
วันสารทจีน 
 

...  ในรอบหนึ่งปชาวจีนจะมีไหวเจาใหญ 8 ครั้ง เรียกวาไหว 8 เทศกาล
โปะโจย การไหวสารทจีนเปนการไหวครั้งที่ 5 ตรงกับวันที่ 15 เดือน 7  

 
  ในรอบหนึ่งปชาวจีนจะมีไหวเจาใหญ 8 ครั้ง เรียกวาไหว 8 เทศกาลโปะโจย การไหวสารทจีนเปนการไหว

ครั้งที่ 5 ตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ซึ่งถือกันวาเปนเดือนผี เปนเดือนที่ประตูนรกปดเปด ใหผีทั้งหลายมารับกุศลผล
บุญได ประตูนรกจะปดในวันที่ 30 เดือน 7 เปนเวลา 1 เดือน เมื่อบรรดาผีเปรตนรกที่หิวโหยเหลานี้ออกมาถึงโลก
มนุษย ก็พยายามเสาะแสวงหาอาหารกินเพื่อประทังความหิว จึงเปนหนาที่ของมนุษยที่ทําการเซนไหวดวง
วิญญาณเหลานี้ สมัยเริ่มแรก มนุษยไมวาผูดีมีจนตางพยายามเซนไหวผีเปรตเหลานี้เปนเวลาทุก ๆ วันที่ประตูนรก
ยังเปดอยู ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองมาก ตอมาจึงเริ่มเปลี่ยนมาเปนเซนไหวกันทีละครัวเรือนสองครัวเรือน หรือเซน
ไหวหมุนเวียนกันไป ตามหมูบานตาง ๆ ไดจัดเปนเวรใหแตละครอบครัวผลัดเปลี่ยนกันเซนไหวจนครบกําหนด 1 
เดือน ประตูนรกปดก็เปนอันจบพิธี เมื่อไหวไปนานวันเขา มนุษยก็รูสึกถึงความสิ้นเปลืองและความเหนื่อยยากใน
การเซนไหว จึงไดมีการรวบรวมพิธีการเซนไหวทั้งหมดมาเปนแควันเดียว เปนวันที่ 15 เดือน 7 เปนธรรมเนียม
และพิธีการมาจนกระทั่งปจจุบัน ดังนั้นวันที่ 15 เดือน 7 จึงเปนวันที่เช็งฮีไตต๋ีจะตรวจดูบัญชีวิญญาณคนตาย สง
วิญญาณดีขึ้นสวรรค และสงวิญญาณรายลงนรก ตามตํานานเลากันมาวา ชายหนุมผูหน่ึงมีช่ือวา "มูเหลียน" เปน
คนที่เครงครัดในพุทธศาสนามาก ผิดกับมารดาที่ เปนคนใจบาปหยาบชา เพราะไมเคยเชื่อเรื่องสวรรค - นรก มี
จริง ดังนั้นตลอดชีวิตของนางไมยอมทําบุญทานใด ๆ เลย มีอยูปหน่ึงในชวงกินเจ เดือนเกานางเกิดความหมั่นไว
ผูคนนุงขาวหมขาวถือศีลกินเจ นึกอยูในใจวาคนเหลานี้ชางงมงายสิ้นดี สวรรค-นรก อยูที่ใจตางหาก ไมไดอยูที่
การกระทําสักหนอย นางไมเพียงแคนึกเทานั้น มิหนําซ้ํายังใหมูหลียนบุตรชายของตนไปเชื้อเชิญผุที่กินเจทั้งหลาย
มากินอาหารที่บานโดยตนจะทําอาหารเจเลี้ยงหน่ึงมื้อผูที่กินเจตางอนุโมทนาที่ทราบขาวมารดามูเหลียนเกิด
ศรัทธาในบุญกุศลเปนครั้งแรก จึงพากันใหเกียรติมากินอาหารเจที่บานของมูเหลียน แตหาทราบไมวาในน้ําแกงเจ 
มีน้ํามันหมูเจอปนอยู การกระทําของมารดามูเหลียน ครั้งนี้เปนกรรมหนัก หลังจากที่ตายไปตองไปตกนรกอเวจี
ขุมลึกที่สุดไดรับความทุกขทรมานแสนสาหัสฝายมูเหลียน มีความคิดถึงมารดามาก จึงไดถอดกายทิพยลงไปใน
นรกภูมิ ถึงรูวามารดาของตนกําลังอดอยาก จึงปอนอาหารแกมารดาที่หิวโหย แตไดถูกบรรดาผีที่อดอยากทั้งหลาย
พากันรุมแยงไปกินหมด มีอยูคราวหนึ่งเพิ่งจะปอนขาวเขาปาก เม็ดขาวสุกกลับ ลุกเปนไฟเผาไหมริมฝปากจน
พอง ความกตัญูและสงสารมารดาที่ไดรับความทุกขทรมานอยางสาหัส มูเหลียนไดเขาไปขอรองพญาเหงี่ยม
ลอออง (ทาวมัจจุราช)วาตนจะขอรับโทษแทนมารดาของตนเองแตกอนที่มูเหลียนจะถูกลงโทษดวยการโนรางลง
ไปตมในกระทะทองแดง พระพุทธเจาไดเสด็จลงมาโปรดไวทันทวงที โดยกลาวสดุดีที่มูเหลียนมีความกตัญู
กตเวที แตกรรมของผูใดก็ตองเปนของผูนั้น จะออกพระพุทธเจาจึงมองคัมภีรผูกหนึ่งใหเพื่อเอาไวทองเพราะถา
ทองคัมภีรนี้แลว จะสามารถเรียกเซียนทุกทิศทางมาชวยผูมีพระคุณหลุดพนจากการ อดอยากและทุกขทรมานตาง 
ๆ ได คัมภีรนี้ช่ือวา "คัมภีรอิ๋วหลันเผิน"พระพุทธเจา ทรงแนะนํา ใหมูเหลียน สวดมนต อิ๋วหลันเผินและถวาย
อาหารพิเศษทุกวันที่ 15 เดือน 7 ของทุกป จึงจะสามารถชวยมารดาของเขาใหพนโทษได 
นับตั้งแตนั้นเปนตนมา ชาวจีนไดถือปฏิบัติเปนประเพณีนอกจากนี้ ยังมีการเซนไหว โดยการนําอาหารและ
กระดาษเงินไปวางไวที่หนาบาน หรือตามทางแยกที่ไมไกลนัก ใชเบนความสนใจของบรรดาสัมภเวสีที่กําลังจะ
ผานมาใกลเคหะสถานของตน  



การไหวในเทศกาลสารทจีนแบงการไหวออกเปน 3 ชุด   
 

 
   

 ชุดแรก สําหรับไหวเจาที่ จะไหวในตอนเชา มีอาหารคาวหวาน ขนมไหวก็ใช ถวยฟู กุยไช ซึ่ง
ตองมีสีแดงแตมเปนจุดเอาไว สวนขนมไหวพิเศษที่ตองมีซึ่งเปนประเพณีของสารทจีน คือ ขนมเขง ขนม
เทียน นอกจากนั้นก็มีผลไม นํ้าชา หรือเหลาจีน และกระดาษเงิน กระดาษทอง 
 ชุดที่สอง สําหรับไหวบรรพบุรุษ คลายของไหวเจาที่ พรอมดวยกับขาวที่ บรรพบุรุษชอบ ตามธรรม
เนียมตองมีน้ําแกง หรือขนมน้ําใสๆ วางขางชามขาวสวย และน้ําชา จัดชุดตามจํานวนของบรรพบุรุษ ขาดไมไดก็
คือ ขนมเขง ขนมเทียน ผลไม และกระดาษเงินกระดาษทอง 
 ชุดที่สาม สําหรับไหววิญญาณพเนจร ซึ่งไมมีลูกหลานกราบไหว เรียกวา ไปฮอเฮียต๋ี จะตองไหวนอก
บาน ของไหวมีทั้งของคาวหวาน กับผลไมตามตองการ และที่พิเศษคือ มีขาวหอมแบบจีนโบราณ คอปง เผือกนึ่ง
ผาซีกเปนเสี้ยวใสถาด เสนหมี่หอใหญ เหลา น้ําชา และกระดาษเงินกระดาษทองจัดทุกอยางวางอยูดวยกันสําหรับ
เซนไหว 
 การไหวเจาที่ จะไหวกอนในตอนเชา เผากระดาษเงินกระดาษทองจนเรียบรอย สายๆ จึงตั้งโตะไหว
บรรพบุรุษและไหวฮอเฮียต๋ี บางบานนิยมไหวตอนบาย ถาไหวพรอมกัน ใหต้ังโตะแยกจากกัน แตเผากระดาษเงิน
กระดาษทองรวมกันได 
 สําหรับการไหวขนมเขงขนมเทียนในเทศกาลสารทจีนนี้ ที่เมืองจีนไมมี ขนมที่ใชไหวที่เมืองจีนจะเปน
ขนม 5 อยาง เรียกวา “โหงวเปย” หรือ เรียกช่ือเปนชุดวา ปง เปย หม่ี ม่ัว กี ปง  คือ ขนมทึงปง เปนขนมที่ทําจาก
น้ําตาล 
 เปย คือ ขนมหนึงเปย คลายขนมไข 
 หม่ี คือ ขนมหมี่เทา ทําจากแปงขาวเจา ขางในไสเตาซา  
ม่ัว คือ ขนมทึกกี่ เปนขนมขาวพองสีแดง ตรงกลางมีไสเปนแผนบาง  
กี คือ ขนมทึงกี ทําเปนช้ินใหญยาว เวลาจะกินตองตัดเปนช้ินเล็กๆ เนื่องจากที่เมืองไทยหาสวนผสมที่ใชทําขนม
ทั้งหานี้ไมไดครบถวน จึงงดไป แลวเปลี่ยนมาเปนการไหวขนมเขง ขนมเทียน ในการไหวเทศกาลสารทจีนแทน
 ในธรรมเนียมปจจุบัน ทั้งคนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยแทๆก็พากันไหวสารทจีนกันดวย บางบานก็
ไหวแตเจาที่ บางบานก็ไหวเจาที่และบรรพบุรุษ บางบานก็ไหวทั้งเจาที่ บรรพบุรุษและไหวผี แสดงใหเห็นความ
กลมกลืนกันของวัฒนธรรมไทยจีน และดัดแปลงเขากับสภาพของคนไทยเองดวย โดยหลักของที่ไหวก็จะมี ของ
คาว 3 หรือ 5 อยาง เชน ไก หมู เปด ไข หมึก ปลา เปนตน ของหวาน 3 หรือ 5 อยาง เชน ขนมเทียน ขนมมัดไต 
ขนมถวยฟูหรือขนมสาลี่ปุยฝาย ขนมเปยะ สม หรือผลไมตามใจชอบแตไมวาอยางไรก็ตาม ประเพณีที่สืบทอดกัน
มาแมจะไมไดปฏิบัติอยางเครงครัดตามประเพณีเดิม แตประเพณีการไหวก็ทําใหผูคนมีกิจกรรมในการทําความดี
อันกอใหเกิดความเปนศิริมงคล โดยการเซนไหวระลึกถึงบรรพบุรุษและนําอาหารที่เซนไหวแลวมาเลี้ยงฉลอง
หรือบริจาคแกคนอื่นๆตอไป ซึงก็ตองถือวาเปนเร่ืองดีๆในสังคมของเรา 
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