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บทคัดย่อ  

บทความน้ีมุ่งศึกษาวิถีชีวิตชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ผ่านทางผลงานวรรณกรรมประเภทสารคดีในรูปแบบ
ร้อยแก้วของเหยาจงเหว่ยกวีจีนโพ้นทะเล จ านวน 2 เรื่อง คือ เรื่องพิธีไหว้บรรพบุรุษ และเรื่องกินเจเก้าวัน เป็นการวิเคราะห์
คุณค่าด้านเน้ือหาสาระ แนวคิดและกลวิธีน าเสนอ จากการศึกษาพบว่าวรรณกรรมจีนเหล่าน้ีมีเรื่องราวที่สะท้อนวิถีชีวิตจีน
โพ้นทะเลในประเทศไทย ด้านปรัชญาจีน ด้านศาสนา ความเชื่อในสังคมไทย และด้านความเป็นจีนแต้จ๋ิวพลัดถิ่น การศึกษาวิถี
ชีวิตผ่านเรื่องราวจากวรรณกรรมเหล่าน้ี เปรียบเสมือนภาพที่สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ ความเชื่อ ความรักและผูกพัน
ในถิ่นฐานบ้านเกิดของกลุ่มชน ที่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานจากที่หน่ึงไปสู่อีกที่หน่ึง 

ค าส าคัญ: วิถีชีวิตจีนโพ้นทะเล, วรรณกรรมจีน, เหยาจงเหว่ย 

  
Abstract  

This artical to study the overseas Chinese’s way of life in Thailand through the poetic literatures 
in type of documentary of Yao Zongwei, the overseas Chinese poet which are related to ancestor worship 
and nine days vegetarianism to analyze values of conceptual according to the framework of the study. It 
was found that these Chinese literature has a story that reflected the overseas Chinese way of life in the 
field of Chinese philosophy, religion, and belief in Thai society. And, as Chaozhou diaspora, life through 
the stories of these literatures is a picture that reflects the living conditions, beliefs, love and commitment 
on the hometowns of people who migrated  from one place to another. 
Keyword: Overseas Chinese way of live, Chinese literature, Yao Zongwei  
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1. บทน า 
สังคมมนุษย์มีความเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาต้ังแต่อดีตจนปัจจุบัน บรรพบุรุษรุ่นก่อนได้ทิ้งหลักฐานไว้มากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นวัตถุโบราณ หรืองานวรรณกรรม อันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปสู่การศึกษาเรื่องราวในอดีต โดยเฉพาะวรรณกรรมซึ่งผู้แต่งมักจะ
บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานผ่านวรรณกรรม ฉะน้ันวรรณกรรมจึงเป็นเสมือนกระจกที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมมนุษย์ในอดีตได้เป็นอย่างดี  

เหยาจงเหว่ยนักเขียนจีนโพ้นทะเลเป็นชาวแต้จ๋ิว (潮州) บ้านเดิมอยู่อ าเภอฉาวหยาง (潮阳) มณฑลกวางตุ้ง (广东) 
ประเทศจีน มีอาชีพเป็นนักธุรกิจ บั้นปลายชีวิตผันตัวเองเข้าสู่การเป็นนักเขียน เคยด ารงต าแหน่งเป็นประธานสมาคม และรอง
ประธานสมาคมชาวจีนโพ้นทะเล สมาคมทางธุรกิจมาแล้วมากมายด้วยกัน (司马攻, 1998: 17) เหยาจงเหว่ยเป็นผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จทั้งด้านการท าธุรกิจ และการเป็นนักประพันธ์ที่สร้างสรรค์ผลงานมากมายให้กับวงการวรรณกรรมจีนในประเทศไทย 

วรรณกรรมจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย (泰华文学) ในที่น้ี คือ งานวรรณกรรมที่นักเขียนชาวจีนโพ้นทะเล หรือชาว
ไทยเชื้อสายจีนใช้ภาษาจีนกลางในการสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์ ถือก าเนิดขึ้นจากการจัดต้ังชมรมทางวรรณกรรมของนัก
ธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล และชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย ที่ต้องการสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนผลงานทางวรรณกรรม
เป็นงานอดิเรกยามว่างเว้นจากงานธุรกิจ (ชิดหทัย, 2554: 76) 

วรรณกรรมจีนของเหยาจงเหว่ยมีด้วยกันหลายเล่ม มีทั้งประเภทร้อยแก้ว และร้อยกรอง ที่น ามาศึกษาน้ันเป็นบท
ประพันธ์ร้อยแก้ว ที่เขียนบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษรภาษาจีน เช่นเรื่องพิธีไหว้บรรพบุรุษ (拜清明) กินเจเก้าวัน (食九皇斋) 
กลับบ้านเกิด (做唐山) และส่งจดหมายกลับบ้าน (寄家批) วรรณกรรมเหล่าน้ีมีที่มาจากการบันทึก บอกเล่าเรื่องราวของเหยา
จงเหว่ยผู้ซึ่งมีใจรักด้านงานประพันธ์เมื่อครั้งเริ่มก้าวเข้ามาท างานในประเทศไทย เพ่ือต้องการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่าน
ตัวอักษรให้คนรุ่นหลังได้รู้ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนโพ้นทะเลในยุคสมัยน้ัน ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นวิถี
ชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านปรัชญาจีน ด้านศาสนา ความเชื่อในสังคมไทย และด้านความเป็น
จีนแต้จ๋ิวพลัดถิ่น 

 
2. ความรู้เก่ียวกับจีนโพ้นทะเล 

จีนโพ้นทะเลเป็นกลุ่มคนพลัดถิ่นที่อาจกล่าวได้ว่ามีจ านวนมากที่สุดในโลก ซึ่งกระจายอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก ใน
จ านวนน้ีอาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงประมาณร้อยละ70ของคนจีนโพ้นทะเลทั่วโลก (เกรียงศักด์ิ, 2555: ออนไลน์) 
การอพยพของคนจีนไปทั่วโลกในอดีต โดยส่วนใหญ่เป็นการอพยพออกไปในฐานะแรงงาน โดยเฉพาะในยุคล่าอาณานิคม 
แรงงานชาวจีนโพ้นทะเลมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเจ้าอาณานิคมซึ่งขาดแคลนแรงงาน 
คุณลักษณะที่ชัดเจนประการหน่ึง ของคนเชื้อสายจีนคือความเป็นผู้ประกอบการ ชาวจีนอพยพที่ยากจนและขาดการศึกษา
สามารถก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการได้เป็นจ านวนมาก และกิจการจ านวนหน่ึงเติบโตขึ้นเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 
ข้อมูลการจัดอันดับคนรวยของนิตยสารฟอบส์ ในปี 2554 ยืนยันว่าคนรวยที่สุด 10 อันดับแรกของไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และสิงคโปร์ เป็นคน เชื้อสายจีนถึง 8 คน (นิตยสารฟอบส์, 2554: ออนไลน์) 

ชาวจีนโพ้นทะเล ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Overseas Chinese และในภาษาจีน เรียกว่า 华侨 (huáqiáo) ซึ่ง
หมายถึงกลุ่มคนสัญชาติจีนที่อพยพออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึงดินแดนภายใต้การปกครองของรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้แก่ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ไปต้ังถิ่นฐานยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนค าว่า 华裔 (huáyì) มีความหมายว่า 
ลูกหลานของชาวจีนโพ้นทะเล หรือก็คือคนรุ่นหลังของชาวจีนโพ้นทะเลน่ันเอง 
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ชาวจีนได้เดินทางมาค้าขายและอยู่อาศัยในดินแดนโพ้นทะเลนับแต่อดีตเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ในสมัยราชวงศ์หมิง 
(ค.ศ. 1368 - 1644) ได้มีชาวจีนที่เป็นพ่อค้าเรือส าเภาเข้ามาค้าขายและต้ังถิ่นฐานในเส้นทางเดินเรือยุคโบราณ เช่น หมู่เกาะ
อันเป็นอาณาเขตประเทศฟิลิลิปปินส์ในปัจจุบันและดินแดนในแหลมมลายู ช่องแคบมะละกา และหมู่เกาะต่าง ๆ  ซึ่งเป็น
ประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน ผู้ต้ังถิ่นฐานที่เป็นพ่อค้าเหล่าน้ีเรียกกันว่า Huáshāng ซึ่งพ่อค้าชาวจีนเหล่าน้ีได้อยู่กินกับสตรี
พ้ืนเมืองจนเกิดชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในยุคแรก ๆ โดยมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดถึงยุคปัจจุบัน (Lew and 
Wong, 2002) 

คนจีนเดินทางมาเมืองไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัย  ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าชาวจีนที่เดินเรือเข้ามาติดต่อค้าขายครั้นถึงสมัย
อยุธยาบางส่วนได้เข้ามาต้ังถิ่นฐานและช่วยด้านการค้าส าเภาของไทย จนถึงสมัยกรุงธนบุรีจึงมีชาวจีนเข้ามาค้าขายและพ านัก
อยู่เป็นจ านวนมาก ชาวจีนที่เข้ามาต้ังถิ่นฐานในประเทศไทยต้ังแต่สมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์มักมาจากมณฑลกวางตุ้ง 
ฮกเกี้ยน และไหหล า (ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์, 2554) 

 
ตารางที่1 ตารางแสดงจ านวนชาวจีนโพ้นทะเล 

ประเภท 
จ านวนคน 

ชาย หญิง รวม 
แต้จ๋ิว  78,091 8,207 86,298 
ฮกเกี้ยน  19,823 2,367 22,190 
กวางตุ้ง  25,978 4,151 30,192 
ไหหล า 12,165 903 13,068 

ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 น. 30/9 ยอดส ามะโนครัว มณฑลกรุงเทพฯ ศก. 128 
 

ชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมายังประเทศไทยมาจากมลฑลกวางตุ้ง (广东) และฝูเจ้ียนหรือฮกเกี้ยนที่คนไทยนิยมเรียก 
(福建) เป็นส่วนใหญ่ สาเหตุหลักมาจากความแร้นแค้นและภัยสงคราม ประกอบกับเมืองทั้งสองต่างเป็นเมืองท่า จึงเอื้อต่อการ
อพยพ ชาวจีนโพ้นทะเลในสมัยน้ัน อพยพไปกับเรือส าเภาบรรทุกสินค้า มีทั้งที่เข้าไปอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ด้วย
ความที่คนจีนเป็นคนขยัน สู้งาน เมื่อเข้ามายังประเทศไทยแล้วพวกเขาจะประกอบอาชีพต้ังแต่ เลี้ยงหมู ปลูกผัก ช่างไม้  
งานบริการต่างๆ พนักงานตามห้างร้าน ไปจนถึงมีกิจการร้านค้าเป็นของตัวเอง (施坚雅, 2010: 33 - 37) 

จะเห็นได้ว่าชาวจีนโพ้นทะเลมีความเกี่ยวพันกับสังคมไทยมาช้านาน การเข้ามาอยู่รวมในสังคมเดียวกัน ท าให้เกิด
การหลอมรวมทางภาษาและวัฒนธรรม แต่กว่าจะถึงขั้นน้ันชีวิตชาวจีนโพ้นทะเลต้องผ่านเรื่องราวมากมาย  เรื่องราวชีวิต
เหล่าน้ันได้ถูกบันทึกเป็นงานวรรณกรรมจีนประเภทต่าง ๆ  อันสร้างสรรค์จากชาวจีนโพ้นทะเลที่รักในงานประพันธ์  โดยใช้
ภาษาจีนในการบอกเล่าเรื่องราว 

 
3. เหยาจงเหว่ย : กวีจีนโพ้นทะเล 

เหยาจงเหว่ย (姚宗伟) นักประพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเล มีนามนามปากกาว่า เหยาจงเหว่ย (遥中苇) เหยาเยวี่ยน 

(遥远) และหูเฟิง (胡枫) เกิดในปี ค.ศ. 1924 ที่อ าเภอฉาวหยาง (潮阳) มลฑลกวางตุ้ง (广东) สาธารณรัฐประชาชนจีน สมัย

เยาว์วัยได้ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนมัธยม ลี่อีจง (立一中) โรงเรียนมัธยมแห่งแรกของซานตง (山东) ด้วยเหตุจากสงครามท า
ให้ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ในขณะที่ศึกษาอยู่แค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 หลังจากน้ันพออายุได้ 18 ปี ได้อพยพเข้า
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เมืองไทยอาศัยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตอนอายุ 22 ป ีได้ด ารงต าแหน่งเป็นครูใหญ่
โรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งหน่ึงที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเวลา 2 ปี จากน้ันได้เริ่มผันตัวเองเข้าสู่การท าธุรกิจและได้ก่อต้ังโรง
ภาพยนตร์ของตัวเองจนประสบความส าเร็จมีเงินเก็บก้อนแรกในชีวิต หลังจากน้ันได้จัดต้ังบริษัทท าป้ายโฆษณาขึ้นที่กรุงเทพฯ 
เปิดด าเนินกิจการอยู่นานนับสิบปีจนฐานะมั่งค่ัง ในบั้นปลายชีวิตได้ผันตัวเองเข้าสู่การเป็นนักประพันธ์ (姚宗伟, 1996: 35) 
ผลงานการประพันธ์ไทยจีนที่ได้เผยแพร่มีจ านวนมากมาย อาทิเช่น ความอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิ (春暖) และหนังสือรวมบท
ประพันธ์ร้อยแก้ว (姚宗伟散文选) เป็นต้น ถือได้ว่าเหยาจงเหว่ย (姚宗伟) เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในด้านธุรกิจการค้า  
ซึ่งสามารถเห็นได้จากการลงทุนก่อต้ังบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ถึงสองแห่ง  ท าให้ฐานะทางการเงินมั่งค่ังอย่าง
รวดเร็ว และด้วยความรักในงานเขียน ช่วงบั้นปลายชีวิตจึงได้ผันตัวเองเข้าสู่การเป็นนักเขียน แต่งบทประพันธ์ และวิจารณ์บท
กลอนต่าง ๆ อย่างจริงจัง กับเหล่าผองเพ่ือนในสมาคมนักเขียนจีนโพ้นทะเล 

 
4. ภาพสะท้อน : วิถีชีวิตชาวจีนโพ้นทะเลจากวรรณกรรมของเหยาจงเหว่ย 

ดังที่ได้กล่าวเบื้องต้นแล้วว่าศึกษาจากบทประพันธ์ร้อยแก้ว ซึ่งเป็นการเขียนบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษรภาษาจีน 
เช่นเรื่อง พิธไีหว้บรรพบุรุษ (拜清明) กินเจเก้าวัน (食九皇斋) กลับบ้านเกิด (做唐山) และส่งจดหมายกลับบ้าน (寄家批) 
จากการศึกษาท าให้เห็นถึงภาพวิถีชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว หลอมรวมของวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย - จีน การรักษาไว้ซึ่งตัวตนที่แท้จริงของชาวจีนโพ้นทะเล และเข้าใจถึงวิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวจีนโพ้นทะเลในยุคสมัยน้ันสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพวิถีชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศ
ไทย ทั้งในด้านปรัชญาจีน ด้านศาสนา ความเชื่อในสังคมไทย และด้านความเป็นจีนแต้จ๋ิวพลัดถิ่น 

ซือหม่ากง (司马攻) ประธานสมาคมนักเขียนชาวจีนแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงวรรณกรรมจีนในประเทศไทยไว้ว่า  
“บทประพันธ์ภาษาจีนในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากงานวรรณกรรมในประเทศจีน ซึ่งถือก าเนิดมาจากการใช้ชีวิตของชาว
จีนโพ้นทะเลในสังคมไทย บทประพันธ์เหล่าน้ีจัดเป็นส่วนหน่ึงของงานวรรณกรรมไทย และหากจะให้ผลงานเหล่าน้ีได้รับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องยอมรับให้ได้เสียก่อนว่าวรรณกรรมจีนในประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึงของวรรณกรรมไทย” (司马攻, 
1991) วรรณกรรมจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยเหล่าน้ีต่างใช้ภาษาจีนในการสร้างสรรค์เรื่องราวขึ้น โดยนักประพันธ์ชาวจีนโพ้น
ทะเลในประเทศไทย กล่าวถึงแนวคิด วิถีชีวิต และความเป็นชนชาติจีนในสังคมไทย ซึ่งมีนักวิชาการจีนบางคนจัดเอาผลงาน
ประเภทน้ีเป็นงานวรรณกรรมของประเทศจีน แต่นักเขียนโพ้นทะเลทั้งหลายไม่สนับสนุนแนวความคิดน้ี และยังแย้งอีกว่า
ผลงานเหล่าน้ีต่างบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทย ซึ่งวรรณกรรมจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยได้ดังน้ี 

 
5. ด้านปรัชญาจีน 

ส าหรับชาวจีนแล้วปรัชญาจีนจะมีส่วนเกี่ยวขอ้งสัมพันธ์กับชีวิตต้ังแต่แรกเริม่ของการเขา้เรียนเลยทีเดียว (เฝิงอิ่วหลัน, 
2537) ปรัชญาจีนมีทั้งทางการเมือง การด ารงชีวิต สอนให้ผู้ที่ศึกษาเข้าใจความเป็นไปของสังคม ด้วยการรู้จักคิดไตร่ตรองตาม
หลักเหตุและผล เมื่อคนในสังคมต่างปรับตัวได้โดยสมบูรณ์แล้ว จึงจะท าให้สังคมน่าอยู่ได้ ดังบทประพันธ์ท่อนหน่ึงของเหยาจง
เหว่ย(姚宗伟) ในเรื่อง พิธไีหว้บรรพบุรุษ (拜清明) ว่า 

 
“烈日炙得行人汗流浃背，坐在车里人太多更不好受，闷热和汗酸味迫得人人喘不过气。他们明知道有如

此苦头吃，仍旧年年上坟，扶老携幼，这一番愼终追远的孝思，真是可敬！可敬！” 
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บทประพันธ์ข้างต้นหมายความว่า “แม้แสงแดดจะแผดเผาจนคนเดินเท้าเหง่ือท่วมร่าง น่ังรถก็แออัดจนแทบทนไม่
ไหว ทั้งร้อนทั้งเหม็นกลิ่นเหง่ือคละคลุ้งไปหมดจนแทบหายใจไม่ออก แม้พวกเขาจะรู้ดีว่าต้องพบกับความล าบาก แต่ก็ยังหอบ
ลูกหลานจูงคนแกเ่ฒ่าไปไหว้บรรพบุรุษทุกปีไม่เคยขาด ช่างน่าเลื่อมใสยิ่งนัก” 

จะเห็นได้ว่าบทประพันธ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความกตัญญู (孝) อย่างชัดเจน เพราะถึงแม้ว่าการไปไหว้บรรพบุรุษใน
ตอนน้ัน จะล าบากเพียงใด ชาวจีนโพ้นทะเลทั้งหลายต่างไม่เคยย่อท้อที่จะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ดังปรัชญาจีนที่ว่า 
“百善孝为先” ซึ่งหมายความว่าอันบุญกุศลทั้งหลาย กตัญญูต้องมาก่อน  

 
6. ด้านศาสนา ความเช่ือในสังคมไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศเมืองพุทธ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาพุทธ ดังน้ันศาสนาพุทธจึงเป็น
ศาสนาประจ าชาติของไทย พิธีกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ล้วนมีพิธีกรรมด้านศาสนาพุทธเป็นพิธีกรรมหลัก และจะมีความ
เกี่ยวข้องกับชีวิตของเหล่าพุทธศาสนิกชนต้ังแต่แรกเกิดจนกระทั่งตาย ดังบทประพันธ์ท่อนหน่ึงของเหยาจงเหว่ย (姚宗伟)  
ในเรื่อง กินเจเก้าวัน (食九皇斋) ว่า  

 
“我们每年吃掉的家禽、家畜、水产不知道有多少，有人甚至吃野生动物，这些吃的肉类都从杀生而来的

，我们虽没有直接杀生，许多家禽、家畜、水产却因为我们而死。如果一年能少吃九天荤腥，屠宰场便少杀了许多

生命，加以斋期中吃素、礼佛，减少贪嗔痴的念头，心境会比较宁静，让身心稍有休息，对健康更有益处；好的风

俗习惯，往往能持之永久，岂必穷求轶闻。” 
 
บทประพันธ์ข้างต้นหมายความว่า “ในแต่ล่ะปีสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็น สัตว์บก สัตวป์ีก สัตว์น้ า หรือแม้กระทั่งสัตว์ป่า 

ต้องถูกฆ่าเป็นอาหารของเราจ านวนนับไม่ถ้วน ถึงแม้เราจะไม่ได้ฆ่ามันเองกับมือ แต่มันก็ต้องมาตายเพราะเรา ถ้าหากในหน่ึงปี
เราหยุดกินเน้ือสัตว์แค่เพียง 9 วัน คงช่วยให้สัตว์เหล่าน้ันสูญเสียชีวิตน้อยลง ในวันเทศกาลกินเจต้องกินมังสวิรัติ ถือศีล ปล่อย
วางจากความกังวล ท าจิตใจให้สงบ ให้ร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลาย จะท าให้ร่างกายแข็งแรง ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดี 
ที่ควรรักษาไว้สืบไป ไม่ต้องรอให้ยากจนก่อนแล้วค่อยท า”  

จะเห็นได้ว่าชาวจีนโพ้นทะเลได้ซึมซับเอาความโอบอ้อมอารี ความรู้คุณค่าของหน่ึงชีวิตที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคน 
หรือสัตว์ รู้จักการวางตัวอยู่ในศีลในธรรมตามหลักพุทธศาสนามาใช้ ถึงแม้จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ  ก็ตาม ชาวจีนโพ้นทะเล
ที่ต้ังหลักปักฐานอยู่ในประเทศไทยจะจัดให้มีเทศกาลกินเจขึ้นทุกปี และในเทศกาลกินเจจัดให้มีการกราบไหว้ บูชาเทพเจ้า 

 
7. ความเป็นจีนแต้จ๋ิวพลัดถ่ิน 

ส าหรับประเทศไทยแล้วชาวจีนแต้จ๋ิวนับได้ว่ามีจ านวนมากที่สุดในบรรดาชาวจีนโพ้นทะเลทั้งหมด  ชาวจีนแต้จ๋ิว  
หรือชาวจีนเฉาโจว (潮州) คือ ชาวฮั่น (汉族) ที่เป็นคนท้องถิ่นในเขตเฉาซาน (潮汕) ในภาคตะวันออกของมณฑลกวางตุ้ง 
(广东) ประเทศจีน และใช้ภาษาแต้จ๋ิว (潮州话) เป็นภาษาถิ่น ซึ่งภาษาพูดของชาวแต้จ๋ิวน้ันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาถิ่น
ฮกเกี้ยน ในด้านอาหารการกินน้ันชาวแต้จ๋ิวมีลักษณะเฉพาะตัว ถ้าจะพูดถึงด้านจ านวนชาวจีนโพ้นทะเล (华侨 huáqiáo) ที่
อพยพเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว ชาวจีนแต้จ๋ิว (潮州) ถือได้ว่ามีจ านวนมากที่สุด นอกจากน้ีแล้วยังมี จีนแคะ ไหหล า ฮกเกี้ยน 
และอื่น ๆ ได้อพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่ตามพ้ืนที่รอบ ๆ แม่น้ าเจ้าพระยาและตามภาคกลางต้ังแต่ยุคกรุงศรีอยุธยามีบท
ประพันธ์ของเหยาจงเหว่ย (姚宗伟) หลายเรื่อง ที่กล่าวถึงวิถีชีวิตของชาวแต้จ๋ิว ซึ่งถูกฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของชาวจีนโพ้น
ทะเล ดังค าภาษาถิ่นของเหยาจงเหว่ย (姚宗伟) ที่ปรากฏในบทประพันธ์ เช่น 
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ตารางที่2 : ตารางเทียบค าภาษาแต้จ๋ิวและภาษาจีนกลาง 

ภาษาถ่ินแต้จ๋ิว ภาษาจีนกลาง ความหมายภาษาไทย 

番客 归侨 ชาวจีนโพ้นทะเลที่กลับสู่ประเทศจีน 

过番 华侨 ชาวจีนโพ้นทะเล 

头家叔 老板 เถ้าแก ่

唐山 家乡 บ้านเกิด 

做唐山 回乡 กลับบ้านเกิด 

栈 货仓 โกดังสินค้า 

火砻 碾米厂 โรงสีข้าว 

花会 赌业 กิจการด้านการพนัน 

家批 家书 จดหมายจากทางบ้าน 

 
จะเห็นได้ว่าแม้ชาวจีนโพ้นทะเลจะต้ังถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยนานเพียงใด แต่พวกเขาก็ไม่เคยลืมตัวตน รากเหง้า 

ความเป็นชาวแต้จ๋ิวของพวกเขาเลยแม้แต่น้อย 

 
8. บทส่งท้าย 

การมองวิถีชีวิตชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยผ่านวรรณกรรมจีนของเหยาจงเหว่ยครั้งน้ี แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของ
ชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว หลอมรวมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยและจีนเข้า
ด้วยกัน และการรักษาไว้ซึ่งตัวตนที่แท้จริงของชาวจีนโพ้นทะเล ที่เราไม่สามารถศึกษาได้จากสภาพสังคมในปัจจุบัน เน่ืองจาก
สังคมในแต่ละยุค แต่ละสมัยล้วนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ฉะน้ันวรรณกรรมจีนเหล่าน้ี จึงเป็นเสมือนกระจกที่
สะท้อนให้เห็นภาพวิถีชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเล น าไปสู่เรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดี วรรณกรรมจีนเหล่าน้ีจึงมีความส าคัญ
ควรแก่การรักษาไว้ให้คงอยู่คู่วงการวรรณกรรมไทยสืบไป 
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