณีจุดประทัดขับไล่รังควานสืบต่อมา	 และเรียก

ประทัดว่า	เผ้าจู（๋炮竹）

	 หลังจากผ่านค�่าคืนที่เคี่ยวกร�าไปแล้ว		เมื่อเสียงไก่ขันแรกดังแว่วมา		แสงทอง

แสงแรกจับท้องฟ้า	 ทุกครัวเรือนต่างเปิดประตูบ้านต้อนรับวันแรกของศักราชใหม่		

สิ่งแรกที่จะต้องท�าคือการจุดแพประทัด	ตีฆ้องร้องป่าวเป็นการส่งสัญญาณและแสดง

ความยินดีต่อกัน	ว่าสามารถผ่านด่านอุปสรรคนี้มาได้โดยปลอดภัย		และออกเยี่ยมเยียน

เพื่อนบ้านญาติสนิทมิตรสหาย			ส�ารวจดูว่าอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่า			กลายเป็น

ประเพณี	 “ป้ายเหนียน”（拜年）ในวันเทศกาลนี้	 (คงเหมือนกับการสวัสดีปีใหม่

ของไทย)		การป้ายเหนียนมีอยู่หลายรูปแบบ		แต่ต้องให้ผู้เยาว์แสดงความคารวะต่อ

ผู้ใหญ่ก่อน		สิ่งที่น�ามาคารวะมักจะเป็นส้ม	2	ลูก	หรือส้ม	4	ลูก		เนื่องจากส้มในภาษา

จีนอ่านว่า“กาน”（柑）หรือจวี๋（橘）ค�าว่ากานนั้นพ้องเสียงกับกาน（甘）

ที่แปลว่าหวาน	 ก็หมายถึงขอให้มีชีวิตที่หวานชื่น	 ค�าว่าจีวี๋ก็พ้องเสียงกับจี（๋吉）

ที่แปลว่ามงคล	ก็หมายความว่าขอให้ชีวิตพบแต่สิ่งที่ดีๆ	 	ส่วนผู้ใหญ่ก็จะรับไหว้ด้วย

การให้เงิน	“ยาซุ่ยเฉียน”	（压岁钱）

ยาซุ่ยเฉียน  เงินข่มวัย（压岁钱）

	 ค�าว่ายา（压）แปลว่า	 กดหรือข่ม	 ส่วน	 ซุ่ย（岁）แปลว่า	 วัยหรืออายุ	

การให้ยาซุ่ยเฉียน（压岁钱）เป็นการให้เงินมงคลแก่เด็กในวันเทศกาลนี้	 มีหลายวิธี	

แต่วิธีที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือการเอาเงินใส่ซองแดง	ให้ในตอนรับไหว้หรือแม้แต่

เพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานให้แก่กันและกันก็ได้	 การให้แบบนี้เรียกว่าเงิน	 “หงเปา”

（红包）อีกวิธีหนึ่งคือพ่อแม่ผู้ใหญ่	เอาเหรียญเงินรูร้อย	ด้วยเชือกสีแดง	วางไว้ที่
ปลายเท้าหรือวางไว้ที่ข้างหมอนตอนเด็กนอนหลับไปแล้ว	 เมื่อเด็กตื่นขึ้นมาก็มักจะ
เอาเหรียญเงินนี้คล้องเอวเอาไว้	เรียกว่าเงินผูกเอว	หรือเงินกดเอว（扎腰钱)

88



	 เรื่องราวมีอยู่ว่าในสมัยโบราณมีผีร้ายตัวหนึ่งเรียกว่า	 ซุ่ย（祟）ชอบแอบ

เข้ามาท�าร้ายเด็ก	ๆ 	ยามดึกในคืนวันสิ้นปี	โดยเฉพาะเด็กผู้ชาย		เด็กที่ถูกท�าร้ายจะรู้สึก

เป็นไข้	ปวดหัว	ตัวร้อน		ถ้าไม่ถึงกับเสียชีวิตก็ต้องเสียสติกลายเป็นคนปัญญาอ่อน	

มีครอบครัวหนึ่ง	พ่อแม่เอาเหรียญเงินทองเหลือง	8	อัน	ร้อยกับเชือกสีแดง	ผูกเป็น

เงื่อนมังกรให้ลูกเล่น	เมื่อเด็กเล่นจนเหนื่อยอ่อน	ตกค�่าก็เอาเหรียญทองเหลืองวางไว้

ข้างหมอนแล้วเข้านอน		คืนนั้นพ่อแม่เฝ้าระวังภัยดูลูกอยู่ด้วยความเป็นห่วง	พอตกดึก

ตัวซุ่ยก็เล็ดลอดเข้ามา	 ขณะที่เอื้อมมือจะไปจับหัวเด็กนั้น	 เหรียญทองเหลืองก็เปล่ง

ประกายแสงออกมา	ตัวซุ่ย	เห็นเข้าก็ร้องตกใจหนีหายไป	จึงเรียกเงินนี้ว่า	“ยาซุ่ยเฉียน”

（	压祟钱）[5]（P9-11）		หรือ	เงินข่มซุ่ย	และเนื่องจากตัวซุ่ย（祟）ที่หมายถึง

ผีร้ายนั้น	เป็นค�าพ้องเสียงกับตัวซุ่ย（岁）ที่แปลว่า	วัย	จึงเปลี่ยนเป็น	压岁钱	

ที่แปลว่าเงินข่มวัยในเวลาต่อมา

ว่านเหนียนผู้สร้างปฏิทินสุริยคต（ิ万年定太阳历）

	 ในเมื่อเหนียนเป็นค�าเรียกของตัวสัตว์ร้าย	 แล้วเหตุใดจึงกลายเป็นชื่อเรียก

ของปี	 การเรียกรอบระยะเวลาหนึ่งปีของคนจีนนั้นมีหลายอย่าง	 ในสมัยเซี่ยเรียกว่า	

“ซุ่ย”（岁）ในสมัยซางเรียกว่า	“ซื่อ”（祀）	ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเรียกว่า	“เหนียน”

（年）เล่ากันว่าในสมัยอินซาง	 มีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่า	 ว่านเหนียน	 เขาเฝ้าสังเกต

การเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์	ลมฝนและสายน�้า		ในขณะที่ขึ้นไปตัดไม้บนเขา

เขาได้สร้างเครื่องวัดเวลาด้วยแสงแดดขึ้นมาชุดหนึ่ง	แต่เครื่องมือชุดนี้ไม่สามารถใช้ได้

ในยามที่ไม่มีแสงแดด	 เขาจึงสร้างกระบอกน�้าหยดห้าชั้นขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง	 เพื่อใช้ใน

เวลากลางคืนหรือยามหน้าฝน	 จนในที่สุดเขาได้ค้นพบว่า	 เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นลง

ประมาณ	360	ครั้ง	ช่วงบรรยากาศจะหวนกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง	ในรอบ

360	 วันนี้จะมีวันหนึ่งที่มีกลางคืนยาวที่สุดเรียกว่าวัน	 “ตงจื้อ”（冬至）และวันที่

มีกลางวัน	ยาวที่สุดเรียกว่าวัน	“เซี่ยจื้อ”（夏至）อาศัยระยะห่างระหว่างวันตงจื้อ

และวันเซี่ยจื้อ	เป็นหลักแบ่งฤดูกาลออกเป็น	4	ฤดูในหนึ่งปี	ว่านเหนียนตื่นเต้นกับสิ่ง

[5]	完颜绍元.中国风俗之谜[M].上海：辞书出版社，2004.
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ที่ตนเองค้นพบเป็นอย่างมาก	 จึงน�าขึ้นเสนอต่อกษัตริย์จู่อี่	 ในสมัยนั้นคนเรายังไม่รู้

เรื่องปฏิทิน	การด�ารงชีวิตก็เป็นไปตามยถากรรม	แล้วแต่ฝนฟ้าจะปราณี				กษัตริย์จู่อี่

เห็นข้อเสนอของว่านเหนียน	ก็ยินดีเป็นอย่างมาก	จึงสร้างหอดูดาว	หอน�้าหยด	และ

หอนาฬิกาแดด	เพื่อให้ว่านเหนียนใช้ส�าหรับค้นคว้าความเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์

ในรอบหนึ่งปี

	 ว่านเหนียนใช้ความมานะอยู่หลายปี	 จนกระทั่งกลายเป็นชายชราที่ผมขาว

หน้าตาเหี่ยวย่นจึงได้สร้างปฏิทินไท่หยางลี（่太阳历）ส�าเร็จ		ถวายแก่กษัตริย์จู่อี่	

กษัตริย์จู่อี่จึงเรียกรอบระยะเวลาหนึ่งปีนี้ว่า	“เหนียน”	ปฏิทินไท่หยางลี่ของว่านเหนียน

จึงเป็นปฏิทินที่ค�านวณตามการเปลี่ยนแปลงของระบบสุริยะฉบับแรกของจีน[6]（P1-3）	

	

การประดับชุนเหลียนและเถาฝ（ู春联与桃符）

	 การประดับชุนเหลียนในวันนี้คาดว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณ	แต่แพร่หลายที่สุด

ในสมัยราชวงศ์หมิง	 ชุนเหลียนคือการเขียนกลอนคู่ที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน	 ชุดหนึ่งจะ

มีเพียงสองประโยค	ประโยคหนึ่งมักจะนิยมมี	7	ค�า	แต่ก็มีที่มากกว่าหรือน้อยกว่า

7	ค�า	ปกติเรียกว่า	ตุ้ยเหลียน（对联）แต่เนื่องจากน�ามาประดับในวันเทศกาลชุนเจี๋ย

（春节）จึงเรียกว่าชุนเหลียน（春联）การประดับชุนเหลียนในวันนี้นอกจาก

เพื่อความสวยงามแล้ว	ยังเป็นเรื่องของความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ	กลอนส่วนใหญ่จะมี

เนื้อหาที่เป็นมงคล	 หรือแสดงออกถึงอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่	 ปณิธานที่อาจหาญหรือ

อาจจะสะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ทุกข์เข็ญ	หรืองานรื่นเริงสังสรรค์	การแต่งกลอน

ประเภทนีม้หีลกัการค่อนข้างจะเข้มงวด	นอกจากจะมเีนือ้หาทีส่มัพนัธ์กนัแล้ว	แต่ละค�า

ในประโยคแรกยังต้องจับคู่กับค�าในประโยคหลังอย่างมีปฏิสัมพันธ์	

	 การประดับชุนเหลียนมีหลายแบบ	แต่ที่นิยมมากที่สุดคือติดที่สองฝั่งของประตู

บ้านหรือติดที่เสาซุ้มประตู	 โดยติดประโยคแรกทางขวามือเสมอ	 และประโยคหลัง

ด้านซ้ายมือ	ถ้ามีเหิงเอ๋อ（横额）หรือเรียกอีกอย่างว่าเหิงเหลียน（横联）จะต้อง

ติดตรงกลางด้านบนระหว่างประโยคทั้งสอง	การประดับชุนเหลียนนอกจากจะเป็น

[6]	乐麒麟.中国传统节日择吉大通书[M].北京：气象出版社，2001.
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สิ่งมงคลแล้วยังถือเป็นการประดับประดา	เพื่อเสริมบรรยากาศในวันเทศกาลอีกด้วย
	 ในสมัยจิ้นตะวันออก（东晋）หวังซีจือ（王羲之）เป็นบัณฑิตและกวี
ที่มีชื่อหวังซีจือมักจะแต่งชุนเหลียนประดับไว้ที่ประตูบ้านเสมอ	 เนื่องจากเป็นบุคคล
ที่มีชื่อเสียง	จึงมักถูกคนขโมยไปเก็บไว้เป็นที่ระลึก	เมื่อใกล้วันตรุษจีนในปีหนึ่งหวังซีจือ
จึงแต่งชุนเหลียนชุดใหม่มีข้อความว่า	“โชคไม่มาซ�้าสอง	เคราะห์ไม่ไปหนเดียว”
（福不双至，祸不单行。）ชุนเหลียนที่มีข้อความไม่เป็นมงคลเช่นนี้จึงไม่มีใคร
กล้าขโมยไปอีก	 พอถึงวันเทศกาลหวังซีจือ	 จึงเขียนเพิ่มเติมเป็น	 “โชคไม่มาซ�้าสอง	
วันนี้มา	 เคราะห์ไม่ไปหนเดียว	 ไปเมื่อคืน”（	 福不双至今日至，祸不单行

昨夜行。）[7]	（P23-24）

	 ในยุคสมัยอู่ไต（้五代	ค.ศ.964）กษัตริย์เมิ่งฉ่าง（孟昶）แห่งราชวงศ์โฮ่วสู
（后蜀）ออกค�าสั่งให้เหล่าบัณฑิตเขียนค�าขวัญบนแผ่นเถาฝ（ู桃符）เพื่อประดับ
ในวันเทศกาลตรุษจีน（春节）				แต่ไม่มีใครเขียนได้ถูกใจ	กษัตริย์เมิ่งฉ่างจึงหยิบพู่กัน
เขียนว่า“新年纳余庆，嘉节号长春”เหล่าบัณฑิตขุนนางทั้งหลายต่างยกย่องว่า
เขียนได้ดีเยี่ยม	 จึงเปลี่ยนจากการประดับเถาฝูเป็นการประดับชุนเหลียน（春联）

ตั้งแต่นั้นมา	และ“新年纳余庆，嘉节号长春”ยังถือเป็นชุนเหลียน	（春联）

ชุดแรกของจีน[8]（P7）

	 การประดับชุนเหลียนวันเทศกาลตรุษจีนได้รับความนิยมสูงสุดในสมัย
ราชวงศ์หมิง	หลังจากที่จูหยวนจาง	น�ากองทัพชาวนาลุกขึ้นสู้		โค่นล้มราชวงศ์หยวน
ของชาวมองโก	และได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง	จูหยวนจาง
มีชาติก�าเนิดต้อยต�่า	ต้องการจะยกระดับความรู้และวัฒนธรรมของตนเอง	และบ้านเมือง
มีความสนใจเรื่องวรรณกรรมเป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะเรื่องตุ้ยเหลียน	 และต้องการ
ตรวจสอบทัศนคติของชาวเมืองที่มีต่อตนเอง	 จึงได้ประกาศให้ทุกครัวเรือนประดับ
ชุนเหลียนวันเทศกาลตรุษจีน	 จูหยวนจางต้องการจะตรวจสอบทัศนะและความคิด
ของชาวเมือง		จึงปลอมตัวออกส�ารวจในวันสิ้นปี	พบว่ามีครอบครัวหนึ่งยังไม่ได้ประดับ
ชุนเหลียน	หลังจากสอบถามแล้วก็ทราบว่าเป็นครอบครัวคนรับจ้างตอนหมูที่ยากจน	
ไม่มีความรู้พอที่จะแต่งชุนเหลียนได้	และไม่มีเงินไปว่าจ้างผู้มีความรู้ช่วยเขียนให้

	[7]		巧联绝对[M].台北市：将门文物出版有限公司，1997.

	[8]	乐麒麟.中国传统节日择吉大通书[M].北京：气象出版社，2001.
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จูหยวนจางจึงแต่งชุนเหลียนให้ชุดหนึ่ง	 มีข้อความว่า	 “สองมือเบิกช่องทางเกิดดับ	
ดาบเดียวตัดสิ้นเหตุปัญหา”（双手劈开生死路，一刀割断是非根。）
[9]（P11-12）หลังจากนั้นจึงมีธรรมเนียมประดับชุนเหลียน	ตามบ้านเรือนต่าง	ๆ
ในวันเทศกาลนี้ตั้งแต่นั้นมา

天增岁月人增寿，春满乾坤福满门。

	 ผู้เขียนตุ้ยเหลียน（对联）ชุดนี้คือจางเซียงฮุ่ย（张襄惠）ในสมัย
ราชวงศ์หมิง	ปีเจียจิ้ง（嘉靖）ในสมัยที่จางเซียงฮุ่ยยังไม่ประสบความส�าเร็จ	มีชีวิต
อยู่อย่างยากจนแสนเข็ญ	 แต่ภรรยากลับมาจากครอบครัวคหบดีที่มีชื่อเสียง	 ในวันที่
พ่อตาจัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ	 50	ปี	 แขกเหรื่อมีทั้งพวกเจ้าขุนมูลนายระดับสูง	
และบรรดาเศรษฐีผู้มีเงิน	ของขวัญล�้าค่ากองราวกับภูเขาเหล่ากา	แต่จางเซียงฮุ่ยไม่มี
ของขวัญที่มีค่าอะไร	นอกจากตุ้ยเหลียน	2	ประโยคนี้เท่านั้น	ไม่เพียงแต่จางเซียงฮุ่ย
จะได้รับแต่ค�าพูดที่ดูหมิ่นถากถาง	แม้พ่อตาเองก็รู้สึกขายหน้าต่อแขกเหรื่อ	หลังจากนั้น
จางเซียงฮุ่ยพยายามศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งสอบเป็นบัณฑิตได้ส�าเร็จ	ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นขุนนางในราชส�านัก	 ได้รับการยกย่องนับหน้าถือตา	 แม้แต่ตุ้ยเหลียนที่เคยถูก
คนดูหมิ่นก็กลับกลายเป็นของมีค่าขึ้นมาทันที	มีคนมาขอคัดลอกเอาไปใช้ในงานวันเกิด
และวันตรุษจีนสืบทอดต่อ	ๆ	กันมา[10]（P18-19）ดั่งค�าที่ว่า	“สิบปีหมั่นเพียรมีใครรู้	
ฉับพลันเห็นผลประจักษ์หล้า”（十年窗下无人问，一举成名天下知。）

เถาฝูและเทพทวาร（门神与桃符）

爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。

	 	 	 เสียงประทัดดังมาส่งท้ายปี
	 	 	 ลมบูรพาส่งอุ่นเคล้าสุรา
	 	 	 แสงอรุณส่องต้องทุกครัวเรือน
	 	 	 ต่างเปลี่ยนแผ่นเถาฝูอันใหม่กัน
[9]	巧联绝对[M].台北市：将门文物出版有限公司，1997.

[10]	巧联绝对[M].台北市：将门文物出版有限公司，1997.92



	 บทกวีข้างต้นนี้เขียนโดยหวังอานสือ（王安石）บัณฑิตในสมัยราชวงศ์ซ่ง
（宋）ที่พูดถึงประเพณีการเปลี่ยนเถาฝูในช่วงเทศกาลตรุษจีน		ต�านานเรื่องเถาฝูมี
อยู่ว่าในแดนโลกันตร์มีต้นเถา（桃树）ขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง	แผ่กิ่งก้านสาขากว้างไกล
ถึง	3,000	ลี้		มีไก่ทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นเถา	มีประตูโลกันตร์อยู่ทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ	มีเทพทวารเฝ้าอยู่สองตนชื่อเซินซ（ู神荼）และ	อวี้-ลวี（่郁垒）

ตกกลางคืนเหล่าผีเปรตจะออกจากประตูโลกันตร์ไปท่องเที่ยวในแดนมนุษย์	พอได้ยิน
เสียงไก่ทองขันยามฟ้าสาง	 เหล่าผีเปรตก็จะกลับสู่แดนโลกันตร์	 หากมีผีเปรตตนใด
ท�าเรื่องราวที่ผิดต่อฟ้าดิน	 เซินซูและอวี้-ลวี่	 ก็จะจับเอาไปเลี้ยงเสือโลกันตร์	 	 ท�าให้
เหล่าผีเปรตต่างหวาดกลัวต่อสองเทพทวารเป็นอย่างมาก	 คนในสมัยโบราณจึงถือ
เอาไม้เถาเป็นหนึ่งในห้าไม้มงคล	 และเอาต้นเถามาแกะเป็นรูปของเทพทวารทั้งสอง	
วางไว้ที่หน้าบ้าน	เพื่อป้องกันการรังควานของผีร้าย	ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นเอาไม้เถามาท�า
เป็นแผ่นไม้กระดานวาดรูปของเทพทวารทั้งสองแทน	 	 แต่การวาดรูปของเทพทวาร
เป็นสิ่งที่ไม่อาจท�าได้ในทุกครอบครัว	 จึงเปลี่ยนเป็นเขียนชื่อของเทพทวารทั้งสอง
แทน	ประเพณีนี้ได้เปลี่ยนเป็นเขียนค�ามงคลบนไม้กระดานเถาในสมัยต่อมา	 เรียกว่า
เถาฝู[11]（P18）ไม้เถาเป็นไม้เนื้ออ่อนไม่อาจอยู่ยงคงกระพัน	จึงต้องมีการเปลี่ยนแผ่นใหม่
อยู่เรื่อย	ๆ 	และเนื่องจากปลายปีมีวันเทศกาลผี	ต้องมีการท�าความสะอาดปัดรังควาน
ขับไล่เสนียดจัญไรอยู่แล้ว	จึงถือโอกาสเปลี่ยนแผ่นเถาฝู	ต้อนรับปีใหม่ด้วย	กลายเป็น
ประเพณีเปลี่ยนเถาฝูในช่วงเทศกาลตรุษจีน	และค่อยพัฒนาเป็นการประดับชุนเหลียน
ในกาลต่อมา	 จึงอาจกล่าวได้ว่าการประดับชุนเหลียน（春联）พัฒนามาจากการ
ประดับเถาฝ（ู桃符）ในสมัยโบราณนั่นเอง
	 สมัยราชวงศ์ถัง（唐）รูปเทพทวารได้เปลี่ยนเป็นรูปของฉินสูเป่า（秦叔宝）

และ	เว่ยฉือจิ้งเต๋อ（尉迟敬德）สองขุนพลใหญ่ของจักรพรรดิ์ถังไท่จง（唐太宗）

เรื่องนี้ในนิยายเรื่องไซอิ๋ว（西游记）ของอู๋เฉิงเอิน（吴承恩）ได้เขียนไว้ว่า
พญามังกรจิงเหอ（泾河龙王）เพียงเพื่อต้องการเอาชนะการพนันกับหมอดูเทวดา
หยวนโส่วเฉิง（袁守诚）	จึงแกล้งยืดเวลาการปล่อยน�้าฝนออกไปหนึ่งชั่วยาม	และ
ลดปริมานน�้าฝนลง	3.8	นิ้ว	ซึ่งเป็นการขัดบัญชาสวรรค์	จึงถูกเง็กเซียนฮ่องเต้ตัดสิน
ประหารชีวิตเวลาเที่ยงคืนสี่สิบห้านาที	มือเพชฌฆาตคือ	ขุนพลเว่ยเจิง（魏征）

[11]		韦黎明.中国节日[M].北京：五洲传播出版社，2005.
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ของจักรพรรดิถังไท่จง	พญามังกรจิงเหอจึงไปขอความช่วยเหลือจากจักรพรรดิถังไท่จง
ครั้นใกล้ถึงเวลาประหาร	ถังไท่จงจึงชวนเว่ยเจิงมาเล่นหมากรุก	พอถึงเวลาเที่ยงคืน
สี่สิบห้านาที		เว่ยเจิงเผลอฟุบหลับคากระดานหมากรุก	ถังไท่จงจึงคิดว่า	เมื่อเว่ยเจิง
หลับอยู่ที่นี่คงไม่สามารถไปประหารพญามังกรจิงเหอได้	 จึงปล่อยให้เว่ยเจิงหลับต่อไป
แต่เว่ยเจิงกลับสามารถถอดวิญญาณในขณะที่หลับอยู่	ขึ้นไปประหารพญามังกรจิงเหอ
บนสวรรค์ตามเวลาประหารได้	 ท�าให้วิญญาณของพญามังกรตามหลอกหลอนถังไท่จง
จนปั่นป่วนทั่วทั้งราชวัง	จนในที่สุดต้องให้ฉินสูเป่าและเว่ยฉือจิ้งเต๋อ		สองขุนพลยืนเฝ้า
ประตูพระราชวัง	ไม่ให้วิญญาณของพญามังกรเข้ามาอาละวาด	เรื่องราวจึงได้สงบลง		
ถังไท่จงเห็นว่าสองขุนพลต้องล�าบากยืนเฝ้าประตูราชวังตลอด	24	ชม.	โดยไม่ได้พักเลย
จึงให้ช่างวาดรูปของสองขุนพล	ติดอยู่ที่เสาประตูทั้งสองข้างแทน		ต่อมาชาวบ้าน
ต่างเอารูปวาดของสองขุนพลติดที่สองข้างของประตูบ้าน	 เพื่อป้องกันการรังควาน
ของภูตผีปีศาจ	เรียกกันว่าขุนพลหน้าแดงและขุนพลหน้าขาว[12]（P5-6）

	 เรื่องของเทพทวารจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัย	 ขอเพียงเป็น
บุคคลที่มีชื่อเสียง	 ได้รับการยกย่องเชิดชู	 ตั้งแต่เทพจงขุย	 นักพรตทีมีชื่อเสียงจนถึง
บุคคลส�าคัญในประวัติศาสตร์เช่น	เจ้าหยุน	ซิยิ่มกุ้ย	งักฮุย	เซียวเหอ	หานซิ่ง	เป็นต้น	
ล้วนถูกน�ามาติดที่เป็นเทพทวารทั้งสิ้น	ต่อมาเริ่มมีการเพิ่มเติมค�ามงคล	หรือสัญลักษณ์
มงคล	เช่น	ตัวฝู	หรือรูปค้างคาว	รูปม้า	หรือ	รูปแมงมุมบนรูปของนายทวาร	นอกจาก
สามารถขับไล่ภูตผีปีศาจแล้ว	ยังถือเป็นภาพมงคลต้อนรับสิ่งที่ดีงามอีกด้วย

[12]	乐麒麟.中国传统节日择吉大通书[M].北京：气象出版社，2001.
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หยวนเซียวเทศกาลประดับโคมไฟ  （元宵节）

	 เทศกาลหยวนเซียว（元宵节）ตรงกับวันขึ้น	 15	 ค�่าเดือนอ้าย	 ในปฏิทิน
การเกษตร（农历）	ของจีน	เป็นคืนเดือนเพ็ญครั้งแรกของปี	เป็นเทศกาลที่คนไทย
เราไม่ค่อยจะคุ้นเคยนัก	 นอกจากบางครอบครัวที่ยังมีประเพณีกินขนม	 “ทังหยวน”	
ติดโคมไฟหน้าบ้านในวันนี้แล้ว	ก็ไม่มีพิธีกรรมที่ครึกครื้นอะไรนัก	เทศกาลหยวนเซียว
แต่เดิมเป็นวันเทศกาลของลัทธิเต๋า	ซึ่งแบ่งช่วงเวลาในหนึ่งปีเป็น	3	ช่วง	คือต้น	กลาง	
และปลาย	วันเพ็ญครั้งแรกของปีเป็นวันปฐมต้น		เป็นวันเกิดของเทพแห่งฟ้า	เรียกว่า
วันซ่างหยวน	（上元）วันเพ็ญเดือน	7	เป็นวันปฐมกลาง		เป็นวันเกิดของเทพแห่งดิน
เรียกว่า	วันจงหยวน（中元）วันเพ็ญเดือน	10	เป็นวันปฐมปลาย	เป็นวันเกิด
ของเทพแห่งน�้า	เรียกว่า	วันเซี่ยหยวน（下元	）[13]（P39-40）

	 เทพแห่งฟ้าให้ลาภ	 ให้สุข	 แก่มวลมนุษย์	 วันเกิดเทพแห่งฟ้าจึงเป็นวันแห่ง
ความรื่นเริง	 ต้องประดับโคมไฟ	 	 มีงานรื่นเริงเฉลิมฉลองกันเอิกเกริก	 ต่อมาในสมัย
ราชวงศ์ฮั่น（汉朝）หลังจากท่ีหลิวปัง（刘邦）ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ฮั่น
สิ้นพระชนม์	กษัตริย์ฮั่นฮุ่ยตี（้汉惠帝）อ่อนแอ		ถูกพระราชมารดาหลวี่（吕雉）

ยึดกุมอ�านาจไว้ในมือ	หลังจากที่ฮั่นฮุ่ยตี้สิ้นพระชนม์	อ�านาจจึงตกอยู่ในมือของพระนาง
อย่างแท้จริง	 ท�าการรีดนาทาเร้นจนราษฎรสุดจะทนทาน	 เมื่อพระราชมารดาหลวี่
สิ้นพระชนม์	 บรรดาญาติโยมในสกุลหลวี่สมคบกับแม่ทัพหลวี่ลู่	 	 คิดขบถแย่งราช
บัลลังค์เปลี่ยนแผ่นดินเป็นศักราชของสกุลหลวี่	 ทางฝ่ายสกุลหลิวได้รวบรวมขุนนาง
ที่ยังจงรักภักดี	 ต่อสู้จนขับไล่สกุลหลวี่ได้ส�าเร็จในวันขึ้น	 15	 ค�่าเดือนอ้าย	 สถาปนา
หลิวเหิง	บุตรชายคนที่สองของหลิวปัง（刘恒）	ขึ้นเป็นกษัตริย์นามว่า	ฮั่นเหวินตี้
（汉文帝）เพื่อเป็นการร�าลึกถึงวันปราบขบถสกุลหลวี่		จึงประกาศให้มีการเฉลิม
ฉลองจัดงานรื่นเริงกันในวันนี้	 และเป็นวันที่กษัตริย์จะเสด็จออกจากพระราชฐาน	
เพื่อร่วมทุกข์สุขกับปวงชน
	 หลังการปฏิวัติซินไฮ（่辛亥革命）ในปี	 ค.ศ.1911	 ประธานาธิบดีหยวน
ซื่อไข（่袁世凯）เห็นว่าต�าแหน่งประธานาธิบดียังไม่มั่นคงเท่าที่ควร	 ปรารถนาจะ
สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์	 หยวนซื่อไข่ได้พยายามส่งเสริมและพัฒนาในแต่ละด้าน	
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมการเมืองการปกครอง	การศึกษาและทางด้านเศรษฐกิจ
[13]	乐麒麟.中国传统节日择吉大通书[M].北京：气象出版社，2001.
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ในปี	 ค.ศ.1913	 หลังจากที่วันเทศกาลตรุษจีนได้ผ่านพ้นไปแล้ว	 หยวนซื่อไข่เห็นว่า
ใกล้จะถึงเทศกาลหยวนเซียว（元宵）แล้ว	 ค�าว่า（元宵）พ้องเสียงกับค�าว่า				
（袁消）ซึ่งแปลว่าขจัดหยวน	 หยวนซื่อไข่เห็นว่าช่างไม่เป็นมงคลกับตนเอง	 จึงให้
เปลี่ยนเรียกขนมหยวนเซียวว่าขนมทังหยวน	 และให้เปลี่ยนเทศกาลหยวนเซียวเป็น
เทศกาลซ่างหยวน（上元）[14]（P41-42）

โกลาหลคืนหยวนเซียวและประเพณีกินทังหยวน（闹元宵吃汤圆）

	 เรื่องราวมีอยู่ว่าในสมัยราชวงศ์ฮั่น（汉）จักรพรรดิ์ฮั่นอู่ตี้（汉武帝）

มีขุนนางที่โปรดปรานคนหนึ่งชื่อว่า	 ตงฟางซั่ว（东方朔）นอกจากจะเป็นคนที่
เฉลียวฉลาดมีความสามารถแล้ว	 ยังเป็นคนที่อ่อนโยนมีเมตตา	 วันหนึ่งในยามที่หิมะ
ตกตงฟางซั่ว	เข้าไปเด็ดดอกเหมยในสวนหลวง	พบนางก�านัลผู้หนึ่งก�าลังจะฆ่าตัวตาย
ตงฟางซั่วได้ให้การช่วยเหลือไว้	หลังจากสอบถามได้ความว่า	นางมีชื่อว่าหยวนเซียว
（元宵）ตั้งแต่ถูกส่งตัวเข้าวังมาไม่มีโอกาสได้พบหน้าพ่อแม่พี่น้อง	 โดยเฉพาะ
ยามใกล้ถึงฤดูใบไม้ผลิจะคิดถึงทางบ้านเป็นพิเศษ		เมื่อไม่สามารถกลับไปพบหน้าญาติ
พี่น้องได้ก็ไม่สู้		ตายเสียดีกว่า	ตงฟางซั่วได้ฟังแล้วรับปากว่าจะช่วยเหลือให้นางได้พบ
หน้าญาติพี่น้องอย่างแน่นอน	 	หลังจากนั้นตงฟางซั่วได้ตั้งโต๊ะรับท�านายโชคชะตาใน
ตลาด	 มีคนมาให้ท�านายมากมายแต่ทุกคนต่างได้ค�าท�านายเหมือนกันว่า	 วันที่	 16	
เดือนอ้าย	 ไฟครอกเผากาย	 ท�าให้เกิดความวิตกไปทั่วทั้งนครฉางอัน	 ตงฟางซั่วยัง
กล่าวว่า	 ในวันขึ้น	 13	 ค�่าเป็นวันที่เทพอัคคีจะส่งสตรีในชุดสีแดงเพลิงลงมาส�ารวจ	
เรามีวิธีแก้ไขให้พวกท่านรับไปด�าเนินการ	ว่าแล้วก็โยนเทียบสีแดงให้แล้วจากไป	ชาว
บ้านเหล่านั้นจึงเอาเทียบนั้นไปถวายให้แก่ฮั่นอู่ตี้	 จักรพรรดิ์ฮั่นอู่ตี้เปิดดูเห็นในเทียบ
เขียนไว้ว่า	 ฉางอันมีภัย	 ไฟลุกท่วมทั่วทั้งเมือง	 ฮั่นอู่ตี้จึงปรึกษากับตงฟางซั่วว่าจะท�า
อย่างไรดี	 ตงฟางซั่ว	 กล่าวว่า	 ได้ข่าวว่าเทพอัคคีชอบกินทังหยวน（汤圆）นาง
ก�านัลที่ชื่อว่าหยวนเซียว	มีฝีมือในการท�าทังหยวน	ให้ฮ่องเต้น�าเอาทังหยวนถวายแก่
เทพอัคคีในวันขึ้น	 15	 ค�่า	 และให้ทุกครัวเรือนท�าทังหยวนถวายเทพอัคคีในวันนี้	
นอกจากนี้ยังให้ประดับโคมไฟ	จุดประทัดในเวลากลางคืน	ให้สว่างไสวดูเหมือนไฟ

[14]	乐麒麟.中国传统节日择吉大通书[M].北京：气象出版社，2001.
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ลุกท่วมเมือง	 ขณะเดียวกันก็ให้ชาวบ้านที่อยู่นอกเมืองเดินทางเข้าเมืองเพื่อหลบภัย	
เพื่อท�าให้วุ่นวายโกลาหลดูเหมือนมีภัยวิบัติจริง	 ๆ	 เพื่อตบตาเทพอัคคีว่านครฉางอัน
ได้เกิดภัยพิบัติแล้วจะได้ผ่านเลยไป	ฮั่นอู่ตี้	ได้ฟังก็สั่งการให้ไปด�าเนินการทันที
	 พอถึงวันขึ้น	 15	 ค�่าทุกบ้านเรือนต่างประดับโคมไฟ	 จนสว่างไสวทั่วทั้งเมือง	
จุดประทัดดังสะเทือนถึงแผ่นฟ้า	 ชาวบ้านที่อยู่นอกเมืองต่างพากันหลั่งไหลเข้าเมือง	
เมื่อได้เห็นความละลานตาของการประดับโคมไฟ	 ต่างส่งเสียงอึงคะนึง	 ครอบครัว
ของหยวนเซียว	ก็เดินทางเข้าเมืองเช่นกัน	พอเห็นอักษรหยวนเซียว	ที่ติดอยู่บนโคมไฟ
จึงส่งเสียงร้องว่า	“หยวนเซียว	หยวนเซียว”	ด้วยความตื่นเต้น	จนหยวนเซียว	ได้ยิน
เสียงร้องเรียก	 จึงได้ออกมาพบหน้าบิดามารดา	 หลังจากคืนที่โกลาหลผ่านไป	 นคร
ฉางอันก็สงบสุขไร้เภทภัยใด	ๆ	ฮั่นอู่ตี้จึงประกาศให้คืนวันขึ้น	15	ค�่าเดือนอ้าย	 เป็น
วันเทศกาลหยวนเซียว	 ต้องท�าทังหยวนถวายเทพอัคคี	 และให้ทุกบ้านเรือนประดับ
โคมไฟและจุดประทัด	 และให้ทุกคนร่วมกันสร้างความครึกครื้นโกลาหลทั่วทั้งเมือง	
กลายเป็นประเพณีหยวนเซียวสืบต่อมา[15]（P40）	 และเนื่องจากนางหยวนเซียว	 มี
ฝีมือในการท�าทังหยวน	จึงเรียกทังหยวนว่า	ขนมหยวนเซียว				ขนมทังหยวน	ท�าด้วย
แป้งข้าวเหนียว	 ใส่ไส้งาด�า	 ไส้ถั่ว	 หรือไส้น�้าตาล	 ปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วต้มใส่น�้าตาล	
เหมือนกับบัวลอยใส่ไส้ของบ้านเรา
	 ประเพณีหยวนเซียว	ได้รับการสืบทอดและพัฒนามาทุกยุคสมัย	ในอดีตฮ่องเต้
ถือเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง	 จึงต้องจัดให้เลิศหรูอลังการ	
สมัยราชวงศ์สุย（隋朝）สุยหยางตี（้隋炀帝）	 จัดงานแสดงและงานประกวด
โคมไฟ	ในอาณาบริเวณถึง	8	ลี้	สมัยถังได้ประกาศให้ประดับโคมไฟติดต่อกัน	3	วัน	3	คืน
จักรพรรดิ์ถังไท่จง（唐太宗）	สั่งให้สร้างหอประดับโคมไฟสูงถึง	20	วา	ใช้โคมไฟ
ประดับถึง	5	หมื่นดวง	ในสมัยซ่ง（宋朝）กษัตริย์เสเพลซ่งฮุยจง（宋徽宗）ได้ออก
ชมงานประดับโคมไฟที่เนินเต่าจ�าลองแล้วโยนเหรียญเงินให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานแย่งชิงกัน
เป็นที่สนุกสนาน	และยังประกาศแจกเหล้าพระราชทานแก่ผู้เดินชมงานทุกคน
สมัยราชวงศ์หมิง（明朝）ได้ประกาศให้ประดับโคมไฟตั้งแต่วันขึ้น	8	ค�่าจนถึงวันที่
17		จึงกลายเป็นเทศกาลที่ต่อเนื่องกับเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ
	 ขนมทังหยวน	เดิมทีไม่มีไส้ใช้แป้งข้าวเหนียวปั้นเป็นลูกกลม	ๆ 	แล้วต้มใส่น�้าตาล

[15]乐麒麟.中国传统节日择吉大通书[M].北京：气象出版社，2001.
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มักมีสีแดง	และสีขาวสองสี	เรียกว่า	“ถังหยวน”（糖圆）ถัง	แปลว่า	น�้าตาล	หยวน	
หมายถึง	อะไรที่มีลักษณะกลม	ๆ 	การเอาอะไรมาต้มน�้าใส่เกลือ	ใส่น�้าตาล	เป็นน�้าแกง
เรียกว่า	“ทัง”（汤）จึงเรียกว่า	“ทังหยวน”（汤圆）ในเวลาต่อมา	ในสมัยซ่ง
เริ่มพัฒนาเป็นแบบมีไส้	ส่วนใหญ่จะนิยมไส้งา	ไส้พุทรา	ไส้ถั่วและอื่น	ๆ	อีกหลายอย่าง
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บทที่ 2
เทศกาลชิงหมิง（清明）   	

	 	 	 清明						[唐]	杜牧

	 		 	清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂；

	 	 	借問酒家何處有，牧童遙指杏花村。

	 	 	 หยาดฝนโปรยปรายยามชิงหมิง
	 	 	 คนเดินทางหัวใจแทบขาดรอน
	 	 	 วอนถามร้านสุรามีอยู่ที่ใด
	 	 	 หนุ่มโคบาลชี้ไปซิ่งฮวาชุน

	 บทกวีอันลือชื่อนี้เป็นของตู้มู（่杜牧）นักกวีในสมัยราชวงศ์ถัง（唐）ตู้มู่
แต่งขึ้นในวันเทศกาลชิงหมิง（清明）ขณะที่ตนเองนั่งอยู่บนหลังควายเดินโขยกเขยก
ไปตามทาง	ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมา		มีชายผู้หนึ่งเดินทางมาอย่างรีบเร่ง	
แล้วถามขึ้นว่ามีร้านขายเหล้าอยู่ที่ไหน	ตู้มู่มองเห็นป้ายร้านขายเหล้าที่หมู่บ้านซิ่งฮวาชุน
（杏花村）ปรากฏเด่นขึ้นข้างหน้าท่ามกลางอากาศที่ขมุกขมัว	จึงร่ายโศลกออกมา
เป็นบทกวีนี้	 กาลเวลาผ่านไปร่วม	 1,000	 ปี	 บทกวีนี้นอกจากจะเป็นบทกวีประจ�า
เทศกาลวันชิงหมิง（清明）แล้ว	ยังถูกน�าไปดัดแปลงใช้กับเทศกาลอื่น	ๆ 	อีกมากมาย
แม้ในยามที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติทางสังคม	 ก็ยังมีคนน�าไปดัดแปลงให้เข้ากับแต่ละ
ยุคสมัย
	 ในช่วงรอยต่อระหว่างราชวงศ์หมิง	(明)	และราชวงศ์ชิง	(清)	ไฟสงคราม
รุกทั่วทุกหัวระแหง	ผู้คนต่างหลบหนีภัยสงคราม	โรงเรียนต่างรกร้าง		เพราะไม่มีนักเรียน
ไปโรงเรียนกัน	บรรดาครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งได้ดัดแปลงบทกวีนี้เป็น

	 	 	清明時節亂紛紛，城裏先生欲斷魂。

	 	 	借問主人何處去，館童遙指在鄉村。
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	 	 	 ไฟสงครามท่วมทั่วยามชิงหมิง
	 	 	 ครูในโรงเรียนหัวใจแทบขาดรอน
	 	 	 วอนถามผู้คนหายไปไหน
	 	 	 ภารโรงชี้มือไปท้องทุ่ง

	 เมื่อครั้งเกิดกรณีปราบปรามผู้ชุมนุมกรณีเทียนอานเหมิน（四五运动）

ในวันที่	5	เดือน	4	ปี	ค.ศ.	1989	ก็มีคนน�าบทกวีนี้มาดัดแปลงว่า

	 	 清明时节泪纷纷，八亿人民恸断魂。

	 	 借问怨从何处起？红墙里面出妖精。

	 	 	 เทศกาลชิงหมิงน�้าตานอง
	 	 	 800	ล้านคนหัวใจสลาย
	 	 	 วอนถามแค้นนี้มาจากไหน
	 	 	 ปีศาจร้ายเกิดในก�าแพงแดง

	 หรือในเวลาที่ชาวบ้านรู้สึกเจ็บแค้นเนื่องจากการถูกข้าราชการรีดไถ	ก็น�าเอา
บทกวีนี้มาดัดแปลงในแง่ประชดประชันเป็น

	 	 		官车队队出纷纷，鸡鸭猪羊吓断魂。

		 	 		红面关公在何处？百姓遥指杏花村。[1]

	 	 	 ขบวนขุนนางไหลหลั่งไม่ขาดสาย
	 	 	 เหล่าหมูเห็ดเป็ดไก่ล้วนขวัญผวา
	 	 	 วอนถามเทพกวนอูอยู่ที่ไหน
	 	 	 ผู้คนต่างชี้ไปซิ่งฮวาชุน

[1]	http://zhidao.baidu.com/question/144591420.html
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เทศกาลชิงหมิง วันท่องธรรมชาต（ิ清明踏青）

	 เทศกาลชิงหมิง（清明）หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลเดือน	3（三月節）

ตรงกับช่วงต้นเดือนเมษายนของไทย	 	 คนไทยเรียกวันนี้ว่าวัน	 เช็งเม้ง	 	 	 เป็นช่วงที่
บรรยากาศในประเทศจีนเข้าสู่ช่วงความอบอุ่นอย่างแท้จริง			ท้องฟ้าสดใส		ดอกไม้
บานสะพรั่ง			ต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจี			พืชพันธุ์ที่เริ่มไถปลูกเมื่อต้นปีก�าลังงอกงาม	ดังที่
ค�าโบราณกล่าวว่า	สรรพสิ่งงอกงามในยามนี้	ล้วนสดใสสว่างไสว	จึงเรียกขานว่า	ชิงหมิง
（万物生长此时，皆清洁而明净。故谓之清明）และนี่คือที่มาของค�าว่า	
ชิงหมิง		ค�าว่า	ชิงหมิง（清明）มีหมายความว่า		ผืนฟ้าสดใสแผ่นดินงดงาม[2]（P59）

เป็นช่วงเปลี่ยนภูมิอากาศช่วงที่	5	ใน	24	ช่วง	ดังนั้นเทศกาลชิงหมิงจึงเป็นเทศกาลเดียว
ที่เป็นทั้งเทศกาลและเป็นช่วงเปลี่ยนภูมิอากาศใน	 24	 ช่วงของปีปฏิทินการเกษตร
ของจีน
	 หลังจากที่ทนอยู่กับความหนาวเหน็บและอุดอู้มานาน		ผ่านการท�างานหนัก
ในฤดูเพาะปลูก	 จนมาถึงช่วงที่ท้องฟ้าสดใส	 	 พืชพันธุ์งอกงาม	 	 ดอกไม้บานสะพรั่ง		
เหมาะแก่การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ		เขียนรูป		ร่ายโศลกบทกวี		เป็นวันเวลาของบัณฑิต
และนักกวี		รวมทั้งคนหนุ่มสาวเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติเขียนภาพและเขียนบทกวี
จึงเป็นที่มาของประเพณีท่องธรรมชาติในวันชิงหมิง		ดั่งนักกวีอู๋เหวยซิ่น（吴惟信）	
ในสมัยราชวงศ์ซ่ง	ได้เขียนบทกวีไว้ว่า

	 	 	梨花风起正清明，游子寻春半出城。

	 	 	日暮笙歌收拾去，万株杨柳属流莺。

	 	 	 ลมสะบัดพัดหลีฮวายามชิงหมิง
	 	 	 คนเดินทางท่องเที่ยวกันมากหลาย
	 	 	 เสียงขลุ่ยยามเย็นจางหายไป
	 	 	 แว่วเสียงวิหคร้องก้องป่าหลิว
	 นอกจากนั้น		วันชิงหมิงยังเป็นฤดูกาลในการเล่นว่าว	โล้ชิงช้า	ชนไก่และเล่นชู่จวี๋	
（蹴鞠）	(ชู่จวี๋	คือกีฬาเตะลูกหนัง	แบ่งผู้เล่นออกเป็น	2	ฝ่ายคล้าย	ๆ	ฟุตบอล	)

[2]	乐麒麟.中国传统节日择吉大通书[M].北京：气象出版社，2001.
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เนื่องจากกิจกรรมในวันนี้มีการละเล่นค่อนข้างมาก	 จึงมีชื่อว่าวันเทศกาลกีฬาอีกชื่อ
หนึ่ง[3]（P61）

กิจกรรมงดฟืนไฟ ชำาหลิว กับตำานานเจี้ยจื่อทุยเผากายที่เหมียนซาน
（寒食插柳禁火		賈子推焚身棉山）

	 การงดฟืนไฟกินอาหารเย็น	 หมายถึง	 งดการติดไฟท�าอาหาร	 จึงต้องกิน
อาหารที่ท�าไว้ก่อนหรืออาหารที่ไม่ต้องหุงต้ม	 เรียกว่าเทศกาลหานสือ（寒食）

เทศกาลหานสือจะอยู่ถัดจากเทศกาลตงเจี๋ย（冬節）ไป	105	วัน	ก็จะตกอยู่ก่อนหน้า
เทศกาลชิงหมิง	1	หรือ	2	วัน	ตั้งแต่ยุคก่อนสมัยฉิน（秦）จนถึงยุคราชวงศ์เหนือใต	้
ยุคหนานเป่ย（南北朝）จะมีการฉลองเทศกาลนี้อย่างเอิกเกริก	และค่อย	ๆ 	ลดความ
ส�าคัญลงในสมัยถัง（唐）ความเป็นมาของเทศกาลนี้มีหลายต�านาน	เรื่องหนึ่งที่สืบขาน
ในหมู่ชนชาวจีนมาจนถึงปัจจุบันคือ	เพื่อเป็นการร�าลึกถึงความจงรักภักดีของขุนนาง
แห่งแคว้นจิ้น	นามว่า	เจี้ยจื่อทุย（介子推）

	 ในยุคสมัยชุนชิว（春秋）ปลายสมัยราชวงศ์โจว	ฉงเอ่อ（重耳）องค์
รัชทายาทแห่งแคว้นจิ้น	 ต้องหลบหนีการตามล่าของฮองเฮาหลีจ（ี骊姬）ออกเร่ร่อน
ระหกระเหินเป็นเวลานานถึง	19	ปี	เหล่าขุนนางและผู้ติดตามต่างก็ล้มตายหนีหายไป
เหลือเพียง	5	ทหารเสือผู้ภักดี	มีอยู่ครั้งหนึ่งฉงเอ่อ	หนีการไล่ล่าไปป่วยอยู่ในที่ทุรกันดาร
แห่งหนึ่ง	ไม่มีอาหาร	ขุนนางผู้ซื่อสัตย์เจี้ยจื่อทุย	จึงเฉือนเนื้อที่ขาตนเอง	ต้มเป็นน�้าซุบ
ให้ฉงเอ่อกิน	เมื่อฉงเอ่อหายแล้วเห็นเจี้ยจื่อทุย	เอาผ้าพันขาเอาไว้และมีเลือดไหลซึม	
จึงถามว่า	ขาของท่านไปโดนอะไรมา	เจี้ยจื่อทุย	จึงบอกตามความจริง	ฉงเอ่อ	รู้สึกตื้น
ตันใจกล่าวทั้งน�้าตาว่า	 วันหลังถ้าเราได้แผ่นดินคืนมาจะต้องตอบแทนความดีของ
ท่านอย่างหนัก	ต่อมาฉงเอ่อ	ได้รับความช่วยเหลือจากอ๋องฉินมู่กง	ยึดเอาแผ่นดินจิ้น
คืนมาได้สถาปนาตนเองเป็นอ๋องจิ้นเหวินกง（晋文公）และได้ท�านุบ�ารุงบ้านเมือง
จนเข้มแข็งเป็น	1	 ใน	5	ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชุนชิว（春秋五霸）ในเวลาต่อมา	จิ้นเหวิน
กง	ได้ตอบแทนขุนนางที่มีความดีความชอบกันทั่วหน้า	แม้แต่ผู้ที่เคยหลบหนีหายไป
ในยามล�าบากยากเข็ญก็ได้รับบ�าเหน็จเช่นกัน	แต่กลับลืมเจี้ยจื่อทุยเสียสนิท	จนมีขุนนาง
ที่รักใคร่เจี้ยจื่อทุยเขียนบทกลอนติดไว้ที่หน้าพระราชวังว่า

[3]	乐麒麟.中国传统节日择吉大通书[M].北京：气象出版社，2001.
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	 			 有龙矫矫，顷失期所。五蛇从之，周遍天下。

	 	 龙饥无食，一蛇割腹。龙返其渊，安其壤土。

	 	 四蛇入穴，皆有处所。一蛇无穴，号于中野。

	 ลูกมังกรเยาว์วัยสูญเสียบัลลังก์ทอง					ห้าเสือสู้ติดตามไปทั่วหล้า				
	 มังกรยามหิวโหยหนึ่งเสือสู้เฉือนเนื้อ				มังกรคืนถ�้ายึดครองบัลลังก์ทอง				
	 สี่เสือล้วนมีวังสิงสถิตทั่ว																		หนึ่งเสือไร้รังหวนคืนสู่ป่าเขา

	 จิ้นเหวินกง	 เห็นเข้าจึงนึกได้ว่า	 ในหลายปีมานี้ตนเองลืมเจี้ยจื่อทุยเสียสนิท	
จึงส่งคนไปตามเจี้ยจื่อทุย	กลับมา	แต่เจี้ยจื่อทุย	ไม่ยอมให้พบ	กลับพามารดาหลบหนี
ไปอยู่ที่เขาเหมียนซาน	 	มีคนแนะน�าว่าถ้าจุดไฟเผาเหมียนซาน	 เจี้ยจื่อทุยคงต้องพา
มารดาหนีออกจากป่าเขา	แต่หลังจากที่จุดไฟเผาเหมียนซานอยู่	3	วัน	3	คืน	ก็ไม่เห็น
เจี้ยจื่อทุย	ออกมา	พอไฟดับมอดแล้วจึงพบว่าเจี้ยจื่อทุย	และมารดาถูกไฟครอกตาย
ที่โคนต้นหลิวต้นหนึ่ง	โดยที่เจี้ยจื่อทุยเอาหลังยันปิดรูโพรงโคนต้นหลิวไว้	ภายในโพรง
มีเศษผ้าผืนหนึ่ง		บนผ้าผืนนั้นมีข้อความที่เขียนด้วยเลือดว่า

	 	 				割肉奉君盡丹心，但願主公常自明。

	 	 				柳下做鬼終不見，強似伴君做諫臣。

	 	 				倘若主公心有我，憶我之時常自省。

	 	 				臣在九泉心無愧，勤政清明復清明。

	 เฉือนเนื้อมอบถวายสุดใจภักดิ์						เพียงหวังเจ้าเหนือหัวใจเห็นธรรม
	 เป็นผีเฝ้าโคนหลิวไม่พบหน้า								ดีกว่าคอยขัดคออยู่ข้างกาย
	 หากใจเหนือหัวยังมีข้าประชาชี					ยามหวนคิดควรมีจิตส�านึก
	 แม้นอยู่ในปรโลกไม่เสียใจ										มุ่งสร้างสังคมใหม่ให้รุ่งเรือง

	 จิ้นเหวินกง	เศร้าโศกเสียใจยิ่งนักจึงประกาศให้งดติดไฟท�าการใด	ๆ	ในวันนี้
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ของทุก	ๆ	ปีเป็นเวลา	3	วัน	เรียกว่า	วันเทศกาลหานสือ		และเปลี่ยนชื่อเหมียนซาน
เป็นเจี้ยซาน	 วันที่เจี้ยจื่อทุยถูกไฟครอกตายคือวันก่อนหน้าเทศกาลชิงหมิงหนึ่งวัน	
จึงกลายเป็นวันเทศกาลหานสือ	 งดไฟกินอาหารเย็นสืบมา	 ปีต่อมาจิ้นเหวินกง	 เดิน
ทางไปไว้อาลัยเจี้ยจื่อทุยอีก	 เห็นต้นหลิวที่เจี้ยจื่อทุย	 แม่ลูกถูกไฟครอกตาย	 กลับ
งอกงามแตกกิ่งก้านสาขา	 จึงหักกิ่งหลิวมาขดเป็นวงสวมที่หัว	 เหล่าขุนนางเห็นเข้าจึง
ท�าตามบ้าง	บางคนก็เอากิ่งหลิวเสียบที่อกเสื้อ	กลายเป็นประเพณีใส่มงกุฎหลิว	เสียบ
กิ่งหลิวในวันนี้[4]（P59-60）	 ต่อมามีคนเอากิ่งหลิวเสียบที่ประตูบ้าน	 และปักช�าบน
พื้นดิน	ต้นหลิวเป็นไม้ที่ขึ้นง่าย		ช�าที่ไหนก็งอกงามที่นั่น	ไม้หลิวถือเป็นหนึ่งในไม้มงคล	
เจ้าแม่กวนอิน	ก็ใช้กิ่งหลิวในแจกันทิพย์พรมน�้าทิพย์	สามารถขับไล่ภูตผีปีศาจ	ขจัดทุกข์	
คนจีนจึงนิยมเสียบกิ่งหลิวและช�ากิ่งหลิวกันในวันนี้

ชิงหมิง บูรณะสุสานบูชาบรรพบุรุษ（清明扫墓祭祖）

	 จีนเป็นชนชาติที่มีความพิถีพิถันเรื่องการกราบไหว้บูชาบรรพบุรุษมาตั้งแต่
สมัยโบราณ	ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหน	ๆ 	ก็ต้องมีการกราบไหว้บรรพบุรุษอยู่เสมอ
คนที่มีฐานะทางสังคมหรือมีฐานะร�่ารวย	มักนิยมสร้างสุสานบรรพบุรุษ	หรือจัดพิธี
บูชาบรรพบุรุษอย่างใหญ่โตหรูหรา	โดยมีความเชื่อว่าจะท�าให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง
ร�่ารวยยิ่ง	ๆ	ขึ้น	พูดถึงวันชิงหมิง	อย่างที่กล่าวไว้แต่ต้นว่า	เป็นช่วงที่บรรยากาศเข้าสู่
ช่วงความอบอุ่นอย่างแท้จริง	ท้องฟ้าสดใส	ดอกไม้บานสะพรั่ง	ต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจี	
เหมาะแก่การท่องเที่ยวเขียนรูปเขียนบทกวี	แล้วประเพณีบูรณะสุสานบูชาบรรพบุรุษ
ในวันชิงหมิงนั้นมีความเป็นมาอย่างไร	
	 เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยปลายราชวงศ์ฉิน	 ราชส�านักอ่อนแอหัวเมืองน้อยใหญ่
ต่างตั้งตัวเป็นใหญ่	หลิวปัง	(ฮั่นอ๋อง)	ได้รวบรวมคนดีมีฝีมือท�าสงครามแย่งชิงแผ่นดิน
กับเซี่ยงหยวี่	(ฉู่อ๋อง)	ที่คนไทยเรารู้จักกันในนาม	ฉ้อปาอ๋อง	มาเป็นเวลายาวนาน
จนในที่สุดหลิวปัง	สามารถได้รับชัยชนะในสงคราม	สถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าฮั่นเกาจู่
（汉高祖）	 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่น	 หลังจากนั้นได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิด	
และไปกราบไหว้สุสานบรรพบุรุษซึ่งตรงกับวันชิงหมิงพอดี	 แต่เนื่องจากภัยสงคราม
ท�าให้สุสานถูกปล่อยให้รกร้าง	หลิวปังไม่สามารถจ�าแนกสุสานบรรพบุรุษของตนเอง

[4]	乐麒麟.中国传统节日择吉大通书[M].北京：气象出版社，2001.
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จึงเอากระดาษฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย	อธิษฐานว่า	ขอให้วิญญาณของบรรพบุรุษ
บนสรวงสวรรค์	 ดลบันดาลให้เศษกระดาษเหล่านี้หล่นลงบนที่ตั้งสุสานบรรพบุรุษ
ของตนเอง	 แล้วโปรยเศษกระดาษเหล่านั้นให้ลอยไปตามกระแสลม	 เศษกระดาษ
เหล่านั้นต่างปลิวกระจัดกระจาย	 แต่มีอยู่ชิ้นหนึ่งตกลงที่ป้ายสุสานแห่งหนึ่งโดยไม่
เคลื่อนไปไหน	เมื่อหลิวปังเข้าไปค้นดูก็พบป้ายชื่อของบิดามารดา	จึงสั่งให้ลิ่วล้อ
เร่งท�าการบูรณะสุสานแล้วท�าพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษ	หลังจากนั้นชาวบ้านต่างก็ท�า
การบูรณะสุสานกราบไหว้บรรพบุรุษในวันชิงหมิง	จึงกลายเป็นประเพณีบูรณะสุสาน
บูชาบรรพบุรุษในวันเทศกาลชิงหมิงสืบต่อมา[5]（P69）	 	 และเนื่องจากวันเทศกาล
หานสือ	อยู่ก่อนหน้าหนึ่งวัน	และการงดไฟกินอาหารเย็นก็ท�าติดต่อกัน	3	วัน	ซึ่งก็เลย
มาถึงวันชิงหมิงอยู่แล้ว	จึงรวมเป็นเทศกาลเดียวกันในเวลาต่อมา
	 พูดถึงเทศกาลชิงหมิงและหานสือโดยเนื้อหาแล้วอาจไม่ค ่อยมีความ
เกี่ยวข้องกันนัก	แต่การรวมสองเทศกาลนี้เข้าด้วยกัน		นอกจากจะมีวันเวลาที่
ต่อเนื่องกันแล้ว	สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือทั้งสองเทศกาลล้วนเป็นการร�าลึกถึงบุคคลผู้ล่วงลับ
เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่พึงกระท�าแต่โบราณมา

[5]			刘刚，李辉.节日的故事[M].北京：中国旅游出版社，2004.
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บทที่ 3. เทศกาลตวนอู（่端午节）

วันกวีแห่งชาติรำาลึกถึงชวีหยวน
	 วันขึ้น	5	ค�่าเดือน	5	ในปฏิทินการเกษตรของจีนเรียกว่า	วันตวนอู่	（端午）	
ตวน	หมายถึง	ช่วงต้น	ส่วนเดือน	5	เรียกว่า	เดือนอู่（午）	และเวลาอู่ถือเป็นเวลา
หยาง（阳）ดังนั้นจึงเรียกว่าวันตวนหยาง（端阳）อีกชื่อหนึ่ง	 และเดือนที่	 5	
ซ้อนกับ	วันที่	5	จึงเรียกว่า	วันฉงอู่（重午）อีกด้วย[1]（P78）		ถือเป็นหนึ่งใน	3	
เทศกาลใหญ่ของชาวจีน	อีก	2	เทศกาลคือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือเทศกาลตรุษจีน
（春节）และเทศกาลไหว้พระจันทร์（中秋节）วันนี้มีเรื่องราวของวีรชนผู้รักชาติ
เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มากมาย	เป็นวันที่ร�าลึกถึง	อู่จื่อซวี่	วีรชนผู้รักชาติในยุคชุนชิว
เป็นวันที่ร�าลึกถึงชวีหยวน	กวีผู้รักชาติในยุคจ้านกว๋อ（战国）ปลายสมัยราชวงศ์โจว
เป็นวันที่ร�าลึกถึงเฉาเอ๋อ	ธิดากตัญญูในสมัยตงฮั่น	และเป็นวันที่ร�าลึกถึงชิวจิ่น	วีรสตรี
ในสมัยการปฏิวัติประชาธิปไตยของ	ดร.ยัดซุนเซ็น	คนไทยเรารู้จักกันว่าเป็นเทศกาล
กินบะจ่าง						

อู่จื่อซวี่ วีรชนในยุคชุนชิว（伍子胥）

	 อู่จื่อซวี่（伍子胥）เดิมเป็นคนเมืองฉู（่楚）ครอบครัวถูกกษัตริย์โหด
ฉู่ผิงหวาง	ประหารสิ้นแต่	อู่จื่อซวี่	หนีรอดไปอยู่ที่เมืองอู๋	ซึ่งเป็นคู่แค้นกับเมืองฉู	่
อู่จื่อซวี่	มีร่างกายสูงใหญ่บุคลิกเหนือคนธรรมดา	แต่ไม่ได้รับความสนใจจากอ๋องเหลียว
แห่งเมืองอู๋		แต่องค์ชายกวางกลับเห็นคุณค่าของอู่จื่อซวี่	จึงรับไว้เป็นคนสนิท	ต่อมา
อู่จื่อซวี่	ร่วมมือกับจวนจู	ช่วยเหลือองค์ชายกวาง	ฉวยโอกาสช่วงที่ก�าลังทหารส่วนใหญ่
ไปท�าศึกกับเมืองฉู่	 วางแผนจัดงานเลี้ยงให้จวนจู	 ปลอมเป็นคนส่งอาหาร	 แล้วซ่อน
กระบี่สั้นในท้องปลานึ่ง		ลอบสังหารอ๋องเหลียว	ยึดบัลลังค์ได้ส�าเร็จ[2]（P166

(มีการน�าเอาเรื่องนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์หลายครั้ง	บริษัทชอว์บราเดอร์ก็เคยน�ามา
สร้างเป็นหนังบู๊	 น�าแสดงโดยเดวิด	 เจียง	 ส่วนกระบี่ที่ซ่อนอยู่ในท้องปลานึ่ง	 ก็คือ
กระบี่ไส้ปลาที่ปรากฏในนิยายบู๊ลิ้มของโกวเล้งอยู่หลายเรื่อง)	หลังจากองค์ชายกวาง	
ได้นั่งบัลลังก์ก็คือกษัตริย์	เหอหลู（吴阖庐）เหอหลูได้รับความช่วยเหลือทางด้าน
การทหารและการปกครองจากซุนอู（่孙武）และอู่จื่อซวี	พัฒนาบ้านเมืองสะสมก�าลัง
และวางแผนการ	 บุกโจมตีจนยึดเมืองฉู่ได้ส�าเร็จ	 อู่จื่อซวีได้ขุดเอาศพของฉู่ผิงหวาง	
ขึ้นมาเฆี่ยนตี	300	ไม้เป็นการแก้แค้นให้กับครอบครัว[3]（P169）

[1]	[2]	[3]		梅季，陈蒲请.中华史画卷（一）[M].南方出版社.
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	 กษัตริย์เหอหลู	แต่งตั้งซุนอู่เป็นเสนาธิการฝ่ายทหาร	อู่จื่อซวี	เป็นเสนาธิการ

ฝ่ายการเมือง	ท�าสงครามจนตนเองได้ครองความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยชุนชิว（春秋

五霸）แต่เหอหลูเสียชีวิตในสนามรบระหว่างท�าสงครามกับเมืองเยว่（越）

ท�าให้ฟูไช（夫差）บุตรชายของเหอหลูผูกใจเจ็บแค้นต่อเมืองเยว่	และใช้เวลา	3	ปี

ในการฟื้นฟูบ้านเมือง	สะสมเสบียงระดมก�าลังทหารเข้าโจมตีเมืองเยว่	หลังจากที่ปิดล้อม

อ๋องเยว่	 โกวเจี้ยน（勾践）ไว้ที่เขาไขว้จีซาน	 จนอ๋องเยว่โกวเจี้ยน	 รู้ว่าไม่อาจ

ต้านทานก�าลังของเมืองอู๋	 จึงขอเจรจาสงบศึก	 โดยเสนอตัวเองและครอบครัวเป็นตัว

ประกัน	อู่จื่อซวี่	ได้เสนอว่า	โจรไม่อาจปล่อยเอาไว้	ศัตรูไม่อาจให้ความปราณี		โกวเจี้ยน

เป็นคนไม่ซื่อ	 ปากพูดอย่าง	 ใจคิดอย่าง	 ถ้าหากไม่ฉวยโอกาสนี้ก�าจัดเสียต้องเป็นภัย

ในภายหลัง	 แต่ฟูไชเป็นคนชอบเอาหน้า	 ประกอบกับโกวเจี้ยนใช้เงินทองซื้อตัวป๋อพี	

คนสนิทของฟูไช	 ไว้คอยออกความเห็นเข้าข้างฝ่ายตน	 จึงท�าให้ฟูไชยอมรับเงื่อนไข

สงบศึก	 รับโกวเจี้ยนไว้เป็นตัวประกัน	 ให้ท�าหน้าที่เป็นคนเลี้ยงม้า	 คนในครอบครัว

ของโกวเจี้ยน	ก็ต้องท�างานเหมือนสามัญชน	โกวเจี้ยน	ก้มหน้าทนรับความอดสูอยู่	3	ปี

ฟูไชเห็นว่าโกวเจี้ยน	ไม่มีทีท่าจะคิดการใหญ่จึงยอมปล่อยตัวให้กลับเมืองเยว่	ซึ่งก็ได้

รับการทัดทานอย่างหนักจากอู่จื่อซวี่[4]（P180）

	 โกวเจี้ยนกลับมาจากเมืองอู๋	ได้มอบหมายงานบ้านงานเมืองให้ขุนนางคนสนิท

ฟ่านหลี（่范蠡）และเหวินจ่ง（文种）ดูแล	และเพื่อเป็นการเตือนตนเองไม่ให้ลืม

ความอัปยศใน	3	ปีที่เมืองอู๋	โกวเจี้ยนจึงย้ายไปท�าไร่ท�านา	ใช้ชีวิตร่วมกับสามัญชนที่

เขาไขว้จีซาน	นอนพื้นปูด้วยฟางหญ้า	หนุนขอนไม้	และแขวนดีขมไว้ตรงหน้า	ทุกครั้ง

ก่อนกินข้าวจะต้องดูดกลืนน�้าดีก่อนเสมอ	ในประวัติศาสตร์เรียกว่า	นอนพื้นหนุนขอน

กลืนดีขม（卧薪尝胆）[5]（P186）ในขณะเดียวกันก็หมั่นส่งเครื่องบรรณาการ

ไปเอาใจฟูไช	แล้วยังส่งนางไซซ（ี西施）หญิงงามอันดับหนึ่งของเมืองเยว่ไปยั่วยวน

ฟูไช	 ให้ลุ่มหลงจนโงหัวไม่ขึ้น	 (ไซซีเป็นหนึ่งในหญิงงามล่มเมืองในประวัติศาสตร์จีน	

และเรื่องนี้ก็เคยสร้างเป็นภาพยนตร์หลายครั้ง)
	 อู่จื่อซวี่		คัดค้านเรื่องนี้อีกเช่นกันและพยายามว่ากล่าวตักเตือนฟูไช	จนฟูไชโกรธ

ประทานกระบี่ให้อู่จื่อซวี่	จัดการกับตัวเอง	อู่จื่อซวี่	ประคองกระบี่แหงนหน้าหัวเราะ

[4]	[5]		梅季，陈蒲请.中华史画卷（一）[M].南方出版社.
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กล่าวว่า	เราติดตามกษัตริย์เหอหลู	ท�าศึกตั้งแต่เหนือจรดใต้	จนเหอหลูได้ครอง

ความเป็นจ้าว	นึกไม่ถึงว่าวันนี้ท่านอ๋องเชื่อฟังคนประจบสอพลอ	มอบความตายให้แก่ข้า

เมืองอู๋	คงถึงกาลสูญสิ้นแน่แล้ว	กล่าวจบก็ใช้กระบี่ควักเอาหัวใจของตนเองส่งให้ฟูไช				

ก่อนตายยังสั่งกับคนสนิทว่า	 หลังจากเราตายแล้วให้ควักเอาดวงตาของเราติดไว้ที่

หน้าประตูเมือง	เราจะเบิ่งตามองดูกองทัพเมืองเยว่	บุกเข้าโจมตีเมืองอู๋	ในวันข้างหน้า

ฟูไชโกรธจึงสั่งให้ทหารห่อศพของอู่จื่อซวี่			โยนทิ้งน�้าเป็นอาหารปลาในวันขึ้น	5	ค�่า	

เดือน	5[6]（P184）			หลังจากอู่จื่อซวี่	ตายแล้ว	โกวเจี้ยน	น�ากองทัพเมืองเยว่	โจมตีเมืองอู๋

เป็นผลส�าเร็จ	 ครองความเป็นจ้าวคนสุดท้ายในสมัยชุนชิว	 ต่อมาชาวบ้านต่างท�าพิธี

ร�าลึกถึงจิตใจที่จงรักภักดียอมพลีชีพเพื่อชาติของอู่จื่อซวี่	ในวันขึ้น	5	ค�่าเดือน	5	ของทุกปี

ชวีหยวน กวีผู้รักชาติและประเพณีกินบ๊ะจ่าง แข่งเรือมังกร

（屈原沉江）

	 ชวีหยวน（屈原）แซ่ชวี	（屈）	ชื่อผิง	（平）	ชื่อรองว่าหยวน	（原）	

เป็นคนเมืองฉู่	มีชีวิตอยู่ในช่วงกลางค่อนปลายในยุคจ้านกว๋อ	(278	BC.)	ห่างจาก

อู่จื่อซวี่	ประมาน	200	ปี	ในสมัยนั้นเมืองฉู่เป็นเมืองใหญ่	มีประชากรประมาณ	5	ล้านคน

เคยเป็นรัฐที่เข้มแข็งที่สุดใน	7	พยัคฆ์แห่งยุครัฐสงคราม	（战国七雄）	แต่พอมาถึง

สมัยฉู่ฮว๋ายหวาง	 กษัตริย์ผู้โง่เขลาการเมืองอ่อนแอ	 	 บ้านเมืองระส�่าระสาย	 ช่วงนั้น

เป็นช่วงที่รัฐฉินเข้มแข็งขึ้นเป็นพยัคฆ์ตัวใหม่และมีนโยบายรุกราน	 ชวีหยวนเป็น

ขุนนางใหญ่ของรัฐฉู่ในช่วงนี้		ชวีหยวนเกิดในตระกูลสูงศักดิ์		ได้รับการศึกษาอย่างดี	

รอบรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในทุกแขนงและเป็นผู้มีลิ้นการทูตเป็นเลิศ	 ชวีหยวนเสนอ

นโยบายภายในให้ปฏิรูปการปกครอง	 ขจัดพวกนายทาสที่กดขี่และเหล่าขุนนางที่มี

อิทธิพล	ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนยากจน	ส่งเสริมให้คนดีมีความสามารถ

มีโอกาสเข้ามารับใช้บ้านเมือง	นโยบายภายนอก		ชวีหยวนเสนอให้ใช้นโยบายสนธิสัญญา

ร่วม	 6	 รัฐต่อต้านฉิน（合纵）ของซูฉิน（苏秦）ตรงข้ามกับจางอี（้张仪）

ขุนนางใหญ่ของเมืองฉินที่เสนอนโยบายแยกสลาย	6รัฐสามัคคีฉิน（连横）

[6]	梅季，陈蒲请.中华史画卷（一）[M].南方出版社.
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	 อ๋องฉิน	เป็นคนฉลาดและทะเยอทะยาน	ท�านุบ�ารุงรัฐฉินจนเข้มแข็งมั่งคั่ง
ดีวันดีคืน		จนสามารถซื้อตัวขุนนางต่าง	ๆ	ในรัฐฉู่	ให้คัดค้านนโยบายของชวีหยวน
จนในที่สุดอ๋องฉู่	ล้มเลิกสนธิสัญญาร่วมกับ	6	รัฐ	ไปท�าสนธิสัญญากับรัฐฉิน	ปลดชวีหยวน
ลงเป็นขุนนางชั้นผู้น้อย	 สุดท้ายเนรเทศชวีหยวนไปอยู่ชายแดนที่กันดาร	 ชวีหยวน
พยายามท�าหนังสือตักเตือนอ๋องฉู่หลายครั้ง	 นอกจากจะไม่เป็นผลยังถูกเหล่าขุนนาง
กังฉินใส่ร้ายว่าหลงตัวเอง	บังอาจหมิ่นอ๋องฉู่	จนในที่สุดถูกเนรเทศไปอยู่ที่ริมฝั่งแม่น�้า
มี่หลัวเจียง（汨罗江）เขตลุ่มแม่น�้าแยงซีเกียง
	 ชวีหยวนเป็นผู้มีความสามารถในด้านงานเขียนและกาพย์กลอน	ช่วงที่
ถูกเนรเทศได้ใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนอย่างใกล้ชิด	 จึงได้เขียนบทกวีขึ้น
มากมาย	ที่สะท้อนถึงความทุกข์ยากของมวลชน	และสอดแทรกทัศนะที่สะท้อนถึงจิตใจ
ที่รักชาติของตนเอง	ชวีหยวนได้ประพันธ์บทกวีขนาดยาวไว้ถึง	20	กว่าเรื่อง	ที่มีคุณค่า
ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองในยุคนั้น	ในครั้งแรกที่ชวีหยวน	ถูกเนรเทศ
มาอยู่บริเวณตอนเหนือของแม่น�้าฮั่นสุ่ย	ได้ใช้ชีวิตร่วมทุกข์สุขกับชาวบ้านอย่างกลมกลืน
และใช้เวลาว่างศึกษาบทเพลงพื้นบ้านของเมืองฉู่		และในช่วงนี้เองที่ชวีหยวน	ได้เขียน
บทกวีหลีเซา（离骚）ที่บรรยายถึงความทุกข์ระทมที่ต้องถูกเนรเทศไปอยู่แดนไกล
ความทุกข์ยากของประชาชนที่มีกษัตริย์โง่เขลา	 และความเคียดแค้นต่อพวกขุนนาง
ที่ประจบสอพลอ	 บทกวีหลีเซาเป็นบทร้อยกรองขนาดยาว	 มี	 373	 บท	 มีตัวอักษร
เกือบ	2,500	ตัว		ถือเป็นบทกวีร้อยกรองขนาดยาวชิ้นแรกในประวัติศาสตร์จีน	ชวีหยวน
จึงถูกยกย่องให้เป็นปฐมกวีของจีน	และในเทศกาลตวนอู่	ก็ถือเป็นวันกวีแห่งชาติอีกด้วย
	 ชวีหยวนยังคงเฝ้าคอยว่าสักวันหนึ่งราชส�านักคงจะให้ความเช่ือถือและเรียกใช้
ตนอีกครั้ง	แต่ก็ไม่มีข่าวคราวใดจากราชส�านัก	ต่อมาชวีหยวน	ถูกเนรเทศเป็นครั้งที่สอง
มาอยู่บริเวณแม่น�้ามี่หลวงเจียง	บริเวณตอนใต้ของแม่น�้าแยงซีเกียง	ชีวิตที่ระหกระเหิน
นานปีท�าให้ชวีหยวนมีสุขภาพทรุดโทรม	ผมเผ้าขาวหงอก	วันหนึ่งขณะที่ชวีหยวน
เดินอยู่ริมแม่น�้า	 	 มีชาวเรือผู้หนึ่งเข้ามาถามว่า	 ท่านคือขุนนางชวีหยวนใช่หรือไม่	
ท�าไมจึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้		ชวีหยวนตอบว่า	โลกนี้มีแต่ความโสมม	มีเพียงเราเท่านั้น
ที่ยังบริสุทธิ์	 เปิดเผย	 	 ขุนนางในราชส�านักล้วนงมงาย	 มีแต่เราที่ยังจงรักภักดีอย่าง
บริสุทธิ์ใจ	เราจึงถูกเนรเทศมาตกระก�าล�าบากอย่างนี้	ชาวเรือผู้นั้นพูดว่า		ในเมื่อ
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คนทั้งโลกล้วนโสมมและงมงาย	 ท�าไมท่านถึงไม่ร่วมหัวจมท้ายกับพวกเขาเหล่านั้น	
การท�าตัวดีเด่นแตกต่างจากผู้อื่น	จึงต้องประสบเภทภัยเช่นนี้	ชวีหยวนกล่าวว่า
ตัวเรายอมจมลงสู่ก้นแม่น�้าเป็นอาหารของปูปลา	 แต่ไม่ยอมให้จิตใจที่บริสุทธิ์ต้อง
แปดเปื้อนไปกับพวกคนชั่ว
	 ในปีที่	278	ก่อนคริสตศักราช	กองทัพฉินกรีฑาทัพรุกรานฉู่	รัฐฉู่ล่มสลายในที่สุด
หลังจากที่ชวีหยวนจบบทกวีบทสุดท้ายชื่อฮว๋ายซา（怀沙）แล้วก็ใช้ก้อนหินถ่วง
ตัวเองจมลงสู่แม่น�้ามี่หลัวเจียง	ในวันที่	5เดือน	5	จบสิ้นชีวิตอันรันทดในขณะที่มีอายุ
เพียง	62	ปี	[7]（P242-251）หลังจากที่ชวีหยวนจม	ร่างลงสู่แม่น�้ามี่หลัวเจียงแล้ว	ชาวบ้าน
แถบนั้นพายเรือวนเวียนค้นหาอยู่บนแม่น�้าหลายวัน	 บางคนพายไปจนถึงทะเลสาบ
ต้งถิงหู	แต่ก็ไม่พบซากศพของชวีหยวน	ชาวเรือบางคนเอาข้าวเหนียวปั้นที่เตรียมมา
เป็นเสบียงโยนลงไปในแม่น�้าเป็นอาหารปลา	 เพื่อให้ปลาเหล่านั้นกินอิ่ม	 แล้วไม่มา
ท�าร้ายซากศพของชวีหยวน	 	 มีผู้เฒ่าคนหนึ่งเทเหล้าก�ามะถันลงไปในน�้าเพื่อมอม
พวกสัตว์น�้าให้มึนเมา	 จะได้ไม่มาท�าร้ายซากศพของชวีหยวนเช่นกัน	 หลังจากนั้นมา
ในวันที่	5	เดือน	5	ของทุกปีชาวบ้านในบริเวณนั้นจะร�าลึกถึงชวีหยวนด้วยการพายเรือ
บนแม่น�้ามี่หลัวเจียง	โยนข้าวเหนียวปั้นและเทเหล้าก�ามะถันลงในแม่น�้า	ก่อเป็นประเพณี
แข่งเรือมังกร	กินขนมจ้งจื่อดื่มเหล้าก�ามะถันในวันเทศกาลตวนอู่
	 พูดถึงการเอาข้าวเหนียวปั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้าย	 ๆ	 ก�าปั้นห่อด้วยใบไผ่	
ที่เรียกกันว่า	 จ้งจื่อ（粽子）	 มีมาตั้งแต่ก่อนยุคสมัยชุนชิว	 เป็นวิธีการพกข้าวห่อ
ของคนสมัยโบราณ	ถ้าห่อด้วยใบใผ่	เรียกว่าเจี่ยวสู่（角黍）ถ้าบรรจุในกระบอกไม้ไผ่
เรียกว่า	ถงจ้ง（筒粽）สมัยราชวงศ์จิ้นจึงเริ่มก�าหนดให้จ้งจื่อเป็นขนมประจ�าเทศกาล
ตวนอู่[8]（P31）จ้งจื่อ	มี	2	ชนิดชนิดหนึ่งเอาข้าวเหนียวผสมน�้าด่าง	ห่อด้วยใบไผ่เป็นรูป
สามเหลี่ยมเล็ก	ๆ	นึ่งสุกแล้วมีสีอมเหลืองรสกร่อย	ๆ	เมือก	ๆ	เรียกว่า	จีจ้ง	รสชาติไม่ดีนัก
เวลากินต้องจิ้มน�้าตาล	ชนิดนี้กินเพื่อถ่ายท้องฆ่าเชื้อโรค	เนื่องจากเดือน	5	อากาศร้อนจัด
โรคระบาดชุกโดยเฉพาะโรคท้องร่วง	คนจีนเชื่อกันว่าด่างสามารถล้างท้องและฆ่า
เชื้อโรคได้	ส่วนอีกชนิดหนึ่งคือ	บ๊ะจ่างที่นิยมในบ้านเรา	ส่วนใหญ่นิยมใส่ไส้พุทรา	เม็ดบัว	
ถั่วลิสง	เนื้อหมู	บางแห่งจะใช้ใบบัว	ห่อเป็นรูปกระทง	แทนที่จะห่อเป็นรูปสามเหลี่ยม	
ด้วยใบไผ่	แต่ส่วนผสมและการปรุงรสก็จะคล้าย	ๆ	กัน	กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งคือ

[7]	羽人.文化五千年（上）[M].少年儿童出版社.

[8]	韦黎明.中国节日[M].北京：五洲传播出版社，2005.110



การดื่มเหล้าก�ามะถันในช่วงนี้ก็เช่นกัน	 ตามต�ารับยาจีนเชื่อว่าการดื่มเหล้าก�ามะถัน
สามารถฆ่าเชื้อขจัดพิษ	ปัจจุบันประเพณีเทศกาลตวนอู่	ได้เผยแพร่ออกไปอย่าง
กว้างขวางถึงนานาประเทศ	 และบ๊ะจ่าง	 ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลตวนอู่	
นอกจากนี้ในอดีตยังเป็นสัญลักษณ์การขอแต่งงานต่อหญิงสาวของชายหนุ่มอีกด้วย

เฉาเอ๋อ  ธิดากตัญญ（ู孝女曹娥）

	 เรื่องราวของเฉาเอ๋อ	 ค่อนข้างจะสับสน	บางฉบับกล่าวว่า	 	 เฉาเอ๋อเป็นบุตรี
ของอู่จื่อซวี่	หลังจากที่บิดาถูกฟูไช	โยนลงแม่น�้าเฉียนถังเจียง	แล้ว	เฉาเอ๋อ	ได้พายเรือ
ตามหาศพของบิดาอยู่หลายวัน	 จนชาวบ้านแถบนั้นเกิดความเห็นใจในความกตัญญู
ของเฉาเอ๋อ	และยกย่องจิตใจที่จงรักภักดีของ	อู่จื่อซวี่	จึงน�าเรือออกช่วยตามหา	แต่
ฉบับที่มีหลักฐานค่อนข้างจะจับต้องได้คือ	 	 ในสมัยตงฮั่น	 บิดาของเฉาเอ๋อ	 ออกเรือ
แล้วประสบภัย	บุตรีเฉาเอ๋อ	มีอายุเพียง	14	ปี	นั่งร้องไห้เฝ้ารออยู่ที่ริมฝั่งน�้าทั้งวันทั้ง
คืน	 ผ่านไปหลายวันก็ไม่เห็นกลับมา	 ในที่สุดเฉาเอ๋อ	 ได้กระโดดลงไปตามหาบิดาใน
แม่น�้า	ในวันที่	5	เดือน	5	ผ่านไปอีก	5	วันร่างของเฉาเอ๋อได้กอดร่างของบิดาลอยน�้า
ขึ้นมาพร้อมกัน	เฉาเอ๋อจึงถูกยกย่องเป็นเทพธิดากตัญญู	และในวันตวนอู่นี้จึงถือเป็น
วัน	 “ธิดากตัญญู”	 อีกด้วย	 ในปัจจุบันมีสุสานเฉาเอ๋อ	 อยู่ที่เมืองเส้าซิง	 	 มนฑลเจ้อ
เจียง	 มีศาลเจ้าเฉาเอ๋ออยู่ริมน�้าบริเวณที่เชื่อว่าเป็นจุดที่เฉาเอ๋อกระโดดลงไป	 แม่น�้า
สายน้ีจึงเรียกว่าเฉาเอ๋อเจียง（曹娥江）และหมู่บ้านนี้ก็เรียกว่าเฉาเอ๋อเจิ้น（曹

娥镇）[9]（P30）

วีรสตรีประชาธิปไตย  ชิวจิ่น（	秋瑾）

	 ชิวจิ่น	ชื่อเดิม	ชิวกุยจิ่น（秋闺瑾）ชื่อรอง	เสวียนชิง（璿卿）ใช้ชื่อชิวจิ่น
เมื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น	ชิวจิ่นมีชีวิตอยู่ในช่วงปี	ค.ศ.1875-1907	เป็นวีรสตรี
ในยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่ได้รับการกล่าวขานจากคนรุ่นหลัง	 จนถูกน�าไปเขียน
เป็นนวนิยาย	และสร้างเป็นบทภาพยนตร์หลายครั้ง	ชิวจิ่น	เป็นคนเมืองเส้าซิง
（绍兴）มนฑลเจ้อเจียง（浙江）บิดาของชิวจิ่นเป็นผู้ว่ามณฑลฝูเจี้ยน	 เป็น
ครอบครัวที่มีความคิดค่อนข้างก้าวหน้า	ชิวจิ่นจึงมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนร่วมกับพี่ชาย

[9]	韦黎明.中国节日[M].北京：五洲传播出版社，2005.
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ซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงจีนในยุคนั้น	นอกจากนั้นชิวจิ่นยังชอบฝึกวิทยายุทธ์	ร�าทวน	ขี่ม้า
ยิงธนู	จนถูกขนานนามว่า	ขุนศึกหญิงฮวามู่หลาน	และใช้ฉายาว่า	จิ้งสง	(ประชันหาญ)
（竞雄）ดูจากฉายาที่ตั้งก็พอจะเดาได้ว่าเป็นสตรีที่เรียกร้องความเสมอภาค
ของสิทธิสตรีชิวจิ่นแต่งงานกับหวังถิงจวิน（王廷钧）ตามประสงค์ของบิดา	 เมื่อ
อายุได	้ 22	 ปี	 หวังถิงจวินเป็นบัณฑิตหัวโบราณที่พยายามใช้เงินวิ่งเต้น	 เพื่อจะได้
ต�าแหน่งราชการในกรุงปักกิ่ง	ในขณะที่ชิวจิ่นมักจะมีความเห็นต่อการปกครองของรัฐบาล
แมนจูอยู่เสมอและมีจิตใจฝักใฝ่ฝ่ายปฏิวัติ	ชีวิตสมรสจึงไม่ค่อยราบรื่นนัก	ไม่นานนัก
ชิวจิ่น	 ก็แยกทางกับสามีและเดินทางเข้าร่วมการปฏิวัติในสมาคมถงเหมิง（同盟会）

ของ	ดร.ซุนยัดเซน（孙逸仙）ที่ประเทศญี่ปุ่นในสมัยกวางสวี้ปีที่	30	(ค.ศ.	1905)
	 ต่อมาสมาคมได้ส่งตัวชิวจิ่น	 กลับมาดูแลสาขาของสมาคม	 ฯ	 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้	
ในปีค.ศ.1906		ชิวจิ่นได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์สตรีสาร（中国女报）ที่เซี่ยงไฮ้	นอกจาก
เป็นกระบอกเสียงในการเรียกร้องสิทธิสตรีแล้ว	ยังเป็นเวทีเปิดโปงการปกครองที่ล้มเหลว
ของรัฐบาลแมนจู	ต่อมาได้ร่วมมือกับนักปฏิวัติ	สวีสีหลิน（徐锡麟）ก่อตั้งโรงเรียน
บ่มเพาะนักปฏิวัต（ิ大通学堂）ขึ้นที่เมืองเส้าซิง	และประสานงานกับสมาคมสาขา
จินฮว๋า	หลานชี	ก่อตั้งกองก�าลังติดอาวุธ	เตรียมการยึดอ�านาจรัฐที่มณฑลอันฮุยและ
เจ้อเจียง	เพื่อป้องกันเภทภัยที่อาจแผ้วพานถึงคนในครอบครัว	ชิวจิ่นได้ประกาศ
ตัดความสัมพันธ์กับครอบครัวอย่างเป็นทางการในปีนี้
	 ในเดือน	7ของปีต่อมา	สวีสีหลินก่อการที่อันฮุย	ล้มเหลว	สวีสีหลิน	พลีชีพ
ในการรบทางการแมนจูสืบทราบถึงความสัมพันธ์ของคณะปฏิวัติที่เจ้อเจียง	 ขณะที่
ชิวจิ่น	เตรียมก่อการขึ้นอีกครั้ง	แต่ทหารแมนจูได้น�าก�าลังมาปิดล้อมโรงเรียนบ่มเพาะ
นักปฏิวัติเสียก่อน	 ชิวจิ่นน�าก�าลังฝ่าวงล้อมไม่ส�าเร็จถูกทางการจับตัวได้	 แต่ไม่ยอม
จ�านนจึงถูกประหารชีวิตในวันที่	15	เดือนกรกฎาคม	(ตรงกับวันที่	5	เดือน	6	ของจีน)	
ที่ประตูเซวียนเหิง（轩亨口）เมืองเส้าซิง	ขณะที่มีอายุเพียง33	ปี	[10]（P245-248）

ชิวจิ่นเป็นวีรสตรีที่ถูกชนรุ่นหลังกล่าวขวัญถึงมากที่สุดคนหนึ่ง	ที่ส�าคัญคือเป็นบุคคล
ที่มีหลักฐาน	 ในประวัติศาสตร์ชัดเจน	 เรื่องราวของชิวจิ่นถูกน�ามาเขียนเป็นบทความ	
บทกวี	เป็นนวนิยาย	และสร้างเป็นภาพยนตร์หลายครั้ง	นอกจากนั้นยังมีผลงานที่เป็น
บทกวีและข้อเขียนตกทอดมาถึงปัจจุบันอยู่ไม่น้อย	ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อเขียนที่ปลุกเร้าจิตใจ

[10]	吴奚真，马国光，叶德明.中国历史故事（一）[M].台北市：国立编译馆出
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แห่งการปฏิวัติและการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี	คนยุคหลังจึงยกย่องชิวจิ่น	เป็นวีรสตรีปฏิวัติ
และนักกวีปฏิวัติ	 และเนื่องจากเทศกาลตวนอู่	 เป็นวันกวีแห่งชาติระลึกถึงชวีหยวน
ในฐานะมหากวีเอกของจีน	จึงเป็นวันระลึกถึงวีรสตรีชิวจิ่น	ด้วยอีกเช่นกัน
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บทที่ 4. เทศกาลราตรี 7（七夕节）

	 คืนวันที่	 7	 เดือน	 7	 ในปฏิทินการเกษตรของจีน	 เป็นคืนที่ท้องฟ้าโปร่งใส
ดวงดาวสุกสกาว	ท่ามกลางหมู่ดาวที่ระยิบระยับ	มีเส้นสีขาวจาง	ๆ 	อยู่เส้นหนึ่งพาดยาว
อยู่ระหว่างทิศเหนือกับทิศใต้เรียกว่า	แม่น�้าเงิน（银河）มีดาวสองดวงสั่นระยิบระยับ
อยู่สองฝั่งของแม่น�้าเงิน	ดูเหมือนดวงตาคนสองคนที่ต่างชะเง้อมองซึ่งกันและกัน	นั่นคือ
ดาวเทพธิดาทอผ้า（织女）และดาวโคบาล（牛郎）ในคืนนี้จะมีวิหค（喜鹊）

ต่อตัวเป็นสะพานข้ามแม่น�้าเงิน	 ให้ทั้งสองมีโอกาสข้ามแม่น�้ามาพบหน้ากันเพียงปีละ
หนึ่งครั้ง
	 ตามต�านานเล่าว่า	ในเมืองหนานหยางมีหนุ่มก�าพร้าผู้หนึ่ง	อาศัยอยู่กับพี่ชาย
และพี่สะใภ้	 ท�าหน้าที่เลี้ยงโคให้กับพี่ชาย	 จึงเรียกว่าหนุ่มโคบาล（牛郎）พี่สะใภ้
เป็นคนใจแคบพยายามหาทางกลั่นแกล้งขับไล่ออกจากบ้านอยู่ตลอดเวลา	วันหนึ่ง
พี่สะใภ้ใช้ให้โคบาล	น�าโคตัวผู้	 9	ตัว	ออกไปลี้ยง	และให้รอจนกว่ามีโคครบ	10	ตัว
เมื่อไหร่จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้	 โคบาลน�าโคทั้ง	 9	 ตัวออกไปเลี้ยงที่เชิงเขา	 ในขณะที่
รู้สึกหมดอาลัยตายอยากอยู่นั้น	ก็พบกับชายชราผู้หนึ่งมาบอกว่า	ข้ามเขาลูกนี้ไปมี
โคเฒ่าบาดเจ็บอยู่ตัวหนึ่ง	ให้รักษาให้หาย	แล้วเลี้ยงดูให้ดีจะเป็นประโยชน์ในอนาคต	
โคบาลข้ามเขาไปตามค�าแนะน�าของชายชราก็พบโคเฒ่าบาดเจ็บตัวหนึ่งจริง	จึงท�าการ
รักษาพยาบาลจนโคเฒ่านั้นหายดีแล้ว	จึงน�าโคทั้ง	10	ตัวกลับบ้าน	แต่พี่สะใภ้ก็ยังไม่
พอใจหาทางกลั่นแกล้งท�าร้ายโคบาลอยู่ตลอดเวลา	 แต่โคบาลก็รอดพ้นมาได้ด้วย
ความช่วยเหลือของโคเฒ่าทุกครั้ง	 ในที่สุดพี่สะใภ้ก็ขับไล่โคบาลออกจากบ้านไปกับ
โคเฒ่าตัวนั้น
	 จากน้ีไปโคบาลก็เร่ร่อนรับจ้างท�างานหาเลี้ยงชีพโดยมีโคเฒ่าเป็นเพื่อนคู่ชีพ	
วันหนึ่งบรรดาเทพธิดาจากสรวงสวรรค์หนีลงมาเล่นน�้าที่สระแห่งหนึ่ง	โคเฒ่าได้วางแผน
ให้โคบาลจับตัวเทพธิดาทอผ้าเอาไว้ได้	โคบาลจึงได้เทพธิดาทอผ้ามาเป็นภรรยาคู่ชีวิต
โคบาลรับจ้างท�างานอย่างขันแข็ง	เทพธิดาทอผ้ารับเย็บถักปักร้อยและน�าเอาไหมฟ้า
บนสวรรค์มาเพาะเลี้ยงในโลกมนุษย์	สอนชาวบ้านให้เรียนรู้วิธีสาวใยไหมและทอผ้าไหม
ที่มีสีสันงดงาม	 ท�าให้ทั้งสองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 อยู่กินครองคู่กันอย่างมีความ
สุขจนมีบุตรชายหญิงด้วยกัน	2	คน	ต่อมาโคเฒ่าได้เสียชีวิตลง	ก่อนจะสิ้นลมได้สั่งให้
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โคบาลถลกหนังของตนเองท�าเป็นรองเท้าหนึ่งคู่	เมื่อถึงคราวหมดสิ้นหนทางให้นึกถึง
ตนเอาไว้	 รองเท้าคู่นี้สามารถช่วยเหลือได้	 ในที่สุดเรื่องราวของโคบาลและเทพธิดา
ทอผ้าก็ล่วงรู้ไปถึงหูของเจ้าแม่แห่งสรวงสวรรค์	 จึงส่งทหารมาจับตัวเทพธิดากลับไป	
โคบาลนึกถึงค�าพูดของโคเฒ่าได้จึงสวมใส่รองเท้าคู่นั้น	 อุ้มลูกชายหญิงไว้ในมือเหาะ
ไล่ตามเทพธิดาไป	รองเท้าหนังโคเฒ่าพาโคบาลเหาะไล่ตามเข้าสู่เขตแดนสวรรค์	เจ้า
แม่แห่งสวรรค์จึงใช้ปิ่นขีดเส้นขวางทางโคบาลเอาไว้	 กลายเป็นแม่น�้าเงินที่มีคลื่นลม
แรงจนโคบาลไม่สามารถฝ่าคลื่นลมข้ามไปได้	ทั้งสองจึงได้แต่นั่งร้องไห้ด้วยความทุกข์
ระทมอยู่สองฝั่งแม่น�้า	จนกระทั่งวิหคสวรรค์เห็นใจในความรักของทั้งสอง			จึงต่อตัว
กันเป็นสะพานวิหคให้ทั้งสองข้ามมาพบกันในคืนวันที่	7	เดือน	7	ของทุกปี	[1]（P34-35）		
	 คนหนุ่มสาวชาวจีนเชื่อกันว่าในคืนวันที่	 7	 เดือน	7	จะสามารถมองเห็นดาว
ทั้งสองปรากฏอยู่บนฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น�้าเงิน			และจะเห็นดาวทั้งสอง
ค่อย	ๆ	เคลื่อนเข้าหากัน	นั่นคือทั้งสองได้ขึ้นสะพานวิหคพบกันกลางแม่น�้า	ว่ากันว่า
ในวันนี้จะไม่ค่อยเห็นวิหค（鹊喜）บนพื้นโลก	 เพราะต่างขึ้นไปเป็นสะพานให้กับ
คนทั้งสอง	 หนุ่มสาวหากแอบซุ่มอย่างสงบอยู่ใต้ร้านแตงจะได้ยินเสียงพูดคุยของคน
ทั้งสอง	หนุ่มสาวชาวจีนโดยเฉพาะคู่รักกันจึงนิยมออกมาชมดาวเทพธิดาทอผ้า
ในคืนวันนี้	 โดยเฉพาะหญิงสาวจะถือโอกาสอธิษฐานขอให้ตนเองมีการฝีมือที่เลิศล�้า	
และมีความรักที่งดงามและยั่งยืน	เนื่องจากเทพธิดาทอผ้าเป็นผู้ที่มีการฝีมือ	ได้น�าเอา
วิธีการเลี้ยงไหม	 สาวใยไหม	 ทอผ้าไหมและการเย็บถักปักร้อยมาเผยแพร่ให้กับมวล
มนุษย์	 ในวันนี้จึงเรียกว่าวันการฝีมือของสตรีอีกชื่อหนึ่ง（乞巧节）และบรรดา
หญิงสาวก็อาจมีการแสดงผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นจากฝีมือของตนเอง	เช่น	การแกะสลัก
ลูกแตงผลไม้	การท�าขนมประดิษฐ์ต่างๆ	ผลงานจากการเย็บถักปักร้อย	หรือผลงาน
การฝีมืออื่น	ๆ 	รวมทั้งสวมใส่เสื้อผ้าที่เกิดจากการเย็บถักปักร้อยของตนเอง		ติดเครื่อง
ประดับที่เป็นผลงานการฝีมือของตนเองในคืนชมดาวนี้		ในบางแห่งยังมีการประกวด
แข่งขันกันอีกด้วย	หญิงสาวในแถบมณฑลซานตง	และจี้หนาน	นิยมรวมกลุ่มกัน	7	คน
ห่อเกี๊ยวร่วมกันโดยเอาเหรียญทองเหลือง	 เข็มและพุทรา	 	ผสมในไส้เกี๊ยว	 	 เวลากิน
ถ้าใครได้เข็มจะถือว่าได้พรการฝีมือ		ใครได้เหรียญทองเหลือง	จะมีโชคลาภ		ใครได้
ลูกพุทราจะได้พบกับความรัก	แถบมณฑลเจียงซู	และเจ้อเจียง	จะนิยมฆ่าไก่ตัวผู้ในวันนี้

[1]	韦黎明.中国节日[M].北京：五洲传播出版社，2005.
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โดยเชื่อกันว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่เทพธิดาและดาวโคบาลได้พบกัน	 ถ้าหากว่าไม่มีไก่ขันใน
ยามเช้า	ทั้งสองก็จะไม่ต้องแยกจากกัน
	 นิยายรักเรื่องเทพธิดาโคบาลเป็นหนึ่งในสี่นิยายรักที่แพร่หลายอย่างกว้างขวาง
ในหมู่ชนชาวจีน	 อีกสามเรื่องคือ	 	 เรื่องต�านานรักผีเสื้อ（梁山伯与祝英台）

นางพญางูขาว（白蛇传）และสาวเมิ่งเจียง（孟姜女）เรื่องเทพธิดาโคบาล
และเรื่องนางพญางูขาว	 เป็นความรักระหว่างมนุษย์กับเทพธิดาและมนุษย์กับปีศาจ	
ส่วนเรื่องต�านานรักผีเสื้อและสาวเมิ่งเจียง	เป็นความรักระหว่างมนุษย์ด้วยกัน	แต่ไม่ว่า
จะเป็นความรักระหว่างมนุษย์กับเทพธิดา	 ความรักระหว่างมนุษย์กับปีศาจ	 หรือ
ความรักระหว่างมนุษย์ด้วยกัน	 ก็ล้วนแต่ต้องการสื่อถึงคุณค่าของความรักที่บริสุทธิ์	
และอานุภาพอันยิ่งใหญ่ของความรัก
	 ความรักเป็นอารมณ์ที่สุนทรีและสวยงามของมวลมนุษย์	 ไม่ว่าชนชาติใด	 ๆ	
ในโลกล้วนมีต�านานความรักที่ยิ่งใหญ่	 เล่าขานสืบต่อมาสู่ชนรุ่นหลัง	 ความรักเป็นสิ่ง
จรรโลงสังคมมนุษย์ให้สวยสดงดงาม	รังสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้กับมนุษย์	และเป็น
แรงผลักดันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของสังคม	เทพธิดาทอผ้ายอมสละชีวิต
ที่สุขสบายเลอเลิศบนสรวงสวรรค์	นางพญางูขาวยอมสละตบะที่สั่งสมมานานนับพันปี
ทั้งเทพธิดาทอผ้าและนางพญางูขาว	ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้แต่ชีวิตที่เป็นอมตะนิรันดร
บนสวรรค์	 ก็ไร้ความหมายถ้าปราศจากความรัก	 ในเรื่องต�านานรักผีเสื้อและสาวเมิ่ง
เจียงก็เช่นกัน	ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความรักที่อมตะ	มั่นคงชั่วฟ้าดินสลาย	อานุภาพของ
ความรักท�าให้คนเราไม่กลัวความยากล�าบากและยอมสละได้แม้กระท่ังชีวิตแต่ในขณะ
เดียวกันความรักที่ลุ่มหลงหมกมุ่นก็สามารถท�าลายสังคม	ชีวิตและบ้านเมืองให้
ล่มสลายได้	 ในประวัติศาสตร์สมัยโบราณของจีน	กษัตริย์ซางโจ้วหวางลุ่มหลงนางทาจี
ท�าให้ราชวงศ์ซางถึงกับล่มสลาย	ในสงครามมหากาพย์แห่งอีเลียดมูลเหตุแห่งสงคราม
ก็เนื่องจากเจ้าชายปารีสแห่งทรอย	ได้ชิงตัวนางเฮเลนมาจากกษัตริย์เมเนเลอัส
แห่งสปาร์ตาหรือในต�านานสงครามระหว่างยักษ์กับมนุษย์ในเรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นเพียง
สงครามแย่งชิงตัวนางสีดาเท่านั้น
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ราตรีเจ็ดพิธีอำาลาสวนดอกไม（้七夕乞巧出花园）

	 พิธีอ�าลาสวนดอกไม้เป็นพิธีโบราณของจีน	เนื่องจากคนจีนโบราณถือว่า
ในวัยเด็กนั้นเหมือนมีชีวิตอยู่ในสวนดอกไม้	ดังนั้นจึงเรียกเด็กว่า		“ฮวาไจ่”（花仔）	

และอยู่ในการอุปการะดูแลของเทพตายาย（公婆神）ในสวนดอกไม้	เด็กจะเจริญ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้หรือไม่	หรือจะเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่หรือไม่นั้น	 	ขึ้นอยู่
กับการดูแลของเทพตายาย	จวบจนกระทั่งเด็กมีอายุประมาน	15	ปี	จึงสามารถออก
จากสวนดอกไม้ได้	 พิธีอ�าลาสวนดอกไม้จัดเพื่อป่าวประกาศให้ญาติพี่น้องได้รับรู้ว่า	
เด็กผู้นั้นได้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว		มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นผู้ใหญ่
คนหนึ่งของครอบครัว		
	 พิธีเริ่มในตอนเช้า	 	 พ่อแม่จะให้เด็กพิธีสวมเสื้อผ้าชุดใหม่	 รองเท้าแตะใหม่
พื้นสีแดง	มีลูกกุ้ย	12	เม็ดและเหรียญซุ่นจื้อ	2	เหรียญที่กระเป๋าคาดเอวหรือกระเป๋า
กางเกง	เสื้อผ้าที่สวมใส่ต้องเป็นของขวัญที่ได้รับมาจากตายาย	ถ้าไม่มีตายายก็เป็นน้า
หรือป้าฝ่ายข้างแม่		บางท้องถิ่นจะใช้ดอกไม้หอม	12	ชนิดแช่น�้า	บางแห่งใช้ไม้มงคล	
12	อย่าง	เช่น	ทับทิม	ใบท้อ	กิ่งไทร	ไผ่จอหงวน	และสมุนไพรอื่น	ๆ	ต้มน�้าให้เด็กอาบ
ในคืนก่อนถึงวันพิธี	หลังจากนั้นให้เด็กกินน�้าแกงที่ประกอบด้วยตับหมู	กระเพาะหมู	
ไส้หมูและเครื่องในหมูอื่น	ๆ	เพื่อแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงยกเครื่องภายในจากเด็ก
เป็นผู้ใหญ่	เรียกว่า		换肠肚		หลังจากนั้นท�าพิธีกราบไหว้อ�าลาเทพตายาย	ซึ่งจะเป็น
การกราบไหว้ครั้งสุดท้ายจากนี้ไปจะไม่กราบไหว้อีก
	 อาหารมื้อเที่ยงจะตระเตรียมค่อนข้างหรูหรา	ควรมีทั้งประเภทเนื้อต่าง	ๆ	และ
ไข	่ประกอบเป็นอาหาร	4	อย่าง	8	อย่างหรือ12	อย่าง	ส่วนผักนั้นนิยมใช้ต้นกระเทียม	
ต้นหอมและผักใบใหญ่เป็นหลัก	เช่น	ผักกาด	คะน้า	กะหล�่า	คนจีนเรียก	厚合	สื่อ
ความหมายว่าให้มีความราบรื่นในชีวิตและการงาน	 ใช้ต้นหอมเพื่อให้มีความเฉลียวฉลาด
ส่วนต้นกระเทียมนั้นภาษาจีนเรียกว่า	青蒜		ซึ่งคล้องจองกับค�าว่า清算	ที่แปลว่า
มีความคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน	 ช�าระสะสาง	 ส่วนประกอบส�าคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้
ถ้าเป็นเด็กผู้ชายต้องมีไก่ตัวผู้	เด็กผู้หญิงใช้แม่ไก่	ถ้าเด็กเกิดปีไก่ให้ใช้เป็ดหรือห่านแทน
อาหารมื้อเที่ยงนี้ต้องเชื้อเชิญญาติพี่น้องทั้งหมด	 โดยให้เด็กนั่งต�าแหน่งประธาน
มีจานไก่อยู่ข้างหน้า	หันหัวไก่ไปทางประธาน	เริ่มต้นโดยให้เด็กขบหัวไก่ก่อนเป็น
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อันดับแรก		หลังจากนั้นแขกเหรื่ออื่น	ๆ	จึงเริ่มลงมือได้	อาหารอื่น	ๆ	ก็เช่นกันต้องให้เด็ก
ลงมือก่อนแล้วคนอื่นถึงจะลงมือได้เช่นกัน	 	 ไม่ว่าครอบครัวที่มีปู่ย่าหรือผู้เฒ่าผู้แก่
เช่นไรก็ตาม[2]	ดังนั้นจึงมีการเรียกเด็กพิธีในวันนี้ว่า		“ราชาเด็ก”（孩子王）

พิธีนี้แสดงให้เห็นว่าสังคมจีนโบราณนั้นเห็นความส�าคัญของการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ของเด็กมากน้อยเพียงใด
	 หลังอาหารมื้อเที่ยงแล้วก็ไม่มีกิจกรรมอะไรที่เข้มงวดอีก	 นอกจากว่าเด็กพิธี
ไม่ควรจะออกจากบ้าน	 และไม่พบคนแปลกหน้าในวันนี้	 	 เด็กต้องการอะไรสามารถ
ร้องขอจากญาติพี่น้องอื่น	ๆ	ได้	และข้อเรียกร้องของเด็กในวันนี้	ถ้าไม่ใช่เรื่องที่เกินเหตุ
เกินการณ์อะไร	ก็จะได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่	หลังจากวันพิธีผ่านไปแล้ว	จะถือว่า
เด็กพิธีได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์	มีภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบ	ไม่ใช่เด็กไร้เดียงสา
ที่เอาแต่เล่นสนุกอยู่ในสวนดอกไม้อีกแล้ว	 พ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะไม่เฝ้าจ�้าจี้จ�้าไช	 หรือ
ประคบประหงมพะเน้าพะนออย่างที่ผ่านมา	 ดังนั้นพิธีอ�าลาสวนดอกไม้จึงเป็นพิธีอ�าลา
ในขณะเดียวกันก็เป็นพิธีเริ่มต้นด้วย
	 เรื่องใส่รองเท้าแตะพื้นสีแดงและการขบหัวไก่นั้นมีเรื่องเล่าว่า	ในสมัยราชวงศ์
หมิง	ปีเจียจิ้ง	หลินต้าชิน		สมัยเป็นเด็กไม่มีเงินซื้อรองเท้า	จึงใส่รองเท้าแตะพื้นสีแดง
ไปโรงเรียน	วันหนึ่งขณะเดินกลับบ้าน	 	หลังเลิกเรียนพบชายชราผู้หนึ่งพร้อมไก่ตัวผู้
ตัวหนึ่งระหว่างทาง		ด้านข้างของชายชรามีกระดาษแดง	2	แผ่นแขวนอยู่	แผ่นหนึ่ง
เขียนข้อความว่า	 “หงอนบนหัวไก่คึกคะนอง	 ”（雄鸡头上髻）ส่วนอีกแผ่นหนึ่ง
ยังว่างอยู่	ชายชรากล่าวว่า	ผู้ใดสามารถต่อค�ากลอนนี้ได้เป็นที่พอใจ	ก็จะได้รับไก่ตัวนี้
เป็นรางวัล	แต่ถ้าต่อไม่เป็นที่พอใจ	ก็เพียงชดใช้กระดาษแดงแผ่นเดียวเท่านั้น		หลินต้าชิน
หยุดคิดสักครู่หนึ่งก็ต่อว่า	“เคราใต้คางแพะเชื่องสงบ”（牝羊颔下须）ชายชราพอใจ
ค�ากลอนของหลินต้าชินจึงมอบไก่ตัวนั้นให้		เมื่อกลับถึงบ้าน		บิดาของหลินต้าชินจับไก่
ตัวนั้นต้มท�าอาหารแล้วสับหัวไก่ให้หลินต้าชินเป็นรางวัล	 กาลต่อมาหลินต้าชินสอบได้
ต�าแหน่งจอหงวนเป็นบัณฑิตของราชส�านัก	 จึงท�าให้คนต่อมานิยมให้เด็กพิธีสวม
รองเท้าแตะสีแดง	ขบหัวไก่ในพิธีอ�าลาสวนดอกไม้	[2]
	 เนื่องจากวันขึ้น	 7	 ค�่า	 เดือน	 7	 เป็นวันเดียวในรอบปี	 ที่เทพธิดาทอผ้าและ
ดาวโคบาลได้มาพบหน้ากัน	เทพธิดาทอผ้าเป็นเทพแห่งการฝีมือของจีน	หนุ่มสาวชาวจีน

[2]	出花园[EB/OL].		http://zhidao.baidu.com/search?word.
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ต่างบูชาเพื่อขอพรการฝีมือจากเทพธิดาทอผ้า	วันนี้จึงถือเป็นวันการฝีมือของจีน
（乞巧节）เนื่องจากเด็กที่ยังอยู่ในสวนดอกไม้จะท�าการบูชาเทพตายายในวันขึ้น	
7	ค�่า	เดือน	7	ของทุกปี	ดังนั้นจึงนิยมจัดพิธีอ�าลาสวนดอกไม้ในวันนี้	เนื่องจากพ่อแม่	
ย่อมปรารถนาให้บุตรหลานเติบโตเป็นคนเฉลียวฉลาดมีทักษะ	 มีการฝีมือเป็นเลิศ	
แต่ถ้าหากว่าเด็กคนไหนตรงกับวันชง	 หรือวันไม่เป็นมงคลก็สามารถหาวันอื่นที่เหมาะสม
ได้	ปัจจุบันพิธีอ�าลาสวนดอกไม้ได้ถูกละเลยห่างหายไปมาก	โดยเฉพาะในเมืองใหญ่	ๆ 	
หลายท้องถิ่นได้เปลี่ยนเป็นเพียงการให้ซองกันอย่างง่าย	 ๆ	 หรือกินเลี้ยงทานอาหาร
นอกบ้านกันเท่านั้น	ไม่มีบรรยากาศหรือเนื้อหาของพิธีอ�าลาสวนดอกไม้เลย	ในชนบท
เมืองเจี๋ยหยางยังมีการท�าพิธีอย่างเอิกเกริกในหมู่ชาวแต้จิ๋วและชาวฮากกา	เรื่องการนับ
อายสุ�าหรับผู้ชายนิยมนับอายุที่ย่าง	 ส่วนผู้หญิงนับอายุเต็ม	 แต่ชาวฮากกาจะท�าพิธี
เมื่ออายุย่าง	16	ปี	และยังมีพิธีอ�าลาสวนดอกไม้ใหญ่เมื่ออายุย่าง	19	ปี	[3]

หลี่อวี้กษัตริย์นักกวีในยุคอู่ไต้

	 	 纷纷五代乱离间，一旦云开复见天。

	 	 草木百年新雨露，车书万里旧江山。

	 	 寻常巷陌陈罗绮，几处楼台奏管弦。

	 	 人乐太平无事日，莺花无限日高眠。

	 	 ท่ามกลางความระส�่าระสายในยุคอู่ไต้
	 	 เมฆร้ายพลันคลี่คลายฟ้าสดใส	
	 	 ละอองฝนชโลมผืนดินที่แห้งแล้งมานานปี		
	 	 สู่ยุคบ้านเมืองสงบสันติสุขยั่งยืนนาน	
	 	 ผู้คนต่างประดับประดาทั่วทุกแห่งหน			
	 	 เสียงเพลงมโหรีบรรเลงทุกบ้านช่อง	
	 	 ใต้ฟ้าสุขสันไร้เรื่องราว								
	 	 ไพร่ฟ้านอนตาหลับไร้กังวล	

[3]	“出花园”源自“乞巧节”	[EB/OL].	http://www.zgkjbwg.com/kjfc/kjfs/

hakka106.html. 119



	 บทกลอนข้างบนนี้เป็นบทกลอนที่แต่งโดยเส้าเหยาฟู（邵尧夫）หรือนักพรต
คังเจี๋ย（康节）ในสมัยจักรพรรดิซ่งเสินจง（宋神宗）เป็นบทร�าพึงร�าพันถึงความ
ระส�่าระสายในยุคสิ้นราชวงศ์ถัง	ต่อมานักประวัติศาสตร์เรียกว่าสมัย	อู่ไต（้五代）	

แผ่นดินในยุคนั้นเปลี่ยนแปลงราชวงศ์กันแทบทุกเช้าค�่า	 รบพุ่งกันไม่เว้นแต่ละวัน	
แย่งชิงอ�านาจกันในห้าสกุลใหญ่คือ	จู		หลี่	สือ	หลิว	กวอ	ก่อตั้ง	เหลียง	ถัง	จิ้น	ฮั่น	
โจว	ห้าราชวงศ์	มีกษัตริย์ปกครองรวม	15	พระองค์	ตลอดช่วง	50	ปี	ไม่เคยมีปีใด
ที่ประชาชนจะได้อยู่เย็นเป็นสุข	[4]（P1）						
	 ข้างต้นนี้เป็นข้อความขึ้นต้นในบทแรกของ	1	ใน	4	วรรณกรรมยอดเยี่ยม
ของจีนเรื่องต�านานวีรบุรุษเขาเหลียงซาน（水浒传）ที่บรรยายถึงความระส�่าระสาย
ในสมัยอู่ไต้	ท่ามกลางไฟสงครามที่คุกรุ่นตลอด50	ปี	ไม่เพียงไพร่ฟ้าประชาชีที่ต้องอยู่
อย่างอกสั่นขวัญแขวน	แม้แต่ชนชั้นวรรณะกษัตริย์เอง	ก็อาจหนีไม่พ้นชะตากรรม
ที่รันทดเช่นกัน	ในวันที่	7	เดือน	7	อันเป็นวันแห่งความรักของจีนนั้น	ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นวันประสูติและวันสิ้นพระชนม์ของหลี่อวี（้李煜）กษัตริย์ช่วงปลายของราชวงศ์
โห้วถัง（后唐）ในยุคสมัยอู่ไต้		หลี่อวี้เป็นโอรสองค์ที่	6	ของกษัตริย์ถังจงจู่
（唐中主）ตามล�าดับเชื้อพระวงศ์แล้วไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นกษัตริย์เลย	ท�าให้หลี่อวี้
ไม่สนใจการบ้านการเมืองตั้งแต่เล็ก		กลับสนใจเรื่องกาพย์กลอนเป็นพิเศษ		แต่คนค�านวณ
มิเท่าฟ้าลิขิต		พี่ชายทั้ง	5	ของหลี่อวี้กลับมีอันเป็นไปก่อนวัยอันควรเสียทั้งหมด	ท�าให้
หลี่อวี้จ�าต้องสืบทอดบัลลังก์อย่างไม่เต็มใจนัก	ก่อนที่หลี่อวี้จะขึ้นครองต�าแหน่ง
ราชวงค์โห้วถังเริ่มเสื่อมถอยแล้ว	ประกอบกับหลี่อวี้เองก็เป็นกษัตริย์เจ้าส�าราญ	ไม่ถนัด
ทั้งการรบและการปกครอง	 นิยมชมชอบการเขียนบทกวีและร้องร�าท�าเพลงมากกว่า
การบริหารบ้านเมือง	จึงท�าให้สถานการณ์บ้านเมืองตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งขึ้น
จนต้องเสียดินแดนให้กับเมืองซ่ง（宋）ที่เข้มแข็งกว่าและพยายามขยายอิทธิพล
เพิ่มขึ้นทุกวัน	และหลี่อวี้เองก็ต้องตกเป็นเชลยของเมืองซ่งในที่สุด

[4]	施耐庵，罗贯中.水浒传[M].中国古典文学名著丛书.西安：三秦出版社，1998.
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虞美人	（李煜）

春花秋月何时了

往事知多少

小楼昨夜又东风

故国不堪回首月明中

雕栏玉砌应犹在

只是朱颜改

问君能有几多愁

恰似一江春水向东流

	 	 	 							บุปผาจันทราคราใดสิ้น		
	 	 	 							ความหลังฝังใจมากเพียงใด		
	 	 	 							ลมบูรพาผ่านหอเมื่อคืนวาน		
	 	 	 							สิ้นแผ่นดินสุดจะทานกลางแสงจันทร์		
	 	 	 							วิหารเวียงวังงามตระการนั้นยังคง		
	 	 	 							เพียงโฉมงามนางอนงค์ที่เปลี่ยนไป		
	 	 	 							ถามใจนั้นระทมทุกข์มีเท่าใด		
	 	 	 							ดั่งสายน�้าที่ไหลไปไม่หวนคืน	

	 กวีนิพนธ์บทนี้เป็นบทประพันธ์เอกของหลี่อวี้	หลังจากที่ได้ตกเป็นเชลย
ของเมืองซ่งแล้ว	ในวันขึ้น	7	ค�่า	เดือน	7	ปีค.ศ.	978	หลี่อวี้ได้น�าบทเพลงนี้มาขับร้อง
ฉลองวันเกิดของตนเอง	 ในบทเพลงได้กล่าวถึง	 อะไรที่เกี่ยวกับตะวันออกอยู่หลาย
ประโยค	 เช่น	 “ลมบูรพาผ่านหอเมื่อคืนวาน”（小楼昨夜又东风）หรือ	 “ดั่ง
สายน�้าที่ไหลไปไม่หวนคืน”（恰似一江春水向东流）ท�าให้ซ่งไท่จงไม่พอใจ	
เนื่องจากเมืองหลวงของราชวงศ์ซ่งคือเมืองเปี้ยนเหลียง	（卞梁）ในสมัยนั้นเรียกว่า
นครตะวันออก（东京）จึงกล่าวหาว่า	李煜	มีใจไม่ซื่อ	คิดขบถต่อเมืองซ่ง
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จึงประทานสุราพิษให้	ปลิดชีพในงานวันเกิดนั่นเอง	 เพลง	（虞美人）นี้ค่อนข้าง
เป็นที่รู้จักของชาวจีนทั่วไปรวมทั้งในไทยด้วย	 เนื่องจากมีนักร้องชื่อดังชาวไต้หวัน	
（邓丽君）น�ามาขับร้องเผยแพร่ในชื่อเพลงว่า几多愁
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บทที่ 5. จงชิว   
เทศกาลฉลองฤดูเก็บเกี่ยว

	 ในบรรดาดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ที่มีอยู่บนท้องฟ้า	ดวงจันทร์เป็นดาวที่อยู่
ใกล้โลกและใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุด	จึงท�าให้มนุษย์เรามีความคาดหวังและมีจินตนาการ
ที่สวยงามกับดวงจันทร์มาตั้งแต่สมัยโบราณ		เด็ก	ๆ 	ทุกคนล้วนเคยฟังนิทานที่สนุกสนาน
เกี่ยวกับดวงจันทร์มาไม่น้อย	 ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่ออารมณ์ของคนเราไม่ว่าจะเป็น
ยามสุขหรือทุกข์	 โศกเศร้า	 หรือรื่นเริง	 การนั่งมองดวงจันทร์กลมโตสุกใส	 ในยาม
ค�่าคืนที่ท้องฟ้าสดใส	 ไร้เมฆบดบัง	ท�าให้มีจินตนาการที่หลากหลายกว้างไกลอย่างไร้
ขอบเขต	เนื่องจากดวงจันทร์มีแสงที่นวลใย	อ่อนโยน	จึงท�าให้เกิดความรู้สึกที่อบอุ่น	
เสน่หายามจ้องมอง	นอกจากนี้ดวงจันทร์มีข้างขึ้น	ข้างแรม	เดือนเต็ม	เดือนเสี้ยว	ก่อให้
เกิดจินตนาการที่กว้างไกลและหลากหลาย	เป็นเป้าหมายในการรังสรรค์ผลงาน
ของเหล่านักเขียน	 นักกวี	 ไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย	 ภาพเขียน	 กาพย์กลอน	 บทกวีและ
บทเพลงต่าง	ๆ	
	 วันขึ้น	15	ค�่า	เดือน	8	ในปฏิทินการเกษตรของจีน	เป็นวันเทศกาลจงชิว
（中秋节）ที่คนไทยเราเรียกว่าวันไหว้พระจันทร์		เดือน	8	เป็นเดือนที่อยู่กลางฤดูชิว	
และวันขึ้น	15		ค�่า	เป็นวันที่อยู่กลางเดือน	8			จึงเรียกว่า	วันจงชิว（中秋）หรือ
วันกลางเดือน	8	ในคัมภีร์โจวหลี《่周礼》		มีบันทึกพิธีบูชาดวงจันทร์ในวัน
กลางเดือน	8	เอาไว้	（秋暮夕月）

	 การก่อเกิดของเทศกาลจงชิว	 สืบเนื่องมาจากการบูชาธรรมชาติของมนุษย์		
กษัตริย์ในสมัยโบราณมีพิธีฤดูชุนบูชาสุริยะเทพ		เซี่ยบูชาแม่ธรณี		ชิวบูชาดวงจันทร์	
และบูชาสวรรค์ในวันเทศกาลตงจื้อ[1]（P122）มีเรื่องเล่ากันว่าสมัยในโบราณที่เมืองฉี
มีหญิงสาวอัปลักษณ์ผู้หนึ่งชื่อว่า	อู๋เหยียน（无盐）	นางบูชาดวงจันทร์ด้วยใจศรัทธา
อย่างมั่นคงตั้งแต่เด็ก		เมื่อโตขึ้นนางถูกคัดเลือกส่งตัวเข้าวัง	แต่ไม่ได้รับการโปรดปราน
ในปีหนึ่งของคืนวันขึ้น	15	เดือน	8	ฉีอ๋องได้พบนางโดยบังเอิญใต้แสงจันทร์และรู้สึกว่า
นางงดงามเป็นพิเศษ	จึงได้แต่งตั้งนางเป็นสนมเอก[2]	จึงกลายเป็นประเพณีบูชาดวง
จันทร์และเล่าขานสืบต่อ	 ๆ	 กันมา	 โดยเฉพาะสตรีต่างก็ขอพรให้มีความสดใสดั่ง
เดือนเพ็ญ	งดงามดั่งเทพีฉางเอ๋อ	ฤดูชิว	คือฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยว

[1]	刘刚，李辉.节日的故事[M].北京：中国旅游出版社，2004.

[2]	http://www.china.com.cn/ch-jieri/zhongqiu/1.htm 123



ชาวจีนโบราณมีค�ากล่าวว่า		“ชุน”		ไถหว่าน	“เซี่ย”	เพาะปลูก		“ชิว”	เก็บเกี่ยว		นั่นก็คือ
จากการท�างานอย่างอาบเหงื่อต่างน�้ามาตลอดทั้งปีในฤดูชุนและเซี่ย	 จะมาเก็บเกี่ยว
ดอกผลเอาในฤดูชิว		จึงเป็นฤดูกาลที่น่ามีการเฉลิมฉลองเป็นอย่างยิ่ง		บรรยากาศ
ในฤดูชิว	แกนโลกเบนห่างออกจากดวงอาทิตย์		อากาศร้อนในฤดูเซี่ยเริ่มคลายตัวลง	
ท้องฟ้าโปร่งใส	ไร้เมฆหมอกและดูสูงกว่าฤดูอื่น	ดวงจันทร์สุกใสกลมโตเป็นพิเศษ	
จึงเหมาะแก่การดื่มเหล้าจิบชาชมจันทร์	 โดยเฉพาะถ้าปีไหนการเพาะปลูกได้ผลดี
เรียกว่า	 เฟิงโซว（丰收）หรือเฟิงเหนียน（丰年）ยิ่งต้องเฉลิมฉลองกันอย่างมี
ความสุข	และเป็นการเตรียมตัวต้อนรับลมหนาวที่จะย่างกรายมาในไม่ช้า	จึงเห็นได้ว่า
การเฉลิมฉลองในฤดูเก็บเกี่ยว	เป็นเทศกาลฉลองในหมู่มวลชนที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
ในสังคมการเกษตร	 ต่อมาได้เผยแพร่ไปถึงเหล่าขุนนางชนชั้นสูง	 ในรั้วในวัง	 และได้
ผนวกกับประเพณีบูชาดวงจันทร์ของกษัตริย์	จนกระทั่งสมัยราชวงศ์ถัง	จงชิว	จึงถูก
ก�าหนดเป็นวันเทศกาลประจ�าปีอย่างทางการ	พอถึงสมัยหมิงและชิง	เทศกาลจงชิวได้
ถูกก�าหนดเป็นหนึ่งในสามเทศกาลใหญ่ประจ�าปี[3]（P122）	

	 ประเพณีกินขนมพระจันทร์ในวันเทศกาลจงชิวมีหลายต�านาน	 เรื่องหนึ่งก็คือ
ในสมัยจักรพรรดิถังไท่จง（唐太宗）	แม่ทัพหลี่จิ้ง（李靖）กรีฑาทัพขับไล่ชนเผ่า
โซงหน（ู匈奴）	ได้รับชัยชนะกลับมาถึงวังหลวงในวันเพ็ญเดือน	8	มีพ่อค้า
ชาวถู่หลู่ฟาน（吐鲁番）ถวายขนมกล่องหนึ่งเป็นการแสดงความยินดี	 ถังไท่จงเห็น
เป็นขนมรูปทรงกลมที่มีผิวมันเรียบสวยงาม	 จึงหยิบชูขึ้นกล่าวว่า	 ขอเชิญเทพีแห่ง
ดวงจันทร์มาชิมขนมหูร่วมกับเรา		หลังจากนั้นจึงเอาขนมในกล่องแบ่งกันกินกับ
ข้าราชบริพาร	 จึงนิยมกินขนมในวันเทศกาลจงชิวตั้งแต่นั้นมา	 และเรียกขนมนั้นว่า
ขนมหู[4]（胡饼）ต่อมาได้เปลี่ยนจากขนมหูเป็นขนมพระจันทร์เพ่ือให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาของวันเทศกาล	
	 ขณะเดียวกันฤดูชิวก็เป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์โศกเช่นเดียวกัน		โดยเฉพาะ
ปีไหนที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล	การเพาะปลูกไม่ได้ผล	เรียกว่า	ฮวางเหนียน	（荒年)	
ไม่มีข้าวเก็บในยุ้งฉาง	มองดูท้องนาเหลือแต่ต้นข้าวที่เฉาแห้ง		ต้นไม้ผลัดใบเหลือแต่กิ่ง

[3]	刘刚，李辉.节日的故事[M].北京：中国旅游出版社，2004.

[4]	ชาวจีนเรียกคนต่างเผ่าว่าชาวห（ู胡人）และใช้ค�าว่า”หู”เรียกสิ่งที่ได้รับมาจากชาวต่างเผ่า	

จึงเรียกขนมนี้ว่าขนมห（ู胡饼）
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ใบไม้เหลืองแดงที่หล่นร่วงลงพื้นปลิวว่อนตามสายลมที่พัดมา	คนที่ทุกข์โศกคนที่เฝ้ารอ
การกลับมาของผู้ที่อยู่แดนไกล	นั่งเหม่อมองสายน�้าในล�าธารที่ใกลจ้ะแห้งขอด		
จนมองทะลุเห็นก้น	ไหลเอื่อยๆ	ไปอย่างไร้จุดหมาย	สายลมที่พัดมาต้องผิวกายยิ่งให้
รู้สึกเย็นจับจิต	 ช่างดูเป็นบรรยากาศที่หงอยเหงาเศร้าสร้อยกระไร	 จึงมีเปรียบเทียบ
สภาพเช่นนี้ว่า	เป็นการรอคอยเสมือน	“ว่างชวนชิวสุ่ย”（望穿秋水）

เทพีฉางเอ๋อ จรดดวงจันทร（์嫦娥奔月）

	 ต�านานเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลจงชิวมีอยู่มากมาย	 เช่น	กระต่ายหยก
บดยา	อู๋กัง	ตัดต้นกุ้ยแต่ที่นิยมแพร่หลายมากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องเทพนิยายฉางเอ๋อ	
และโฮ่ว-อวี้	ซึ่งเป็นนิยายปรัมปราที่บันทึกอยู่ในคัมภีร์โบราณว่า	ฉางเอ๋อ	เป็นภรรยา
ของโฮ่ว-อวี้		ขโมยกินยาอายุวัฒนะที่โฮ่ว-อวี้	ได้มาจากเจ้าแม่ซีหวางหมู่แห่งเขาคุนลุ้น
จึงถูกสาปให้กลายเป็นคางคกฝนยาอยู่ที่วังเย็นบนดวงจันทร์	 มีชีวิตอยู่อย่างคับแค้น
เดียวดายไปชั่วกัปชั่วกัลป์	แต่เนื่องจากดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความงาม		มีอิทธิพล
ต่ออารมณ์และจิตใจของคนเราทั้งยามสุขและยามเศร้า	 คนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้
ล้วนมีนิยายรักโรแมนติก	มีบทเพลง	บทกวีที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์อยู่มากมาย	ท�าให้
นักเขียน		นักกวีในยุคต่อมามีความรู้สึกว่า		ฉางเอ๋อ	ถูกสาปกลายเป็นคางคกไปอยู่ที่
ดวงจันทร์	เป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของผู้คนที่เห็นดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์
แห่งความงาม	ความนุ่มนวล	ท�าให้มีการแก้ไขเทพนิยายเรื่องนี้
	 โดยแก้ไขเป็น	ในสมัยของจักรพรรดิ์เหยา	บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ปรากฏถึง	
10	 ดวง	 แผ่รังสีความร้อนแผดเผาจนพืชผลบนพื้นโลกแห้งตาย	 พื้นดินแตกระแหง		
ท้องทะเลแห้งเหือด	ผู้คนล้มตาย	ในขณะนั้นเกิดวีรบุรุษผู้หนึ่งชื่อว่าโฮ่ว-อวี้	(บางฉบับ
ว่าเป็นเทพจุติลงมา)	มีความสามารถในการยิงธนูดีเยี่ยม	โฮ่วอวี้	 ใช้ธนูยิงดวงอาทิตย์
ตกลงมา	 9	 ดวง	 เหลือไว้เพียงหนึ่งดวงและก�าชับให้ขึ้นทางทิศตะวันออกในเวลาเช้า	
ตกลงทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น	เพื่อให้เกิดฤดูกาลที่เหมาะแก่การเพาะปลูก	โฮ่ว-อวี้
จึงกลายเป็นวีรบุรุษที่ได้รับการยกย่อง		มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย	มีคนหลั่งไหลมา
เป็นลูกศิษย์ลูกหา	 และได้แต่งงานกับฉางเอ๋อ	 ผู้เลอโฉม	 วันหนึ่งโฮ่ว-อวี้	 เดินทางไป
พบเจ้าแม่ซีหวางหมู่	ที่เขาคุนลุ้น	ได้รับยาอายุวัฒนะมาเม็ดหนึ่ง	โฮ่ว-อวี้	เกรงว่า
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ถ้าตัวเองกินยานี้แล้วคงต้องอยู่อย่างเดียวดายหลังจากที่ฉางเอ๋อเสียชีวิตไปแล้ว	จึงไม่
ยอมกินฝากให้ฉางเอ๋อเก็บยานี้เอาไว้		วันหนึ่งโฮ่ว-อวี้	พาลูกศิษย์ออกไปล่าสัตว์	
เฟิงเหมิง	 ลูกศิษย์ทรยศได้บังคับให้ฉางเอ๋อมอบยาอายุวัฒนะให้กับตนเอง	 ฉางเอ๋อ	
จึงกลืนกินยานั้นลงไป	 หลังจากกลืนยาลงไปแล้วฉางเอ๋อ	 ก็รู้สึกตัวเบาล่องลอยขึ้นสู่
ท้องฟ้า		แต่ความที่คิดถึงและเป็นห่วงสามีจึงไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์		เฝ้ามองสามี
ที่อยู่บนพื้นโลก		เมื่อโฮ่ว-อวี้	กลับจากการล่าสัตว์จึงได้จัดการส�าเร็จโทษเฟิงเหมิง	
ลูกศิษย์	ทรยศ	หลังจากนั้นได้แต่เฝ้ามองดวงจันทร์ด้วยความคิดถึงภรรยา	ส่วนชาวบ้าน
ต่างก็จุดธูปบูชาฉางเอ๋อที่	อยู่บนดวงจันทร์		นิยายเรื่องนี้มีการปรับแต่งเป็นไปหลาย
รูปแบบ	 แต่ล้วนแต่เป็นการยกย่องความดีและความงามของฉางเอ๋อ	 ต่อมาในสมัย
ราชวงศ์ฮั่นจึงได้เกิดต�านานเรื่องกระต่ายหยกบดยาบนดวงจันทร์เพิ่มขึ้น[5]（P114-116）

	 ต�านานเรื่องเทพีฉางเอ๋อ	กระต่ายหยกบนดวงจันทร์ล้วนสะท้อนถึงจินตนาการ
ที่ดีงามของมนุษย์ที่มีต่อดวงจันทร์	แน่นอนดวงจันทร์ที่แสนจะสดใส	นุ่มนวล	จะให้เป็น
ต�านานของนางมารร้ายที่ขโมยยาอายุวัฒนะ	 และคางคกที่อัปลักษณ์ได้อย่างไร	 เมื่อ
ประมาน	 40	 ปีที่ผ่านมาบริษัทกั๋วไท่（国泰）ได้น�าเรื่องของเทพีฉางเอ๋อสร้างเป็น
ภาพยนตร์		น�าแสดงโดยเจ้าเหลย	และเล่อตี้		แต่เรื่องราวกลับเป็นโฮ่ว-อวี้	หลงอ�านาจ
ต้องการแสวงหายาอายุวัฒนะ		ส่วนฉางเอ๋อ	นั้นเดิมเป็นเทพธิดาบนสวรรค์	เมื่อว่ากล่าว
ตักเตือนโฮ่ว-อวี้	ไม่เป็นผลจึงจรลีหนีไปอยู่ที่ดวงจันทร์

จูหยวนจาง ก่อการคืนจงชิว（朱元璋中秋起义）

	 ในสมัยราชวงศ์หยวน	 ชาวจีนต้องทนทุกข์ทรมานกับการปกครองที่โหดร้าย
ป่าเถื่อนของราชส�านักมองโกมาช้านาน		จนถึงปลายสมัยราชวงศ์หยวน	เกิดขบวนการ
ต่อต้านราชส�านักขึ้นทั่วทุกหัวระแหง	 แต่ไม่สามารถจะติดต่อประสานงานกันได้	
เนื่องจากราชส�านักมองโกท�าการปิดกั้นอย่างเข้มงวด	 ในสมัยนั้นแม้แต่การสุมหัวคุยกัน
เพียงสองคนก็อาจมีความผิดถึงขั้นประหารชีวิตได้	หลิวป๋อเวิน	ที่ปรึกษาทางการทหาร
ของจูหยวนจาง	จึงคิดท�าขนมเปี๊ยะแบบมีไส้ขึ้นมาถือเป็นขนมในเทศกาลจงชิว	แจกจ่าย
ให้กับชาวบ้านทั่ว	ๆ	ไป	โดยมีหนังสือข้อความว่า	“ขึ้น	15	ค�่า	เดือน	8	ลุกฮือสังหาร

[5]	乐麒麟.中国传统节日择吉大通书[M].北京：气象出版社，2001.
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สังหารคนป่าเถื่อน”（八月十五夜杀鞑子）ซุกซ่อนอยู่ในขนม	ส่งให้กับขุมก�าลัง
ที่ส�าคัญ	นัดหมายให้ลุกฮือก่อการขึ้นพร้อมกันในคืนวันขึ้น15	ค�่า	เดือน	8	ท�าให้เกิด
การลุกฮือขึ้นขับไล่ราชวงศ์มองโกอย่างพร้อมเพรียงกัน	กองทหารของจูหยวนจางรุก
เข้ายึดสถานที่ต่าง	ๆ 	ได้อย่างรวดเร็ว	หลังก่อการส�าเร็จ	จูหยวนจาง	สถาปนาราชวงศ์
หมิงขึ้น	 ตั้งตนเองขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์นามจักรพรรดิ์หมิงไท่จู่（明太祖）ประกาศให้
มกีารเฉลิมฉลองชัยชนะอย่างเอิกเกริก	 	 หลังจากนั้นจึงมีการเปิดประตูพระราชวัง
เฉลิมฉลองร่วมกับประชาชนในคืนเทศกาลจงชิวของทุกปี	 และเรียกขนมเปี๊ยะนี้ว่า	
“ขนมพระจันทร์”	[6]（P124）

	 ขนมพระจันทร์จึงกลายเป็นขนมประจ�าเทศกาลจงชิวตั้งแต่นั้นมา	ซึ่งมี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากมายหลายรูปแบบและหลายชนิด	 วันเทศกาลจงชิวจึง
กลายเป็นวันเทศกาลขนมอีกเทศกาลหนึ่ง	 และเนื่องจากวันจงชิว	 เป็นวันเทศกาล
เก็บเกี่ยว	 นอกจากการเก็บเกี่ยวข้าวในไร่ในนาแล้ว	 ผลหมากรากไม้ต่าง	 ๆก็สุกพอดี
วันนี้จึงเป็นวันเทศกาลผลไม้อีกด้วย
	 เนื่องจากเดือนเพ็ญมีรูปทรงกลม	 ค�าว่ากลมนั้นหมายถึง	 ความกลมเกลียว	
ดังนั้นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นขนมหรือภาพประกอบ	จึงนิยมท�าเป็น
รูปกลมๆ	 เพื่อแสดงถึงความกลมเกลียว	 จากการสืบทอดมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน		
เทศกาลจงชิวกลายเป็นวันเทศกาลใหญ่ประจ�าปีท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย	
เป็นรองเพียงวันตรุษจีนเท่านั้น	ทุกครอบครัวถือเอาวันนี้เป็นวันส�าคัญของครอบครัว	
ต้องอยู่พร้อมหน้ากินข้าวมื้อกลมเกลียวร่วมกัน	คนที่จากไปท�างานอยู่ไกลบ้าน
ก็ต้องกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา	จึงถือเป็นวันครอบครัวอีกวันหนึ่ง

[6]	刘刚，李辉.节日的故事[M].北京：中国旅游出版社，2004..
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บทสรุป
	 ในสังคมปัจจุบันงานเทศกาลเป็นกิจกรรมที่มีความส�าคัญ	โดยเฉพาะการใช้ชีวิต
รวมหมู่ของมวลมนุษย์	 เป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญของวัฒนธรรมชนชาติ	 ไม่ว่าชนชาติใด
ต่างล้วนมีงานเทศกาลที่ส�าคัญทั้งนั้น	 งานเทศกาลแต่เดิมเป็นการเฉลิมฉลองและ
การบวงสรวงของแต่ละชนชาติ	 จะเฉลิมฉลองอะไรหรือบวงสรวงอะไรแต่ละชนชาติ
ย่อมมีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อถือที่ต่างกัน	การก่อเกิดของเทศกาลถึงแม้จะมี
ที่มาเกี่ยวกับการด�ารงชีวิต	การผลิต	และการต่อสู้กับภัยธรรมชาติ	และความเชื่อถือ
ในเรื่องผีสางเทวดา	 ส�าหรับตัวผู้เขียนเองถึงแม้จะไม่ให้ความส�าคัญในเรื่องความเชื่อ
ถือที่งมงาย	 แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ท�าให้งานเทศกาลสามารถสืบทอดต่อไปอย่างไม่
สูญหาย	 กลับเป็นเรื่องของความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการบวงสรวงผีสาง
เทวดาที่งมงาย	ในขณะเดียวกันความเชื่อเหล่านี้	ก็มีการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัยและแต่ละท้องถิ่น	ไม่ว่าจะมีเกจิอาจารย์ท่านใดเสนอพิธีการอะไร
เพิ่มเติมมา	หรือกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์ใด	ๆ	ก็ตาม	ล้วนจะได้รับการสนองตอบจากผู้คน
โดยไม่เคลือบแคลงสงสัย	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีสางนางไม้	หรือต้นไม้พิศดารสักต้น
หินประหลาดสักก้อน	จะหลบลี้อยู่ในป่าเขาที่เร้นลับแค่ไหนก็ตาม	ก็มีผู้คนดั้นด้นสืบเสาะ
ไปสักการะจนถึงที่	เพื่อขอพรขอความคุ้มครองเหมือนดังค�ากล่าวที่ว่า	ภูบ่สูงมีเทพสถิต
เป็นประจักษ์	 ห้วยบ่ลึกมีมังกรสิงสู่ปรากฏผล（山不在高有仙则名，水不在

深有龙则灵。）

	 ความจริงมนุษย์เราไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่นัก	แต่สิ่งที่มนุษย์
ให้ความส�าคัญคือโชคลาภ	วาสนา	ความสมหวังและความเป็นสิริมงคลที่เทพยดา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นสามารถดลบันดาลให้	จึงท�าให้การกราบไหว้บรรพบุรุษและ
การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 กลายเป็นกิจกรรมหลักในทุกเทศกาล	 กาลเวลาผ่านไปก็ยิ่งมี
เกจิอาจารย์เสนอเรื่องพิธีกรรมเพิ่มเติมมากขึ้น	 จนบดบังกลบฝังเนื้อหาของแต่ละ
เทศกาลเสียลางเลือนจนแทบจะไม่เห็นแก่นแท้ดั้งเดิมของงานเทศกาลเหล่านั้น	
แต่อย่างไรก็ตามพิธีกรรมและความเชื่อที่งมงายเหล่านี้	 กลับสามารถสืบทอดงาน
เทศกาลเหล่านี้ให้ยืนยาวต่อไป	จากคนสู่คนจากรุ่นสู่รุ่น	เป็นเงื่อนปมให้ชนรุ่นหลังได้
สืบเสาะค้นคว้าศึกษากันต่อไป
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ฮากกาช้อย (หม่อยช้อยเค่วหยุก)
อาคม จิตตานุพงษ์

	 อาหารขึ้นชื่อของฮากกาเราคือ	 หมอยช้อยเค่วหยุก	 ที่อร่อยที่สุด	 ต้องเป็น
หมอยช้อยแบบแห้ง	ดังในรูปแรกที่อยู่ในถุงสีแดง	ของแท้ๆจากหม่อยเย้น	ที่มีกลิ่นหอม
ที่สุด	 ไหงจะมีหม่อยช้อยติดบ้านเสมอ	 จะมีทั้งแบบแห้ง	 และ	 แบบเปียกหมักเกลือ	
ทั้งของนอกและของในประเทศ	เพราะไหงชอบกินเมนูนี้มาก	รวมทั้งทุกคนในบ้าน
ก็ชอบกินด้วย
	 ไหงขอน�าเสนอการท�าหั่มช้อยกอนแบบง่ายๆ	 โดยใช้หั่มช้อยกอนของคุณ	
ยับสินฝ่า	ที่ไหงได้รับเมื่อเช้านี้	ของคุณยับสินฝ่าเรียกหั่มช้อยกอน	ถูกต้องแล้ว	เพราะ
มีแต่เกลือ	หม่อยช้อยกอน	จะไม่มีเกลือให้เห็น	และหอมมากๆ	 เริ่มตั้งแต่การเตรียม
ส่วนประกอบที่ใช้ในการปรุง	และบรรยายกระบวนการท�าหม่อยช้อยเค่วหยุก	ด้วยภาพ
ประกอบการบรรยายเพื่อให้เข้าใจ	และสามารถน�าไปปรุงเองได้	

รูปที่1.หมอยช้อยกอนจากหมอยเย่น	 เป็น
ผักต้นสูงๆเหมือนต้นชุนช้อน	หริอชุงใฉ่	
ผักคนละชนิดกันกับที่ปลูกในไทย	ของไทย
ใช้ผักกาดเขียวที่ท�าผักดอง

รูปที่2.หม่อยช้อยแบบเปียกหมักเกลือ	
จากฮ่องกง	เข้าทางมาเลย์	กก.ละ	70	บาท	
เค็มมากๆ	 ออกหวานด้วย	 เห็นเป็นสิงโต
เหยียบโลกอย่าเข้าใจผิดนะครับ	ฮ่าๆๆ
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รูปที่3. ซ้ายมือ:	หมอยช้อยกอน
	 	 จากคุณยับสินฝ่า	
	 ขวามือ:	หมอยช้อยแบบเปียก
	 	 หมักเกลือของไทยทั้งคู่

รูปที่4.	เครื่องปรุงในการมูนหมอยช้อย		
	 จากซ้าย:	ซีอิ๊วขาว	ซีอิ๊วด�า	น�้าตาล		
	 ผงปรุงรส

รูปที่5. ล้างหั่มช้อยกอน	2-3	น�้า	
	 (แบบซักผ้าเลย)	แล้วแช่ไว้	พอนุ่ม	
	 แล้วน�ามาหั่น

รูปที่6.	หม่อยช้อยที่หั่นแล้ว	ต้องเอามาชิม
	 ดูว่ามันเค็มไปไหม	 ถ้าเค็มไปให้ใช้
	 น�้าร้อนลวกอีก	 เพราะแบบเปียก
	 จะเค็มมาก	 และทรายแยอะด้วย	
	 ต้องคลี่ใบมาล้างทุกใบ	ล้างมากไป	
	 รสชาติก็จะหายไปด้วย
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รูปที่7. หม่อยช้อยต้องคู่กับหมูสามชั้น
	 อร่อยที่สุด

รูปที่8.	นี่คือการท�าแบบง่ายๆ	โดยเอาหมู	
	 มาผัดให้สุกกับซีอิ้วด�า

รูปที่9. หมูสามชั้นพอเกรียมก็เป็นอันใช้ได้	
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แต่หากจะท�าให้เต็มรูปแบบ	น�าหมูสามชั้นที่ซื้อมาล้างให้สะอาด	ต้มให้สุก	แล้วน�าไป
ทอดอีกครั้งหนึ่ง	 โดยก่อนทอดควรใช้เหล็กแหลมหรือของมีคมจิ้มหนังหมูให้เป็นรู	
เมื่อทอดจะท�าให้หนังกรอบอร่อย	ดังรูป	10-13

รูปที่14. เจียวกระเทียมให้หอม

รูปที่15. ใส่หมอยช้อยที่หั่นไว้ลงผ้ด	ปรุง
ด้วยน�้าตาล	 ไม่มีน�้าซุปใช้ผงปรุงรส	 ผัด
พอประมาณโดยเติมน�้าหรือน�้าซุป	 ให้ได้
น�้าขลุกขลิกแบบไม่เห็นน�้า	 ชิมให้ได้รสที่
ต้องการ
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รูปที่16-17 . หลังทอด	ทิ้งให้สะเด็ดน�้ามัน	น�ามาหั่นเป็นชิ้นๆ	คลุกซีอิ้วด�า	แล้วน�ามาเรียง
	 								ในภาชนะที่จะใช้อบ	โดยให้หนังอยู่ด้านล่าง	หรือกรณีที่ทอดหมูเป็นชิ้นๆ	
			 						จัดหมูลงก้นถ้วย

รูปที่18. เอาหม่อยช้อยที่ผัดเสร็จใส่ลงถ้วย
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รูปที่19. น�าไปนึ่ง

รูปที่20.	อย่างของไหงนึ่งแบบอบความดัน
	 	ครึ่งชั่วโมงก็ได้กินแล้ว	ประหยัด
	 	แก๊สด้วยครับ

รูปที่21. นึ่งออกมาหน้าตาประมาณนี้	

รูปที่22.	คว�่าใส่จาน	ต้องใช้วิชากังฟูหน่อย
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รูปที่23 . เป็นอย่างไรครับ	ที่เขาเรียกว่าขับบะ	หรือหม่อยช้อยเค่วหยุก	แบบยากท�า	
	 	 หมูชิ้นใหญ่ต้องเอาหมูไปต้มเป็นชิ้นใหญ่ๆ	 แล้วเอาซ่อมแทงหนังให้แยอะถี่ๆ
	 		แล้วล้างแบ่งเป็นชิ้นหนาครึ่งนิ้ว	ผึ่งให้แห้งทาซี่อิ้วด�าด้วยจะได้สวย	แล้วเอา
	 		ไปทอดพอประมาณ	ครอบให้ดี	ไม่งั้นโดนน�้ามันทุใส่แน่ๆ

รูปที่24. จินจิ๊นฮ่อซิด	เจินเจินฮ่าวซึด
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“หยำ่ากยุกไก หรือ หยำ่ากุกไก 盐焗鸡”
หรือ “วอยหยำ่าไก” หรือ “ยุงหยำ่าไก” หรือ “ไก่อบเกลือ”

ธนาสิต  รุจิประภากร

	 ไก	鸡ภาษาฮากกา	หรือ	ขักกา	แปลว่า	ไก่	ในภาษาไทย	และ	กยุก	焗	หรือ	กุก	
คือการปรุงอาหารด้วยการ	กก	และ	อบ	ให้สุกในภาษาไทย	ซึ่งในที่นี้ใช้เกลือกกหรือ
หมกไก่แล้วอบให้สุก

ที่มาหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับหยำ่ากุกไก
	 ชาวฮากกา	หรือขักกา	มีเรื่องเล่าว่าในโบราณกาลมีคุณยายคนหนึ่งรักหลาน
ที่เกิดกับลูกสาวมาก	 ในช่วงเทศกาลลูกสาวมีภารกิจไม่อาจพาหลานมาเยี่ยมคุณยาย
ได้	ด้วยความรักหลานจึงเอาน่องไก่ซุกไว้ในกองเกลือข้างบ้าน	กระทั่งเมื่อลูกสาวและ
หลานมาเยี่ยมหลังเทศกาลผ่านไปแล้ว	จึงน�าเอาน่องไก่ที่ซุกเก็บไว้ในกองเกลือให้หลาน
รับประทาน	คุณยายคิดไม่ถึงว่าน่องไก่ที่ซุกไว้จะเค็มๆหอมอร่อยเป็นที่ถูกใจของหลาน
จึงเป็นที่มาของอีกหนึ่งเมนูอาหารฮากกาเลื่องชื่อ	“หย�่ากุกไก	盐焗鸡”	หรือ	“ไก่กก
เกลือ”
	 เรื่องเล่าอีกต�านานหนึ่งเรียกอาหารชนิดนี้ว่า	 “ไก่ขอทาน”หรือ	 “ฉี่ไก้ไก	乞
丐鸡”	แต่โดยทั่วไปมักนิยมเรียกว่า	“หย�่ากุกไก	盐焗鸡”		
	 Pauline	 D	 Loh	 เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่ว่า	 บางทีมีเรื่อง
เล่าน่าสนใจอยู่เบื้องหลังการปรุงไก่ให้สุก	เช่น	เรื่องเล่าไก่ขอทานที่ชายขอทานฉลาด
คนหนึ่งขโมยไก่ที่เจ้าของไม่ได้กักขังไว้	และการท�าซากอาหารไม่ให้เหลือร่องรอยไว้	
เมื่อเจ้าของออกตามหา	โดยขอทานฉลาดผู้นี้ใช้โคลนชโลมลงบนตัวไก่จนทั่วแล้วโยน
เข้ากองไฟบริเวณใกล้เคียงที่เจ้าของบ้านก่อทิ้งไว้	และนั่งดูอยู่ข้างๆอย่างใจเย็น	ไม่สนใจ
ใยดี	 ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปขอทานแสนฉลาด	 ได้แกะดินเหนียวที่ถูกเผาจนแข็งออก	
พบเนื้อไก่อบสุดเลิศมีกลิ่นหอมปราศจากขนแม้เพียงน้อยนิด	อันเป็นที่มาของอาหาร	
“หย�่ากุกไก	盐焗鸡”	 	ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่แม้ขอทานจะมีปฎิภาณไหวพริบและความ
ชาญฉลาด	 แต่ก็ขาดซึ่งศีลธรรมข้อ	 อทินนาทานา	 เวระมะณี	 ข้อละเว้นจากการลัก
ทรัพย์ครับ
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วิธีทำาไก่อบเกลือแบบง่ายๆ
อุปกรณ์
	 1.	เตรียมอุปกรณ์	เช่นกระทะเก่า	หรือ	กะละมังซื้อร้านเศษเหล็กของเก่า		
	 				กระดาษขาวซื้อร้านเครื่องเขียน	เกลือเม็ด	5	Kg.
	 2.	ไก่บ้าน	ขนาดไม่เกิน	1.5	Kg.	เกลือป่น	3	ช้อนชา		ขิงสับ	1	ถ้วย	หอมสับ		
						 				4	ต้น	(แยกหัวทุบแตกยัดไส้)	ตักใส่น�้าแล้วเอาตังกุยแช่	1-2	แผ่น	พริกไทยป่น	
	 			2	ช้อนชา	เหล้าเหมยกุยลู่	3	ฝา	(ไม่มีใช้เหล้าใส่อาหาร	หรือ	บรั่นดี)	
	 			น�้ามันพืช	1	ถ้วย

	 3.	เตรียมไก่	วางลงในหม้อ		แล้ว
ผสมเกลือ+พริกไทย+หอมซอย+	ขิงสับ+
เหล้า	 ใส่ในถ้วยคลุกให้เข้ากันจากนั้นทา
ให้ทั่วตัวไก่	ทั้งนอกและใน

	 4.	น�าส่วนผสมที่เหลือทั้งหมด
ยัดท้องไก่	พร้อมทั้งหัวหอม	และแผ่นตังกุย	
แล้วจึงน�าไม้จิ้มฟันเย็บปิดตูดไก่
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	 5.	น�ากระดาษที่จะใช้ห่อไก่	
มาทาน�้ามันพืชกันเนื้อติด

	 6.ห่อไก่ที่คลุกเครื่องเตรียมไว้
แล้วห่อซ�้าในทิศทางตรงข้าม	(ห่อ	2	ชั้น)

	 7.	 น�าเกลือเม็ดไปผัด	 คั่วให้
ร้อน	(จนเกลือด�า)

	 8.	เมื่อเกลือร้อนพอแล้วน�าไก่ที่ห่อ
มาหมกโดยรองพื้นด ้ วยเกลือหนา
ประมาณ	2-3	นิ้วจากนั้นกลบให้มิด
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	 9.	หาภาชนะมาปิด	แล้วทิ้งไว้
ประมาณ	25	นาที

	 10.	เมื่อครบเวลาให้ยกไก่ออก
พร้อมทั้งคั่วเกลือใหม่	ให้ร้อนเหมือน
ขั้นตอนแรก	จากนั้นพลิกด้านที่วางไกจ่าก
เดิมไปด้านตรงข้าม		อบใหม่อีก	25	นาที

	 11.เมื่อครบก�าหนดเวลา	 น�าไก่
ออกมา	เปิดดูใช้ตะเกียบ	หรือมีดจิ้มตรวจ
สอบดูว่าสุกดีหรือไม่		ถ้าไม่ดี	หรือ	ไม่ทั่วถึง
ให้น�าไปหมกใหม่
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	 12.	หากผลงานเป็นที่พอใจแล้วให้ใส่จานพร้อมทาน		 	วิธีทานไก่อบเกลือ
ให้ฉีกกินกับมือเท่านั้น	จะท�าให้ได้รสชาติที่ดี

140

	 เป็นอย่างไรบ้างครับ	การท�าไก่อบเกลือ	หรือไก่กกเกลือ	วิธีการท�าอาจจะไม่ยาก	
แต่ต้องใช้เวลามาก	 และการลงทุนกับอุปกรณ์ในครั้งแรก	 คงจะท�าให้ต้นทุนสูงกว่า
การซื้อรับประทานที่ทั้งสะดวกและถูกกว่า	 แต่คุณค่าในการท�าภายในครอบครัวที่ให้
ความอบอุ่นและความใกล้ชิดของคนท�ากับคนรับประทานก็ต่างกันด้วยนะครับ



ฝุงจิ้ว
วัชระวิชญ์  อิสรานนท์ชัย

	 มีหลายคนสอบถามเรื่องการท�าเหล้าแดง	 (ฝุงจิ้ว)	 ตามแบบฉบับของจีนแคะ	
ว่าท�าอย่างไร	ลองเสิร์ช	ถามหาวิธีก็ไม่ละเอียด	เอาไปใช้ท�าไม่ได้จริง	วันนี้ขออนุญาต
น�าเสนอวิธีท�าแบบค่อนข้างละเอียด	 น�าไปท�าได้จริง	 เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ลูกหลาน
ชาวจีนแคะและจีนต่างๆ	ดังนี้
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้	กรณีต้องการท�าให้ได้	20	ขวด	เหล้าทั่วไป
	 1.	ข้าวเหนียวขาว	6	กก.	(การเลือกข้าวเหนียว	กรณีข้าวเหนียวใหม่	จะนิ่ม	
	 				แต่ยางมาก	การกินของเชื้อยีสต์จะดี	แต่เวลาล้างจะยาก	กรณีข้าวเหนียวเก่า
	 				ยางจะน้อย	เชื้อจะกินช้า	แต่ได้ข้าวเหนียวหมักไปท�าอาหารอื่นต่อยอดได้)
	 2.	เชื้อยีสต์(ลูกแป้ง)	ส�าหรับท�าเหล้า	5	ลูก	กรณีไม่มีให้ใช้ลูกแป้งข้าวหมาก	
	 				แทน
	 3.	ข้าวเหนียวแดง	2-3	ขีด	หรือ
	 				อย่างน้อย	1	ก�ามือ

ขั้นตอนการทำา
	 •	น�าข้าวเหนียวขาวและแดงเคล้า
	 		เข้ากัน	แช่น�้าทิ้งไว้สัก	4-6	ชม.
	 •	น�าข้าวเหนียวที่แช่ได้ที่	ใส่ซึ้งนึ่ง
	 			ประมาณ	1	ชม.	คอยกลับข้าวให้สุกทั่ว	เมื่อสุกทั่ว	ปล่อยให้เย็นลง	เมื่อเย็น
แล้วน�าไปล้างน�้าเปล่าจนข้าวหมดยางเหนียว	 เสร็จแล้วผึ่งให้แห้งหมาดๆ	 (ต้องล้าง
ยางให้สะอาด	ไม่เช่นนั้นเมื่อหมักแล้วจะมีรสเปรี้ยว
	 •	น�าลูกแป้งไปผึ่งแดดให้รู้สึกอุ่น	(ยีสต์จะมีปฏิกิริยาเมื่ออุณหภูมิที่เหมาะสม)	
ถ้าเย็นจะเป็นช้า
	 •	น�าข้าวเหนียวที่ล้างแล้วใส่หม้อ	ชนิดมีฝาปิด	หรือโอ่ง	เสร็จแล้วน�าลูกแป้ง
ที่ตากจนอุ่น(อย่าให้ร้อน)	 ไปบดให้เป็นผง	 น�าไปโรยข้าวเหนียวแล้วเคล้าให้เข้ากัน	
เสร็จแล้วปิดฝาไม่ต้องแน่นมาก	ให้มีช่องหายใจได้
	 •	ทิ้งไว้ประมาณ	7	วัน	ยีสต์จะกินข้าวเหนียวจนกลายเป็นน�้า	จ�านวนวัน
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แล้วแต่เราจะต้องการ	 เช่น	ต้องการให้หวาน	ก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน	7	 วัน	แต่ถ้า
ต้องการให้รสเข้มขึ้นเหมือนเหล้า	 ให้ทิ้งให้นาน	สัก	 15	 วัน	 ลองเอาช้อนเล็กๆ	แตะ
แล้วชิม	เมื่อได้รสชาดที่ต้องการก็ท�าขั้นตอนต่อไป
	 •	น�าผ้าขาวบางมากรองข้าวที่เหลือจากการหมัก	 ให้เหลือแต่น�้าเหล้า	น�าน�้า
เหล้าที่ได้ไปตั้งไฟอ่อน	ๆ	ให้ร้อน	ๆ	ใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมง	พอเริ่มเดือดปุดๆ	ให้ปิดไฟ	
เพื่อหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อ	ในขั้นตอนนี้บางท่านก็อาจใส่เปลือกสมุนไพรตามที่
ชอบ	เช่น	ฝาง	จะให้สีแดงเข้มและมีรสชุ่มคอก็ได้
	 •	เมื่อต้มเสร็จให้น�ามาตั้งไว้เฉยๆ	สักอาทิตย์เพื่อให้ตกตะกอน	แล้วตักใส่ขวด
เป็นอันเสร็จวิธีท�าเหล้าแดง	 แต่กรณีของผมจะกรอกใส่ขวดเลยแล้วน�าไปตั้งให้ตก
ตะกอน	เพราะเมื่อน�าไปใช้ท�าอาหารก็จะเขย่าให้ตะกอนขึ้น	จะได้รสชาติที่อร่อยกว่า
ใสๆ	แต่ถ้าน�าไปดื่มแบบเหล้าก็รินใสๆ	ดื่ม

	 หมายเหต	ุบางท่านเมื่อถึงขั้นตอน
หมักนิยมใส่เหล้าขาวลงไปเพื่อให้เป็นเร็วขึ้น
ลัดขั้นตอนการหมักได้	แต่กรณีของผมใช้
น�้าตาลอ้อย	(ที่นิยมใส่เฉาก๊วย)	โรยคลุก
ไปบางๆ	จะหอมหวานกว่ามาก	แต่อย่าให้
เยอะจะหวาน	เอาแค่เร่งปฏิกิริยาของยีสต์
มากกว่าก็พอแล้ว	แต่จริงๆ	อดทนรอหน่อย
ดีกว่าครับ

	 ข้าวเหนียวที่ได้จากการกรองท่านสามารถน�าไปท�าอาหารเลิศรสแบบจีนแคะได้
ท�าง่ายๆ	คือข้าวผัด	 เราสามารถท�าแบบข้าวผัดทั่วไปทุกขั้นตอน	แต่ผักที่ใช้ให้	 ใช้ใบ
โหระพาจะได้รสชาติและความหวานหอมของข้าวผัดท่ีเลิศรสอย่างท่ีไม่เคยกินมา
ก่อน	ส่วนที่เหลือถ้ามากใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้ได้น�ามาท�าอาหารต่างๆ	 ได้	 เมื่อต้องการ	
ต่อไปจะสอนวิธีการท�าลูกแป้งเหล้า

หมักผ่านมา4วัน
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วิธีทำาลูกแป้งหมักเหล้าแดง
อุปกรณ์
	 1.	แป้งข้าวเหนียว	ครึ่งกิโลกรัม
	 2.	พริกไทยเม็ด	(แบบซองเล็กๆ	ที่ขายตามท้องตลาด	ซองละ	5	บาท)
	 3.	ข่าตากแห้ง	น�้าหนักเท่าพริกไทยเม็ด
	 4.	ดีปลี	น�้าหนักเท่าพริกไทยเม็ด
	 5.	ลูกแป้งข้าวหมาก	1	ลูก
วิธีทำา
	 •	น�าพริกไทย	ข่าตากแห้ง	ดีปลี	น�้าหนักเท่าๆ	กัน
	 			โขกให้ละเอียด
	 •	น�าแป้งมานวดกับน�้าอุ่น	ค่อยๆ	โรยส่วนผสม
	 			สมุนไพรลงไปให้ทั่วๆ	นวดให้เข้ากัน
	 •	เมื่อนวดได้ที่	ปั้นเป็นลูกกลมๆ	ผึ่งลมไว้
	 •	น�าลูกแป้งไปตากแดดให้อุ่น	แล้วบดให้ละเอียด
	 •	น�าผงลูกแป้งโรยในแป้งที่ปั้นเป็นลูกกลมๆ	โรยให้ครบทุกลูก	ๆ	
	 			ละนิดหน่อย
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	 •	เมื่อโรยให้ทั่วแล้ว	เอาผ้าขาวบางปิดไว้	ไม่ให้ถูกลม	ทิ้งไว้	3-4	วัน	สังเกต
ลูกแป้งมีใยขึ้นคลุมและมีกลิ่นแป้งหมักทั่วทั้งลูก
	 •	เอากระดาษฟาง	หรือกระดาษทั่วไปห่อให้มิด	แล้วแช่ตู้เย็นไว้เพื่อหยุดการเจริญ
เติบโตของยีสต์	เมื่อจะใช้ค่อยน�ามาตากแดดให้อุ่น

อีกวิธีคือ
	 ท�าตอนหมักเหล้าแดง	 เมื่อผ่านไปสองวันบนข้าวเหนียวหมักจะมีใยขึ้นให้ใช้
ใยหมักที่เกิดขึ้นบนเหล้าแดงหมักมาผสมกับสูตรข้างต้น	 ก็จะได้ลูกแป้งเหล้าที่มี
คุณสมบัติแรงกว่าลูกแป้งข้าวหมาก	 ส่วนผมใช้ข้าวเหนียวแดงที่ผ่านการหมักมาแล้ว
คัดมาบางส่วนตากแดดแล้วบดท�าเป็นส่วนผสมท�าลูกแป้ง	ลูกแป้งจะออกแดงๆ	ในตอน
หมักเหล้าแดงครั้งต่อไป	ใช้แต่ข้าวเหนียวขาวก็ได้	(ข้าวเหนียวแดงแพงกว่าเท่าตัว)
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ขู่หมัก ผักพื้นบ้านชาวฮากกา
คณากร ศรีมิ่งมงคลกุล

	 ขู่หมัก	 (苦麦菜/苦麥菜)	 เป็นพืชผักที่ชาวฮากกาในประเทศจีนแถบ
มณฑลกวางตุ้ง	มักรู้จักกันเป็นอย่างดี	มีคุณค่าทางอาหารสูงแต่ไม่ค่อยได้พบเห็น
ในไทย	 เมื่อได้พบเห็นมักจะร�าลึก	 ถึงช่วงเวลาในอดีตที่เคยลิ้มรสเป็นอาหารพื้นบ้าน	
ผู้เขียนจึงมีความสนใจอยากจะปลูกดูบ้าง	 	 แต่ที่อยู่ของผู้เขียนอยู่ในตัวเมือง	 ไม่มีที่
ส�าหรับเพาะปลูก	และมีข้อจ�ากัดด้านสถานที่ที่มีอาคารบดบังแสงในบางเวลา		จึงได้
ศึกษาหาวิธีปลูกที่เหมาะแก่การดูแลในสภาพแวดล้อมที่จ�ากัดนี้

ผักขู่หมัก
	 ขู่หมักช่อย	(ผักขู่หมัก)	เป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวฮากกานิยมรับประทานอีกชนิดหนึ่ง
เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ขนาดเล็ก		ซึ่งพืชในกลุ่มขู่จ(ี苦苣)Rocket	vegetable	นี้มีหลายชนิด
หลายสายพันธุ์	ทั้งชนิดใบกลม	ใบหยัก	ก้านเขียว	ก้านแดง	ต้นสั้น	ต้นยาว
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(ที่มาภาพประกอบสืบค้นจาก	Baidu.com)

(ที่มาภาพประกอบสืบค้นจาก	Baidu.com)

ขู่ม่ายไฉ(่苦卖菜)IxerisSonchifolia

146



ขู่หมังไฉ่ (苦麻菜)

(ที่มาภาพประกอบสืบค้นจาก	Baidu.com)

	 จากการสืบค้นพบว่า	มีการเรียกชื่อแต่ละสายพันธุ์ที่หลากหลายแล้วแต่ท้องถิ่น
บางชื่อเรียกได้หลายสายพันธุ์	และบางสายพันธุ์มีหลายชื่อ	จึงท�าให้การสืบค้นข้อมูล
สับสน	จึงได้น�าภาพถ่ายผักขู่หมักที่ชาวฮากการู้จัก	มาสอบถาม	อาจารย์ไห่หยาง	(海阳

รร.มหิดลวิทยานุสรณ์)	ซึ่งเป็นชาวจีนกล่าวว่าเรียก	ขู่ม่ายไช่	(苦麦菜)	หรือขู่จ	ี
(苦苣)	ตามส�าเนียงจีนกลางและจากการทดลองปลูกสภาพแวดล้อม	และอายุ	ที่ต่างกัน
จะมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันมาก		เช่นในภาพต่อไปนี้	เป็นการปลูกขู่หมัก
ชนิดเดียวกันทั้งหมด

(ภาพทั้ง	 3	 ที่น�ามาเปรียบเทียบ	
น�ามาจาก		yzzgw7468.com		
แจวชิ้นสุ้ย	และที่ปลูกเอง)
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คุณสมบัติของขู่หมัก

	 ขู่หมัก	(苦麦菜)	หรือ	ขู่จี	(苦苣)	เป็นสมุนไพรพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง	มีใบรูป

ใบหอก	 ชื่อวิทยาศาสตร์	 Cichoriumendivia	 L.	 สัดส่วนต่อ	 100	 กรัม	 มีน�้าในใบ	

95.1	g.		โปรตีน	1.2g.	แคลเซียม	และมีวิตามินและอื่นๆ	77mg.	มีคุณค่าทางโภชนาการ

มีสารอาหารที่เหมาะสมในการปรุงอาหารหรือน�้าซุป	มีเมล็ดสั้นสีด�า	สามารถเก็บรักษา

เมล็ดพันธุ์	 (ในสภาพควบคุมอุณหภูมิความชื้น)	 ได้นานถึง10	ปี	 	แต่เพื่อการงอกที่ดี	

ควรใช้ในระยะ	1-3	ปี	(ที่มา:	baike.baidu.com/view/49018.htm)

	 ขู่หมัก	(苦麻菜)	ออกรสชาติขมกร่อยเล็กน้อย	สรรพคุณกินเย็นล้างพิษ

แก้โรคบิด	ดีซ่าน	ริดสีดวงทวาร	ลดอาการบวมส�าหรับผู้ที่เป็นโรคม้ามห้ามรับประทาน

(ที่มา	:	จองกว๊านหมิ่น	hakkapeople.com/node/3518#comment-10356	)

ศึกษาข้อมูลวิธีเพาะปลูกแบบอื่นๆ

	 การปลูกพืชโดยปรกติต้องมีที่ดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพืชแต่ละ

ชนิด	 พืชจึงจะเจริญงอกงามได้ดี	 ได้ข้อมูลมาว่าขู่หมักเป็นพืชที่มีความทนทานต่อ

สภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีพอสมควร	แต่เนื่องจากผู้เขียนไม่มีสถานที่ส�าหรับเพาะปลูก	

จึงคาดว่าจะสามารถหาวิธีเพาะปลูกด้วยวิธีอื่นๆ	ที่ไม่ต้องมีแปลงเพาะปลูก	และสามารถ

ท�าได้ในเนื้อที่จ�ากัด	ที่ผู้ทดลองสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ง่ายขึ้น	Hydroponics

เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน	 ศึกษาโดยนักวิจัยค้นพบในศตวรรษที่	 18	 	 เป็นวิธีการ

เพาะเลี้ยงพืช	 	 โดยใช้แร่ธาตุสารอาหารอยู่ในน�้า	 (http://en.wikipedia.org/wiki/

Hydroponics)	 ใช้วัสดุนุ่มเพื่อยึดล�าต้น	 โดยให้รากดูดซึมไอออนของอนินทรีย์สาร	

อาหาร	 แร่ธาตุที่จ�าเป็นจากสารละลายที่หล่อเลี้ยงให้ชุ่มอยู่เสมอ	 	 	 ซึ่งวิธีนี้เหมากับ

การปลูกพืชขนาดเล็ก	แต่ต้องมีการดูแลการหมุนถ่ายน�้ายาให้มีความเข้มข้นที่เหมาะ

สมไม่เน่าเสียอยู่เสมอ	จึงต้องดูแลสภาพแวดล้อมดีพอสมควร	เหมาะส�าหรับผู้ต้องการ

ศึกษาเพาะปลูก

	 วิธีอื่นๆที่น่าสนใจ	 คือ	 	 Semi-Hydroponics	 ซึ่งสามารถลดการดูแลระบบ

น�้าไหลเวียนมิให้รากเน่าได้อีกวิธี	เช่น	Passive	hydroponics,	semi-hydroponics	

148



or	passive	sub	irrigation	(http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_hydroponics)	

ใช้หลักการเดียวกันกับแบบ	Hydroponics	แต่ใช้วัสดุที่มีรูพรุนส�าหรับให้รากยึดเกาะ

แล้วใช้วิธีรดน�้าผ่านวัสดุที่รากยึดเกาะ	 ซึ่งวัสดุพรุนนี้จะช่วยอุ้มน�้า	 และมีช่องว่าง

อากาศแก่รากได้บ้าง

	 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าแม้ไม่มีดินเลยยังสามารถปลูกพืชในสารอาหารพืช

ได้	จึงตั้งข้อสันนิษฐานว่า	ถ้ามีดินอยู่บ้างแล้วผสมสารอาหารส�าหรับพืชด้วย	ก็น่าจะ

เพาะปลูกได้เช่นกัน	 จึงได้ออกแบบการทดลองปลูกพืชโดยใช้ดินน้อยกว่าปรกติ	 โดย

ใช้ภาชนะขนาดเล็กที่สามารถโยกย้ายเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมได้โดยง่าย	จึงใช้ถ้วย

น�้าดื่มขนาดเล็กบรรจุดินแค่พอให้รากยึดเกาะ	แล้วให้น�้าผสมสารอินทรีย์ที่จ�าเป็นต่อ

พืช	 ซึมผ่านเข้าทางก้นถ้วยขึ้นไปถึงรากพืช	 และวิธีนี้ยังสามารถให้สารอาหารด้วยวิธี

รดผ่านด้านบนลงมาแบบ	 Passive	 hydroponics	 ได้ด้วยเช่นกันจึงคาดว่าการปลูก

วิธีที่มีดินอยู่ด้วยนี้	 น่าจะช่วยให้ความชุ่มชื้นและสารอาหารแก่รากพืชได้อย่างเป็น

ธรรมชาติ	และในดินที่บรรจุไว้ให้รากยึดเกาะอาจมีแร่ธาตุอาหารบางอย่างนอกเหนือ

จากสารอาหารที่เตรียมขึ้นจากสารเคมี	 ที่อาจไม่ครบถ้วนเท่าที่มีในธรรมชาติได้อีก

ทางหนึ่ง

ความต้องการสารอาหารของพืช

ความเข้มข้นที่เหมาะสมของธาตุอาหารพืชส�าหรับพืชโดยทั่วไป	(ที่มา	:	http://agri.

wu.ac.th/msomsak/Soilless)
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	 เมื่อพิจารณาจากตารางที่	 1	 จึงเตรียมสารที่เท่าที่หาได้	 มาปรับใช้โดย

ประมาณ	โดยบดเป็นผงคลุกให้เข้ากัน	แล้วเก็บไว้ในขวดพลาสติก	(ขวดเปล่าน�้าอัดลม)

ที่สามารถปิดฝากันความชื้นได้	และการน�ามาใช้	จะเทแบ่งมาใช้งานในสัดส่วน1	ช้อนชา

ต่อน�้า	10	ลิตร

	 	 					ปุ๋ยเคมีสูตร	16-16-16	 1000	g.

	 	 					ปุ๋ยอินทรีย์+ธาตุซิลิคอน	 100	g.

	 	 					ด่างทับทิม	(KMnO4)		 2	g.

	 	 					ดีเกลือฝรั่ง	(MgSO4)		 4	g.

	 	 					จุลสี	บดละเอียด	(CuSO4)	 3	g.

	 	 					ปูนขาว	(CaO)	 	 5	g.

	 	 					แคลเซียมไนเตรต		(CaNO3)	 10	g.

	 	 					กรดบอริก	(H3BO3)	 	 3	g.

	 	 					เฟอร์รัสซัลเฟต	(FeSO4)	 10	g.

	 	 					แมงกานีสคลอไรด์	(MnCl2)	 3	g.

	 	 					ซิงค์ซัลเฟต	(ZnSO4)		 2	g.
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	 หมายเหตุ	 สารอาหารสูตรที่ใช้ทดลองนี้	 ได้จากการประมาณค่ายังไม่ได้

ทดสอบหาค่าความเหมาะสมที่สุดส�าหรับพืชแต่ละชนิด	 แต่คาดว่าสามารถใช้กับ

การทดลองนี้ได้	เนื่องจากไม่ใช่การเพาะปลูกไร้ดินโดยสิ้นเชิง	ซึ่งพืชยังสามารถดูดซึม

สารอาหารจากดินที่ให้รากยึดเกาะได้บางส่วน		ซึ่งส่วนผสมดังกล่าวนี้	มีทั้งของแข็ง

ที่ละลายน�้าได้	 และสารอินทรีย์ที่ไม่สามารถละลายน�้าได้ทั้งหมด	 จึงต้องคลุกเคล้า

ก่อนน�ามาใช้	และเมื่อละลายน�้าจะมีตะกอนแขวนลอยในสารละลายอยู่บ้าง		แต่ไม่เป็น

อุปสรรคส�าหรับการทดลองนี้	ที่สามารถให้น�้าได้ทั้งแบบดูดซึม	และแบบน�้าไหลผ่าน	

กล่าวคือปรกติเมื่อเห็นว่าความชื้นในดินเหลือน้อย	 จะใช้วิธีเติมสารละลายลงในถาด

รองน�้าเพื่อให้ดูดซึมขึ้น	 และส่วนที่เหลือก้นภาชนะอาจมีตะกอนแขวนลอยอยู่บ้าง	

จะให้น�้าโดยเทตะกอนจากด้านบนให้ไหลผ่านดินในภาชนะ	 ส่วนน�้าที่เหลือจากการ

ซึมซับของดิน	จะไหลลงมาส�ารองอยู่ที่ถาดรองน�้าที่วางถ้วยนั้นอยู่	ซึ่งจะเป็นการเติม

อินทรีย์สารด้วยอีกทางหนึ่งได้เช่นกัน

การเพาะปลูก

	 น�าเมล็ดพันธุ์ขู่หมัก	 ที่ได้มาจากคุณ	 แจวชิ้นสุ้ย	 (hakkapeople.com/

node/3518#comment-10366)	 	 	 เมื่อปีที่แล้ว	 เนื่องจากเก็บไว้โดยไม่ได้ควบคุม

ความชื้นให้เหมาะสมเป็นเวลานาน	คาดว่าเปอร์เซ็นต์การงอกน่าจะเหลือน้อย		จึงได้

เพาะเบี้ยในถาดทราย	เพื่อคัดแยกเฉพาะเมล็ดที่สามารถงอกได้มาเพาะลงในถ้วยปลูก

เมล็ดขู่หมัก การเพาะเมล็ด
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	 น�าเมล็ดขู่หมักมาประมาณ	50	เมล็ด

โรยใส่ถาดทราย	รดน�้าให้ชุ่ม	เมื่อผ่านไป	

1	 สัปดาห์	 จะเริ่มเห็นเบี้ยผักงอกขึ้นมา	

เหมือนพืชใบเลี้ยงคู่ทั่วไป

การเลือกถ้วยที่ใช้เพาะปลูก

	 ในการเพาะต้นอ่อน	ปรกติทั่วไป

จะนิยมใช้ถาดหลุม	 ที่สามารถหาซื้อใช้ได้

จากร้านค้าส�าหรับเกษตรกร	 และมีขนาด

ให้เลือกใช้ได้มากมาย	

	 แต่ในการทดลองนี้	 ใช้ถ้วยน�้าดื่มพลาสติกใสที่เป็นวัสดุทิ้งเปล่า	 ที่หาได้ง่าย	

และมีความสะอาดอยู่แล้ว	 ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม	 เพียงน�ามาฉีกฝาออก	แล้วเจาะรูขนาด	

1/8	นิ้ว	ที่ก้นถ้วยจ�านวน	4	รู	ซึ่งสาเหตุส�าคัญที่เลือกถ้วยชนิดนี้	 เนื่องจากต้องการ

เคลื่อนย้ายจัดเรียงการวางใหม่	 จัดระยะห่างได้ตามความโตของพืช	 อีกทั้งถ้วยมี

ความใส	 ท�าให้สามารถสังเกตการซึมของน�้า	 มองเห็นความสมบูรณ์ของรากได้โดย

ง่าย	 	 และถ้วยเป็นรูปทรงกรวยเล็กน้อย	 ผิวมันเรียบไม่มีลายขวาง	 จึงเป็นอีกข้อดี	

หากมีความจ�าเป็นต้องย้ายที่เพาะปลูก	 จะสามารถยกเปลี่ยนดินทีละถ้วยแบ่งไปปลูก

ที่อื่นได้ง่าย	โดยรากไม่บอบช�้า

	 สัปดาห์ที่สอง	เบี้ยผักที่งอกมากขึ้น	

จ�านวน	7	ต้น	มีความแข็งแรงพอที่จะน�าไป

เพาะปลูก	(คิดเป็นเปอร์เซ็นต์งอก	7x100

/50	=	14%)	แล้วน�ามาแยกใส่ถ้วยบรรจุ

ดินร่วนผสมอินทรีสารที่เตรียมไว้ได้	7	ถ้วย

อายุ	14	วัน	นับจากวันเริ่มเพาะเมล็ด
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	 น�าต้นกล้าที่ได้	 วางในถาดพลาสติก	 การให้น�้าโดยเติมน�้าลงในถาดเพื่อให้

น�้าซึมเข้าไปในถ้วย	เมื่อผ่านไป	25	วัน	ก็เห็นการเจริญเติบโตไม่เท่ากัน	โดยสังเกตได้ว่า

ต้นที่มาจากเบี้ยที่งอกช้า	จะมีขนาดเล็กและเจริญเติบโตช้ากว่าเบี้ยที่โตกว่า

อายุ	40	วัน	นับจากวันเริ่มเพาะเมล็ด อายุ	40	วัน	นับจากวันเริ่มเพาะเมล็ด

อีก	15	วัน	ต่อมา	จะเห็นว่าช่วงนี้มีการ อายุ	70วัน	นับจากวันเริ่มเพาะเมล็ด

	 ผ่านมาอีก	4	วัน	เนื่องจาก	(วันหยุดตรุษจีน)	ไม่ได้อยู่ดูแล	3	วัน	จึงเติมน�้าใส่

สารอาหารเผื่อไว้จ�านวนมากโดยใช้ขวดบรรจุสารละลายคว�่าไว้	 	 และช่วงนั้นมีแดด

จัดมากท�าให้น�้าที่หล่อเลี้ยงในภาชนะ

เปิดระเหยไปจนหมดอีกทั้งความเข้ม

ของสารละลายอาจจะเข้มข้นเกินกว่า

ที่รากจะดูดซึมได้เมื่อกลับมาพบว่า

มันเหี่ยวเฉาลงดังภาพ

อายุ	75	วัน
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	 การฟื้นฟูโดยน�ากลับเข้ามาในร่มมีแสงแดดร�าไร	 แล้วรดด้วยน�้าเปล่าผ่าน

ถ้วยลงแทนการให้น�้าจากข้างล่าง	เพื่อล้างความเข้มข้นของสารอาหาร	เมื่อผ่านไป

3	วันเห็นว่าต้นผักฟื้นตัวได้ดี	4	ต้น	และไม่รอด	3	ต้น

อายุ	85วัน	เริ่มฟื้นตัว อายุ	95วัน

อายุ	100	วัน อายุ	105	วัน		เก็บใบ

ต้มจืด	น�้าซุปใส่เกี้ยวหมูสับ
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	 หลังจากเก็บใบแล้ว	 ถือว่าการ

ทดลองน้ีประสบความส�าเร็จตามที่คาด

หวังคือ	 สามารถปลูกขู่หมักเพื่อเก็บใบ

ไว้ปรุงอาหาร	ในถ้วยน�้าดื่มพลาสติกใน	

สถานที่ที่ไม่อ�านวยส�าหรับการเพาะ

ปลูก	 ได้ส�าเร็จ	 เป็นผลที่หน้าพอใจ		

และได้ข้อสรุปว่า
	 ผักขู่หมัก	 เป็นพืชที่สามารถน�าเมล็ดจากถิ่นก�าเนิดของชาวฮากกาในจีนมา

เพาะปลูกขยายพันธุ์	ในประเทศไทยได้		และสายพันธุ	์ที่น�ามาปลูก	เป็นชนิดมีล�าต้น	

ใบหยัก	เส้นกานใบแดง	มีรสขมเพียงเล็กน้อย

เมื่อเทียบกับผักกาดหอมแล้วพบว่า	มีความขม

น้อยกว่า	เนื้อใบความหนาแน่นมากกว่า	แต่ไม่

เหนียวเท่าใบจิงจูไฉ่	(珍珠菜)		เมื่อน�ามาต้มกับ

เลือดหมู	จึงเป็นความลงตัวที่พอดี	ทั้งรสชาติ

และความหอมนุ่ม	

	 เมื่อการทดลองเสร็จสิ้น	ผู้ทดลอง	ต้องการเก็บเม็ดไว้เพาะพันธุ์	และไม่ต้องการ

ดูแลที่ละเอียดอ่อนมากนัก	 เพื่อบ�ารุงดูแลรักษาง่ายขึ้น	 จึงน�ามาใส่ถุงเพาะรวมกัน

เพื่อประหยัดที่วาง	และน�้าหนักดินที่เพิ่มขึ้น	จะช่วยให้ต้นไม่ล้มง่ายเมื่อโดนลมพัด

อายุ	120	วันเก็บใบ		ผัดหมูสามชั้น

และต้มเลือดหมู

อายุ	110	วัน	ความสูงจากยอดถึงโคนต้น	

ประมาณ	1	ฟุตครึ่ง

ขู่หมัก	กับผักกาดหอม
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อายุ	120	วัน

อายุ	120	วันอายุ	125	วันสูง	50	cm. อายุ	170	วัน	สูง	120	cm.

เมื่ออายุ	200	วัน	เริ่มมีดอกตูม	ซึ่งแต่ละดอกจะบานไม่พร้อมกัน
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ดอกขู่หมักจะบาน	3-5	วัน	แล้วจะแห้งลง	ประมาณ	5	วัน	จะมีเมล็ดแล้วแตกใหม่มีขนฟู

	 เมื่อเห็นเมล็ดแก่จัดแล้ว	ต้องรีบเก็บดอกก่อนเมล็ดจะปลิวร่วงหล่นหาย	เพื่อ

จะได้มีเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกต่อไป

ข้อเสนอแนะ

	 น่าศึกษาชื่อเรียก	การเรียกชื่อสามัญ	(Common		name)	ในท้องที่ต่างๆ	ให้

ถูกต้องเป็นที่ยอมรับในวงกว้างและตรวจชื่อวิทยาศาสตร์	 (Scientific	 name)	 เพื่อ

ศึกษาคัดเลือกสายพันธุ์ที่คุณสมบัติทางคุณค่าทางโภชนา	 หรือทางเภสัช	 ที่อาจเป็น

พืชเศรฐกิจ	ให้เป็นรู้จักกว้างขวางได้อีกชนิดหนึ่ง
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北榄坡府客家金舞队史略

	 北榄坡府客家人舞金狮队是承受客家人在民间的一种艺
术，这一种艺术缘自中国古代的汉朝。至于北榄坡客家金狮
队，早年有客家先贤	 羅绮珍祖师号召当时本府的客家人子
弟，成为一支训练有素的舞金狮队（或陈醒狮队）。由羅祖
师亲自培养，指导，成为一支训练有素的舞金狮队。每年的
春节，北榄坡府有一个盛大的，全泰国闻名的春节本头公媽
游行神盛会。本府客家金狮队一直来，每年都参加这个盛会
的游行队伍。后来当羅祖师与世长辞后，这一只金狮队就由
祖师的儿子羅新铭先生，携同祖师的爱徒陈绍坤先生一起领
导，继续弘扬舞金狮的传统，并将舞金狮的艺术，传给北榄
坡府下一代的客家人子弟，一直相传到现在。可以说客家先
贤羅绮珍祖师，是北榄坡客家金舞狮队的始师。
	 关于舞狮的由来，传说在古代的时候，有一次，中国发
生了大旱灾，雨季的雨水迟迟未至，导致农民无法耕种，满
天下老百姓困苦。当时的皇帝于是出巡，到各地安慰，帮助
老百姓，减轻痛苦。有一天在皇帝出巡的路上，突然间从天
上降下一只金毛怪兽，这一支怪兽来到皇帝面前，伏下一
拜，然后飞向空中无影无踪。随后，奇迹发生了，天上降下
一场大雨，滋润了大地，人们欢乐万分，农民们兴高采烈地
下地耕种。这件事使皇帝又惊又喜，于是皇帝问他的宰相，
那一支怪兽为何物。宰相謂怪兽为一支狮子，产于天竺。皇
帝随后下令，要去捉来一只狮子，当时有一位叫沙僧的僧人
毛遂自荐，愿为皇帝去捉狮子。后来他果然捉来一只狮子，
并献给皇帝。沙僧捉狮子时用一把“葵扇”，这把“葵扇”
是观音娘娘賜给的。他还用一束“灵芝草”（是一种绿色的
草），又称“青”是青色的意思，象微着农作物茂盛，五谷
丰收。（这就是在舞狮时金狮吃的吃的“青菜”，然后把“
青菜＂咬碎吐出这个动作的由来）。“葵扇”和“灵芝草”
这两件东西是用来消除狮子凶猛的野性，使得沙僧能捉来狮
子献给皇帝。自此以后，中国人就将狮子当成一种吉祥的动
物。每当喜庆的日子，或者有什么重要的仪式和活动，好像
佛寺开光，新	 新厦开幕礼等欢喜狮子以祈吉祥。有一些对狮
子善于观察的人或许会怀疑，为何独有客家金狮的磕头上有
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“王“字，原来这里还有一个故事。传说当时中国正面临外
族的侵略，有一群爱国的中国人联合组织军队，抵御外敌，
客家人的金狮队队员也参加了这一支抵抗军。后来外敌被赶
走，国家避免受到侵略。当时的皇帝很赞赏金狮队队员，于
是御賜这个王字给予客家金狮队。后来，客家的金狮队将这
个“王”字写在金狮的额头上成为客家金狮的一个标志，一
直流传到今天。
	 						对于北榄坡客家金狮来说，最让队员们难忘的时
刻是当诗琳通公主殿下，在佛历2550年驾幸观看北榄坡本头
公媽春节游神盛会的各个游神队的表演。客家金狮队也荣幸
地得以在公主殿下面前表演。公主还赐给金狮队一个“红
包”，这给北榄坡客家会馆及全体客家乡亲带来万分地欢欣
与无比的吉祥。
	 北榄坡客家金狮队一直来每年都参加本头公媽游神队
伍。金狮队不断创新舞狮步伐和动作，同时也保留原来独特
的艺术风格。舞客家狮时最重要的角色之一是“沙僧”。	 “
沙僧”的一手执“葵扇”一手执“青”（灵芝草），引来金
狮，随铜锣和其他乐器所奏出的音乐起舞。除了沙僧之外还
有一个叫“驼背”的老人，一只叫“笑脸”的猴子。这两个
辅助“沙僧”，按音乐的节拍，引导金狮边走边舞，威猛，
活泼，可爱。除此以外，金狮队在游行时还做各种武术表
演，如用矛，剑长枪，木棒等兵器进行搏斗，还有的就是空
手与执匕首者搏斗。北榄坡客家会馆全体理事同仁和北榄坡
府所有客家人子孙，下定决心，要保存和继续发扬光大舞金
狮这个传统，使其永远与北榄坡客家会馆共存。
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ประวัติสิงโตทองฮากกาปากนำ้าโพ 

วิเชียร ศิลปเวชกุล ผู้แปล

			สิทธิพร	หยกรัตนศักดิ์	ผู้น�าเผยแพร่ในงานวิจัย

	 สิงโตทองฮากกาปากน�้าโพ	 เป็นศิลปะการเชิดสิงโตของฮากกาที่สืบเชื้อสาย

มาจากชาวฮั่นโบราณ	“อาจารย์ปู่โหล่ยี่จิน”	ได้รวบรวมลูกหลานชาวฮากกาปากน�้าโพ

มาร่วมฝึกซ้อมและน�าคณะสิงโตทองฮากกาเข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน�้าโพ	

เมื่อสิ้นอาจารย์ปู่		นายโหล่ฃิ่นหมิ่น	บุตรอาจารย์ปู่		และนายฉินเฃ้าคุนศิษย์	ได้ร่วม

สืบทอดมรดกการเชิดสิงโต			และถ่ายทอดให้กับลูกหลานชาวฮากกาปากน�้าโพรุ่นต่อมา

กล่าวได้ว่าอาจารย์ปู่โหล่ยี่จิน	คือผู้ก่อตั้งสิงโตทองฮากกาปากน�้าโพ

	 เหตุที่ต้องมีการเชิดสิงโต	จากต�านานกล่าวว่าครั้งหนึ่งประเทศจีนประสบ

วิกฤตภิัยแล้งฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาล	เกษตรกร	ชาวนา	ชาวไร่ไม่สามารถท�าการเพาะ

ปลูกได้	เกิดความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า	ฮ่องเต้ทรงออกตรวจเยี่ยม	เพื่อหาทาง

ช่วยเหลือ	ระหว่างที่เสด็จฯ	ปรากฏสัตว์ชนิดหนึ่งมีขนสีทองเหลืองอร่ามเหาะตรงมา

หมอบคารวะหน้าพระพักตร์แล้วเหาะจากไป	ยังความประหลาดพระทัยต่อองค์

ฮ่องเต้	 เพราะหลังจากนั้นเกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์	 ฝนตกลงมาอย่างทั่วถึง	 ท�าให้

ราษฎรต่างยินดีสามารถท�าการเพาะปลูกได้	 เกิดความอุดมสมบูรณ์	 ฮ่องเต้ได้ตรัส

ถามอ�ามาตย์ถึงสัตว์ที่ทรงเห็น	อ�ามาตย์กราบทูลว่า	สัตว์ดังกล่าวมีถิ่นก�าเนิดในชมพูทวีป

นามว่า“สิงโต”ฮ่องเต้จึงบัญชาให้ตามจับมาให้ได้		มีผู้อาสาไปจับสิงโตมาถวายฮ่องเต้

ผู้อาสานามว่า“ซาเซียน”(ซา	หมายถึงพระหรือนักบวช	เซียน	หมายถึงผู้ส�าเร็จญาณ

ขั้นสูงสุด	)	ในการจับสิงโต	ท่านใช้”พัด”ที่เจ้าแม่กวนอิม	ประทานให้และ	“หลิงจือเช่า”

หลิงจือเช่าคือหญ้าสีเขียวชนิดหนึ่ง	เรียกว่า“เชียง	”	แปลว่า	“สีเขียว”	หมายถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร	(เป็นที่มาของการแสดงสิงโตกินผัก)		ทั้ง“	ผัก”

และ“หลินจือเช่า”	 คือสองสิ่งที่น�ามาสยบความดุร้ายของสิงโต	 จนสามารถจับสิงโต

มาถวายฮ่องเต้ส�าเร็จ	ท�าให้ชาวจีนทั่วไปถือว่า	“สิงโต”	เป็นสัตว์มงคล	ปัจจุบันงานที่

ส�าคัญของชาวจีน		เช่น	งานเปิดศาลเจ้า	งานเปิดอาคารใหม่	และงานมงคลอื่นๆก็จะมี

การน�าสิงโตไปเชิดเพื่อความเป็นสิริมงคลของงานนั้นๆ
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	 ผู้สนใจการเชิดสิงโตได้ตั้งค�าถามว่าเหตุใดด้านหน้าของสิงโตทองฮากกาจึงมี

ตัวอักษรจีน	王	ที่หมายถึง“ราชา”ติดอยู่		ซึ่งจากพงศาวดารบันทึกว่าเมื่อครั้งที่ชาติจีน

ถูกรุกรานจากต่างชาติได้มีกลุ่มชาวจีนผู้รักชาติรวมตัวกันเพื่อต่อต้าน		คณะสิงโตทอง

ฮากกาได้เข้าร่วมด้วย	 	 	ท�าให้ชาติจีนรอดพันจากการรุกรานของต่างชาติ	 เป็นผลให้

สิงโตทองฮากกาได้รับพระราชทานป้ายอักษรจีนดังกล่าวติดที่หัวสิงโตด้านหน้าเป็น

เอกลักษณ์จวบจนทุกวันนี้

			 ความประทับใจที่มิรู้ลืมของคณะสิงโตทองฮากกาปากน�้าโพคือ	ปีพ.ศ.	2550	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ได้เสด็จฯทอดพระเนตรงานประเพณี

แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน�้าโพ	 คณะสิงโตทองฮากกาปากน�้าโพได้รับพระกรุณาธิคุณเจ้า

แสดงการเชิดสิงโตถวายทอดพระเนตรอย่างใกล้ชิดและพระองค์ท่านทรพระราชทาน	

“ฝุ่งเปา”	 (ซองแดง)ให้คณะสิงโตทองฮากกาปากน�้าโพ	 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาคม

ฮากกานครสวรรค์ตลอดจนชาวฮากกาทั้งมวล

	 ปัจจุบันสิงโตทองฮากกาปากน�้าโพยังร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่

ปากน�้าโพเป็นประจ�าทุกปี	 มีการพัฒนาลีลาการเชิดให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 แต่ยังคง

เอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้	 ในการเชิดสิงโตทองฮากกาสิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งคือผู้ล่อสิงโต

อันประกอบด้วย“แป๊ะยิ้ม”	(ซาเซียน)	ซึ่งมือข้างหนึ่งจะถือ“พัด”	(ซั้น)	มืออีกข้างหนึ่ง

ถือ“เซียง”(หลินจือเช่า)	หลอกล่อให้สิงโตเต้นตามจังหวะเสียง		กลอง	ล้อ	ฉาบและอี่นๆ

โดยมี“ลิง”(เสี่ยวเมี้ยน)และ“คนหลังค่อม”(โถ่โป๊ย)ร่วมออกลีลาท่าทางในการหลอก

ล่อสิงโตด้วย	 นอกจากนั้นสิงโตทองฮากกายังมีการแสดงศิลปะป้องกันตัว	 ต่อสู้ด้วย

หอก	ดาบ		ทวน	กระบอง	และต่อสู้กับมึดสั้นด้วยมือเปล่าประกอบการแสดงทุกครั้ง

คณะกรรรมการสมาคมฮากกานครสวรรค์			รวมทั้งลูกหลานชาวฮากกาปากน�้าโพได้

ร่วมกันตั้งปณิธานที่จะพัฒนาและอนุรักษ์การเชิดสิงโต	 ให้คงอยู่กับ	“สมาคมฮากกา

นครสวรรค์”ตลอดไป	
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图片左边这位是北榄坡客家
会馆的中文秘书杜尉生，图
右俞文君是制作人。

ท่านซ้ายมือ	เลขานุการจีนสมาคม

ฮากกานครสวรรค์	เป็นผู้แปลไว้ที่

สมาคม	นายสิทธิพร	หยกรัตนศักดิ์											

เป็นผู้จัดน�าลง

โครงการวิจัยพลังภาษาและวัฒนธรรมในการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน

ผ่านชุมชนออนไลน์	:กรณีศึกษากลุ่มจีนฮากกา

เอกลักษณ์สิงโตทอง

	 客家舞狮子有不同于别的舞狮子的性质：第一，	 客家舞狮子
的狮嘴是四方的宽大的，没有谁像它，不在乎是否漂亮，在于能在
世界各地生存下去。第二，练武术是必需的训练	“少林拳”是舞狮
者必须会的，加上有剑术和大刀比武的表演。第三，客家舞狮子必
须有猴子做引导，猴子是“孙悟空”的子孙。

	 สิงโตฮากกามีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างจากสิงโตทั่วโลกคือ	 1.มีรูปปาก

สี่เหลี่ยมที่กว้างใหญ่	ไม่มีใครเหมือน	ไม่เน้นความสวยงาม	เน้นความเป็นนักสู้ไปทั่วสี่

ทิศ	 กว้างไกลไปทั่วโลก	 2.ก่อนการฝึกซ้อมต้องฝึกซ้อมศิลปการป้องกันตัวคือ	 “ต้อง

เป็นมวยเส้าหลิน”	 ร�ากระบี่กระบองและมีดดาบ	 3.สิงโตฮากกาต้องมีเหล่าวานรลิง

ลูกหลาน	“ซุนหงอคง”เฮ้งเจีย.
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บทเพลงซานเกอของชาวฮากกา

นิเวศน์ ศุทธิรัตนะพันธ์

เกริ่นนำา

	 ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก	มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล

เป็นอันดับสี่ของโลก	 แน่นอนเชื้อสายเผ่าพันธุ์ที่รวมตัวกันย่อมมีหลากหลายเผ่าพันธุ์	

แต่ละเผ่าพันธุ์ต่างมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง	ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์นั้น

อาศัยอยู่	

	 เพลงซานเกอ	(山歌)เป็นเพลงพื้นเมืองรูปแบบหนึ่งที่นิยมน�ามาร้องอย่าง

แพร่หลาย	 โดยกลุ่มชาวนา	 ชาวสวนชาวไร่	 คนเลี้ยงสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามทุ่งนาป่าเขา	

เนื้อร้องไม่มีความหมายแน่นอนตายตัว	ส่วนมากร้องเกี่ยวกับการท�างานและความรัก

ด้วยภาษาท้องถิ่น	รูปแบบการร้องใสซื่อ	เปิดเผยตรงไปตรงมา	ให้เสียงร้องสูงก้องกังวาล

ท่วงท�านองเพลงอิสระไพเราะเร้าใจเป็นธรรมชาติ	 อบอวลไปด้วยอารมณ์อันสุนทรีย์	

ท่ามกลางทิวทัศน์ภูเขาสายน�้า	เป็นรากฐานประเพณีและวัฒนธรรมของเพลงจีน

พื้นเมือง	ที่แพร่ขยายไปอย่างกว้างขวาง	ทั้งที่เปิดเผยและซ่อนเร้น	ด้วยถ้อยค�าที่

คิดแต่งขึ้นเอง	

	 แหล่งที่อุดมของซานเกอในแต่ละพื้นที่	 มีการเรียกขานในแต่ละมณฑลไม่

เหมือนกัน	มณฑลส่านซีเรียกว่าซิ่นเทียนโหยว	(陝西-信天游)	มณฑลชิงไห่เรียกฮัวเอ๋อ

(青海-花兒)	มณฑลอันฮุยเรียกม่านกั่น	(安徽-慢趕)	มณฑลเสฉวนเรียกเฉินเกอ

(四川-晨歌)	มณฑลกุ้ยโจวเรียกเฟยเกอ	(貴州-飛歌)	มณฑลหยุนหนานเรียก

กั่นหม่าเตี้ยว(雲南-趕馬調)	 นอกจากนี้ทางใต้ของจีนมี	 客家山歌	 興國山歌	

柳州山歌	江浙山歌	弥渡山歌	ทั้งนี้ซานเกอที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดคือซานเกอ

ของชนชาวฮากกา
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เพลงซานเกอกับชาวฮากกา 

	 วัฒนธรรมการร้องเพลงซานเกอของชนชาวฮากกา	 เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น	
ที่แพร่หลายอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน	 เช่นที่กว่างตง	 (廣東)	 ฝูเจี้ยน	 (福建)	
เจียงซี	(江西)	และใต้หวัน	(台湾)	โดยมากเป็นการร้องสดๆที่คิดขึ้นได้ขณะนั้น	
ค�าร้องมักประกอบด้วยอักษร	 7	 ตัวในหนึ่งแถวเป็นหลัก	 และมีค�าคล้องจองสัมผัส	
แต่บางครั้งก็ไม่ได้เป็นเช่นนี้เสมอไป	 ตัวอย่างประโยคที่มีสัมผัส	 ซึ่งเป็นอักษรตัว
สุดท้ายของประโยคเช่น	:

	 	 放牛阿哥真吃(虧)	-	fàng niú ā gē zhēn chī (kuī)
	 	 戴頂笠麻過嶺(飛)	-	dài dǐng lì má guò lǐng (fēi) 
	 	 食魚食肉沒你份	–	shí yú shí ròu méi nǐ fèn
	 	 生水芋頭搏命(推)	-	shēng shuǐ yù tóu bó mìng (tuī )

	 	 ค�าแปล	:
	 	 เป็นคนเลี้ยงวัวช่างล�าบาก
	 	 ต้องใส่หมวกสานใบไผ่เดินตามไหล่เขา
	 	 ไม่มีส่วนแบ่งของปลาและเนื้อ
	 	 มีแต่น�้าดิบกับเผือกประทังชีวิต

	 	 命中生來苦又(苦)	-	mìng zhng shēng lái kū yòu (kū)	
	 	 打爛犁頭篾來(箍)	-	dǎ làn lí tóu miè lái (gū)	
	 	 牛唔見時頭也大	-	niú wú jiàn shí tóu yě dà 
	 	 惹爐香火怕煨(烏)	-	rě lú xiāng  huǒ pà wēi (wū)

	 	 ค�าแปล	:
	 	 ชีวิตนี้เกิดมาอาภัพนัก
	 	 คันไถเสียต้องมัดไม้มาไถแทน
	 	 วัวหายไปอีกต้องเดือดร้อนปวดหัว

	 	 ก่อไฟย่างของก็กลัวไหม้เกรียม
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	 การร้องมีทั้งร้องเดี่ยวร้องคู่หรือร้องหมู่โต้ตอบ	 เนื้อร้องความหมายส่วนมาก

เกี่ยวกับการท�างาน	พรรณนาธรรมชาติแม่น�้าภูเขาล�าเนาไพร	ร้องตอบโต้ระหว่าง	

ความเชี่ยวชาญในการใช้ถ้อยค�าอุปมาเปรียบเปรย	 บางจังหวะอาจมีเนื้อหาออก

แนวสองแง่สองง่ามเป็นที่สนุกสนาน	นับว่าเพลงซานเกอมีอิทธิพลสูงต่อการด�ารงชีวิต

มากทีเดียว

	 ในอดีตบริษัทชอร์บราเธอร์แห่งฮ่องกง	 ได้น�าซานเกอมาดัดแปลงสร้าง

เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องราวความรักของหนุ่มสาว	มีเรื่องซานเกอเลี่ยน	(山歌戀)	

และซานเกออินเหวียน	(山歌絪縁)	เมื่อภาพยนต์ออกท�าการฉาย	ได้รับการต้อนรับ

จากประชาชนที่เข้าชมเมื่อประมาณ	50	ปีที่แล้วอย่างล้นหลาม	นอกจากนี้บริษัท

สร้างภาพยนต์ชื่อฉางชุน	 (長春電影製片廠)	 ประเทศจีน	 ก็ได้สร้างภาพยนต์

ซานเกอขึ้นมาเรื่องหนึ่งชื่อหลิวซานเจี่ยะ	(劉三姐)	เพื่อเป็นเกียรติคุณ	หลิวซานเจี่ยะผู้นี้

เธอเป็นราชินีซานเกอเชื้อสายชนชาติจ้วง	มีความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศ	สามารถร้องได้

ไหลลื่นไม่ติดขัด	จนชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่ว	จนล่วงรู้ไปถึงพระกรรณองด์ฮ่องเต้	จึงมี

พระราชโองการประทานสมญานามว่าเทพธิดาแห่งซานเกอ	(歌仙)

	 ตามที่กล่าวมาข้างต้น	เพลงซานเกอจะประกอบด้วยอักษร		7	ตัวเป็นหลัก

แม้ตอนต้นร้องเกริ่นจะมีมากหรือน้อยกว่าเจ็ดตัวอักษรก็ตาม	 แต่สุดท้ายแล้วก็ต้อง

เป็นอักษร		7	ตัวเสมอ	จุดนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีในเพลงประเภทอื่น	นับเป็นจุดเด่น

อันน่าภาคภูมิใจของเพลงชนชาวฮากกาอย่างยิ่ง	 ดังตัวอย่างบทเพลงซานเกอที่มี

เกริ่นน�า	:

(เน้ือร้องน�ามาจากเวบ็ไซด์http://www.youtube.com/watch?v=W1jPXn2mUso

ตัวอย่างบทเพลงซานเกอที่ร้องโดยอักษร		7	ตัวล้วน	

http://www.youtube.com/watch?v=XhKT4apzazI)
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เรื่องราวบทเพลงและค�าแปลเพลงซานเกอ	

廣東梅縣松口客家山歌	เพลงซานเกอของชาวฮากกาที่เมืองซงโข่ว	อ�าเภอ

เหมยเสี้ยน		มณฑลกว่างตง

	 เมืองต้นต�าหรับที่มีช่ือเสียงโด่งดังมากทางด้านการร้องเพลงซานเกอของอ�าเภอ
เหมยเสี้ยนคือเมืองโข่ว	 (松口)	 มีประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน	 มีความ

ผูกพันกับความเป็นอยู่ของผู้คนพลเมืองชาวฮากกาอย่างกว้างขวาง	 นับเป็นตัวแทน

สัญลักษณ์แห่งเพลงพื้นเมืองซานเกอที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองจีน	ซึ่งสืบทอดมา

รุ่นต่อรุ่นตั้งแต่บรรพกาล	 ถึงกับมีเรื่องราวที่พิศดารกล่าวถึงสาวงามที่มีเสียงเสนาะ

เพราะพริ้งนามหลิวซานเม่ย		(劉三妹)	ซึ่งมีความสามารถร้องเพลงซานเกอได้ทัดเทียม

กับเซียนซานเกออย่างหลิวซานเจี่ย		(劉三姐)	ของมณฑลกว่างซี		(廣西)	ทีเดียว

	 เพลงซานเกอสงเข่าได้ชื่อว่าอุดมไปด้วยเนื้อหาลีลาที่สมบูณ์แบบภาษา

ไม่ซับซ้อนง่ายต่อการเข้าใจ	 ท่วงท�านองเพลงพริ้วไหวงดงาม	 น�้าเสียงหลากหลายได้

อรรถรส	 เป็นที่ชื่นชอบของมวลชนฮากกาทั้งภายในภายนอกประเทศ	 เป็นศิลปะการ

ร้องที่ต้องอนุรักษ์ไว้เป็นพิเศษ	 ซึ่งท่านประธานเหมาเจ๋อตุง	 	 (毛澤東主席)	 ถึงกับ

กล่าวว่า	“ผมชอบฟังเพลงซานเกอมาก”	ท่านจอมพลเยี๊ยะเจี้ยนอิง		(叶劍英元帥)	

ก็กล่าวเช่นกันว่า	“ไม่เพียงต้องสืบสานต่อไป	หากยังต้องพยายามสร้างปรากฏการณ์

โฉมหน้าใหม่เพิ่มขึ้นๆด้วย”

	 เมืองซงโข่ว	 	 (松口)	 ตั้งอยู่ทางด้านทิศอีสานของอ�าเภอเหมยเสี้ยน	มณฑล

กว่างตง	(廣東)	อยู่ทางตอนใต้ของแม่น�้าเหมยเจียง		(梅江)	เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลาง

ภูเขาและแม่น�้า	การคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน�้า	ทั้งยังมีเส้นทางรถไฟอีกด้วย

นับเป็นท�าเลชัยภูมิดีเยี่ยม	 เป็นเมืองที่มีพลเมืองฮากกาอยู่อย่างหนาแน่น	 ได้ชื่อว่า

เป็นเมืองอารยธรรม	เมืองแห่งชาวจีนโพ้นทะเล	และเมืองแห่งซานเกออันเลื่องลือ
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เนื้อเพลงพร้อมค�าแปล

น�ามาจาก	http://www.youtube.com/watch?v=362k3H1IHiA

廣東松口客家山歌聯唱-เพลงฮากกาซานเกอของเมืองซงโข่ว	มณฑลกว่างตง
ล�าดับการเขียนเนื้อหาเพลง	อักษรจีน	-	ค�าอ่านภาษาฮากกา	-	ค�าแปลภาษาไทย

(หญิง)	松江河水起金波	松口自古山歌多

โฉ่งกองห่อสุ้ยคี่กิมปอ	โฉ่งเข้วชื๊อขู้ซานกอตอ
สายน�้าซงเจียงไหลเป็นละลอกคลื่นเป็นประกายดั่งทองนพคุณ	ซงเข่าเป็นเมืองที่อุดม
ไปด้วยเพลงซานเกอตั้งแต่อดีตกาล
山歌多了隨水走	傳遍天下都是歌

ซานกอตอเหลี่ยวสุยสุ้ยแจ้ว	ฉ่อนเพียนเทียนฮ่าตูเฮ้กอ
เพลงซานเกอมีมากมายไปตามล�าน�้า	เป็นเพลงที่มีอยู่ทั่วทั้งใต้หล้า

(ชาย)	隔遠聽到山歌聲	秀オ聽到心活生

กั๊บเยี่ยนทังต้าวซานกอซาง	สิ้วฉ่อยทังต้าวซิมฮ๊อกซาง
แม้ห่างไกลออกไปก็ได้ยินเสียงเพลงไม่ขาดสาย	บรรดาบัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้ยิน
ต่างใจคึกคัก
今日來尋山歌妹	船載書來比輸赢

กิมยิดหล่อยฉิ่มซานกอม้อย	ส่อนไต้ซูหล่อยปี้สูหยั่ง	
วันนี้มาขอพบสาวซานเกอสักหน่อย	มากับเรือพร้อมต�าราเพื่อร้องแข่งให้รู้แพ้รู้ชนะ

(หญิง)	哎!姐妹們	對面的秀オ要和我們對歌

อ้อ	!	จี้ม้อยหมุ่น	ตุ้ยเมี้ยนเก๊สิ้วฉ่อยจั้งอ้อยถ่งงาแตวตุ้ยกอ
เฮ้	!	พี่น้องทั้งหลาย	พวกบัณฑิตเหล่าโน้นต้องการร้องเพลงแข่งกับพวกเรา
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大家唱起來	好....
ไทกาช้องคี่หล่อย		ห้าว....
พวกเรามาร้องพร้อมๆกัน	ได้เลย....
山歌一唱雲就開	借問秀オ哪裏來

ซานกอยิดช้องหยุ่นชิ้วคอย	เจี้ยมุ้นสิ้วฉ่อยน่าลี้หล่อย
พอเพลงซานเกอเริ่มร้องหมู่เมฆพลันสลาย	รบกวนถามพวกบัณฑิตว่ามาจากไหน
自古山歌松口出	哪有山歌船載來

ชื้อขู้ซานกอโฉ่งเข้วชุด	น่ายิวซานกอส่อนไต้หล่อย
ตั้งแต่บรรพกาลเพลงซานเกอมาจากซงเข่า	ไหนเลยจะมาจากเรือได้อย่างไร
	
(ชาย)	閑話不用講很多	我今同你對山歌

ห่านฟ๊าปุ๊ดยุ่งก้องอั้นตอ	ไหง่กินถุ่งหงี่ตุ้ยซานกอ
เรื่องไร้สาระไม่ต้องพูดให้มากความ	วันนี้พวกฉันจะมาแข่งร้องเพลงกัน	
若是妹子對不出	你就嫁我做老婆

เย่าะเฮ้ม้อยจื่อตุ้ยอึ่มชุด	หงี่ชิ้วก้าไหง่จ้อเหล่าผ่อ
หากว่าน้องสาวร้องไม่ออกหรือร้องแพ้	ก็มาแต่งงานเป็นเมียฉันเสีย

(หญิง)	狐狸不知臊味多	蟾蜍也想娶老婆

อู่หลี่อึ่มตีชาวมี้ตอ	ฉ�่าฉู่ย๊าสิอ้องชี่เหล่าผ่อ
หมาจิ้งจอกไร้ยางอาย	เป็นคางคกยังอยากมีเมีย
過到松口山歌妹	包你輸到尾拖拖

ก้อเต้าโฉ่งเข้วซานกอม้อย	ปาวหงี่ซูเต้ามีถ่อถ่อ
มาเจอสาวซานเกอจากซงเข่าคราวนี้	ร้องเมื่อไหร่รับรองต้องแพ้หางจุกตูด

(ชาย)	哎喲	好大的口氣喲	等我給點辣姜給他嘗嘗

อ้ายโย้	ห่าวไท้เกเข่วฮี่โย้	แต้นไหง่ปุนเตี่ยมล๊าดกิอองปุนกี่ส้องส้อง
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โอ้โห	!	พูดจาซะใหญ่โตเชียว	เดี๋ยวต้องเจอความเผ็ดร้อนก่อนถึงจะรู้รส
松口亜妹莫遲強	秀オ滿腹是文章

โฉ่งเข่วอาม้อยม่อฉื่อขิอ่อง	สิ้วฉ่อยมานฟู้เฮ้หวุ่นจอง
สาวๆซงเข่าอย่าได้ย่ามใจ	พวกฉันบัณฑิตความรู้เต็มตัว
天上事情知一半	人間百事全知詳

เที่ยนส้องสื้อฉิ่นตียิดป้าน	หงิ่นเกียนปักสื้อเฉี่ยนตีสิอ่อง
เรื่องราวบนฟ้ามีความรู้ครึ่งหนึ่ง	แต่เรื่องราวบนโลกรู้ทุกอย่างเต็มร้อย

(หญิง)	秀オ莫來逞聰明	問你天上幾多星

สิ้วฉ่อยม่อหล่อยฉิ่นชุงหมิ่น	มุ้นหงี่เทียนส้องกี้ตอแซน
บัณฑิตอย่ามาอวดฉลาด	ถามหน่อยดาวบนฟ้ามีกี่ดวง
問你河裏幾多水	請你快快講分明

มุ่นหงี่ห่อหลี่กี้ตอสุ้ย	เชี่ยงหงี่ไคว่ไคว่ก้องฟุนหมิ่น
น�้าในแม่น�้ามีเท่าไหร่	รีบๆ	ตอบมาให้แจ่มแจ้ง

(ชาย)	問我天上幾多星	天上星星數不清

มุ้นไหง่เทียนส้องกี้ตอแซน	เทียนส้องแซนแซนซ้อนอึ่มชิน
ถามฉันว่าดาวบนฟ้ามีกี่ดวง	ก็ดาวบนฟ้ามีจ�านวนนับไม่ถ้วนนะซี
問我河裏幾多水	河水深深浸死人

มุ้นไหง่ห่อหลี่กี้ตอสุ้ย	ห่อสุ้ชิมชิมจิ้มซี่หงิ่น
แล้วถามว่าน�้าในแม่น�้ามีแค่ไหน	น�้าในแม่น�้ามีมากและลึกพอที่จะท�าให้คนจมน�้าตาย
ได้นะเออ

(หญิง)	啊	!	你們答到哪裏去了	

อา	!	เงียแตวหงิ่นตั่บต้าวน่าหลี่ขี่เลี่ยว
โอ้		!	พวกเธอจะตอบเฉไฉไปถึงไหนนี่
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秀オ表\plain\hich\u-26782	面是聰明	可惜山歌不够精

สิ้วฉ่อยเปี้ยวเมี้ยนเฮ้ชงหมิ่น	ค่อซิซานกออึ่มเก้วจิน
พวกบัณฑิตหน้าฉากดูเหมือนฉลาด	แต่เสียดายร้องเพลงซานเกอไม่เอาอ่าว
再出一題你來荅	問你頭顱幾多斤

จ้ายชุดยิดถี่หงี่หล่อยตั่บ	มุ้นหงี่แถ่วหน่ากี้ตอกิน
ขอถามค�าถามให้ตอบอีกที	ถามว่ากะโหลกบนหัวเธอหนักกี่ชั่ง

(ชาย)	朱秀オ怎様對呀	快翻歌書	快翻歌書

จูสิ้วฉ่อยว้องเปียนตุ้ยอา	ไคว่ฟานกอซู	ไคว่ฟานกอซู
อ้าวเฮ้ย	!	บัณฑิตจูจะโต้ว่ายังไงดี	แย่แล้ว	รีบๆเปิดต�าราเพลงด่วน	ด่วนเลย
問我頭顱幾多斤	幾多斤來幾多斤	唉	!
มุ้นไหง่แถ่วหน่ากี้ตอกิน	กี้ตอกินหล่อยกี้ตอกิน	ฮาย	!
ถามฉันว่ากะโหลกหนักกี่ชั่ง	แล้วมันหนักกี่ชั่งกันละนี่	หนักกี่ชั่ง	เฮ้อ	!

(หญิง)	嘰哩咕嚕荅不出	怎麼敢逞山歌精

กีลีกูลูตั่บอึ่มชุด	ว้องเปียนก�้าฮิ่นซานกอจิน
อ้าวจ้อกแจ้กจอแจตอบไม่ออก	แล้วท�าไมถึงหาญกล้ามาท้าแข่ง

(ชาย)	哎喲	!	松口妹是厲害喲	

อ้ายโย้		!	โฉ่งเข้วม้อยเฮ้ลี่ฮ้อยโย้
โอ้ย	!	โอ้ย	!	สาวโฉ่งเข้วช่างร้ายกาจจริงๆ
松口山歌真有名	松口妹子真難纒	
โฉ่งเข่วซานกอจินยิวเหมี่ยง	โฉ่งเข้วม้อยจื้อจินหน่านฉ่าน
เพลงซานเกอเมืองโฉ่งเข้วมีชื่อเสียงมาก	สาวเมืองนี้ก็ยากต่อกร
今日我們對不出	明年再來比輸赢

กินยิดงาแตวตุ้ยอึ่มชุด	หมิ่นเหนี่ยนจ้ายหล่อยปี้ซูหยั่ง
วันนี้พวกฉันร้องสู้ไม่ได้	ไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่ค่อยมาสู้กันให้รู้แพ้รู้ชนะ
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(ชาย-หญิง)	雲開日出天放晴	松江两岸飄歌聲

หยุ่นคอยยิดชุดเทียนปิอ้องเชี่ยง	โฉ่งเข้วลิอ้องอ้อนเพี่ยวกอซัง
เมื่อหมู่เมฆเคลื่อนคล้อยตะวันก็ทอแสง	สองฝั่งแม่น�้าโฉ่งเจียงอบอวลไปด้วยเสียงเพลง

自古山歌松口出	松口山歌最生名

ชื่อคู่ซานกอโฉ่งเข้วชุด	โฉ่งเข้วซานกอจุ้ยซางเหมี่ยง
เพลงซานเกอก�าเนิดมาจากเมืองซงเข่าตั้งแต่บรรพกาล	เป็นถิ่นซานเกอที่มีชื่อเสียงที่สุด

	 สรุปแล้ว	แนวร้องซานเกอของชนชาวฮากกามีหลากหลาย	ร้องเพื่อบอกเล่าถึง
การงานอาชีพทีท่�าประจ�าวนั	ร้องชมววิทวิทศัน์สวยงามของภเูขาแมกไม้ล�าธารสายน�า้	
ความงามของบ้านเมืองถิ่นฐาน	ความสวยงามร่าเริงของหญิงสาวชายหนุ่ม	หรือกระทั่ง
ร้องเป็นการเกี้ยวพาราสีจนบางคู่ถึงกับได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันก็มีเป็นประจ�า	
ดังภาพยนต์เรื่องเพลงรักชาวเรือเป็นต้น	 นับว่าซานเกอมีคุณประโยชน์เอนกประการ	
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันของคนฮากกา

ที่มาและแหล่งอ้างอิง
1.http://www.baike.com/wiki/%E5%B1%B1%E6%AD%8C
2.http://baike.baidu.com/view/10090583.htm
3.http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%AD%8C
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	 	 	 	 	 นครสวรรค์และประธานกิตติมศักดิ์
	 	 	 	 	 มูลนิธิปากน�้าโพประชานุเคราะห์
	 คุณสมหวัง	หล่อรุ่งเรืองกุล	 นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
	 	 	 	 	 สมาคมฮากกานครราชสีมา
	 คุณยุพา	หล่อรุ่งเรืองกุล				 ประธานกิตติมศักดิ์ชมรมสตรีฮากกา
	 	 	 	 	 นครราชสีมา	 	 	
	 คุณธนกฤต	ศรีสันติสุข	 	 นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
	 	 	 	 	 สมาคมฮากกานครราชสีมา
	 คุณสุพจน์	วัฒนาวงศ์เสถียร	 ที่ปรึกษาสมาคมฮากกาบุรีรัมย์
	 คุณบ�ารุง	ลาภรังสิวัฒน์		 	 อุปนายกสมาคมฮากกาปากช่อง
	 คุณจ�าลอง	และคุณปณิตา		กิตติภรณ์กุล	กรรมการสมาคมฮากการาชบุรี
 
องค์กร ภาคี ร่วมงาน และให้การสนับสนุน
	 -	เว็บมาสเตอร์ของ	www.hakkapeople.com
	 -	ศูนย์ฮากกาศึกษา	กรุงเทพ
	 -	สมาคมฮากการาชบุรี
	 -	สมาคมฮากกาบุรีรัมย์
	 -	สมาคมฮากกานครสวรรค์
	 -	สมาคมฮากกานครราชสีมา
	 -	สมาคมฮากกาปากช่อง
	 -	สมาคมเหมยเซี่ยน
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