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บทคัดย่อ (Abstract)
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตานานและความเป็นมา
ความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตา เพื่อศึกษาถึงการดารงอยู่ของความเชื่อเรื่องด้ายแดงในปัจจุบัน จาก
การศึกษาพบว่าตานานความเชื่อด้ายแดง คือ ตานานความเชื่อที่มีต้นกาเนิดมาจากประเทศจีน ใน
สมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งชาวจีนเรียกว่า（红线） หงเซี่ยน ที่เชื่อว่าหนุ่มสาวที่มีโชคชะตากาหนดให้มา
คู่ กั น จะมี เ ชื อ กสี แ ดงที่ ม องไม่ เ ห็ น ผู ก อยู่ ที่ นิ้ ว ก้ อ ยของแต่ ล ะฝ่ า ย ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งของโชคชะตา
นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นความเชื่อในเรื่องของการสมหวังในความรัก และในปัจจุบันพบว่ายังมีบุคคลที่
มีความเชื่อต่อตานานด้ายแดง และให้ความสนใจกับเรื่องของด้ายแดงนี้อยู่เป็นจานวนไม่น้อย
คาสาคัญ (Keywords): ตานาน; ความเชื่อ; ด้ายแดง
Abstract

This research is a qualitative research. The objective is to study the legend
and the history of the red thread of fate and study the existence of the current red
thread belief. From the study, it is found that the legend of red thread belief is a
myth that originated from China. In the tang dynasty which the Chinese call "Hong
Xian", which is believed to be a destiny young couple there will be an invisible red
rope tied to the little finger of each party. Which is a matter of fate and also
considered as a belief in the fulfillment of love. And at present, there are still
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people who believe in the legend of the red thread and paying much attention to
the topic of this red thread.
Keywords: Legend; Belief; Red thread
บทนา (Introduction)
ในปัจจุบันความเชื่อเรื่องด้ายแดงถือว่าเป็น ที่นิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
แฟชั่น และรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อที่เชื่อว่าหนุ่มสาวที่ มีโชคชะตากาหนดให้มาคู่กันจะมีเชือกสี
แดงที่มองไม่เห็นผูกอยู่ที่นิ้วก้อยของแต่ละฝ่ายซึ่งเป็นเรื่องของโชคชะตา นอกจากนี้ยังถือเป็นความ
เชื่อในเรื่องของการสมหวังในความรัก ซึ่งด้ายแดงแห่งโชคชะตาเริ่มขึ้นจากความเชื่อของประเทศใน
แถบเอเชียตะวันออก มีต้นกาเนิดของความเชื่ อมาจากประเทศจีน ซึ่งภาษาจีนเรียกว่า （红线）
(หงเซี่ย น) มีเรื่องเล่ าว่า ในสมัยราชวงศ์ถังมีเทพเจ้าแห่งความรัก เป็นผู้เฒ่ าที่มีด้ายแดง นามว่า
（月下老） หรือเทพเจ้าจันทรา หรือผู้เฒ่าจันทรา ซึ่งเป็นเทพผู้ควบคุมกาหนดด้ายแดงแห่ง
โชคชะตา และการแต่งงานตามความเชื่อของชาวฮั่น โดยจะผูกด้ายแดงไว้ที่นิ้วของชายหญิงที่เป็น
เนื้ อคู่กัน และเมื่อผู กแล้ว หากถึงเวลาจะได้แต่งงานกัน ไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวากหนามมากมาย
เพียงใดก็ตาม ซึ่งด้ายแดงที่ว่านี้จะล่องหนมีเพียงเทพเจ้าจันทราเท่านั้นที่เห็น ดังที่ปรากฏอยู่ใน
หนังสือ（中华神话传说）ของ สมชาย จิว ที่กล่าวไว้ว่า ผู้เฒ่าจันทรา （月老） เป็นอีกหนึ่ง
ในเทพตามความเชื่อของลัทธิเต๋าที่ยังคงได้รับการนับถือบูชามาจนทุกวันนี้ ในศาลเจ้าของลัทธิเต๋า
แทบทุกที่ต้องมีศาลบูชาผู้เฒ่าจันทราปรากฏอยู่ถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหนุ่มสาวที่ยังไม่มีคู่ เพราะ
ใครเล่าไม่ปรารถนาคู่ มีใครเล่าอยากอยู่ครองโสด ตราบใดที่โลกยังมีความรัก ก็จะยังคงมีผู้คนกราบ
ไหว้บูชาผู้เฒ่าจันทราอยู่เสมอ ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็น ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ความเชื่อนี้ยังเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบัน
จากความสาคัญและเหตุผลดังกล่าวในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการวิจั ยเรื่องศึกษา
ตานานความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตาของชาวจีน เพื่อศึกษาถึงต้นกาเนิด และความเป็นมาของ
ตานานความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตา ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับตานานความ
เชื่อโบราณของจีน และทราบถึง ค่านิยมของชาวจีนโบราณที่มีต่อความเชื่อในเรื่องของด้ายแดงแห่ง
โชคชะตา อันจะนาไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องตานานความเชื่อด้ายแดงที่ส่งผลต่อชาว
จีนในสมัยโบราณ รวมทั้งสามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้ที่สนใจจะศึกษาในเรื่องของความ
เชื่อด้ายแดงนี้ได้อย่างตรงประเด็น
วัตถุประสงค์ (Research Objective)
1. เพื่อศึกษาตานานและความเป็นมาความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตา
2. เพื่อศึกษาการดารงอยู่ของความเชื่อเรื่องด้ายแดงในปัจจุบัน

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2563)

81

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ศึกษาความเป็นมาและต้นกาเนิดของผู้เฒ่าจันทรา （月老）
3.2 ศึกษาความเป็นมาและความเชื่อด้ายแดง
3.3 ศึกษาด้ายแดงกับความเชื่อในปัจจุบัน
3.4 วิเคราะห์ความคิดเห็นในมุมมองด้านความเชื่อและแนวคิด ที่มีต่อความเชื่อด้ายแดง
แห่งโชคชะตา โดยการสรุปวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
4. การเสนอผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยทางคติชนวิทยา (Folklore) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Data) แล้วนาเสนอผลการวิจัยด้วยการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย (Results)
จากการศึกษา สารวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตานานความเชื่อด้ายแดงแห่ง
โชคชะตาของชาวจีนครั้งนี้ สามารถแบ่งผลการวิจัยตามหัวข้อ ดังนี้
1. ความเป็นมาและต้นกาเนิดของผู้เฒ่าจันทรา （月老）
ผู้เฒ่าจันทรา （月老） เป็นอีกหนึ่งในเทพตามความเชื่อของ ลัทธิเต๋าที่ยังคงได้รับ
การนับถือบูชามาจนทุกวันนี้ ในศาลเจ้าของลัทธิเต๋าแทบทุกที่ต้องมีศาลบูชาผู้เฒ่าจันทราปรากฏอยู่
ถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหนุ่มสาวที่ยังไม่มีคู่ และคนที่ปรารถนาที่จะมีคู่ สมหวังในความรัก มีความ
รักที่ราบรื่น ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คนกราบไหว้บูชาผู้เฒ่าจันทราอยู่เสมอ
ดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสื อ （中华神话传说）ของ สมชาย จิว ที่มีเนื้อหาใจความว่า
หากย้อนกลับไปเมื่อ ค.ศ. 627 ปีแรกในรัชสมัยถังไท่จงฮ่องเต้ เมืองหางโจวมีกระทาชายนายหนึ่ง
นาม “เหวยกู”้ เกิดในตระกูลทหาร โชคร้าย เมื่อเขาอายุได้ 12 ปี พ่อของเขาถูกขุนนางกังฉินใส่ร้าย
ถูกถอดยศลดชั้นกลายเป็นสามัญชน พออี กสองปีต่อมาพ่อของเหวยกู้ก็ตรอมใจตาย ไม่นานแม่ของ
เขาก็ตายตามไปอีกคน ทิ้งเหวยกู้สู้โลกเพียงลาพัง เมื่อเหวยกู้ ถึงวัยสมควรมีภริยา แต่ด้วยสถานะ
แบบนี้ทาให้เขาไม่เคยไปสู่ขอใครมาเป็นคู่ชีวิตได้สาเร็จ เหวยกู้รู้สึกหนักใจเป็นอย่างมาก เพราะหาก
ไร้คู่ย่อมมิอาจสืบทอดวงศ์ตระกูล ตระกูลจะไร้ผู้สืบทอดก็ย่อมผิดต่อบรรพชน ซึ่งเนื้อหาของเรื่องนี้มี
ความสอดคล้องกันกับหนังสือเรื่อง 100 เทพและเซียนจีน ของ อู่ ลี่ว์ซิง ที่กล่าวว่า เหวยกู้ได้ออกไป
เดินเล่นเพียงลาพังในยามค่าคืน และบังเอิญได้พบชายประหลาดผู้หนึ่งมีเส้นผม และ หนวดเคราสี
ขาวโพลน นั่งอยู่ข้างถุงสีเขียวกาลังตรวจทานหนังสืออยู่ใต้แสงจันทร์ เหวยกู้ประหลาดใจยิ่งนักจึง
เอ่ยถามเขาว่าอ่านหนังสืออะไร ชายผู้นั้นตอบว่า “ข้ากาลังตรวจทานสมุดบุพเพสัน นิวาสของโลก”
เหวยกู้พบว่าในถุงของเขามีด้ายแดง อยู่มากมายจึงถามว่าด้ายแดงเหล่านั้นใช้ทาอะไร ชายผู้นั้นตอบ
ว่า “ข้าใช้ด้ายแดงเหล่านี้มาผูกเท้าของสามีภรรยา แม้เป็นคู่แค้นคู่อาฆาต หรือ อยู่ห่างไกลกันหมื่นลี้
ข้าก็สามารถจับชายและหญิงที่มีวาสนาต่อกันมาผูกไว้ด้วยกัน ได้”เหวยกู้ถามด้วยความอยากรู้อยาก
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เห็นว่า “ถ้าเช่นนั้นผู้ใดเป็นภรรยาในอนาคตของข้ าเล่า” ชายประหลาดผู้นั้นกล่าวว่า “ภรรยาของ
ท่านคือบุตรสาวของแม่เฒ่าเฉินที่ขายผักอยู่ด้ านเหนือของเรือนแรมแห่งนี้ ” สิบสี่ปีให้หลัง เหวยกู้
ได้รับตาแหน่งขุนนางยศเซียงโจวชันจวินผู้ตรวจการหวังไท่ได้จัดการแต่งบุ ตรสาววัยสิบหกปีให้เขา
เหวยกู้จึงคิดในใจว่า คาทานายของชายประหลาดผู้นั้นเป็นเพียงคาคุยโตโอ้อวด เสกสรรปั้นแต่งขึ้น
เท่านั้นเอง หลังแต่งงานภรรยาบอกเขาว่า “ข้าเป็นหลานของผู้ตรวจการ บิดาที่แท้จริงตายเมื่อข้ายัง
เล็กตอนนั้นข้ายังแบเบาะ ทุกๆวันมารดาต้องขายผักหาเลี้ยงปากท้อง” เหวยกู้รีบถามว่าบิดานาง
เสียชีวิตที่ใด มารดาเป็นคนที่ไหน คาตอบคือ บิดาเสียชีวิตที่เมืองซ่ งเฉิง มารดาคือแม่เฒ่าเฉินแห่ง
เมืองซ่งเฉิง เหวยกู้อดยิ้มไม่ได้ ห่างกันพันลี้มีวาสนาด้ายแดงผูกตัวเขาเองก็หาได้หลุดพ้นจากด้าย
แดงของชายประหลาดผู้นั้นแต่อย่างใดไม่ เมื่อเจ้าเมืองซึ่งเฉิงรู้เรื่องนี้เข้าจึงตั้งชื่อเรือนแรมแห่งนั้นว่า
“ติ้งฮุน เตี้ย น” (ร้ านหมั้น หมาย) นั บ แต่นั้ น มาผู้ คนพากัน เรียกชายชราที่ผู ก ด้ายแดงว่า “ผู้ เฒ่ า
จันทรา” เรื่องราวของเหวยกู้เป็นที่รับรู้กันทั่ว ผู้คนจึงเริ่มหันมากราบไหว้เทพผู้เฒ่า แต่เนื่องจากไม่มี
ใครทราบชื่อแซ่ของเทพองค์นี้ จึงอาศัยเอาจากที่ครั้งแรกที่เหวยกู้ได้พบเทพองค์นี้ ใต้แสงจันทร์ จึง
ขนานนามท่ า นว่า “ผู้ เฒ่ า ใต้จั น ทรา（月下老人）”หรือ เรีย กสั้ น ๆ ว่า “ผู้ เ ฒ่ าจั น ทรา （月
老）” หนุ่มสาวที่เป็นโสด อยากพบคู่ครอง สมหวังในความรัก ต่างพากันกราบไหว้บูชาต่อท่านผู้
เฒ่าจันทราองค์นี้ หน้ารูปปั้นของผู้เฒ่าจันทรามักมีด้ายแดงเอาไว้ให้หนุ่มสาวนากลับไปบูชาเพื่อให้
สมปรารถนา
มาในสมัยราชวงศ์ชิง ในพิธีเข้าหอมักให้คู่บ่าวสาวถือผ้าแดงคนละข้างแล้วจูงกันเข้าหอ
ซึ่งน่าจะได้อิทธิพลมาจากเรื่องราวของท่านนั่ นเอง นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าวันเกิดของเทพผู้เฒ่ า
จันทราคือวันที่ 15 เดือน 8 ซึ่งตามศาลเจ้าส่วนใหญ่ก็จะมีการจัดพิธีฉลองให้ท่าน
จากที่มาในข้างต้นเพียงส่วนหนึ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตานั้น มี
ตานานความเป็นมาอย่างยาวนาน และ ยังมีการกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบัน

รูปที่ 1 ที่มา : https://taoizm-fengsuiseiryudo.com/?pid=145292741
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2. ความเป็นมาและความเชื่อด้ายแดง
หากพูดถึงเรื่องการ สมปรารถนาในเรื่องของความรักนั้น แน่นอนว่ามีหลายวิธี หลาย
เคล็ ด ลั บ ที่ ส ามารถช่ ว ยได้ ในปั จ จุ บั น ก็ มี ค วามเชื่ อ เรื่ อ เนื้ อ คู่ อ ยู่ ว่ า เราทุ ก คนมาเจอกั น เพราะ
บุพเพสันนิวาส แต่ก็ยังมีความเชื่อ เรื่อง “ด้ายแดง” อีกหนึ่งเรื่อง ที่จะสามารถช่วยให้สมปรารถนา
ในด้านของความรักได้
ตานานเรื่องด้ายแดงมีต้น กาเนิดมาจากประเทศจีน โดยมีความเชื่อว่า ด้ายแดงเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นระหว่าง ชาย-หญิง ที่เป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติที่แล้ว ซึ่งเป็นเหมือนแรงอธิษฐานของหนุ่ม
สาวที่ซื่อตรงต่อความรักซึ่งกันและกัน แต่ไม่สามารถครองรักกันได้ ก่อนที่ทั้งสองจะตายจากกันไปได้
ขอพรต่อสวรรค์เพื่อให้ทั้งคู่ได้กลับมาครองรักกันอีกในภพชาติต่อไป เพราะฉะนั้นจึงได้เกิดเป็นความ
เชื่อที่ว่า คนที่คู่กันจะเกิดมาพร้อมกับด้ายแดงผูกไว้ที่นิ้วก้อยของแต่ละฝ่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ยังเชื่อว่าด้ายแดงมีความยาวถึงสองรอบของโลก หลังจากนั้นด้าย
แดงจะค่อยๆ ขดกลับเข้ามาหากันเพื่อให้หนุ่มสาวได้มาเจอกัน และจะขาดจากกันเมื่อทั้งคู่ตายจาก
กันไปแล้ว
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ เฒ่าจันทรา（月老人）ซึ่งเป็นเทพผู้เดียวที่สามารถ
มองเห็นด้ายแดงของมนุษย์ และ สามารถตัดด้ายแดงให้ขาดออกจากกันได้ หากหนุ่มสาวคู่ไหนที่
อยากให้ ต นเองสมหวังเรื่ องความรั ก สามารถไป ขอพรเฒ่ าจั นทราได้ที่ วัดหลงซาน ประเทศ
ไต้หวัน ซึ่งเป็นสถานที่ขอพรในด้านของความรักยอดนิยม ภายในวัดมีรูปปั้นของผู้เฒ่าจันทราอยู่ ยัง
มีที่วัดหวังต้าเซียน ประเทศฮ่องกง ซึ่งที่นี่มีความเชื่อกันว่าสมุดที่ท่านถือเป็นสมุดรายชื่อคู่รักที่จะได้
รับคาอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งจะสามารถช่วยให้สมความปรารถนาในเรื่องของความ
รักได้ และจะมีวิธีการขอพรคือ ผู้หญิง : ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว
อธิษฐานขอเนื้อคู่ ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว ลูบเท้าเจ้าบ่าว ผู้ชาย : ให้ไหว้ที่องค์ท่าน
เทพ 3 ครั้ง เดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว อธิษฐานขอเนื้อคู่ ไหว้ 3 ครั้ง แล้วจึงเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว ลูบ
เท้ารูปปั้นเจ้าสาว ส่วนในประเทศไทยสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรจากท่านได้ที่ วัดมังกรกมลาวาส
หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ ถนน เจริญกรุง แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
10100 ซึ่งจะมีรูปปั้นขององค์ท่านตั้งอยู่เพื่อให้สามารถเข้าไปสักการะขอพรได้

ด้ายแดงกับความเชื่อในปัจจุบัน
รูปที่ 2 ที่มา : https://www.luvfeelin.com/2015/08/hong-

kong-macau-day5.html
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เนื่องจากชาวจีนมีความเชื่อที่ว่า สีแดง คือ สีแห่งความเป็นมงคลของชาวจีน เป็นสัญลักษณ์
แทนธาตุไฟ ซึ่งหมายถึง แสงสว่าง ความอบอุ่น ความรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ และพละกาลัง ดังนั้นสีแดงจึง
เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี และ ความสุข ด้วยเหตุผลนี้ ชาวจีนจึงถือว่า สีแดง เป็นสัญลักษณ์
ของความมงคลที่จะนามาถึงความโชคดี ความสุข และอายุที่ยืนยาว ซึ่ง จะพบการใช้สีแดงได้จาก
เทศกาล และงานมงคลต่างๆ เช่น เทศกาลตรุษจีนที่จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสีแดง และ ซองอั่งเปาก็
จะมีสีแดงเช่นกัน นอกจากนี้ในพิธีงานมงคลสมรสเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะแต่งกายด้วยชุดแต่งงานสี
แดงเพราะเป็นสีมงคล แสดงถึงความกล้าหาญ ความจงรักภักดี ความสาเร็จ โชคลาภ และความโชค
ดี
ด้ายแดงนับว่ามีอิทธิพลต่อความเชื่อที่ว่าจะสามารถช่วยเสริมในเรื่องของความรัก หรือ
เนื้อคู่ได้ จะเห็นได้จากการที่มีผู้คนเดินทางไปไหว้ขอพรจากผู้เฒ่าจันทราเป็นจานวนมาก อย่างเช่น
วัดหลงซานในไทเป หลังจากที่เข้าไปทาการไหว้ขอพรเสร็จแล้วนั้นทางวัดได้มีการแจกด้ายแดงให้แก่
ผู้ที่มาขอพรจากผู้เฒ่าจันทราด้วย
ในปัจจุบันความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตาได้เข้ามามีบทบาทในรูปแบบของเครื่องรางที่มี
ลักษณะคล้ายเครื่องประดับ โดยการที่มีผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับด้ายแดง ซึ่งนับว่าเป็น หนึ่งใน
เครื่องรางที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และ ยังมีความเชื่อว่าถ้าหากได้บูชามาใส่แล้วจะ
ส่งผลให้สมความปรารถนาในเรื่องของความรัก ด้วยเหตุผลนี้จึงทาให้มีร้านค้า หรือ สถานที่ต่างๆ
เปิดให้มีการบูชาด้ายแดงอยู่เป็นจ านวนมาก และ มีผู้ที่เข้าไปบูชาด้ายแดงนี้เป็นจานวนไม่น้อย
เช่นกัน และเนื่องจากด้ายแดงที่ให้การบูชานั้นมีลักษณะที่เป็นเหมือนกับกาไลข้อมือ จึงสามารถ
นามาใส่เป็นเครื่องประดับสวยงามได้
ด้ายแดงในปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นด้ายสีแดงสวยงาม แต่จะมีการออกแบบที่หลากหลาย
แตกต่างกันไป จึงทาให้กลายเป็นที่ดึงดูดให้ผู้คนที่สนใจเข้ามาบูชา และบอกต่อๆกันไป ส่วนใหญ่จะ
เป็นที่นิยมของ นักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น และ วัยทางาน ซึ่งข้อมูลนี้ได้มาจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์
จากกลุ่มตัวอย่าง ณ วัดมังกรกมลาวาส เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รูปที่3 ที่มา : https://teen.mthai.com/love/86980.html
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ผลการวิจัย (Research Results)
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งนี้พบว่า มีทั้งบุคคลที่เชื่อ และ ไม่เชื่อ ในเรื่องของตานานความ
เชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตา ซึ่งบุคคลที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้ได้ให้เหตุผลว่า “โดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่เชื่อใน
เรื่องของโชคชะตาครับ ผมไม่มีความเชื่อว่าความรัก จะสมหวังได้ เพราะเกิดจากโชคชะตา แต่ผม
เชื่อว่าความรักจะสมหวังได้ จะต้องเกิดขึ้นจากตัวของเราเองครับ” และเมื่อถามถึงในปัจจุบันว่ายังมี
ความเชื่อในเรื่องด้ายแดงนี้ปรากฏอยู่หรือไม่ คาตอบที่ได้คือ “ผมไม่ทราบครับเพราะส่วนตัวผมไม่ได้
เชื่อเรื่องนี้เลย แต่ถ้ามีคนรู้จักที่เขาเชื่อ และขอคาแนะนา ผมก็จะแนะนาให้มาไหว้ข อพรกับเทพ
จันทราองค์นี้ครับ เพราะเนื่องจากมีผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องนี้เข้ามาสักการะเป็นจานวนมาก ประกอบ
กับผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่เมื่อมีคนเข้ามาสอบถามในการขอพรเรื่องความรัก ผมก็จะแนะนาให้สักการะ
องค์เทพเฒ่าจันทราครับ” และความนิยมของด้ายแดงในปัจจุบัน ทางเราได้คาตอบว่า “ในส่วนนี้นั้น
โดยส่ ว นตัว ของผมไม่ ทราบจริ ง ๆครั บ ว่ าในปั จจุบั นด้ ายแดงมีค วามนิย มมากน้ อยเพี ยงใด ผมรู้
เพียงแต่ว่าในปัจจุบันมักจะพบเห็นผู้คนสวมใส่ด้ายแดงมากขึ้นครับ ” และเมื่อถามบุคคลที่มีความ
เชื่อในเรื่องนี้ ได้ความว่า “โดยส่วนตัวเชื่อในเรื่องนี้นะคะ จึงเดินทางมาที่นี่เพื่อกราบไหว้ขอพรท่าน
ค่ะ และก็ได้ยินเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วค่ะ แล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้ยังคงส่งผลมาถึงปัจจุบันค่ะ เรื่อง
ด้ายแดงก็คิดว่าเป็นที่นิยมค่อนข้างมากนะคะ เพราะเพื่อนๆ คนรอบข้าง ก็มีการไปบูชาด้ ายแดงมา
ค่ะ เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้สมหวังในเรื่องของความรักค่ะ ” ซึ่งข้อมูลนี้ได้สอดคล้องกับ เรื่อง 100
เทพและเซียนจีน ที่ว่า “ผู้เฒ่าจันทราเปรียบเสมือนเทพผู้ดูแล และ จัดการเรื่องบุพเพสันนิวาส ที่
นาพาคู่แท้มาพบเจอกันด้วยด้ายแดงที่ผู้เฒ่าจันทราเป็นผู้กาหนดไว้” และ เมื่อถามอีกท่านหนึ่ง ก็ได้
คาตอบที่ใกล้เคียงกัน คือ “เชื่อในเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยค่ะ เชื่อว่าท่านเทพจันทราจะผูกชะตาเรา
ไว้กับใครอีกคนหนึ่งไว้ แล้วก็ได้บูชาด้ายแดงมาใส่ไว้ด้วยค่ะ” ซึ่งข้อมูลนี้ได้สอดคล้องกับหนังสือเรื่อง
（中华神话传说）ของสมชาย จิ ว ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า “สมรสก าหนดโดยฟ้ า หาใช่ ใ ครมาน าชั ก
กาหนดโดยฟ้าที่ว่าถ้าพูดให้จาเพาะเจาะจงลงไป ก็คือ กาหนดโดยผู้เฒ่าจันทรานั่นเอง”
การทาวิจัยในครั้งนี้ทาให้ทราบว่าตานานความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตามีประวัติความ
เป็นมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริง และ มีมาอย่างยาวนาน จนส่งผลให้
ความเชื่อด้ายแดงนี้ยังดารงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ทาให้มีความนิยมในการบูชาด้ายแดงเป็นอย่างมาก
อาทิเช่น ในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น และ วัยทางาน
จากข้อมูลที่ได้ในการลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ในครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า มีบุคคลที่เชื่ อ และ
ไม่เชื่อ ในตานานความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตานี้อยู่เป็นจานวนไม่น้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อ และ
วิจารณญาณ ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล แต่บุคคลที่ไม่เชื่อ ไม่ได้มีเจตนา หรือ ความคิดที่จะลบ
หลู่ หรือ ก้าวก่ายความเชื่อของบุคคลอื่นที่มีความเชื่อในเรื่องนี้ ส่วนบุคคลที่มีความเชื่อในเรื่องของ
ด้ายแดงแห่งโชคชะตาได้มีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีองค์เทพผู้เฒ่าจันทรา เพื่อไปกราบไหว้
บูชาขอพรให้สมปรารถนาในเรื่องของเนื้อคู่ หรือ เรื่องของความรัก
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