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ค ำน ำ 

 จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา และวัฒนธรรมและประกอบ
กับมีประชาชนจากทุกภูมิภาคของประเทศอพยพหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพ่ิมมากขึ้น ท าให้จังหวัด
สระแก้วมีลักษณะเป็นพหุสังคม ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ ดังนี้ เขมร ลาว จีน ย้อ เวียดนาม ด้วย
เหตุนี้จังหวัดสระแก้วจึงมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่หลากหลาย
วิทยาลัยชุมชนจึงเห็นความส าคัญในการจัดโครงการการศึกษา รวบรวมภูมิปัญญาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอดให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้ศึกษาและสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญใน
การอนุรักษ์ ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่ สืบต่อไป 
 การรวบรวมภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์จีน ในอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้รับ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก ประธานมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมจีน พ่อค้า 
ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์จีน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญา 5 ชาติพันธุ์ เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวการ
อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและการตั้งรกรากของชุมชนชาวลาว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาในการ
ประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาด้านอาหาร ภูมิปัญญาด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และการแสดง
ของพ้ืนถิ่น เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าวนี้ คณะผู้ด าเนินงานจะได้ด า เนินการตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้องและน าผลจากการรวบรวมภูมิปัญญาน าเสนอในบทเรียนอีเลินนิ่งของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
เพ่ือเผยแพร่ต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ 
ต่อไป 
                                                    
                                                                                                18 มกราคม 2562

นางสาวฐิติมา  มีช้าง และคณะ  



ภูมิปัญญาอาหารชาตพิันธุ์จีน 
อ าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแก้ว 

 

การอพยพถิ่นฐาน 

 ชาวไทยเชื้อสายจีนในอ าเภออรัญประเทศ ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว และเป็นกลุ่มบุคคลที่
ส าคัญทางด้านเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากการสนทนากลุ่มท าให้ทราบว่า มีการอพยพมา 2 
ลักษณะด้วยกันได้แก่ 
 1. บรรพบุรุษชาวจีนในแถบนี้เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว ซึ่งอาศัยอยู่มณฑลกวางตุ้ง แล้วอพยพย้าย
ถิ่นฐานมาตั้งรกรากที่พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ ชาวจีนกลุ่มนี้ถือว่าตนเองเป็นคนไทย เนื่องจาก
ในสมัยนั้นดินแดนส่วนนั้นยังเป็นของประเทศไทย และต่อมาใน พ.ศ. 2489 ไทยได้ยกพระตะบอง 
เสียมราฐ ให้กัมพูชา โดยสนธิสัญญาที่ไทยท าไว้กับฝรั่งเศส จึงท าให้คนจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศไทยตั้งแต่นั้น  
 2. ชาวจีนที่อพยพมาจากภาคกลาง เช่น กรุงเทพฯ สมุทรสงความ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านบางปลาสร้อย กลุ่มชาวจีนกลุ่มนี้มีบรรพบุรุษมาจากประเทศจีนทั้งที่มาโดยเรือ
ส าเภา เรือกลไฟ โดยมีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าชาวจีนในอรัญประเทศ มีบรรพบุรุษอพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2373 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2447 ได้มีการส ารวจประชากรจีนตามมณฑล
ต่าง ๆ ของไทยปรากฏว่า มณฑลปราจีนบุรี (ประกอบด้วยเมืองปราจีนบุรี เมืองฉะเชิงเทรา เมือง
นครนายก เมืองชลบุรี) ในระยะต่อมาชาวจีนได้อพยพเข้ามาในเขตอ าเภออรัญประเทศ ในรุ่นลูก 
หลาน และเข้ามาตั้งถ่ินฐานในชุมชนเมืองของอรัญประเทศ และส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย  
 
ความเชื่อเกี่ยวกับสีของกลุ่มชาติพันธุ์จีน 
 คนไทยเชื้อสายจีน มีความเชื่อเกี่ยวกับสี ดังนี้ 
 1. อาหารที่มีสีแดง หมายถึง ความสุข ความม่ันคง มีชื่อเสียง สีแห่งความโชคดี 
 2. อาหารที่มีสีด า หมายถึงโชคร้าย หายนะ  
 3. อาหารที่มีสีขาว หมายถึง สีของน้ านมแม่ บริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ ใช้ในพิธีศพ หรือพิธีเฉลิม
ฉลอง  
 
อาหารประเพณี 
 1. ประเพณีการเกิด  
  ครอบครัวใดก็ตามที่มีเด็กเกิดในบ้าน ชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการจัดพิธีกรรมที่บ้าน
ของเด็กที่เกิด เมื่อเด็กเกิดจะจัดให้มีการไหว้เจ้าที่ทีบ่้าน ตามแต่ความสะดวกของไหว้ประกอบด้วย ซาแซ 
หมายถึง หมูต้ม เป็ดต้ม ไก่ต้ม ไข่ต้ม (เฮียนคร) น้ าชา ไม่ระบุถ้วยตายตัว เช่น ถ้าครอบครัวไหว้ 3 
ถ้วย ปฏิบัติตามกันมาก็ไหว้ 3 ถ้วย ส่วนบ้านไหนจะไหว้ 5 ถ้วย ก็สามารถท าได้ โดยชาวจีนเชื่อว่า 
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เป็ดแทนน้ า ไก่แทนลม หมู แทนดิน ส่วนไข่ต้มนี้หมายถึง จะถือว่าจะต้องท าให้มันกลมกลืนให้ทุกอย่าง
ราบรื่น ไม่มีขรุขระ โตขึ้นมาจะได้ไม่มีอุปสรรค และไข่จะย้อมสีแดงเพื่อเป็นสิริมงคล 
 
 “ของไหว้ต้องมีซาแซ หมูแทนดิน ไก่แทนลม เป็ดแทนน ้า ไข่ต้มย้อมสีแดงจะถือว่าต้องท้า
ให้มันกลืมกลืนให้ทุกอย่างราบรื่น ไม่ขรุขระ”  

(นายนคร  ตั้งด ารงทรัพย์ : กลุ่มสนทนา) 
 
 2. ประเพณีไหว้รับขวัญ  
  เมื่อเด็กอายุครบ 1 เดือน ครอบครัวจะจัดให้มีการไหว้รับขวัญ โดยครอบครัวที่มีเด็ก
อายุครบเดือนจะน าของฝาก ไปฝากเพ่ือนบ้านเพื่อ แจ้งข่าวแก่เพ่ือนบ้านว่ามีสมาชิกเพ่ิมข้ึน ในพิธีการ
ไหว้นี้ จะไหว้ตามฐานะในแต่ละครอบครัวและมีไข่ต้ม (ชาวจีนเชื่อว่าไข่ ในทุกพิธีกรรมของจีนคือ
ความบริสุทธิ์) การไหว้เจ้าที่ (ตี่จูเอ๊ียะ) นี้ บางครอบครัวไหว้เจ้าที่ที่บ้าน บางทีก็ไหว้แค่ป้ายวิญญาณ 
บรรพบุรุษ หรืออาจไปไหว้ที่วัดเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาน้อยก็ได้ตามสะดวก ผู้ใหญจ่ะมอบสร้อยหรือของขวัญ 
ให้เด็กน้อยเป็นขวัญถุง การโกนหัวเด็กหรือโกนผมไฟ จะท ากันในวันที่เด็กอายุครบเดือน คนไทยเชื้อ
สายจีนรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้เน้นในพิธีกรรมนี้แล้ว   
 

“เด็กครบเดือนจะไหว้รับขวัญต้องมีของฝากเพ่ือนบ้านเพ่ือบอกว่ามีสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีก 1 คน” 
(นายศุภชัย  วังประภา : กลุ่มสนทนา) 

 
 3. ประเพณีรับขวัญหนุ่มสาว   

เมื่อเด็กอายุครบ 15 ปี ชาวจนีจะมีการรับขวัญหนุ่มสาว คนจีนเชื่อว่ามีเด็กอายุครบ 
15 เด็กผู้ชายก็ถือว่าเป็นหนุ่ม เด็กหญิงก็ถือว่าเป็นสาว ดังนั้นจึงมีการไหว้แล้วแต่ครอบครัว โดยจะจัด
ให้มีการไหว้เจ้าที่และผู้ใหญ่ในบ้าน อาหารที่ใช้ไหว้คือ ซาแซ ไข่ และผลไม้ต้องมีส้มเพราะเชื่อว่าโชคดี 
ผู้ใหญ่ในบ้าน เช่น อากง อาม้า จะต้องตัดเสื้อใหม่ให้เด็กเม่ืออายุครบ 15 ปี ครอบครัวที่พร้อมจะเลี้ยง
ฉลอง ถือว่าเป็นวันพิเศษของเด็ก 
 

“วันนั นท้าไรไม่ผิด พ่อแม่ไม่กล้าด่า ได้หยุดเรียน ไม่ต้องไปโรงเรียนในวันนั นเป็นวันพิเศษ” 
(นายสมเกียรติ  เหล่านิกูล : กลุ่มสนทนา) 

 
 4. ประเพณีการรับขวัญหนุ่มสาว เมื่อหนุ่มสาวอายุย่างเข้า 25 ปี ถือว่าเป็นวัยเบญจเพส 
แล้ว มีของไหว้ได้แก่ซาแซ (เป็ด หมู ไก่ และมีผลไม้และต้องมีส้มด้วยเสมอ) โดยมีความเชื่อว่าต้องการ
ให้บรรพบุรุษและเทพเจ้าให้คุ้มครอง (ชุ๊กฮวยฮึ้ง) 
 
 5.  ประเพณีการดูตัวฝ่ายหญิงก่อนตกลงแต่งงาน การแต่งงานนั้น ผู้ใหญ่ฝ่ายชายและ
ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ทาบทามลูกเขย ลูกสะใภ้ หรือมีแม่สื่อติดต่อ ทาบทามให้ การตัดสินใจ



3 
 

แต่งงานหรือไม่แต่งงานนั้นขึ้นอยู่ที่ตัวหนุ่มสาว ส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันนี้ ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะมี
อิสระในการเลือกคู่เลี้ยงน้ าชาปกติ  

  เมื่อผู้ใหญ่ชอบพอลูกสาวบ้านไหนแล้ว จะมีการทาบทาม ขอดูตัวกันก่อน โดยผู้ใหญ่
ฝ่ายชายจะไปที่บ้านฝ่ายหญิงเพ่ือดูตัว ซึ่งการไปนี้จะมีของขวัญไปมอบให้ฝ่ายหญิง การมอบของขวัญ
นี้เรียก เสียวเหม่ง (ของก านัล)  

 
 6. ประเพณีงานหม้ัน 

  งานหมั้น สิ่งที่ของที่ฝ่ายชายจะน าไปหมั้นเจ้าสาว ได้แก่ สินสอดทองหมั้น (เพ้งกิม) เพ้ง 
คือ เงินสินสอด ตามท่ีครอบครัวฝ่ายหญิงเรียกร้อง การจัดเงินไปมอบให้ฝ่ายเจ้าสาวนี้อาจแบ่งซองเงิน
เป็นสินสอด ค่าน้ านม ค่าขนม ค่าเสื้อผ้า และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ก็ได้ ถ้าฝ่ายหญิงยังมี อากง อาม่าอยู่ ก็
ต้องจัดเงินอ่ังเปาซองแดงให้ท่านเป็นพิเศษด้วย ส่วนกิม ก็คือทอง นิยมเป็นเครื่องประดับสี่อย่าง 
เพราะเลขสี่เป็นเลขมงคล ประกอบด้วยก าไล สร้อยคอ ต่างหู และแหวน หากฐานะดีจะมีทองแท่ง 
หรือเครื่องเพชรอ่ืน ๆ ประกอบด้วย นอกจากสินสอดและทองหมั้น ก็ยังมีเครื่องประกอบด้วยผลไม้ 
ขนม ชุดหมู และของเซ่นไหว้ 2 ชุด ผลไม้นิยมใช้กล้วยหอมสีเขียว ทั้งเครือมีจ านวนลูกเป็นคู่ หรือมี
ลูกแฝด ติดตราซั้งฮ้ี หมายถึง ความสุขเป็นคู่ กับส้มเช้งและส้มสีทอง จ านวนลงท้ายด้วยเลขสี่ และติด
ตัวอักษรซังฮ้ี (ศิริกมล สายสร้อย. 2551: 17) 
  ขนมหมั้นแบบจีน ฝ่ายชายต้องเตรียมขนมเพ่ือแจกญาติฝ่ายหญิง ได้แก่ขนมสี่หรือห้าสี 
ได้แก่ ขนมจันอับ ประกอบด้วย ถั่วเคลือบน้ าตาล ถั่วตัด งาตัด เปลือกส้มโอแช่อ่ิม ฝักเชื่อม ข้าวพอง 
ขนมเหนียวเคลือบงา ขนมเปี๊ยะ โรยงา และโก๋อ่อน นอกจากนี้ยังมีซาลาเปา พกท้อ (มีความหมายว่า
เป็นผลไม้แห่งความโชคดี) และคุกกี้ เพ่ือแจกญาติฝ่ายสาว เพ่ือประกาศว่าได้หมั้นแล้ว ปริมาณที่แจก
แล้วแต่ฝ่ายเจ้าสาวจะเรียก บางบ้านอาจให้จ่ายเป็นเงินค่าขนมแทน ส าหรับชุดหมูสดสามถาดประกอบด้วย
หัวหมู เท้าทั้งสี่และหาง ขาหมู หนึ่งคู่และเนื้อส่วนท้อง บางครอบครัว อาจจะใช้เป็นเผือกซึ่งหมายถึง
ความส าเร็จเรียบร้อย หรือให้ซองเงิน และของเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เจ้าที่ สามารถให้เป็นซองเงินได้ 
เพราะแต่ละบ้านมีการจัดของไหว้ไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปจะไหว้อาหารสิบอย่าง เช่น ขนม ผลไม้ ดอกไม้ 
ธูปเทียน เส้นหมี่ เป็นต้น (ศิริกมล สายสร้อย. 2551: 17) 
  สิ่งที่ฝ่ายหญิงต้องเตรียมในพิธีหมั้นที่ส าคัญคือ แหวนหนึ่งวง ส าหรับมอบให้เจ้าบ่าว 
แหวนนี้จะให้ผู้ใหญ่ถือไว้ หรือจะวางรวมในพานแหวนที่เจ้าบ่าวจัดมาก็ได้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งของที่มี
ความหมายดี ได้แก่ เอ๊ียมแดง ปักลวดลายหงส์มังกร อักษรซังฮ้ี และค ามงคล เอ๊ียมนี้จะมีกระเป๋าให้
ใส่ธัญพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ถั่วเขียว สาคู ถั่วด า ห่อด้วยกระดาษแดงเพ่ือความเจริญ
งอกงามรุ่งเรือง และใส่เหรียญกิมเล้ง เป็นเหรียญทองลวดลายมังกรให้ร่ ารวย พร้อมทั้งต้นชุ่งเฉ้าคือ 
ต้นเมียหลวง ซึ่งหมายถึงเกียรติ ที่ปากกระเป๋าเอ๊ียมจะเสียบปิ่นทองเรียกว่า ยู่อ่ี อวยพรให้สมปราร
ถาน และมีสร้องทองที่สายเอ๊ียมด้วย สิ่งที่ฝ่ายหญิงต้องเตรียมส าหรับเข้าพิธี มีไข่แดงจ านวนเป็นเลขคู่ 
อวยพรให้มีลูกหลาน หรือจะใช้เผือกแทนก็ได้ ขนมข้าวพอง โอวเต่ากิ้ว ส้มเช้งติดอักษรซังฮ้ี 1 ถาด 
ชุดล าไยแห้งสองชุดสื่อถึงความหวานหอม ชุ่งเฉ้าสองต้น ใบทับทิม หรืออ้ังฮวยน าโชค ส าหรับประดับ
สิ่งของทุกอย่างที่ฝ่ายชายจะน ากลับไปใช้ จะมีเม็ดสาคูส าหรับโรยในถาดเพ่ือให้กลมเกลียวกัน และชุด
หัวใจหมูซึ่งจะให้ฝ่ายชายน ากลับหรือปรุงเป็นอาหารให้เจ้าบ่าว เจ้าสาวรับประทานด้วยกันเพ่ือให้มีใจ 
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รวมกันเป็นดวงเดียว (ศิริกมล สายสร้อย. 2551: 18) 
 
 7. ประเพณีแต่งงาน 
  การแต่งงานของชาวจีนในอ าเภออรัญประเทศนิยมแต่งงานกันภายในกลุ่มชาวจีนเอง 
แต่ต่อมามีค่านิยมแต่งงานกับสะใภ้จากอ าเภอพนัสนิคม (จังหวัดชลบุรี) เพราะเห็นว่าสะใภ้จากพนัส
นิคม ส่วนใหญ่เป็นชาวสวน พูดภาษาจีนได้คล่องแคล่ว ขยันและค้าขายเก่ง  นอกจากนี้ยังมีชาวไทย
เชื้อสายจีนที่แต่งงานกับหญิง เชื้อสายลาว และประสบความส าเร็จทางการค้าสูง เนื่องจากเป็นพ้ืนทีที่
มีชาวลาวอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากนั่นเอง  การแต่งงานกับชาวลาวท าให้เกิดข้อได้เปรียบในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ในท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและการติดต่อเครือข่ายการผลิตวัตถุดิบได้สะดวก ในปัจจุบัน
นี้ค่านิยมนี้ เปลี่ ยนแปลงไปเพราะชาวจีนรุ่นใหม่มีการศึกษาสูงขึ้นและมีแนวคิดสมัยใหม่   
(ศิริกมล  สายสร้อย.  2551: 15)  
  7.1 ยกน้ าชาไหว้ฟ้าดิน  ธรรมเนียมการแต่งงานแบบจีนมีความแตกต่างกันไปในแต่
ละครอบครัว ปัจจุบันบางครอบครัวสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย ลดขั้นตอนแต่บาง
ครอบครัวยังถือเคร่งครัด งานมงคลสมรสแบบจีนจะเริ่มต้นด้วยการสู่ขอ แล้วฝ่ายชายจัดการหาซินแส
ผูกดวง ก าหนดฤกษ์ยามตั้งแต่ฤกษ์หมั้น ฤกษ์เสริมสวย และตัดชุด ฤกษ์ปูเตียง ไปจนถึงฤกษ์ รับตัว
เจ้าสาว จากนั้นจะเตรียมของที่ใช้ในงานหมั้น  
   วิธีการยกน้ าชาจะให้ญาติผู้ใหญ่นั่ง พ่อแม่นั่งบนเก้าอ้ีที่ได้จัดเตรียมไว้  แล้วบ่าว
สาวจะนั่งคุกเข่าแล้วยกน้ าชาให้ การยกน้ าชาท าเพ่ือแนะน าให้ฝ่ายบ่าวสาวได้รู้จักในญาติพ่ีน้อง และ
แสดงความเคารพนับถือ ซึ่งจะใช้วิธีการดื่มชาแทนน้ าเปล่า 
   การแต่งงานของชาวไทยเชื้อสายจีนต้องมีผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส (เรียกเถ้าแก่) เป็น
ตัวแทนฝ่ายเจ้าบ่าว เพ่ือสู่ขอหญิงสาว ในสมัยก่อนการแต่งงาน ถ้าเป็นครอบครัวที่อนุรักษ์นิยมจะให้
พ่ีสาวแต่งงานก่อน แล้วค่อยให้น้อง ๆ แต่งงานตาม  
      ในพิธีแต่งงาน หากเด็กที่อายุน้อยกว่าบ่าวสาวให้ของขวัญแก่บ่าวสาว บ่าวสาว
จะต้องให้อ่ังเปา (เงินขวัญถุง) ใส่ซองสีแดงให้แก่เด็กด้วยเพื่อเป็นเงินขวัญถุงแก่เด็ก   
  7.2 อาหารจัดเลี้ยงในพิธีแต่งงาน ได้แก่ ขนมจันอับ ประกอบด้วย ถั่วเคลือบน้ าตาล 
ถั่วตัด งาตัด เปลือกส้มโอแช่อ่ิม ฝักเชื่อม ข้าวพอง แสดงความหมายปลูกขึ้นง่ายบัวลอยไข่หวาน เชื่อ
ให้ราบรื่น เป็นลูกกลม ได้ลื่นไหล ส้ม (ไปเก็ก หมายถึงทุกอย่างราบรื่น) ในงานไหว้ ต่าง ๆ กล้วย 
หมายถึง กวักมา ไหลเข้ามา ชาวจีนจะเลือกอาหารส าหรับพิธีกรรมที่มีชื่อเป็นมงคลเท่านั้น 
 
 8. ประเพณีตรุษจีน เฉลิมฉลอง 
  ประเพณีตรุษจีนคือวันขึ้นปีใหม่ของจีน (วันที่ 1 เดือน 1 ของปฏิทินจีน) ถือเป็นเทศกาล
ใหญ่ ซึ่งรวมเทศกาลวันตรุษและรวมเทศกาลไหว้สิ้นปีเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งแตกต่างกับวันไทยและวัน
สากล ในปฏิทินจีนจะเป็นเดือนสั้นมี 29 วัน และเดือนยาวมี 30 วัน ในปฏิทินจีนจะช้ากว่าวันข้างขึ้น
ข้างแรม ในปฏิทินอยู่ 2 เดือน 
  ก่อนหน้าวันตรุษจีน คือวันที่ 24 เดือน 12 ในปฏิทินจีน คือวันที่เทพเจ้ากลับสวรรค์ จะเป็น
วันที่ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในอ าเภออรัญประเทศจะท าความสะอาดบ้านเรือนใหม่  วันสิ้นปีจะมีการไหว้
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หลายอย่าง นิยมเรียกวันนี้ว่า “วันไหว้” มักเรียกวันก่อนหน้าวันไหว้ว่า “วันจ่าย” เพราะเป็นวันสุดท้าย
แที่จะจับจ่ายซื้อของไหว้ของใช้ต่าง ๆ ก่อนที่ร้านค้าจะปิดหลายวัน  
  การไหว้ตรุษจีนจะนิยมเรียกกันว่า “วันชิวอิก” แปลว่า วันที่ 1 ชาวจีนจะไหว้ “ไช้ซิ้ง
เอ๊ีย” คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เมื่อเวลาย่างเข้าวันตรุษหรือ วันชิวอิกไช้ แปลว่า โชคชัย และ เอ๊ีย 
แปลว่า เจ้า หมายถึง เทพเจ้าแห่งโชคลาภได้เสด็จลงมาประทานพรให้แก่มวลมนุษย์ 
  นอกจากนี้เวลาไหว้ยังมีฤกษ์ยามและทิศท่ีตั้งโต๊ะไหว้ และเวลาเฉพาะในแต่ละปีเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล ของประการการเซ่นไหว้ ได้แก่ส้ม และโหงวเส็กทึ้งกับน้ าชา ของไหว้นี้เมื่อไหว้
เสร็จสามารถน ามารับประทานได้ เมื่อไหว้เสร็จจะจุดประทัดเพ่ือเฉลิมฉลองปีใหม่ 
  ส้ม ในภาษาจีนเรียกว่า “ไต้กิก” แปลว่า โชคดี เพ่ืออวยพรให้ลูกหลานโชคดี และใช้ให้
เป็นของขวัญน าโชค มามอบให้แก่กันและกัน 
   โหงวเส็กทึ้ง แปลว่า ขนม 5 สี ได้แก่ ถั่วตัด งาตัด ข้าวพอง ถั่วเคลือบน้ าตาล และฝัก
เชื่อม โหงเส็กทึ้ง เรียกอีกอย่างว่า ขนมจันอับ หรือ “แต่เหลี่ยว” บางบ้านมีการไหว้อาหารเจแห้ง
ให้แก่บรรพบุรุษด้วย บางบ้านนิยมเปิดไฟไว้ที่ศาลเจ้าที่ หรือ ตี่จู่เอ๊ีย เพ่ือรอรับวันี่เจ้าที่ จะเสด็จกลับ
ลงมาจากสวรรค์ในวันที่ 4 เดือน 1 ของจีน หรือเรียกว่า “เจียง่วย ชิวสี่” 
  วันตรุษจีน หรือวันชิวอิก ชาวจีนทราบดีว่านี่คือ “วันถือ” หมายถึง ถือที่จะท าในสิ่งที่ดี 
และไม่ท าในสิ่งที่ไม่ดี จึงสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ให้สวยงามในวันนี้ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดค าดี ๆ หรือที่
เรียกว่า “หออ่วย” อารมณ์ดี ไม่หงุดหงิด ไม่ท างานหนัก โดยเชื่อว่า จะไม่ต้องท างานหนักตลอดทั้งปี 
ไม่กวดบ้านในวันนี้เพราะเชื่อว่า อาจปัดสิ่งดี ๆ มีมงคลออกไปจากบ้าน หรือไม่ล้างถ้วยจาน เพราะ
กลัวถ้วยจานจะแตก ซึ่งถือว่าไม่เป็นมงคลหากท าถ้วยจานแตก 
  เริ่มต้นเช้าวันตรุษ คนในบ้านจะทักทายกันด้วยค าอวยพรว่า “ซินเจียอยู่อ่ี ซินนี้ฮวด
ใช้” หมายถึง เวลาใหม่ให้สมใจ ปีใหม่ให้สมปรารถนา 
  ญาติผู้ใหญ่ในบ้านจะมอบอ่ังเปาให้ลูกหลาน ซึ่งเชื่อว่าเป็นเงินสิริมงคล เพ่ืออวยพรให้มี
สุขภาพแข็งแรงและเจริญก้าวหน้า 
  ธรรมเนียมหนึ่งในวันตรุษจีน คือ การไป “ไป๊เจีย” หรือการไปไหว้ขอพรและอวยพร
ผู้ใหญ่หรือญาติมิตร และมอบส้มสีทอง 4 ผล ห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ ซึ่งเป็นนิยมใช้เฉพาะส้มสี
ทองเท่านั้นเพราะสีทองเป็นสีมงคล สีทองอร่ามเสมืออวยพรให้ผู้รับได้รับความรุ่งเรือง เช่นเดียวกับส้ม 
(ไต้กิก) แปลว่าโชคดี 
  ในวันนี้จะมีการติดฮู้ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมถือท าในวันตรุษจีน เช่น การติด “ฮู้” 
หรือ ยันต์ แผ่นใหม่ เพ่ือคุ้มครองบ้านและติด “ตุ้ยเลี้ยง” หรือแผ่นค าอวยพรที่ประตู่เข้าบ้าน 
  ตัวอย่างการนับวันตรุษในประเพณีของชาวจีน 
   สมมติ ตรุษจีน วันที่ 4 จะเริ่มท าความสะอาดบ้าน วันที่ 29 เดือน 12 จะไหว้ส่ง
เจ้า คือไหว้เจ้าที่ก่อนสิ้นปี เชื่อว่าเจ้าที่จะขึ้นไปสวรรค์ ก่อนวันสิ้นปี จะท าความสะอาดบ้าน วันที่ 3 
จับจ่ายซื้อของ และวันที่ 4 วันไหว้ 
  พิธีกรรมการเซ่นไหว้ของจีนในวันตรุษจีน  
   1. ไหว้หลังเที่ยงคืน ก าลังจะข้ามปี ไหว้สิ้นปีก่อนตรุษจีน 1 วัน  ไหว้ด้วยของ
หวาน เพ่ือเชื่อว่าของหวานจะท าให้หวานชื่น ขนมจันอับ ของหวาน ขนมเข่ง การถนอมอาหาร ไว้กิน
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ได้นาน นิ่งเสร็จเอามาทอดได้ ขนมเทียน เชื่อว่าสะดวกก็เอามาไหว้ ถ้วยฟู ก็ให้เฟ่ืองฟู ส่วนของคาว
เป็นอะไรก็ได้ 
   2.  (โกยนี) จะไหว้เช้า (ก่อนเที่ยง) ไหว้เจ้าที่ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ไหว้ที่บ้าน 
   3.  เวลา 10 โมงเช้า จะไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ พ่อแม่ 
   4.  บ่ายโมง ไหว้สัมภเวสี ทั่วไป ผีไร้ญาติ ทั่วไป  
 
 9. ประเพณีสารทจีน (ตงง้วงโจ่ย) ตรงกับวันที่ 15 ค่ า เดือน 7 ของจีน คือไหว้เจ้าและ
ไหว้บรรพบุรุษ เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ขนมเทียน ขนมเข่ง เป็นของพิเศษ ขนมกุ้ยช่าย เป็นขนมโบราณ 
พ้ืนบ้านของคนจีน ท าสะดวก กินได้สะดวก 
 
 10. ประเพณีเชงเม้ง (ไหว้บรรพบุรุษ ของชาวจีน) เส้าหมอง รวมลูกหลานมาไว้บรรบุรุษ 
พ่อแม่เดียวกนั รวมญาติ ที่อยู่ไกลท างานกรุงเทพต้องลางานมา ต้องไปไหว้ที่ฮวงจุ้ย (หรือฮวงซุ้ย) ข้าง
หลังเป็นเขาไว้พ่ึงพึง ข้างหน้าน้ า จะมีความร่มเย็น ของไหว้เหมือนเดิม 
  วันที่ 3 เดือน 3 เก่า 
  ใหม่ วันที 5 เมษายน ของทุกปี 
  จุ้ย แปลว่าน้ า และน้ าคือชีวิต 
  ภูเขา แปลว่ามั่นคง ถ้าไม่มีเขาก็ท าเนินขึ้นมา ด้านหลังป้ายบรรพชน จะเขียนชื่อ   
ผู้ล่วงลับแล้ว อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ให้คุ้มครองดูแล มีความเชื่อวิญญาณสถิตอยู่ที่ป้ายนี้ 
 
อาหารพิธีกรรม 

 พิธีกรรมกงเต๊ก 
  การเชิญ เทพเจ้า จะใช้ของไหว้ น้ าชา ดอกไม้ ผลไม้ การไหว้ศพผู้ตาย จะไหว้อาหาร
คาว มีซาแซ หมู เป็ด ไก่ กับข้าวต่าง ๆ ขนมถ้วยฟู หมายถึงเฟ่ืองฟู 
  การอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ คือการให้ข้ามสะพานจะมีเจ้าที่จึงมีการให้สตางค์เพ่ือ
ซื้อที่ มีโคมไฟเดินตามลูกชาย หรือคนน าสวด จะถือโคม บางทีก็ให้ลูกชายถือกระถางธูป มีความเชื่อสอน
ให้ลูกหลานกตัญญู  
  1. วิธีการท าพิธีกงเต๊ก 

การท าพิธีกง เต๊ก หมายถึง กง = ท าแทน เต๊ก หมายถึง ท าให้ลูกหลานท าบุญ 
กุศลแทนผู้ตายและเป็นผู้ให้ เกี่ยวกับงานศพ จะเก็บศพ 5- 7 วัน และโคมแขวนตามจ านวนลูกชาย 
(ม่ัวซา)ใส่ผ้าตาข่าย ใส่ผ้ากระสอบ ไหว้  
  2. พิธีกงเต๊กก่อนเคลื่อนศพจะไหว้ก่อน มี 2 ขั้นตอน ได้แก่  
     2.1 ลูกหลานไหว้  

2.2 ญาติพ่ีน้องเป็นหมู่คณะทั่วไปไหว้ (กงจี่) 
2.3 ทุกคนที่มาร่วมงานไหว้ 
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อาหารวัฒนธรรม 
 1. เทศกาลไหว้พระจันทร์ เดือน 8 วันที่ 15 มีแต่น้อย ไม่ได้ไหว้กันแล้ว ท าไมถึงไม่ไหว้ 
เดี่ยวนี้ไปเหยียบพระจันทร์ได้แล้ว เชื่อว่าไหว้พระจันทร์สวยจะได้สวยเหมือนพระจัน เอาสิ่งประทิน
โฉม ไปไหว้ด้วย ขนมไหว้พระจันทร์เพื่อความอร่อย ใช้ขนมโก๋ 
 
 2. เทศกาลกินเจ วันที่ 9 เดือน 9 ของจีน (เดือนใหญ่มี 30 วัน เดือนเล็กมี 29 วัน) ผักทุก
ชนิด ยกเว้นผักท่ีมีกลิ่นฉุน ไม่เอามา ไม่ใช่น้ าปลา อะไรจากสัตว์ไม่เอามาใช้เลย มีเทศกาลกินเจเพราะ 
ประเพณีส่งต่อ ๆ กันมา ไม่รู้ความเป็นมายังไง เราท าร้ายชีวิตมาแล้ว รักษาศีล คนจีนกินเจ เหมือนท า
ความสะอาดร่างกาย สบายใจ เหมือนการท าบุญ ถือศีล 5 ศีล 8 สวดทุกวัน กินเจ 10 วัน เดินถือธูป
ทุกวัน ใส่ชุดขาวเพื่อความบริสุทธิ์ สวดตี 4 ถวายอาหาร อาหารเจที่เราทาน ไหว้ฮุ๊กโจ้ ใช้ดอกมะลิ น้ า
ชา น้ าเปล่า ผลไม้ ส้มเป็นหลัก อาหารเจ พวกวุ้นเส้นไหว้เสร็จสามารถรับประทานต่อได้ 
  10.00 ถวายอาหาร ใช้ดอกมะลิ น้ าชา น้ าเปล่า ผลไม้ ส้มเป็นหลัก อาหารเจ พวกวุ้น
เส้นไหว้ฮุ๊กโจ้  ไหว้เสร็จก็กินต่อได้ 
  สี่โมงเย็นเดินธูป ให้อาหารสัมพะเวสี (แปะฮ้อเฮียตี๋) อาหารกะลามังใหญ่ ๆ  มีเสื้อผ้า ข้าว 
กับข้าว ถ้วย กระดาษเงินกระดาษทองเสื้อผ้า เป็น 
  หนึ่งทุ่มครึ่ง ให้อาหารสัมภเวสี ใส่เป็นกาละมังใหญ่ๆ มีเสื้อผ้าให้เขาด้วย บทสวด อุทิศ
ส่วนกุศล เสร็จเรียบร้อย ก็เอามากินต่อได้ ปัจจุบันที่มูลนิธิแจกข้าวแทนเพราะมีคนมารับบริจาค
มากมายเกินความคาดหมาย 
 

“มีคนมารับแจกเป็นหมื่น ๆ คน หน้ามูลนิธิ” 
(นายภักดี  เทพพิทักษ์ : กลุ่มสนทนา) 

 
  อาหารที่ปรากฏพบเห็นในเทศกาลกินเจ ได้แก่ จับฉ่าย ตุ๋นกะหล่ า ตุ๋นมะระ พะโล้ เต้าหู้ 
ต้มเก่ียมฉ่าย ต้มผักกาดดอง ผัดผักบุ้ง หมี่ซั่วะ กินกับข้าวอยู่แล้ว เอาถั่วเป็นโปรตีน 
 
 3. เทศกาลไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่เขาน้อย ชาวจีนในอ าเภออรัญประเทศ นับถือ “ปึงเถ้า
กงม่า” หรือเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาน้อย และได้รวมใจสร้างเทวสถาน ศาลเจ้าพ่อซึ่งมีพ้ืนที่กว้างขวางประมา 
4 ไร่ ไว้บริเวณด้านหน้าของวัดอนุบรรพต โดยอยู่ในความดูแลของกลุ่มผู้บริหารมูลินิธิสว่างเที่ยงธรรม
สถาน   
   ศาลปึงเถ้ากงม่า หรือศาลเจ้าปึงเถ้ากง หมายถึงพระภูมิเจ้าที่แห่งแรกที่สู่ผืนแผ่นดิน
ไทย เมื่อครั้งอพยพมาจากเมืองจีน โดยเผชิญกับภยันตรายกลางทะเลหลายแรมเดือน จนรอดพ้นและ
ปลอดภัยมาได้ จึงได้สร้างศาลขึ้นเพ่ือเป็นการกราบไหว้ขอบคุณ เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนจีน 
  ในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม ของทุกปีจะมีการ เสี่ยซิ้ง  (ขอบคุณเทพเจ้า) โดยการ
น าอุปรากรจีน (งิ้ว) มาแสดงในย่านชุมชน 7 วัน นัดไว้ เดือน ธันวาคมของทุกปี การก าหนดวันขึ้นอยู่
กับวันที่งิ้วมาได้ วันที่ 1 และชาวอรัญประเทศจะพร้อมใจกันน าบุตรหลานมาเข้าร่วมขบวนแห่ในพิธี
เปิดงานโดยมีความเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่เด็กและผู้ปกครอง ของไหว้ จะมีคณะกรรมการของงิ้ว



8 
 

เป็นผู้ดูแล อาหารที่ใช้ส าหรับเซ่นไหว้คือ ส้ม ถือว่าเป็นผลไม้มงคล (ไต่กิก แปลว่าดี) เป็นหลัก กล้วย
หอม เนื่องจากมีลักษณะเหมือนมือกวักความโชคดี และผลไมอ่ื้นๆ  อีก 5 อย่าง 
  ในพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อ เจ้าแม่เขาน้อย ชาวจีนจะอัญเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพ้ืนที่กลุ่มชาติ
พันธ์ต่าง ๆ ในอรัญประเทศเข้าร่วมพิธีกรรมด้วย เช่น เจ้าพ่อหลักเมือง พระสยามเทวาธิราช เจ้าพ่อ
หอสูง เจ้าพ่อประตูชัย เจ้าพ่อภักดี ท่านโป้วเซียนโจวซือ องค์เจ้าแม่กวนอิน วิธีการอัญเชิญ            
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ จะใช้กระถางธูปอัญเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพ้ืนที่ดังกล่าว น าขึ้นเกี้ยวหาม
เข้าร่วมพิธีแห่รอบตลาดอรัญประเทศ สามารถนับจ านวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าร่วมพิธีแห่ ได้ทั้งหมด
จ านวน 23 กระถางธูป ท าให้พิธีอัญเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาน้อยกลายเป็นเทศกาลที่ ร่วมจัดกันจัดขึ้น
เพ่ือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่น  
  ผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาน้อยไม่ได้จ ากัดเฉพาะกลุ่มชาวจีน แต่ได้รวมทุก
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในอ าเภออรัญประเทศไว้ด้วยได้แก่ ชาวไทย ชาวญ้อ ชาวลาว และชาวเวียดนาม 
ซึ่งจะเห็นได้จากคณะกรรมการจัดงานในแต่ละปีจะถูกคัดเลือกจากบ้านในตลาดอรัญประเทศ ด้วย
วิธีการโยนปวย เสี่ยงทาย จนได้ครบตามจ านวน 15 คน วิธีการเลือกคณะกรรมการทั้ง 15 คน เชื่อว่า
เทพเจ้าเป็นผู้เลือก จะมีกระบอกใส่ชื่อคนในตลาดทั้งหมด แล้วมีผู้อาวุโสท าหน้าที่น าชื่อของทุกคน 
วางชื่อไว้บนฐานเทพเจ้า การเสี่ยงทายมี 3 ครั้ง ผู้ที่รับการคัดเลือกการเสี่ยงทายครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
ไม้เสี่ยงทายต้องคว่ า 1 อันหงาย 1 อัน เสี่ยงทายครั้งที่ 3 คว่ าทั้งคู่ถึงจะใช้ได้ ชื่อบุคคลผู้นั้นจึงจะได้รับ
การคัดเลือก ดังนั้นใครทีอ่ยากเป็นจึงไม่สามารถเป็นได้ถ้าหากไม่ได้รับการคัดสรรค์จากเทพเจ้า 
  พิธีไหว้ขอบคุณ วันที่ 2 ของงาน เจ้ามาประทับครบแล้ว จะไหว้ขอบคุณ  อาหาร
ประกอบพิธีกรรม ได้แก่ ซาแซ ส้ม ผลไม้มงคลต่าง ๆ     
  
“มีการบูรณาการ เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพุทธ มาร่วมในวันนั้นท าให้ เจ้าพ่อหอสูง พระสยามฯ มาร่วม
ด้วย ท าประเพณีทุกปี” 

        (ศิริกมล  สายสร้อย : กลุ่มสนทนา) 
 

“เทศกาลนี้ท าต่อกันมาทุกปี ใครที่ต้องการเป็นอาสาสมัครจะเสนอชื่อมา แล้วพิธีกรรมให้เทพเจ้าเป็น
ผู้เลือกสรร ปกติจะมีคณะกรรมการที่สามารถท างานนี้ได้ 15 คน มา 7,8 คน ก็มี ใครอยากสละสิทธิ์ 

ต้องบอกก่อนหนา้เพ่ือเอาชื่อ” 
    (นายศุภชัย  วังประภา : กลุ่มสนทนา) 

     
   การเลือกสถานที่ไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่เขาน้อย  ในครั้งแรกจัดตรงปากซอยบ้านญวน
หลังจากนั้นย้ายมาอยู่ตรงธนาคารกรุงไทย เขาน้อยอนุบรรพต อยู่ห่างไกลเมืองจึงไม่สามารถจัด
บริเวณนั้นได ้ 
    
 
 4. งานทิ้งกระจาด (ซิกโก) ไหว้สัมภเวสี (แปะฮ้อเฮียตี๋) ของคนจีน ระหว่างเดือน 7 เป็น
เดือนเปิดประตูนรก ของสมาคม เอาเดือน 7 วันที่ 27 ในทุก ๆ ปี ปอเต็กตื้ง ท าพิธีเชิญเจ้า แล้วเซ่น
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ไหว้ต่าง ๆ สัมภเวสีให้ นอกกฎเกณฑ ์แจกให้หมด สมัยก่อนแจกแต่ของสัมภเวสี ทุกวันนี้ประชาชนมา
รับแจกเยอะ เลยแจกเป็นข้าวสารมา 
 
อาหารต านาน 
 1. เทศกาลไหว้บะจ่าง โหงเหว่ยโจ๋ย = บ่ะจ่าง ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ า เดือน 5 ตามปฏิทิน
จีน (จันทรคติ)  นั่นเองเป็นเทศกาลไหว้เจ้าด้วยขนมจ้าง ซึ่งขนมจีนเรียกว่า จั่ง เป็นเทศกาลระลึกถึง
ขุนนาง  
 “การไหว้บ๊ะจ่าง ให้ไหว้ตอนเช้า เดือน 5 เดือน 5 ของจีน ระลึกถึงขุนนางคนนี้ บะจ่าง ไปต่างถิ่น ต้ม

เสร็จเก็บไว้เป็นเดือน ๆ  ใส่เครื่อง เป็นประเพณีสืบต่อกันมา ไหว้พระเสียเปล่า ไหว้เจ้ายังได้กิน” 
(นายนิธิโชติ  นวมณีรัตน์ : สนทนากลุ่ม) 

   
  ต านานบ๊ะจ่าง   
   มีต านานเล่าว่าเมื่อกว่า 2,000 ปี ในแคว้นฉู่หรือฉ้อ  มีกวีเอกของจีนนามว่า “ชวี
หยวน” (แต้จิ๋วออกเสียงเป็น คุกง้วง) ผู้มีความจงรักภักดีต่อแคว้นฉู่มาก เมื่อถูกแคว้นฉินรุกราน เจ้าผู้
ครองแคว้นเชื่อค ากราบทูลยุยงของขุนนางไม่ดี  จึงพ่ายแพ้เสียเมืองสิ้นกษัตริย์ ชวีหยวนเสียใจมาก จึง
เขียนกลอนแสดงความเศร้าสะเทือนใจแล้วไปกระโดดน้ าตาย เมื่อชาวบ้านรู้ข่าว จึงพายเรือออกตาม
หาชวีหยวน ระหว่างงมก็น าข้าวใส่กระบอกไม้ไผ่โยนลงน้ าเพ่ือล่อปลามากินข้าว  ไม่ให้ปลากินศพ
ของชวีหยวน (สืบเนื่องความเป็นมาของเทศกาลว่าชาวบ้านพายเรือหาศพแล้วเริ่มต้นแข่งเรือมังกร แต่
มีความเห็นแย้งว่าคนจีนแถวภาคกลางแข่งเรือมังกรเป็นการบูชาเทพมังกร ไม่เกี่ยวข้องกับชวีหยวน) 
ครบปีแรกท่ีชวีหยวนเสียชีวิต ซึ่งตรงวันที่ 5 เดือน 5 ชาวบ้านจึงน าข้าวห่อใบไม้หรือใส่กระบอกไม้ไผ่
โยนลงแม่น้ าเพื่อร าลึกถึงชวีหยวน ข้าวห่อใบไม้หรือข้าวในกระบอกไม้ไผ่ก็กลายเป็นบ๊ะจ่าง ตาม
ต านานนี้ บ๊ะจ่างจึงเป็นอาหารประจ าเทศกาล (GourmetandCuisine.  2019) 
 

 
 
ภาพที่  1 บ่ะจ่าง 
ที่มา  (kapook.com.  2019) 
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  ความเชื่อตามต านาน 
   เมื่อพิจารณาจากต านาน อาจจะเป็นไปได้ว่าต านานสะท้อนถึงประเพณีการขจัด
โรคระบาด และก่อเกิดพิธีกรรมขับไล่สิ่งชั่วร้าย คนจีนเชื่อว่า เลขคี่เป็นพลังหยาง เลขคู่เป็นพลังหยิน 
วัน 5 ค่ า  เดือน 5 เท่ากับพลังหยางซ้อนกัน ประกอบกับเป็นฤดูร้อน คนจีนบางกลุ่มถือว่าเป็นวันที่
แรงมาก มีพลังแรงมาก มีความร้อนทวีคูณ  ต้องป้องกันไม่ให้พลังทั้งจากความร้อนของอากาศ หรือ
ฤดูกาล หรือฟ้าดินมาท าร้ายมนุษย์ ในวัน 5 ค่ าเดือน 5 เป็นวันแรงจึงมีความเชื่อดั้งเดิมมาว่าสัตว์มีพิษ
จะมีพลังแรง  การสลายพลังของสัตว์พวกนี้  ใช้วิธีตัดกระดาษรูปสัตว์มีพิษ 5 ชนิด  ได้แก่  งู ตะขาบ 
คางคก จิ้งเหลน แมงป่อง  แล้วติดให้ห้อยหัวหรือบางบ้านให้เด็กใส่เอ๊ียมปักรูปสัตว์มีพิษ 5 ชนิดเพ่ือ
ป้องกันเด็ก แต่วิธีการเช่นนี้พบเห็นได้น้อยลงแล้ว (GourmetandCuisine.  2019) 
 

 
 
ภาพที่ 2  ส่วนประกอบของบ่ะจ่าง 
ที่มา  (kapook.com.  2019) 
 
  ต ารับบ๊ะจ่าง 
   บ๊ะจ่างมีต ารับการปรุงหลากหลายทั้งบ๊ะจ่างเค็ม บ๊ะจ่างหวาน คนจีนในไทยส่วน
ใหญ่เป็นจีนแต้จิ๋ว จึงนิยมบ๊ะจ่างแต้จิ๋ว หวานกับเค็มอยู่ในห่อเดียวกัน มีเผือกกวนเป็นเอกลักษณ์
พิเศษ เรียกว่า ซังเพงจ่าง เริ่มต้นเทศกาลบ๊ะจ่าง สมัยก่อนคนท าบ๊ะจ่างต้องไปหาใบไผ่ขนาดใหญ่
น ามาแช่น้ าด่าง  บางบ้านใช้เปลือกทุเรียนตากแห้ง น ามาเผาผสมเถ้าเปลือกทุเรียนกับน้ า เป็นน้ าด่าง 
หลังจากนั้นจึงต้มเพ่ือให้ใบไผ่นุ่มสะอาด ตัดปลายทิ้ง  ก่อนใช้แช่ไว้ในน้ าไม่ให้ใบไผ่แห้ง ข้าวเหนียวที่
ใช้ท าบ๊ะจ่างต้องคัดเลือกอย่างดี บางบ้านคัดเลือกกันทีละเม็ด ไม่ให้มีเม็ดลีบหรือเม็ดข้าวสารเจือปน  
เครื่องที่เตรียมส าหรับผสมในข้าวเหนียวท าบ๊ะจ่าง ได้แก่  หัวผักกาดเค็ม ถั่วเขียวซีก เม็ดบัว แป๊ะก๊วย 
ถั่วลิสง กระเทียม  พริกไทย เกลือซีอ๊ิวขาว น้ ามันหมู  เครื่องอ่ืน ๆ ได้แก่ กุ้งแห้ง เห็ดหอม กุนเชียง 
หมูสามชั้นหมัก เผือกกวน ไข่เค็ม ใช้เฉพาะไข่แดงดิบ สมัยก่อนเชือกที่มัดห่อบ๊ะจ่าง ใช้เชือกกล้วย 
เชือกปอ จับเชือกมัดด้วยกันจ านวนเส้นเชือกแล้วแต่ขนาดพวงบ๊ะจ่างเล็กหรือใหญ่ พวงละ 10 ลูก หรือ 15 
ลูก (GourmetandCuisine.  2019) 
  การท าบ๊ะจ่าง  
   ขั้นตอนการท าบ๊ะจ่างแล้วแต่ต ารับ บางบ้านใช้วิธีผัดข้าวเหนียวร่วมกับเครื่อง
ผสมต่าง ๆ บางบ้านใช้ข้าวเหนียวนึ่งแล้วคลุกเครื่อง จัดใบไผ่ 1-2 ใบจับให้เป็นกรวยใส่เผือกกวนที่ก้น
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กรวย  ใส่ข้าวเหนียว วางหมูชิ้น เห็ดหอม กุ้งแห้ง กุนเชียง และไข่เค็ม แล้วปิดใบไผ่ จับเก็บขอบให้
เรียบร้อย หักพับใบไผ่ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม รูปบ๊ะจ่างที่สวยต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า แต่บางบ้านก็
มัดเป็นรูปยาว ๆ ก็มี จากนั้นจับให้แน่นแล้วมัดด้วยเชือก แล้วน าไปนึ่ง (GourmetandCuisine.  2019) 
  กีจ่าง  
   นอกจากบ๊ะจ่าง ยังมี “กีจ่าง” ซึ่งท าจากข้าวเหนียวแช่น้ าด่างกี ใช้ใบไผ่สดขนาด
ใบเล็กกว่าบ๊ะจ่าง  แต่ลักษณะห่อเหมือนกัน ใส่ข้าวเหนียวลงในกรวยแล้วปิดพับมัดเป็นเป็นห่อเล็กๆ 
ใช้เชือกท าจากปอ  นึ่งสุกแล้ว มีสีเหลืองใส ไม่เห็นเป็นเม็ดข้าวเหนียวเหมือนข้าวต้มน้ าวุ้น กีจ่างไม่มี
รสชาติเพราะไม่ได้ปรุงรส เป็นข้าวเหนียวล้วนๆ เวลารับประทานจิ้มน้ าตาลทรายขาว กีจ่างส่วนใหญ่มี
แต่ของแต้จิ๋ว มีค าบอกเล่ากันมาว่ากีจ่างดับร้อน ทั้งที่ข้าวเหนียวทานแล้วร้อน  แต่การน าข้าวเหนียว
แช่ด่าง กลับดับร้อนแก้กันได้ 
 

 
ภาพที่ 3  กีจ่าง 
ที่มา  (Trueplookpanya.  2019) 

 

   การไหว้บ๊ะจ่าง 
   ส่วนใหญ่เราจะไหว้บ๊ะจ่างที่ตี่จู่เอ๊ียะหรือศาลเจ้าที่และบรรพบุรุษ แต่สามารถน าไป
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกบ้านตามศาลเจ้าที่เคารพนับถือได้ หากต้องไหว้พระไหว้เจ้าด้วยอาหารเจหรือ
ผลไม้ อาจใช้กจี่างหรือบ๊ะจ่างเจแทนบ๊ะจ่างท่ัวไป ซึ่งถ้าไหว้กีจ่าง ต้องมีน้ าตาลทรายขาวใส่ถ้วยไว้ด้วย 
การจัดไหว้บ๊ะจ่างหรือกีจ่าง ไม่ต้องแกะห่อ ไหว้เป็นคู่สองหรือสี่ห่อ ส่วนใหญ่สี่ห่อ คนจีนถือว่าคู่เป็น
สิริมงคล 

 2. เทศกาลไหว้บัวลอย (ตั่งโจ่ย) ไว้เดือนสุดท้าย ของปี ฤดูสุดท้ายของปี จะเข้าหนาว 
ไหว้บัวลอย แสดงว่าได้ข้ามปี บัวลอย หรือ อ้ี หมายถึงกลมๆ จะสิ้นปี ให้ทุกอย่างส าเร็จราบรื่น ไว้รับ
ปีหน้าใหม่ ลูกเล็ก ๆ ใส่กะทิ อันเดียวกัน ไหว้ด้วยบัวลอยอย่างเดียว 
ความเป็นมาของมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน  
 มูลนิธิ สว่าง (เม้ง) มี 65 ทั่วประเทศไทย ใหญ่ที่สุด ที่เป็นเครือ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
จากโพ้นทะเลเป็นปอเต๊กตึ้ง ท าใน กทม. พวกเครือข่ายจีนโพ้นทะเล สมาคม พุทธมามะกะ สงเคราะห์
การกุศลแห่งประเทศไทย ลูกข่ายใช้ค าว่า สว่างทั้งหมด ที่อรัญใช้สว่าง ทั้งหมด ในปัจจุบันนี้ ใช้ค า
ว่าเม้ง หมายถึง เครือข่าย 



12 
 

  คนทรงเจ้า มีทุกเดือน ประเพณีต่าง ๆ เชิญเซียนซือ มาประทับทรงมาชี้แนะ ว่าท าได้หรือไม่ถูก
ไม่ถูก ปีชงหรือไม่ชง  ถ้าหมู่บ้านมีอะไรไม่ดี ประทับทรงแล้วให้ท าพิธีขับไล่ ปัดเป่า วันที่ 25 มกราคม 
จะไปท าให้เรื่องสัมภเวสี ไปขับไล่ให้ ร่างทรงจะต้องถือ 2 คน เจ๊กกี ไม้สามเหลี่ยม กี หรือเจ้าพิธีกรรม
ในอ าเภออรัญประเทศ ปัจจุบันมี ไม้หลักอยู่เพียง 2 ท่าน และไม้รอง ซึ่งปัจจุบันมีไม้รองอยู่เป็น
จ านวนมาก ส าคัญต้องรู้ภาษาจีนได้ เมื่อเทพประทับทรงจะเขียนโคลงกลอนที่โต๊ะที่ได้จัดเตรียมไว้ 
และมีผู้อ่านตีความหมาย ปัจจุบันคือคุณวิสุทธิ์  กังวานเกียรติชัย (แปะโหงว) เป็นผู้อ่าน นอกจากั้นยัง
มีผู้จดบันทึกอีก ใช้ทีมงานจด ซึ่งพิธีกรรมนี้ไม่มีการใช้อาหารประกอบพิธีกรรม 
  หลุมศพ ต้องเป็นเทศกาลเก็บศพ ไม้กีปัก 1 ใน 8 เซียนลงมาทรง และลูกศิษย์อีก 4 ท่าน 
ให้โครงกลอน มาก่อน แล้วจะบอกว่าเซียนที่ลงเซียน มาโจวซือ (เซียนผู้คอยปกปักรักษาประจ าอ าเภอ
อรัญประเทศซึ่งเชื่อกันว่า เป็นผู้ชาย) 
 
ภูมิปัญญาของกลุม่ชาติพันธุ์ไทย-จีน 
 1. กินซัว หมายถึงวิธีการพันกระดาษเป็นภูเขาเงิน ภูเขาทอง ช่วยกันท าหมด สร้างเป็น
โพรงสูง ๆ เอากระดาษเงินกระดาษทองมาแป๊ะในพิธีเทกระจาด ท าในเทศกาลทิ้งกระจาด (ซิกโกว) 
 2. ยาจีน หมอแผนโบราณ ยาจีน  
 3. การค้าขายกับชาวกัมพูชา 
 
อาหารที่สามารถน าเสนอเพ่ือเป็นตัวอย่างอาหารของชาติพันธุ์จีน 

1. อาหารคาว ได้แก่ 
1.1 จับฉ่าย  
1.2 หมี่ซัว่ะ (หมี่เตี่ยว) คือเส้นด้าย (หมี่เตี๊ยว) ตัวแทนของความยั่งยืน เส้นหมี่ยาว 

แค่ไหนจะไม่มีการตัดออก ชาวจีนเชื่อว่าจะท าให้อายุยืนยาว 
 

 
 
ภาพที่ 4 หมี่ซั่วะ 
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ภาพที่  5 ความยาวของเส้นหมี่ซั๊วะ 
 
  1.3 คะน้าฉ่าย ผักกาดดองแล้วน ามาต้ม บีบละเอียด แล้วมาบด แล้วผัดกับลูกหนาม 
เลียบสด แล้วมาผัดปรุงแต่งออกมา จะเจอเฉพาะเทศกาลกินเจ ปัจจุบันไม่มีใครท า 

1.3 ก๋วยเตี๋ยวหลอด 
 

 
 
ภาพที่ 6 ก๋วยเตี๋ยวหลอด  
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ส่วนประกอบของก๋วยเตีย๋วหลอด 
 

 
 
ภาพที่  7  หมูผัดเต้าหู้และเห็ดหอม 
 

 
 
ภาพที่  8  เส้นก๋วยเตี๋ยวหลอด 
 
  1.5 ควงเจียว (ขนมผักกาด) เป็นอาหาร มีน้ าจิ้ม 
  1.6 ขนมกุ่ยช่าย ดั้งเดิม แล้วก็หายไป 
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 อาหารหวานได้แก่ ขนมบัวลอย ขนมแป๊ะก๊วย  
 

 
 
ภาพที่ 9 ขนมบัวลอย 
 

 
 
ภาพที่ 20 ขนมแปะก๊วย 
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รายนามผู้ให้ข้อมูล 
 
 

 

นายศุภชัย  วังประภา  อายุ 62 ปี 
ประธานมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน 
ที่อยู่ 108 ถ.เจ้าพระยาบดินทร์ ต.อรัญประเทศ   
อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 

 

นายนิธิโชติ  นวมณีรัตน์ อายุ 71ปี 
กรรมการมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน 
ที่อยู่ 2/22  ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต.อรัญประเทศ  
อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 

 

นายนคร  ตั้งด ารงทรัพย์ อายุ 80 ปี 
ที่อยู่ 109/11 ถ.บ ารุงราษฎร์  ต.อรัญประเทศ 
อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 

 

นายสมเกียรติ  เหล่านิกูล (แปะตี๋) อายุ 69 ปี 
ที่อยู่ 5 ถ.บริเวณสถานีและด่านศุลกากร ต.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว   

 

นายภักดี  เทพพิทักษ์ (เฮียน้อย) อายุ    ปี 
นายทะเบียนมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน 
ที่อยู่ 75/3  ถ.บริเวณด่าน  ต.อรัญประเทศ 
อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 
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นายสุจินต์  กิจธนวัช (แปะเกี๊ยง) อายุ 79  ปี 
ที่อยู่ 152  ถ.เจ้าพระยาบดินทร์  ต.อรัญประเทศ  
อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว  
 

 

นายชูชาติ  เจฬุวัน  อายุ 78 ปี 
ที่อยู่ 17  ถ.เวฬุวัน  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ  
จ.สระแก้ว 

 

นายวิสุทธิ์  กังวานเกียรติชัย (แปะโหงว)  อายุ    ปี 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรม 
ที่อยู่ 110/2-3  ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ 
อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 

 

นายพรเทพ บัวเรือง อายุ   ปี 
รองประธานมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน 
ที่อยู่ 80 ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ  
จ.สระแก้ว 

 

นายพรชัย  บัวเรือง  อายุ   ปี 
เลขานุการมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน 
ที่อยู่ 195  หมู่  1  ต.ฟาก อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว   
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ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับผู้ให้ข้อมูล 
 
1. นายศุภชัย วังประภา (แปะแจ๋ว) ประธานมูลนิธิ เกิดกรุงเทพ มาเติบโตใช้ชีวิตที่อ าเภออรัญประเทศ 
บรรพบุรุษเป็นชาวจีนโพ้นทะเล พ่อหนีจากญี่ปุ่น เข้ากระบวนเสรีไทย หลบหนีจากกรุงเทพมหานคร 
มาอยู่ที่พระตะบอง เมื่อฝรั่งเศสเรียกดินแดนคืน เลยอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในอ าเภออรัญประเทศ 
คุณพ่ออายุ 101 ปี ส่วนแปะแจ๋ว ท างานสาธารณกุศล อายุ 62 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
2. นายนิธิโชติ  นวมณีรัตน์ อายุ 71ปี อดีตปฏิบัติหน้าที่นายกสภาจังหวัดสระแก้ว อดีตปฏิบัติหน้าที่
วัฒนธรรมจังหวัด ปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน เกิดที่จังหวัดราชบุรีและย้ายมา
อยู่อ าเภออรัญประเทศใน ปี พ.ศ. 2512 บรรพบุรุษเป็นจีนพูดภาษาจีนแต้จิ๋ว อาชีพธุรกิจส่วนตัว  
3.นายนคร  ตั้งด ารงทรัพย์ อายุ 80 ปี ย้ายมาอยู่ที่อ าเภออรัญประเทศตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2488 บรรพบุรุษ
ดั้งเดิมอยู่เขมร ที่เมืองพระตะบอง เมื่อเกิดสงคราม คุณพ่อคุณแม่ของคุณนครและครอบครัวจึง ได้
ย้ายเข้ามาตั้งรกรากที่เมืองอรัญประเทศทั้งหมด บรรพบุรุษเป็นชาวจีน อาศัยอยู่จังหวัดซัวเถา เมือง
เก๊กเงี้ยว พูดภาษาจีนแต้จิ๋ว ดูที่ภาษาค าพูดเป็นหลัก แต่ก่อนมีถนนราชอุทิศ สายใหญ่ ตั้งแต่สมัย
เจ้าพระยาบดินทร์ เป็นป่าสะแก มีต้นสะแกเต็ม หนองปรือที่ออกมาตลาด ข้ามห้วยเป็นป่า หาของ
จากป่ามาขาย ต้นเหลือง ต้นท าให้เป็นสี เหล่ว วันพระออกมาเป็นแถว จะมีค่าง มาเผา แล้วเอามา
ขาย คนบ้านนอกจะมาขายที่ตลาด ที่ถนนราชอุทิศ เรียกห้องแถว อยู่กันแบบบ้านนอก ไม่มีไฟฟ้า 
4.นายสมเกียรติ เหล่านิกูล เฮียตี๋ อยู่หน้าสถานีรถไฟ อายุ 69 อาชีพค้าขาย ต้นตระกูล อพยพมาจาก
เขมร พระตะบอง ดูแลเรื่องข้อมูล ฌาปนกิจ เช็คเรื่องจ านวนสุสาน ส ารวจสุสาน ศพไร้ญาติ 
5.นายภักดี เทพพิทักษ์ อีสาน อยู่ 2535 เป็นนายทะเบียนของมูลนิธิ ท างานพิธีกรรมของมูลนิธิ งาน
พิธีกรรม 
6.นุายสุจินต์  เกียรติธนวัตร เฮียเกี๊ยง อดีตประธานมูลนิธิ  คุณพ่ออยู่  อยู่อรัญฟามาซี อายุ 79 ปี 
7.สุชาติ   ต้นตระกูล มาจาก ชลบุรี ส่วนใหญ่มาจากเรือส าเภอ จีนแต้จิ๋ว อายุ 78 ปี 
8.วิสุทธิ กังวานกิตติชัย กทม ป้อมปราบศัตรูพ่าย แต่มาอยู่อรัญตลอด คุณพ่อคุณแม่ย้ายจากศรีโสภณ 
มาอพยพที่อยู่ อรัญ (เฮียโหงว) มีความช านาญเรื่องพิธีกรรมในมูลนิธี สอนเด็กรุ่นใหม่ ๆ การสวด  
การไหว้  
9.คุณพรเทพ บัวเรือง รองประธาน พร้อมท่านประธาน มีเชื้อสายหลาย พ่อเป็นครู 
10. อาจารย์ศิริกมล สายสร้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสระแก้ว  
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. นายศุภชัย  วังประภา  อายุ 62 ปี ประธานมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน ที่อยู่ 108 ถ.เจ้าพระยา
บดินทร์ ต.อรัญประเทศ  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 
2. นายนคร  ตั้งด ารงทรัพย์ อายุ 80 ปี ที่อยู่ 109/11 ถ.บ ารุงราษฎร์  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญ
ประเทศ  จ.สระแก้ว 
3. นายนิธิโชติ  นวมณีรัตน์ อายุ 71ปี กรรมการมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน ที่อยู่ 2/22  ถ.ราษฎร์
อุทิศ  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 
4. นายสมเกียรติ  เหล่านิกูล (แปะตี๋) อายุ 69 ปี ที่อยู่ 5 ถ.บริเวณสถานีและด่านศุลกากร ต.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว   
5. นายภักดี  เทพพิทักษ์ (เฮียน้อย) อายุ    ปี นายทะเบียนมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน ที่อยู่ 75/3  
ถ.บริเวณด่าน  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 
6. นายสุจินต์  กิจธนวัช (แปะเกี๊ยง) อายุ 79  ปี ที่อยู่ 152  ถ.เจ้าพระยาบดินทร์  ต.อรัญประเทศ  
อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 
7. นายชูชาติ  เจฬุวัน  อายุ 78 ปี ที่อยู่ 17  ถ.เวฬุวัน  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
8. นายวิสุทธิ์  กังวานเกียรติชัย (แปะโหงว)  อายุ    ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรม ที่อยู่ 110/2-3  ถ.
ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 
9. นายพรเทพ บัวเรือง อายุ   ปี รองประธานมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน ที่อยู่ 80 ถ.ราษฎร์อุทิศ   
ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 



10. นายพรชัย  บัวเรือง  อายุ   ป ีเลขานุการมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน ที่อยู่ 195  หมู่  1  ต.ฟาก 
อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว   

 


