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ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวจีน 
 
สังคมชาวจีนในประเทศไทย 
 กลุมชาวจีนในสังคมไทยเปนกลุมชาติพันธุที่อพยพมาจากประเทศจีนหลายระลอก นับต้ังแต
สมัยสุโขทัยเปนตนมา โดยอพยพเขามามากที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 3 จนถึงระยะกอนสงครามโลกครั้งที่ 
1 เนื่องจากชาวจีนทางตอนใตของประเทศจีนไดรับแรงผลักดันจากความลําบากยากแคน ภัยธรรมชาติ 
และความกระทบกระเทือนจากสงครามกลางเมือง เชนสงครามฝน  
 ในชวงสมัยราชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ชุมชนชาวจีนในประเทศไทยไดมีการขยายตัวออกไป
หลายแหง เชน บริเวณใตกําแพงแขวงพระนคร- ปากคลองผดุงเกษมดานใต หรือวายานสําเพ็ง เจริญ
กรุง และเยาวราช ถือวาเปนชุมชนชาวจีนที่ใหญที่สุด  ฝงธนบุรีริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณตลาดพลู 
เปนตน 
 กลุมชาวจีนที่อพยพเขามาอยูในประเทศไทยแบงออกเปน 6 กลุม ไดแก 

1. จีนแตจิ๋ว ถนัดในอาชีพทางการคา 
2. จีนแคะ   ประกอบอาชีพงานชางฝมือ 
3. จีนไหหลํา ถนัดในอาชีพชางไม 
4. จีนกวางตุง ทํากิจการโรงเลื่อย โรงสีขาว ธุรกิจกอสราง 
5. จีนฮกเกี้ยน ทํากิจการดานใบชา และแรงงานรับจางทั่วไป 
6. จีนกลุมอ่ืน ๆ มาจากไตหวัน เซี่ยงไฮ และนิงโป 
 

การผสมผสานวัฒนธรรมความเชื่อระหวางคนไทยและคนจีน 
 การผสมผสานวัฒนธรรมความเชื่อระหวางชาวจีนและไทย มีมาอยางยาวนานตั้งแตที่ชาวจีน
อพยพเขามาตั้งรกรากอยูในเมืองไทยตั้งแตสมัยประวัติศาสตร หนังสือเร่ือง ลูกจีนหลานมอญในกรุง
สยาม กลาวถึงประวัติของคนจีนที่ชื่อเจสัวเนียม ซึ่งมีบรรดาศักดิ์เปนพระยาศรีทรงยศ มีชีวิตอยูในชวง
รัชากาลที่1- รัชกาลที่ 4 กลาวถึงไววาในรุนหลานของเจสัวเนียม มีงานที่ขาดมิไดสําหรับกงสีต้ัวเฮีย 
(เจสัวเนียม) คือการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน ซึ่งใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวองคกรไวดวยกัน เชน งาน
สรางและบูรณะศาลเจา การจัดทําบุญเทกระจาดเลี้ยงคนยากไร  และที่บานมีประเพณีเทกระจาดทุก
วันตรุษจีน  นอกจากนั้นยังจัดใหมีการเลี้ยงอาหารชาวบาน... อยางไรก็ตามเนื่องจากเขยของบานเปน
ขุนนางไทย จึงมีประเพณีไทยแฝงอยูในธรรมเนียมของบาน เชน การใสบาตรพระวันละ 100 องคดวย 
(พิมพประไพ 2547: 33-35) ซึ่งแสดงใหเห็นวาในประเพณีปฏิบัติจริงของคนจีนที่เขามาอยูในสังคมไทย
ไดคอย ๆ มีการผสมผสานความเชื่อ และพิธีกรรมการปฏิบัติมาชานานจนกระทั่งปจจุบัน 
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ชาวจีนและความเชื่อทางศาสนา 
 ระบบความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนในสังคมไทยมีลักษณะการผสมผสานความเชื่อระหวาง 
ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเตา พุทธศาสนา  และการนับถือเทพเจา ซึ่งความเชื่อเหลานี้เปนความเชื่อด้ังเดิมของ
ชาวจีนซึ่งรับติดตัวมาจากประเทศจีน และไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ และสะทอนใหเห็นในพิธี
กรรมตาง ๆ ของชาวจีนอยางเดนชัด โดยเฉพาะพิธีกรรมที่เกี่ยวของความตาย ซึ่งจะกลาวถึงเปนลําดับ
ถัดไป ซึ่งกอนที่จะไปถึงเรื่องดังกลาว อยากใหทําความเขาถึงการผสมผสานความเชื่อทางศาสนาใน
แบบตาง ๆ ของชาวจีนกอนที่ประกอบไปดวย 4 ความเชื่อดวยกัน 

1. ลัทธิขงจื๊อ 
ลัทธิขงจื๊อเปนรากเหงาทางวัฒนธรรม และระบบความเชื่อทางศาสนาที่มีอิทธิพลสําคัญ

ตอการจัดระเบียบสังคม และความสัมพันธของบุคคลสถานภาพตาง ๆ กัน 
1) ความสัมพันธระหวางพอแมและบุตรหลาน เปนความสัมพันธทางสายโลหิต 
2) ความสัมพันธระหวางสามีและภรรยา เปนความสัมพันธของการอยูรวมชีวิต 

ความมั่นคง ความสามัคคี และสืบตอสกุลเปนจุดเนนของครอบครัว 
3) ความสัมพันธระหวางพี่นอง หรือผูใหญกับผูเยาว เปนการตอกย้ําความแตกตาง

ทางสถานภาพ และความนับถือเชื่อฟงที่พึงปฏิบัติตอกัน  
4) ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับครอบครัว เปนการขยายความสัมพันธทาง

สังคมและเปนฐานของความเปนชุมชน 
ซึ่งหลักคําสอนของขงจื๊อที่เกี่ยวกับความสัมพันธทางสังคมตรงกับคําสอนเรื่องทิศหกใน

พุทธศาสนา การผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางไทยกับจีนจึงเกิดขึ้น นอกจากนั้นแลวในเรื่องการ
ตอกย้ําเรื่องความกตัญูกตเวที ชุมชนชาวจีนถือเร่ืองนี้มาก ซึ่งสะทอนใหเห็นในพิธีกรรมตาง ๆ ที่บุตร
หลานจัดทําใหกับบรรพบุรุษของตน เชน บุตรชายจะตองมีหนาที่ในการทําพิธีเซนไหววิญญาณบรรพ
บุรุษ และการไวทุกขของชาวจีน 

2. ลัทธิเตา 
เปนลัทธิที่ถือวาธรรมชาติเปนที่มาและสอดแทรกอยูในสรรพสิ่งในโลก สอนใหบุคคล

ดําเนินชีวิตโดยไมฝนธรรมชาติ มุงเนนความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ศีลธรรม และจริย
ธรรม สอนใหรูจักรับผิดชอบตอหนาที่เพื่อความสําเร็จในการทํางาน การปกครอง สอนหลักในการครอง
เรือนของฆราวาส คําสอนของลัทธิเตาจึงมีลักษณะที่เปนจริยศาสตรมากกวาจะเปนศาสนา (สุวัฒน 
2540: 169) นอกจากนั้นลัทธิเตาในสมัยราชวงศฮั่น ไดถูกปรับปรุงและมีการผสมผสานกับพุทธศาสนา
มหายานในจีนมากขึ้น    
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3. พุทธศาสนามหายาน 
มีพระพุทธเจาองคสําคัญที่สุดคือ พระอมิตาภะ (โอนิโทฮุค) และพระโพธิสัตวองคสําคัญที่

สุดคือ พระอวโลกิเตศวร หรือกวนอิม  สาระสําคัญอยูที่การชี้ทางพนทุกขแกมนุษยและกําหนดความ
สัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมตาง ๆ  และมีความผสมกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติของมนุษย
มากและพยายามตอบสนองความตองการของมนุษยหลายแงมุม  คําสอนและพิธีกรรมจึงครอบคลุม
ลัทธิความเชื่ออ่ืน ๆ อีกมากมาย รวมทั้งความเชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย และวิญญาณดวย ส่ิงที่
สะทอนจากลัทธิมหายานซึ่งถือวาเปนทานอันยิ่งใหญของพุทธศาสนิกมหายาน   ไดแก การบําเพ็ญ
ประโยชนแกผูอ่ืนและสวนรวม ดังนั้นการประกอบสาธารณประโยชนและการกุศลของชาวจีนจงึปรากฏ
ออกมาในรูปของการตั้งมูลนิธิเพื่อสาธารณชนในรูปแบบปอเตกตึ๊ง หัวเฉียว หรือการสรางสาธารณ
ประโยชนเชน ถนน ศาลา โรงพยาบาล เปนตน นอกจากนั้นยังมีการสักการะวิญญาณของบรรพบุรุษ 
และพระโพธิสัตว เปนพิธีกรรมที่แสดงถึงความเชื่อเร่ืองการเวียนวายของวิญญาณที่ดีคือ เมื่อมีชีวิตอยู
ประกอบแตกรรมดี  ก็จะไปสูสุคติ  และยังเชื่อเร่ืองการกลับมาเกิดใหมของวิญญาณดวย 

4. การนับถือเทพเจา 
การนับถือเทพเจาตาง ๆ ซึ่งเปนระบบความเชื่อด้ังเดิมและเกาแกที่สุดของชาวจนี  ทีม่กัถอื

วาสิ่งตาง ๆ ที่กระทบตอชีวิตมนุษยเกิดจากการดลบันดาลของเทพเจาตาง ๆ เพื่อเปนการเอาใจใหเทพ
เจาพึงพอใจและบันดาลสิ่งดีงามให และชวยขจัดปดเปาความไมดีที่เกิดขึ้น จึงตองมีพิธีกรรมตาง ๆ 
รวมทั้งการสรางสถานที่เคารพ ไดแก ศาลเจาตาง ๆ ใหเปนที่สิงสถิตของเทพเจาทั้งหลาย เชน เทพเจา
ประจําอาชีพ เทพเจาประจําทะเล ภูเขา  ปา แมน้ํา  บานเรือน เปนตน และแสดงออกดวยพิธีไหวเจา 
ซึ่งเทพเจาของจีนแบงเปน 4 กลุม 

1) เทพเจาระดับชาวบาน หมายถึงวิญญาณที่สถิตอยูตามบานเรือน มีระดับความ
บริสุทธิ์และอิทธิฤทธิ์ไมสูงนัก  เชน ต่ี จูเอี๊ยะ จะเซนไหวดวยอาหารคาวหวาน
แบบเดียวกับที่ชาวบานรับประทาน  

2) เทพเจาปาเขาและเทพที่ลองลอยไปอยูกับที่ ถือวาอยูระดับสูงกวาพวกแรกและมี
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยมากกวา 

3) เทพเจาชั้นสูง เปนเทพเจาทีททรงคุณธรรมเปนเลิศ เชน เทพเจากวนอู เจาแม
ทับทิม ฯลฯ อยูในศาลเจาที่คนสรางให มีขนาดใหญ ซึ่งขนาดแสดงถึงความ
สามัคคีของคนในชุมชนดวย 

4) เทพเจาชั้นสูงสุด ไดแก พระพุทธเจา พระโพธิสัตว และเทพเจาที่เปนเซียนตาง ๆ 
เชนโปยเซียน  
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จากระบบความเชื่อดังที่กลาวมา ปรากฏการณที่สําคัญที่เราสามารถประจักษไดดวยตนเองก็
คือพิธีกรรมที่ชาวจีนปฏิบัติกันในแตละรอบป เราจะเห็นวาเขานําความเชื่อตาง ๆ เขามาเกี่ยวของกับ
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตอยางไร แสดงออกมาอยางไร ดังที่จะกลาวถึงเปนลําดับถัดไป 
 
การเปลี่ยนแปลงในพิธีศพและความเชื่อเกี่ยวกับความตายในประวัติศาสตรของชาวจีน 
 พิธีกรรมของชาวจีน เปนประเพณีที่มีวิวัฒนการยาวนานมากวา 2,000 ป  สมัยอดีตกาล กอน
ที่ชาวจีนจะมีความเชื่อเร่ืองวิญญาณ  การประกอบพิธีศพของชาวจีนเปนไปอยางเรียบงาย ไมมี
ระเบียบแบบแผนเทาใดนัก เมื่อมีคนตายในบานก็นําศพไปทิ้งใหไกลจากที่อยูอาศัยหรือตามปาเขา ใน
ระยะตอมา ชาวจีนไดรับเอาอิทธิพลความเชื่อในเรื่องดวงวิญญาณวา ดวงวิญญาณของผูตายยังคงสิง
สถิตยอยูในรางที่เสียชีวิต จึงไดมีการนําศพผูกติดกับตนไมและนําไปฝงในปา  
 พิธีศพไดมีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ จนถึงการนําศพมาใสโลงศพแทน ซึ่งเริ่มข้ึนครั้งแรกในสมัย
ราชวงศเชียงแทน เมื่อประมาณ 1,000 ป กอนพุทธศักราช และเริ่มมีการประกอบพิธีที่ยิ่งใหญข้ึน 
อยางในสมัยราชวงศจิว มีการประกอบพิธีศพเปนระยะเวลายาวนานถึง 7 เดือน  อยางพิธีศพของ
กษัตริยในสมัยนั้นจะตองมีเจานครตาง ๆ มาเขารวมพิธี และภายในโลงศพจะมีการบรรจุขาวของ
เครื่องใชตาง ๆ ที่มีคาเอาไวดวย รวมทั้งการฝงขาราชบริพารทั้งเปนเพื่อสงไปเปนขารับใชในภพหนา 
(พจนาถ 2518: 121)  
 จนกระทั่งในสมัยราวงศเซี่ย เร่ิมมีการใหความสําคัญกับศพมากขึ้น โดยจะตองทําพิธีศพใหดี
ข้ึน จึงเริ่มมีการเอาศพใสโลง และทําพิธีกรรมกอนที่จะนําไปฝง และหลังจากนั้นในสมัยราชวงศโจว ขุน
นางชั้นสูง ผูสําเร็จราชการชื่อ โจวกงจีตาน เปนบุคคลแรกที่คิดและกําหนดประเพณีตาง ๆ เชน ทั้ง
ประเพณีการแตงงาน การเฝากษัตริย  และโดยเฉพาะธรรมเนียมในการจัดงานศพที่ตองทําใหดีที่สุด 
และยังถือวาเปนสิ่งสําคัญอีกดวย อยางเมื่อกษัตริยส้ินพระชนม มีธรรมเนียมที่จะตองจัดพระศพใสโลง
ที่ทํามาจากไมเนื้อแข็ง 4 ชั้น พรอมใสเครื่องใชที่จําเปนลงไปดวย และจะฝงหลังจากสิ้นพระชนมไป
แลว 7 เดือน สวนศพของเจาเมือง โลงศพใชไมเนื้อแข็ง 3 ชั้น และทําการฝงเมื่อครบ 5 เดือน ศพระดับ
ขุนนางใสโลงศพไมเนื้อแข็ง 2 ชั้น และทําการฝงเมื่อครบ 3 เดือน และศพของคนระดับบัณฑิตใหใสโลง
ไมเนื้อธรรมดาชั้นเดียว และทําการฝงเมื่อครบ 1 เดือน 
 ในชวงกอนขงจื๊อ มีความเชื่อในเรื่องโลกหนาที่ตองมีการฝงขาราชบริพารเพื่อตามไปรับใชนั้น
ไดรับความนิยมลดลงตามลําดับ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเปนการปนหุนคนที่แตงองคทรง
เครื่องบอกหนาที่ตาง ๆ กันไป ฝงแทนคนจริง ๆ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของพิธีกงเตกที่เปนรูปเปนรางมากขึ้น  

พิธีกรรมกงเตกเปนระบบมากขึ้นในสมัยยุคจิ้นตะวันออก เปนสมัยที่มีคณะสงฆจีนเขาไปมี
สวนรวม โดยจะแบงการสวดออกเปนสองรอบ คือ ในชวงกลางวันคณะสงฆจะเริ่มจากการตั้งมณฑล
พิธีเพื่อประกอบพิธีตาง ๆ เพื่ออุทิศสวนกุศลแกผูตาย และในชวงกลางคืนจะมีพิธีขอขมาโทษที่ผูตายได
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กระทําเอาไว และในยุคดังกลาวนับเปนยุคที่มีความเชื่อเร่ืองฮวงจุยแพรหลายอยางมาก ซึ่งเรียกไดวา 
“ยุคทองของพิธีกรรมความตาย” ก็วาได (วรศักดิ์ 2542: 70) 
 ในสมัยราชวงศฮั่น พิธีฝงศพมีความเชื่อเร่ืองผลดีผลรายที่จะเกิดแกศพมากขึ้น โดยพิจารณา
ถึงความมืดความสวาง ทิศทางลม และแมน้ํา เพื่อใหศพอยูเย็นเปนสุข ซึ่งเปนผลมาจากลัทธิเตา นอก
จากนี้ยังมีความเชื่อถึงทําเลในการฝงวามีผลตอลูกหลานในอนาคตอีกดวย  ซึ่งความเชื่อเหลานี้ได
เปนตนเหตุความเชื่อเร่ือง ฮวงจุย มาจนถึงปจจุบัน (พจนาถ 2518: 171) 
 
ระบบความเชื่อที่สะทอนในพิธีกรรมของชาวจีน: ระบบความเชื่อในพิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย 

1. ความเชื่อในโลกหลังความตาย 
 1) ความเชื่อเร่ืองโลกหลังความตาย เชื่อวาตองเตรียมใหพรอมสําหรับโลกหลังความตาย เชน 

มีคนรับใชตามไปคอยปรนนิบัติ และการทําบุญเพื่อใหไปจุติในสรวงสวรรค 
 2) มังกร และเสือ เปนสัญลักษณบางอยางที่เชื่อถือเกี่ยวพันกับหลุมศพมาตั้งแตสมัยโบราณ 

ที่ตอมาไดหลายเปนความเชื่อเร่ือง “ส่ีซิ้ง” สัตวเทพประจําทิศทั้ง 4 ตามหลักฮวงจุย (จิตรา 2544: 17-
18) 
 2. ขั้นตอนในการจัดพิธีศพ 

2.1 ขั้นตอนเกี่ยวกับศพ 
1) เตรียมโลงศพ และของใชอ่ืน ๆ ทีเกี่ยวของกับศพ เชน กระดาษฟาง ใบชา 
2)  ลูกหลานจะนําชุดเสื้อผาของผูตายมาเย็บกระเปาใหปดหมดทุกใบ ทั้งกระเปาเสื้อ

และกางเกง และนําเสื้อผาที่ผูตายชอบใสในโลงใหจํานวนเปนเลขคี่ เพราะเชื่อวากระเปาเปนแหลงของ
ทรัพยและความเจริญรุงเรื่องที่ตองทิ้งไวใหลูกหลาน หากผูตายนําไปดวยจะทําใหลูกหลานไมเจริญ 
หรือบางความเชื่อบอกวา ผูตายจะไดนําทรัพยสมบัติไปใชในภพหนา นอกจากนี้ก็จะใสขาวของเครื่อง
ใชตาง ๆ  ถาผูตายเปนหญิง จะมี “เตี๊ยบ” มีล ักษณะเปนกระบอกโลหะทรงกลมภายในบรรจุกระดาษที่
มวนอยูและมีพัดอยูภายในกระบอกดังกลาว ชาวจีนแตจิ๋วเชื่อวาลูกสาวจะตองซื้อใหแมเพื่อเปนการ
ตอบแทนพระคุณ และจะตองเลือกซื้อตามปมงคลของชาวจีน 

3)  เมื่อมีผูเสียชีวิตที่บาน ครอบครัวจะตองนําเอากระดาษสีแดงมาปดเจาที่ไว เพื่อให
วิญญาณผูตายกลับเขาบาน จากความเชื่อที่วา ผูตายจะกลับเขาบานเมื่อตายไปแลว 3 วัน หรือ 7 วัน 
นอกจากนั้นยังเชื่อวาถามีคนตายในบานเดียวกันภายในชวงเวลา 100 วัน จากผูตายในบานคนแรก จะ
ตองนํา “ตุกตาหญา” หรือ “เฉานั้ง” ใสลงไปในโลงดวย เพื่อเปนการแกเคล็ดไมใหมีคนตายคนที่ 3 

4)  การบรรจุศพ ทางรานโลกศพจะเปนผูจัดการให โลงศพของคนจีน เรียกวา ต่ัวฉู หรือ 
กัว การเลือกสีโลงจะขึ้นอยูกับเมืองที่ผูตายอาศัยอยูที่เมืองจีนกอนเดินทางมาเมืองไทย  อยางคนจีน
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แตจิ๋วนิยมใชโลงสีดํา บนโลงจะมีลวดลายเปนสีทอง หัวโลงจะมีหนังสือจีนวา “ฮก” แปลวา บุญ และ
ทายโลงมีคําวา “ซิ่ว” แปลวาอายุยืนยาว  

2.2 ขั้นตอนในการเคารพศพผูตายและนําศพใสโลง 
      1) ผูประกอบพิธีจะใหลูกหลานจุดธูป เพื่อแจงบอกตอเทพยดาฟาดินขอใหทานมารับ

ดวงวิญญาณของผูตายไปยังสวรรค และปกธ ูปในกระถางกลางแจง 
      2) ใหลูกหลานนั่งหนาศพ จุดธูป 3 ดอก แลวกราบ 4 คร้ัง หมายถึง หลังจากนั้นก็จะนํา

ธูปที่ไหวทั้งหมดใสลงในอางน้ําพรอมกับใบทับทิม เพื่อทําเปนน้ํามนตใหลูกเช็ดตัวใหผูตาย เปนธรรม
เนียมในการปรนนิบัติทานเปนครั้งสุดทาย ซึ่งกอนที่จะเช็ดตัวให ลูกชายคนโตจะตัดผม และเล็บของผู
ตายและหวีผมใหผูตายกอน 

    3) ปอนขาวใหผูตาย ที่แสดงคานิยมของชาวจีนตอบุพการี โดยการปอนจะเปนไปตาม
ลําดับอาวุโส เร่ิมดวยลูกชายคนโตกอน 

 
  2.3 พิธีกงเตก: การแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ  

   “กงเตก” มาจาก 2 คําสําคัญที่ประกอบกัน คือ คําวา “กง” หมายถึง การกระทําในสิ่งที่ถูก
ตอง ที่ชอบ ที่เปนประโยชนแทนวิญญาณผ ู ตาย ซึ่งจะทําใหผ ู ตายไปส ู สุขคติ สวนคําวา “เตก” หมายถงึ 
กุศลที่เกิดจากการทําความดีซึ่งมีผลทําใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลใหผ ู 
ตายไดพบความสุขที่แทจริง เมื่อรวมกันเปน กงเตก จึงหมายความวา บุญคุณ หรือการแสดงความ
กตัญูตอผูมีพระคุณที่ลวงลับไปแลวใหไปสูสุขคติ (ประยงค 2525, อางใน ธรรญาภรณ 2547: 67) 
    พิธีกงเต็กอาจจะถือวาเปนขั้นตอนสุดทายของพิธีศพของชาวจีน ที่เชื่อวาการทําพิธีกงเตกจะ
ชวยใหผูตายไดรับความสุขในปรภพ เปนการแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ และยังเชื่อวาจะสงผล
ใหบุตรหลานและผูมีสวนชวยงานไดรับความสุขความเจริญดวย โดยมีพื้นฐานการผสมผสานความเชื่อ
มาจากลัทธิเตา พุทธศาสนา และลัทธิขงจื้อ  พิธีกงเตกถือเปนพิธีกรรมในระดับชุมชน ผูที่รูจักเกี่ยวของ
ไมวาจะชอบพอกันหรือไมจะตองมารวมงาน เพราะเปนโอกาสสุดทายที่จะไดแสดงน้ําใจที่ดีตอกัน  
(สมบูรณ 2547) และอโหสิกรรมใหกับผูลวงลับไปแลว (พลศักดิ์ 2531: 50) นอกจากนั้นยังสะทอนให
เห็นถึงโครงสรางครอบครัวจีนที่มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกในครอบครัวและสายตระกูลไดอยาง
ชัดเจน (ธรรญาภรณ 2547: 4) 
 พิธีกรรมกงเตก เรียกอีกอยางวา “กงตึ๊ก” เปนพิธีกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาชานาน ดังที่ได
กลาวถึงในประวัติศาสตรความเปนมา เปนพิธีกรรมที่มีข้ันตอนคอนขางละเอียดและมีความเปนมาที่
แตกตางกัน และแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ 

1. กงเตกเปน หรือ เอี่ยงแซกงเตก แปลวาทําบุญโดยการตออายุ คือการทํากงเตกโดยที่ยังมี
ชีวิตอยู ผูที่จะประกอบพิธีจะตองมีอายุ 50 ป ข้ึนไป เปนการทําบุญใหกับตนเอง โดยมีความเชื่อวา ถา
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ทําพิธีนี้ขณะที่ยังมีชีวิตอยูจะไดบุญ 7 สวน จาก 10 สวน ซึ่งจะไดบุญมากกวาตอนที่เสียชีวิตไปแลว 
หรือบางคนเชื่อวาเปนการทําไวเผื่อวาตอนที่เสียชีวิตไปแลว ลูกหลานจะไมทําไปให (สัมภาษณ ปุนจง
ซือหู วันที่ 17 กุมภาพันธ 2547, อางใน ธรรญาภรณ 2547: 67) 

2. กงเตกตาย หมายถึง รูปแบบการประกอบพิธีกรรมเพื่อทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับบิดา 
มารดา ญาติพี่นอง หรือผูมีพระคุณที่ลวงลับ และมีข้ันตอนและความเรียบงายมากขึ้นกวาในอดีต แต
แมจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ก็ยังเปนสิ่งที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณของชาวจีนไดเปน
อยางดี  
 ขั้นตอนการทําพิธีกงเตก 

1) ฮวกกวง หรือพิธีเปดดาน 
2) เชิญพระ 
3) เชิญดวงวิญญาณ 
4) สวดหนาพระพุทธ 
5) สวดหนาศพ 
6) ไหว กง-มา 
7) เจากิมซัว 
8) ขามสะพาน 
9) ซิโกว 
10) เผาเครื่องกระดาษ 
ซึ่งรายละเอียดในพิธีเปนดังนี้ ผูมีบทบาทหลักคือสมาคมของกลุมตระกูล โดยจะมีการจัดหอง

พิธีโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบดวยเครื่องสักการะ พิธีจะเริ่มเมื่อพระสงฆฝายมหายานมาเจริญพระพุทธ
มนตและเชิญดวงวิญญาณผูลวงลับมายังหองพิธี เพื่อชําระดวงวิญญาณใหบริสุทธิ์ปราศจากพันธะใด 
ๆ  และจะพาดวงวิญญาณของผูตายขามสะพานโอฆะสงสาร ซึ่งเปนสิ่งสมมติที่สัตวโลกจะตองขาม
เมื่อยังมีการเวียนวายตายเกิดอยูในโลก พรอมทั้งทิ้งสตางคลงในอางที่หัวสะพาน เพื่อไปมอบใหกับ
นายคลังชําระหนี้สินตาง ๆ ที่กระทําไวในชาติกอน และยังแสดงถึงการตัดหวงทั้งคนที่รักและทรัพย
สมบัติที่ไมสามารถนําติดตัวไปได นอกจากนั้นยังมีการเผากระดาษรูปทรงสมมติเปนบาน เครื่องใชตาง 
ๆ เพื่ออุทิศใหแกผูตาย เพื่อนําไปใชในปรภพ เปนอันเสร็จพิธี  
 หลังจากนั้นในวันรุ งขึ้นจะมีการทําพิธียายศพไปฝงยังฮวงซ ุ ยที่ไดเลือกสรรไวแลว ตอจากนัน้จะ
มีการตั้งแทนสถิตวิญญาณหรือรูปถายของผูลวงลับ และคนในครอบครัวจะไวทุกข 100 วัน โดยทุกวัน
จะมีการทําบุญ เมื่อครบ 100 วันจะมีการทําพิธีเปลื้องทุกขของบุตรหลาน 
 ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทําพิธีกงเตก คือชาวจีนยังคงมีความพยายามในการจัดพิธีกัน
อยูแตเปนไปในรูปแบบที่ยอยอพิธีกรรมลง โดยการตัดบางขั้นตอนออกไปเพื่อลดคาใชจาย ประกอบกบั
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การไดรับวัฒนธรรมตาง ๆ เขามาทั้งชาวจีนที่แตงงานกับคนไทยและอยูในสังคมของคนไทย โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป และมีโอกาสจะทําพิธีแบบพุทธศาสนานิกายหินยาน หรือมีการเผา
ศพมากขึ้นตามลําดับ (สมบูรณ 2547: 587-590) 
 ในสวนของการทําการเผากระดาษรูปทรงสมมติใหกับคนตาย ในงานของพระยาอนุมานราช
ธน (2524: 114-117) กลาวถึงไววาแตเดิมของสมมติที่เผาใหคนตายเหลานี้ทําดวยหินกอน แลวพฒันา
มาเปนตุกตากระเบื้อง  ซึ่งจะมีบางชนชั้นในสังคมเทานั้นที่สามารถทําได คือพระเจาแผนดินหรือเจา
นายใหญ หรือคนมีอํานาจวาสนามั่งคั่งเทานั้น  แลวตอมาเปลี่ยนมาทําจากกระดาษแลวเผาตามลัทธิ
พิธี เพื่อสงสาระของสิ่งเหลานั้นไปใหผูตายในเมืองผีอยางที่เรียกกันวา เครื่องกระดาษกงเตก  

นอกจากนั้นแลวผูเขียนยังไดแสดงทัศนะตอไปวาพิธีกงเตกเปนวิธีที่แยบคายดีมาก เพราะ
ญาติของผูตาย ตามธรรมดายอมมีความปรารถนาอันแรงกลาอยูแลว ที่อยากใหผูตายไดประสบแต
ความสุขในโลกหนา ซึ่งปกติไดเพียงแตทําบุญอุทิศสวนกุศลไปให และเชื่อวาผูตายจะไดรับ แตก็มอง
ไมเห็นเปนจริงเปนจัง การทําสิ่งของใหเปนรูปเปนรางจริง ๆ ตามความรูสึกนึกเห็นในจินตนาการ ก็จะ
ชวยใหญาติที่อยูขางหลังมีความสบายใจขึ้นและคลายจากความทุกขโศกลงได  
 
ยุคสมัยกับความเปลี่ยนแปลงในพิธีศพของชาวจีน 
 ในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและรูปแบบในพิธีกงเตกใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งการเสื่อมสลายของระบบครอบครัวจีน การผสมกลมกลืนทางสังคมและ
วัฒนธรรมระหวางจีนและไทย มีผลใหคานิยมในการประกอบพิธีกงเตกมีแนวโนมที่จะลดความสําคัญ
ลง ซึ่งสะทอนไดจาก การใชโลงศพแบบไทยแทนโลงศพแบบจีน และมีการเผาศพแบบไทยแทนการฝง
ศพแบบจีนมากขึ้น (ธรรญาภรณ 2547)  
 นอกจากนี้แลวยังพบวาชาวจีนโพนทะเลในปจจุบันมีประมาณเพียงครึ่งเดียวเทานั้นที่ตองการ
ทําฮวงซุยซึ่งเปนการแสดงออกของการมีความเชื่อในลัทธิบูชาบรรพบุรุษ  สวนที่เหลือตองการฌาปน
กิจตามคตินิยมของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนานิกายหินยาน แตอาจจะมีบางครอบครัวที่ฐานะดีจะจัด
พิธีทั้งสองแบบ (สมบูรณ 2547: 570) 

 
ขอพึงปฏิบัติสําหรับบุคลากรทางการแพทยในการเกี่ยวของกับเรื่องความตาย 

จากงานวิจัยเรื่อง โครงการทบทวนกระบวนทัศนเร่ืองความตายและมิติแหงสุขภาวะ. (สํานัก
วิจัยสังคมและสุขภาพ 2546) มีขอคนพบที่นาสนใจในประเด็นเกี่ยวกับการคิดเรื่องการตายโดยเฉพาะ
การปฏิบัติตอศพของคนจีน ที่แตกตางกันระหวางบุคลากรทางการแพทยกับญาติผูปวยคือ มีกรณี
ศึกษาซึ่งเปนชาวจีน ที่เขารักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล จนกระทั่งวันสุดทายที่จะเสียชีวิต คุณหนู ลูกสาว
ของอาแมสะทอนใหฟงวา  
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“ตามขั้นตอนของโรงพยาบาลพอตายแลวเขาก็เช็คสภาพแบบที่วามีการปมและแนใจวาตาย 
เขาจะเอาสําลีใสจมูก อุดทวารภายในเวลาไมนาน...เขาเชื่อในเครื่องมือเขามาก ถาเกิดวาเรา
ไมขอไวใหเราไดอยูเฝาแมกอนในหองหนึ่งคืน ในเวลาไมนานหลังจากจัดการอะไรเสร็จแลว 
เขาก็พาเขาหองเย็นเลย เพราะเตียงมันมีคนรอ แตบังเอิญแมเราไปเขาโรงพยาบาลเล็ก ๆ ที่ไม
คอยมีคนเราก็ขอเขาวาอยาเพิ่งเอาศพไป เราจะอยูเฝาจนเชา เพราะเรามีพิธีทางฝายจีนที่ตอง
ผลัดผา แตงตัว และตองรอใหยายเรามา” 
 

 จากกรณีดังกลาว จะเห็นไดวาความเชื่อทางศาสนา พิธีกรรม ลวนมีสวนเขามาเกี่ยวของและมี
ความสําคัญ ทั้งยังสงผลถึงการปรับตัวหลังการสูญเสียและการดําเนินชีวิตอยูตอไปของญาติดวย หาก
เจาหนาที่มีความละเอียดออนเพิ่มข้ึนอีกสักหนอย ก็จะชวยบรรเทาและลดความขัดแยงระหวาง
บุคลากรทางการแพทยและญาติของผูปวยลงไปได 
 
พิธีกรรมในรอบปของชาวจีนที่เกี่ยวของกับชีวิตหลังความตาย 
 จากที่มีคําพังเพยในหมูชาวจีนทั่วไปอยูบทหนึ่งวา “หนึ่งปมีแปดเทศกาล หนึ่งชีวิตมีหาพิธี
กรรม” สามารถสะทอนไดถึงความเปนสมาชิกของชุมชนจีนที่วา ความเปนบุคคลถูกควบคุมเอาไวดวย
แบบแผนทางวัฒนธรรม เทศกาลตางจึงมีความสําคัญตอชีวิตของคนในฐานะที่เปนเสมือนจุดรวมของ
ความเชื่อที่แสดงออกในรูปของพิธีกรรมตาง ๆ  (สมบูรณ 2547: 573) จากที่มีเทศกาลสําคัญในรอบป
ทั้งหมด 8 เทศกาลนั้น ปรากฏวาเทศกาลที่เกี่ยวของกับความเชื่อเร่ืองชีวิตหลังความตายถึง 5 เทศกาล
ดวยกัน ดังจะสรุปคราว ๆ ใหเห็นดังตอไปนี้ 
 1. วันตรุษจีน  

ในวันตรุษจีนมีพิธีกรรมอยางหนึ่งที่สําคัญคือการเซนไหว  ซึ่งมีทั้งการเซนไหวศาลเจาตาง ๆ ที่
ตนเคารพนับถือ  การเซนไหวบรรพบุรุษซึ่งจะใชเวลานานกวาการเซนไหวอ่ืน ๆ และการเซนไหวผีไร
ญาติหรือผีจรจัด ดวยเชื่อวาในวันดังกลาวบรรดาปศาจอสูรกายในปรโลกจะไดรับโอกาสใหข้ึนมาบน
โลกมนุษย  ผีปศาจตนใดที่มีลูกหลานเตรียมเซนไหวอยูแลวก็จะไปรออยูที่ศาลบรรพบุรุษตามบานลูก
หลานของตน สวนผีไรญาติจะอดอยากทรมานเพราะไมมีคนอุทิศสวนกุศลไปให นอกจากนั้นชาวจีนยัง
เชื่อวามีผีที่ตายตามที่สาธารณะตาง ๆ เชนตายเพราะอุบัติเหตุ ๆ วิญญาณก็จะสิงสถิตยอยูตามที่นั้น
ไมสามารถกลับไปหาลูกหลานได จึงมีการจัดอาหารใหถือเปนการใหทานอยางหนึ่ง โดยสมาชิกใน
ครอบครัวจะจุดธูปไปปกตามถนนหนทาง หรือละแวกบาน มักทํากันที่หนาบานหันหนาออกสูถนน เพื่อ
ใหวิญญาณที่ผานมาสามารถรับทานได พิธีนี้จะกินเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง การทําพิธีแบบนี้ถือเปน
เร่ืองเชิดหนาชูตามากจนถึงกับมีลอเลียนในบางทีวา “ผีบรรพบุรุษกินไมอ่ิมเพราะกินหลังบาน ผีจรจัด
กินอิ่มเพราะกินหนาบาน”  
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 2. วันเช็งเมง  
 เช็งเมง คือเทศกาลไหวบรรพบุรุษซึ่งไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อวาความกตัญูเปนสิ่งสําคัญ 
ในหนังสือชื่อ “หลี่ซือ” กําหนดเปนกฎเกณฑวา อยางนอยจะตองไปคํานับหลุมฝงศพปละ 3 คร้ัง นอก
จากนั้นก็มีการบูชาหิ้งบรรพบุรุษที่บาน เทศกาลเช็งเมงถือเปนพิธีกรรมระดับครอบครัวและเครือญาติที่
นับถือกันเทานั้น ในประเทศไทยจะจัดในชวงอาทิตยแรกของเดือนเมษายน แตความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ข้ึนคือ ชาวจีนรุนใหมมักจะไมเครงครัดในระเบียบปฏิบัติมากนัก และมีชาวจีนประมาณ 1 ใน 3 ที่หัน
มาทําฌาปนกิจศพแทนการฝงศพ และทําฮวงซุย (สมบูรณ 2547: 578)  
 3. วันสารทจีน 
 เปนเทศกาลกึ่งปของชาวจีน  จัดขึ้นวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 7 ตามปฏิทินจีน เพื่อทําบุญทําทาน
อุทิศสวนกุศลใหวิญญาณที่ไรญาติ และเซนไหวบรรพบุรุษ ซึ่งสอดคลองกับความเชื่อด้ังเดิมที่วาทุก 6 
เดือน นรกในปรโลกจะเปดใหวิญญาณไดออกมารับสวนบุญสวนกุศลของมนุษยเปนเวลา 1 เดือน การ
ทําพิธีจะแจกการเซนไหวออกจากกัน โดยจะเซนไหวบรรพบุรุษกอน สวนการเซนไหววิญญาณที่ไมมี
ญาตินั้นจะจัดอาหารเปนชาม ๆ  พรอมดวยกระดาษเงิน กระดาษทอง แลวตั้งไวที่พื้นใกลกับประตูบาน 
แลวจุดธูปปกในชามทุกใบ เสร็จพิธีแลวอาหารในสวนนี้ใหเปนทานไป  สวนอาหารที่ต้ังเซนไหวบรรพ
บุรุษจะนํามารับประทานรวมกันระหวางพี่นอง นอกจากจะทําบุญอุทิศสวนกุศลแลวยังมีพิธีเทกระจาด
ดวยเปนการทําบุญทําทานใหกับคนยากจน ซึ่งจะจัดโดยมูลนิธิหรือสมาคมจีน โดยจะใหเจาหนาที่ออก
ไปเร่ียไรเงินทําบุญจากชาวจีนดวยวิธีติดใบเรี่ยไรไวที่กระจาดใบเล็ก ๆ แลวนําเงินที่ไดมาซื้อเครื่องเซน
ไหว แลวตั้งโตะทําพิธีกลางแจงหนาศาลเจา หลังจากนั้นนําอาหารมาจัดเปนชุดทําฉลาก แลวเอาฉลาก
ติดไวในกระจาดใบเล็ก ๆ ทิ้งใหกับคนยากจนที่มาคอยรับและนําไปขึ้นของบริจาคตามฉลากที่ได  

4.เทศกาลกินเจ 
เทศกาลนี้แตเดิมเปนความเชื่อที่มาจากตํานานเกาแกของจีนเกี่ยวกับเศรษฐีใจบุญที่ปฏิบัติ

ธรรมใหบริสุทธิ์ดวยการกินเจ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ แตปจจุบันยังทําเพื่อ
การระลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่เคารพ  จะเริ่มเทศกาลตั้งแตข้ึน 1 คํ่า เดือน 9 ของจีน ไปสุดวัน
ข้ึน 9 คํ่า ซึ่งอยูชวงเดือนตุลาคมของทุก ๆ ป 

5. หยวนเซียว หรืองวนเซียวแม 
เปนพิธีกรรมที่ทําเพื่อตอนรับฤดูกาลเพาะปลูก และขอพรจากเทพเจาใหประทานความ

สมบูรณ ซึ่งนอกจากจะมีการเซนไหวเจาตามศาลเจาตาง ๆ แลวก็จะมีการไหวบรรพบุรุษดวย และกิจ
กรรมอื่น ๆ ก็จะมีการละเลนร่ืนเริงในชุมชนจีน 
 
 
 



 11

บรรณานุกรม 
 

หนังสือทั่วไป 
จิตรา  กอนันทเกียรติ. (2544). กระจางในจีน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจิตรา. 
__________. (2544). ความรูเร่ืองจีนจากผูเฒา. กรุงเทพฯ: แพรวสํานักพิมพ. 
ประยงค อนันทวงศ. (2525). แลหลังจีน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบํารุงสาสน. 
พจนาถ เกสจินดา. (2518). จีนแดงดินแดนมหัศจรรย. สํานักพิมพพีจี. 
พลศักดิ์ จิรไกรศิริ. (2531) บูรณาการของเยาวชนจีนในประเทศไทย: การเมืองการเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนา. ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร.  

พิมพประไพ ไพศาลบุตร. (บรรณาธิการ). (2547). ลูกจีนหลานมอญในกรุงสยาม. กรุงเทพฯ: สํานัก
พิมพสารคดี ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จํากัด. 

สมบูรณ  สุขสําราญ. (2547). “ความเชื่อและพิธีกรรมแบบจีนในสังคมไทย”. ในเอกสารการสอนชุด
วิชาความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

สุวัฒน  จันทรจํานง. (2540). ความเชื่อของมนุษยเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
สุขภาพใจ. 

อนุมานราชธน, พระยา. (2524). การศึกษาเรื่องประเพณีไทย. กรุงเทพฯ: บริษัทบพิธการพิมพ จํากัด. 
 
งานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ธรรญาภรณ  วงศบุญชัยนันท. (2547). พิธีกงเตก: ระบบสัญญาลักษณและระบบเครือญาติของชาว

จีนในเยาวราช. วิทยานิพนธมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ. (2546). รายงานผลการศึกษาเรื่อง โครงการทบทวนกระบวนทัศนเร่ือง
ความตายและมิติสุขภาวะ. (เอกสารอัดสําเนา) 

 
วารสารและสื่อสิ่งพิมพ 
วรศักดิ์  มหัทธโนบล. (2542). “กงเตก”,  เงาตะวันออก ใน มติชนสุดสัปดาห (11 พฤษภาคม 2542). 


