


วันไหว้พระจันทร์

วันไหวพระจันทร หรือ เทศกาลกลางฤดูใบไมรวง เกิดข้ึนยุคจีนโบราณมีความนิยมมากสมัยราชวงศฮ่ัน โดยเทศกาล

ไหวพระจันทรเปนประเพณีชวงกลางฤดูใบไมรวงของชาวจีน เทศกาลจัดข้ึนในคืนวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ

เพ่ือเฉลิมฉลองการเก็บเก่ียวพืชผล ชวงเทศกาลมีการจัดงานร่ืนเริงเพ่ือขอบคุณส่ิงตาง ๆ ท่ีบันดาลใหการเพาะปลูกราบร่ืน

ใหผลผลิตท่ีพ่ึงพอใจ และการสักการะบูชาขอพรจากเทพเจาดานดวงชะตา ความเยาววัย ความรัก อีกท้ังเปนเทศกาล

ท่ีส่ือถึงการรวมตัวของสมาชิกครอบครัว อันมีความหมายโดยนัยคือความกลมเกลียวเปนหน่ึงเดียวอยางดวงจันทร

ชวงฤดูใบไมรวง เทศกาลไหวพระจันทรจึงกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีล้ําคาของชาวจีน



เทพเจ้าประจําวันไหว้พระจันทร์เทพเจ้าประจําวันไหว้พระจันทร์เทพเจ้าประจําวันไหว้พระจันทร์

วันไหวพระจันทร โดยความเช่ือชาวจีนกราบไหวบูชาเทพเจา 4 องค ท่ีเก่ียวของกับวันไหวพระจันทร ไดแก

   1. เทพฉางเออ เทพพระเจาแหงดวงจันทรตามความเช่ือของจีน และลัทธิเตา โดยนางประทับเฉพาะ

บนดวงจันทรเทาน้ัน เปนผูทรงคุณธรรมและความดี ผูท่ีกราบไหวเทพฉางเออในวันไหวพระจันทร

จะขอเร่ืองความเยาววัย สวยงาม และมีเสนห

   2. เทพเยหเหลา ชาวไทยเช้ือสายจีนจะรูจักกันในนาม เฒาจันทรา หรือ เทพเจาดายแดง 

เปนกามเทพของชาวจีน ทานเปนผูดูแลเร่ืองความรักของมนุษยโลก สวนมากจะขอพรในเร่ืองความรัก

   3. ไทอิมแซกุน เทพแหงดาวนพเคราะหประจําดวงจันทร ชาวจีน และคนไทยเช้ือสายจีน มีความเช่ือวา

กราบไหวบูชาวันไหวพระจันทรทําใหไทอิมแซกุนคุมครองใหดวงชะตาดีตลอดป

   4. พระจันทรประภาโพธ์ิสัตว ผูคุมครองดูแลดวงจันทรของชาวพุทธมหายาน และไดรับการ

นับถือวาเปนประธานในพิธีไหวพระจันทรของชาวพุทธภูมิภาคเอเชียตะวันออก



ตํานานวนัไหวพ้ระจนัทร์ตํานานวนัไหวพ้ระจนัทร์ตํานานวนัไหวพ้ระจนัทร์

ตํานานท่ี 1

กลาววา เทพธิดาแหงดวงจันทร ท่ีช่ือ “ฉางเออ” ซึ่งเปน

หญงิคนรักของ โฮวอี ้นกัยิงธนแูหงสวรรค ทีใ่ชธนยูงิดวงอาทติย

ตกไปถึง 9 ดวงจากทั้งหมด 10 ดวง ซึ่งเปนการกระทําที่

ฝาฝนบัญชาสวรรค จึงโดนลงทัณฑใหไปใชชีวิตธรรมดา

เปนมนษุยทัว่ไปบนโลกมนุษยกับฉางเออ แตโฮวอีถู้กคนสนทิ

ทรยศฆาตาย สวนฉางเออนางไดด่ืมน้ําอมฤตเพือ่ท่ีจะมชีวีติอมตะ

แลวเหาะกลับไปยังดวงจนัทรอีกคร้ังตามลําพงัดวยความเศรา

ซึ่งเรื่องราวดังกลาวเปนสวนหนึ่งการเปนที่มาของวัน

ไหวพระจันทร



กลาววา สมัยมองโกลเขาปกครองแผนดินจีน กดข่ีขมเหงและทํารายชาวจีนอยางรายแรง และเพ่ือควบคุมดูแลชาวจีนอยางใกลชิด

ชาวมองโกลจึงสงทหารไปประจําอยูในบานของชาวจีนครอบครัวละ 1 คน และตองเล้ียงดูทหารมองโกลดวย แตทหารมองโกล

ยังกอกรรมทําช่ัวตอชาวจีน ทําใหชาวจีนรูสึกไมพอใจเปนอยางมาก ตอมาทานหลิวปวเวิน คิดไดหน่ึงวิธี คือ ใหนํากระดาษ

เขียนขอความสอดไสไวในขนม เรียกรองใหชาวจีนทุกคนลงมือสังหารทหารมองโกลท่ีประจําอยูในบานของตนเองโดยพรอมกัน

ในวันเพ็ญ เดือน 8 ท้ังน้ีเพ่ือใหชาวจีนท่ีไปซ้ือขนมมารับประทาน ไดอานขอความดังกลาว และชวยกันกระจายขาวออกไป

เพ่ือกอการปฏิวัติ ทําใหสามารถทําลายอํานาจการปกครองของมองโกล เพ่ือการเฉลิมฉลอง และรําลึกการกูแผนดินท่ีประสบความสําเร็จ

ประเพณีรับประทานขนมไหวพระจันทรในวันเทศกาลดังกลาวจึงมีการสืบทอดกันตลอดมาจนถึงปจจุบัน เม่ือชาวจีนบางสวน

อพยพยายถ่ินฐานสูประเทศตาง ๆ ก็เผยแพรประเพณีรับประทานขนมไหวพระจันทรไปดวย

ตํานานวนัไหวพ้ระจนัทร์ตํานานวนัไหวพ้ระจนัทร์ตํานานวนัไหวพ้ระจนัทร์

ตํานานท่ี 2



ขนมไหว�พระจนัทร�

ขนมไหวพระจันทร เปนขนมทรงกลมรูปทรงคลายดวงจันทรนิยมใสใสธัญพืช
และเน้ือผลไมกวน ใชเปนผลไมท่ีเก็บไดนานผานการแปรรูปแลว เชน ทุเรียนกวน
เมล็ดบัว ถ่ัวกวนพุทราจีน เปนตน สําหรับขนมไหวพระจันทรท่ีแพรหลายในประเทศไทย
เปนแบบของมณฑลกวางตุงโดยสวนใหญ
ความหมายของใสขนมไหวพระจันทร
   1. เม็ดบัว หมายถึง สัญลักษณของจิตใจบริสุทธ์ิ อายุยืนยาว ความออนนอมถอมตัว
และความสงบสุข
   2. ธัญพืช หมายถึง สัญลักษณของโชคลาภ และความอุดมสมบูรณ
   3. ลูกพลัม หมายถึง สัญลักษณของความกลาหาญ และความหวัง
   4. เกาลัด หมายถึง ลูกชาย และส่ิงอันเปนท่ีรัก
   5. ถ่ัวแดง หมายถึง ความกลาหาญ ไมเกรงกลัวตอส่ิงใด
   6. ไขแดง หมายถึง ดวงจันทร



ขัน้ตอนพธิไีหว�พระจนัทร�

พิ ธีไหวพระจันทรไหวกลางแจงหลังพระอาทิตยตกดิน

หรือเร่ิมตอนหัวค่ํา การจัดซุมตนออยและโตะพิธีจะจัดกอน

พระจันทรข้ึน และเก็บกอนท่ีพระจันทรเลยหัวไปหรือเม่ือ

เทียนดอกใหญดับลง สถานท่ีไหวพระจันทรเปนลานบานหรือดาดฟาก็ได

เคร่ืองบวงสรวงท่ีใชไหวเปนอาหารเจเหมือนไหวเจาแมกวนอิม

บางคนไหวพระจันทรเพ่ือใหมีคู จึงถวายอาหารเปนเลขคู

และของไหวควรเปนของแหง เพราะการไหวพระจันทรจะทําพิธี

ตอนกลางคืน หากไหวดวยของสดอาจเนาเสียได



ส�วนประกอบจดัพธิไีหว�พระจนัทร�

น้ําชาหรือใบชา 4 ถวย

อาหารเจ 4 อยาง เชน วุนเสน, ดอกไมจีน, เห็ดหูหนู, เห็ดหอม, ฟองเตาหู เปนตน

ขนมหวาน 4 อยาง เชน ขนมไหวพระจันทร ขนมเปยะ สาคูแดง 4 ถวย ขนมโกสีขาว

ผลไม 4 อยาง ควรเปนผลไมท่ีเปนมงคล เชน 

ทับทิม ท่ีมีเมล็ดมากมาย หมายถึง การมีลูกเต็มบาน หลานเต็มเมือง

แอปเปล หมายถึง ความสงบสุข สันติ

สมโอ หัวเผือก องุน หมายถึง มีแตความเพ่ิมพูน

สม หมายถึง เปนส่ิงมหามงคล

สาล่ี หมายถึง มีแตเร่ืองดีๆ ส่ิงดีๆ เขามาในชีวิต

1.

2.

3.

4.

5. ดอกไมสด 1 คู ธูป 3 ดอก หรือ 5 ดอก เทียน 1 คู และกระถางธูป

6. ของใชสวนตัวของผูหญิง เชน ชุดเคร่ืองแปง เคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดับ

เคร่ืองแตงกายของผูหญิง

7. โคมไฟ เพ่ือใหมีชีวิตท่ีสวางไสว

8. ออย 1 คู สําหรับทําเปนซุม

9. กระดาษไหวพระจันทร กระดาษเงิน กระดาษทอง

https://horoscope.sanook.com/73929/


หลังจากประเพณีวันไหวพระจันทร ท่ีชาวจีนจัดเพ่ือเฉลิมฉลองการเก็บเก่ียวพืชผล

จัดงานร่ืนเริงและขอพรจากเทพเจา ซ่ึงเปนเทศกาลใหญของจีน แตยังมีเทศกาลท่ีมีความนิยม

ในประเทศไทย และใหความนิยมมาก คือ เทศกาลกินเจ แตวาเทศกาลดังกลาวไมไดรับ

ความนิยมในประเทศจีน ซ่ึงมีเฉพาะภายในมณฑลฟูเจ้ียนเทาน้ัน และแพรหลายในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต



เทศกาลกินเจในประเทศจีนเปนเร่ืองเฉพาะถ่ิน ไมไดทําท่ัวท้ังประเทศ 

ชาวจีนท่ีกินเจสวนใหญเปนชาวจีนฮกเก้ียน และแตจ๋ิว อยูในมณฑลฟูเจ้ียน

ซ่ึงชาวจีนในมณฑลฟูเจ้ียนสวนมากอพยพยายถ่ินฐานมาอาศัยอยูแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน มาเลเซีย สิงคโปร และภาคใตของประเทศไทย

หรือเรียกวาประเพณีถือศีลกินผัก เปนประเพณีแบบลัทธิเตารวม 9 วัน

กําหนดวันเทศกาล คือ เร่ิมต้ังแตวันข้ึน 1 ค่ํา ถึง ข้ึน 9 ค่ํา เดือน 9

ตามปฏิทินจันทรคติของทุกป การถือศีลกิจเจเพ่ืออุทิศใหบรรพบุรุษ

และบรรดาบูรพกษัตริย ท่ีเคยอุทิศตนเพ่ือใหประชาชนมีความเจริญ

โดยใชหลักเมตตาธรรม

เทศกาลกนิเจ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C


สําหรับประเทศไทยความเช่ือเร่ืองกินเจ เปนไปในแนวทางของการละเวนการเอาชีวิตของสัตว

เพ่ือสักการะบูชาพระพุทธเจา และมหาโพธิสัตวกวนอิม เน่ืองจากการแพรหลายของการละเวน

การกินเน้ือวัว ของกลุมคนท่ีนับถือ "เจาแมกวนอิม" การกินเจจึงเปนอีกหน่ึงพิธีกรรมเพ่ือสักการะ

จังหวัดภูเก็ต มีชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนท่ียึดม่ันในเทศกาลถือศีลกินเจ โดยมีขบวนแหเทพเจา

ของแตละศาลเจา เทศกาลกินเจท่ีภูเก็ตเร่ิมตนในหมูบานไลทู เกิดจากคนจีนท่ีอพยพมาทําเหมืองแร

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ศาลเจาตาง ๆ ท่ีจัดต้ังตามความนับถือของชาวจีนเกิดข้ึนตามหมูบานตาง ๆ

รวมถึงการแสดงจากคณะง้ิว ในยุคท่ีชาวบานไลทู และชาวจีนในคณะง้ิวเจ็บปวยกันมาก

จึงจัดเทศกาลกินเจท่ีประเทศไทย เน่ืองจากไมสามารถเดินทางกลับไปรวมเทศกาลท่ีประเทศจีน

โดยจัดเทศกาลกินเจ และแสดงกายกรรมตาง ๆ  หลังจากท่ีชาวบานหายปวยจากโรคภัยจึงมีการไหวสักการะ

และจัดเทศกาลกินเจกันตอมา ตามความศรัทธา และเหมาะสมกับแตละครอบครัว กอนคณะง้ิว

เดินทางไปแสดงท่ีอ่ืน ไดมอบเทวรูปพระจีน และใหคําแนะนําแกชาวบานเพ่ือประกอบเทศกาลตอไป

เทศกาลกนิเจ
ประเทศไทย



ตาํนานเทศกาลกนิเจ

ตาํนานที ่1
กลาววา การรําลึกถึงทหารชาวบาน “หง่ีห่ัวทวง” ท่ีตอสูกับกองทัพ

แมนจูท่ีใชปนไฟตอสู นักรบหง่ีห่ัวทวงประกอบพิธีกรรมนุงขาวหมขาว

งดกินเน้ือสัตวและผักท่ีมีกล่ินฉุน พรอมทองคาถาอาคมท่ีเช่ือวา

จะปองกันลูกกระสุนจากปนไฟได แตสุดทายเม่ือจีนพายแพแมนจู

ชาวบานท่ีถูกบังคับใหไวผมยาว ก็รําลึกถึงกลุมนักรบหง่ีห่ัวทวง

โดยการกินเจเชนกัน

กลาววา พุทธศาสนิกชนบําเพ็ญศีลงดกินเน้ือสัตว และแตงกายดวยชุดชาว

9 วัน เพ่ือรําลึกถึงพระพุทธเจาในอดีต 7 พระองค และพระมหาโพธิสัตว

อีก 2 พระองครวมเปน 9 องค หรืออีกความหมายส่ือถึง “ดาวนพเคราะห”

ท้ัง 9 ไดแก พระอาทิตย พระจันทร พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี

พระศุกร พระเสาร พระราหู และพระเกตุ

กลาววา การนุงขาวหมขาวเพ่ือรําลึกถึงการทําอัตวินิบาตกรรม (ฆาตัวตาย)

ซ่ึงมีสาเหตุเกิดจากการเมือง ขณะท่ีอพยพสูไตหวันทางเรือชาวฮกเก้ียน

รวมกันทําพิธีบูชาเพ่ือระลึกถึงราชวงศซอง และสงอิทธิพลมาประเทศไทย

ผานผูท่ีอพยพมาเผยแพร

ตาํนานที ่2

ตาํนานที ่3



ความหมายของธงเจ

อักษรแดง บนพ้ืนเหลือง เขียนวา “เจ” มีความหมายวา

“ของไมมีคาว” สีแดงเปนตัวแทนของความเปนสิริมงคล

ในชีวิต สวนสีเหลืองเปนสีของพุทธศาสนา หรือผูทรงศีล

ธงเจ นอกจากเปนสัญลักษณของอาหารเจแลว ยังเตือนให

พุทธศาสนิกชนท่ีปฏิบัติตน “ถือศีล-กินเจ” ตระหนักถึง

การไมเบียดเบียนชีวิตสัตว และการต้ังอยูในศีลตลอดชวง

ระยะเวลา 9 วัน 9 คืน



ความแตกต�าง
 "กนิเจ" กบั "มงัสวริตั"ิ

กินเจตางกับมังสวิรัติ การกินเจตองเวนผักฉุน 5 ประเภท คือ

ผักชี กระเทียม หัวหอม กุยชาย และใบยาสูบ รวมท้ังสารเสพติด

ทุกชนิด และตองถือศีลดวยจึงเปนการถือศีล กินเจท่ีแทจริง

ขณะท่ีมังสวิรัติ หมายถึง การไมรับประทานเน้ือสัตว และสามารถ

ทานผัดไดทุกชนิด



หลกัธรรมการกนิเจ

การกินเจต้ังม่ันอยูบนหลักธรรมสําคัญ 2 ประการ

   1. การดํารงชีวิตอยูดวยอาหารท่ีไมเบียดเบียนผูอ่ืน คือ ไมเอาชีวิตของ

สัตวท้ังหลายมาตอเติมบํารุงเล้ียงชีวิตของตนไมเอาเลือดของสัตวท้ังหลาย

มาเปนเลือดของตนและไมเอาเน้ือของสัตวท้ังหลายมาเปนเน้ือของตัวเอง

   2. การดํารงชีวิตอยูดวยอาหารท่ีไมเบียดเบียนตนเอง คือ จะรับประทาน

ส่ิงใดเขาไปตองไมทําใหรางกายทรุดโทรมเทากับเปนการเบียดเบียนตนเอง

ดังน้ันจึงหามด่ืมของมึนเมา เสพสารเสพติด 



การปฏบิตัติวัในการกนิเจ
ชวงเวลา 9 วันผูถือศีลกินเจอยางครบสมบูรณตามประเพณี ตองปฏิบัติตัวดังน้ี

   1. งดเวนเน้ือสัตว และทําอันตรายตอสัตว

   2. งดนม เนย และน้ํามันท่ีมาจากสัตว

   3. งดอาหารรสจัด ท้ังอาหารเผ็ด หวานจัด เปร้ียวจัด เค็มจัด

   4. งดผักหรือเคร่ืองเทศท่ีมีกล่ินแรง เชน ผักชี กระเทียม ตนหอม กุยชาย รวมท้ังใบยาสูบ และของมึนเมาตาง ๆ

   5. รักษาศีลหา

   6. ทําบุญทําทาน สําหรับคนท่ีเครงครัดจะนุงขาวหมขาว

   7. รักษาจิตใจใหบริสุทธ์ิ รักษาอารมณ
สําหรับผูท่ีเครงครัดมาก ๆ จะทานอาหารเฉพาะท่ีคนกินเจเปนคนปรุงเทาน้ัน

รวมท้ังอุปกรณตองสะอาด แยกภาชนะสําหรับใส เ น้ือสัตวออก

เพ่ือปรุงอาหารเจเฉพาะ นอกจากน้ียังจุดตะเกียงไว 9 ดวง ตลอดชวง

เทศกาลกินเจ 9 วัน โดยไมปลอยใหดับ เพ่ือเปนพุทธบูชา และรําลึกถึง

บุญคุณของพอแม ญาติพ่ีนอง ตลอดจนผูท่ีมีบุญคุณตอแผนดินเกิด
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