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“โอตาว” อาหารในประเพณีกินเจกับความเชื่อของชาวไทย
เชื้อสายจีนจังหวัดตรัง
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บทคัดย่อ
บทความนี้น�ำเสนอสาระส�ำคัญ 5 ประการ คือ ประเพณีกินเจ พิธีกรรม
ในประเพณีกินเจ โอตาวกับพิธีโขกุน ที่มาและกระบวนการท�ำโอตาว และโอตาว
กับความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งประเพณีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนใน
จังหวัดตรัง เป็นประเพณีทจี่ ดั ขึน้ ในเดือนตุลาคมของทุกปี ประเพณีกนิ เจประกอบ
ด้วยพิธกี รรมต่าง ๆ โดยเฉพาะพิธกี รรมโขกุน ซึง่ เป็นพิธกี รรมเลีย้ งขอบคุณทหารเทพ
(ตามความเชื่อในประเพณีกินเจ) แบ่งเป็นโขกุนเจ และโขกุนคาว โดยโขกุนคาว
จะจัดขึ้นในวันขึ้น 10 ค�่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน เป็นพิธีกรรมเลี้ยง
ขอบคุณทหารเทพที่ได้ช่วยตรวจตราดูแลความเรียบร้อยตลอดประเพณีกินเจ
อาหารหลักทีใ่ ช้เลีย้ งทหารเทพในพิธโี ขกุนคาว คือ “โอตาว” ซึง่ เกีย่ วข้องกับความ
เชือ่ ของชาวไทยเชือ้ สายจีน ในเรือ่ งของลักษณะภายนอกทีเ่ ป็นมงคล ท�ำให้โอตาว
แสดงถึงความเหนียวแน่นสมานฉันท์สามัคคี และการรักมั่นกลมเกลียว
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Abstract
This article considers the Vegetarian Festival of the Thai Chinese in Trang Province and its traditions, examining the “Ko-Khun”
ritual and the delicacy called “Owtao”, in particular its origins and
preparation according to Thai Chinese beliefs. The Vegetarian Festival
is held in October each year and involves various rituals, foremost
among them the Ko-Khun military ritual. Divided into vegetarian and
non-vegetarian sub-rituals, this is held on the 10th day of the waxing
moon in the 9th lunar month of the Chinese calendar. The ritual entails
offering thanks to the patron god of the military who watches over
all the activities organised during the Vegetarian Festival, whereby
the main delicacy to be served at the non-vegetarian Ko-Khun ritual
is known as “Owtao”, relates to the beliefs of Thai Chinese regarding
auspicious features and represents solidarity, unity and harmony.
Keywords: Owtao, Vegetarian Festival, Thai Chinese, Beliefs
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จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางฝั่งอันดามันภาคใต้ของประเทศไทย
ชาวจีนได้เดินทางอพยพมาจากประเทศจีน และเข้ามาปักหลักถิ่นฐาน โดยมาขึ้น
ท่าที่อ�ำเภอกันตัง คนท้องถิ่นจึงเรียกจุดขึ้นท่านั้น ว่า “ท่าจีน” จากนั้นชาวจีน
ได้เคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพยังอ�ำเภอต่าง ๆ โดยผ่านเส้นทางทางน�้ำ ได้แก่
คลองนางน้อย และคลองปอน โดยคลองนางน้อยเชือ่ มต่อไปยังพืน้ ทีต่ ำ� บลบางรัก
และคลองปอนเชื่อมต่อไปยังต�ำบลทับเที่ยง (ตัวเมืองตรังในปัจจุบัน) จากนั้น
จึงกระจายไปยังต�ำบลล�ำภูรา อ�ำเภอห้วยยอด อ�ำเภอย่านตาขาว และอ�ำเภอ
ปะเหลียนต่อไป ด้วยเหตุนี้แม่น�้ำท่าจีนจึงเป็นต้นก�ำเนิดของชาวจีนในจังหวัด
ตรัง เมื่อชาวจีนไปขึ้นท่าที่ใด ก็มักนิยมสร้าง ศาสนสถานของตนเองไว้ที่นั่นด้วย
ถือเป็นจุดยึดเหนีย่ วทางจิตใจ เพือ่ ให้องค์เทพทีต่ นเองเคารพได้ปกปักรักษาตนขณะ
ใช้ชวี ติ อยูใ่ นประเทศไทย ดังนัน้ จึงพบเห็นศาสนสถานจีนหรือศาลเจ้า ซึง่ คนท้องถิน่
ส่วนใหญ่จะเรียกว่า “โรงพระ” อยู่ริมน�้ำเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นศาลเจ้าที่คนจีนได้
เข้าไปอาศัยในตัวเมืองก็จะเป็นศาลเจ้าที่อยู่ในเมือง
ศาลเจ้าจึงเป็นศูนย์รวมให้คนจีนได้มาพบเจอและท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ชาวจี น ที่ เ ข้ า มาอาศั ย ในจั ง หวั ด ตรั ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชาวจี น ฮกเกี้ ย น กวางตุ ้ ง
แต้จิ๋ว และแคะ จึงท�ำให้ปรากฏความหลากหลาย ดังเห็นได้จากการสร้างศาล
เจ้าที่มีชาวจีนถิ่นต่าง ๆ บริหาร เพราะชาวจีนแต่ละภาษาถิ่นต่างมีการเคารพ
เทพเจ้าของตนเองที่ได้สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษ (Pongpaiboon et al.,
2001) ด้วยเหตุนจี้ งึ ได้มกี ารสร้างศาลเจ้าเป็นของตนเอง อาทิ ศาลเจ้ากิว่ อ๋องเอีย่ เป็น
ศาลเจ้าทีช่ าวจีนฮกเกีย้ นบริหารจัดการ ส่วนศาลเจ้าท่ามก๋งเยีย่ เป็นศาลเจ้าทีม่ ชี าว
จีนแคะเป็นผูบ้ ริหารจัดการ เมือ่ มีศาลเจ้าขึน้ ก็ยอ่ มมีประเพณีและพิธกี รรมในศาล
เจ้าเช่นกัน ซึ่งประเพณีที่ส�ำคัญของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง
คือ ประเพณีกนิ เจ และในประเพณียอ่ มเกิดพิธกี รรมขึน้ ซึง่ พิธกี รรมทีส่ ำ� คัญอย่าง
หนึ่ง คือ พิธีโขกุน ซึ่งเป็นพิธีเลี้ยงทหารเทพ ด้วยเหตุนี้พิธีกรรมดังกล่าวจึงมีส่วน
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เกี่ยวข้องกับอาหารที่ใช้เลี้ยงทหารเทพเช่นกัน ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ที่น�ำมาเลี้ยง
ทหารเทพจะมีลักษณะมงคล หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งมงคลทั้งสิ้น อาทิ โอตาว
แกงจืดวุ้นเส้น (ภาษาใต้เรียกว่า แกงจืดตั้งหุน) บะหมี่น�้ำ (ภาษาใต้เรียกว่า หมี่
หน�ำเลีย่ ว) และผัดเปรีย้ วหวาน เป็นต้น ความส�ำคัญด้านอาหารในเทศกาล สามารถ
เป็น การจุดประกายความคิดที่น่าส่งผลต่อการอนุรักษ์อาหารของท้องถิ่น ทั้งใน
ประเด็นความสอดคล้องกับวิถีชีวิต วิธีคิด ความเชื่อ และแบบแผนพฤติกรรมของ
คนในท้องถิ่นต่อไป
ประเพณีกินเจ
ค�ำศัพท์ “กินเจ” มาจากค�ำศัพท์ภาษาจีน “ชือจาย (吃斋chī�zhāi)”
ชาวตรังท้องถิ่นเรียกประเพณีกินเจ ว่า “กินผัก” ประเพณีกินเจเป็นประเพณีที่
จัดขึ้น 9 วันในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค�่ำ ถึงวันขึ้น 9 ค�่ำ
เดือน 9 ตามจันทรคติของจีน ซึ่ง Kaewtan (1995) ได้กล่าวว่าชาวจีนฮกเกี้ยน
ในท้องถิ่นตรังส่วนใหญ่นับถือพระกิ่วอ๋องไต่เต่ (นพราชา หรือพระราชา 9 องค์)
เป็นหลัก โดยมีความเชื่อว่าเทพเจ้าประจ�ำดาวนพเคราะห์หรือพระกิ่วอ๋องไต่เต่
ทรงผลัดเปลี่ยนกันลงมาตรวจโลกมนุษย์ทั้งกลางวันกลางคืนในเทศกาลดังกล่าว
ดังนั้นบุคคลใดประพฤติดี ตั้งอยู่ในศีลธรรม เทพเจ้าก็จะทรงประทานพรอ�ำนวย
ความสมบูรณ์พูนสุขให้
ที่มาของประเพณีกินเจมีการบอกเล่าเป็นต�ำนานมากมาย อาทิ ต�ำนาน
ที่ 1 เรื่องร�ำลึกถึงวีรชนทั้ง 9 ต�ำนานที่ 2 เรื่องการบูชาพระพุทธเจ้า ต�ำนานที่ 3
เรือ่ งเก้าอ๊วงฝ่ายมหายาน ต�ำนานที่ 4 เรือ่ งพิธบี ชู าเพือ่ ระลึกถึงราชวงศ์ซอ้ ง ต�ำนาน
ที่ 5 เรื่องเล่าเอี๋ย ต�ำนานที่ 6 เรื่องเล่าเซ็ง และต�ำนานที่ 7 เรื่องนักแสดงงิ้วกินเจ
ทีภ่ เู ก็ต ปัจจุบนั ยังไม่สามารถสรุปได้วา่ การกินเจมีทมี่ าจากต�ำนานใดอย่างแท้จริง
แต่การกินเจก็ยังคงปรากฏให้เห็นในประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนปัจจุบัน
(Vegetarian Festival, 2013)
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ประเพณีกินเจจึงเป็นเทศกาลที่ชาวจีนฮกเกี้ยนให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง
กอปรกับประเพณีดงั กล่าวเป็นการงดเว้นการรับประทานเนือ้ สัตว์ และผลิตภัณฑ์
ที่ท�ำจากสัตว์ โดยถือเป็นการปฏิบัติกรรมดีในการไม่ฆ่าสัตว์ และยังช่วยท�ำให้
ร่างกายแข็งแรง ซึง่ มีขอ้ ห้ามเกีย่ วกับการรับประทานอาหารในประเพณีกนิ เจ เช่น
การห้ามรับประทาน นม เนย หรือน�้ำมันที่ท�ำจากสัตว์ ห้ามรับประทานอาหารรส
จัด นอกจากนี้ Sikakosol (2012) ได้กล่าวไว้ว่าในประเพณีกินเจยังมีการห้ามรับ
ประทานผักฉุน 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หัวหอม หลักเกียว(กระเทียมโทน) กุยช่าย
และใบยาสูบ โดยเชือ่ ว่ากระเทียมจะท�ำลายธาตุไฟ คือ ท�ำให้หวั ใจท�ำงานผิดปกติ
หัวหอมท�ำลายธาตุน�้ำ คือ ท�ำลายไต หลักเกียวหรือกระเทียมโทนท�ำลายธาตุดิน
คือ ม้าม กุยช่ายท�ำลายธาตุไม้ คือ ตับ และใบยาสูบท�ำลายธาตุทอง คือ ปอด และ
ข้อห้ามสุดท้าย คือ ห้ามดื่มสุราและ ของมึนเมาทุกชนิด
นอกจากนีผ้ ทู้ จี่ ะเข้าร่วมในพิธกี รรมต้องมีการเตรียมร่างกายล่วงหน้า อาทิ
การล้างท้อง คือการเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการรับประทานอาหารเจ ดังนัน้ ผูท้ ี่
จะเข้าร่วมการกินเจจึงต้องฝึกการงดรับประทานเนือ้ ก่อนล่วงหน้า 1 อาทิตย์ เพือ่
ให้ร่างกายสามารถรับสภาพความหิวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การเตรียมสิ่งของเครื่อง
ใช้ทไี่ ม่ปะปนกับผูอ้ นื่ การเตรียมชุดทีใ่ ช้สวมใส่ในพิธกี รรมซึง่ ต้องเป็นชุดขาว และ
ต้องส�ำรวมตนไม่ประพฤติตนผิดศีล 5 เป็นอันขาด
พิธีกรรมในประเพณีกินเจ
การจัดประเพณีกนิ เจตลอดทัง้ 9 วัน จะมีพธิ กี รรมส�ำคัญอยู่ 9 พิธกี รรม ได้แก่
1. พิธีปลุกระดมประชากรทั้ง 12 นักษัตร เป็นการอัญเชิญเทพเจ้าเพื่อระดมพล
ทหารเทพ ให้มาท�ำหน้าทีร่ กั ษาการศาลเจ้า และให้ไปเข้าฝันสาธุชน บอกล่วงหน้า
ว่าจะมีการร่วมกันสะเดาะเคราะห์ ซึง่ นับเป็นพิธแี รกของการเริม่ ต้นประเพณีกนิ เจ
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรหลักในศาลเจ้า (โรงพระ) เท่านั้น
2. พิธปี า่ ยตัว๋ เป็นพิธอี ญ
ั เชิญกิมซิน้ ขององค์เทพ หรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิอ์ อกจากศาลเจ้า
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เพื่อจะได้ท�ำความสะอาดโต๊ะบูชา และจัดสถานที่ต่าง ๆ ในศาลเจ้า
3. พิธีขึ้นเสาเต็งโก จะท�ำกันในวันสิ้นเดือน 8 ตามจันทรคติจีน มีการระดมทหาร
พลทหารเทพเข้าประจ�ำการที่บริเวณการจัดงานทั้ง 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง
และชัน้ ใน หลังจากนัน้ ก็ทำ� พิธขี นึ้ เสาเต็งโก เพือ่ เป็นสัญลักษณ์บง่ บอกว่ามีการจัด
กิจกรรมที่ศาลเจ้าขึ้น
4. พิธีปางเอี๋ยหรือพิธีวางก�ำลังทหารและพิธีโขกุน
พิธีปางเอี๋ยหรือพิธีวางก�ำลังทหารจะวางทหารในทิศทั้งห้า โดยมีจ�ำนวน
ทหารและธงประจ�ำทิศที่ต่างกัน การวางก�ำลังทหารจะวางหลังจากที่ล้างศาลเจ้า
เรียบร้อยแล้ว
ส�ำหรับพิธีโขกุนเป็นพิธีเลี้ยงทหารเทพ เนื่องจากช่วงจัดกิจกรรมกินเจ
จะมีพวกผีวิญญาณมาก่อกวน ท�ำให้เกิดความวุ่นวาย จ�ำเป็นต้องใช้ทหารเทพมา
ตรวจตราความเรียบร้อย (Sakunwang, 2010)
5. พิธีพระออกเที่ยว เป็นพิธีที่มีการจัดขบวนเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกโปรด
สัตว์ พิธกี รรมนีจ้ ะมีการแสดงอภินหิ ารของเทพเจ้ามากมาย อาทิ การน�ำแทงปาก
ด้วยท่อนเหล็ก การใช้มดี ปาดลิน้ ตนเอง เป็นต้น ปัจจุบนั จะหาดูการแสดงอภินหิ าร
ของเทพเจ้าได้น้อยลง
6. พิธีสะเดาะเคราะห์ เป็นการปัดเป่าเคราะห์ในตัวมนุษย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ
การลุยไฟ และการเดินข้ามสะพานพระเคราะห์
7. พิธีส่งเทพเจ้าและพระอิศวร จะกระท�ำพิธีกรรมนี้ช่วงกลางวันของวันขึ้น 9 ค�่ำ
ตามจันทรคติจีน โดยเทพเจ้าจะเข้าประทับร่างทรงเพื่อท�ำพิธีส่งพระอิศวร จาก
นั้นกลางคืนจะมีพิธีส่งพระกิ่วอ๋องไต่ ในจังหวัดตรังจะส่งทางน�้ำ โดยจะไปส่งที่
แม่น�้ำท่าจีน
8. พิธลี งเสาเต็งโก พิธลี งเสาเต็งโกจะท�ำกันในช่วงสาย โดยจะมีรา่ งทรงมาประกอบ
พิธีกรรมลดเสาเต็งโกลง
9. พิธีโขกุนคาว เป็นพิธีเลี้ยงทหารเทพด้วยอาหารคาว และเป็นการกระจายพล
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ทหารให้กลับไปสู่ต�ำแหน่งเดิมบนสวรรค์ ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดประเพณีกินเจใน
ปีนั้น ๆ
เห็นได้วา่ พิธกี รรมต่าง ๆ จะมีกจิ กรรมทีป่ ฏิบตั ใิ นวันนัน้ ๆ ชาวไทยเชือ้ สาย
จีนทีถ่ อื ศีลกินเจในประเพณีกนิ เจมักจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีท่ างโรงพระจัดขึน้
เกือบทุกกิจกรรม โดยเชื่อกว่าการเข้าร่วมทุกกิจกรรมจะท�ำให้เทพเจ้าปกป้อง
ตนเองตลอดการกินเจ แต่หากติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ทกุ พิธกี รรม ส่วน
ใหญ่จะมาร่วมกิจกรรมในพิธีขึ้นเสาเต็งโก พิธีพระออกเที่ยว พิธีพระออกเที่ยว
และพิธีลงเสาเต็งโก
โอตาวกับพิธีกรรมโขกุน
พิธีโขกุน (ก่าวจวิน : 稿军gǎojūn) หมายถึง พิธีเลี้ยงทหารเทพใน
ประเพณีกนิ เจ การเลีย้ งทหารเทพ มีทมี่ าจากความเชือ่ ของชาวจีนทีว่ า่ ทหารเทพ
เป็นทหารที่เทพเจ้าประทานลงมาช่วยตรวจตราดูแลความเรียบร้อย มิให้เกิด
เภทภัยตลอดประเพณีกินเจ ทหารเทพต้องท�ำงานหนัก เนื่องจากแต่ละปีจะมี
สาธุชนมาเข้าร่วมการกินเจจ�ำนวนมาก (Duangmanee & Rattanapan, 2015)
การประกอบพิธกี รรมโขกุนเจมักท�ำในช่วงบ่าย ยกเว้นโขกุนคาวซึง่ จะท�ำ
หลังจากพิธลี งเสาเต็งโกเสร็จ ซึง่ ส่วนใหญ่จะไม่เกินช่วงเทีย่ ง การเลีย้ งทหารนีจ้ ะมี
ขึ้นในช่วงวันที่ 3 วันที่ 6 วันที่ 9 ของการจัดงาน คือ วันสามค�่ำจีน หกค�่ำจีน เก้า
ค�ำ่ จีน การประกอบพิธกี รรมดังกล่าวมีฮวดซู (ผูม้ หี น้าทีเ่ ชิญพระให้เข้าประทับทรง
และด�ำเนินการเรื่องพิธีกรรม) เป็นผู้ประกอบพิธีเลี้ยงอาหารทหารเทพประจ�ำ
ทั้ง 5 ทิศ ซึ่งประกอบด้วย ทิศตะวันออกใช้สัญลักษณ์ธงสีเขียว แสดงถึงธาตุน�้ำ
ประจ�ำทิศใต้ใช้สัญลักษณ์ธงสีแดง แสดงถึงธาตุไฟ ทิศตรงกลาง (ทัพหลวง) ใช้
สัญลักษณ์ธงสีเหลือง แสดงถึงธาตุดิน ทิศตะวันตกใช้สัญลักษณ์ธงสีขาว แสดงถึง
ธาตุทอง และทิศเหนือใช้สัญลักษณ์ ธงสีด�ำ แสดงถึงธาตุน�้ำ จะเห็นว่าธงแต่ละสี
ทั้ง 5 สี ล้วนมีสีที่เป็นสัญลักษณ์ประจ�ำธาตุทั้ง 5 ธาตุ เช่นกัน ด้วยความเชื่อของ
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ชาวจีนทีว่ า่ มนุษย์เกิดมาจากธาตุทงั้ 5 เป็นส่วนประกอบ การบูชาทหารเทพทัง้ 5
ซึ่งตรงกับธาตุทั้งนั้น จึงเป็นการขอให้ทหารเทพช่วยรักษาให้ร่างกายมีแข็งแรง
สมดุล อย่าให้ธาตุใดบกพร่องหรือเกิดปัญหาขึ้นมา
เมื่อฮวดซูท�ำการร่ายมนต์พร้อมองค์ศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าประทับทรง
แล้ว ก็ท�ำการเรียกพลทหารตามทิศต่างมารับอาหารที่จัดเลี้ยงไว้แล้ว ฮวดซูถือธง
ประจ�ำทิศ โดยเริ่มเรียกทหารจากทิศตะวันออกหรือธงสีเขียวก่อน ขณะประกอบ
พิธีกรรมมีพระหลี่โหล่เชี้ยซึ่งเป็นพระฝ่ายบู้ ขนาบข้าง ผู้ช่วยฮวดซูจะเป็นผู้วิ่ง
รินเหล้าใส่ชามที่วางไว้บนเสื่อ แล้วน�ำธงที่ท�ำพิธีแล้วตามทิศลงปักบนกระสอบ
ข้าวสาร ท�ำแบบนี้วนสลับทิศไปมาจนครบทิศทั้งสี่และปิดท้ายที่ทิศตรงกลาง ซึ่ง
เป็นกองก�ำลังตรงกลางถือว่ามีความส�ำคัญทีส่ ดุ เนือ่ งจากเป็นทัพหลวง และใช้ธงสี
เหลือง จากประเด็นนีเ้ ห็นได้วา่ สีเหลืองเป็นสีแทนฮ่องเต้ เป็นสีทใี่ ช้เฉพาะพระราชา
เท่านัน้ และเป็นทิศตรงกลาง ซึง่ สามารถกระจายอ�ำนาจไปสูท่ ศิ ต่าง ๆ ได้ ด้วยเหตุนี้
ทิศตรงกลางจึงมีความส�ำคัญในพิธกี รรมเป็นอย่างมาก เรียกว่าเป็นทิศทีป่ ระจ�ำการ
ของทัพหลวง
การประกอบพิธโี ขกุนซึง่ เป็นพิธเี ลีย้ งทหารเทพ จึงเกีย่ วข้องกับอาหาร โดย
จะเน้นอาหารทีเ่ ซ่นไหว้เป็นหลัก พิธกี รรมดังกล่าวจัดขึน้ บริเวณศาลเจ้า ส่วนหน้า
ของทีป่ ระทับของเทพเจ้า โดยนิยมน�ำอาหารวางบนเสือ่ มีการวางถ้วยข้าวจ�ำนวน
32 ถ้วยหรือ 36 ถ้วย ขึ้นอยู่กับล�ำดับชั้น และขนาดของศาลเจ้าที่มีผู้เข้ามาร่วม
ประเพณีกินเจ ซึ่งหากเป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่จ�ำเป็นต้องใช้ทหารเทพในการ
ตรวจตราดูแลก็จะใช้ถ้วยข้าวจ�ำนวน 36 ถ้วย
อาหารทีใ่ ช้ประกอบพิธโี ขกุนเจ ประกอบด้วย ข้าว บะหมีน่ ำ�้ (หมีห่ น�ำเลีย่ ว)
ผัดผัก แกงจืดวุ้นเส้น (แกงจืดตั้งหุน) ผัดเปรี้ยวหวาน โดยจะเตรียมใส่หม้อ
พร้อมวางกระดาษยันต์ไว้ด้านบน ส�ำหรับอาหารในพิธี โขกุนคาวเหมือนกับพิธี
โขกุนเจ แตกต่างกันตรงที่อาหารที่น�ำมาประกอบพิธีกรรมมีการใช้เนื้อสัตว์เป็น
ส่วนประกอบ และมีอาหารหลักเพิ่มเติมขึ้นมา คือ โอตาว จากการลงภาคสนาม
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สัมภาษณ์ฮวดซู ผู้ประกอบพิธีกรรม และผู้ประกอบอาหารที่ใช้ในพิธีกรรม พบว่า
การให้ความส�ำคัญกับอาหารทีใ่ ช้ประกอบพิธกี รรมเป็นเรือ่ งส�ำคัญ ซึง่ การท�ำโอตาว
ต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงและต้องมีความใส่ใจพิถพี ถิ นั ในการปรุง เนือ่ งจากต้อง
ใช้เวลาในการกวนแป้งให้สุก และจับเป็นเนื้อเดียวกัน
โอตาวใช้ส�ำหรับเซ่นไหว้เทพเจ้าหลังจากวันสุดท้ายของประเพณีกินเจ
หรือเรียกว่า วันออกเจ รวมถึง การท�ำพิธีเลี้ยงทหาร (พิธีโขกุน) ด้วย โอตาวเป็น
กับข้าวที่ต้องใช้ประกอบพิธีโขกุนเสมอ หากขาดอาหารชนิดนี้จะท�ำให้การทอด
โป๋ย (ไม้เสี่ยงทาย) ไม่ได้รับค�ำตอบรับจากเทพเจ้า ดังนั้นทุกปีที่มีพิธีโขกุนคาวจึง
เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันว่า ต้องท�ำโอตาวเป็นอาหารเลี้ยงทหารเทพ

ภาพที่ 1 การประกอบพิธีกรรมโขกุน
ที่มา: พลวัต “ความหมาย อิทธิพล และความเชื่อ” ของค�ำศัพท์ภาษาจีน
ที่ปรากฏในบริบทประเพณีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง, น. 83)
ที่มาและกระบวนการท�ำโอตาว
โอตาว เป็นอาหารที่ส�ำคัญในพิธีกรรมโขกุนคาวของประเพณีกินเจ มีชื่อ
เรียกภาษาจีนกลางว่า “หาวกาว : 蚝糕háogāo ” ในภาษาจีนฮกเกี้ยน ค�ำ
ว่า “โอ (蚝)” หมายถึง หอย ส่วนค�ำว่า “กาวหรือตาว (糕)” หมายถึง ขนม
ที่ท�ำด้วยแป้งมันส�ำปะหลัง แป้งข้าวเจ้า หรือแป้งสาลี ดังนั้นอาหารชนิดนี้จึงมี
แป้งมันส�ำปะหลังเป็นส่วนประกอบส�ำคัญ เห็นได้ว่าการตั้งชื่ออาหารของชาวจีน
จะเน้นในเรื่องลักษณะภายนอก ส่วนประกอบ และกรรมวิธีเป็นหลัก
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โอตาวเป็นอาหารคาวชนิดหนึง่ เป็นการผัดแป้งมันส�ำปะหลังกับเนือ้ ปูหรือ
หมูสบั หากดูจากค�ำศัพท์ ค�ำว่า “โอ (蚝)” ซึง่ เป็นภาษาจีนฮกเกีย้ น แปลว่า หอย
ดังนั้นอาหารชนิดนี้ในอดีตจะมีหอยเป็นส่วนประกอบ แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น
เนือ้ ปูและหมูสบั แทน เนือ่ งจากบางคนแพ้หอย อีกทัง้ หอยเป็นเนือ้ สัตว์ทไี่ ม่สามารถ
เก็บไว้ได้นาน และมีผลต่อสุขภาพส�ำหรับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ดังนั้นหากใช้
หอยเป็นส่วนประกอบของอาหาร และต้องรอให้พธิ กี รรมในประเพณีกนิ เจเสร็จสิน้
อาหารชนิดนี้อาจไม่สามารถรับประทานได้ ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันจึงหลีกเลี่ยง
การใช้หอยเป็นส่วนประกอบ ซึ่ง Suparp (2000) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้ทาง
โภชนาการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติเกี่ยวกับอาหารและ พฤติกรรม
การรับประทานอาหาร สอดคล้องกับทฤษฎี ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ส่วนประกอบในการท�ำโอตาว ได้แก่
1. เนื้อหมูสับ
2. เนื้อปู
3. แป้งจั่วจูหุ้น (แป้งมันส�ำปะหลัง)
4. แป้งหมี่ (แป้งสาลี)
5. เกลือ
6. กระเทียมสับ
7. น�้ำมันหอย
8. น�้ำตาล
9. ซีอิ้วด�ำ
10. ฉิ้วเฉ้ง (ซีอิ้วขาว)
11. น�้ำเปล่า
12. น�้ำมัน
ขั้นตอนการท�ำโอตาว
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1. น�ำเนื้อหมูสับ และเนื้อปูผสมคลุกเคล้าเข้าด้วย
2. น�ำกะทะตั้งไฟ ใส่น�้ำมัน ใส่กระเทียมสับเจียวให้มีกลิ่นหอม จากนั้น
น�ำเนื้อหมูสับ และเนื้อปูผสมที่ได้คลุกเคล้าเข้าด้วยกัน จากนั้นผัดในกะทะ
3. เติมเครื่องปรุง เกลือ น�้ำตาล น�้ำมันหอย ซีอิ้วด�ำ ในกะทะ จากนั้นผัด
ส่วนต่าง ๆ ให้สุก เติมน�้ำเปล่าเล็กน้อย ชิมรส
4. น�ำแป้งมันแป้งจั่วจูหุ้น (แป้งมันส�ำปะหลัง) ผสมแป้งหมี่ (แป้งสาลี)
เล็กน้อย ละลายน�้ำใส่ลงในกะทะ ผัดให้ส่วนผสมต่าง ๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
จนมีลักษณะเหนียวข้น จากนั้นปรุงรสอีกครั้ง
โอตาวกับความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน
ความเชื่ อ ของชาวไทยเชื้ อ สายจี น ที่ มี ต ่ อ ประเพณี กิ น เจ มี ม าอย่ า ง
ยาวนาน โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากความเชือ่ ของพิธกี รรมทีป่ รากฏในประเพณีกนิ เจ
(Sa-nguansak, 1996) ซึง่ ไม่วา่ จะเป็นความเชือ่ จากสิง่ ของเครือ่ งใช้ อาหารเซ่นไหว้
สิ่งของแก้บน ความศักดิ์สิทธิ์ในบทสวดมนต์ หรือแม้แต่ชุดแต่งกายของผู้คนและ
ร่างทรงในประเพณีกินเจ เป็นต้น จากความเชื่อจุดเล็ก ๆ ที่สืบต่อกันมา จนกลาย
เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั นัน้ ได้สง่ ผลถึงการด�ำเนินชีวติ ของผูค้ นในปัจจุบนั
ผลจากการศึกษาภาคสนามพบว่า ความเชื่อของชาวจีนที่มีต่ออาหารใน
ประเพณีกินเจ ส่วนใหญ่มีที่มาจาก 3 แหล่ง คือ
1. ลักษณะภายนอกที่เป็นมงคล
2. เสียงเรียกภาษาไทยหรือภาษาถิ่นที่พ้องกับค�ำมงคลภาษาจีน
3. ลักษณะภายนอกที่สอดคล้องหรือคล้ายกับค�ำศัพท์มงคลจีน
โอตาว มีแหล่งที่มาจากความเชื่อด้วยเรื่องของลักษณะภายนอกที่เป็น
มงคล เนือ่ งจากลักษณะภายนอกของโอตาว เป็นสีนำ�้ ตาล คล้ายหอยทอด ซึง่ อาหาร
ชนิดนี้ใช้แป้งมันส�ำปะหลังเป็นส่วนประกอบ ผ่านกระบวนการผัดจนเหนียว จน
เป็นเนื้อเดียวกัน
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ลักษณะภายนอกที่มีความเหนียวของโอตาว แสดงถึงความเหนียวแน่น
สามัคคีกลมเกลียว การใช้โอตาวเป็นสิ่งของเซ่นไหว้เทพเจ้าจึงเป็นสื่อสัญลักษณ์
ให้ผทู้ มี่ าไหว้ อันได้แก่ ลูกหลาน ญาติพนี่ อ้ ง มีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน
สามัคคีตอ่ กัน ด้วยเหตุนโี้ อตาว จึงเป็นอาหารทีน่ ำ� มาถวายเทพเจ้า ชาวจีนเชือ่ ว่า
เทพเจ้าจะปกปักรักษาตนเอง การน�ำอาหารที่มีความหมายมงคล สื่อความหมาย
ในแง่ดี ก็จะได้รับความมงคล และสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะ
พิจารณาจากลักษณะภายนอก ส่วนผสม หรือชื่ออาหาร ของสิ่งของที่จะน�ำมา
เป็นเครื่องเซ่นไหว้
นอกจากนี้ การใช้โอตาวเป็นอาหารเซ่นไหว้ในประเพณีกินเจนั้น ยังมี
ความหมายแฝงเพื่อให้สาธุชนที่มาเข้าร่วมการรับประทานเจในครั้งนี้มีความ
เหนียวแน่น ช่วยท�ำงานให้แก่ศาลเจ้า สร้างบุญกุศลให้ตนเอง เมื่อสิ้นสุดเทศกาล
กินเจก็ยังคงมีการให้ความช่วยเหลือแบ่งปัน และอีกนัยหนึ่งเป็นการแสดงความ
กตัญญูตอบแทนคุณต่อ ผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ (ทหารฟ้าช่วยดูแลตรวจตรา
ความเรียบร้อย) ชาวจีนเชื่อว่าคนเราจะท�ำงานดีได้อย่างไร หากไม่มีอาหาร
ตกถึงท้องสักนิด เช่นเดียวกับเหล่าทหารเทพที่ต้องมีการตั้งอาหารเซ่นไหว้ เพื่อ
ให้เหล่าทหารเทพนั้นสามารถท�ำงานได้อย่างเต็มที่ นี่คือคุณธรรมที่ชาวจีนได้ถูก
ปลูกฝังให้ยดึ ถือปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินชีวติ ซึง่ ความเชือ่ เรือ่ งการใช้ชวี ติ ยังสอดคล้อง
และเกี่ยวข้องกับการแสดงออกของชาวจีนที่มีต่อพิธีกรรมนั้น ๆ
เห็นได้วา่ สมัยก่อนการท�ำโอตาวจะมีการท�ำ เพือ่ ใช้สำ� หรับรับประทานใน
ครอบครัว แต่ปจั จุบนั โอตาวกลับเป็นอาหารทีใ่ ช้ประกอบพิธกี รรมในเทศกาลมงคล
ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลขึน้ บ้านใหม่ วันเกิดของเทพเจ้าประจ�ำศาลเจ้า และ
เทศกาลอวมงคล ได้แก่ เทศกาลเช้งเม้ง และเทศกาลสารทจีน เนื่องจากปัจจุบัน
อาหารดังกล่าวไม่สามารถหาซื้อทานในท้องตลาดภายในจังหวัดตรังได้ เพราะ
จะท�ำเฉพาะช่วงประเพณีและเทศกาลข้างต้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้หากชาวไทย
เชือ้ สายจีนในจังหวัดตรังยังคงมีการจัดประเพณี และเทศกาลอยู่ ก็จะท�ำให้โอตาว
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เป็นอาหารที่ปรากฏในเทศกาลต่อไปเช่นกัน
ส�ำหรับเสียงเรียกภาษาไทยหรือภาษาถิ่นที่พ้องกับค�ำมงคลภาษาจีนที่
ปรากฏในประเพณีกินเจ อาทิ ฉ่ายกี่ (ธงประดับเกียรติ) ค�ำว่า “ฉ่าย” ออกเสียง
คล้ายกับค�ำว่า “ฉาย 财” ที่แปลว่า “ร�่ำรวย” ค�ำว่า อ๋องหลาย (สับปะรด) เป็น
ค�ำเรียกภาษาฮกเกีย้ น ค�ำว่า “อ๋อง” ออกเสียงคล้ายกับค�ำว่า “ฮวาง 皇” ทีแ่ ปล
ว่า “กษัตริย์” (Duangmanee & Rattanapan, 2015) ดังนั้นสับปะรดจึงเป็นผล
ไม้ทนี่ ยิ มใช้ไหว้เทพเจ้า ด้วยความเชือ่ ว่า กษัตริยห์ รือฮ่องเต้ได้เสด็จมาเยือนสถาน
ทีพ่ ำ� นักของตนเอง น�ำมาซึง่ ความเป็นสิรมิ งคลแก่สถานทีแ่ ละตัวบุคคลในสถานที่
นั้น ๆ
ส่วนลักษณะภายนอกที่สอดคล้องหรือคล้ายกับค�ำศัพท์มงคลจีน เช่น
แอปเปิ้ล (苹果 ภาษาฮกเกี้ยน เรียกว่า เปงโก้ย) จะใช้สีแดง ซึ่งเป็นสีมงคล
สอดคล้องกับค�ำว่า “平安” หมายถึง อยู่เย็นเป็นสุข ดังนั้นจึงนิยมน�ำแอปเปิ้ล
เป็นสิ่งของเซ่นไหว้เทพเจ้า เพื่อให้ตนเองมีความสงบสุข นอกจากนี้ปัจจุบัน
ยังใช้เป็นสิ่งของเยี่ยมไข้ โดยมีนัยความหมายว่า ขอให้ผู้ป่วยหายจากไข้โดยเร็วไว
ความเชือ่ ของชาวจีนทีม่ ตี อ่ อาหารในประเพณีกนิ เจไม่วา่ จะเป็นในลักษณะใด
ล้วนมีสว่ นเกีย่ วข้องกับวิถกี ารด�ำรงชีวติ ซึง่ ไม่วา่ ยุคสมัยจะเปลีย่ นไปอย่างไร ในส่วน
ของความเชื่อเกี่ยวกับอาหารก็ยังคงอยู่คู่ชาวจีนมาโดยตลอด ซึ่งแล้วแต่ว่า
ในแต่ละพื้นที่ของชาวจีนถิ่นนั้น ๆ จะจัดวางให้ความเชื่อเหล่านั้นอยู่ตรงส่วนไหน
ของการด�ำรงชีวิตในสังคม
อาหารจึงเป็นตัวก�ำหนดและยืนยันเอกลักษณ์ของท้องถิน่ นัน้ ๆ ซึง่ อุปนิสยั
การกินก็เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วพันอย่างแยกไม่ออกกับข้อห้ามหรือความเชือ่ ทางศาสนา
ซึ่งอาจท�ำให้อาหารบางอย่างเป็นของต้องห้าม หรือเป็นอาหารที่นิยม เห็นได้ว่า
คนในหลายสังคมต่างใช้อาหารเป็นสัญลักษณ์ของพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อ
ของตนเอง เมื่อมีความเชื่อก็ถือปฏิบัติจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี
และสิ่งที่สืบทอดกันหลายชั่วอายุคนเป็นวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ต่าง ๆ ก็กอ่ ให้เกิดความเชือ่ ขึน้ ความเชือ่ ในเรือ่ งอาหาร
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ของแต่ละสังคมแตกต่างกันออกไป ซึ่งล้วนมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ชนิดของอาหาร หรือรูปแบบ
การกิน ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานาน
ซึ่งมีความยากที่จะปรับเปลี่ยนได้โดยง่าย โดยจะต้องด�ำเนินการให้อยู่ในวิถีชีวิต
ของคนกลุ่มนั้นจึงจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ ดัง “โอตาว” ที่ได้กลายเป็นอาหาร
ประเพณีชีวิต

ภาพที่ 2 โอตาวในเทศกาลตรุษจีน
บทสรุป

จังหวัดตรังเป็นหนึ่งในจังหวัดของภาคใต้ที่มีชาวจีนอพยพเข้ามาอาศัย
ชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษาล้วนน�ำวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อของตนเองมา
จากประเทศจีน ประเพณีความเชือ่ ต่าง ๆ ทีเ่ คยกระท�ำสืบต่อกันมากในประเทศจีน
จึงปรากฏขึน้ ในชุมชน ก่อให้เกิดการปฏิสมั พันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรม
จีนกับวัฒนธรรมไทย ดังเห็นได้จากอาหารซึง่ เป็นปัจจัยแรกทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำรง
ชีวติ ชาวจีนได้ให้ความส�ำคัญและพิถพี ถิ นั กับอาหารการกิน ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้อา
หารปรากฎในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งประเพณีกินเจถือว่าเป็นประเพณีที่
ส�ำคัญของชาวไทยเชือ้ สายจีนในจังหวัดตรัง การประกอบพิธกี รรมในประเพณีมกั
มีอาหารเป็นส่วนประกอบของพิธกี รรม “โอตาว” จึงเป็นอาหารทีข่ าดไม่ได้ในการ
ประกอบพิธกี รรมโขกุน ซึง่ เป็นพิธกี รรมทางทหารเทพทีส่ ำ� คัญในประเพณีดงั กล่าว
ความเชือ่ ทีแ่ สดงผ่านอาหารได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ในการด�ำเนินชีวติ ของ ชาวไทย
เชื้อสายจีน และน�ำพาสู่การสืบทอดต่อไปในอนาคต
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