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อารยธรรมจีนเกิดข้ึนประมาณ 5,000 ปกอนคริสตศักราช

บริเวณลุมแมนํ้าฮวงโหและแยงซีเกียง จวบจนปจจุบัน ไมวาจะ

เปนเรื่องเศรษฐกิจ สัมคม หรือวัฒนธรรม จีนเปนประเทศหน่ึง

ท่ียังคงรูปแบบดั้งเดิมไวไดไมเปลี่ยนแปลง แถมยังผงาดข้ึนมา

เปนหนึ่งในผูนําทางเศรษฐกิจของประเทศตะวันออกไดอีกดวย

แมจีนจะกาวข้ึนมาเปนผูนําในหลาย ๆ  ดาน แตเบื้องหลัง

ของประเทศน้ีกลับซอนสิ่งลึกลับ แปลกประหลาดไวหลายเรื่อง

ไมวาจะเปนสุดยอดอาหารพิสดารอยางทารกตุนยาจีน ตํานาน

ที่มาของวัดเสาหลินอันโดงดัง ประวัติความเปนมาท่ีซอนอยูของ

กําแพงเมืองจีน หรือแมแตสุสานปริศนาของจิ๋นซีฮองเตท่ียังไมมี

ใครขุดพบ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ  อีกมากมาย

หากอยากรูวาเร่ืองราวเหลาน้ีมีท่ีมาอยางไร ลองเปดหนา

ตอไปอานดูสิ... 

นานมีบุคสพบัลเิคชัน่ส
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ในละครหรือภาพยนตรผีจีนโบราณ เรามักจะเห็น “ผีดิบ”

กระโดดไปมา แลวเคยสงสัยไหมวา ทําไมผีจีนตองกระโดด 

ผีกระโดดเกิดจากพิธีขนศพอยางหนึ่งของชาวจีนโบราณ

เมื่อใครเสียชีวิตก็ตองนําศพกลับบานเกิด จึงตองมีพิธีสงศพกลับ

บานนั่นเอง

เม่ือเสียชีวิตแลว ศพจะแข็งตัว



การเคล่ือนยายศพทําไดดวยการมัดชวงแขนท้ัง 2 ขางติดกับไมไผ

ในทายืน มีผูหามหนาหลัง จึงทําใหขนศพไดในปริมาณมากและ

ประหยัดเวลา เวลาเดินจะโยกเยกไปมา ทําใหดูเหมือนศพกระโดด

ไดน่ันเอง  อยางไรก็ตาม คนจีนไมนิยมใหศพผานหนาบาน เพราะ

เช่ือวาจะนําความอัปมงคลมาให การเคล่ือนยายศพจึงตองทําใน

เวลากลางคืน และมีการสั่นกระดิ่งเตือนใหแตละบานรับรู
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คําวา “เชือก” ในภาษาจีนคือ “เสิง” ซึ่งพอง

เสียงกับคําวา “เสิน” ท่ีหมายถึง เทพเจาหรือเทวดา

สวนคําวา “เงื่อน” ในภาษาจีนคือ “เจี๋ย” ส่ือถึง

ความปรองดอง ความสมบูรณ หรือพละกําลัง เมื่อ

นําคําท้ังสองมารวมกันจะไดคําวา “เสิงเจี๋ย (เชือก

เงื่อน)” ชาวจีนเชื่อวาเชือกเปนตัวแทนของความเปนสิริมงคล

และความศักดิ์สิทธ์ิ เพราะในตํานานกําเนิดมนุษย เกิดจากเทพ

หนี่ววาใชเชือกดึงมนุษยคนแรกขึ้นมาจากโคลน 

ชาวจีนจะนําเชือกมารอยเปนลวดลายตาง ๆ  ซ่ึงแตละแบบ

สื่อความหมายตางกันออกไป  บันทึกหนึ่งในสมัยราชวงศฮั่น

ตะวันออกกลาวไววา เชือกคือตัวแทนของคํามั่นสัญญา ความ

สําคัญของสัญญาข้ึนอยูกับปมท่ีขมวดบนเชือก เชือกเงื่อน

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขมวดปมปลอยพูยาว ใชสื่อถึงความรักมั่นคง

ยืนยาวของชายหญิง หรือเชือกเงื่อนที่รอยไวกับหยกจะชวย

ใหสมปรารถนาทุกเรื่อง เปนตน
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คําวา “เชือก” ในภาษาจีนคือ “เสิง” ซึ่งพองคําวา “เชือก” ในภาษาจีนคือ “เสิง” ซึ่งพอง

เสียงกับคําวา “เสิน” ท่ีหมายถึง เทพเจาหรือเทวดา

สวนคําวา “เงื่อน” ในภาษาจีนคือ “เจี๋ย” ส่ือถึง

ความปรองดอง ความสมบูรณ หรือพละกําลัง เมื่อ

นําคําท้ังสองมารวมกันจะไดคําวา “เสิงเจี๋ย (เชือก

เงื่อน)” ชาวจีนเชื่อวาเชือกเปนตัวแทนของความเปนสิริมงคลเงื่อน)” ชาวจีนเชื่อวาเชือกเปนตัวแทนของความเปนสิริมงคล

และความศักดิ์สิทธ์ิ เพราะในตํานานกําเนิดมนุษย เกิดจากเทพและความศักดิ์สิทธ์ิ เพราะในตํานานกําเนิดมนุษย เกิดจากเทพ
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ภาพวาดจีนมีตนกําเนิดมายาวนาน โดยภาพวาดท่ีมีอายุ

เกาแกที่สุด คือภาพวาดในสมัยราชวงศฮั่น ซึ่งพบในสุสาน

หมาหวังตุย เมืองฉางชา ภาพท่ีวาน้ีวาดบนผืนผาไหม ใหความ

รูสึกละเอียดออนและงดงาม 

เม่ือเขาสูราชวงศถัง ผูมีการศึกษานอกจากจะเขียนบทความ

แลวก็ตองวาดภาพเปนดวย เนื่องจากบานเมืองในยุคน้ันเจริญ

รุงเรืองมาก จนกลายเปนยุคทองของการวาดภาพและสงอิทธิพล

ไปยังประเทศตาง ๆ  ในทวีปเอเชีย

ตอมาในสมัยราชวงศซง ภาพวาดแตละช้ินลวนเปนผลงาน

โดดเดนท้ังสิ้น แตเมื่อเขาสูสมัยราชวงศหมิงและราชวงศชิง 

ภาพวาดกลับไมไดรับความนิยมเหมือนอดีต แมยังคงความ

งดงามไวเชนเดิม

ประเทศญ่ีปุนไดรับอิทธิพลมาจากประเทศจีนและพุทธ-

ศาสนา จึงทําใหภาพวาดของญี่ปุนในสมัยโบราณ มีเรื่องราว

เก่ียวกับประเทศจีนและศาสนาเปนสวนใหญ แตประเทศญ่ีปุน

ใหความสําคัญเร่ืองสีสัน แสง และเงา เพ่ือใหภาพสมจริงย่ิงขึ้น

ซึ่งตางจากภาพวาดของจีนอยูมาก
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ความงามแบบจีนของหญิงสาวแตละยุคสมัยตางกันไป

ทั้งใบหนา ดวงตา ริมฝปาก หรือรูปราง แตมีสิ่งหนึ่งท่ีสาวจีน

แตละยุคสมัยใหความสําคัญเหมือนกัน นั่นคือ คิ้ว
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