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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมุ่งศึกษาองค์ประกอบ	 และบทบาทของบทร้องพิธีกงเต๊กของ

ชาวจีนแต้จ๋ิวในสังคมไทย	 ผลการศึกษาพบว่า	 บทร้องดังกล่าวมีองค์ประกอบต่าง	 ๆ	

ได้แก่	 การกล่าวถึงผู้น�าทางดวงวิญญาณไปสู่โลกหลังความตายซ่ึงจะมีบทบาทหน้าที่

ส�าคัญคือ	 ช้ีหรือน�าทาง	 รวมทั้งช่วยขจัดอุปสรรคปัญหาระหว่างการเดินทางของ

วิญญาณ	 การระบุจุดหมายปลายทางของการเดินทางของวิญญาณ	 การกล่าวถึง

เส้นทางเชือ่มสู่โลกหลังความตาย	การระบุถงึพาหนะสู่โลกหลังความตาย	และอุปสรรค

ขัดขวางระหว่างการเดินทาง	 ส่วนบทบาทของบทร้องคือช่วยเน้นย�้าความสัมพันธ์

ของวิญญาณกับภูมิล�าเนาเดิม	 ช่วยคลายความวิตกกังวลหรือความโศกเศร้าของ

ลูกหลาน	รวมทั้งเป็นค�าสอนและค�าอวยพรให้แก่ลูกหลานอีกด้วย	

ค�าส�าคัญ:	บทร้องในพิธีกงเต๊กของชาวจีนแต้จิ๋ว,	องค์ประกอบ,	บทบาท
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Journey of the Soul: the Components and 

Roles of the Hymns in Kongtek 

(Chaozhou Chinese Funerals) in Thai Society

Narut Kupthanaroj 

Abstract

 The objective of this article is to detail a study of the components

and roles of the hymns in Kongtek (Chaozhou Chinese Funerals) in Thai

Society. The results indicate that the hymns in Kongtek comprise various 

components	including,	the	declaration	of	a	leader	responsible	for	a	significant	

role in guiding a spirit to the afterlife and also removing obstacles during 

the journey of a spirit; the declaration of a spirit’s destination; the declaration 

of the path connecting to the afterlife; the declaration of the vehicle taking a 

spirit to the afterlife; and the obstacles during the journey. The roles of the 

hymns are to emphasize the relationship of spirits with their residences; to 

alleviate anxiety or grief of their families; and to be a doctrine and a blessing 

for their families. 

Keywords:	Hymns	in	Kongtek	(Chaozhou	Chinese	Funerals),	Component,	Role
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บทน�า

	 ภาพของการเดินทางของวิญญาณหลังความตาย	 และโลกหลังความตาย

มีปรากฏอยู่ในทุกชนชาติ	 ทุกสังคมพยายามอธิบายโลกและเส้นทางการเดินทางของ

วิญญาณไว้ตามความเข้าใจและจินตนาการของตน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีให้ได้

พบกันอีกครั้ง	 เพราะความรักและคิดถึงคนที่จากไป	 หรือพยายามหาค�าอธิบายว่า

การตายคอือะไร	มวิีธีใดทีท่�าให้ส่ิงทีห่ายไปกลับคนื	เมือ่ตายแล้วไปไหน	เดนิทางอย่างไร	

ท�าอย่างไรให้คนตายได้รับความสะดวกสบาย	 หรือหากกลัวว่าผู้ตายจะกลับมาจะ

ท�าอย่างไรไม่ให้กลับมาได้อีก	 และจะจัดพิธีกรรมอย่างไรให้มีผลต่อการให้คุณให้โทษ

ต่อผู้ตายและผู้ที่ยังอยู่	(Rattanakul,	2008,	p.	6-7)	วัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นเหตุผล

พืน้ฐานในการสร้างพธิกีรรมหลังความตายให้เกดิขึน้ในทกุกลุม่ชน	โดยส่ิงเหล่าน้ีปรากฏ

อยู่ในบทร้องที่ใช้ประกอบในพิธีกรรม	 ทั้งยังเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิด	 ภูมิปัญญาของ

คนในกลุ่มชนนั้น	ๆ 	ได้เป็นอย่างดี	อาทิ	ค่านิยมบางประการที่ต้องการส่งต่อสู่ลูกหลาน

ผ่านการสอนด้วยนิทานพื้นบ้านหรือต�านานที่ปรากฏในบทร้อง	 ที่ส�าคัญคือเน้ือหา

ที่ช่วยปลอบประโลมใจลูกหลานให้คลายความเศร้าหมอง	 และเชื่อมั่นว่าผู้ตายจะได้

ไปสู่ภพภูมิที่ดี	

	 ชาวจีนแต้จ๋ิวเป็นกลุ่มชนอีกกลุ่มหน่ึงที่มีพิธีกรรมหลังความตายเฉพาะตัว

น่ันคือพิธีกงเต๊กซ่ึงเป็นพิธีกรรมส�าคัญที่จะบ�าเพ็ญกุศลให้แก่ผู้ตายได้ไปสู่ภพภูมิที่ด	ี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทร้องพิธีกงเต๊กมีเน้ือหาสาระที่น่าสนใจ	 บทความน้ีจึงจะศึกษา

องค์ประกอบส�าคัญของบทร้องพิธีกงเต๊กของชาวจีนแต้จ๋ิวซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จีน

กลุ่มใหญ่ในสังคมไทย	รวมทัง้ศกึษาบทบาทของบทร้องอันท�าให้พธิกีรรมหลังความตาย

ของชาวจีนแต้จิ๋วสามารถด�ารงอยู่ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน

๑. วัตถุประสงค์

	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบส�าคัญและบทบาทของบทร้องพิธีกงเต๊กของชาวจีน

แต้จิ๋วในสังคมไทย
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๒. ขอบเขตการศึกษา

	 บทความน้ีมุ่งศึกษาองค์ประกอบส�าคัญที่ปรากฏในบทร้องพิธีกงเต๊กของ

ชาวจีนแต้จ๋ิวในสังคมไทย	รวมถงึบทบาทของบทร้องดงักล่าว	โดยใช้บทร้องในพธิกีงเต๊ก

ของมลูนิธใินเครอืเม้ง	(มลูนิธสิว่าง)	ซ่ึงเป็นองค์กรการกศุลทีม่เีครอืข่ายอยูท่ัว่ประเทศ

และรับประกอบพิธีกงเต๊กแบบจีนแต้จิ๋วเป็นข้อมูลหลัก	

๓. องค์ประกอบส�าคัญของเนื้อหาที่ปรากฏในบทร้องพิธีกงเต๊กจีนแต้จิ๋ว

	 องค์ประกอบที่ปรากฏในบทร้องพิธีกงเต๊กจีนแต้จิ๋วมีอยู่มากมาย	บทความนี้

จะน�ามาอภิปรายเฉพาะองค์ประกอบที่ส�าคัญที่ปรากฏเป็นโครงสร้างหลักของบทร้อง

และสัมพันธ์กับพิธีกรรม	ดังนี้

 ๓.๑ ผู้น�าทางวิญญาณสู่โลกหลังความตาย

	 การเดินทางของวิญญาณหลังความตายไปสู่จุดหมายปลายทางของทุก

กลุ่มชน	จะต้องปรากฏผู้ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางหรือผู้น�าพาดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับ

ไปส่งยังจุดหมายปลายทาง

	 จากเน้ือหาในบทร้องพิธีกงเต๊กจีนแต้จ๋ิวพบว่าผู้น�าทางมีบทบาทในการ

ช่วยเหลือดวงวิญญาณให้เดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยวิธีการต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑)	ช่วยขจัดอุปสรรค

	 ๒)	แนะน�าวิธีการแก้ปัญหาที่วิญญาณต้องพบเจอระหว่างทาง	

	 ๓)	ชี้หนทางที่ควรเดิน	

	 ๔)	ปลอบประโลมใจดวงวิญญาณที่ต้องพรากจากลูกหลาน	 และชีวิตใน

โลกมนุษย์	

	 ๕)	ปลอบประโลมใจลูกหลานที่เข้าร่วมพิธีให้คลายความโศกเศร้า		

	 ๖)	เป็นส่ือกลางที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกหลานว่าดวงวิญญาณได้เดิน

ไปในทิศทางที่ถูกต้อง

	 ในพธิกีรรมกงเต๊กของชาวจีนแต้จ๋ิว	ไม่ว่าจะเป็นกงเต๊กทีม่พีระเป็นผู้ประกอบ

พธิ	ีหรอืกงเต๊กคฤหสัถ์	(แปะอ่ี)	ทีม่ชีาวบ้านสวมชุดขาวห่มจีวรลายตารางอย่างพระจีน
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ท�าหน้าที่เป็นทั้งผู้ควบคุมพิธีและน�าทางวิญญาณ	 ผู้น�าทางเหล่าน้ีจะแทนตัวเองเป็น

พระมกเกียนเล้ียน	 (พระหมักเลียนหรือหมักเหลียนจุนเจีย)	 ซ่ึงก็คือพระโมคคัลลานะ

ตามเรื่องราวใน	 “ยูล้ัน	 พุนฮวย”	 หรือ	 “อุลลัมพนสูตร”	 พระสูตรของพุทธศาสนา

ฝ่ายมหายานที่เป็นต้นเค้าของการท�าพิธีกงเต๊ก	 (Sthirakoses-Nagapradip,	 1997,	

p.	 312-313)	 เรื่องราวในพระสูตรกล่าวถึงครั้งที่ท่านเดินทางไปช่วยมารดาที่ตกนรก

อยู่ในหมู่เปตอสุรกาย	 อดอยาก	 ร่างกายเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเน่ืองจากครั้งมีชีวิต

สร้างเวรกรรมไว้	 หรือบางต�านานกล่าวว่าเป็นผู้ถือศีลกินเจ	 อยู่มาไม่สบาย	 บุตรจึง

แอบใส่เน้ือสัตว์ในอาหารเพื่อกินแล้วจะได้มีแรง	 ต่อมามีคนมาทักว่าท่านกินเน้ือสัตว	์

ท่านไม่ทราบจึงสาบานว่า	ถ้ากินจริงขอให้ตกนรก	ขาดค�าก็มีเลือดพุ่งออกจากตาหูปาก	

และมีปิศาจลากลงนรกไป	 พระโมคคัลลานะจึงหาทางไปช่วยท่าน	 ไปหามารดาถึงใน

นรกยื่นบาตรใส่อาหารไปให้	 มารดารับมากิน	 แต่อาหารเหล่าน้ันกลับลุกไหม้หายไป	

ท�าอย่างไรก็ไม่สามารถช่วยมารดาให้สามารถกินอาหารได้	 จึงทูลถามพระพุทธองค	์

ทรงแนะน�าให้ตั้งพิธีพลีกรรมโดยมีคณะสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีจึงจะรอดพ้นทุกข์น้ีได้	

เมื่อพระโมคคัลลานะท�าตามค�าแนะน�าน้ัน	 มารดาของท่านก็รอดพ้นจากนรกเปตอสูร

ได้ส�าเร็จ	ด้วยเหตุนี้	ผู้น�าทางในพิธีกงเต๊กจึงแทนตัวเป็นพระโมคคัลลานะนับแต่นั้น

ภาพที่ ๑	ผู้ประกอบพิธีแทนตนเป็นพระโมคคัลลานะผู้น�าดวงวิญญาณของผู้ตายออก

	 เดินทาง	ภาพโดย:	นายมานะ	คงกฤตยาพันธ์	วันที่	๒๖	มิถุนายน	๒๕๖๐.
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	 พระโมคคัลลานะในพิธีกงเต๊กจะเป็นผู้น�าดวงวิญญาณของผู้ตายซ่ึงจะแทน

ด้วย	“ถ่งพวง”	หรือธวัช	(ธง)	มีลักษณะรูปร่างเหมือนโคมที่เป็นที่สถิตของวิญญาณซึ่ง

ท�าด้วยกระดาษเขียนบทสวดมนต์และชื่อของผู้ตาย	พร้อมน�าเสื้อของผู้ตายมาสวมทับ

โคม	ผู้น�าทางจะพาดวงวิญญาณเดนิทางไปสู่แดนสุขาวดตีามความเช่ือของพทุธศาสนา

มหายาน	 และจะเป็นผู้แนะน�าขั้นตอนการเดินทางทีละข้ันให้แก่วิญญาณและลูกหลาน

ที่ร่วมเดินทางไปด้วย	 จากบทร้องช่วงการเดินทางส่งวิญญาณในพิธีกรรมกงเต๊กของ

พุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยหรือมูลนิธิในเครือสว่าง	 พบว่า

พระโมคคัลลานะจะมีหน้าที่หลายประการ	เริ่มตั้งแต่

	 ๑)	การขออนุญาตพระพุทธองค์ท�าหน้าที่น�าดวงวิญญาณออกเดินทาง

พาดวงวิญญาณไปนมัสการพระอมิตาภพุทธเจ้า	พระศากยมุนีพุทธเจ้า	(ปรากฏตลอด

การเดินทางเพื่อเป็นการขอพุทธบารมีให้เดินทางได้สะดวก)	 ขออนุญาตจากพระและ

เทพทั้งหลายให้ออกใบผ่านทาง	 พาวิญญาณข้ามแม่น�้า	 พาไปเฝ้ายมบาลและเทพ

แผ่นดินเพื่อขออนุญาตเดินทางไปสุขาวดี		

	 ๒)	น�าดวงวิญญาณมาไหว้พระโพธิสัตว์	เจ้าแม่กวนอิม	พระหลักเมือง	เจรจา

กับนายด่านและผู้เฝ้าสะพานให้เปิดประตูจะได้เดินทางข้ามไปได้	 บอกที่อยู่ภูมิล�าเนา

ที่เมืองจีนแก่ผู้เฝ้าด่าน	 และสุดท้ายคือส่งวิญญาณขึ้นหอมองบ้านเกิดก่อนจะเข้าสู่

แดนสุขาวดี	ตลอดการเดินทางผู้น�าทางก็จะสอดแทรกให้ลูกหลานช่วยกันสวดมนต์

	 ๓)	แนะน�าข้ันตอนว่าลูกหลานต้องเผาเครื่องกระดาษ	 ไหว้ขออนุญาต	 หรือ

สักการะส่ิงใดเพื่อให้เดินทางได้สะดวก	 บรรยายธรรมชาติ	 ส่ิงแวดล้อมระหว่างทาง

เสมือนเดินทางจริง	กล่าวย�้าพระคุณของบุพการี	และสั่งสอนธรรมะโดยเฉพาะเน้นย�้า

เรือ่งความกตญัญูอย่างสม�า่เสมอ	ทัง้น้ียงัต้องมหีน้าทีน่�าลูกหลานกลับมายงัโลกมนุษย์

ตามทางเดิมและให้พรลูกหลานผู้ตายในตอนท้ายแทนวิญญาณด้วย
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	 ผู้น�าทางวิญญาณของจีนกลุ่มอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับของจีนแต้จ๋ิวแต่

แตกต่างในรายละเอียด	เช่น	ในพธิกีงเตก็ของจีนไหหล�า	จะเรยีกผู้ประกอบพธิหีลักทีจ่ะ

ท�าหน้าทีน่�าทางวิญญาณว่า	“เด่าเซ”	หรอื	“ไต้ซือ”	จะสวมชุดด�า	หมวกแดงหรอืบางช่วง

ของพิธีจะสวมเสื้อคลุมสีรุ้ง	 ซ่ึงจะท�าหน้าที่คล้ายพระโมคคัลลานะแต่มีรายละเอียด

ที่มากกว่า	 เพราะกงเต๊กไหหล�าจะเน้นไปที่การแสดงเชิงพิธีกรรมคล้ายงิ้ว	 ผู้น�าทาง

จึงต้องแสดงลีลาท่าทางที่สมบทบาทมากกว่าของจีนแต้จ๋ิว	 ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาขอ

วิญญาณจากภูตเฝ้าโลงศพให้ออกมาร่วมพิธีน�าวิญญาณฝ่าขุมนรก	 รักษาวิญญาณ

ให้หายจากอาการป่วยก่อนตาย	 ส่งวิญญาณขึ้นหอสูง	 (เหมือนของจีนแต้จ๋ิว)	 และ

ส่งวิญญาณข้ามสะพานสู่สวรรค์หรือแดนปรภพ	 ส่ิงที่น่าสนใจอีกประการคือผู้น�าทาง

วิญญาณของจีนไหหล�าจะมีผู้ช่วยหลายคนตามบทบาทที่สมมติข้ึน	 เช่น	 ถ้าเป็นเรื่อง

ที่ต้องใช้ก�าลังอย่างการน�าวิญญาณออกมาจากปรโลกให้มาร่วมพิธีก็จะมีผู้ช่วยที่เป็น

หนุ่ม	 หรือผู้ช่วยที่มีหน้าที่ส่งสารไปยังปรโลกก็จะมอบเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ประจ�า

บ้านเกดิทีเ่มอืงจีนของผู้ตาย	ซ่ึงต่างจากของแต้จ๋ิวทีพ่ระโมคคลัลานะจะท�าหน้าทีน้ี่เอง

ทั้งหมด	 ยังมีจีนกลุ่มอื่นที่ปรากฏผู้น�าทางวิญญาณอีก	 เช่น	 จีนแคะจะมีโกวเนี้ยวหรือ

 ภาพที่ ๒-๓	 ถ่งพวง	ธวัช	หรือธงที่สถิตของวิญญาณ

	 	 	 ภาพโดย:	นายมานะ	คงกฤตยาพนัธ์	วันที	่๒๖	มถินุายน	๒๕๖๐	และ

	 	 	 นายนรุตม์	คุปต์ธนโรจน์	วันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๔๘
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ผู้หญิงทีถ่อืศลีเป็นผู้น�าทาง	ส่วนรายละเอียดการเดนิทางกจ็ะเหมอืนกบัของจีนกลุม่อ่ืน	

หรือในพิธีของจีนฮกจิว	ซึ่งเป็นจีนที่อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยน	มีผู้น�าทางคือไซฮู	ซึ่ง

เป็นฆราวาส	รายละเอียดหลัก	ๆ	ก็จะคล้ายกับจีนกลุ่มอื่น	แต่ที่ต่างกันชัดเจนคือไม่มี

การข้ามสะพานแต่เป็นการสวดน�าวิญญาณขึ้นสวรรค์	 (Kanokpongchai,	 2011,	 p.	

60-61)

	 จากรายละเอียดข้างต้นสามารถสรุปโครงสร้างของการท�าหน้าที่ผู้น�าทาง

วิญญาณได้ดังนี้

ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ควบคุมวิญญาณและเริ่มน�าวิญญาณออกเดินทาง

พบเจออุปสรรคก็จะช่วยแนะน�าวิธีแก้หรือลงมือแก้ปัญหาให้

ข้ามสิ่งกีดขวางหรือสะพานหรือบันได

ส่งถึงปลายทาง	(แต่มีหนทางต่อไปอีกที่วิญญาณต้องไปด้วยตนเอง)

เป็นตัวแทนอวยพรหรือสั่งสอนลูกหลานในเรื่องการใช้ชีวิต

เดินทางกลับยังโลกมนุษย์	

➤
➤

➤
➤

➤

	 โครงสร้างการท�าหน้าที่ของผู้น�าทางที่ปรากฏในบทร้องพิธีกงเต๊กจีนแต้จ๋ิว

แสดงให้เห็นว่าการเดินทางในโลกหลังความตายต้องอาศัยบุคคลที่เป็นส่ือกลาง

(Meditator)	เชือ่มโลกวิญญาณและโลกของลูกหลานให้ตดิต่อกนัได้	โดยส่ือกลางจะเป็น

ผู้ชาย	(ในเรือ่งของการจัดพืน้ทีใ่นงานศพสะท้อนว่าเพศชายมคีวามส�าคญัในสายตระกลู	

มีหน้าที่หลักในการประกอบพิธีกรรม	 ส่วนเพศหญิงจะอยู่ในพื้นที่ห่างออกไป	 หน้าที่ใน

พิธีกรรมก็จะน้อยลง	 และหากเป็นหน้าที่ที่ผู้หญิงต้องปฏิบัติ	 หน้าที่น้ันจะเป็นของ



การเดินทางของวิญญาณ: องค์ประกอบ และบทบาทของบทร้องพิธีกงเต๊ก

ของชาวจีนแต้จิ๋วในสังคมไทย

69

ลูกสะใภ้)	และต้องบอกการเดินทาง	ขั้นตอนต่าง	ๆ 	อย่างละเอียด	มีลักษณะความเป็น

พื้นบ้านทั้งค�าพูด	ตัวบทร้อง	บทเจรจา	ไม่ได้เป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์หรือมนต์คาถาที่เข้าใจ

ได้ยาก	มลัีกษณะเป็นการพดูคยุสนทนากนัระหว่างวิญญาณ	ลูกหลาน	และส่ิงศกัดิสิ์ทธิ์

ที่วิญญาณต้องพบเจอระหว่างเดินทาง	 ในพิธีกงเต๊กที่คฤหัสถ์หรือฆราวาสเป็น

ผู้ประกอบพิธี	 ยังปรากฏค�าสอนทางพุทธศาสนา	 เต๋า	 ขงจ๊ือและความเชื่อพื้นบ้าน

แทรกอยู่ในตัวบทร้องและพิธีกรรม	

	 ทั้งน้ีหากเปรียบเทียบระหว่างผู้น�าทางวิญญาณของจีนแต้จ๋ิวกับของกลุ่มชน

อ่ืน	ๆ 	ทีม่ผู้ีศกึษาเอาไว้	ผู้น�าทางวิญญาณของจีนจะมส่ีวนร่วมในการเดนิทางอย่างจรงิจัง	

เป็นเสมอืนตวัละครตวัหน่ึงในพธิ	ีบางครัง้มลัีกษณะลีลาท่าทาง	อารมณ์อย่างการแสดง

ละครหรอืงิว้	เรยีกได้ว่าเป็นพธิกีรรมประกอบการแสดง	แต่กลุ่มชนไทจะมลัีกษณะของ

ค�าบอก	 ค�าแนะน�า	 แม้ในพิธีจะบอกว่าร่วมเดินทางไปส่งด้วยแต่เหมือนการเฝ้าดูหรือ

แนะน�าขั้นตอนการเดินทางให้แก่วิญญาณอยู่ห่าง	 ๆ	 เท่าน้ัน	 ผู้น�าทางวิญญาณของ

กลุ่มชนที่กล่าวมามีลักษณะเหมือนกับหมอผีฟ้า	(shaman)	คือผู้ท�าพิธีจะมีอากัปกิริยา

หรอืข้ันตอนในพธิกีรรมเป็นเชิงรกุ	ซ่ึงอาจจะมอีาวุธหรอือุปกรณ์ตดิตวัไปต่อสู้หรอืเจรจา

กบัอ�านาจวิเศษ	ประหน่ึงเดนิทางไปยงัดนิแดนศกัดิสิ์ทธิด้์วยตนเอง	ไม่ใช่การประทบัทรง

หรอืการรอการมาเยอืนของส่ิงศกัดิสิ์ทธิเ์หมอืนอย่างหมอผีดนิ	(Wright,	2007,	p.	295)

 ๓.๒ จุดหมายปลายทางของการเดินทางหลังความตาย

	 ความเช่ือเรื่องของจุดหมายปลายทางของการเดินทางหลังความตายจะมี

ความแตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มชน	ในบทร้องประกอบพธิกีงเต๊กของจีนแต้จ๋ิวจะบอก

จุดหมายปลายทางตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทาง	 โดยกล่าวว่าจะน�าวิญญาณไปสู่ดินแดน

ไซทีหรือดินแดนสุขาวดี	 (บางครั้งก็กล่าวว่าสวรรค์)	 ที่ห่างไกลจากพื้นดิน	 เพื่อเข้าเฝ้า

องค์พระพทุธเจ้า	ทัง้ยงักล่าวว่าหนทางทีจ่ะต้องเดนิไปน้ีไกลถงึ	๑๐๘,๐๐๐	ล้ี	ต้องข้ามน�า้

ข้ามทวีป	๗	ทวีป	ข้ามแม่น�า้หมืน่สาย	ผ่านเทอืกเขาซับซ้อนกว่าจะไปถงึ	และยงัพรรณนา

ภาพของดินแดนสุขาวดีว่ามีความสวยงามพิสดารล�้าลึก	 ปรากฏสระบัวมีพระโพธิสัตว	์

เทพสวรรค์ผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา	 พระอรหันต์	 ภิกษุ	 ภิกษุณีสถิตอยู่	 เป็นดินแดน

แห่งคณุความด	ีซ่ึงการพรรณนาในบทร้องจะคล้ายกบัสภาพแดนสุขาวดใีนเรือ่งกามนิต

หรือดินแดนที่พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผล	 (Sthirakoses-

Nagapradip,	 1997)	 ความเช่ือเรื่องสุขาวดียังปรากฏเป็นรูปธรรมในวิถีชีวิตของ
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ชาวไทยเชื้อสายจีน	ชาวไทยเชื้อสายจีนจ�านวนมากจะไปเช่าบูชา	“เตี๊ยบ”	หรือหนังสือ

ผ่านทางสู่แดนสวรรค์ที่	“วิหารหลุ่ยอิมหยี่”	(วิหารฟ้าลั่น)	หรือที่เรียกกันว่า	“วิหารคลัง

ล่าง”	 บริเวณวัดพระพุทธบาท	 จังหวัดสระบุรี	 ฝั่งตะวันตก	 ชาวจีนจึงเชื่อว่าการได้ไป

นมสัการรอยพระพทุธบาทและไปนมสัการพระพทุธเจ้าทีวิ่หารแห่งน้ีเปรยีบเสมอืนเดนิ

ทางไปเฝ้าพระพุทธองค์ยังแดนสุขาวดี	(สุขาวดี	=	ไซที	=	สวรรค์ตะวันตก	=	ชมพูทวีป)	

(ความเช่ือน้ีก่อให้เกดิต�านานเช่ือมโยงไปถงึสถานทีศ่กัดิสิ์ทธิบ์รเิวณโดยรอบวัดว่ามส่ีวน

เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังชมพูทวีปของพระถังซ�าจ๋ัง	 และเห้งเจีย	 ในเรื่องไซอ๋ิว)	

เมื่อมาถึงแล้วก็จะน�า	 “เต๊ียบ”	 ที่ภายในกระบอกมีพัด	 หนังสือเดินทาง	 ผ้ายันต์	 ฯลฯ	

ออกมาประทับตรา	 ณ	 วิหารแห่งน้ีทุกครั้งที่เดินทางมา	 เหมือนเป็นการท�าหนังสือ

ผ่านแดนสวรรค์ไว้ล่วงหน้า	 เมื่อตายไปของภายในกระบอกเตี๊ยบน้ีจะถูกน�าออกมา

วางไว้ที่ศพ	 และยันต์บางส่วนจะเผาไป	 เพื่อให้การเดินทางสู่สุขาวดีจะได้ราบรื่น	 ซ่ึง

หนังสือผ่านทางน้ีจะตรงกับบทร้องในพิธีกรรมที่กล่าวว่าจะมีผู้ตรวจสอบหนังสือ

ผ่านทางน้ี	 ประกอบกับหนังสือเดินทางอีกส่วนที่บอกรายละเอียดของผู้ตายและ

ลูกหลานที่เผามาล่วงหน้า	 เมื่อท�าทุกอย่างครบถ้วนก็ถือว่าไม่มีบาปกรรมหรือมลทิน

ติดตัว	

	 นอกจากจีนแต้จิว๋แล้ว	ไม่ว่าจะเป็นจีนภาษาใดกจ็ะกล่าวถงึจุดหมายปลายทาง

ของการเดินทางว่าเป็นแดนสุขาวดี	หรือสรวงสวรรค์เหมือนกัน	แต่มีข้อสังเกตว่าของ

จีนไหหล�าจะมีการกล่าวถึงเทพประจ�าหมู่บ้านปรากฏมาท�าหน้าที่รับดวงวิญญาณของ

ผู้ตายไปสถิตยังภูมิล�าเนาเดิมที่ประเทศจีนที่ที่ตนหรือบรรพบุรุษจากมาด้วย	

 ๓.๓ เส้นทางเชื่อม สะพาน บันไดสู่โลกหลังความตาย

	 Sthirakoses	 (2008,	 p.	 173-175)	 กล่าวถึงเส้นทางเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น

สะพานหรือบันไดไว้ว่า	วิญญาณจะต้องเดินทางไปยังดินแดนหลังความตาย	ต้องผ่าน

แม่น�้า	 ภูเขา	 บางทีก็มีสะพานจะต้องข้าม	 ซ่ึงไม่ใช่สะพานธรรมดา	 เป็นสะพานงูบ้าง	

สะพานที่มีมีดคมบ้าง	หรือในวัฒนธรรมการท�าศพของไทย	สะพานหรือบันไดก็เข้ามามี

บทบาทดังที่มีค�ากล่าวว่า	“สามขั้นบันไดผีสี่ขั้นบันไดคน”	ที่เอาบันไดขนาดย่อมวางพาด

บรเิวณปากโลง	ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลการเป็นคตธิรรมค�าสอนทางศาสนา	หรอืความเช่ือ

ในเรื่องวิญญาณจะได้ใช้เป็นเส้นทางเดิน	 สัญลักษณ์สะพานและบันไดในโลกหลัง
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ความตายก็ปรากฏในส่วนใดส่วนหนึ่งของพิธีกรรมงานศพแทบทุกสังคม

	 ในบทร้องพิธีกงเต๊กจีนแต้จ๋ิวจะปรากฏสะพานอย่างชัดเจนทั้งในบทร้อง

และเป็นวัตถุที่ใช้ในพิธีกรรม	 สะพานในบทร้องและพิธีกรรมของจีนแต้จ๋ิวและจีน

ทุกกลุ่มภาษาเรียกว่า	 “ไน่ห่อเกี๊ย”	 หรือสะพานโอฆสงสารข้ามมหาสมุทรหรือทวีปทั้ง

๗	ไปสู่สรวงสวรรค์หรือสุขาวดี	ความหมายของสะพานแห่งนี้มีหลากหลายความหมาย

เช่น	ต�านานกงเต๊กของคณะสงฆ์อนัมนิกาย	(Khananamsamanajarn	(Bi),	Phra	Kru,	

1985,	 p.	 84-85)	 ระบุว่าเป็นสะพานที่ให้วิญญาณและลูกหลานข้ามไปใช้หน้ีนายคลัง	

เพราะมนุษย์ทุกคนก่อนมาเกิดจะยืมเงินจากนายคลังก่อนลงมาปฏิสนธิเมื่อตายไป

ก็ต้องใช้คืน	(ในจีนทุกกลุ่มภาษาก็มีพิธีใช้หนี้นายคลังอยู่ด้วย)	หรืออาจจะมีการอธิบาย

ในมมุของศาสนาว่าเป็นสะพานทีใ่ช้ข้ามห้วงทกุข์	ห้วงน�า้ข้างใต้สะพานคอืการเวียนว่าย

ตายเกิด	 ในบทร้องกงเต๊กของจีนแต้จ๋ิวจะกล่าวบรรยายสภาพแวดล้อม	 ลักษณะของ

สะพานไว้อย่างละเอียดลออผ่านบทสนทนาระหว่างพระโมคคัลลานะกับผู้เฝ้าสะพาน	

โดยระบุว่า	 พระโมคคัลลานะต้องขอกุญแจเพื่อไขประตูก่อนเดินทางข้ามสะพานโดย

ต้องแจ้งรายละเอียดของผู้ตายทัง้ช่ือ	แซ่	ทีอ่ยูท่ีป่ระเทศจีนและประเทศไทย	และช�าระ

ค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้เฝ้าด่านตามธรรมเนียม	

	 ผู้เฝ้าสะพานท�าหน้าที่แจ้งรายละเอียดว่าที่หัวสะพานมีศาลแป๊ะกง	 และ

ปลายสะพานมีศาลอาเน้ีย	 (เน้ียม่าเต็ง)	 ให้น�าเครื่องเซ่นไปเซ่นที่ศาลทั้งสอง	 ซ่ึงผู้น�า

ทางวิญญาณก็จะร้องตอบพร้อมกับประกอบพิธีเซ่นหัวท้ายสะพานด้วยขนมจันอับ	 ๒	

จาน	เหล้า	๒	จอก	เงินทองในโลกมนุษย์และเงินในปรโลกเพื่อเป็นค่าผ่านทาง	จากนั้น

ผู้เฝ้าสะพานให้เด็กรับใช้ไปน�ากุญแจจ�านวน	 ๖-๗	 ดอกมาเปิดประตูเพื่อให้เข้าไปข้าม

สะพาน

	 ในบทร้องยังระบุว่าสะพานนี้มีธาตุทั้งห้า	คือ	โลหะ	ไม้	น�้า	ไฟ	ดินเป็นผู้สร้าง	

สะพานข้ามทวีปทัง้เจ็ด	ไล่เลียงล�าดบัความสูงไปเรือ่ย	ๆ 	จนถงึสะพานและทวีปสุดท้าย

ทีจ่รดแดนสขุาวดอัีนมพีระยไูลประทบัอยู	่สะพานแต่ละสะพานกจ็ะมผู้ีคมุและวิญญาณ

ที่ท�าบาปกรรมยังติดอยู่ถูกลงโทษ	หรือเดินไปมา	อาทิ	สะพานที่ข้ามไปทวีปที่	๒	 เห็น

ชายหญิงถูกมัดอยู่ใต้สะพานเพราะถูกลงโทษเน่ืองจากตอนมีชีวิตทุบตีด่าทอพ่อแม	่

ปล่อยเงินกู้ไม่เป็นธรรม	 ร่างทั้งคู่ต้องแช่น�้าและตากแดดใต้สะพาน	 หรือเห็นผู้คุม
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วิญญาณหัวเป็นวัว	 หน้าเป็นม้าเดินไปมา	 นอกจากน้ันสะพานที่ข้ามไปทวีปที่	 ๓	 มี

องค์เจ้าแม่กวนอิมประทับอยู่	 ใต้สะพานมีน�้าใสสะอาดมีปลาหลีฮ้ือ	 (ปลามังกร)	

ส่วนสะพานของทวีปที่	๔	มีเทพแปดเซียนประทับอยู่	สะพานที่	๕	มีศาลแป๊ะกง	(เจ้าที่)	

ทีวิ่ญญาณก่อนไปเกดิและหลังจากทีต่ายไปแล้วจะต้องผ่านศาลน้ี	สะพานที	่๗	ทีส่ะพาน

มีต้นไม้ไร้กังวลที่จะมีภูตมาสอบถามน�าทางสู่หอมองบ้านเกิดสั่งลาลูกหลาน	

	 ขัน้ตอนของการข้ามสะพานของจนีกลุ่มอืน่กจ็ะคล้ายกัน	แตอ่าจสลับกันบ้าง	

เช่น	 ของจีนไหหล�าจะมีกล่าวว่ามีการฝ่าด่าน	 (ซ่ึงด่านน้ันก็จะมีการข้ามสะพานและมี

สะพานคมมีดด้วย)	 แล้วจึงข้ึนหอสูงส่ังลาลูกหลาน	 แล้วค่อยข้ามสะพานไปสู่สวรรค์	

นอกจากน้ันยังปรากฏการใช้สะพานหรือบันไดในขั้นตอนอ่ืน	 เช่น	 ของจีนไหหล�าจะใช้

ผ้าพาดเป็นสะพานจากโลงศพมาสู่เก้าอ้ีที่จัดวางถาดเทียน	 น�้ามนต์	 ขวาน	 เป็นการ

เชิญวิญญาณข้ามมาร่วมพิธี	 (Kanokpongchai,	 2011,	 p.	 26-27)	 (ของจีนแต้จ๋ิว

จะใช้วิธีการโยนแท่งไม้เส่ียงทายว่าวิญญาณมาถึงในบริเวณพิธีแล้วหรือยัง)	 ลักษณะ

ของการพาดผ้าน้ีคล้ายกับการเชิญดวงวิญญาณเร่ร่อนมาเข้าร่วมพิธีทิ้งกระจาด	 ที่จะ

จัดพาดโยงผ้าบนหลังคาของโรงพิธีโดยเช่ือว่าวิญญาณเร่ร่อนจะข้ามผ้าหรือสะพานน้ี

มาเข้าร่วมพิธี	 นอกจากสัญลักษณ์สะพานแล้วในบทร้องกงเต๊กจีนแต้จ๋ิวยังได้กล่าวถึง

บันไดทองค�าในตอนต้นของบทร้องว่า	พระยูไล	และพระโพธิสัตว์กวนอิมจะมารับดวง

วิญญาณน�าทางขึ้นสู่บันไดทองค�าซึ่งอยู่ห่างไกลจากพื้นดิน

 ภาพที่ ๔	ผ้าขาวที่พาดโยงจากที่สูงลงสู่ด้านล่างในพิธีทิ้งกระจาด	

  ภาพโดย:	นายนรุตม์	คุปต์ธนโรจน์	วันที่	๑๒	ตุลาคม	๒๕๕๖
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	 คติการใช้สะพานหรือบันไดเป็นสัญลักษณ์ในพิธีกรรมหลังความตายเป็นคติ

ความเชือ่ที่เป็นสากล	ลักษณะของสะพานและบนัไดในความคิดของกลุ่มชนเป็นเครื่อง

เช่ือมต่อโลกสองโลกให้สามารถติดต่อกัน	 ดังที่ปรากฏในต�านานสร้างโลกของชนเผ่า

ต่าง	ๆ	จะมีบันได	สะพาน	ต้นไม้	หรือเสาค�้าฟ้าที่มนุษย์	เทวดาสามารถเดินทางติดต่อ

กันได้

	 สะพานหรือบันไดจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อโลกสามัญและโลก

ศักดิ์สิทธิ์	พาวิญญาณเปลี่ยนผ่านไปสู่สถานะใหม่กลายเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์	เป็นเทพ	

(ตามความเช่ือของชาวจีน)	 เป็นผีบรรพชน	 เป็นสัญลักษณ์ของการช�าระวิญญาณให้

บรสุิทธิ	์(ในพธิกีรรมช่วงเทศกาลกนิเจของจีนโดยเฉพาะจีนฮกเกีย้นทีอ่ยูภ่าคใต้ของไทย	

จะมีพิธีเดินสะพานเพื่อการช�าระให้ร่างกายจิตใจของผู้เข้าร่วมพิธีให้บริสุทธิ์	 หรือ

การเข้าทรงที่ต้องปีนบันไดมีดก็มีคติความเช่ือในเรื่องน้ีเช่นกัน)	 ดังที่แสดงออกใน

บทร้องและพธีิกรรมว่าวิญญาณทีส่ามารถข้ามสะพานหรอืข้ึนบนัไดได้แสดงว่าวิญญาณ

ดวงน้ันมีความดีงาม	 หรือหากเป็นวิญญาณที่ประกอบคุณงามความดีมาสะพานก็จะ

กว้าง	หรือหากสะสมบุญไว้และลูกหลานมีความกตัญญูก็จะมีสะพานมารองรับ

 ๓.๔ พาหนะสู่โลกหลังความตาย

	 นอกจากสัญลักษณ์สะพานหรือบันไดแล้ว	 ยังปรากฏผู้เชื่อมโลกสามัญและ

วิญญาณในลกัษณะของพาหนะ	เช่น	เรอื	นก	ม้า	ซ่ึงจะมหีน้าทีท่ัง้เป็นพาหนะน�าวิญญาณ

สู่ดินแดนหลังความตาย	 หรือมีหน้าที่น�าสารไปสู่ผู้เป็นใหญ่ในดินแดนหลังความตาย

หรือสรวงสวรรค์

	 พิธีกงเต๊กของจีนแต้จ๋ิว	 ไม่ว่าพระสงฆ์หรือฆราวาสจะเป็นผู้ประกอบพิธี	

สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือ	หุ่นกระดาษรูปนก	และม้า	มีเทวดาเกาะขี่อยู่บนหลัง	ท�าหน้าที่เป็น

ผู้น�าสารหรอืบางแห่งเรยีกว่าฎกีาไปส่งยงัดนิแดนศกัดิสิ์ทธิ	์เน้ือหาสาระในฎกีาจะแสดง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติผู้ตาย	 ทั้งวันเดือนปีที่ตาย	 ช่ือลูกหลานไล่เรียงกันไป	

(เรียงตามล�าดับอาวุโสและเพศลูกชายคนโต	 ลูกสะใภ้	 ลูกสาว	 ลูกเขย	 หลานใน	

หลานนอก)	 ที่อยู่บ้านเกิดที่เมืองจีน	 ที่อยู่ที่เมืองไทย	 ตายที่ไหน	 และกล่าวย�้าว่า

ลูกหลานกตัญญูร่วมกันสวดมนต์และจัดพิธีกงเต๊กน้ีขึ้นด้วยความกตัญญู	 ผู้ท�าพิธีจะ

อ่านฎกีาประกาศต่อหน้าปะร�าพธิแีล้ว	สวดมนต์	เจิมด้วยธปูและน�า้มนต์ทีหุ่น่ม้าและนก
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จากนั้นก็พับฎีกาสอดไว้ที่หุ่น	โดยมีความเชื่อว่าหุ่นม้าจะท�าหน้าที่ส่งฎีกาแจ้งว่ามีผู้ตาย

ที่ดินแดนปรโลก	 ส่วนนกจะน�าฎีกาไปแจ้งยังสรวงสวรรค์ให้รอรับวิญญาณผู้ตาย	 ซ่ึง

ในบทร้องกจ็ะมเีน้ือหาทีส่อดคล้องกบัการเผานกกระดาษและม้ากระดาษน้ี	โดยกล่าวว่า

เมื่อพระโมคคัลลานะน�าวิญญาณมาถึงนายด่านเฝ้าประตูและสะพานในช่วงกลางคืน	

นายด่านก็จะท�าเสียงดุขึงขังตะคอกใส่ว่ามาท�าอะไรกันดึกดื่นค�่าคืน	 พระโมคคัลลานะ

กจ็ะแจ้งเรือ่งราวทัง้หมดให้นายด่านฟัง	เมือ่นายด่านฟังแล้วกจ็ะขอให้แจ้งรายละเอียด

ผู้ตายอีกครั้งพร้อมใบผ่านทาง	 พระโมคคัลลานะก็จะโต้กลับว่าได้ส่งมาแล้ว	 ในพิธี

ช่วงเช้ายงัไม่ได้รบัหรอื	นายด่านกจ็ะโต้กลับว่าสะพานแห่งน้ีมวิีญญาณจ�านวนมหาศาล

เข้าออกตลอดเวลา	ยากจะตรวจสอบได้	พระโมคคลัลานะจึงต้องอ่านฎกีารายละเอียด

ผู้ตายน้ันอีกครัง้	เมือ่นายด่านได้ฟังกพ็อใจจึงอนุญาตให้ด�าเนินการขัน้ต่อไปได้	ส่วนฎกีา

ทีไ่ปพร้อมกบันกกจ็ะไปปรากฏอีกครัง้	โดยมเีจ้าหน้าทีม่าตรวจใบผ่านทางก่อนทีจ่ะขึน้หอ

มองลูกหลานแล้วเข้าสู่สุขาวดี	 แต่พิธีของจีนไหหล�าจะใช้คนที่สมมติว่าเป็นผู้เฒ่าหรือ

เจ้าที่ประจ�าหมู่บ้านเป็นผู้ส่งสารและรับดวงวิญญาณผู้ตายกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม

ก็ปรากฏพาหนะในบทร้อง	 เช่น	 ไทด�า	 (Posan,	 2009,	 p.	 256-257)	 ที่อ�าเภอโพธิ์

ประทบัช้าง	จังหวัดพจิิตร	ใช้นกหงส์น�าวิญญาณผู้ตายทีเ่ป็นชาย	และนกปลีน�าวิญญาณ

ผู้ตายที่เป็นหญิง	ใช้เดินทางไปถึงเมืองฟ้าเมืองแถน	ไทใหญ่ในยูนนานใช้เรือแสง	หรือ

ขี่ล้อทองแดง	 นอกจากน้ันในไทล้ือจะมีการท�าเรือขี้ผ้ึงใส่ไว้ในมือศพ	 (Sthirakoses,	

2008,	p.	173)	

 ๓.๕ อุปสรรคขัดขวางระหว่างการเดินทาง

	 การเดินทางของวิญญาณในทุกกลุ่มชนจะปรากฏอุปสรรคขัดขวางระหว่าง

การเดินทางที่จะมาในรูปแบบของบุคคลหรือสัตว์หรือเส้นทางเดินที่ล�าบาก	

	 บทร้องในพิธีกงเต๊กจีนแต้จ๋ิวจะกล่าวถึงอุปสรรคขัดขวางการเดินทางไว้

หลายช่วง	 ได้แก่	 นายด่านผู้เฝ้าประตูก่อนข้ามสะพาน	 ซ่ึงในช่วงพิธีกรรมจริงจะมี

เจ้าหน้าที่ท�าเสียงดุร้ายขึงขัง	 แม้ฟังภาษาจีนไม่ออกก็รู้สึกได้ถึงความน่าสะพรึงกลัว

และความยากล�าบากในการเดินทาง	 หรือกงเต๊กแต้จ๋ิวบางคณะในต่างประเทศ	 เช่น	

สิงคโปร์	จะให้คนแต่งชุดเป็นนายด่านเฝ้าสะพานนั่งอยู่บนเวทีและขบวนของวิญญาณ

และลกูหลานอยูข้่างล่าง	หน้าตาคนทีส่มมตเิป็นนายด่านกจ็ะท�าหน้าตาขงึขงั	บทสนทนา
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ช่วงน้ีระหว่างพระโมคคัลลานะกับนายด่านจะกล่าวว่า	 พระโมคคัลลานะมาเจอหน้า

นายด่านที่ท�าหน้าตาขึงขังเย็นชาไร้อารมณ์	นายด่านก็ตะคอกเสียงดังไม่ให้ผ่านจนกว่า

จะแจ้งชือ่เสียงเรยีงนามให้ละเอียด	และในทีสุ่ดกต้็องเสียค่าธรรมเนียมเป็นขนมจันอับ	

เงินทองทั้งที่เป็นกระดาษและเงินจริงที่ลูกหลานจะใช้หย่อนใส่ในอ่างน�้าตอนเดิน

ข้ามเพือ่เป็นค่าผ่านทาง	น�ากญุแจมาไขประตใูห้เพือ่ข้ามสะพาน	ตอนน้ีพระโมคคลัลานะ

ก็จะตัดพ้อว่า	 “เมื่อได้ฟังกฎหรือธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็รู้ว่าทั้งภพมนุษย์และปรโลก

ก็เป็นอย่างเดียวกัน”	 นอกจากนายด่านแล้วก็จะมียมบาล	 และเทพพงไล้	 ที่ปรากฏใน

ตอนท้ายมาขัดขวางแต่เป็นการขวางเพียงช่ัวคราวเพื่อให้วิญญาณรวมถึงลูกหลานที่

ตามมาฉุกคิดว่าชีวิตไม่เที่ยงแท้ยังไงก็ต้องตาย	ขอให้ปฏิบัติตัวเป็นคนดี	และสวดมนต์

ระหว่างเดินทาง	

	 การปรากฏอุปสรรคขัดขวางในการเดินทางนี้	ในเชิงสัญลักษณ์เป็นการสร้าง

ความโศกเศร้าอาลัยของลูกหลานให้มากขึ้น	 กระตุ้นความกตัญญูให้ลูกหลานเห็น

ความล�าบากของบพุการี	แต่อปุสรรคทั้งหมดเป็นอปุสรรคที่ถกูแก้ปัญหาได้ดว้ยวธิกีาร

ต่าง	ๆ	ที่ผู้น�าทางวิญญาณแนะน�าหรือช่วยเหลือ	รวมทั้งด้วยแรงกตัญญูของลูกหลาน

ซ่ึงก็มองได้ว่าเป็นการสร้างความสบายใจให้แก่ลูกหลานว่าบุพการีได้เดินทางไปใน

หนทางที่ถูกต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย	

๔. บทบาทของบทร้องพิธีกงเต๊กจีนแต้จิ๋ว

	 บทร้องของบทร้องพิธีกงเต๊กจีนแต้จ๋ิว	 รวมถึงตัวพิธีกรรมมีบทบาททั้งต่อ

สังคม	และบทบาทต่อตนเองและครอบครัว	ถึงแม้ว่าบทบาทบางประการจะลางเลือน

หรือหายไปในปัจจุบัน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๔.๑ การเน้นย�้าความสัมพันธ์ของวิญญาณกับภูมิล�าเนาเดิม

	 การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่มชาติพันธุ์	 ไม่ว่า

จะด้วยเหตผุลทางการเมอืงการปกครอง	การสงคราม	การเกดิโรคระบาด	การมุง่หน้า

หาแหล่งอาหารหรือเศรษฐกิจที่ดีกว่าภูมิล�าเนาเดิม	 หรือสังคมในอดีตที่ไม่มีเส้นแบ่ง

พรมแดนชัดเจน	การโยกย้ายถิน่ฐานท�ากนิ	หาทีอ่ยูอ่าศยัใหม่กเ็ป็นสิง่ทีเ่ป็นปกต	ิเมือ่เกดิ

การพลัดถิ่น	 กลุ่มชนเหล่าน้ันก็พยายามที่จะแสดงอัตลักษณ์ของตนออกมาเพื่อให้
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เห็นความแตกต่างจากชนดั้งเดิมที่อยู่มาก่อน	 รวมถึงธ�ารงรักษาอัตลักษณ์ไว้รอคอย

ความหวังที่จะได้เดินทางกลับไปยังแผ่นดินแม่	 หรืออย่างน้อยก็ส่งต่อให้ลูกหลานได้

รักษาเอาไว้ด้วยความภูมิใจ	 ซ่ึงแสดงออกในหลายทาง	 เช่น	 ภาษา	 เครื่องแต่งกาย	

นิทาน	ต�านาน	 เรื่องเล่า	ความเชื่อต่าง	ๆ	และบทร้องในพิธีกรรมหลังความตายและ

สัญลักษณ์บางอย่างที่ปรากฏในพิธีกรรมหลังความตายก็เป็นส่ิงที่สะท้อนอัตลักษณ์

ดังกล่าวได้เช่นกัน

	 บทร้องในพิธีกงเต๊กของจีนแต้จ๋ิวแม้จะไม่มีค�าร้องหรือสัญลักษณ์ที่แสดง

ชัดเจน	แต่มีอยู่	๒	สิ่งในพิธีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการโหยหาบ้านเกิด	สิ่งแรกคือ

ฎกีาทีเ่ป็นประวัตใิช้ส่งแจ้งไปยงัปรโลกและสรวงสวรรค์	เน้ือหาในฎกีาจะกล่าวถงึทีอ่ยู่

ภูมิล�าเนาเดิมที่เมืองจีนอย่างละเอียด	หากมองอย่างผิวเผินก็เป็นเพียงแค่ประวัติของ

ผู้ตาย	 แต่นัยที่แฝงอยู่คือไม่ว่าผู้ตายจะเป็นคนจีนที่อพยพหรือลูกจีนที่เกิดในเมืองไทย	

ส่ิงหน่ึงที่อยู่ในใจของคนจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยน้ันไม่ได้ต้องการตั้งรกรากที่เมือง

ไทย	แต่ต้องการตั้งตัวได้และกลับไปยังบ้านเกิด	หรืออย่างน้อยก็ขอน�าร่างไร้วิญญาณ

กลับไปฝังที่ สุสานหรือมีป ้ายวิญญาณตั้งร ่วมกับบรรพชน	 จากการสัมภาษณ	์

Kwangthongpanich	(Personal	Interview	2011,	October	1)	นักวิจัยประวัติศาสตร์

ย่านเยาวราช	 ผู้เช่ียวชาญทางด้านจีนศึกษาและแต้จ๋ิววิทยากล่าวว่า	 คนจีนที่เข้ามา

เมืองไทย	 ไม่ใช่การอพยพ	 เพียงเข้ามาเพื่อแสวงหาแหล่งท�ากินใหม่	 หลีกหนีจาก

ความอดอยาก	 และมีความหวังต้องการกลับไปบ้านเกิดทั้งส้ิน	 เพราะหากต้องการ

จะตั้งรกรากในเมืองไทย	 ผู้คนเหล่าน้ันจะต้องน�าข้ีเถ้ากระถางธูปบรรพชนมาด้วย	

แต่เมื่อกลับไปไม่ได้ก็ต้องตั้งรกรากหาสุสานที่เมืองไทย	

	 ในพิธีกงเต๊กจึงต้องมีการประกาศอัตลักษณ์ความเป็นจีน	 มีภูมิล�าเนา	

รากเหง้าบนแผ่นดินจีนให้ฟ้าดินหรือผู้ร่วมพิธีได้รู้ว่าลูกหลานของแผ่นดินจีนได้ตายลง

แล้วที่เมืองไทย	 และมีการไหว้บรรพชนให้ได้รับรู้	 พิธีดังกล่าวจะชัดเจนในพิธีของจีน

ไหหล�าที่มีบทร้องตอนน�าฎีกาไปมอบให้ปรโลก	 จะต้องส่งผ่านตัวละครที่แสดงเป็น

เจ้าที่ประจ�าหมู่บ้านที่ไหหล�า	 แสดงออกถึงความผูกพันที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอน

นอกจากน้ันในบทร้องและตวัพธิยีงัมกีารไหว้	“เส่ียอ่ึงกง”	หรอืเรยีกล�าลองอย่างไทยว่า

พระหลักเมอืง	ซ่ึงตามรปูศพัท์แล้วหมายถงึเจ้าทีเ่ฝ้าก�าแพงหรอืประตเูมอืงหรอืคเูมอืง	

เมื่อจัดพิธีกงเต๊กจะต้องมีการไหว้บอกกล่าวเจ้าองค์น้ี	 ซ่ึงปัจจุบันจากการส�ารวจ
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เบ้ืองต้นและการสัมภาษณ์	 Kwangthongpanich	 (Personal	 Interview	 2011,	

October	 1)	 พบว่ามีศาลอยู่ที่บริเวณใกล้ท่าน�้าราชวงศ์และในวัดมังกรกมลาวาส	

หรือหากไม่ไปไหว้ก็เพียงกล่าวถึงในบทร้องกงเต๊กก็ได้	 การไหว้หรือกล่าวถึงเส่ียอ่ึงกง

เป็นการสะท้อนความสัมพันธ์กับบ้านเกิดได้อย่างหนึ่ง	เพราะในอดีตหากจะต้องน�าศพ

กลับไปฝังที่เมืองจีนหรือน�าไปฝังที่ สุสานในไทยก็จะต้องขออนุญาตเส่ียอ่ึงกง

เสียก่อนเพือ่ให้ช่วยคุม้ครองน�าศพหรอืวิญญาณกลับไปบ้านเกดิ	เส่ียอ่ึงกงจึงเป็นตวัแทน

ของพระหลักเมอืงของคนจีนในแผ่นดนิไทย	ทีค่อยดแูลสารทกุข์สุขดบิของคนจีนอพยพ	

นอกจากน้ันศาลเสี่ยอ่ึงกงยังบอกถึงขอบเขตของถิ่นที่อยู่ของคนจีนได้	 อย่างเช่น	

ศาลที่อยู่บริเวณท่าน�้าราชวงศ์	 เหตุที่ต้องตั้ง	 ณ	 ที่นี้เป็นเพราะพื้นที่แถวนั้นเป็นแหล่ง

ที่ชาวจีนอพยพขึ้นบกตั้งบ้านเรือนท�ามาหากินที่นั้นเป็นแห่งแรก	 รวมทั้งในตรอกที่ศาล

ตั้งอยู่เป็นที่ที่รัชกาลที่	 ๕	 พระราชทานให้ชาวจีนสร้างตึกแถว	 ศาลจึงบอกขอบเขต

ของถิ่นที่อยู่ของคนจีนได้ลักษณะดังกล่าวปรากฏให้เห็นในบทร้องของกลุ่มชาติพันธุ์

อ่ืน	 ๆ	 เช่น	 จ้วงเผ่าต่ายเดินทางกลับไปยังเมืองที่อุดมสมบูรณ์ของบรรพบุรุษไทด�า

ที่วิญญาณต้องกลับไปเมืองแถน

	 บทร้องและพิธีกรรมหลังความตายจึงเป็นการแสดงออกถึงความระลึกถึง

บ้านเกิดเมืองนอนของตน	 ชดเชยความหวังที่จะกลับไปอยู่ในดินแดนของบรรพบุรุษ

ที่ตนจากมาได้อีกทางหนึ่ง

 ๔.๒ การผ่อนคลายความวิตกกังวลหรือความโศกเศร้าของลูกหลาน

	 เน้ือหาบทร้องในพิธีกรรมหลังความตายของทุกชนชาติจะกล่าวชัดเจนถึง

การเดินทางที่ปลอดภัยที่สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกหลานว่าพ่อแม่ของตนจะเดินทาง

ปลอดภัยและไปในภพภูมิที่ดี	 แม้จะเจออุปสรรค	 ผู้น�าทางวิญญาณก็จะช่วยเหลือซ่ึง

ท�าให้ลูกหลานสบายใจ	 เช่น	 ในบทร้องกงเต๊กจีนแต้จ๋ิวมีบทวิญญาณร�่าร�าพันส่ังลา

ลูกหลานไม่ให้ลูกหลานต้องวิตกกงัวล	รวมทัง้สร้างฉากให้มพีระพทุธองค์	พระโพธสัิตว์	

พระอรหันต์	 และเทพเจ้าองค์ต่าง	 ๆ	 มาคอยรอรับดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีและ

กล่าวย�้าถึง	 พลานุภาพของการท�าพิธีและความกตัญญูจะส่งให้วิญญาณไปสุขาวดี

อย่างแน่นอน	บทร้องหลายช่วงก็จะกล่าวย�้าถึงคุณงามความดีของวิญญาณ	เช่น	เมื่อ

วิญญาณดวงน้ีเดินทางข้ามผ่านสะพานที่	 ๗	 ได้โดยสะดวกราบรื่น	 แสดงให้เห็นว่า
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วิญญาณดวงน้ีได้บ�าเพญ็ความด	ีท�าให้เหน็ว่าเพราะคณุงามความดทีีส่ัง่สมมาของผู้ตาย

ท�าให้โลกหลังความตายไม่มีอุปสรรคที่น่ากังวล	ซึ่งลดความวิตกกังวลของลูกหลานได้

ในทางตรงผ่านบทร้อง	แต่ในทางกลับกนัหากลูกหลานมปัีญหาเรือ่งภาษา	องค์ประกอบ

ต่าง	ๆ	ในพิธีกรรมก็มีบทบาทในการลดความวิตกกังวลได้เช่นกัน	

	 ในบทร้องและพิธีกรรมหลังความตายหลายชนชาติ	ลูกหลานจะเข้าไปมีส่วน

ร่วมกับการเดินทางของวิญญาณด้วย	 เสมือนการสร้างภาวะแห่งคุณสมบัติต่อต้าน

โครงสร้าง	(Anti-structure)	ซึ่งวิคเตอร์	เทอเนอร์	(Turner,	1977,	p.	94-97)	ผู้ศึกษา

พธิกีรรมแนวใหม่	เรยีกการรวมกลุ่มน้ีว่า	“Communitas”	ซ่ึงเป็นภาวะทีอ่ยูใ่นช่วงเวลา	

Liminality	 หรือช่วงเวลาพิเศษที่แยกออกจากชีวิตปกติ	 เป็นช่วงที่มีความศักดิ์สิทธิ	์

เคร่งขรึม	 และมีสถานภาพที่ก�ากวม	 เมื่อการแสดงในพิธีกรรมจบลงทุกอย่างก็กลับสู่

ภาวะปกติ	

	 ในพิธีกรรมหลังความตายทุกพิธีกรรม	 สัญลักษณ์ที่ใช้ทั้งรูปธรรมและ

นามธรรม	รวมไปถึงบทร้องต่าง	ๆ 	เป็นองค์ประกอบที่ดึงผู้เข้าร่วมพิธีสู่ช่วงเวลาพิเศษ	

เหมอืนเข้าไปอยูใ่นการเดนิทางไปยงัดนิแดนของวิญญาณ	โดยทกุพธิจีะมอีงค์ประกอบ

ของภาวะพิเศษนี้ครบ	๓	ประการคือ	

	 ๑)	การสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 เช่น	 สื่อสารกับเทพ	 นายด่านเฝ้าประตู	

หรือพูดคุยกับวิญญาณผู้ตาย	

	 ๒)	การส่งเสริมที่ท�าให้เกิดการกระท�าที่ผิดไปจากปกติ	เช่น	การท�าเสียงดุดัง

เข้มขลังของนายประตู	การท�าลีลาท่ามือที่เป็นการร่ายมนต์	

	 ๓)	การส่งเสริมให้เกิดความเป็นกลุ่มพวกเดียวกันในพิธี	เช่น	จัดล�าดับอาวุโส

และเพศเดินข้ามสะพานด้วยกันแสดงว่าเป็นลูกหลานสายตระกูลเดียวกัน	เมื่อจบพิธีก็

เข้าสู่สภาพปกติ	เป็นต้น	องค์ประกอบต่าง	ๆ	เหล่านี้ท�าให้พิธีกรรมเป็นช่วงเวลาพิเศษ	

เป็นเสมือนช่วงเวลาแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกหลานได้ก้าวเข้าสู่โลกวิญญาณ

	 เมื่อลูกหลานเข้าสู่ช่วงเวลาพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์น้ีแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าตน

ได้อยู่ร่วมกันกับบุพการีในดินแดนของวิญญาณจริง	ๆ	เหตุการณ์การเดินทางที่เกิดขึ้น

น้ันเป็นเรือ่งจรงิ	ได้ไปส่งผู้มพีระคณุด้วยตวัเองผ่านสัญลักษณ์ต่าง	ๆ 	ย่อมเป็นส่ิงทีช่่วย
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สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ลูกหลานว่าคนทีต่นรกัจะได้ไปสู่ดนิแดนทีด่มีคีวามสุข	ผ่อนคลาย

ความวิตกกังวล	 ซ่ึงอาจจะพอกล่าวได้ว่าแม้จะมีอุปสรรคปัญหาเรื่องภาษาที่ลูกหลาน

บางคนฟังไม่เข้าใจ	 แต่สัญลักษณ์อ่ืน	 ๆ	 ที่ประกอบขึ้นเป็นภาวะพิเศษน้ีก็ตอบสนอง

ความกตัญญูที่ลูกหลานมีให้บุพการีว่าได้ผลจริงและผ่อนคลายความกังวลว่าบุพการี

ของตนจะหลุดพ้นจากความล�าบากได้เช่นเดียวกัน

 ๔.๓ การสั่งสอน หรืออวยพรแก่ลูกหลาน

	 บทร้องและพิธีกรรมหลังความตายจะมีส่วนที่เป็นการส่ังสอนลูกหลานทั้งใน

เรื่องของคุณธรรมและการท�ามาหากินและการอวยพรแทบทุกกลุ่ม

	 บทร้องในพธิกีงเต๊กจีนแต้จ๋ิว	ตลอดระยะการเดนิทางจะแทรกเน้ือหาค�าสอน

ตลอดเวลา	 เช่น	การสอนเรื่องความกตัญญูว่า	ผู้กตัญญูย่อมมีลูกกตัญญู	ผู้อกตัญญู

ย่อมมีลูกอกตัญญู	 หากไม่เคารพพ่อแม่จะไปเคารพผู้ใด	 หากไม่กตัญญูต่อพ่อแม่เมื่อ

ยามท่านยังมีชีวิตอยู่	จะมาร้องไห้ต่อดวงวิญญาณเมื่อท่านจากไปท�าไม	หรือ	ฟ้าเหลือ

เพียงน�้าค้างรสหวาน	พุทธะเหลือไว้ซึ่งสัจธรรม	คนเหลือไว้เพียงลูกหลาน	หญ้าเหลือ

ไว้เพียงราก	พุทธะเหลือสัจธรรมไว้ให้วิญญาณผู้ล่วงลับ	หรือการอ้างถึงตัวละครและ

พฤติกรรมจากนิทานจีนชุดยี่สิบส่ียอดกตัญญู	 (ยี่จับส่ีเห่า)	 (Kupthanaroj,	 2008,

p.	87-111)	แทรกอยู่ในบทร้อง	หรือการยกตัวอย่างบุคคลส�าคัญในประวัติศาสตร์ทั้ง

ชายหญิงเพื่อบอกวิญญาณถึงความไม่เที่ยงของชีวิตซ่ึงแท้จริงคือการสอนลูกหลาน

ฝ่ายชายเช่น	 เพ่ยโจ๋วกงผู้มีอายุยืนหลายร้อยปี	 เล่าจ๊ือศาสดาแห่งเต๋า	 ขงจ๊ือ	 กวนอู	

หรือเอ่ียะเล่งกง	 (ขุนศึกตระกูลหยาง)	 หานซ่ินขุนศึกคู่ใจหลิวปังผู้สถาปนาราชวงศ์

ฮั่น	ฌ้อปาอ๋องผู้ต่อสู้แย่งชิงอ�านาจกับหลิวปัง	ฝ่ายหญิง	เช่น	หงอกีหรือหยูจีสนมของ

ฌ้อปาอ๋อง	 แม่ของเมิ่งจ๊ือปราชญ์คนส�าคัญของจีน	 หวังเจาจินสนมสมัยราชวงศ์ฮ่ัน

ผู้ถูกส่งตัวไปก�านัลแก่ชนเผ่าซยงหนูที่นอกด่าน	 โค้วเม่งเกียงผู้ตามหาสามีที่ถูกเกณฑ์

ไปสร้างก�าแพงเมืองจีนจนตาย	บุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเก่งกาจ	ร�่ารวย	ฉลาด	สวย	อายุ

ยืนเพียงแค่ไหนเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ต้องตาย	

	 ท้ายสุดของการเดนิทางกจ็ะกล่าวอวยพรว่า	การบชูาบรรพบุรษุในสุสานทีด่กี็

จะท�าให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง	ร�่ารวย	นอกจากนั้นการใช้ความเปรียบหรือบทเจรจาที่

สร้างความเศร้าโศกสะเทือนใจให้แก่ลูกหลานก็ช่วยกระตุ้นความรู้สึกรักผูกพันและ



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒80

ความกตัญญูให้เกิดขึ้นได้	 เช่น	 บรรยายว่าผู้ตายเฝ้ามองมาในพิธีเห็นกระถางธูปตั้ง

อยู่	 ร้องเรียกใครก็ไม่ตอบ	 เห็นแต่ลูกชายลูกสาวร้องไห้แทบขาดใจ	 หรือเปรียบเทียบ

วิญญาณกับห่านฟ้าและเรือที่ลอยโดดเดี่ยวในทะเลว่า	 เรือรั่วซ่อมได้	 ห่านฟ้าบินไปยัง

บนิกลับได้	แต่มนุษย์เมือ่จากไปแล้วกต้็องไปลับ	ทกุอย่างในโลกมนุษย์กต้็องจบลง	หรอื

การบรรยายว่าดวงวิญญาณมาถงึแม่น�า้กระหายน�า้ก้มหน้าดืม่กน็�า้ตาไหลคดิถงึบ้านเกดิ	

หรอืวิญญาณคกุเข่าร้องไห้ต่อหน้ายมบาลวิงวอนขอให้ปล่อยตวั	ยมบาลได้ยนิกห็วัเราะ

บอกว่าไม่มีทางปล่อยไปได้	วิญญาณขอซื้อชีวิตด้วยทองค�า	ยมบาลหัวเราะซ�้ากล่าวว่า

หากใช้เงินทองซื้อได้	โอรสสวรรค์ก็คงมีชีวิตเป็นหมื่น	ๆ	ปี	

	 บทบาทดังกล่าวสอดคล้องกับบทร้องของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น	 ๆ	 เช่น	 บทบอก

ทางของไทใหญ่ที่เนื้อหาจะกล่าวถึงเรื่องการท�าบุญสุนทาน	 การเข้าวัดฟังธรรมว่าเป็น

สิ่งที่จะก่อผลท�าให้การเดินทางราบรื่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือตลอดเส้นทาง	หรือ

กล่าวถงึผลบญุผลกรรมว่าการถวายส่ิงใดในโลกหน้ากจ็ะได้ส่ิงด	ีๆ 	ตอบแทน	ในตอนท้าย

ลูกหลานที่ไปส่งก็จะขอพรจากวิญญาณ	 ขอให้ตนอย่ามีโรคมีไข้	 ความทุกข์เดือดร้อน

เดือดไหม้อย่าให้มี	 นอกจากน้ันการเชิญวิญญาณของผู้ตายมาอยู่ที่หิ้งบูชาบรรพชนก็

เป็นนัยของการให้การดูแลปกป้องคุ้มครองแก่ลูกหลานด้วย

	 บทร้องส่ังสอนหรอือวยพรในพธิมีทีัง้ทีต่ัง้ใจส่ือถงึลกูหลานโดยตรงและทีเ่ป็น

บทร้องบอกแก่ดวงวิญญาณแต่มีนัยแฝงในการส่ังสอนลูกหลาน	 ซ่ึงในปัจจุบัน

พธิกีรรมหลังความตายของชนหลายกลุม่มปัีญหาอุปสรรคการส่ือสารในเรือ่งของภาษา	

ค�าสั่งสอนที่สอดแทรกอยู่จึงเป็นเพียงเรื่องของพิธีกรรม	สาระที่เป็นแก่นแท้ที่ต้องการ

สื่อสารบางอย่างแก่ลูกหลานกลับเลือนหายไป

บทสรุปการเดินทาง

	 จากองค์ประกอบในบทร้องพิธีกงเต๊กของจีนแต้จ๋ิวตลอดจนสัญลักษณ์ที่ใช้

ในพิธีกรรม	และบทบาทของบทร้อง	จะพบสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจาก

ความกลัวของลูกหลาน	กลัวว่าบุพการขีองตนจะต้องมชีีวิตล�าบากในโลกหลังความตาย	

กลัวว่าบุพการีของตนจะไม่ได้ไปสู่สุคติภพ	 หรือแม้แต่กลัวว่าวิญญาณจะกลับมาท�าให้

ลูกหลานล้มเจ็บก็ตาม	ความกลัวเหล่านี้จึงท�าให้มนุษย์ประดิษฐ์พิธีกรรมขึ้น	และที่เป็น

ปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งคือ	 “ความกตัญญู”	 อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่เป็นสากลของ
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มนุษยชาติที่ท�าให้เกิดพิธีกรรมอันละเมียดละไมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์

ต่าง	ๆ
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