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บทคัดย่อ
ชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร และชุมชนบางเหนียว จังหวัดภูเก็ตมีศาล
เจ้าจีนฮกเกี้ยนอายุมากกว่าร้อยปีที่ผู้คนในชุมชนต่างให้ความเคารพและศรัทธา ใน
งานเทศกาลส�ำคัญประจ�ำปีทั้งสองศาลเจ้าจะมีการเซ่นไหว้ขนมเต่าตามความเชื่อ
ที่สืบต่อกันมา ชาวจีนฮกเกี้ยนเชื่อว่า เต่าเป็นสัตว์มงคล นอกจากเป็นสัญลักษณ์ของ
ความมีอายุยืนยาว โชคลาภ ความร�่ำรวยแล้ว เต่ายังช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆ
ได้ดว้ ย อย่างไรก็ตาม ขนมเต่าของทัง้ สองชุมชนต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความ
แตกต่างจากขนมเต่าทั่วไปของชาวจีนฮกเกี้ยน ขนมเต่าของตลาดน้อยจะเป็นสีขาว
ท�ำจากแป้งสาลี คล้ายซาลาเปา เซ่นไหว้เฉพาะเทศกาลหยวนเซียว ในขณะที่ขนมเต่า
ของชุมชนบางเหนียวจะเป็นสีแดง ท�ำจากแป้งข้าวเหนียว เซ่นไหว้เฉพาะประเพณี
พ้อต่อช่วงเทศกาลสารทจีน พิธไี หว้ขนมเต่าของทัง้ สองชุมชนแสดงให้เห็นถึงการสืบสาน
และการกลืนกลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ ของพวกเขายังคง
ได้รบั การถ่ายทอดจากคนรุน่ หนึง่ ไปสูค่ นอีกรุน่ หนึง่ บางอย่างยังคงรักษารูปแบบดัง้ เดิม
ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ขณะที่บางอย่างจ�ำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ค�ำส�ำคัญ: ขนมเต่า, ชุมชนตลาดน้อย, ชุมชนบางเหนียว, ฮกเกี้ยน
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Tortoise Cake Offering Rituals in Talad Noi,
Bangkok and Bangneaw, Phuket
Seubpong Changboonchu๒

Abstract
Hokkien shrines that were built over 100 years ago in Talad Noi,
Bangkok and Bangneaw, Phuket are highly revered, especially by the local
people of these communities. Every year these two shrines prepare
specially-made tortoise cakes as offerings during important festivals, as
Hokkiens have long believed that a tortoise is an auspicious animal
symbolizing longevity, fortune and wealth, while possessing power to protect
people from harm. However, the tortoise cakes made by these two communities
are significantly different from the more common Hokkien-style red tortoise
cakes seen elsewhere. The Talad Noi cakes are white in color and made from
wheat flour, similar to Chinese steamed buns. Talad Noi locals make these
primarily as ritual offerings during the Lantern Festival. Bangneaw’s tortoise
cakes, on the other hand, are red in color, made of glutinous rice flour, and
are mainly prepared as ritual offerings during the Ghost Festival. Both tortoise
cake offering rituals reflect the cultural assimilation and continuity in these
two communities as their respective beliefs and customs are passed on from
generation to generation. However, interestingly, while some of these beliefs
and customs have been perfectly preserved in their original forms, others
have assimilated to the changing local cultures and social environments.
Keywords: Tortoise Cakes, Talad Noi, Bangneaw, Hokkien
๒
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บทน�ำ
ชาวจีนเชื่อว่าเต่าเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนยาว โชคลาภ และ
ความร�่ำรวย เต่าจึงเป็นหนึ่งในสัตว์มงคลที่มีการเคารพบูชามาตั้งแต่อดีต ในเทศกาล
ส�ำคัญและการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ชาวจีนนิยมท�ำขนมรูปร่างคล้ายกระดองเต่า
เป็นเครื่องเซ่นไหว้ แจกจ่าย และแบ่งปันกัน การไหว้ขนมเต่าได้กลายเป็นประเพณีที่
ชาวจีนปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในกลุม่ ของชาวจีนฮกเกีย้ น ขนมเต่า
เป็นหนึง่ ในเครื่องเซ่นไหว้ส�ำคัญที่จะขาดไม่ได้ ทั้งในงานเทศกาลประจ�ำปีและพิธีกรรม
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ เช่น การท�ำขวัญเดือน การแต่งงาน งานแซยิด เป็นต้น ส�ำหรับ
ชุมชนชาวจีนในประเทศไทยก็ยงั มีการรักษาและสืบทอดประเพณีดงั กล่าวไว้ดว้ ยเช่นกัน
งานวิจัยที่ศึกษาขนมเต่าในมุมมองของคติชนและวัฒนธรรมจีน เช่น Liu
(1997) Sheng (2012) Wu (2015) ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความหลากหลายและ
นัยทางสังคมวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดผ่านรูปแบบของขนมเต่า นอกจากนี้ ยังมีวิจัย
จ�ำนวนหนึ่งที่ศึกษาประเด็นเกี่ยวเนื่องกับขนมเต่าเฉพาะพื้นที่ เช่น ไต้หวัน (Han
2010) หมิ่นหนาน (Wei, 2014, Wei 2018) เฉาซ่าน (Du and others, 2016) อีกทั้ง
ยั ง มี ง านวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระหว่ า งพื้ น ที่ ด ้ ว ย เช่ น Ding (2015) ศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บไต้ ห วั น กั บ เฉวี ย นโจว Lin (2015) ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บไต้ ห วั น กั บ
หมิ่นหนาน ส�ำหรับในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาวิจัย เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูล
เรื่ อ งของขนมเต่ า ในเทศกาลหยวนเซี ย วที่ ศ าลเจ้ า โจวซื อ กง ชุ ม ชนตลาดน้ อ ย
กรุงเทพมหานครเท่านั้น (Nonnat 2016) ทั้งนี้ หากมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขนมเต่า
ในพื้นที่ประเทศไทย ก็อาจจะช่วยท�ำให้เข้าใจถึงความคิด ความเชื่อของชาวไทยเชื้อ
สายจีนได้ชัดยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาเปรียบเทียบต่างวัฒนธรรม
ต่อไป
ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนชาวจีนย่านตลาดน้อยของกรุงเทพมหานคร และอีกหลาย
ชุมชนในจังหวัดภูเก็ตยังคงรักษาและสืบทอดประเพณีไหว้ขนมเต่าเอาไว้ ปรากฏเป็น
รูปแบบงานเทศกาลประจ�ำปีของศาลเจ้า พร้อมทั้งผนวกกิจกรรมและมหรสพต่าง ๆ
เพือ่ ดึงดูดผูค้ นให้มาร่วมงาน เปิดโอกาสให้สมาชิกภายในและภายนอกชุมชน ตลอดจน
สมาคม องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วม กระนัน้ ขนมเต่า
ขนมเต่ากับพิธีกรรมเซ่นไหว้ในชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานครและชุมชนบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต
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ที่ใช้ในการเซ่นไหว้ กลับไม่ได้มีลักษณะรูปร่างอย่างของดั้งเดิม วัตถุดิบหรือส่วนผสม
มีความหลากหลายและแตกต่างกันไป ขนมไหว้ที่สามารถรับประทานได้กลับนิยมน�ำไป
ตั้งบูชาที่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเชื่อและบทบาทของขนมเต่าในพิธีกรรม
เซ่นไหว้ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปนีไ้ ด้สะท้อนให้เห็นถึงการสืบสานและกลืนกลายทางวัฒนธรรม
อันเป็นเรื่องทั่วไปที่สามารถพบเห็นได้ในทุกวัฒนธรรม การด�ำรงอยู่ของความเชื่อและ
พิธีกรรมย่อมมาจากการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
กรณีของชาวจีนโพ้นทะเลทีอ่ พยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศไทยพบว่า มีทงั้
ประเพณีที่ยังคงรักษารูปแบบไว้อย่างเคร่งครัด และประเพณีที่ผสมผสานกลืนกลาย
กั บ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น จนเกิ ด เป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ส� ำหรั บ ประเพณี ก ารไหว้
ขนมเต่านั้น แม้จะมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมิได้มีการศึกษา
อย่างลึกซึ้งเท่าใดนัก บทความวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาขนมเต่ากับพิธีกรรมเซ่นไหว้ โดยมี
ค�ำถามส�ำคัญ คือ ความเชื่อและพิธีกรรมเซ่นไหว้มีความเปลี่ยนแปลงด้านสาระและ
รูปแบบอย่างไรบ้าง และการไหว้ขนมเต่าในมุมมองผู้คนในชุมชนมีความหมายและ
ความส�ำคัญอย่างไร
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสืบสานและการด�ำรงอยู่ของพิธี
ไหว้ขนมเต่าในชุมชนชาวจีน และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของพิธีไหว้ขนมเต่า
ระหว่างชุมชนชาวจีนด้วยกัน โดยจะศึกษาพิธีไหว้ขนมเต่าของศาลเจ้าโจวซือกง ชุมชน
ตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร และศาลเจ้าพ้อต่อก๊ง ชุมชนบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต
เนื่องจากศาลเจ้าทั้งสองแห่งเป็นศาลเจ้าจีนฮกเกี้ยนที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน
และจัดงานเซ่นไหว้ขนมเต่าต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี อีกทั้งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาแบบค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
(documentary Research) ประกอบด้วยการวิจัยและเอกสารค้นคว้าเรียบเรียงต่าง ๆ
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth Interview) จากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับพิธีกรรมไหว้ขนมเต่าในชุมชนชาวจีนทั้งสองชุมชน โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีสมมติฐานว่า พิธีไหว้ขนมเต่าในชุมชนชาวจีนยังคง
มีการสืบสานและด�ำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่เป็นไปในลักษณะการผสานเปลี่ยนปรับให้
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สอดรับกับชาวชุมชน ส�ำหรับพิธีไหว้ของศาลเจ้าโจวซือกงและของศาลเจ้าพ้อต่อก๊ง
แม้จะเป็นศาลเจ้าของชาวจีนฮกเกีย้ นเหมือนกัน แต่กม็ คี วามแตกต่างกันในลักษณะของ
ขนมเต่า รวมทั้งโอกาสและสาระส�ำคัญของพิธีกรรม
อนึง่ เนือ่ งจากภาษาจีนมีหลายส�ำเนียง แต่ละท้องถิน่ อาจออกเสียงศัพท์และ
ชือ่ เฉพาะแตกต่างกัน ดังนัน้ บทความนีจ้ ะถอดเสียงเป็นภาษาจีนกลางเป็นหลัก ในกรณี
ที่ศัพท์และชื่อเฉพาะมีความเกี่ยวข้องกับศาลเจ้าโจวซือกง ตลาดน้อย หรือศาลเจ้าพ้อ
ต่อก๊ง บางเหนียวโดยตรง บทความนี้จะถอดเสียงตามความนิยมของผู้คนในชุมชนนั้น

เต่ากับความเชื่อของชาวจีน
เต่ามีบทบาทส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวจีนมาอย่าง
ยาวนาน ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การเสี่ยงทายด้วย
กระดองเต่า โดยจะจารึกอักษรที่กระดองเต่า แล้วน�ำไปเผาไฟ เพื่ออ่านค�ำท�ำนายจาก
รอยร้าวที่เกิดขึ้น การเสี่ยงทายนี้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาง
ปรากฏอยู่ในพระราชพิธีส�ำคัญต่าง ๆ เพราะเชื่อว่าเต่าสามารถเชื่อมต่อสวรรค์กับโลก
ได้ เต่าจึงท�ำหน้าที่เป็นทูตสวรรค์ส่งสารจากเบื้องบนมายังโลก และล่วงรู้อนาคตได้
(Liu, 1997, p. 8) สมัยราชวงศ์โจวการเสีย่ งทายมีบทบาทและความส�ำคัญมากขึน้ มีการ
ก�ำหนดต�ำแหน่งกุยเหริน (龟人) ท�ำหน้าที่รับผิดชอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการพยากรณ์
ด้วยกระดองเต่าโดยเฉพาะ จนกระทั่งเข้าสู่ยุคชุนชิว การพยากรณ์ด้วยกระดองเต่า
ก็เริ่มเสื่อมความนิยมลง และค่อย ๆ สูญหายไปในสมัยราชวงศ์ถัง (Sheng, 2012,
p. 170)
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อและความศรัทธาของชาวจีนที่มีต่อเต่ากลับไม่ได้
ลดลง ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีการประดิษฐ์ภาชนะโลหะรูปร่างลวดลายคล้ายเต่าที่
เรียกว่ากุยติง่ (龟鼎) เพือ่ เป็นสัญลักษณ์แสดงอ�ำนาจบารมีของผูป้ กครอง นอกจากนี้
ยังมีเตาโลหะที่ใช้อุ่นอาหารเรียกว่ากุยเจ้า (龟灶) ภาชนะใส่สุราที่ใช้ในการเซ่นไหว้
ที่เรียกว่ากุยหู (龟壶) ค�ำว่าเต่ายังถูกน�ำไปใช้ตั้งชื่อสิ่งของที่มีมูลค่าสูง เช่น เงินตรา
สมัยโบราณที่เรียกว่ากุยเป้ย (龟贝) กระจกเงาท�ำจากทองแดงที่เรียกว่ากุยเจี้ยน
(龟鉴) แท่นฝนหมึกที่เรียกว่ากุยเยี่ยน (龟砚) (Du and others, 2016, p. 108)
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จะเห็นได้ว่าชาวจีนมีความเชื่อเกี่ยวกับเต่ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการน�ำ
กระดองเต่าไปเสี่ยงทายดวงชะตา การประดิษฐ์ภาชนะและสิ่งของต่าง ๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายเต่า การน�ำค�ำว่าเต่าไปใช้ตั้งชื่อของที่มีมูลค่าสูง เต่าจึงได้รับการยกย่องว่าเป็น
สัญลักษณ์ของอายุยืน ความเป็นสิริมงคล และความร�่ำรวย
ส�ำหรับชาวจีนฮกเกี้ยน นอกจากความเชื่อเรื่องอายุยืนแล้ว ยังเชื่อว่าเต่า
สามารถช่วยป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของ
มณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยนค่อนข้างซับซ้อน เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลสลับภูเขาสูง
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและค้าขาย
อันตรายจากคลื่นลมทะเลท�ำให้รู้สึกไม่มีความมั่นคงปลอดภัย ต้องการสิ่งที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ จึงได้ประดิษฐ์ภาชนะและท�ำอาหารไหว้ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายเต่าประกอบ
พิธีกรรมส�ำคัญต่าง ๆ แล้วมีการวางเต่าหินแกะสลัก (石龟门墩) ไว้สองข้างประตู
ด้านหน้าบ้านพักอาศัย เพือ่ ป้องกันสิง่ ชัว่ ร้าย ชาวจีนฮกเกีย้ นบางคนอาจจะจัดวางของใช้
และของตกแต่งทีเ่ ป็นรูปเต่าหรือเลีย้ งเต่าไว้ภายในบริเวณบ้านด้วย (Wei, 2018, p. 24)

ขนมเต่ากับพิธีกรรมของชาวจีนฮกเกี้ยน
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า ในอดีตชาวจีนฮกเกี้ยนเคยอาศัยอยู่
บริเวณที่ราบตอนล่างของแม่น�้ำหวงเหอ๓ (黄河) หรือที่เรียกกันว่าจงหยวน (中原)
ต่อมาได้อพยพย้ายถิน่ ฐานมาอาศัยอยูท่ างตอนใต้ของประเทศจีนเนือ่ งจากภัยสงคราม
ดังนั้น ประเพณี ความเชื่อ รวมทั้งอาหารและของเซ่นไหว้ของชาวจีนฮกเกี้ยน จึงมี
ความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่แถบจงหยวน (Wei, 2014, p. 112) แต่อาจ
มีความแตกต่างกันในเรือ่ งวัตถุดบิ พืน้ ทีต่ อนกลางของประเทศจีนจะปลูกธัญพืชต่าง ๆ
เช่น ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง อาหารและของเซ่นไหว้จึงท�ำมาจากแป้งสาลีและแป้งข้าวฟ่าง
เป็นหลัก เช่น หมั่นโถว ซาลาเปา ในขณะที่สภาพดินและภูมิอากาศทางตอนใต้ไม่เอื้อ
อ�ำนวยต่อการปลูกธัญพืชดังกล่าว อาหารและของเซ่นไหว้ส่วนใหญ่จึงท�ำมาจาก
ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว อาหารหรือขนมทีท่ ำ� จากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวจะเรียก
รวมกันว่ากั่ว๔ (粿) ซึ่งเป็นอาหารที่พบเห็นได้บ่อยในมณฑลฝูเจี้ยนและพื้นที่ใกล้เคียง
๓

88

คนไทยนิยมออกเสียงว่า แม่น�้ำฮวงโห

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

ขนมเต่า (龟粿) เป็นทัง้ อาหารว่างและของไหว้สำ� คัญทีจ่ ะขาดไม่ได้ของชาว
ฮกเกี้ยน ท�ำจากแป้งข้าวเหนียว ส่วนไส้ของขนมท�ำจากถั่ว มีรสหวานกับรสเค็ม เมื่อ
นวดแป้งและห่อไส้เสร็จแล้ว จะน�ำไปใส่แม่พมิ พ์รปู ทรงต่าง ๆ ทีม่ ลี วดลายคล้ายกระดอง
เต่าหรือตัวอักษรประดิษฐ์ที่มีความหมายเป็นสิริมงคล กดทับให้แน่น แกะออกจาก
แม่พิมพ์ แล้วน�ำไปนึ่งต่อจนสุก หากต้องการน�ำไปใช้ในงานมงคลจะนิยมทาสีแดง
มีชื่อเรียกเฉพาะว่าหงกุยกั่ว๕ (红龟粿) ซึ่งตามความเชื่อของชาวจีน สีแดงเป็น
สัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล ในขณะที่เต่าเป็นสัตว์มงคลที่เป็นสัญลักษณ์ของ
ความยืนยาว (Lin, 2015, p. 32)
การเซ่นไหว้ขนมเต่าไม่ได้ปฏิบัติกันโดยไร้ระเบียบแบบแผน ชาวจีนฮกเกี้ยน
จะนิยมเซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษด้วยขนมเต่าในวันเทศกาลส�ำคัญประจ�ำปี เช่น
ตรุษจีน (春节) หยวนเซียว (元宵) เช็งเม้ง (清明) ตวนอู๖่ (端午) พ้อต่อ (普渡)
ตงจื้อ๗ (冬至) และวันส่งท้ายปีเก่า (除夕) รวมทั้งพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีความส�ำคัญ
กับชีวิต เช่น วันเกิด ท�ำขวัญเดือน แต่งงาน และแซยิด โดยจะขอพรให้ครอบครัว
มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชผลทางการเกษตรอุดม
สมบูรณ์ เมื่อเซ่นไหว้เสร็จแล้ว จะน�ำไปรับประทาน หรือแบ่งปันให้เพื่อนบ้านและ
ญาติสนิทมิตรสหาย
ขนมเต่าแต่ละรูปทรงจะมีความหมายและนิยมน�ำไปใช้ในโอกาสทีแ่ ตกต่างกัน
เช่น ขนมเต่าสีแดงรูปทรงกลม คล้ายพระจันทร์เต็มดวง นิยมน�ำไปไหว้หรือมอบเป็น
ของขวัญ เพือ่ ร่วมแสดงความยินดีในพิธฉี ลองทารกอายุครบหนึง่ เดือน เป็นการอวยพร
ให้เด็กทารกเติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรง (Ding, 2010, p. 571) ส่วนในพิธแี ต่งงาน
และฉลองงานแซยิด ชาวจีนฮกเกีย้ นนิยมท�ำขนมให้มรี ปู ทรงคล้ายเต่า ซึง่ มีทงั้ แบบวงรี
และทรงลูกท้อ หากเป็นพิธีแต่งงาน ด้านบนของขนมจะมีลายพิมพ์ตัวอักษรสี่ (喜)
ที่แปลว่ามงคล ซึ่งเป็นตัวอักษรที่ยังนิยมน�ำไปประยุกต์ใช้ ในงานมงคลอื่น ๆ หรือ
๔
๕
๖
๗

จีนส�ำเนียงแต้จิ๋วออกเสียงว่า ก้วย
คนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนทางภาคใต้นิยมเรียกว่า อังกู๊
เทศกาลไหว้ขนมจ้างหรือบ๊ะจ่าง
จีนส�ำเนียงแต้จิ๋วออกเสียงว่า ตังโจย
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หากเป็นงานฉลองแซยิด ด้านบนของขนมเต่าจะพิมพ์ลายตัวอักษรโซ่ว (寿) ที่แปลว่า
อายุยืน เพื่อแสดงความยินดีและอวยพรให้ผู้อาวุโสมีอายุยืนยาวกว่าเต่า (Wu, 2015,
p. 44)
จะเห็นได้ว่า ขนมเต่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหนึ่งที่สามารถบ่งบอก
ความเป็นชาวจีนฮกเกีย้ นได้อย่างชัดเจน ถึงแม้วา่ จะต้องอพยพย้ายถิน่ ฐานไปยังประเทศ
อื่น เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ชาวจีนฮกเกี้ยนก็ยังคงรักษาประเพณีและ
ความเชื่อเรื่องการเซ่นไหว้ขนมเต่าเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น (Han, 2010, p. 138)

ภูมิหลังของชาวจีนฮกเกี้ยนในประเทศไทย
ชาวจี น โพ้ น ทะเลเป็ น ชนกลุ ่ ม น้ อ ยที่ มี จ� ำ นวนมากที่ สุ ด ในประเทศไทย
มีการอพยพเข้ามาหลายระลอก มักอาศัยอยูร่ วมกันเป็นย่านหรือชุมชน มีประเพณีและ
ความเชือ่ ซึง่ ปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา หากชุมชนใดทีม่ ชี าวจีนโพ้นทะเลอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น
ก็จะมีศาลเจ้าประจ�ำชุมชน สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ร่วมกัน อีกทั้งยังท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงสมาชิกภายในชุมชนเข้าด้วยกัน
ทุกปีจะมีงานไหว้เจ้า งานเฉลิมฉลองเทศกาลประจ�ำปี รวมทั้งมหรสพต่าง ๆ ดึงดูดให้
ผู้คนออกมาร่วมงานและได้พบปะสังสรรค์กัน
การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนโพ้นทะเลในไทยอย่างถาวรเริ่มขึ้นในช่วงต้นคริสต์
ศตวรรษที่ ๑๕ อย่างน้อยก็ตงั้ แต่สมัยปลายราชวงศ์ซง่ หลังจากทีช่ าวจีนจ�ำนวนหนึง่ ได้
อพยพหนีภัยรุกรานของพวกมองโกลเข้ามาในประเทศไทย (Skinner, 1962, p. 3 cited
in Songprasert, 2004, p. 60-61) ปัจจัยทางเศรษฐกิจสนับสนุนให้ชาวจีนโพ้นทะเล
อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทยจึงเพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ พ่อค้าชาวตะวันตก
คาดคะเนว่า ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ มีชาวจีนโพ้นทะเลอาศัยอยู่อย่างถาวรใน
กรุงศรีอยุธยาไม่ต�่ำกว่า ๓,๐๐๐ คน ทั้งนี้ยังไม่นับรวมชุมชนจีนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ตาม
เมืองท่ารอบอ่าวไทย ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากเมืองเซี่ยเหมิน
และพื้นที่ใกล้เคียง ในขณะเดียวกันก็มีชาวจีนกวางตุ้งบ้างเล็กน้อย ในช่วงเวลา
ดังกล่าวชาวจีนแต้จิ๋ว จีนแคะ จีนไหหล�ำ และจีนฮกจิว ยังไม่ได้ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
อยู่ในประเทศไทย
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ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ส�ำคัญที่สุด
ของไทย ประกอบกับช่วงเวลานั้นมณฑลฮกเกี้ยนเกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงบ่อยครั้ง
ท�ำให้ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยอีกระลอก (Skinner, 1962,
p. 13-15 cited in Songprasert, 2004, p. 63) ในขณะที่ชาวจีนแต้จิ๋วจากเมืองซั่นโถว
ในมณฑลกวางตุ้งก็เริ่มอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทยเช่นกัน ทั้งนี้เพราะ
รัฐไทยในสมัยรัตนโกสินทร์มนี โยบายต้อนรับชาวจีนโพ้นทะเล เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนประชากร
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Skinner, 1962, p. 68-71 cited in Songprasert,
2004, p. 65) หลังจากที่ได้ลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริ่งใน ค.ศ. 1855 รัฐบาลไทย
ยังคงด�ำเนินนโยบายต้อนรับชาวจีนโพ้นทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตั้งแต่ครึ่งหลัง
ของคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ชาวจีนโพ้นทะเลทีย่ า้ ยเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศไทยเพิม่ จ�ำนวน
มากขึ้นอย่างรวดเร็วไม่เฉพาะชาวจีนฮกเกี้ยนและชาวจีนกวางตุ้งเท่านั้น แต่ยังมี
ชาวจีนที่อพยพมาจากไห่หนานและยูนนานด้วย ใน ค.ศ. 1857 เซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง
ได้ประเมินว่า ชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีจ�ำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน
ในจ�ำนวนนั้นไม่ต�่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นอกจากนี้ยังมีชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง โดยเฉพาะชุมชนเหมือง
แร่ดีบุกบริเวณริมฝั่งทะเลอันดามัน และชุมชนธุรกิจการค้าในเมืองใหญ่รอบอ่าวไทย
ตั้งแต่จันทบุรี นครศรีธรรมราช สงขลาและปัตตานี เป็นต้น (Blue, 1970, p. 80 cited
in Songprasert, 2004, p. 65-66)
หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง ชาวจีนโพ้นทะเลได้อพยพเข้ามามาก
เป็นประวัติการณ์ ส่วนใหญ่อพยพออกนอกประเทศเนื่องจากต้องการหลีกหนีภัย
สงครามทีต่ อ่ สูก้ นั อย่างรุนแรงระหว่างกองทัพรัฐบาลจีนคณะชาติและกองทัพปลดแอก
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ใน ค.ศ. 1967 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติได้
ท�ำการส�ำรวจและจ�ำแนกคนทีม่ เี ชือ้ สายจีนออกเป็นกลุม่ ต่าง ๆ พบว่าคนทีม่ เี ชือ้ สายจีน
แต้จิ๋วมีจ�ำนวนมากที่สุด ประมาณร้อยละ ๕๖ รองลงมาคือจีนแคะ มีประมาณร้อยละ
๑๖ จีนไหหล�ำมีจ�ำนวนน้อยกว่าเล็กน้อย ประมาณร้อยละ ๑๒ ในขณะที่จีนกวางตุ้ง
และจีนฮกเกีย้ นมีจำ� นวนใกล้เคียงกัน ประมาณร้อยละ ๗ ส่วนจีนเชือ้ สายอืน่ ๆ ทีม่ าจาก
ไต้หวัน เซี่ยงไฮ้และยูนนาน เป็นต้น มีเพียงร้อยละ ๒ ของชาวจีนโพ้นทะเลทั้งหมดใน
ประเทศไทย (Skinner, 1952, p. 212 cited in Chantrasorn, 1963, p. 243) ในช่วง
ขนมเต่ากับพิธีกรรมเซ่นไหว้ในชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานครและชุมชนบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต
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เวลานั้นมีโรงเรียนจีนเกิดขึ้นมากมาย สมาคมของชาวจีนโพ้นทะเลแต่ละภาษาต่าง
ก็สร้างโรงเรียนของตนเองขึน้ มา แล้วใช้ภาษาพูดของตนเองเป็นภาษาหลักในการเรียน
การสอน จ�ำนวนชาวจีนโพ้นทะเลและชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เริ่มสร้างปัญหาความมั่นคงและความเป็นเอกภาพให้แก่ประเทศไทย รัฐบาลไทย
จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินนโยบายกลืนกลายและสร้างการบูรณาการแห่งชาติ เพื่อให้
ชาวจีนโพ้นทะเล รวมทั้งลูกหลานของพวกเขาปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย ซึ่งประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างดี
ดังนั้น เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่า บรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีน
ได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพ�ำนักอาศัยในประเทศไทยหลายช่วงเวลา ส่วนใหญ่อพยพมาจาก
ทางตอนใต้ของประเทศจีน โดยเฉพาะมณฑลกวางตุ้งและฮกเกี้ยน ชาวจีนโพ้นทะเล
เหล่านี้ไม่ได้เป็นพวกเดียวกันทั้งหมด แม้จะเป็นชาวจีนเหมือนกัน แต่พวกเขายังคง
รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น พยายามด�ำรงรักษาภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน
เอาไว้ จีนฮกเกีย้ นเป็นชาวจีนโพ้นทะเลกลุม่ แรก ๆ ทีย่ า้ ยเข้ามาตัง้ รกรากในประเทศไทย
ซึ่งปัจจุบันส่วนมากอาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ ในขณะที่พวกจีนแต้จิ๋วอพยพ
ย้ายถิ่นฐานมาภายหลัง แต่ปัจจุบันกลับมีจ�ำนวนมากที่สุด โดยอาศัยอยู่หนาแน่นใน
เขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง

เทศกาลประจ�ำปีของคนไทยเชื้อสายจีน
ชาวจีนมีส�ำนวนอยู่บทหนึ่งว่า หนึ่งปีมีแปดเทศกาล หนึ่งชีวิตมีห้าพิธีกรรม
กมล จันทรสร (Chantrasorn, 1963) ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ พบว่า ในหนึ่ง
รอบปีชาวจีนในประเทศไทยจะมีเทศกาลหรือพิธีกรรมส�ำคัญอยู่ทั้งหมด ๘ งาน คือ
วันปีใหม่จนี วันประดับโคม เช็งเม้ง พิธเี ดือนห้า วันไหว้ดาว จงหยวน พิธกี ลางฤดูใบไม้รว่ ง
และพิธีฤดูหนาว ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้มีความส�ำคัญไม่เท่าเทียมกัน บางพิธีจัดงานเฉลิม
ฉลองอย่างใหญ่โต บางพิธีนิยมจัดงานภายในกลุ่มของพวกจีนที่ใช้ภาษาเดียวกัน เมื่อ
ศึ ก ษาและเฝ้ า สั ง เกตเพิ่ ม เติ ม พบว่ า พิ ธี ก ารที่ แ สดงออกถึ ง ความรื่ น เริ ง อั น เป็ น
การสาธารณะเริ่มลดน้อยลง เหลือเพียงแค่การฉลองภายในกลุ่มสมาชิกครอบครัว
สมบูรณ์ สุขส�ำราญ (Sooksamran, 1987) ได้รวบรวมเทศกาลและพิธีกรรมส�ำคัญ
ในรอบปีของชาวไทยเชื้อสายจีนบริเวณพื้นที่เขตส�ำเพ็งและทรงวาดพบว่า เทศกาล
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วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

ประจ�ำปีที่ยังคงหลงเหลือและได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยตรุษจีน
หยวนเซียว เช็งเม้ง ขนมจ้าง สารทจีน ไหว้พระจันทร์ กินเจ และไหว้ศาลเจ้าประจ�ำปี
เทศกาลที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงให้ความส�ำคัญ ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน เช็งเม้ง ขนมจ้าง
สารทจีน ไหว้พระจันทร์ และไหว้ศาลเจ้าประจ�ำปี ส่วนหยวนเซียวและกินเจไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามธรรมเนียมทุกครอบครัว นอกจากนี้ สมบูรณ์ สุขส�ำราญยังพบว่า สาเหตุที่พวกเขา
ไม่ค่อยเคร่งครัดในการปฏิบัติพิธีกรรม เพราะผู้ใหญ่ในครอบครัวไม่สามารถถ่ายทอด
สาระของพิธกี รรมได้ครบถ้วน เมือ่ ระเบียบแบบแผนไม่ชดั เจน เนือ้ หาสาระของเทศกาล
ก็เลือนหายอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้คนจ�ำนวนไม่น้อยมองว่าพิธีกรรมในเทศกาลจีน
เป็นเพียงการสืบทอดทางวัฒนธรรมจากรุ่นบิดามารดา บางคนที่มีการศึกษาสูง
อาจมองว่า พิธีกรรมต่าง ๆ เป็นเรื่องงมงาย ขาดเหตุผล สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และ
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เทศกาลส�ำคัญอาจจะยึดถือและปฏิบัติตามธรรมเนียม
เท่าที่ผู้ใหญ่ในครอบครัวจะยังมีชีวิตอยู่ เพื่อแสดงความกตัญญู ถ้าผู้ใหญ่ในครอบครัว
ถึงแก่กรรมหรือแยกครอบครัวออกมา โอกาสที่จะละทิ้งการปฏิบัติก็มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูง
ในขณะที่พิธีกรรมส�ำคัญในรอบชีวิต เช่น การรับขวัญเด็ก ผ่านช่วงอายุ
แต่งงาน แซยิด และกงเต๊ก พิธีกรรมเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกลืนกลายเข้าหาพิธีกรรม
ประเภทเดียวกันของไทย เนื่องจากพิธีกรรมของไทยได้รับการถ่ายทอดผ่านระบบ
การศึกษา แต่พิธีกรรมของชาวจีนเป็นเพียงการอบรมสั่งสอนภายในครอบครัวเท่านั้น
ความรับรูแ้ ละความเข้าใจอาจจะไม่สมบูรณ์ ลูกหลานของพวกเขาจึงเริม่ ซึมซับพิธกี รรม
ของไทย ผสมกลมกลืนกับพิธกี รรมของจีน พิธกี รรมบางอย่างของจีนทีไ่ ม่สามารถหลอม
รวมเข้ากับพิธีกรรมของไทย เช่น รับขวัญเด็ก ผ่านช่วงอายุ พิธีกรรมเหล่านี้จะค่อย ๆ
เสื่อมความนิยมและเลิกปฏิบัติไปเอง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสภาพของสังคมไทย
ปัจจุบันไม่เอื้ออ�ำนวย ส่วนพิธีแต่งงาน แซยิด และกงเต๊กมีลักษณะผสมผสานกับพิธี
แต่งงาน การจัดงานวันเกิด และงานฌาปนกิจศพของไทย พิธีกรรมบางขั้นตอนยังคง
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด บางขั้ น ตอนเริ่ ม ปรั บ ใช้ ต ามประเพณี ค วามเชื่ อ ของไทย
สมบูรณ์ สุขส�ำราญ, (Suksamram, 1987)มองว่า เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ของชนกลุ่มน้อย การกลืนกลายหรือผสมผสานระหว่างพิธีกรรมของชนกลุ่มน้อย
กับชนกลุ่มใหญ่เป็นเรื่องทั่วไปที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวัฒนธรรม
ขนมเต่ากับพิธีกรรมเซ่นไหว้ในชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานครและชุมชนบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต
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ถาวร สิกขโกศล (Sikakosol, 2014) กล่าวว่า เนือ่ งจากประเทศจีนมีอาณาเขต
กว้างใหญ่ เทศกาลที่ได้รับความนิยมในแต่ละท้องถิ่น จึงอาจจะมีความแตกต่างกัน
ปัจจุบันจีนทางตอนเหนือจะไม่มีเทศกาลตงจื้อ แต่จะฉลองเทศกาลล่าปา ในขณะที่
จีนทางตอนใต้กลับไม่ค่อยนิยมฉลองเทศกาลล่าปา แต่จะไหว้ขนมบัวลอยในเทศกาล
ตงจือ้ พวกจีนฮกเกีย้ น กวางตุง้ และแต้จวิ๋ จะถือว่าเทศกาลสารทจีนเป็นเทศกาลส�ำคัญ
แต่ชาวจีนทางเหนือกลับไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก นอกจากนี้ ปัจจุบันสื่อโทรทัศน์
ของไทยมักบอกว่าเทศกาลส�ำคัญของจีนมี ๘ เทศกาล โดยไม่ได้บอกให้ชัดเจนว่าเป็น
เทศกาลของจีนกลุ่มใด ประเทศไทยเป็นชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ประกอบด้วยจีนหลายกลุ่มภาษาถิ่น ได้แก่ แต้จิ๋ว แคะ ไหหล�ำ กวางตุ้ง และฮกเกี้ยน
เทศกาลจีนในประเทศไทยจึงมีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุม่ เช่น พวกจีน
แต้จิ๋วจะให้ความส�ำคัญกับ ๘ เทศกาลหลัก คือ ตรุษจีน หยวนเซียว เช็งเม้ง ขนมจ้าง
สารทจีน ไหว้พระจันทร์ และตงจื้อ ซึ่งเมื่อนับจ�ำนวนแล้วจะพบว่ามีแค่ ๗ เทศกาล
ทั้งนี้เพราะว่าคนจีนแต้จิ๋วจะแยกเทศกาลตรุษจีนออกเป็น ๒ เทศกาล ได้แก่ เทศกาล
ส่งท้ายปีเก่าและเทศกาลขึ้นปีใหม่ หรือหากจะใช้ความแพร่หลายเป็นเกณฑ์ในการจัด
ประเภท โดยไม่ ไ ด้ เ จาะจงพื้ น ที่ ห รื อ ภาษาถิ่ น เทศกาลที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอย่ า ง
กว้างขวาง ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน เช็งเม้ง ขนมจ้าง และไหว้พระจันทร์ ส่วนเทศกาล
ที่มีความส�ำคัญรองลงมาคือเทศกาลหยวนเซียว ในขณะที่ล่าปาและตงจื้อไม่ค่อย
เป็นที่นิยม และบางแห่งก็ได้สูญหายไปแล้ว
เทศกาลจีนส่วนใหญ่มกั จะมีของไหว้หรืออาหารประจ�ำเทศกาล เช่น ขนมเข่ง
เป็นของไหว้เฉพาะเทศกาลตรุษจีน ขนมไหว้พระจันทร์เป็นของไหว้เฉพาะเทศกาล
ไหว้พระจันทร์ แต่เนื่องจากชาวจีนในไทยมีหลายกลุ่มภาษา แต่ละกลุ่มจึงอาจจะมี
ธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องของไหว้ที่แตกต่างกัน เช่น ของไหว้พิเศษเฉพาะเทศกาล
หยวนเซียวของจีนแต้จวิ๋ คือสิงโตน�ำ้ ตาลและเจดียน์ ำ�้ ตาล หลักปฏิบตั ทิ วั่ ไปของการไหว้
คือ การน�ำผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นของตนมาใช้เป็นของเซ่นไหว้ ของไหว้
บางอย่างจึงแตกต่างกันไปตามปัจจัยเรื่องภูมิภาคและฤดูกาล ของที่น�ำมาเซ่นไหว้
จะต้องเป็นของที่มีคุณภาพดี เพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อเทพเจ้าและบรรพบุรุษ
จะต้องมีความหลากหลายและมีรูปลักษณ์สวยงาม เพื่อสื่อความหมายถึงความอุดม
สมบูรณ์ ทั้งนี้ วัฒนธรรมอาหารของจีนมักใช้ธัญพืชเป็นวัตถุดิบหลัก ของไหว้ส่วนใหญ่
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จึงท�ำและแปรรูปจากธัญพืช เช่น ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ขนมผักกาด ขนมกุยช่าย และ
ขนมเปีย๊ ะ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากการค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ ของไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เทศกาลจีนและของไหว้ประจ�ำเทศกาล กลับไม่พบข้อมูลที่กล่าวถึงขนมเต่าเลย

ขนมเต่าในเทศกาลหยวนเซียวที่ตลาดน้อย
ขนมเต่าในพิธีเซ่นไหว้ของชาวชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร ปรากฏ
ในเทศกาลหยวนเซียว ในหัวข้อนีจ้ ะได้อธิบายถึงประวัตอิ ย่างสังเขปของชุมชนตลาดน้อย
และศาลเจ้ า โจวซื อ กง ความสั ม พั น ธ์ ข องเทศกาลหยวนเซี ย ว ขนมเต่ า และ
ศาลเจ้าโจวซือกง
ชุมชนตลาดน้อยและศาลเจ้าโจวซือกง
ตลาดน้อยเป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ทมี่ ปี ระวัตคิ วามเป็นมายาวนาน เกิดขึน้ จาก
การขยายตัวของส�ำเพ็งในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้คนต่างพากันเรียกตลาด
แห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของส�ำเพ็งในขณะนั้นว่า “ตะลัคเกียะ” ซึ่งแปลความหมาย
เป็นภาษาไทยได้ว่า “ตลาดน้อย” และเนื่องจากมีอาณาบริเวณอยู่ใกล้ส�ำเพ็งมาก
บางครั้งตลาดน้อยจึงถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของส�ำเพ็ง (Ratchatapattanakul, 2003,
p. 162)
ชุมชนตลาดน้อยประกอบด้วยชาวจีนหลากหลายกลุ่ม ชาวจีนฮกเกี้ยนเป็น
ชาวจีนโพ้นทะเลกลุม่ แรก ๆ ทีเ่ ข้ามาตัง้ บ้านเรือนในพืน้ ทีแ่ ถบนี้ และได้รว่ มกันสร้างศาล
เจ้าโจวซือกงขึน้ เพือ่ เป็นศูนย์กลางของชุมชน และใช้เป็นสถานทีใ่ นการประกอบพิธกี รรม
ต่าง ๆ ตามความเชื่อของตน ในศิลาจารึกของศาลเจ้าบันทึกไว้ว่า ศาลเจ้าแห่งนี้สร้าง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๗ ในรัชสมัยพระจักรพรรดิเจียชิ่ง ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เล่าต่อกันมาว่าเศรษฐีชาวจีนฮกเกี้ยนแซ่โซว
จากเมืองจวนจิว มณฑลฮกเกีย้ น ได้อญ
ั เชิญองค์เทพเจ้าเช้งจุย้ โจวซือกงมาจาก
เมืองจีนและสร้างศาลเจ้าให้ท่านได้ประทับ นอกจากนี้บริเวณมุมขวาล่างของแผ่นป้าย
เหนือประติมากรรมประธานภายในศาลเจ้ายังมีตัวอักษรจีนจารึกบอกศักราชที่สร้าง
แผ่นป้ายนี้ เทียบได้กับ พ.ศ. ๒๓๔๗ ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๑ (Chaiyapotpanit,
2018) ปัจจุบันศาลเจ้าอยู่ในการดูแลของมูลนิธิศาลเจ้าโจวซือกงและสมาคมฮกเกี้ยน
ขนมเต่ากับพิธีกรรมเซ่นไหว้ในชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานครและชุมชนบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต
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แห่งประเทศไทย บทบาทของศาลเจ้าโจวซือกงที่เด่นชัดที่สุด คือ การรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอาไว้ ดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ยังคง
ได้รับการปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เช่น งานประเพณีไหว้เต่าใน
เทศกาลหยวนเซียว งานทิ้งกระจาดในวันสารทจีน และงานแห่เทพเจ้าในเทศกาลกินเจ

ความสัมพันธ์ของเทศกาลหยวนเซียว ขนมเต่า และศาลเจ้าโจวซือกง
เทศกาลหยวนเซียวถือเป็นเทศกาลส�ำคัญของศาลเจ้าโจวซือกง เพราะเป็น
จุดเริ่มต้นของฤดูเพาะปลูก โดยจะมีการไหว้ขนมเต่าในเทศกาลดังกล่าวเป็นการขอพร
ให้บังเกิดความอุดมสมบูรณ์ ขนมเต่าที่ใช้ไหว้นี้แบ่งได้เป็น ๒ แบบ ได้แก่ ขนมเต่าแดง
หรืออังกู๊ และขนมเต่าขาวหรือขนมเต่าซาลาเปา นอกจากนี้ ศาลเจ้าโจวซือกงยังมี
สัณฐานเป็นเต่าตามหลักฮวงจุ้ยด้วย
เทศกาลหยวนเซียวเป็นงานเฉลิมฉลองส่งท้ายเทศกาลตรุษจีนที่จัดขึ้นใน
ช่วงเดือน ๑ ตามความเชื่อทางศาสนาดั้งเดิมของจีน ต่อมาเมื่อความเลื่อมใสศรัทธา
ของชาวจีนที่มีต่อพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น การจุดประทีปโคมไฟเพื่อเป็นพุทธบูชา
ในวันมาฆบูชาจึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล กิจกรรมนี้ได้รับความนิยมเพิ่ม
มากขึ้น จนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจ�ำเทศกาล ประเพณีในเทศกาลหยวนเซียวแบ่ง
เป็นสองส่วน ประกอบด้วยพิธีกรรมและการเฉลิมฉลอง พิธีกรรมคือการไหว้เจ้ากับ
ไหว้บรรพบุรุษ ส่วนงานเฉลิมฉลองที่ส�ำคัญ ได้แก่ การประดับโคมไฟ การทายปริศนา
โคม และการรับประทานขนมหยวนเซียว ทั้งนี้แต่ละท้องถิ่นอาจมีกิจกรรมปลีกย่อย
ที่แตกต่างกัน ปัจจุบันบรรยากาศเฉลิมฉลองเทศกาลหยวนเซียวของชุมชนชาวจีนใน
กรุงเทพมหานครซบเซาลงมาก การไหว้เจ้าและประดับโคมยังคงสามารถพบเห็นได้
ในศาลเจ้าต่างๆ ส่วนการแห่โคมและทายปริศนาโคมได้เลือนหายไปตามสภาพแวดล้อม
ของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
สมชาย เกตุมณี (Katemanee, Personal Interview, 2019, July 15) อายุ ๖๕ ปี
ผู ้ ดู แ ลศาลเจ้ า โจวซื อ กงกล่ า วว่ า ตรุ ษ จี น หยวนเซี ย ว ทิ้ ง กระจาด กิ น เจและ
งานไหว้ขอบคุณเทพเจ้าเป็นประเพณีสำ� คัญในรอบปีของศาลเจ้าโจวซือกง งานเทศกาล
หยวนเซี ย วจะจั ด ขึ้ น ภายหลั ง วั น ตรุ ษ จี น ประมาณสิ บ ห้ า วั น ชาวไทยเชื้ อ สายจี น
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ในชุมชนตลาดน้อยและชุมชนอื่น ๆ ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อเทพเจ้าโจวซือกง
จะเดินทางมาร่วมงานที่ศาลเจ้ากันอย่างคึกคัก โดยจะทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า
จนถึ ง ตอนค�่ ำ พิ ธี ก รรมส� ำ คั ญ ต่ า ง ๆ ประกอบด้ ว ยการจุ ด เที ย นบู ช าเทพเจ้ า
การเซ่นไหว้ และการท�ำบุญ ส่วนตอนค�่ำจะมีการแสดงงิ้วบริเวณลานด้านหน้า
ศาลเจ้า เพื่อถวายเทพเจ้าและสร้างความรื่นเริงให้แก่คนทั่วไป
ส่วนขั้นตอนการไหว้ไม่มีความซับซ้อนมากนัก เริ่มต้นด้วยการจุดเทียนหนึ่งคู่
แล้วน�ำไปตั้งไว้บนโต๊ะบริเวณด้านหน้าของศาลเจ้า ต�ำแหน่งที่ตั้งเทียนจะมีหมายเลข
ก�ำกับไว้ ซึ่งผู้ไหว้จะต้องติดต่อสั่งจองล่วงหน้า ขั้นตอนต่อมาคือไหว้เทพเจ้าโจวซือกง
และเทพเจ้าอื่นๆ ภายในศาลเจ้า เมื่อไหว้เสร็จแล้วก็จะท�ำบุญบ�ำรุงศาลเจ้า ซึ่งทาง
ศาลเจ้าจะเตรียมของมงคลต่างๆ เอาไว้ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้เชิญกลับไปที่บ้าน ซึ่งของ
มงคลเหล่ า นั้ น จะมี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ หากเชิ ญ กลั บ ไปที่ บ ้ า นจะน� ำ พาโชคลาภและ
ความรุ่งเรืองมาให้แก่ตนเองและครอบครัว
นอกจากเทียน โคมไฟ ของไหว้ และของมงคลต่าง ๆ ที่ศาลเจ้าได้เตรียม
ไว้ให้ผทู้ เี่ ลือ่ มใสศรัทธาได้รว่ มท�ำบุญแล้ว ทางศาลเจ้าโจวซือกงยังได้สงั่ ท�ำขนมเต่าขึน้ มา
เป็นพิเศษเฉพาะเทศกาลหยวนเซียวเท่านัน้ ขนมเต่าของทีน่ จี่ ะท�ำจากแป้งสาลี ขัน้ ตอน
การท�ำคล้ายซาลาเปา โดยจะนวดแป้งแล้วปั้นเป็นรูปเต่า ติดเมล็ดถั่วเป็นลูกตา น�ำไป
นึ่งต่อจนสุก พอนึ่งเสร็จแล้วต้องน�ำไปผึ่งให้แห้งสนิท เพื่อป้องกันไม่ให้ขึ้นรา หลังจาก
นั้นจะเขียนค�ำมงคลหรือค�ำอวยพรภาษาจีนสี่พยางค์ลงบนกระดองเต่า ซึ่งผู้เขียน
ค�ำมงคลจะเป็นผู้อาวุโสที่อาศัยอยู่ในชุมชนตลาดน้อย
การไหว้ ข นมเต่ า เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องงานเทศกาลหยวนเซี ย วที่ ศ าลเจ้ า
โจวซือกง ถือเป็นประเพณีทสี่ บื ทอดกันมายาวนาน ในแต่ละปีศาลเจ้าจะเตรียมขนมเต่า
ไว้ประมาณหนึ่งพันคู่ ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาจะเชิญกลับไปเป็นคู่ ตั้งไว้ที่บ้านเพื่อความเป็น
สิริมงคล ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไปตามขนาดเล็กใหญ่ของขนมเต่า การใช้ขนมเต่าเป็น
ของไหว้ในเทศกาลหยวนเซียวเป็นเอกลักษณ์ทนี่ า่ สนใจอย่างหนึง่ ของศาลเจ้าโจวซือกง
ซึง่ อาจมีความเกีย่ วข้องกับความเชือ่ ของชาวจีนฮกเกีย้ นทีน่ ยิ มท�ำขนมเป็นรูปเต่า เพือ่ ใช้
เซ่นไหว้และรับประทานในเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มีเพียงศาลเจ้า
โจวซือกงย่านตลาดน้อยเท่านัน้ ทีน่ ยิ มใช้ขนมเต่าเป็นของไหว้หลักในเทศกาลหยวนเซียว
ขนมเต่ากับพิธีกรรมเซ่นไหว้ในชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานครและชุมชนบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต
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ในขณะทีช่ มุ ชนชาวจีนฮกเกีย้ นทีอ่ ยูท่ างภาคใต้ของไทย เช่น ภูเก็ต ตรัง พังงา กลับนิยม
ใช้ขนมเต่าสีแดงเป็นของไหว้ในเทศกาลสารทจีน (Nonnat, 2016)
ขนมเต่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฮกเกี้ยน ในงานเทศกาลต่าง ๆ ชาวจีน
ฮกเกี้ยนที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย
ต่างนิยมท�ำขนมรูปเต่าเพื่อใช้เป็นของเซ่นไหว้ ตามความเชื่อของชาวจีน เต่าเป็น
สัญลักษณ์ของความมีอายุยืนและความศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของ
เต่าทีม่ กี ระดองแข็งแรง สามารถป้องกันอันตรายต่าง ๆ ได้ นอกจากนีผ้ คู้ นในยุคโบราณ
นิยมน�ำกระดองเต่าไปใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์และการเสี่ยงทาย
ด้วยเหตุนี้ ในพิธีครบรอบเดือนของชาวจีนฮกเกี้ยน พวกเขาจึงนิยมใช้ขนมเต่าเป็น
ของไหว้ เพือ่ แสดงความหมายว่าขอให้เด็กมีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง ส่วนในงานวันเกิด
ของผูอ้ าวุโส ชาวจีนฮกเกีย้ นจะน�ำขนมเต่าไปมอบให้ผอู้ าวุโส เพือ่ อวยพรให้ทา่ นมีอายุยนื
ขนมเต่าทีช่ าวจีนฮกเกีย้ นท�ำเป็นของว่างมอบให้กนั ในโอกาสพิเศษหรือใช้เป็นของไหว้ใน
เทศกาลต่าง ๆ จะท�ำจากแป้งข้าวเหนียว ไส้ของขนมท�ำจากถั่วกวน เรียกเป็นภาษาจีน
ฮกเกี้ยนว่า ขนมอังกู๊ (红龟粿) ส่วนใหญ่นิยมท�ำเป็นสีแดง เพราะเชื่อว่าเป็นสีมงคล
ในความเป็นจริงแล้ว วันงานเทศกาลหยวนเซียวทางศาลเจ้าโจวซือกงก็ได้จัดเตรียม
ของเซ่นไหว้ขนมเต่าหรืออังกู๊ไว้ด้วยเช่นกัน สมชาย เกตุมณีกล่าวว่า ศาลเจ้าจะสั่งท�ำ
ขนมเต่าแดงหรืออังกู๊เตรียมไว้เซ่นไหว้เช่นกัน ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบคู่ แต่ไม่เป็นที่
นิยมมากนัก เพราะขนมอังกูม๊ กั จะบูดเสียง่าย เก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน ผูท้ มี่ าไหว้สว่ นใหญ่
จะน�ำกลับไปรับประทาน ส่วนขนมเต่าสีขาวทีท่ ำ� จากแป้งซาลาเปาจะเชิญกลับไปตัง้ บูชา
ที่บ้าน ไม่ได้น�ำไปรับประทาน พอเทศกาลหยวนเซียวเวียนกลับมาอีกครั้ง ก็จะกลับมา
เชิญเต่าคู่ใหม่กลับไปที่บ้านเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
ช�ำนะ สมัน่ เรืองศักดิ์ (Samanruangsak, Personal Interview, 2019, July 15)
อายุ ๘๓ ปี เกิ ด และเติ บ โตในชุ ม ชนตลาดน้ อ ย กล่ า วว่ า เขาพบเห็ น พิ ธี ไ หว้
ขนมเต่าที่ศาลเจ้าโจวซือกงมาตั้งแต่ยังเล็ก สมัยก่อนขนมเต่าที่น�ำมาไหว้จะมีทั้ง
สองอย่าง แต่ขนมอังกู๊ไม่ค่อยได้รับความนิยม เพราะวิธีการท�ำค่อนข้างยุ่งยาก
และมีราคาสูงกว่าขนมเต่าที่ท�ำจากแป้งซาลาเปา อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นขนมเต่า
ประเภทไหน หลังจากไหว้เสร็จแล้ว ผูค้ นจะน�ำขนมเต่ากลับไปรับประทาน เพราะเชือ่ กันว่า
เป็นของมงคล ปัจจุบันไม่มีใครรับประทานขนมเต่าสีขาวที่ท�ำจากแป้งซาลาเปาแล้ว
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วิมล เหลืองอรุณ (Luangaroon, Personal Interview, 2019, July 15)
อายุ ๕๑ ปี เกิดและเติบโตในชุมชนตลาดน้อยเช่นกัน กล่าวว่า ศาลเจ้าโจวซือกง
จะไหว้ขนมเต่าในเทศกาลหยวนเซียวเป็นประจ�ำทุกปี ขนมเต่าที่น�ำมาไหว้จะมีทั้ง
ขนมเต่าอังกู๊และขนมเต่าซาลาเปา แต่ขนมอังกู๊จะมีจ�ำนวนน้อย ผู้คนก็ไม่ค่อย
นิยมรับประทาน เพราะกังวลเรื่องสีผสมอาหารและรสชาติหวานจัดของไส้ขนม
ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนขนมเต่าสีขาวไม่มีใครรับประทาน แต่จะเชิญ
กลับไปไหว้บูชาหรือเก็บรักษาที่บ้าน พวกเขาเชื่อว่าเต่าจะน�ำพาความอุดมสมบูรณ์
โชคลาภ และความร�่ำรวยมาให้
เมื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ต้องไหว้ขนมเต่าในเทศกาลหยวนเซียว สมชาย
เกตุมณีกล่าวว่า นอกจากเป็นสัตว์มงคลและเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนแล้ว
เต่ายังหมายถึงความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย ในอดีตประเทศจีนเป็นสังคมเกษตรกรรม
เทศกาลหยวนเซียวจัดขึ้นเพื่อแสดงว่างานเฉลิมฉลองต่าง ๆ สิ้นสุดลงแล้ว ฤดูกาล
เพาะปลูกเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง การไหว้เต่าจึงเปรียบเสมือนการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้
ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศาลเจ้าและผู้คนในชุมชนตลาดน้อยต่างเชื่อกันว่า
ตามหลักฮวงจุย้ ลักษณะพืน้ ทีข่ องศาลเจ้าโจวซือกงเป็นพืน้ ทีเ่ ต่า ในอดีตลานหน้าศาลเจ้า
จะปูด้วยหินอับเฉา ซึ่งมีลักษณะโค้งนูนเล็กน้อยคล้ายกับหลังเต่า ตรงมุมทั้งสี่ด้านจะ
ปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ทราบว่าบริเวณนั้นเป็นต�ำแหน่งของขาเต่า ส่วนบริเวณของ
หัวเต่าคือต�ำแหน่งที่ตั้งเวทีแสดงงิ้วในปัจจุบัน

ขนมเต่าในเทศกาลพ้อต่อที่ชุมชนบางเหนียว
ขนมเต่าในพิธีเซ่นไหว้ของชาวชุมชนบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต ปรากฏใน
ประเพณีพอ้ ต่อ ในหัวข้อนีจ้ ะได้อธิบายถึงประวัตอิ ย่างสังเขปของชุมชนบางเหนียวและ
ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้ว ความสัมพันธ์ของประเพณีพอ้ ต่อ ขนมเต่า และศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้ว
ชุมชนบางเหนียวและศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้ว
ชุมชนบางเหนียว อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นชุมชนชาวจีนที่มีศาลเจ้า
เซ่งเต็กเบ้ว หรือทีค่ นภูเก็ตนิยมเรียกกันทัว่ ไปว่า อ๊ามพ้อต่อก๊ง ศาลเจ้าแห่งนีม้ ชี อื่ เสียง
และเป็นที่รู้จักอย่างดีในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง เพราะเป็นศาลเจ้าจีนฮกเกี้ยน
ขนมเต่ากับพิธีกรรมเซ่นไหว้ในชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานครและชุมชนบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

99

ที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต แม้จะไม่มีหลักฐานบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งศาลเจ้า แต่บนป้ายไม้โบราณของศาลเจ้ามีตัวอักษรจารึกไว้ว่า
สร้างขึ้นสมัยที่จักรพรรดิกวงสีแห่งราชวงศ์ชิงขึ้นครองราชย์เป็นปีที่ ๑๖ ตรงกับ
พ.ศ. ๒๔๓๓ นอกจากนี้บนกระถางธูปหน้าศาลเจ้ายังมีตัวอักษรจารึกไว้ว่า สร้างขึ้น
สมัยจักรพรรดิกวงสีแห่งราชวงศ์ชิงขึ้นครองราชย์เป็นปีที่ ๖ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๒๓
ซึ่งถ้าหากข้อความที่บันทึกไว้ไม่มีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
ศาลเจ้าแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๓ หรืออาจจะก่อนหน้านั้นเล็กน้อย
(Disciples of “Pho To Kong” and others, n.d., p. 1) ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ความสัมพันธ์ของเทศกาลพ้อต่อ ขนมเต่า และศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้ว
เทศกาลพ้อต่อเป็นเทศกาลทีส่ บื เนือ่ งกับประเพณีสารทจีน เน้นการท�ำบุญอุทศิ
ส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ งานดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าคือ พ้อต่อก๊ง ซึ่งท�ำหน้าที่ควบคุมวิญญาณผู้หิวโหย ส่วน
ขนมเต่ามีความสัมพันธ์กับศาลเจ้าดังกล่าว โดยชาวชุมชนจะน�ำขนมเต่าแดงหรือตั่วกู๊
(大龟) มาไหว้พ้อต่อก๊ง เพื่อขอให้มีอายุยืน นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าเต่าเป็น
สัญลักษณ์ของการช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากความทุกข์โดยเชื่อมโยงเข้ากับต�ำนาน
การเดินทางของพระถังซ�ำจั๋ง
อ๊ามพ้อต่อก๊งเป็นศาลเจ้าของชุมชนบางเหนียวทีจ่ ดั งานประเพณีสารทจีนหรือ
ที่ นิ ย มเรี ย กกั น ว่ า พ้ อ ต่ อ มาเป็ น เวลาช้ า นาน พิ ม ล ปรี ช ากรณ์ (Preechagone,
Personal Interview, 2019, July 20) อายุ ๖๓ ปี กล่าวว่า จากค�ำบอกเล่าของ
ผู ้ อ าวุ โ สในชุ ม ชน ในอดี ต ศาลเจ้ า แห่ ง นี้ เ ป็ น ศาลเจ้ า ที่ ช าวฮกเกี้ ย นในชุ ม ชน
ร่วมกันสร้าง โดยอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมมาสถิตไว้ภายในศาลเจ้า และเริ่มจัดพิธีไหว้
สารทจี นมาตั้ ง แต่ ครั้ง นั้น ต่อมาได้อัญเชิญพระไต่สือเอี๋ ยก๊ งหรื อที่ ผู้ ค นในชุ ม ชน
เรียกว่าพ้อต่อก๊งมาสถิตในศาลเจ้าด้วย เล่าต่อกันมาว่าท่านจะท�ำหน้าที่ควบคุมดูแล
ไม่ ใ ห้ ด วงวิ ญ ญาณที่ หิ ว โหยในนรกภู มิ ขึ้ น มายั ง โลกมนุ ษ ย์ เ พื่ อ แย่ ง ชิ ง ของไหว้ ใ น
เทศกาลสารทจีน ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ศาลเจ้าจึงมีชอื่ เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่าอ๊ามพ้อต่อก๊ง
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ในแต่ ล ะปี จ ะมี ผู ้ ค นจากทั่ ว ทุ ก สารทิ ศ เดิ น ทางมาร่ ว มงานประเพณี พ ้ อ ต่ อ กั น เป็ น
จ�ำนวนมาก
ค�ำว่าพ้อต่อหมายถึงการเกื้อกูลผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ยาก สาระส�ำคัญ
เทศกาลนี้คือการท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ
ซึง่ จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีในช่วงเดือนเจ็ดตามปฏิทนิ จีน ประเพณีพอ้ ต่อแบ่งออกเป็นสอง
ประเภท ได้แก่ กงพ้อ (公普) และซู่พ้อ (私普) กงพ้อหมายถึงพิธีพ้อต่อส่วนรวมที่
ผู้คนภายในชุมชนจะมารวมตัวกันประกอบพิธีกรรมที่ศาลเจ้า ส่วนซู่พ้อเป็นพิธีพ้อต่อ
ส่วนตัวที่จัดขึ้นภายในกลุ่มหรือครอบครัวของตนเองเท่านั้น
ทั้งนี้ศาลเจ้าพ้อต่อก๊งจะเริ่มจัดเทศกาลประเพณีพ้อต่อในวันที่ ๑๙ เดือนเจ็ด
ตามปฏิทนิ จีนจนถึงวันสุดท้ายของเดือนเจ็ด ส่วนพิธพี อ้ ต่อของชุมชนอืน่ ในจังหวัดภูเก็ต
จะไล่เรียงกันไปตามล�ำดับดังนี้ เช่น ชุมชนไทยหัวจัดงานวันที่ ๑๓ และ ๒๐ เดือนเจ็ด
ทีโ่ รงเรียนภูเก็ตไทยหัว ชุมชนบางเหนียวบนจัดงานวันที่ ๑๕ เดือนเจ็ดทีศ่ าลเจ้าจ้อซูก่ ง๊
เริงจิต ชุมชนตลาดสดจัดงานวันที่ ๑๗ เดือนเจ็ดทีต่ ลาดสด ชุมชนเขารังจัดงานวันที่ ๑๖
เดือนเจ็ดทีศ่ าลเจ้าไท่หงวนอ๋อง และชุมชนอ่าวเกจัดงานวันที่ ๒๑ เดือนเจ็ดตรงบริเวณ
อ่าวเก (Disciples of “Pho To Kong” and others, n.d., p. 4)
ประสิทธิ์ โกยศิริพงษ์ (Koysiripong, Personal Interview, 2019, July
19) อายุ ๖๖ ปี กล่าวว่า ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่า เทศกาลนี้เกิดขึ้นจากประเพณี
ความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม ของชาวจี น ผสมผสานกั บ พิ ธี อุ ล ลั ม พนสั ง ฆทานของพุ ท ธศาสนา
กล่าวคือในอดีตเมื่อถึงเดือนเจ็ดชาวจีนจะต้องท�ำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษและผีไม่มีญาติ
อยู ่ แ ล้ ว ต่ อ มาอิ ท ธิ พ ลของพุ ท ธศาสนาท� ำ ให้ ก ารเซ่ น ไหว้ ป ระจ� ำ เดื อ นเจ็ ด ได้ รั บ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย ความตอนหนึ่งในอุลลัมพนสูตรของนิกายโยคาจารกล่าวว่า
พระโมคคัลลานะเห็นมารดาเกิดเป็นปรทัตตูปชีวีเปรต ต้องทนทุกข์ทรมาน อดอยาก
หิ ว โหย จึ ง แสดงอิ ท ธิ ฤ ทธิ์ น� ำ อาหารใส่ บ าตรส่ ง ไปให้ พอมารดาจะรั บ ประทาน
ยังไม่ทันจะเข้าปาก ก็เกิดไฟลุกไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านไปหมดสิ้น พระโมคคัลลานะ
อยากช่วยเหลือมารดาจึงน�ำความกราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ท่านตรัสว่ามารดา
ของพระโมคคั ล ลานะมี บ าปหนั ก จ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย บุ ญ กุ ศ ลของพระสงฆ์ จ าก
ทั่วทุกสารทิศ จึงจะสามารถโปรดมารดาให้พ้นทุกข์ภัยทั้งปวงได้ วัน ๑๕ ค�่ำกลางเดือน
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เจ็ดเป็นวันมหาปวารณา พระโมคคัลลานะได้จัดภัตตาหารคาวหวาน เครื่องไทยทาน
ทั้งปวงใส่พานภาชนะเป็นสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์ทั่วทุกสารทิศ ด้วยอานิสงส์
แห่งสังฆทานนี้ มารดาของท่านจึงหลุดพ้นจากอบายภูมิ เรื่องพระโมคคัลลานะจัด
อุลลัมพนสังฆทานโปรดมารดามีบทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อพิธเี ซ่นไหว้ในเทศกาลสารทจีน
เนื่องจากตามความเชื่อของลัทธิขงจื้อ การเซ่นไหว้บรรพบุรุษในวันเทศกาล
ต่าง ๆ ถือเป็นกิจกรรมส�ำคัญของลูกหลานที่จะไม่อาจงดเว้นได้ ดังนั้นพิธีอุลลัมพน
สังฆทานของพุทธศาสนาจึงสอดคล้องกับหลักคุณธรรมของลัทธิขงจื๊อเรื่องความ
กตัญญูตอ่ บิดามารดาและวงศ์ตระกูลอย่างกลมกลืน ในขณะเดียวกันการไหว้ผไี ม่มญ
ี าติ
ตามคติความเชือ่ เดิมของชาวจีนก็สามารถผสมผสานเข้ากับหลักค�ำสอนของพุทธศาสนา
เรื่องความเมตตากรุณาต่อผู้ทุกข์ยากได้อย่างลงตัว
ในอดีตเทศกาลสารทจีนเป็นเทศกาลใหญ่ ประกอบด้วยประเพณีและกิจกรรม
ส�ำคัญมากมาย เช่น ไหว้เทพเจ้าจงหยวน ไหว้บรรพบุรษุ ไหว้ผไี ม่มญ
ี าติ ลอยโคม และทิง้
กระจาด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเทศกาลนี้ลดความส�ำคัญลงไปมาก แต่ยังคงพบเห็นได้
ทางตอนใต้ของประเทศจีน ส่วนเทศกาลสารทจีนในประเทศไทยเมือ่ หลายสิบปีกอ่ นจะ
แบ่งการเซ่นไหว้ออกเป็นสามช่วงเวลา กล่าวคือตอนเช้าไหว้เจ้า ตอนสายไหว้บรรพบุรษุ
ตอนบ่ายไหว้ผีไม่มีญาติ
ดอน ลิ้มนันทพิสิฐ (Limnunthaphisit, Personal Interview, 2019, July 19)
อายุ ๕๕ ปี กล่าวว่า ในสมัยก่อนชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยให้ความส�ำคัญ
กับการไหว้ผีไม่มีญาติหรือฮอเฮียตี๋มาก เพราะเป็นการแสดงความเอื้ออาทรต่อเพื่อน
ร่วมชาติพันธุ์ ปรารถนาให้ชาวจีนโพ้นทะเลที่เสียชีวิตในประเทศไทย ผู้ท่ีไม่มีลูกหลาน
เซ่นไหว้ ต่างได้รับเครื่องเซ่นสังเวยเหมือนผู้อื่น ส่วนของไหว้ที่มีปริมาณมากมายนั้น
พอไหว้เสร็จจะน�ำไปแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่เพื่อนบ้านและคนยากจน มองในอีกมุมหนึ่ง
คือการท�ำทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีไม่มีญาติ ปัจจุบันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
และสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ท� ำ ให้ ก ารไหว้ ผี ไ ม่ มี ญ าติ ใ นประเทศไทยลดจ� ำ นวน
ลงไปอย่างมาก
หากพูดถึงอาหารและของเซ่นไหว้ สารทจีนไม่มอี าหารประจ�ำเทศกาลเหมือน
ตรุษจีน ไหว้พระจันทร์ และเทศกาลอืน่ อีกหลายเทศกาล ผูค้ นนิยมใช้ของไหว้ทวั่ ไป ได้แก่
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ชา เหล้า ซาแซ ข้าว กับข้าว และผลไม้ หรืออาจจะเสริมด้วยอาหารว่างประเภท
ก้วย กอ เปี้ย เป็นต้น (Sikakosol, 2014, p. 390) อย่างไรก็ตาม สารทจีนของจังหวัด
ภูเก็ตมีเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่น นอกจากอาหารคาวหวาน ผลไม้ และเครื่อง
เซ่นไหว้ต่างๆ แล้ว ยังมีขนมไหว้อีกหนึ่งอย่างที่เป็นเอกลักษณ์และเคียงคู่กับเทศกาลนี้
มายาวนาน คือ ขนมเต่าแดง หรือที่เรียกกันว่าตั่วกู๊ (大龟) ในเทศกาลสารทจีน
ชาวภูเก็ตนิยมน�ำขนมเต่าแดงไปไหว้องค์พ้อต่อก๊ง ด้วยความเชื่อที่ว่าเต่าเป็นสัตว์
อายุยืน หากน�ำขนมเต่าไปเซ่นไหว้ องค์พ้อต่อก๊งจะบันดาลให้เรามีอายุยืน ประเพณีนี้
สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต แต่การไหว้ขนมเต่าที่ศาลเจ้าพ้อต่อก๊งจะมี
ความคึกคักมากที่สุด นอกจากจะมีการแห่เต่าแล้ว บริเวณรอบศาลเจ้ายังมีมหรสพจัด
แสดงมากมาย ผูท้ ม่ี คี วามเลือ่ มใสศรัทธาจากทัว่ ทุกสารทิศจะเดินทางมากราบไหว้ขอพร
น�ำขนมเต่าแดงมาถวายองค์พ้อต่อก๊ง เจ้าหน้าที่ศาลเจ้าจะต้องช่วยกันตั้งโต๊ะไหว้กัน
ยาวเหยียด
ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าเริ่มมีการไหว้ขนมเต่าแดงหรือจัดขบวนแห่
ขนมเต่าขึ้นเมื่อไหร่ แต่จากการสัมภาษณ์ผู้คนในพื้นที่พบว่า ในเทศกาลสารทจีนหรือ
พ้อต่อนั้น ผู้คนจะจัดเครื่องเซ่นไหว้ท่ีประกอบด้วยอาหารคาวหวานมากมาย หนึ่งใน
นั้นจะมีขนมชนิดหนึ่งท�ำด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมน�้ำตาล ห่อไส้ที่ท�ำจากถั่วกวน ปั้นขึ้น
เป็นตัวหรือกดด้วยแม่พิมพ์ให้มีรูปร่างเป็นเต่า นิยมย้อมด้วยสีแดง เรียกกันทั่วไปว่า
อังกู๊ (红龟) ส่วนขนมเต่าแดงหรือที่นิยมเรียกกันว่า หรือ ตั่วกู๊ (大龟) เกิดขึ้น
ภายหลัง ในสมัยก่อนขนมเต่าที่ไหว้กันตามประเพณีมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ต่อมาผู้คน
ต่างเห็นตรงกันว่า ขนมเต่ามีลกั ษณะและความหมายในทางทีเ่ ป็นมงคล ควรจะให้ความ
ส�ำคัญเป็นพิเศษ จึงได้ท�ำขนมเต่าแดงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างที่พบเห็นในปัจจุบัน
พอขนมเต่าแดงมีขนาดใหญ่และน�้ำหนักมากจนไม่สามารถยกขึ้นเองได้โดยล�ำพัง
จ�ำเป็นต้องใช้คนจ�ำนวนมากช่วยกันแบกหามหรือบรรทุกขึ้นหลังรถยนต์ เคลื่อนย้าย
จากบ้านหรือโรงงานท�ำขนมไปยังศาลเจ้า ประเพณีการแห่เต่าในวันสารทจีนจึงเริ่มต้น
ขึ้นและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
วิภาดา ทองภิญโญชัย (Thongpinyochai, Personal Interview, 2019 ,
July 20) อายุ ๓๔ ปี กล่าวว่า การไหว้ขนมเต่าในเทศกาลพ้อต่อของภูเก็ตเป็นประเพณี
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน น่าจะมีอายุไม่น้อยกว่าร้อยปี เพราะร้านของเรา
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ท�ำขนมเต่าไหว้องค์พ้อต่อก๊งมาตั้งแต่รุ่นอากง ขนมเต่าที่ท�ำก็มีหลายขนาด ราคา
ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่น ในแต่ละปีจะมีผู้คน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มาสั่งท�ำขนม
เต่าตัวใหญ่ที่ตกแต่งลวดลายสวยงามไปไหว้ที่อ๊ามพ้อต่อก๊งจ�ำนวนมาก ลูกค้าประจ�ำ
ของทางร้านส่วนใหญ่จะสั่งท�ำขนมกันมาตั้งแต่รุ่นอากงอาม่า ขนมเต่าจะท�ำจาก
แป้งข้าวเหนียวผสมกับน�้ำเชื่อม ทาด้วยสีแดง แล้วใช้แป้งผสมสีต่าง ๆ ปั้นเป็น
รู ป ดอกไม้ ต กแต่ ง ลวดลายลงบนตั ว เต่ า พร้ อ มทั้ ง เขี ย นข้ อ ความอวยพร เช่ น
สุขภาพแข็งแรง กิจการรุ่งเรืองลงไปด้วย หลังจากนั้นจะเคลือบผิวด้วยน�้ำมันพืช
ให้ดูสวยงาม หลังจากไหว้ขนมเต่าเสร็จแล้วก็จะยกกลับไป ตัดแบ่งเป็นชิ้น ๆ ร่วมกัน
รับประทานในหมู่ญาติพี่น้อง ส่วนคนที่ไม่สะดวกน�ำกลับบ้านก็จะบริจาคให้ศาลเจ้า
จั ด การตามความเหมาะสม ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ศ าลเจ้ า จะเฉื อ นเอาส่ ว นที่ เ ป็ น สี แ ดง
และลวดลายต่าง ๆ ออก แล้วน�ำไปทอด เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทาน
จากข้อมูลและการสัมภาษณ์ขา้ งต้น ท�ำให้เห็นความเชือ่ มโยงระหว่างขนมเต่า
อังกู๊กับขนมเต่าตั่วกู๊ ขนมทั้งสองชนิดท�ำจากแป้งข้าวเหนียวเหมือนกัน อังกู๊มีไส้ ตั่วกู๊
ไม่มีไส้ ลวดลายบนขนมอังกู๊เป็นตัวอักษรมงคลจีนที่เกิดจากการกดทับของแม่พิมพ์
ส่วนลวดลายบนขนมตั่วกู๊เกิดจากการปั้นแป้งเป็นรูปต่างๆ และเขียนข้อความอวยพร
ลงไปตามความต้องการ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นขนมเต่าประเภทไหน การประกอบ
พิธีกรรมในเทศกาลต่าง ๆ ของชาวจีนฮกเกี้ยน ทั้งที่เป็นงานมงคลและงานกุศล
สงเคราะห์ ขนมเต่าเป็นหนึ่งในของเซ่นไหว้ที่จะขาดเสียไม่ได้ เนื่องจากเต่าเป็นสัตว์
มงคลและเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืน การไหว้ขนมเต่าถวายองค์พ้อต่อก๊งใน
เทศกาลพ้อต่อจึงอาจจะเป็นการต่อชีวิตให้กับตนเอง
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหนึ่งต�ำนานเล่าต่อกันมาว่า ตอนที่พระถังซ�ำจั๋งได้
เดินทางจาริกแสวงบุญ ข้ามทะเลจีนและมหาสมุทรอินเดียมุง่ หน้าไปลังกา ขณะทีก่ ำ� ลัง
จะแล่นผ่านมหาสมุทรอินเดีย ได้เกิดพายุลูกใหญ่ขึ้น คลื่นลมแรงมากจนเรือจวนเจียน
จะอับปางลง พระถังซ�ำจั๋งจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า หากฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ถังมี
บุญญาธิการมากพอที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนา และหากบุญญาบารมีแห่งพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าจะแผ่ขยายไปสู่ประเทศจีนแล้ว ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยน�ำทางไปสู่ลังกา
ได้โดยปลอดภัย เพื่อจะได้อัญเชิญคัมภีร์พระไตรปิฏกกลับไปเผยแพร่ในประเทศจีน
เป็นผลส�ำเร็จ เมื่ออธิษฐานเสร็จ คลื่นลมก็สงบลง ทันใดนั้นมีเต่าทะเลขนาดมหึมา
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ลอยขึ้นกลางมหาสมุทร ว่ายน�ำทางเรือส�ำเภาที่พระถังซ�ำจั๋งโดยสารไปถึงเกาะลังกา
สมความตัง้ ใจ ต�ำนานเรือ่ งนีท้ ำ� ให้ชาวจีนจ�ำนวนไม่นอ้ ย โดยเฉพาะผูท้ นี่ บั ถือศาสนาพุทธ
นิกายมหายานเชื่อว่า เต่าเป็นพาหนะแห่งสวรรค์ท่ีสามารถช่วยให้ผู้คนรอดพ้นจาก
ภัยอันตรายและน�ำทางให้เราไปสู่สุคติภูมิ (Disciples of “Pho To Kong” and others,
n.d., p. 9) ซึ่งหากพิจารณาจากเหตุผลของความเชื่อนี้จะพบว่า การไหว้ขนมเต่าอาจ
เป็นสัญลักษณ์ที่จะน�ำพาเราไปสู่ความปลอดภัยและภพภูมิที่ดี

เปรียบเทียบการไหว้ขนมเต่าของศาลเจ้าโจวซือกงในชุมชนตลาดน้อยกับ
ศาลเจ้าพ้อต่อก๊งในชุมชนบางเหนียว
ศาลเจ้าโจวซือกงกับศาลเจ้าพ่อต้อก๊งเป็นศาลเจ้าจีนฮกเกีย้ นทีม่ ปี ระวัตคิ วาม
เป็นมายาวนานนับร้อยปี ศาลเจ้าทั้งสองแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชม และ
ยังเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีและความเชื่อที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ขนมเต่าหรืออังกู๊เป็นของไหว้จะที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในงาน
เทศกาลส�ำคัญของชาวฮกเกี้ยน ศาลเจ้าโจวซือกงในชุมชนตลาดน้อยกับศาลเจ้า
พ้อต้อก๊งในชุมชนบางเหนียวก็มีประเพณีไหว้ขนมเต่าเช่นกัน อย่างไรก็ดี ขนมเต่าของ
ทั้งสองชุมชนต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้
ยังมีความแตกต่างจากขนมอังกู๊ของชาวจีนฮกเกี้ยนในประเทศอื่น ๆ อย่างชัดเจน
การเปรียบเทียบในหัวข้อนี้จะพิจารณาออกเป็น ๓ เรื่อง ได้แก่ วัตถุดิบและรูปร่าง
ลักษณะของขนมเต่า โอกาสและสาระส�ำคัญของการไหว้ขนมเต่า และการด�ำรงอยู่
ของขนมเต่าและการไหว้ขนมเต่าในชุนชนชาวจีน

วัตถุดิบและรูปร่างลักษณะของขนมเต่า
ขนมเต่ า ที่ นิ ย มใช้ ใ นพิ ธี เ ซ่ น ไหว้ ข องทั้ ง ศาลเจ้ า โจวซื อ กงและศาลเจ้ า
เซ่งเต็กเบ้วมีที่มาจากขนมอังกู๊หรือขนมเต่าแดง ขนมอังกู๊ท�ำจากแป้งข้าวเหนียว ตัวไส้
ท�ำจากถัว่ กวน ปัน้ ขึน้ เป็นตัวแล้วกดทับด้วยแม่พมิ พ์ให้มรี ปู ร่างคล้ายเต่าหรือกระดองเต่า
ภายในพิมพ์จะแกะสลักตัวอักษรจีนและลวดลายต่าง ๆ นิยมย้อมด้วยสีแดง ขนาดใหญ่
ไม่เกินฝ่ามือ ส่วนขนมเต่าของศาลเจ้าโจวซือกงในชุมชนตลาดน้อยท�ำจากแป้งสาลี ปัน้
เป็นรูปเต่า มีส่วนหัว ล�ำตัว หาง ตาสองข้าง และขาทั้งสี่ครบถ้วน ไม่มีไส้ รูปร่าง สีสัน
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และขนาดใกล้เคียงกับลูกซาลาเปา ด้านบนจะเขียนข้อความอวยพรเป็นภาษาจีนด้วย
สีแดง ตกแต่งขอบด้วยสีเขียว ในขณะที่ขนมเต่าที่นิยมน�ำไปไหว้องค์พ้อต่อก๊งท�ำจาก
แป้งข้าวเหนียว ปั้นเป็นรูปเต่า มีอวัยวะส�ำคัญครบถ้วน มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
นิยมทาสีแดงตลอดทัง้ ตัว ด้านในไม่มไี ส้ ด้านบนจะประดับตกแต่งด้วยแป้งปัน้ รูปดอกไม้
และลวดลายสีต่าง ๆ พร้อมทั้งเขียนข้อความอวยพรเป็นภาษาไทย

โอกาสและสาระส�ำคัญของการไหว้ขนมเต่า
โอกาสในการไหว้ขนมเต่าของศาลเจ้าโจวซือกงและศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้ว
แตกต่างกัน งานไหว้ขนมเต่าที่ศาลเจ้าโจวซือกงจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีในวันเทศกาล
หยวนเซียว ทางศาลเจ้าจะจัดเตรียมขนมเต่าเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้
ร่วมท�ำบุญบ�ำรุงศาลเจ้า ขนมเต่าของศาลเจ้าโจวซือกงไม่นิยมน�ำไปรับประทาน
แต่จะเชิญกลับไปที่บ้านเป็นคู่ เพื่อบูชาหรือตั้งไว้ในต�ำแหน่งที่ต้องการ เชื่อกันว่า
ขนมเต่าที่เชิญกลับไปจะน�ำความเป็นสิริมงคลทั้งหลายมาสู่ตนเองและครอบครัว ทั้งนี้
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเตรียมขนมเต่ามาเองได้เช่นกัน ขณะที่งานไหว้ขนมเต่าที่ศาลเจ้า
พ้อต่อก๊งจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสารทจีน ผู้คนจะซื้อขนมเต่าแดงจากร้านค้าที่ตั้ง
เรียงรายอยู่รอบบริเวณศาลเจ้ามาถวายพ้อต่อก๊ง เมื่อไหว้เสร็จแล้วจะน�ำกลับไปรับ
ประทานหรือแบ่งปันให้แก่ญาติพี่น้องและมิตรสหาย หรือหากไม่สะดวกก็สามารถ
บริจาคให้ศาลเจ้าน�ำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน
ส�ำหรับสาระส�ำคัญของการไหว้ขนมเต่าของศาลเจ้าทัง้ สองแห่งมีแตกต่างกัน
ในอดีต กล่าวคือ การไหว้ขนมเต่าของศาลเจ้าโจวซือกงเพือ่ การขอพรและบนบานศาลกล่าว
ขณะที่ ศ าลเจ้ า พ้ อ ต่ อ ก๊ ง เป็ น การไหว้ เ พื่ อ แสดงความกตั ญ ญู แ ละความเกื้ อ กู ล
ในปัจจุบันการไหว้ขนมเต่าของศาลเจ้าทั้งสองแห่งต่างมีจุดร่วมเดียวกัน คือ เป็นการ
ไหว้เพื่อขอพร การไหว้ขนมเต่าของศาลเจ้าโจวซือกงในเทศกาลหยวนเซียวเป็นการ
ไหว้เพือ่ ขอพรและอาจมีการบนบานศาลกล่าวพ่วงด้วย มีผเู้ ลือ่ มใสศรัทธาท่านโจวซือกง
จ�ำนวนไม่น้อยที่น�ำขนมเต่ากลับไปบูชาที่บ้าน แล้วบนบานว่า หากสมความปรารถนา
ดังที่ขอไว้ ปีหน้าจะกลับมาท�ำบุญบ�ำรุงศาลเจ้าและเชิญขนมเต่ากลับไปบูชาอีกครั้ง
ส่วนศาลเจ้าพ้อต่อก๊ง ผู้คนมากมายที่เดินทางมาไหว้ขนมเต่า มักขอให้ท่านคุ้มครอง
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ประทานโชคลาภและความร�่ำรวย บางคนยังบนบานอีกว่า หากกิจการรุ่งเรือง ปีหน้า
จะถวายขนมเต่าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

การด�ำรงอยู่ของขนมเต่าและการไหว้ขนมเต่าในชุมชนชาวจีน
แม้วา่ การไหว้ขนมเต่าทีศ่ าลเจ้าโจวซือกงกับศาลเจ้าพ้อต่อก๊งจะมีรายละเอียด
ที่แตกต่างกัน แต่หากมองในภาพรวมจะพบว่า ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง
ของประเพณีการไหว้ขนมเต่าที่ศาลเจ้าทั้งสองแห่งมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก
กล่าวคือประเพณีและความเชื่อเรื่องการไหว้ขนมเต่ายังคงได้รับการสืบทอด แต่
ความหมายและสาระส�ำคัญของการไหว้ขนมเต่ามีแนวโน้มที่จะถูกกลืนกลายและ
ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้
ศาลเจ้ า โจวซื อ กงเป็ น ศาลเจ้ า จี น ฮกเกี้ ย นที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นชุ ม ชนตลาดน้ อ ย
ซึง่ ผูอ้ าศัยส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวจีนแต้จว๋ิ รูปแบบงานเทศกาลหยวนเซียวของศาลเจ้า
โจวซือกงจึงได้รับอิทธิพลจากค่านิยมและความเชื่อของชาวจีนแต้จิ๋วอย่างเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะของเซ่นไหว้อย่างสิงโตน�ำ้ ตาลและเจดียน์ ำ�้ ตาลทีม่ กั จะพบเห็นในศาลเจ้าของ
ชาวจีนแต้จิ๋ว เราจะเห็นว่า มีผู้คนจ�ำนวนไม่น้อยที่นิยมน�ำสิงโตน�้ำตาลและเจดีย์น�้ำตาล
มาไหว้ที่ศาลเจ้าโจวซือกง ในขณะเดียวกันขนมอังกู๊ที่เป็นทั้งของว่างและของไหว้
ในเทศกาลส�ำคัญของชาวจีนฮกเกี้ยนก็ถูกลดบทบาทและความส�ำคัญลง เนื่องจาก
ไม่ได้รับความนิยมจากผู้คนในชุมชน ขนมเต่าที่ท�ำจากแป้งสาลีจึงกลายเป็นเอกลักษณ์
ของงานเทศกาลหยวนเซียวทีต่ ลาดน้อย ต่อมาเมือ่ ผูค้ นภายในชุมชนไม่นยิ มน�ำขนมเต่า
ไปรับประทาน ขนมเต่าก็ค่อย ๆ เปลี่ยนบทบาทจากอาหารว่างกลายเป็นวัตถุมงคลที่
ผู้คนจ�ำนวนไม่น้อยนิยมเชิญกลับไปตั้งบูชาที่บ้าน
ส่วนการไหว้ขนมเต่าของศาลเจ้าพ้อต่อก๊งก็สะท้อนให้เห็นถึงการกลืนกลาย
และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิน่ เช่นกัน แม้วา่ ลูกหลานชาวจีนฮกเกีย้ นในจังหวัด
ภูเก็ตจะสามารถรักษาและสืบทอดประเพณีความเชือ่ ของบรรพบุรษุ ได้อย่างเหนียวแน่น
แต่ก็ไม่อาจต้านทานการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้คนส่วนใหญ่มีความรู้ภาษาจีนค่อนข้างจ�ำกัด ข้อความอวยพรที่เขียนอยู่ด้านบนขนม
เต่าจึงจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ที่ต้องการน�ำขนมเต่า
ไปเซ่นไหว้เข้าใจความหมายและสามารถเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการ
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นอกจากนี้สาระส�ำคัญของเทศกาลสารทจีนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ในอดีตชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับเทศกาลสารทจีนเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะการไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติหรือฮอเฮียตี๋ เพราะเป็นการแสดงความเอื้อ
อาทรและระลึกถึงชาวจีนโพ้นทะเลทีเ่ สียชีวติ ในประเทศไทย ปรารถนาให้ดวงวิญญาณ
เร่ร่อนที่ไม่มีลูกหลานเซ่นไหว้เหล่านี้ได้รับเครื่องเซ่นสังเวยเหมือนผู้อื่น อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่จึงไม่ค่อยให้ความ
ส�ำคัญกับพิธกี รรมนี้ ประกอบกับจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเทีย่ ว การเข้ามามีสว่ นร่วม
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการประชาสัมพันธการท่องเที่ยว ท�ำให้สาระ
ส�ำคัญของเทศกาลสารทจีนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ขนมเต่าแดงกลายเป็นเอกลักษณ์
ของเทศกาลสารทจีน เพือ่ ช่วยดึงดูดนักท่องเทีย่ ว ในขณะทีค่ วามหมายและสาระส�ำคัญ
ของพิธีกรรมเซ่นไหว้ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูและความเกื้อกูลกลับไม่ได้รับ
ความสนใจเท่ากับการไหว้ขนมเต่าเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ความส่งท้าย
การไหว้ขนมเต่าทีศ่ าลเจ้าโจวซือกงและศาลเจ้าพ้อต่อก๊งเป็นส่วนหนึง่ ทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวจีนฮกเกี้ยน
ในประเทศไทย ความพยายามทีจ่ ะสืบสานประเพณีการไหว้ขนมเต่าได้ตอกย�ำ้ ให้เห็นถึง
ความผูกพันทางเชื้อชาติและความสามัคคีของผู้คนภายในชุมชน การไหว้ขนมเต่า
ช่วยกระตุ้นเตือนจิตส�ำนึกของพวกเขาถึงความเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากเกิดและเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะถูกปลูกฝังหรือ
อบรมสัง่ สอนมาอย่างเข้มงวดเพียงใด ก็คงไม่สามารถมีประสบการณ์รว่ มหรือทัศนคติ
ที่สอดคล้องกับบรรพบุรุษของตนได้ทุกเรื่อง การกลืนกลายทางความเชื่อเรื่องการ
เซ่นไหว้และพิธีกรรมในเทศกาลต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้อาจกล่าว
ได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงได้ บางครั้งพวกเราก็มีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องปรับเปลี่ยนพิธีกรรมบางอย่าง เพื่อรักษาประเพณีความเชื่อที่บ่งบอกความเป็น
ตัวตนของเราให้สามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างเหมาะสม
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การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาขนมเต่ากับพิธีกรรมเซ่นไหว้ระหว่างชาวไทยเชื้อสาย
จีนในต่างพื้นที่เท่านั้น หากมีการศึกษาเปรียบเทียบกับพื้นที่ต่างวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น
ไต้หวัน หมิ่นหนาน เฉวียนโจว อาจจะท�ำให้เห็นลักษณะร่วมและเอกลักษณ์เฉพาะของ
แต่ละพื้นที่วัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
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