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เรื่องโดย เจนนิเฟอร เอส. ฮอลแลนด
คงไมมีใครปฏิเสธวาฉลามมีปญหาเรื่องภาพลักษณ ทั้งแววตาแบบฆาตกรตอเนื่อง ยิ้มแสยะอวดฟนเกเต็มปาก และ
ความบาคลั่งดุรายยามขย้ําเหยื่อ จึงไมนาแปลกใจที่เราไมเคยรูสึกวาฉลามเปนสัตวที่นารักเลย และนักเขียนก็ไมชวยแกภาพลักษณให
เทาไรนัก เฮอรแมน เมลวิลล นักเขียนชื่อดังแหงศตวรรษที่สิบเกาผูนิยมเลาเรื่องทองทะเล บรรยายวาฉลามเปน "จอมตะกละตัวซีดที่
ชอบกินเนื้อเหวอะหวะ" มี "ปากเต็มไปดวยฟนคมดุจใบเลื่อย" "ลําตัวเขยาขวัญ" และ "สวนหัวอัปลักษณ"
เมลวิลลเห็นฝูงฉลามรุมขย้ําซากวาฬ "เนื้อเหวอะหวะ" อยางตะกละตะกลามหลายครั้งตลอดหลายปที่รอนแรมบนเรือ
ลาวาฬ ซึ่งอธิบายวาทําไมเขาจึงมีมุมมองที่อคติตอสัตวชนิดนี้ แตหมูเกาะบาฮามาสอาจเปลี่ยนใจเขา
ในชวงกลางทศวรรษ 1930 เออรเนสต เฮมิงเวย ซึ่งขนเครื่องพิมพดีดและคันเบ็ดมาปลีกวิเวกที่หมูเกาะแหงนี้ ไดแรง
บันดาลใจใหเขียนเรื่องเกี่ยวกับปลา การตกปลา และการเลนเรือใบ เขาเคยโดนฉลามแยงกินปลาที่สาวเบ็ดขึ้นมาไมทัน (เฮมิงเวยยิง
ฉลามระบายแคนและเผาซากบนชายหาดไปหลายตัว) แมจะคอยประณามหยามเหยียดฉลามอยูเสมอ แตเฮมิงเวยก็เขียนถึงมันอยาง
ชื่นชมอยูบาง
นวนิยายเรื่อง เฒาผจญทะเล (The Old Man and the Sea) ซานติอาโกพูดถึงฉลามปากหมาที่โผลขึ้นมาหายใจวา
"รูปรางของมันชางสวยงาม ถาไมนับปาก...มันไมใชสัตวกินซากหรือสัตวที่หาอาหารยามหิวเทานั้น... แตสวยและสงา ทั้งยังไมรูจัก
หวาดกลัวอะไรเลย" หมูเกาะบาฮามาสยังคงสภาพเหมือนเมื่อครั้งที่เฮมิงเวยเคยสัมผัส ผืนน้ําสีคราม ใสสะอาด และอุดมสมบูรณ
พื้นที่สวนใหญของกลุมเกาะซึ่งประกอบดวยเกาะนอยใหญและเกาะปริ่มน้ํา (cays) ราว 700 เกาะกระจัดกระจายอยูหางจากรัฐ
ฟลอริดาไปทางตะวันออกเฉียงใตราว 800 กิโลเมตร ที่นี่ยังไมมีการพัฒนาทางอุตสาหกรรม ชนพื้นเมืองยังดํารงชีพดวยขายกุงมังกร
บาฮามาส ปลากะพง และหอยสังข นักตกปลายังตกปลากระบอกยนจากพื้นทราย และไดปลากระโทงและปลากระโทงรมจากลิ้น
แหงมหาสมุทร หรือหุบเหวเย็นยะเยือกใตทะเลลึก 1,829 เมตร ฉลามก็ยังอยูที่นี่เชนกัน
เฉพาะจุดดําน้ําไทเกอรบีชก็มีฉลามเสือรวมสิบตัววายวนอยูในลักษณาการที่ไมเหมือนแรง แตเหมือนปลาตะเพียน
เหนือเปลของทารกมากกวา ดวงตาสีเขมที่ระแวดระวังมีขนาดเทากําปน ลายจุดจางๆและวงกลมบนผิวหนังดูละมายลายผาบาติก วา
กันวาฉลามเสือดุรายรองจากฉลามขาว มันกินทุกอยาง ไมวาจะเปนฉลามชนิดอื่น ปายทะเบียนรถ หรือยางรถยนต ฉลามเสือเพศเมีย
ขนาดใหญตัวหนึ่งผละออกจากฝูงและวายเขามาใกลฉันจนเห็นรูขุมขนตรงปลายจมูก ที่ชวยใหมันรับพลังงานแมเหล็กไฟฟาจาก
สิ่งมีชีวิตอื่น
เมื่อรางมหึมานั้นเคลื่อนผานมาถึงเงียบๆ ฉันก็ยื่นมือไปลูบลําตัวซึ่งเหมือนกระดาษทรายเนื้อละเอียด มันวายวน
กลับไปรวมกับฝูงอยางสงบและมั่นใจ สําหรับปลาที่มีภาพลักษณดุราย ฉลามตัวนี้กลับทําใหฉันประทับใจแตแรกพบ สีสันของหมู
เกาะบาฮามาสไมไดมีเพียงฉลามเสือขนาดใหญเหลานี้เทานั้น แตยังมีฉลามอีกกวา 40 ชนิด อาทิ ฉลามเลมอน ฉลามหัวคอนยักษ
ฉลามวัว ฉลามครีบดํา ฉลามปากหมา ฉลามซิลกี และฉลามทราย นอกจากฉลามสีน้ําเงินและฉลามวาฬขนาดมหึมาที่อพยพผานมา
ฉลามอื่นๆอาศัยอยูที่นี่ตลอดป และแพรพันธุในทะเลสาบน้ําเค็มชายฝงอันเงียบสงบที่มันเกิด
ชาวประมงยังคงดาทอฉลามหัวขโมยที่ชอบขโมยปลาไปกิน เหลือแตปากและเหงือกคาสายเบ็ดใหดูตางหนา คําวา
บาฮามาสมาจาก "บาคามาร" ซึ่งเปนภาษาสเปนแปลวา "ทะเลตื้น" กลุมเกาะบาฮามาสตั้งอยูบนลานหินปูนสองแผน คือ แนวเนินตื้น
ใตทะเลบาฮามาใหญและเนินตื้นใตทะเลบาฮามาเล็ก ที่มีรองน้ําลึกถึง 3,962 เมตรคั่น กลุมเกาะนี้มีการผสมผสานของหวงน้ําลึกและ

ตื้น สันหินขรุขระใตน้ํา หาดทราย แนวปะการัง หญาใตทะเล ปาชายเลน และทะเลสาบน้ําเค็มชายฝงอันสงบเงียบ ซึ่งชวยฟูมฟก
สรรพชีวิตหลากชนิดหลายขนาด
น้ําใสสะอาดจากมหาสมุทรแอตแลนติกไหลรวมกับกระแสน้ําอุนจากอาวเม็กซิโก
เกิดเปนแหลงอาหารที่อุดม
สมบูรณไปดวยสัตวน้ําซึ่งดึงดูดฉลามจากใกลไกลใหเขามา และปจจุบันทองน้ําสีครามใสสะอาดแหงนี้ก็คือสวนสวรรคอันสโมสร
ของพวกมัน ในทองน้ําที่มีปาชายเลนลอมรอบ มีลูกฉลามเลมอนวายอยูในน้ําตื้นและโผลขึ้นมาบนผิวน้ําใสราวกระจก "ที่นี่วิเศษ
มากครับ" ซามูเอล "ด็อก" กรูเบอร นักชีววิทยาซึ่งมีศูนยวิจัยฉลามงอยูใกลๆ พูดขึ้น
ทะเลสาบน้ําเค็มชายฝงเล็กๆของหมูเกาะบาฮามาสที่ชื่อบิมินีแหงนี้ เปนแหลงอนุบาลลูกฉลามตามธรรมชาติ ที่ซึ่งลูก
ฉลามเลมอนถือกําเนิดและเติบโตโดยไมถูกพวกเดียวกันกิน ซามูเอลแกะรอยฉลามเพศเมียตัวเต็มวัยที่ติดเครื่องติดตามตัวมาถึงที่นี่
เมื่อสองสามปกอน เมื่อเราเดินลุยน้ําในแองน้ําธรรมชาติอันใสแจว ปลาตัวเล็กๆก็วายหลบเขาไปตามรากพืชชายเลนที่แผไปทั่ว พวก
ปูวิ่งหาที่ซอน ปาชายเลนรกทึบและเขียวครึ้มเปนที่อาศัยของนกนานาชนิดที่สงเสียงรองทําลายความเงียบเปนระยะๆ บางตัว
กระแอมเหมือนรถบรรทุกสตารตไมติด แตสวนใหญจะมีก็แตเสียงลมแผวผาน ลูกฉลามตัวเทาๆขวดไวนวายเฉียดขอเทาชวนให
เสียวสันหลังวาบ
กรูเบอรผูมีเคราครึ้ม สวมแวนกันแดด เอาผาสีแดงพันรอบใบหนาเพื่อกันแดดและยุง ดูเหมือนสิงหนักบิดมากกวานัก
ชีววิทยาทางทะเล เขาคุกเขาลงบนพื้นทรายในน้ําตื้นๆ พยายามเคาะเหยื่อลอลูกฉลามใหเขามาใกลๆพลางฮัมเพลงรักเบาๆ และสบถ
เสียงดังเมื่อไมมีตัวไหนสนใจ แตพอจับได เขาก็ทําเสียงกะหนุงกะหนิงเหมือนแมคุยกับลูกนอย
กรูเบอรแสดงใหดูวา เมื่อถูกพลิกใหหงายทอง ลูกฉลามจะมีสภาพเหมือนนอนหลับ หรือที่เรียกวา ภาวะไม
ตอบสนองตามธรรมชาติ (tonic immobility) สถิติของกระทรวงสาธารณสุขในนิวยอรกระบุวา ในแตละป มีคนถูกฉลามทํารายนอย
กวาถูกคนดวยกันทําราย และเรามีโอกาสเสียชีวิตจากการจมน้ําในอางอาบน้ํา หรือถูกคูสมรสสังหารมากกวาคมเขี้ยวฉลาม แตการ
สรางสํานึกในหมูประชาชนและการขอเงินสนับสนุนการวิจยั และอนุรักษฉลามก็ยังเปนเรื่องยาก หองปฏิบัติการของกรูเบอรบน
เกาะบิมินีใตเปนหองทํางานราคาถูก มีแหดักปลาขาดๆพาดอยูดานนอก รถบรรทุกที่ไดรับบริจาคพนควันเสียคลุงทันทีที่ออกวิ่ง
(ผูโดยสารตองเปดประตูแงมไวเพื่อหายใจ)
อาสาสมัครสวนใหญพักรวมกันในบานพักสําเร็จรูปชั้นเดียวสีฉูดฉาด กินอาหารธรรมดาอยางขนมปงขาว และนอน
บนฟูกที่เรียงเปนแพ พวกเขาอายุราวยี่สิบกวาๆ ดูอดนอนและอดโซ แตก็ยังกระตือรือรนที่จะทํางานวิจัยอยางจริงจังในดงฉลาม
อานเรื่องราวทั้งหมดอยางจุใจไดจาก นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟก ฉบับภาษาไทย
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กลุม EU ตอตานการเจรจาลดภาษีปลาทูนากระปองในเอเชียฯ
ประธานกลุม Eurothon ซึ่งเปนกลุมผูพิทักษผลประโยชนอุตสาหกรรมปลาทูนากระปองในยุโรป และในกลุมประเทศ
แอฟริกา แคริบเบียน และแปซิฟก (ACP) ประกาศในสภายุโรปเตือนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเจรจาลดภาษีปลาทูนากระปอง
ในการเจรจารอบโดฮาวาจะเปดโอกาสใหประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งไทยไดรับประโยชนจากการลดภาษีและจะ
สงผลเสียหายรายแรงตอผูผลิตในยุโรปและ ACP
เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2550 ประธานกลุม Eurothon กลาวตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการดานการคาระหวางประเทศ สภายุโรป
เตือนผลกระทบรายแรงที่อาจเกิดขึ้นตออุตสาหกรรมปลาทูนากระปองของยุโรปและกลุมประเทศ ACP หากมีการลดภาษีนําเขาปลา
ทูนากระปอง ภายใตการเจรจาลดภาษีสินคาอุตสาหกรรม (NAMA) ในการเจรจา WTO รอบโดฮา
ในการเจรจารอบโดฮา ปลาทูนากระปองจัดอยูในหมวดสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งหากมีการเจรจาลดภาษีไดสําเร็จก็จะทําให
EU ตองลดภาษีนําเขาปลาทูนากระปองจากประเทศอื่นๆ โดยในปจจุบันนี้กลุมประเทศ ACP สามารถสงออกปลาทูนากระปองมายัง
EU โดยไมตองเสียภาษีเนื่องจากใชสิทธิ GSP ในขณะที่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งไทยตองเสียภาษี 24% ทั้งนี้ หากมี
การเจรจาลดภาษีในกรอบ WTO ไดสําเร็จคาดวาอัตราภาษีปลาทูนากระปองจากประเทศอื่นๆ รวมทั้งไทยจะอยูที่ประมาณ 7-9% ซึ่ง
Eurothon เกรงวาจะกอใหเกิดการนําเขาเพิ่มขึ้นจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยประเทศผูสงออกหลักไดแก ไทย
ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ซึ่งมีขอไดเปรียบจากคาแรงงานต่ํา สามารถเขาถึงวัตถุดิบและการขนสงทางเรือดวยตนทุนที่ต่ํากวา และ
จะทําใหสวนแบงการตลาดของผูผลิต EU และ ACP ลดลง จะสงผลกระทบตอแรงงานนับแสนคน โดยผูผลิตในเอเชียจะไดรับ
ประโยชนแตเพียงผูเดียว และจะกลายเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมปลาทูนากระปองของโลก อีกทั้งยังตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับการ
ดําเนินการผลิตตามขอกําหนดดานสุขอนามัยและการทําประมงที่ไมถูกกฎหมายอีกดวย
กลุม Eurothon เรียกรองไมให EU ยกเลิกการเก็บภาษีปลาทูนาทั้งในการเจรจา EU-ASEAN FTA และการเจรจาการคาพหุ
ภาคี ซึ่งจะทําใหประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดประโยชนเพิ่มขึ้น และสงผลเสียหายตอผูผลิตในยุโรปและ ACP โดยเรียกรอง
ใหไมรวมปลาทูนากระปองในการเจรจา NAMA และใหยังคงเก็บภาษีนําเขาจากประเทศอื่น 24% ตอไป ทั้งนี้ ประธานกลุม
Eurothon เห็นวาสินคาประมงควรไดรับการปฏิบัติในฐานะสินคาออนไหวทํานองเดียวกับสินคาเกษตร
ที่มา : คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป http://www.thai-frozen.or.th/

สารทจีน : เทศกาลสําคัญที่กําลังลบเลือน
ถาวร สิกขโกศล
สารทจีน เปนเทศกาลสําคัญทั้งของลัทธิขงจื๊อ พุทธศาสนา ศาสนาเตา และชาวบาน ในอดีตเปนเทศกาลใหญมาก แต
ปจจุบันลดความสําคัญลง นอกจากในวัดพุทธและวัดเตาแลว แพรหลายอยูในหมูชาวบานจีนภาคใต ตั้งแตมณฑลหูเปย อานฮุย เจ
อเจียง ลงมาจนถึงกวางตุง กวางสี ยูนนาน ในหมูชาวจีนแคะ กวางตุง ฮกเกี้ยน แตจิ๋ว และไหหลํา ยังคงเปนเทศกาลใหญ เปน ๑ ใน
๘ เทศกาลสําคัญประจําปของจีนแตจิ๋ว ในไทยสารทจีนเปนเทศกาลจีนสําคัญอันดับ ๒ รองจากตรุษจีนเทานั้น
เทศกาลนี้มีชื่อเปนทางการวา "จงหยวนเจี๋ย" ( ) แตจิ๋ววา "ตงหงวงโจ็ย" แตชื่อทั่วไปนิยมเรียกวา " " แตจิ๋วอานวา
"ชิกว็วยะปว" แปลวา "(เทศกาล) กลางเดือน ๗" นอกจากนี้ยังมีชื่อที่นิยมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา "กุยเจี๋ย ( กุย
โจ็ย)" แปลวา "เทศกาลผี" ชื่อทั้งสามนี้ถาคุยกับคนจีนภาคใต ฮองกง และไตหวัน ทุกคนจะรูจักดี แตคน
ปกกิ่งจะไมรูจักเลย เพราะเทศกาลนี้ปจจุบันชาวบานจีนภาคเหนือไมไดทําแลว คงเหลือแตในวัดพุทธและ
เตาเทานั้น
คํา "จงหยวน " ที่เปนชื่อเทศกาลนี้เปนคนละคํากับ "จงหยวน " ซึ่งหมายถึง "ดินแดนลุม
แมน้ําฮวงโหตอนกลางและตอนลางอันเปนศูนยกลางอารยธรรมจีน" จงหยวนที่เปนชื่อเทศกาลไดมาจากชื่อ
เทพประจําเทศกาลนี้ของศาสนาเตา
ศาสนาเตามีเทพสําคัญประจําฟา ดิน และแมน้ํา อยู ๓ องคเปนพี่นองกัน เรียกรวมกันวา "ซานกวน ( ซํากัว)" แปลวา
"สามขุนนาง" แตหมายถึงขุนนางผูใหญระดับมหาเสนาหรือเสนาบดีของสวรรค จึงขอแปลเอาความวา "ตรีมหาเสนา" องคโตประจํา
ทองฟา จึงเรียกวา "เทียนกวน ( เทียนกัว-นภเสนา)" มีหนาที่ประทานโชค เปนเทพแหง "ฮก (โชควาสนา)" องครองประจําแผนดิน
(แตไมใชพระธรณีหรือเจาที่) จึงเรียกวา "ตี้กวน ( ตี่กัว-ธรณิศเสนา)" มีหนาที่ประทานอภัยโทษ องคเล็กประจําทองน้ํา จึงเรียกวา "สุ
ยกวน ( จุยกัว-สินธุเสนา)" มีหนาที่ขจัดทุกขภัย วันเทวสมภพของอธิบดีเทพทั้ง ๓ องคนี้คือกลางเดือนอาย กลางเดือน ๗ และ
กลางเดือน ๑๐ ตามลําดับ วันกลางเดือนพระจันทรเต็มดวง ภาษาจีนเรียกวา "หยวนเย ( )" แปลวา "คืนเพ็ญ" สมัยโบราณอักษร กับ
ใชแทนกันได อักษร ยังมีความหมายวา "หัวหนา อธิบดี" อีกดวย ฉะนั้นจึงเรียกวันกลางเดือนอายอันเปนวันเทวสมภพของเทพซาง
กวน (นภเสนา) วา "ซางหยวน เสี่ยงงวง" แปลวา "เพ็ญแรก" เพราะเปนคืนเพ็ญคืนแรกของป วันกลางเดือน ๗ อันเปนวันเทวสมภพ
ของเทพตี้กวน (ธรณิศเสนา) เรียกวา "จงหยวน ( ตงงวง)" แปลวา "เพ็ญกลาง" เพราะเปนวันเพ็ญแรกของกลางป (ครึ่งปหลัง) วัน
กลางเดือน ๑๐ อันเปนวันเทวสมภพของเทพสุยกวน (สินธุเสนา) เรียกวา "เซี่ยหยวน ( เหี่ยงวง)" แปลวา "เพ็ญลาง" หรือ "เพ็ญ
ปลาย" เพราะเปนวันเพ็ญแรกของฤดูหนาว (เดือน ๑๐-๑๒) อันเปนฤดูทายของป และใชชื่อคืนเพ็ญทั้งสาม
เปนชื่อเรียกเทพ ๓ องคนี้อีกชื่อหนึ่งดวยวาเทพซางหยวน เทพจงหยวน เทพเซี่ยหยวน เรียกรวมกันวา "ซาน
หยวนตาตี้ ( ซํางวงไตตี้)" แปลวา "ตรีเพ็ญอธิบดี" หรือ "ซานกวนตาตี้ ( ซํากัวไตตี้)" แปลวา "ตรีมหา
เสนาธิบดี"
วันเทศกาลสารทจีนคือวันเทวสมภพของเทพจงหยวน จึงเรียกวา "จงหยวนเจี๋ย (ตงหงวงโจ็ย)"
แปลวา เทศกาลเทพจงหยวน ตรงกับวันกลางเดือน ๗ จึงเรียกวา "ชีเยวปน ( ชิกว็วยะปว) หมายถึงเทศกาลกลางเดือน ๗ แตเทศกาล
นี้มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องตั้งแตตนจนถึงสิ้นเดือน ๗ คือวัน ๑ ค่ํา เปนวัน "เปดยมโลก" ใหผีทั้งหลายออกมารับการเซนสังเวย วัน ๑๕ ค่ํา
เปนวันไหวใหญทั้งผีบรรพชนและผีไมมีญาติ วันสิ้นเดือน ๗ (๓๐ ค่ํา หรือแรม ๑๕ ค่ํา) เปนวัน "ปดประตูยมโลก" ผีทั้งที่ยังไมได
ไปผุดไปเกิดตองกลับเขายมโลก วันตนเดือน สิ้นเดือน มีพิธีไหวดวย และมีพิธีทิ้งกระจาดอุทิศสวนกุศลใหเปตชนครั้งใหญในชวง
ครึ่งหลังของเดือน ๗ อีกตางหาก กิจกรรมทั้งหมดลวนแตเกี่ยวกับผี คนจีนจึงถือวาเดือน ๗ เปน "เดือนผี" และเทศกาลกลางเดือน ๗
คือ "เทศกาลผี" แตที่คนไทยเรียกสารทจีนเพราะวันนี้ใกลกับวันสารทไทย อีกทั้งอยูในชวงตนฤดูสารทหรือชิวเทียน ( Autumn) ของ
จีนอีกดวยเทศกาลจงหยวนมีที่มาจากประเพณีจีนโบราณ คือวันอุลลัมพนบูชาของพุทธศาสนาและความเชื่อของศาสนาเตารวมกัน
อยางกลมกลืน วัฒนธรรมประเพณีจีนโบราณเปนที่มาของลัทธิขงจื๊อและคตินิยมพื้นฐานของคนจีนตลอดมา ลัทธิขงจื๊อจึงเปน
ศาสนาสําคัญที่สุดของจีนไปโดยปริยาย แตก็เขากันไดกับศาสนาพุทธและศาสนาเตาซึ่งเขามาแพรหลายและเกิดขึ้นในภายหลัง จน

ในวิถีชีวิตคนจีนมีอิทธิพลของ ๓ ศาสนานี้อยูคละเคลากันไปตามประเพณีจีนโบราณมีพิธีเซนไหวฟาดินและบรรพบุรุษทั้ง ๔ ฤดู
คือ ฤดูวสันต (ใบไมผลิ) คิมหันต (รอน) สารท (ใบไมรวง) และเหมันต (หนาว) ในคัมภีรหลี่จี้ ( คัมภีรวัฒนธรรมประเพณี) ซึ่ง
บันทึกประเพณีสมัยราชวงศโจว (กอน พ.ศ. ๕๐๓-พ.ศ. ๓๒๒) บรรพ "เทศกาลประจําเดือน" กลาววา "เดือน ๗ ขาวสุกเก็บเกี่ยวได
โอรสสวรรคชิมขาวใหม โดยนําไปบูชาที่ปราสาทเทพบิดรกอน" อีกตอนหนึ่งกลาววา "เดือน ๗ วันลี่ชิว (เริ่มฤดูสารท) โอรส
สวรรคนําสามนตราช สามมหาเสนาบดี มนตรีทั้งเกา มุขอํามาตยราชเสนา ไปทําพิธีรับฤดูสารทที่ชานเมืองดานตะวันตก...เซนสรวง
เทพประจําฤดูสารทอันเปนเทพแหงมรณะ" ลี่ชิวเปนชื่อปกษหนึ่งใน ๒๔ อุตุปกษตามระบบ
ปฏิทินจีนเกา
ปฏิทินจีนเกามี ๒ แบบ คือ ปฏิทินจันทรคติมีเดือนละ ๒๙-๓๐ วัน ๑ ป ๑๒ เดือน
๓๕๔ วัน ปฏิทินสุริยคติปหนึ่งมี ๔ ฤดู ฤดูละ ๓ เดือน เดือนละ ๒ ปกษ ตามลักษณะอากาศจึง
เรียกวาอุตุปกษ ปหนึ่งมี ๒๔ ปกษ ๓๖๕ วัน เดือนตามปฏิทินจันทรคติอาจคลาดเคลื่อนกับฤดูได
ภายหลังจึงใชระบบอธิกมาส (เพิ่มเดือน) และอธิกวาร (เพิ่มวัน) ที่คนจีนเรียกวา "ุน " กํากับ
ระบบอธิกมาสของไทยเพิ่มเฉพาะเดือน ๘ แตของจีนมีหลักตางออกไป ไมไดเพิ่มเฉพาะเดือน ๘
เชน ป พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้ ปฏิทินจีนมีเดือน ๗ สองหน เรียกวา "ุนชี ( หยุงฉิก-เพิ่มเดือน ๗) การ
ใชระบบอธิกมาส อธิกวารทําใหฤดูกับเดือนตรงกันทุกป คือ เดือน ๑-๓ ฤดูใบไมผลิ เดือน ๔-๖ ฤดูรอน เดือน ๗-๙ ฤดูสารท เดือน
๑๐-๑๒ ฤดูหนาว วันลี่ชิวคือวันเริ่มฤดูใบไมรวง จะตรงกับวันที่ ๗ หรือ ๘ สิงหาคม แตจะตรงกับวันกี่ค่ําเดือน ๗ นั้น แลวแตชวง
คลาดเคลื่อนของจันทรคติ (การนับค่ํา-เดือน) กับสุริยคติ (การนับฤดูและ ๒๔ อุตุปกษ) ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้ วันลี่ชิวตรงกับวันที่ ๘
สิงหาคม ๑๕ ค่ํา เดือน ๗ ซึ่งเปนวันเทศกาลจงหยวน หรือวันสารทจีนพอดี
ตามความเชื่อจีนโบราณเดือน ๗ เปนทั้งเดือนดีและเดือนราย เพราะขาวเริ่มเก็บเกี่ยวได นําผลแรกได (ขาวใหม) ไป
เซนไหวบรรพบุรุษกอน แตเทพประจําเดือน ๗ เปนเทพแหงความตายจึงตองเซนสรวงตางหากออกไป ทั้งยังมีความเชื่ออีกวามีผีราย
รอนเรเรียกวา "ลี่ ( )" ไมมีญาติเซนไหว พอถึงฤดูสารทซึ่งผูคนนําผลแรกไดเซนไหวบรรพบุรุษ ผีพวกนี้จะคอยมาแยงกินของไหว
หรือไมก็ทํารายผูคนดวยความหิวโหย ฉะนั้นพอถึงฤดูสารทจึงตองเซนไหวทั้งบรรพชนและผีไมมีญาติแยกกัน ประเพณีนี้ปฏิบัติกัน
ในหมูชนทุกชั้นทั้งกษัตริย ขุนนาง ไพรบานพลเมือง ความเชื่อวาเดือน ๗ เปนเดือนผีคงมีมาตั้งแตโบราณ ตอมาในยุคหลัง "ลี่" เปน
ชื่อพญาผีผูเปนหัวหนาของผีรายทั้งปวง การเซนไหวเดือน ๗ ในยุคโบราณคงทําในวันลี่ชิวหรือไมก็วันกลางเดือน
ตอมาอิทธิพลพุทธศาสนาทําใหการเซนไหวเดือน ๗ มีพัฒนาการไปจากเดิม พุทธศาสนาเขาสูจีนรัชกาลพระเจาฮั่นห
มิงตี้ (พ.ศ. ๖๐๑-๖๑๘) ราชวงศฮ่นั ตะวันออก (พ.ศ. ๕๕๑-๗๖๐) แพรหลายในยุคสามกก (พ.ศ. ๗๖๓-๘๐๘) และราชวงศจิ้น (พ.ศ.
๘๐๘-๙๖๓) รุงเรืองในยุคราชวงศเหนือ-ใต (พ.ศ. ๙๖๓-๑๑๓๒) สมัยราชวงศจิ้นมีผูแปล "อุลลัมพนสูตร (อานวา อุน-ลัม-พะ-นะสูด) ของนิกายโยคาจาร เรื่องในพระสูตรนี้มีอิทธิพลตอเทศกาลไหวบรรพบุรุษในเดือน ๗ ของจีนมาก
ความตอนหนึ่งในคัมภีรอุลลัมพนสูตรกลาววา พระโมคคัลลานเห็นมารดาเกิดเปนปรทัตตูปชีวีเปรตอดอยากหิวโหย
จึงใชฤทธิ์นําบาตรขาวไปสงให เปรตมารดาใชมือซายประคองบาตร มือขวาเปบขาว
แตยังไมทันจะเขาปากก็กลายเปนถานไปสิ้น
พระเถรเจาจึงนําความมากราบทูล
พระพุทธเจา มีพุทธฎีกาตรัสวา "โยมมารดาของเธอมีบาปหนัก เกินกําลังฤทธิ์และบุญ
กุศลของเธอเพียงผูเดียวจะชวยได ตองใชบุญฤทธิ์ของสงฆจากทั่วทุกสารทิศประมวล
กันเปนมหากุศลจึงจะโปรดมารดาเธอใหพนจากทุกขภัยทั้งปวงในอบายได ตถาคตจะ
บอกวิธีให ในวัน ๑๕ ค่ํากลางเดือน ๗ อันเปนวันมหาปวารณาออกพรรษา เพื่อโปรด
บิดามารดาทั้ง ๗ ชาติในอดีตและบิดามารดาในชาติปจจุบันใหพนจากทุกขภัยทั้งปวง
เธอจงจัดภัตตาหารหลากรส ผลไมนานาชนิด น้ําปานะ ธูปเทียนแลเครื่องไทยทานใสพานภาชนะเปนสังฆทานถวายแดพระสงฆจาก
ทุกสารทิศ ดวยบุญฤทธิ์ที่พระสงฆไดรักษาพรตพรหมจรรยมาครบถวน ๑ พรรษาแลอานิสงฆแหงสังฆทานนี้ บิดามารดาในชาติ
กอน ๗ ชาติและบิดามารดาในชาตินี้ตลอดจนวงศาคณาญาติจะพนจากอบายภูมิทั้งสาม (นรก เปรต เดรัจฉาน) โดยพลัน หากบิดา
มารดาในชาตินี้ยังมีชีวิตอยูก็จะเกษมสําราญอยูถึง ๑๐๐ ป หากบิดามารดาในชาติกอนทั้ง ๗ ชาติขึ้นสวรรคก็จะเกิดทันทีเปน

โอปปาติกะกําเนิดในสรวงสวรรคอันเรืองโรจน" พระโมคคัลลานเถระจึงจัดการทําพุทธบรรหาร มารดาก็พนจากอบายภูมิ พระเถร
เจาจึงทูลวา
"ตอไปภายหนาหากลูกหลานผูมีกตเวทิตาจิตปรารถนาชวยบิดามารดาใหพนจากอบายแลทุกขภัยก็ควรจัดสังฆทาน
อุลลัมพนบูชาเชนนี้หรือพระเจาขา" พระศาสดาตรัสตอบวา "สาธุ"
ขอชี้แจงไวตรงนี้วาชวงจําพรรษาของพระสงฆประเทศจีนกับประเทศไทยไมตรงกันเพราะฤดูกาลตางกัน ภิกษุจีนจํา
พรรษาชวงฤดูรอนซึ่งฝนตกชุก ขาวกําลังเจริญเติบโต จึงเขาพรรษากลางเดือน ๔ ตนฤดูรอน ออกพรรษากลางเดือน ๗ ตนฤดูใบไม
รวง การจําพรรษาบําเพ็ญสมณกิจอยางเต็มที่ครบ ๓ เดือน ทั้งไดทํามหาปวารณาในวันออกพรรษาอยางสมบูรณ ตามคตินิยมของ
มหายานถือวาทานไดบําเพ็ญบุญกุศลไวเต็มเปยมยิ่งกวาชวงอื่นใด หากไดทําบุญกับทานในวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษาจะมี
อานิสงสแรงกลากวาวันอื่น
อนึ่งพุทธศาสนาถือวาการทําสังฆทานถวายแดสงฆสวนรวมมีอานิสงสมากกวาปฏิปุคลิกทานถวาย
เจาะจงแดภิกษุรูปเดียวหรือหลายรูป แตไมเปนสังฆทาน ฉะนั้นการทําสังฆทานใหญถวายแดสงฆในวันออกพรรษาซึ่งทานทํามหา
ปวารณาเสร็จมาใหมๆ จึงไดอานิสงสสูงสงถึงสามารถโปรดบิดามารดาในอดีตไดถึง ๗ ชาติ รวมทั้งบิดามารดาในชาติปจจุบันและ
วงศาคณาญาติใหพนจากอบายและไดผลานิสงสอันดีงามอีกอเนกประการ
แตเนนที่การชวยบิดามารดาใหพนจากอบายภูมิเปน
สําคัญ
ฉะนั้นการทํามหาสังฆทานในวันออกพรรษาจึงเรียกวาอุลลัมพนบูชาหรืออุลลัมพนสังฆทาน "อุลลัมพนะ" เปนคํา
สันสกฤตซึ่งปราชญทางพุทธศาสนาของจีนแปลวา "ชวยผูที่ถูกแขวนหอยหัวกลับขึ้นมา" โดยอธิบายวาโทษทัณฑในอบายภูมิทําให
ผูรับเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสดุจถูกแขวนหอยหัวลงมา คําวา "แขวนหอยหัว" ซึ่งแปลจากคําวา "อุลลัมพนะ" นี้ ภาษาจีนวา "เตา
เสวียน ( )" มีความหมายเชิงอุปมาวา ทุกขหรือภัยอันใหญยิ่ง "มหันต (ทุกข)" "มหันต (ภัย)" ความหมายนี้มีที่มาจากอุลลัมพนสูตร
เปนอิทธิพลภาษาสันสกฤตของพุทธศาสนาตอภาษาจีนประการหนึ่ง
จากเรื่องพระโมคคัลลานจัดอุลลัมพนสังฆทานโปรดมารดา ทําใหงานนี้ไดรับความนิยมแพรหลายมากในจีน เริ่มจาก
ในวัดแพรเขาสูวังกอนแลวแพรสูหมูประชาชนทั่วไป สมัยราชวงศเหนือ-ใต พุทธศาสนารุงเรืองทั่วจีน พิธีนี้จึงไดรับความนิยมทั่ว
ประเทศจีน เปนวันเทศกาลสําคัญของพุทธศาสนาในจีน เรียกวา "อวี่หลันเผินเจี๋ย " ขอแปลเอาความวา วันอุลลัมพนบูชา จัดของใส
อาง (ผุน ) ถวายสังฆทาน ตอมาภาชนะนี้นิยมสานดวยไมไผคลายกระจาดของไทย สมัยราชวงศเหนือ-ใต พิธีนี้จัดที่วัด ในสมัยพระ
เจาเหลียงอูตี้ยกพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ พิธีอุลลัมพนบูชาเปนพระราชพิธีประจําปพิธีหนึ่ง แตเสด็จไปจัดที่วัด ถึงสมัย
ราชวงศถังพระราชพิธีนี้จัดในวัง ในหมูชาวบานก็คงเริ่มมีการนิมนตพระมารับสังฆทานที่บานหรือในชุมชนของตนบาง ในวัดก็จัด
กันแพรหลาย งานอุลลัมพนบูชาสมัยราชวงศถังเนนถวายสังฆทานอุทิศสวนกุศลใหเปตชนเปนหลัก ตอมาสมัยราชวงศซงวัน
อุลลัมพนบูชาของฝายบานผันแปรไป ไมเนนการถวายสังฆทานเพื่ออุทิศสวนกุศลใหบิดามารดาและเปตชนทั้งหลาย แตจัดพิธีเซน
ไหวบิดามารดา บรรพชนและผีอื่นๆ เองโดยตรง พระราชพิธีในวังก็มีลักษณะเปนการไหวเจามากกวาพิธีสงฆ มีการเซนไหวผีไมมี
ญาติและทหารที่ตายในสงครามเปนกิจกรรมสําคัญอยูในพระราชพิธีดวย

ความเปลี่ยนแปลงนี้นาจะเกิดจากอิทธิพลของศาสนาเตาและลัทธิขงจื๊อ
เดิมเตาเปนเพียงลัทธิปรัชญา พัฒนาเปนศาสนาในชวงปลายราชวงศฮั่นโดยจางเตาหลิง (พ.ศ. ๕๗๗-๖๙๙) แตจิ๋ว
เรียกเตียเตาเหล็ง เตียวฬอ (จางหลู) เจาเมืองฮั่นตงในเรื่องสามกกคือหลานปูของจางเตาหลิง ไดรับยกยองวาเปน "เทียนซือ" คือ
อาจารยที่สวรรคสงมาหรือศาสดาพยากรณคนที่ ๓ ของศาสนาเตา จางเตาหลิงและเตียวฬอเปนคนพัฒนาความเชื่อเรื่องเทพประจํา
ทองฟา แผนดิน แมน้ํา ใหกลายเปนเทพซานกวนที่เปนเรื่องเปนราวขึ้น ถึงยุคราชวงศเหนือ-ใตมีคัมภีรของศาสนาเตาอธิบายเรื่อง
เทพซานกวนหรือซานหยวนอยางชัดเจนวาเทียนกวนมีหนาที่ประทานโชค ตี้กวนประทานอภัยโทษ สุยกวนขจัดทุกขภัย วันเทศกาล
จงหยวนของศาสนาเตาคงจะเริ่มมีเคาในชวงหลังของราชวงศเหนือ-ใต แตมาปรากฏชัดเจน แพรหลายในสมัยราชวงศถัง

การสรางวันเทศกาลจงหยวนของศาสนาเตาเห็นไดชัดวาเลียนแบบพุทธศาสนาและหลักธรรมสําคัญของลัทธิขงจื๊อมา
เปนพื้นฐาน ประเพณีจีนโบราณตามลัทธิขงจื๊อมีการเซนไหวบรรพชนและผีไมมีญาติในเดือน ๗ อยูแลว การเซนไหวบรรพชน
จัดเปนคุณธรรมขอ "เซี่ยว ( )" คือกตัญูตอบิดามารดาและวงศตระกูล การไหว "ลี่" ซึ่งเปนผีดุรายไมมีญาติแมจะเกิดจากความกลัว
แตก็มีความสงสารอยูดวย เขาหลักธรรมขอ "เหญิน ( )" คือความเมตตากรุณา เมื่อพิธีอุลลัมพนสังฆทานของพุทธศาสนาเขามา คน
จีนรับไดเต็มที่เพราะสอดคลองกับคุณธรรมเรื่องความกตัญูตอพอแมและวงศตระกูล (เซี่ยว) ในวันอุลลัมพนบูชานอกจากมี
สังฆทานแลวยอมตองมีพิธีอุทิศสวนกุศลใหผีไมมีญาติตามคตินิยมเดิมของจีนรวมอยูดวย เพราะความเมตตากรุณาเปนคุณธรรม
สําคัญยิ่งขอหนึ่งของพุทธศาสนา และคงจะเปนดวยอิทธิพลพุทธศาสนา ทําใหผีไมมีญาติของจีนซึ่งเดิมดูนากลัวกลายเปนนาสงสาร
มากกวา
ศาสนาเตาไดเอาคุณธรรมเรื่อง "เซี่ยว (กตัญูตอพอแมและบรรพชน)" และ "เหญิน (เมตตากรุณา)" ของลัทธิขงจื๊อ
เปนหลัก เอาเรื่องจัดพิธีทางศาสนาเพื่อใหพอแมและบรรพชนพนจากบาปและทุกขภัยทั้งปวงของพุทธศาสนามาประกอบสรางวัน
เทศกาลจงหยวนใหตรงกับวันอุลลัมพนบูชา
แตใหความสะดวกกวาตรงที่ไหวเทพจงกวนหรือจงหยวนเพียงองคเดียวก็ทําให
วิญญาณบรรพชนและผีทั้งปวงพนบาปและทุกขภัยไดทั้งหมด เพราะทานเปนเทพสูงสุดในการ "อภัยโทษ" อนึ่งตามหลักลัทธิขงจื๊อ
การเซนไหวบรรพชนในวันเทศกาลตางๆ ถือเปนกิจสําคัญของลูกหลานจะงดเวนมิได ประกอบกับสถานะของภิกษุ ภิกษุณีในจีน
ไมไดเปนที่เคารพมากนัก ศูนยกลางชุมชนไมไดอยูที่วัดแตอยูที่ศาลประจําตระกูล ตั้งแตราชวงศถังเปนตนมา ศาสนาเตารุงเรืองแขง
เคียงกับพุทธศาสนา แตลัทธิขงจื๊อเปนแกนกลางของสังคมจีนตลอดมา นานเขาการอุทิศสวนกุศลใหบรรพชนและผีอื่นผานพระโดย
จัดพิธีใหญโตอยางอุลลัมพนบูชาก็เสื่อมลง แตยังมีอิทธิพลแฝงอยูไมนอยในกิจกรรมอันเนื่องดวยสารทจีนเสมอมา
ตั้งแตราชวงศถังเปนตนมาชื่อ "จงหยวนเจี๋ย (เทศกาลบูชาเทพจงหยวน)" เปนชื่อทางการของเทศกาลกลางเดือน ๗
หรือสารทจีนตลอดมาจนปจจุบัน ชาวบานจีนนั้นรับกิจกรรมทั้งของพุทธ เตา และขงจื๊อมาคัดสรร ผสมผสานจนกลมกลืนกันไป แต
มีจุดมุงหมายสําคัญรวมกันอยูที่เซนไหวบรรพชน และอุทิศสวนกุศลใหผีไมมีญาติ สวนในวัดพุทธและเตาตางฝายยังรักษากิจกรรม
ของตนอยูไมปนกัน
ตั้งแตราชวงศซง สังคมเมืองขยายตัว มีตลาดใหญในเมืองตางๆ เปนศูนยกลาง
การคา กิจกรรมสังคม และความบันเทิง วันเทศกาลตางๆ มีเรื่องบันเทิงเขามาเกี่ยวของ ไดทั้งบุญ
กุศลและความสนุกสนาน เทศกาลจงหยวนมีกิจกรรมประกอบเพิ่มขึ้นที่สําคัญคือการลอยโคม มี
การละเลนตางๆ มหรสพสมโภช สมัยราชวงศซงเหนืองิ้วมีรูปแบบชัดเจนขึ้นแมยังไมสมบูรณก็
ตาม แตหลังจากผาน "เทศกาลเจ็ดเจ็ด" คือ ๗ ค่ํา เดือน ๗ (วันแหงความรักของหนุมสาวจีน) แลว
จะมีงิ้วเลนเรื่อง "พระโมคคัลลานโปรดมารดาในนรก" ฉลองเทศกาลจงหยวนไปจนถึงวัน
กลางเดือน งิ้วเรื่องนี้แตงตามเคาเรื่องในอุลลัมพนสูตร เปนงิ้วที่ "มีเนื้อเรื่องสมบูรณเรื่องแรก" ใน
ประวัติการละครจีน เนื้อเรื่องมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากพระสูตรวา พระโมคคัลลานเดิมชื่อฟูหลอปู
(โปวหลอปก) บิดาชื่อฟูเซี่ยง (โปวเสี่ยง) มารดาชื่อหลิวชิงถี (เหลาแชที้) ฟูเซี่ยงและฟูหลอปูมี
ศรัทธาในศาสนา เคารพนักบวช โดยเฉพาะอยางยิ่งภิกษุ ภิกษุณี แตนางหลิวชิงถีเปนคนบาปหยาบชา เกลียดชังนักบวชมาก เมื่อบิดา
ลวงลับ ฟูหลอปูตองคาขายแทน ครั้งหนึ่งกอนออกไปคาขายตางเมืองไดขอรองมารดาใหมีศรัทธาเคารพภิกษุ ภิกษุณี นางรับปากแต
กลับรายตอนักบวชทั้งหลายเหมือนเดิม พอบุตรชายกลับมาถามวาไดทําตามที่รับปากไวหรือเปลา นางสาบานวาถาไมไดทําขอใหตก
อเวจีนรก พญายมจึงสงยมทูตมาเอาตัวนางลงนรกทันที ฟูหลอปูออกบวชมีนามวาโมคคัลลาน สําเร็จอรหันตเปนเลิศในทางมีฤทธิ์ รู
วามารดาอยูในนรกจึงตามลงไป พอไดพบกันก็สงอาหารให นางรับไปยังไมทันไดกินก็ถูกเหลาเปรตแยงไปสิ้น แลววิญญาณก็ถูก
สงไปเกิดเปนหมาในบานขุนนางแซเจิ้ง (แต) พระเถรเจาจึงตามไปซื้อเอามาเลี้ยงดูจนตาย ก็กลับไปเกิดในนรกอีก ตอมาทานจัด
"อุลลัมพนสังฆทาน" ตามที่พระพุทธองคทรงแนะนํา มารดาจึงพนจากนรกและไดรับสถาปนาจากเง็กเซียงฮองเตเทวบดีใหเปน
"เชวี่ยนซานฟูเหญิน (คึ่งเสียงฮูหยิน)-ชักชวนใหคนทํากุศล" ในเนื้อเรื่องมีรายละเอียดสนุกสนานชวนติดตาม แงงามทางศิลปะและ
ขอคิดสอนใจอีกมาก เปนอันวาถึงสมัยราชวงศซงเหนือ (พ.ศ. ๑๕๐๓-๑๖๖๙) เทศกาลจงหงวนเปนงานนักขัตฤกษสนุกสนานงาน
หนึ่ง

พอถึงราชวงศซงใต (พ.ศ. ๑๖๖๙-๑๘๒๒) จีนกลัวศึกมองโกลจึงจัดงานนี้ในวัน ๑๔ ค่ํา เดือน ๗ ปจจุบันในมณฑล
กวางสียังคงไหวสารทจีนในวัน ๑๔ ค่ําอยู
ถึงสมัยราชวงศหมิง (พ.ศ. ๑๙๑๑-๒๑๘๗) และตนราชวงศชิง (พ.ศ. ๒๑๘๗-๒๔๕๔) เทศกาลจงหยวนยิ่งคึกคัก
สนุกสนาน มีมหรสพและการละเลนนานาชนิดเฉลิมฉลอง เชน เพลงพื้นเมือง เชิดสิงโต งิ้ว ประกวดโคม ลอยโคม แหเจา แหขบวน
ผี กายกรรม ฯลฯ ถึงปลายราชวงศชิงเทศกาลนี้ก็ยังคึกคักแพรหลายทั่วประเทศ เชนที่ปกกิ่ง วัด ๘๔๐ กวาแหงจัดงานอุลลัมพนบูชา
ใหญเล็กตางกันไปตามกําลัง ถึงยุคนี้การไหวบรรพบุรุษเปนกิจกรรมสําคัญที่สุดเชนเดียวกับวันเช็งเมง (ชิงหมิง) มีทั้งไหวที่บานหรือ
ศาลประจําตระกูลและออกไปไหวที่สุสาน (ฮวงซุย) แตจุดมุงหมายตางกัน ไหวเช็งเมงเปนการแสดงความกตัญูรําลึกถึงบรรพชน
ไหวสารทจีนเพื่อใหทานพนอบายภูมิและสรรพทุกขภัย ทั้งยังมีใจเกื้อกูลไหวผีไมมีญาติอีกดวย การไหวผีไมมีญาติมีทั้งไหวที่บาน
และจัดงานทิ้งกระจาดอุทิศสวนกุศลให
ตั้งแตจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบสาธารณรัฐ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ เปนตนมา ภัยสงครามและความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมทําใหเทศกาลนี้เสื่อมลงอยางรวดเร็วในจีนภาคเหนือ คงเหลืออยูแตทางภาคใต แตในยุครุงเรืองเทศกาลนี้ได
แพรไปยังชนชาติสวนนอยในจีนหลายเผา เชน จวง หลี เซอ แมว ตางชาติที่รับอารยธรรมจีนคือญี่ปุน เกาหลี เวียดนาม ยังคงมี
เทศกาลนี้อยู โดยเฉพาะในญี่ปุนเปนเทศกาลใหญเทศกาลหนึ่ง
เทศกาลสารทจีนที่เต็มรูปแบบ มีกิจกรรมสําคัญและกิจกรรมที่เกี่ยวของหลาย
ประการ คือ ไหวเทพจงหยวน ไหวบรรพบุรุษ ไหวผีไมมีญาติ ลอยโคม ไหวเทพารักษประจํา
เมือง (เจาพอหลักเมือง) ทิ้งกระจาด ในอดีตบางแหงมีการไหวเทพแหงนาดวย ในวัดพุทธจัดงาน
อุลลัมพนสังฆทาน วัดเตาไหวเทพจงหยวนและจัดพิธีกรรมทางศาสนาของตน
ไหวเทพจงหยวน
เทพจงหยวนเปนเทพประจําเทศกาลสารทจีน ชื่อเต็มวา "จงหยวนตาตี้-อธิบดีแหง
คืนเพ็ญกลาง" หรือ "ตี้กวนตาตี้-ธรณิศมหาเสนาธิบดี" เรียกสั้นๆ วา "ตี้กวน-ธรณิศเสนา" มี
หนาที่ควบคุมดูแลเทพแหงมหาบรรพตทั้งหา (ของจีน) ภูเขาและแมน้ํา เจาที่ประจําเมืองทุกเมือง
เทพในเมืองที่มีหนาที่เกี่ยวของกับมนุษย ตรวจดูโชคเคราะหของสรรพสัตว ตรวจบัญชีความดีความชั่วของมนุษย และหนาที่สําคัญ
คือใหอภัยโทษแกผูรูผิดกระทําพลีบูชาทาน วัน ๑๕ ค่ํา เดือน ๗ ทานจะลงมาตรวจบัญชีชั่วดีของมนุษยแลวประทานอภัยให
นอกจากนี้ทานยังตองมาเปนประธานดูแลการไหวผีไมมีญาติ ซึ่งคนเปนผูไหว โดยทานจะไปเจรจากับ "ลี่" ราชาของผีพวกนี้ ใหชวย
คุมดูแลบริวารไมใหทํารายมนุษย ฉะนั้นผูคนจึงกินเจ ทําพิธีเซนสรวงบูชาทาน เซนไหวบรรพชน เพื่อใหทานอภัยโทษใหทั้งแก
ตนเองและวิญญาณบรรพชน ปจจุบันในไตหวันนิยมไหวทานตั้งแตยามแรกของวัน ๑๕ ค่ํา จีนแบงวันคืนออกเปน ๑๒ ยาม ยามละ
๒ ชั่วโมง ยามแรกคือชวง ๕ ทุมถึงตี ๑ (๒๓.๐๐-๐๑.๐๐ น.) ยามแรกของวัน ๑๕ ค่ํา ก็คือชวง ๒๓.๐๐-๐๑.๐๐ น. ของคืนวัน ๑๔ ค่ํา
เพราะจีนเริ่มวันใหมตอน ๕ ทุม ถาไมไหวตอน ๕ ทุม ก็มาไหวตอนเที่ยงวันของวัน ๑๕ ค่ํา หลังจากไหวบรรพบุรุษไปแลว ในจีน
แตละถิ่นเวลาไหวตางกัน บางถิ่นก็ไมไดไหวแลว สวนในไทยไมปรากฏมีพิธีไหวเทพจงหยวนโดยเฉพาะ ประเพณีนิยมการไหวใน
วันเทศกาลจีนของไทยจะไหวเจาและเทวดาทั้งหมดตอนเชา อนึ่งคนจีนในไทยนับถือ "ตี่จูเอี๊ย ( )" คือ "เจาที่" มาก มีศาลเล็กๆ ตั้งอยู
ในบานแทบทุกบาน ตี่จูเอี๊ยอยูใตบังคับบัญชาของตี้กวน (ธรณิศเสนา) หรือเทพจงหยวน จึงถือไดวาเปนตัวแทนของทานประจําอยู
ทุกบาน การไหวตี่จูเอี๊ยจึงพออนุโลมแทนการไหวเทพจงหยวนได
ไหวบรรพชน
การเซนไหวบูชาบรรพชนเปนประเพณีเกาแกที่สุดของจีน เพราะจีนถือระบบวงศตระกูลเปนเรื่องสําคัญที่สุด เปน
ศูนยกลางของสังคมและวัฒนธรรมจีน การไหวบรรพชนเปนกิจสําคัญที่สุดของลูกหลาน เจาอาจไมตองไหวก็ได แตปูยาตายายไม
ไหวไมได
การไหวบรรพชนในวันสารทจีน เดิมมีทั้งไหวที่บานหรือศาลประจําตระกูล (ฉือถาง ) ในหมูบาน และไปไหวที่
สุสานเหมือนวันเช็งเมง แตปจจุบันเหลือแตการไหวที่บาน ตามความเชื่อของชาวจีนเชื่อวา วันสารทจีนวิญญาณบรรพชนที่ยังไมได
ไปเกิดจะกลับมาเยี่ยมบาน แตกอนที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน มีประเพณีเชิญวิญญาณบรรพชนมาบานตั้งแตเย็นวัน ๑๒ ค่ํา เดือน

๗ แลวไหวตอนค่ําตั้งแตวัน ๑๒-๑๔ ค่ํา วัน ๑๕ ค่ําไหวใหญ ตอนค่ําทําพิธีสงวิญญาณกลับ ปกติการไหวบรรพชนนิยมไหวชวงกอน
เที่ยง ตั้งแต ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป โดยไปไหวที่ศาลประจําตระกูลในหมูบาน ซึ่งมีปายสถิตวิญญาณของบรรพชนรวมอยู หรือจะไหว
ในบานของตนเองก็ได
ไหวผีไมมีญาติ
การไหวผีไมมีญาติเปนกิจกรรมสําคัญของวันสารทจีนมาแตโบราณ ผีพวกนี้โบราณเรียกวา "ลี่ ( )" ถือเปนผีชั่วราย
อิทธิพลพุทธศาสนาทําใหทัศนะของผีพวกนี้เปลี่ยนไปเปนผีที่นาสงสาร จนปจจุบันเรียกผีพวกนี้วา "ฮอเฮียตี๋ ( )" แปลวา "พี่นองที่ดี"
การไหวผีพวกนี้ไมไหวในบาน นิยมไหวริมถนนหนทาง ชายน้ํา สมัยโบราณจัดสถานที่ไหวนอกเมือง เรียกวา "ลี่ถาน ( )" ในอดีต
การไหวผีไมมีญาติเปนกิจกรรมสําคัญที่ขาดไมได นอกจากไหวในวันสารทจีน ๑๕ ค่ํา เดือน ๗ แลวยังไหวในวัน ๑ ค่ํา และวัน ๓๐
ค่ํา ซึ่งเปนวันเปดประตูยมโลกและปดประตูยมโลกอีกดวย แตปจจุบันในจีนการไหว "ฮอเฮียตี๋" ในวันสารทจีนเหลือนอยมาก ในถิ่น
กวางตุง แคะ ฮกเกี้ยน แตจิ๋ว แทบไมมีเลย เพราะยกไปไหวรวมกันเปนกิจกรรมของชุมชน โดยเรี่ยไรเงิน ขาวของไปจัดพิธี "ซีโกว (
)" ไหวผีไมมีญาติที่วัดในชวงหลังวันสารทจีน สวนในไตหวันยังมีผูไหวอยู นิยมไหวชวงเย็นตั้งแต ๑๖.๐๐ น. เปนตนไป ในไทยแต
กอนไหวกันแทบทุกบาน ปจจุบนั ยังพอมีเหลืออยูบางไมมากนัก
ลอยโคม
กิจกรรมนี้ถาคนไทยเห็นคงเรียกวาลอยกระทง แตตามหลักของจีนตองเรียกวาโคม เพราะ
ตองมีเทียนหรือประทีปอื่นเปนสวนสําคัญที่สุด รูปทรงโคมอาจเปนรูปดอกบัว โคมไฟ บานหลังเล็กๆ
หรือลักษณะอื่น ขางในมีเทียนหรือประทีปอื่นจุดสวางไสว
ที่มาของการลอยโคมตําราบางเลมวา พุทธศาสนานํามาจากอินเดียสมัยราชวงศถัง แตบาง
เลมก็วานาจะเกิดจากศาสนาเตา เพราะเตามีประเพณีชักโคมบูชาดาวและเทพเทียนกวน (นภเสนา) ในวัน
เทศกาลหยวนเซียวกลางเดือนอายมากอน กลางเดือน ๗ เปนเทศกาลบูชาเทพตี้กวน (ธรณิศเสนา) จึงจุด
โคมบูชาทานบาง แตลอยลงน้ําแทนเพื่อสองทางใหผีขึ้นมาสูโลกมนุษย รับเครื่องเซนสังเวยและ "การอภัย
โทษ" จากเทพตี้กวน ทั้งพุทธ เตา เชื่อวาน้ําเปนทางเชื่อมหรือแดนตอยมโลกกับมนุษยโลก ในคัมภีรพุทธกลาววามีแมน้ําชื่อ "ไนเหอ
( )" กั้นระหวางโลกมนุษยกับยมโลก ในพิธีอุลลัมพนสังฆทานจึงมีการลอยโคมเพื่อสองทางใหผีขามแมน้ําไนเหอดวย
การลอยโคมในวันสารทจีนคงมีมาตั้งสมัยราชวงศถัง ถึงสมัยราชวงศซงใต มีบันทึกวา "ราชสํานักสงขันทีไปลอย
โคมนับหมื่นดวง" ในวันนี้ สมัยราชวงศหยวนการลอยโคมแพรหลายไปทั่วประเทศจีน มีบันทึกของคนรวมสมัยกลาวถึงประเพณีนี้
ในเมืองหลวงวา "เดือน ๗ วัน ๑๕ ค่ํา วัดตางๆ จัดงานอุลลัมพนสังฆทาน ตอนค่ําลอยโคมลงแมน้ํา เรียกวา ลอยคงคาประทีป" เถียน
ยูเฉิงบันทึกประเพณีนี้ในเมืองหางโจวสมัยนั้นไววา "วัน ๑๕ ค่ํา เดือน ๗ เรียกวาเทศกาลจงหยวน เลาสืบกันมาวาเปนวันที่เทพตี้
กวนประทานอภัยโทษ ผูคนจะถือศีลกินเจ สวดมนตอุทิศใหบรรพชนและผีทั้งหลายใหพนโทษภัย---พระสงฆจัดงานอุลลัมพน
สังฆทาน ลอยโคมในทะเลสาบซีหูและที่เจดีย แมน้ํา เรียกวา "สองยมโลก"" ในสมัยราชวงศหมิงและชิง การลอยโคมเปนทั้งการบุญ
และงานรื่นเริงสนุกสนาน หนังสือ "จิงโตวเฟงซูจื้อ (บันทึกประเพณีเมืองหลวง)" กลาววา "วัน ๑๕ ค่ํา เดือน ๗ เปนวันเทศกาลจง
หยวน เลาสืบกันมาวาเปนวันที่เทพตี้กวนประทานอภัยโทษ ผูคนไปเซนไหวบรรพชนที่สุสานเหมือนวันเช็งเมง พระสงฆสวดมนต
ทําพลีกรรม เผาเรือกระดาษเรียกวา "สงธรรมนาวา" เชื่อวาจะชวยรับผีไมมีญาติออกจากยมโลก ในตลาดขายโคมนานาชนิด ที่ทํา
เปนรูปดอกบัวเรียกวาปทุมมาลยประทีป ที่ทําเปนรูปใบบัวเรียกปทุมบรรณประทีป ตกค่ําเด็กๆ รวมกันเปนกลุมๆ ตางถือโคม
ดอกบัว โคมใบบัวเดินไปตามถนนตรอกซอกซอยรองวา "โคมดอกบัว โคมดอกบัว จุดวันนี้ พรุงนี้โยน" บางก็เอาผลไมมาปกธูป
เทียนทั่วทั้งลูก เรียกวาโคมธูปเทียนและใชไมยาวปกธูปเทียนเปนรูปตนไม โคมพวกนี้ทําใหที่มืดมีแสงระยิบระยับราวหิ่งหอยนับ
หมื่น เหมือนแสงผีทั่วพันลี้ นาชมยิ่งนัก" การจุดโคมพราวพรางระยิบระยับไปทั่วนี้ยังเปนการเซนสรวงบรรพชน ขอใหพืชพรรณ
ธัญญาหารสมบูรณอีกดวย บางแหงเอาธูปเทียนปกที่ดิน ยิ่งปกมากยิ่งดี เรียกวา "ดํานา" เปนเครื่องหมายวาขาวกลางอกงามดี และ
เปนการบูชาพระกษิติครรภโพธิสัตว ผูมีมหาปณิธานโปรดสัตวใหพนบาปหมดไปจากนรก ขอใหทานชวยโปรดวิญญาณบรรพชน
และเปตชนทั้งหลายใหพนนรก และอํานวยสุขสวัสดีแกคนที่ยังมีชีวิตอยู

การลอยโคมในอดีตมีทําตั้งแตวัน ๑๓-๑๕ ค่ํา ในไตหวันนิยมลอยวัน ๑๔ ค่ํา เพื่อสองทางใหผีขึ้นมารับการเซนไหว
ในวัน ๑๕ ค่ํา ในจีนบางแหงลอย ๑๕ ค่ํา มีคําอธิบายวาเมื่อผีไดรับการเซนไหวและสวนกุศลพนจากบาป แตหาทางไปผุดไปเกิดไม
เจอ แสงโคมจากพิธีลอยโคมทําใหผีเห็นภพภูมิที่จะไปเกิดได ความเชื่อนี้เกิดทีหลัง กลาวโดยสรุปการลอยโคมเปนการสองทางใหผี
และคนก็ไดรับความสนุกสนานไปดวย
หลังจากสิ้นราชวงศชิงการลอยโคมเสื่อมตามเทศกาลสารทจีนไปดวย ในจีนยังมีทําอยูบางในบางถิ่น เชน ที่
อําเภอหนันจาง จังหวัดเซียงผาน มณฑลหูเปย ยังมีการลอยโคมในเทศกาลสารทจีน กลางวันมีการเลน "แปรอักษรโคม" กอน โดย
แบงเปน ๒ ทีม ทุกคนถือโคม ทีม ก จะเอาโคมไปวางเรียงเปนรูปตัวอักษรกอน เชน (อี-หนึ่ง) ทีม ข ตองใชอักษรนี้เปนฐาน ตอเติม
หรือเปลี่ยนแปลงใหเปนอักษรอื่น เชน (เออว-สอง) (ซาน-สาม) (เฟง-อุดมสมบูรณ) สลับกันไปมาเชนนี้จนกวาจะ "จน" แปรเปน
อักษรตอไปไมได ทีมที่ "จน" เปนผูแพ ในไตหวันแตกอนทุกวัดมีพิธีลอยโคม แตปจจุบันเหลือที่วัดหลงซานเพียงแหงเดียว สวนใน
เมืองไทยไมมีพิธีลอยโคมในเทศกาลสารทจีนเลย การลอยโคมไปทําในเทศกาลกินเจ
เดือน ๙
ไหวเทพารักษประจําเมือง
เทพารักษประจําเมือง ภาษาจีนเรียกวา "เฉิงหวง ( )" แตจิ๋วเรียก "เสี่ยฮึ้ง"
หรือ "เสี่ยฮวง" เดิมเปนเทพแหงคูเมืองและกําแพงเมือง ตอมากลายเปนเทพารักษผูปก
ปกรักษาเมืองทั้งหมดรวมทั้งประชาชนตลอดจนวิญญาณคนตายและผีทั้งหลาย คนไทย
เรียกเทพองคนี้วา "เจาพอหลักเมือง" ที่กรุงเทพฯ มีศาลทานอยูในยานสําเพ็ง แถบหลังโรงหนังเทียนกัวเทียน ในจีนมีศาลใหญของ
ทานอยูทุกเมือง เชน ของถิ่นแตจิ๋วอยูที่อําเภอกิกไซ (เจียหยาง) และยังมีศาลยอยอยูตามชุมชนบางแหง บางหมูบานอีกดวย
เทพเฉิงหวงอยูใตบังคับบัญชาของเทพจงหยวน (ตี้กวน) มีหนาที่ดูแลผีในเมืองของตนแทนทาน ฉะนั้นเทศกาลสารท
จีนจึงตองเซนไหว เพื่อขออนุญาตใหผีทั้งหลายเขาเมืองมารับเครื่องเซนสังเวยได พิธีนี้คงมีมาแตครั้งราชวงศถัง ตั้งแตราชวงศซง
เปนตนมาแพรหลายไปทั่วประเทศ นานวันเขาพิธีเซนไหวทานยิ่งเพิ่มความสําคัญและคึกคักยิ่งขึ้น มีพิธีแหเทวรูปของทานไปรอบ
เมือง และออกนอกเมืองไปถึงมณฑลพิธีไหว "ลี่" หัวหนาผีไรญาติแลวแหกลับ เปนกิจกรรมที่คึกคักสนุกสนานอยางหนึ่งในเทศกาล
สารทจีน แตในไทยไมเคยมีประเพณีนี้ และเทพองคนี้คนไทยเชื้อสายจีนสวนมากไมรูจัก
ทิ้งกระจาด
การอุทิศสวนกุศลใหผีไรญาติ นอกจากการเซนไหวสวนตัวของแตละครอบครัวแลว ยังมีพิธีกรรมของสวนรวมแตละ
ชุมชนอีกดวย การทิ้งกระจาดเปนพิธีสําคัญเพื่อการนี้ เปนการ "ซีโกว" คือการอุทิศสวนกุศลแกผีไมมีญาติแบบหนึ่ง ชื่อตามคัมภีร
พุทธศาสนาของจีนเรียกวา " " แตจิ๋วอานวา "หยูแคเอี่ยมเคา" จีนกลางวา "อวี๋เจียเยี่ยนโขว" แปลวา "พิธีเปรตพลีโยคกรรม" เปนพิธี
สําคัญคูกับ "อุลลัมพนสังฆทาน" ของวัดและพุทธศาสนิกชนจีน อุลลัมพนสังฆทาน จัดขาวสาร อาหารแหง เครื่องอุปโภคบริโภคใส
อางหรือกระจาดถวายสังฆทาน อุทิศสวนกุศลแกบิดามารดาและบรรพชน สวนผีไรญาติจัดพิธีทิ้งกระจาดอุทิศสวนกุศลให หลักการ
สําคัญของพิธีคือแจกทานแกคนยากจนอุทิศสวนกุศลแกผีไรญาติ โดยผานพิธีกรรมทางพุทธศาสนา นิมนตมาทําพิธีพุทธบูชา สวด
มนตบทที่เกี่ยวของกับพิธีนี้แลวเอาขาวของที่มีผูบริจาคมาแจกแกผูมารับทานซึ่งสวนมากเปนคนยากจน แตอาจมีพวก "อยากจน"
ปะปนอยูบาง รายละเอียดโปรดอานในเรื่องพิธีทิ้งกระจาดของอาจารยเศรษฐพงษ จงสงวน ปจจุบนั การจัดอุลลัมพนสังฆทานในหมู
ชาวบานจีนสูญสิ้นไป แตการทิ้งกระจาดยังไดรับความนิยมอยู แตรูปแบบที่จัดในจีน ไตหวัน และไทยมีความแตกตางกันบาง พิธีนี้
สวนมากจัดหลังวันตรุษจีน แตละถิ่นไมตรงกัน แตตองกอนวัน ๓๐ ค่ํา เดือน ๗ อันเปนวัน "ปดประตูยมโลก"
กิจกรรมปลีกยอยอื่น
นอกจากกิจกรรมสําคัญดังกลาวขางตนแลว ในแตละถิ่นยังมีกิจกรรมปลีกยอยอื่นตางกันไปอีกมาก บางถิ่นมีพิธีเซน
ไหวเทพแหงนาโดยเฉพาะดวย แตหลายถิ่นมีงิ้วเฉลิมฉลองใหทั้งคนและผีดู โดยเฉพาะถิ่นแตจิ๋วในอดีตถือเปนเรื่องสําคัญ ปจจุบัน
เสื่อมคลายไป สวนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเปยปจจุบัน ในวันสารทจีนคนจะไป "เตนผี" ที่ทางสามแพรง ถือวาเปน
การเลนงิ้วใหผีดู ในทองถิ่นนั้นมีเพลงพื้นบานสั้นๆ วา "วันสารทจีน ผีไปทั่ว เดินไปเดินมา หางิ้วดู" และมีนิทานพื้นบานเลาวา พระ

เจาถังสวนจงโปรดงิ้วมาก วันสารทจีนทรงรวมแสดงเปนตัวตลกใหประชาชนดู คนไปดูงิ้วกันหมดจนลืมผี ผีจึงไปเขาฝนพระองควา
ขอไปดูงิ้วบาง ก็ทรงอนุญาต แตนั้นมาจึงเกิดประเพณีมีงิ้วฉลองเทศกาลสารทจีน
สารทจีนในเมืองจีนยุคปจจุบัน
ปจจุบันในประเทศจีนเทศกาลสารทจีนยังเหลือแตทางภาคใตดังกลาวแลวขางตน แตไมคอยคึกคักเหมือนสมัยกอน
เหลือแตการไหวบรรพบุรุษเปนสําคัญ สวนมากไหวที่ศาลประจําตระกูล เพราะมีปายสถิตวิญญาณบรรพบุรุษรวมอยูที่นั่น แตถามี
บรรพบุรุษที่ยังไมไดทําปายสถิตวิญญาณเขาศาลก็ตองจัดไหวที่บานดวย การไหวบรรพชนไหวชวงสายถึงเที่ยง เนื่องจากแตละ
หมูบานมีคนมากนับรอยนับพันครอบครัว จึงหมุนเวียนกันไปไหวใหทันกอนเที่ยง การไหวเจาและเทวดาตอนเชาไมไดจัดของไหว
เปนพิเศษ ไหวเหมือนไหว "ชิวอิด จับโหงว" คือไหวตนเดือนและปลายเดือนตามปกติ เทพจงหยวนประจําเทศกาลสารทจีนไมคอย
มีคนรูจัก จึงไมมีพิธีไหวทานโดยเฉพาะ สวนการไหว "ฮอเฮียตี๋" ตอนบายนั้น ในถิ่นแตจิ๋วและจีนแคะไมมีมานานแลว คงเหลือแต
พิธี "ซีโกว" ซึ่งจัดที่วัดในชวงปลายเดือนใกลวันปดประตูยมโลก
สวนในไตหวันเทศกาลสารทจีนยังคึกคักมาก ตัววันสารทจีนกลางเดือน ๗ เปนวันหยุดราชการ มีกิจกรรมอันเนื่อง
ดวยเทศกาลตั้งแตตนเดือนจนถึงสิ้นเดือนดังนี้
๑. วัน ๑ ค่ํา เปดประตูยมโลก จัดของไหว "ฮอเฮียตี๋" หนาประตูบานตั้งแต ๔ โมงเย็นเปนตนไป ของไหวตองมาก
เพราะมีความเชื่อวาถานอย ไมพอใหผีกิน ผีอาจไมพอใจ สวนตามวัด ศาลเจาจะจุดโคมเชิญวิญญาณตั้งแตวันนี้
๒. วัน ๑๕ ค่ํา ตัววันสารทจีน ไหวเทพจงหยวนตอน ๕ ทุม (คืน ๑๔ ค่ํา) อันเปนยามแรกของวัน ๑๕ ค่ํา ชวงสาย
ไหวบรรพชน เย็นหลัง ๔ โมงเย็นไหว "ฮอเฮียตี๋" เจาและบรรพชนไหวในบาน ฮอเฮียตี๋ไหวนอกบานตรงหนาประตู
๓. วัน ๓๐ ค่ํา ปดประตูยมโลก ไหวฮอเฮียตี๋หนาประตูบานอยางเคย วัดและศาลเจาเก็บโคมเชิญวิญญาณตอนค่ํา
วันนี้ หลังจากไหว "สงผี" กลับแลว อนึ่งวันนี้เปนวันประสูติกาลของพระกษิติครรภโพธิสัตว จึงจัดของไปไหวที่ศาลทานดวย
นอกจากนี้วัดและชุมชนแตละแหงยังจัดงานทิ้งกระจาดอุทิศสวนกุศลแกผีไมมีญาติ โดยแตละแหงจัดตางวันกัน จึง
กลายเปนงานเที่ยวสนุกสนานหมุนเวียนกันไป แตตอนหลังนิยมจัดในวัน ๑๕ ค่ํา เพื่อประหยัดเวลา
เนื่องจากเดือน ๗ เปนเดือนผี คนจีนจึงไมนิยมจัดงานมงคลเดือนนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแตงงาน และในวัน ๑๕ ค่ํา
ซึ่งเปนวันไหวใหญจะหยุดงาน งดคาขาย เพื่อใหถนนวางผีเดินไดสะดวก บางถิ่นทั้งในจีนและไตหวัน
ยังถือเคล็ด "หลบผี" ไมใหเด็กออกวิ่งเลน เพราะกลัวไปชนผีแลวถูกหลอกหลอนทําราย
ของไหวสารทจีน
สารทจีนไมมีของไหวเฉพาะเทศกาลเหมือนตรุษจีน (ขนมเขง) หยวนเซียว (บัวลอยน้ํา
ขิง) ไหวพระจันทร (ขนมไหวพระจันทร) และเทศกาลอื่นอีกหลายเทศกาล สารทจีนใชของไหวเหมือน
ไหวเจาไหวผีโดยทั่วไป คือ ๑. ชา ๒. เหลา แสดงถึงผลเก็บเกี่ยวสมบูรณมีขาวเหลือหมักเหลาไวใชจึง
ขาดมิได ๓. ขาวสวย หามใชขาวตมเพราะแสดงวายากจนขาวไมพอกิน ๔. ซาแซ ( ) คืออาหารประเภทเนื้อสัตว ๓ อยาง เชน เปด ไก
หมู หรือ ไก หมู ปลา หรืออาจใชไข (แทนไก หรือเปด) หมู ๑ ชิ้น และปลาหมึกก็ได ถามีศรัทธาและกําลังพออาจเปนโหงวแซ ( )
คืออาหารประเภทเนื้อสัตว ๕ อยางก็ได ๕. กับขาวและของหวาน ๖. ของที่ทําจากแปงที่คนจีนแตจิ๋วเรียกวา "กวย ( )" เชน ขนม
กุยชาย สิ่วทอ ของเหลานี้แสดงวาไดผลเก็บเกี่ยวดี มีขาวมาแปรรูปเปนอาหารอื่น ของบางอยางก็มีความหมายเปนมงคลโดยเฉพาะ
เชน สิ่วทอแสดงถึงความมีอายุยืน ดวยเหตุนี้จึงนิยมใชหมี่ในพิธีเซนไหวดวย ๗. ผลไม นิยมผลไม ๕ อยาง เรียกวาโหงวกวย ๘.
กระดาษเงินกระดาษทอง ถาไหวเจาใชแผนใหญที่เรียกวางึ่นเตี๋ย ถาไหวผีใชแผนเล็กที่เรียกกิมจั้ว ๙. เงินผี คือกระดาษที่ทําเปน
ธนบัตรที่ใชในยมโลก
ของไหวนี้โดยเฉพาะผลไม ไมใชของที่เชื่อกันวาไมเปนมงคล สวนมากเปนของหรือผลไมที่มีชื่อพองเสียงหรือคลาย
กับคําที่ไมเปนมงคล ซึ่งแตละถิ่นถือตางกันตามสําเนียงภาษา เชน คนจีนในไทยไมใชมังคุดไหว คนจีนแตจิ๋วในไทยไมใชมะมวง
ไหว เพราะภาษาชาวบานเรียกมะมวงวา "สวย" ใกลกับคําวา "ซวย" ของที่มีความหมายหรือลักษณะไมเหมาะสมก็ไมใช ตามหลัก
ดังกลาวในไตหวันไมใชฝรั่ง มะเขือเทศ ลูกพลัม ( ) และนอยหนา ไหวเจา เพราะนอยหนาจีนไตหวันเรียกวา "เซ็กเกีย ( )" พองกับ
ชื่อพระพุทธเจาจะนํามาไหวเจา ไหวผีไมได เรื่องนี้ไมควรเอามาเปนขอถกเถียงกันวาของใครถูก หลักสําคัญเรื่องของไหวขอใหจัด

ดวยศรัทธาและเขาใจสาระ คนจีนแคะในจีนซึ่งแตกอนยากจน ประหยัดจนเคยชินใชไกตัวเดียวไหวทุกเจาในวันเทศกาล พอไหว
เสร็จก็เอาไปจุมน้ําเดือดเอาเคล็ดวาตมตัวใหมมา แลวเอาไปไหวเจาองคใหม ไมถือเปนเรื่องเสียหาย อนึ่งถาเปนการไหวเจก็ใชเจไฉ
คือวุนเสน เห็ดหูหนู ดอกไมจีน เห็ดหอมจําพวกนี้ลวกไหวพรอมกับผลไมและชา ผลไมนิยมสมผิวเหลืองที่เรียกวา "ไตกิก ( )"
เพราะจีนทุกถิ่นเสียงพองหรือใกลกับคําวาไตกิก ( ) ที่แปลวา "มหามงคล" ในการไหว "ฮอเฮียตี๋" ของไหวทุกอยางตองปกธูปดวย
เพื่อเปนการเชื้อเชิญและแสดงความเคารพผีไรญาติ
สารทจีนในไทย
สารทจีนในไทยเปนเทศกาลใหญคูกับตรุษจีน ๒ เทศกาลนี้แพรหลายในไทยมาชานาน คูกับตรุษ-สงกรานต และ
สารทไทย ชวงเวลาก็หางกันไมมาก จนคนไทยก็พลอยไหวตามไปดวย ดวยเหตุผลสําคัญขอหนึ่งคือ "ไมใหลูกหลานดูตาเขากิน"
สารทจีนในไทยมีกิจกรรมไหวเพียงวันเดียวคือวันกลางเดือน ๗ จีน เมื่อ ๓๐ ปกอนนี้ขึ้นไปสวนมากไหวครบ ๓ เวลา
คือ เชาไหวเจา สายไหวบรรพบุรุษ บายไหวผีไมมีญาติดังนี้
การไหวตอนเชาไหวเจาทั้งหมดเหมือนตรุษจีน สวนมากแยกไหวหลายที่ คือที่หิ้งเจาในบานที่เรียกวา "เหลาเอี๊ย ( )"
ซึ่งหมายถึงเจาทั้งหลายที่หนึ่ง ตี่จูเอี๊ยคือเจาที่ในบานซึ่งทําเปนศาลเล็กๆ วางไวกับพื้นดินที่หนึ่ง บางบานไหวศาลพระภูมิไทย ศาล
เจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนอีกดวย แตอยางนอยตองไหว "เหลาเอี๊ย" กับ "ตี่จูเอี๊ย" ของไหวเหมือนตรุษจีน คือมีขนมเขงดวย ความ
จริงขนมเขงเปนของไหวประจําเทศกาลตรุษจีน เทศกาลสารทจีนไมตองมีก็ได แตดวยความเคยชินจึงกลายเปนของสําคัญไปดวย
เวนบางถิ่นที่มีความเขาใจก็ไมใชขนมเขงไหวสารทจีน
ชวงสายประมาณ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ไหวปูยาตายาย ของไหวคือของ ๙ อยาง ดังที่กลาวขางตน และนิยมมีขนมเขง
ขนมเทียนดวยความเคยชิน ที่ไหวจัดในบาน
ชวงบายประมาณหลังบายโมงหรือบาย ๒ โมงไปแลว ไหว "ฮอเฮียตี๋"
เดิมนิยมไหวกลางแจง ตอมาอนุโลมไหวในชายคาบานได แตตองอยูนอกธรณีประตู
กอนไหวผูใหญจะใหเด็กๆ ถือธูปคนละกํา เดินไปปกตามถนนหนทางจากที่ไกลเขา
มาหาบาน พรอมกับเรียกอยูในใจหรือออกเสียงวา "ฮอเฮียตี๋ ขอใหตามควันธูปมากิน
ของเซนไหวที่บาน" เด็กๆ จะสนุกกับกิจกรรมนี้มาก แขงกันวิ่งไปปกธูปใหไกลที่สุด
เรื่อยมาจนถึงบาน ของไหวตองมีหลายชนิดและปริมาณมาก กับขาวบางอยางไหวทั้ง
หมอ ของไหวทุกอยางปกธูปดอกหนึ่งและไหวนานจนธูปหมดดอกหรือเกือบหมดจึง
เผากระดาษลา จากนั้นเอาขาวสารกับเกลือซัดชายคาบานเพื่อไลใหผีกลับ เพราะกลัว
วาจะมีผีอยูตอ เปนภัยแกคนในบาน
แตกอนคนจีนในไทยใหความสําคัญแก "ฮอเฮียตี๋" มาก ในเทศกาลตรุษจีนซึ่งไมจําเปนตองไหวก็ไหวดวย เพื่อให
เพื่อนพองชาวจีนที่มาตายในไทยโดยไมมีลูกหลานเซนไหวไดรับเครื่องเซนสังเวยเหมือนคนอื่น แสดงถึงความเอื้ออาทรตอเพื่อน
รวมชาติพันธุ ปหนึ่งไดกินเครื่องเซนไหว ๒ ครั้งคือตรุษจีนและสารทจีน
สวนของไหวที่มีปริมาณมากนั้น พอไหวเสร็จก็นําไปแจกจายใหเพื่อนบานที่ไมไดไหวสารทจีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คนยากจนและลูกคาของตน (เพราะคนจีนสวนมากคาขาย) เปนการเกื้อกูลแบงปนกันกิน พอชวงตรุษสารทไทย คนไทยก็มักนําขาว
เหนียวแดง (ตรุษ) กระยาสารท (สารท) มาแบงปนใหคนจีนกิน ฉะนั้นการทําของไหว "ฮอเฮียตี๋" มากก็เพื่อแบงให "ฮอเฮียตี๋" คือพี่
นองที่ดีซึ่งยังมีชีวิตอยูไดกินดวย ในแงหนึ่งเปนการ "แบงปน" และอีกแงหนึ่งเปนการ "ทําทาน" ผานคนจนอุทิศสวนกุศลใหผีไมมี
ญาติ ทําใหผูไหวมี "ฮอเฮียตี๋ (พี่นองที่ดี)" ทั้งในยมโลกและมนุษยโลก
นาเสียดายที่สภาพเศรษฐกิจและสังคม ทําใหปจจุบันมีผูไหว "ฮอเฮียตี๋" นอยมาก ทั้งๆ ที่การไหวผีไมมีญาติเปน
จุดมุงหมายสําคัญประการหนึ่งของการไหวสารทจีน

จากประวัติความเปนมาจะเห็นไดวาเทศกาลนี้เกิดจากการไหวบรรพชนและผีไมมีญาติของจีนโบราณผสมผสานกับ
พิธีอุลลัมพนสังฆทานและการบูชาเทพจงหยวน แตจุดมุงหมายของเทศกาลนี้ก็ยังอยูที่ไหวบรรพชนและผีไรญาติ มีคุณธรรมเรือ่ ง
ความกตัญูตอบรรพชน (เซี่ยว) และความเมตตากรุณา (เหญิน) เปนสาระ แมชื่อเทศกาลในปจจุบันก็ยังมีคนนิยมเรียกวา "จงหยวน
ผูตู ( ตงงวงโพวโตว)" หมายถึง "เทศกาลจงหยวนโปรดเปตชนใหพนบาป" เปนการย้ําเนนไมใหลืมสาระสําคัญของเทศกาลนี้วาอยู
ที่การเกื้อกูลผูอื่น กตัญูตอบิดามารดา บุพการี และเมตตากรุณาตอผูทุกขยากดอยโอกาสเปนสําคัญ
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จากหนังสือหลักภาษาไทย ของอาจารยกําชัย ทองหลอ กรุงเทพ : อมรการพิมพ ๒๕๔๕

การบริหารผลการปฏิบตั ิงาน
ปรีชา วัชราภัย
เลขาธิการ ก.พ.
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ระบบการบริหารจัดการที่ดีเปนสวนหนึ่งของ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการในองคกร เพราะเมือระบบไดถูกจัดวางอยางดีแลว ผลที่
ตามมาก็จะดีตามไปดวย
แตปฏิเสธไมไดเชนกันวา แมจะมีระบบที่ดีเพียงใด แตหากไมสามารถ
ตรวจสอบหรือวัดผลได ก็ไมอาจดึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหรือผลงานนั้นมาใช
ประโยชนไดอยางสูงสุด
แนวคิดดังกลาวจึงเปนที่มาของความพยายามที่จะวัดประสิทธิภาพของผลงาน
ของแตละบุคคลใหเห็นเปนคุณธรรมที่ชัดเจน เพื่อเปนตัวชี้วัดวา บุคลากรในองคกรนั้นมี
ความเชี่ยวชาญหรือชํานาญงานในดานใด ใครผลิตผลงานใดใหมีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม
ใครจําเปนตองไดรับการพัฒนา – ในดานใด – อยางไร หรือผลงานนั้นจะเปน
ประโยชนตองานราชการอยางไร
ผลที่ไดจาการดําเนินงานตามแนวทางนี้ จะชวยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทั้ง
ในระดับบุคคล ทีมงาน และสงผลใหภารกิจขององคกรบรรลุตามเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การบริหารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management) หรือ PM
จึงเปนเครื่องมือทางการบริหาร ทีจ่ ะสรางความเชื่อมโยงและความชัดเจนใหกับเปาหมาย
การปฏิบัตงิ านของทุกระดับในองคกร
เพื่อใหคนทัง้ องคกรปฏิบตั ิงานมุง ไปในทิศทาง
เดียวกัน
PM
ยังเปนหลักการบริหารที่มุงเนนผลผลิตและผลลัพธที่สามารถวัดได
และที่สําคัญ คือ สมาชิกในองคกรทุกคนจะตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนที่มีตอ
ความสําเร็จขององคกร และรูวาตนเองจะตองทําอะไร และอยางไร เพื่อใหองคกรบรรลุ
เปาหมายที่ตองการ

การบริหารผลการปฏิบัติงานหรือ PM จึงมีประโยชนนานัปการในการ
นําพาองคกรสูความสําเร็จ
กลไกที่สําคัญประการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติงาน คือ การจด
บันทึกผลงานอยางเปนรูปธรรม
เพือ่ เปนหลักฐานแสดงใหเห็นถึงความสามารถและ
ศักยภาพในการปฏิบัตงิ านของตัวเองอยางชัดเจน การจดบันทึกผลงานดังกลาวนั้น ตอง
เปนการบันทึกลงในแฟมผลงานสวนบุคคล (Personal portfolio) หรือรูปแบบอื่นที่
เทียบเคียงกันไดและตองจดบันทึกอยางตอเนื่องตลอดเวลา
การบันทึกผลงานอยางเปนรูปธรรม จะเอื้อประโยชนในการบริหารองคกร
ในภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขาราชการผูปฏิบัติงานจะมีบันทึกผลงานของ
ตนเองที่เปนรูปธรรม และเปนเอกสารที่ผูบังคับบัญชาสามารถใชสําหรับระบุความวามารถ
ของทีมงานไดอยางเฉพาะเจาะจง เพื่อมอบหมายภารกิจใหไดอยางเหมาะสม เปนเครื่องมือ
รับประกันความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานที่มิอาจโตแยงได
ชวยใหการบริหาร
คาตอบแทน
และการใหความกาวหนาแกผูบังคับบัญชาดําเนินไปอยางเปนธรรมตาม
ผลงานของแตละบุคคล
รวมทั้งยังชวยใหขาราชการสามารถประเมินตนเองไดดวยวา
ผลงานที่ปฏิบัติมาทั้งหมด และไดมีบันทึกไวอยางเปนหลักฐานนี้ มีผลงานไดบางที่ควรแก
ความภาคภูมิใจ หรือมีผลงานใดบางที่จําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุง
นอกจากจะชวยใหขาราชการประเมินตนเองไดอยางเหมาะสมแลว
คุณประโยชนของการบริหารผลการปฏิบัติงานยังชวยใหนักบริหารทรัพยากรมนุษยทราบ
ถึงจุดออน จุดแข็งของแตละบุคคลในองคกร โดยการเปรียบเทียบตัวชี้วัดที่กําหนดไวเปน
เปาหมายกับผลปฏิบัติงานที่ทําไดจริง
จะใหคําตอบไปถึงการจัดทํา
“แผนพัฒนา
รายบุคคล” หรือ Individual Development Plan (IDP) ของขาราชการแตละคนได
อีกดวย
สํานักงาน ก.พ. ไดทดลองใชระบบนี้ในสวนราชการมาตั้งแตป 2548 และ
ไดเห็นผลการดําเนินการที่นาพอใจ จึงไดนําหลักการและแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ หรือ PM มาเปนกรอบในการรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ฉบับใหม ดวยความเชื่อมั่นวา หากไดนําการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใชในระบบ

ราชการอยางจริงจังแลว จะชวยสงเสริมประสิทธิภาพการทํางานและสนับสนุนวัฒนธรรม
การทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์ หรือมุงผลงาน สรางบรรยากาศในการทํางานที่สรางสรรค
ยืดหยุนและมีความลากหลาย เนื่องจากใหความสําคัญกับผลงานของขาราชการมากกวา
กรอบกระบวนการทํางานแบบเดิม นอกจากนี้ การบริหารผลการปฏิบัติงานยังชวย
สงเสริมสัมพันธภาพอันดีระหวางหัวหนากับลูกนอง อันเนื่องมาจากการะบวนการติดตาม
และพัฒนาขาราชการอยางใกลชิดและตอเนื่อง โดยมีกระบวนการสื่อสารภายในองคกร
อยางทั่วถึง เปนเครื่องมือสําคัญ และชวยสรางสภาพแวดลอมรวมทั้งวิทีการปฏิบัติงานที่
สนับสนุนใหขาราชการสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธภาพสูงสุด.

ที่มา : สาระสําคัญในการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ฉบับใหม.
1 กรกฎาคม 2550. สํานักงาน ก.พ.

ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกกุงวงศ Penaeidae ในภาคสนาม
ฟนกรีดานบน 9-10 ซี่

ฟนกรีดานลาง 1 ซี่

ขาเดินสีขาว

ชื่อวิทยาศาสตร Penaeus japonicus Bate, 1888
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Kuruma prawn
ชื่อสามัญภาษาไทย กุงลายเสือ กุงมาลาย
ขนาดใหญที่สุด 30 เซนติเมตร
กรีมีลายสีน้ําตาลเขม
ฟนกรีดานบน 8-11 ซี่

ลําตัวสีขาวอมเหลือง

ฟนกรีดานลาง 1 ซี่

ขาเดินสีฟาออน

ชื่อวิทยาศาสตร Penaeus latisulcatus Kishinouye, 1896

ปลายหางสีฟาและมี
ขนสีแดงอยูโดยรอบ

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Blue tail yellow shrimp
ชื่อสามัญภาษาไทย กุงเหลืองหางฟา
ขนาดตัวเมีย 20 เซนติเมตร ตัวผู 14 เซนติเมตร
โคนกรีดํา ฟนกรีดานบน 7-8 ซี่
ลําตัวสีน้ําตาล
อมเหลืองออน

ฟนกรีดานลาง
5-6 ซี่

ปลายขาวายน้ําสีแดงเรื่อ ๆ

แพนหางสีแดง

ชื่อวิทยาศาสตร Penaeus merguiensis De Man, 1888
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Banana prawn
ชื่อสามัญภาษาไทย กุงแชบวย กุงเปลือกขาว
กรีมีสีดํา ฟนกรีดานบน 7-8 ซี่

ลําตัวสีขาว มีจุดสีดํา
กระจายบนลําตัว

ฟนกรี
ดานลาง
1-2 ซี่

ขาเดินและขาวายน้ําสีขาว

ชื่อวิทยาศาสตร Penaeus vannamei

แพนหางสีน้ําตาล
ขอบสีแดงเรื่อ ๆ

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Whiteleg shrimp หรือ White shrimp
ชื่อสามัญภาษาไทย กุงวานนาไม กุงขาว
ขนาดความยาว 23 เซนติเมตร
กรียาวโคนโคง และปลายเชิด
ฟนกรีดานบน 7-8 ซี่
มีลายขาวสลับดํา
เปนปลอง ที่หัว สัน
หลังและหาง

ฟนกรี
ดานลาง 3 ซี่

หนวดสีดํา

ชื่อวิทยาศาสตร Penaeus monodon Fabricius, 1798
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Giant tiger prawn
ชื่อสามัญภาษาไทย กุงกุลาดํา กุงกุลา กุงกะลาดํา กุงแขกดํา
ขนาดความยาว ตัวเมีย 33.6 เซนติเมตร ตัวผูจะมีขนาดที่เล็กกวา
ฟนกรีดานบน 7-8 ซี่
ฟนกรีดานลาง 3 ซี่

มีลายดําเปนปลอง ๆ

หนวดลาย

ชื่อวิทยาศาสตร Penaeus semisulcatus De Haan, 1844 ขาหนีบและขาเดินสีเหลืองและมีลายสีแดง
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Green tiger prawn
ชื่อสามัญภาษาไทย กุงกุลาลาย กุงลาย กุงกุลา กุงเสือเขียว
ขนาดความยาว ตัวเมีย 25 เซนติเมตร ตัวผู 20 เซนติเมตร

เรื่องเกา...เลาความหลัง

...ทาทาย...สมอง…
ฉบับนี้เรามาเปลี่ยนเกมสทาทายสมองกันในรูปแบบใหมนะครับนั่นคือ เกมส 24 ครับ
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** กติกางายๆครับ เพียงแคใหคุณคิดและใสเครื่องหมาย + -- x --o แลวใหคําตอบที่ไดในตัวเลขเทากับ 24

เฉลยทาทายสมองฉบับเดือนสิงหาคม

อานดีๆ มีรางวัล
ฉบับนี้เราไดเริ่มรายการใหมๆ เพื่อใหเพื่อน พี่ นองๆ ไดรวมสนุกกับเรา ขอเพียงทานอาน “More To It” และตอบคําถามงาย ๆ
1. หากมีการเจรจาลดภาษีในกรอบ WTO ไดสําเร็จคาดวาอัตราภาษีปลาทูนากระปองของไทยจากกี่ %ลดลงเหลือกี่ %
2. บอกชื่อวิทยาศาสตรของกุงตอไปนี้

A

B

C
กติกา : ตอบคําถามใหครบ พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail :mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบถูกทุกขอ และสงมาเปนฉบับแรกของวันที่ 25 มิถุนายน 2550
และฉบับสุดทายกอนหมดเขต(วันที่ 28 มิถุนายน 2550)

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยทายฉบับสําหรับPCของคุณ
ในระหวางที่คุณกําลังใช IE ทองไปใน Internet อยูนั้น แลวมีรูปภาพบางรูปที่ถูกโหลดมาไมครบ หรือเปนรูปที่ไมยอม
โหลดมา ก็เลยอยากจะทราบวามีวิธีการแกไขตรงจุดนี้ ที่สะดวกที่สุดคือ
1. มีภาพบางภาพที่มันไมยอมโหลดขึ้นมา โดยจะถูกแสดงผลดวยเครื่องหมายผิดเอาไว ซึ่งหากใชวิธีการแกไขแบบเดิม ก็
คือวาคลิกขวาที่ภาพที่ไมขึ้นนั้น แลวเลือก Show Picture ซึ่งวิธีนี้จะชวยใหคุณไมตองกดปุม Refresh โหลดหนา
Webpage มาใหมทั้งหนา แตวามันอาจจะชาไมทันใจ เพราะวาตองคลิกถึง 2 ทีตอภาพ
2. ดังนั้นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด แนะนํามาก็คือวาให คลิกขวาที่รูปที่ไมขึ้นนั้น แลวกดปุม h ที่ Keyboard เร็วๆ
IE ก็จะทําการโหลดรูปที่ไมขึ้นนั้นมาใหมใหทันที
3. และนี่ก็เปนอีกหนึ่งเทคนิคงายๆ ที่นาสนใจ ยังไงก็ลองนําไปใชประโยชนดูนะครับ ... ซึ่งตรงนี้หลายๆ ทานอาจจะ
นําไปประยุกตใชกับการ Save รูปภาพที่ตองการอยางรวดเร็ว ก็ไดนะครับ ก็คือปกติการ Save รูปภาพก็คือคลิกขวาที่
รูปภาพที่คุณตองการจะ Save แลวเลือกไปที่ Save Picture As... ตรงนี้อาจจะเสียเวลา ก็เปลี่ยนเปน มือขวาคลิกขวา มือ
ซายกด s (ตบทายดวย Enter ทีหนึ่ง) แทน ซึ่งตรงนี้สะดวกดีครับอยากไดรูปไหนก็ Save อยางเร็วไดทันที

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
เดือนสิงหาคมเดือนแหงความรักความอบอุนระหวางแมลูกก็ผานพนไปแตอยางไรก็ตามเราทุกคนก็
รักแมทุกวันแหละจริงมั๊ยครับ ^^ เรามาเฉลยคําตอบกับคําถามของฉบับที่แลวกันจากคําถามที่ถาม
ไปนะครับ จากที่ถามไปในฉบับที่แลวไดถามไปวา
1. กลไกที่สําคัญในการบริหารผลการปฏิบัติงานคืออะไร
ตอบ การจดบันทึกผลงานอยางเปนรูปธรรมเพื่อเปนหลักฐานแสดงใหเห็นถึงความสามารถ
และศักยภาพในการปฏิบัติงานของตัวเองอยางชัดเจน
2. ระบบ “แทง” จะสัมฤทธิ์ผลไดจะตองประกอบดวยปจจัยอะไรเขามาชวยบริหารผลงาน
ของขาราชการ
ตอบ ปจจัยที่เขามาชวยในการบริหารผลงานของขาราชการคือ สมรรถนะความสามารถ และ
การประเมินผลงาน
3. จับคูลักษณะของฟนในวงแหวนของปุมดูดของหมึกจากภาพใหถูกตอง
ภาพ B คูกับภาพที่ 1
ตอบ
ภาพ A คูกับภาพที่ 2

รายชื่อผูโ ชคดีและตอบคําถามไดถูกตอง
คุณ ธุมาวดี ใจเย็น จาก ภูเก็ต
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะ
ครับ ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

“คุณรูไหมวา”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธทํานอง
เพลงตั้งแตยังทรงเปนสมเด็จพระอนุชาธิราช รวมบทเพลงพระ
ราชนิพนธทั้งสิ้น 48 เพลง เพลงที่ทรงพระราชนิพนธทํานอง
และคํารองภาษาอังกฤษดวยพระองคเอง มี 5 เพลง คือ
"Echo", "Still on My Mind", "Old-Fashioned
Melody", "No Moon" และ "Dream Island" นอกจากนี้
มี 2 เพลงที่ทรงพระราชนิพนธทํานองขึ้นภายหลังใสในคํารองที่
มีผูประพันธไวแลว คือ "ความฝนอันสูงสุด" และ "เราสู"

