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วันสารทจีน (Hungry Ghost Festival)

วันสารทจีน หรือ เทศกาลสารทจีน ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติ ภาษาจีนเรียกวา “จงหยวนเจี๋ย”   
(中元节) หรือ “กุยเจี๋ย” (鬼节) มีความหมายวา “เทศกาลเซนไหวผูท่ีลวงลับไปแลว”, “เทศกาลผี” , “วันผี” โดยเชื่อวา
เปนวันท่ียมบาลจะเปดประตูนรกใหดวงวิญญาณไดกลบัมาโลกมนษุย เพื่อรับผลบุญกุศลท่ีลูกหลานและญาติพีน่องทําให
เปนวันสําคัญท่ีชาวจีนและผูท่ีมีเชื้อสายชาวจีนมารวมตัวกันทําพธิีเซนไหวบูชาสิ่งศกัด์ิสิทธิ ์บรรพบุรุษ และใหทานกับ
วิญญาณเรรอน เปนการแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษผูลวงลับ เสริมโชคลาภ และเปนสิริมงคล



เทพเจาประจําเทศกาล

เทพเจาประจําเทศกาลสารทจีน หรือ เทศกาลจงหยวน คือ เทพเจาจงหยวน หรือ  
ตี้กวนตาตี้ มีหนาท่ีคอยควบคุมดูแลเทพมหาบรรพตท้ังหา คุมครองภูเขา และแมนํ้า 
เปรียบเสมอืนเจาท่ีประจําเมือง ทําหนาท่ีเกี่ยวกับ การตรวจดูโชคชะตา – เคราะหกรรม
ของสรรสัตว , ตรวจบัญชีความดี ความชั่วของมนุษย , การใหอภัยแกผูสํานึกผิด และ
เปนประธานดูแลการไหววิญญาณไรญาติ ทําหนาท่ีเจรจากับวิญญาณเหลานั้น เพื่อ
ควบคุมไมใหทํารายมนุษย เพราะสาเหตุนี้คนประเทศจีน และประเทศไตหวันจงึกินเจ 
เพื่อเซนไหว เทพจงหยวน สําหรับคนไทยเชื้อสายจีน นิยมไหวเจาท่ีประจําบานภายใต
บัญชาของเทพจงหยวน หรือท่ีเรียกวา “ตี่จูเอ๊ีย” วันมงคลท่ีผูคนทําการบูชาเทพจง
หยวน คือ วันข้ึน 15 คํ่า เดือน 7 ตรงกับ วันสารทจีน เชื่อวาเปนวันท่ีเทพจงหยวนลง
มาตรวจบัญชีความดี ความชั่วของมนุษย



ตํานานวันสารทจีน

ตํานานท่ี 1
กลาววา วันสารทจีน เปนวันท่ีเงี่ยมลอเทียนจอื (ยมบาล) 
ตรวจดูบัญชีวิญญาณคนตาย สงวิญญาณดีข้ึนสวรรค 
และสงวิญญาณรายลงนรก ชาวจีนสงสารวิญญาณราย
จึงทําบุญอุทิศสวนกุศลให เพื่อใหวิญญาณรายออกมารับ
กุศลผลบุญ มีความเชื่อวาชวงสารทจีนเปนชวงท่ีเปด
ประตูนรก



ตํานานท่ี 2
กลาววา มีชายหนุมผูหนึ่ง ชื่อวา “มูเหลียน” (พระมหาโมคคลัลานะ) เปนคนเครงครัดในพทุธศาสนา

ผิดกับมารดา ท่ีเปนคนใจบาปหยาบชาไมเคยเชื่อเร่ืองนรก - สวรรค 
ปหนึ่งชวงเทศกาลกินเจ นางเกิดหมั่นไสคนท่ีนุงขาวหมขาว ถือศีลกินเจ นางใหมูเหลียนเชิญคนถือศีลกินเจ

มากินอาหารท่ีบาน โดยนางจะทําอาหารเลี้ยงหนึ่งมื้อ ผูถือศีลกินเจตางพลอยยินดีท่ีทราบขาวมารดาของมูเหลยีน
เกิดศรัทธาบุญกุศลคร้ังนี ้จึงพากันมากินอาหารท่ีบานของมูเหลียน โดยไมทราบวาในนํ้าแกงเจ มีนํ้ามันหมู
เจือปนอยู การกระทําของมารดามูเหลียนถือวาเปนกรรมหนัก เมื่อตายไปจึงตกนรกอเวจีมหานรกขุมท่ี 8 (นรก
ขุมลึกท่ีสุด ไดรับความทุกขทรมานแสนสาหัส)

ตอมามูเหลียนคิดถึงมารดา ไดถอดกายทิพยลงไปในนรกภูมิ ไดรูวามารดากําลังอดอยากจึงปอนอาหาร
แกมารดา แตถูกบรรดาภูตผีท่ีอดอยากรุมแยงกินหมด และเม็ดขาวสุกท่ีปอนนั้นกลับเปนไฟเผาไหมริมฝปาก
มารดาจนพอง ดวยความกตัญูและสงสารมารดาท่ีไดรับความทุกขทรมานอยางสาหัส มูเหลียนจึงไปขอ
พญาเหงีย่มลอออง (ทาวมัจจุราช) รับโทษแทนมารดา กอนท่ีมูเหลียน จะถูกลงโทษแทนมารดาดวยการนํารางลงไปตม
ในกระทะทองแดง พระพุทธเจาเสด็จลงมาโปรดไวไดทัน โดยกลาววา “กรรมใดใครกอยอมเปนกรรมของผูนั้น” 
พระพุทธเจาไดมอบคมัภีรอ๋ิวหลันเผิน ใหมูเหลียนสวดและถวายอาหารทุกปในเดือนท่ีประตูนรกเปด จึงจะ
สามารถชวยมารดาใหพนโทษได นับแตนั้นเปนตนมาชาวจนี ไดถือเปนประเพณีปฏิบัตสิืบตอมาจนถึงปจจบุัน



การ “เผากงเตก” ในวันสารทจีน

การเผากระดาษเงนิกระดาษทองในวันสารทจีน หรือท่ีเรียกวา “เผากงเตก”
(กงเตก (功德) เปนการออกเสียงตามภาษาจีนแตจิ๋ว คําวา “กง”(功) แปลวา 
ทํา คําวา “เตก” (德) แปลวา คุณธรรม หรือกุศล เมื่อรวมกันจึงมีหมายความ
วา “การกระทําท่ีมีคุณธรรม” , “มีบุญกุศล” ตามความเชื่อของชาวจีน
การเผากระดาษกงเตก เปนพิธีอุทิศสวนบุญกุศลใหดวงวิญญาณบรรพบุรุษ 
เชื่อวาเปนการสงเงนิทอง ขาวของเคร่ืองใช และสิ่งของตาง ๆ เพื่อสง
วิญญาณบรรพบุรุษสูสรวงสวรรค และเพื่อใหวิญญาณท่ีอยูอีกภพภูมิไดใช
สิ่งของท่ีสงไปใหผานการเผากงเตก



การเซนไหวในเทศกาลสารทจีน 

การไหวเร่ิมตั้งแตชวงเชา โดยไหวเจาท่ีหรือสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ ชวงสาย ไหวบรรพบุรุษ 
และตอนบายไหวฮอเฮียตี๋ (สัมภเวสี หรือวิญญาณไรญาติ) ชุดไหวมี  3 ชุด ดังนี้

1.ชุดสําหรบัไหวเจาท่ี 
เร่ิมไหวตอนเชาโดยจัดอาหารและของวางไวบนโตะหนาเจาท่ี หรือตีจู่เอ้ีย
- จัดอาหารคาว เชน หมู เปด ไก ปลา ไข ขาวสวยหรือผัดหมี่ รวม 3-5 อยาง
- จัดชุดขนมมงคล เชน ขนมเขง ขนมเทียน ขนมเปยะ ขนมถวยฟู (ตองแตมจุด

สีแดงไวตรงกลาง ชาวจีนเชื่อวาสีแดงเปนศริิมงคล)
- วางผลไมมงคล เชน สม กลวย สับปะรด องุน แกวมังกร สาลี่
- วางถวยนํ้าชา 5 ถวย และอาจมีเหลา 5 ถวย
- ชุดกระดาษไหวเจาท่ี แจกันใสดอกไม เชิงเทียนและเทียนแดง 1 คู
- จุดธูป 5 ดอก แลวตั้งจิตอธิษฐานขอพร จากนั้นเผากระดาษเงนิกระดาษทอง



2. ชุดสําหรบัไหวบรรพบุรษุ (ของไหวคลายของไหวเจาท่ี) 
- จัดอาหารไหวแบบซาแซ (เนื้อสัตว 3 อยาง) หรือแบบโหงวแซ (เนื้อสัตว 

5 อยาง) เชน เปดตมพะโล ไกตม หมูตม หมูกรอบ ขาหมู ปลานึ่ง ปลาหมึก 
กุง ปู เปนตน 

- จัดกับขาวอีกหลายอยาง ตามท่ีบรรพบุรุษชอบ หรืออาหารท่ีมีความหมายมงคล 
พรอมดวยขาวสวย และตะเกียบ จะตองมีนํ้าแกง หรือเปนขนมนํ้าใส ๆ เชน อ๊ี 
(ขนมบัวลอย) วางเคียง และนํ้าชา จัดชุดตามจํานวนบรรพบุรุษ 

- จัดขนมหรือของหวาน ประกอบดวย ขนมเขง ขนมเทียน และผลไม 3 หรือ 5 อยาง
เชน แอปเปล สาลี่ ลูกพลับ องุน แกวมังกร ฝร่ัง สับปะรด กลวยหอมหวีใหญ     

- วางแจกันใสดอกไม เชิงเทียนและเทียนสีแดง 
- จุดธูป 3 ดอกไหวบรรพบุรุษ ตามดวยการเผากระดาษเงินกระดาษทอง



3. ชุดสําหรบัไหวสัมภเวสี (วิญญาณเรรอน หรือวิญญาณไมมีญาติ)
หรือเรียกวา ไปฮอเฮียตี๋ / ฮอเฮียตี๋ แปลวา ไหวพี่นองท่ีดี เปนการ
สะทอนความสุภาพ ใหเกียรติของคนจนี ท่ีเรียกผีไมมีญาติวา “พี่นองท่ีดี
ของเรา” เปนการไหวเพื่อ ไดรับผลบุญเสริมมงคลแกตัวเอง การไหวจะ
ทํานอกบาน 

- จัดอาหารคาว อาหารหวาน / ขนม ผลไม เหลา นํ้าชา และท่ีพิเศษคอื      
มีขาวหอมแบบจีนโบราณ คอปง เผือกนึ่งผาซีกเปนเสี้ยวใสถาด 
เสนหมี่หอใหญ จัดทุกอยางวางอยูดวยกัน 

- จุดธูป 1 ดอก จากนั้นเผากระดาษเงนิกระดาษทองแบบเฉพาะ
เรียกวา “อวงแซจวิ” เชื่อวาเปนใบเบิกทางสวรรคสําหรับวิญญาณ
เรรอน



ความหมายของไหวมงคล วันสารทจีน

ของไหวมงคลท่ีนิยมนํามาไหวในวันสารทจีน แตละชนิดมีความหมาย ดังนี้
อาหารคาว
- ไกตม หมายถึง ความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน ความขยันขันแข็ง
- เปดพะโล หมายถึง ความสามารถท่ีหลากหลาย เกงรอบดาน
- ขาหมูพะโล หมายถึง ความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ
- เกี๊ยวกุง หมายถึง การหอหุมโชคลาภเอาไว
- ปลา หมายถึง มีอันจะกินไมมีวันหมดสิ้น
- กุงสุก หมายถึง ความสุข
- หมึก หมายถึง ความอุดมสมบูรณเหลือกินเหลือใช
- ปู หมายถึง การมีชื่อเสียง มีบารมี



อาหารหวาน / ขนม 
นิยมใชไหว 3 อยาง เรียก ซาเปย , 5 อยาง เรียกวา โหงวเปย หรือเรียกชื่อเปนชุด วา ปง เปย หมี่ มั่ว กี 

มีรายละเอียด คือ ปง คือ ขนมทึงปง เปนขนมท่ีทํามาจากนํ้าตาล , เปย คือ ขนมหนึงเปย คลายขนมไข , หมี่ 
คือ ขนมหมี่เทา ทํามาจากแปงขาวเจาขางในไสเตาซา , มั่ว คือ ขนมทึกกี่ เปนขนมขาวพองสีแดงตรงกลางมีไส
เปนแผนบาง และ กี คือ ขนมทึงกี ทําเปนชิ้นใหญยาวเวลาจะกนิตองตัดเปนชิ้นเลก็ ๆ แตคนไทยเชื้อสายจีน
นิยมใชขนมมงคลไหว ไดแก

- ขนมเขง หมายถึง ชีวิตท่ีราบร่ืน ความอุดมสมบูรณ
- ขนมเทียน หมายถึง ความสวางไสว ความเจริญรุงเรือง
- ขนมเปยะ หมายถึง ความสามัคคี กลมเกลียว
- ขนมกุยชาย หมายถึง การมีอายุท่ียืนนาน
- ขนมถวยฟู หรือ ขนมปุยฝาย หมายถึง ความเจริญรุงเรือง เฟองฟู และงอกงาม
- ซาลาเปา หรือ ซิ่วทอ หมายถึง สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว



ผลไม
- สม หมายถึง ความโชคดี ร่ํารวย
- กลวยสุก หมายถึง ความสําเร็จ โชคลาภ
- สับปะรด หมายถึง การเรียกโชคลาภเขาบาน
- องุน หมายถึง ความร่ํารวย ความเจริญงอกงาม และมีอายุยืน
- แกวมังกร หมายถึง ความสิริมงคล ความอุดมสมบูรณ
- แอปเปลสีแดง หมายถึง การมีชีวิตท่ีสงบสุข สุขภาพแข็งแรง 

ไมมีโรคภัยเบยีดเบยีน
- สาลี่สีทอง หมายถึง โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
- ลูกพลับ หมายถึง ความหนักแนน จิตใจเขมแข็ง
- ทับทิม หมายถึง การแบงปนเอ้ือเฟอกันในครอบครัว



ขอหามปฏิบัติชวงเทศกาลสารทจีน
ตามความเชื่อวาชวงเทศกาลสารทจนีเปนเดือนท่ีประตูนรกเปด ทําใหมีเหลาวิญญาณเดินทางมาสูโลกมนุษย 

มีท้ังวิญญาณดี และวิญญาณราย จึงมีขอควรระวังไมใหกระทําโดยเฉพาะอยางย่ิงในวันสารทจีน เพื่อความ
ปลอดภัย ดังนี้

- หามออกจากบานตั้งแตชวงหัวคํา่จนถึงชวงดึก 
- หามขานรับเสียงเรียกแปลก ๆ  เพราะเปนเวลาท่ีวิญญาณไรญาติออกหาสวนบุญ และอาจตามเรากลับบานได
- หามเหยียบกระดาษเงนิกระดาษทอง เพราะเปนสิ่งของท่ีเรามอบใหกบับรรพบุรุษ
- หามแตงงาน เพราะเปนเดือนปลอยผี ถือวาเปนเดือนไมมงคล
- หามเดินทางบอยหรือเดินทางไกล ๆ เพราะมีวิญญาณอยูมากมาย อาจทําใหมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
- หามซื้อบาน ยายบาน หรือ เร่ิมกิจการใหม เพราะวิญญาณอาจไปสิงอยูในท่ีเหลานั้นขณะท่ีวางอยู
- หามเร่ิมงานกอสรางใด ๆ เพราะอาจรบกวนวิญญาณของบรรพบุรุษท่ีอยูท่ีบาน
- หามรองเพลงและผิวปาก เพราะมีวิญญาณมากมายท่ีอิจฉาความสุขของมนุษย และอาจตามมาหลอก



ขอบคุณขอมูลอางอิง ...
- https://th.wikipedia.org/wiki/
- https://www.kasikornbank.com/th/personal/the-wisdom/articles/Pages/
- https://www.lib.ru.ac.th/journal/sart-chin.html
- https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/2466971
- https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/general-knowledge/479865
- https://www.kasikornbank.com/th/personal/
- https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/
- https://th.openrice.com/th/bangkok/article/
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