วันไหว้พระจันทร์
27 กันยายน

ความเชื่อเกี่ยวกับวันไหว้พระจันทร์
วัน ไหว้ พ ระจัน ทร์ เป็ นวั น ที่ พ ระจัน ทร์ ส่ องแสงงดงาม
ที่สุด และเต็มดวงที่สุด ชาวจีนจึงให้ พระจันทร์ เป็ นสั ญลักษณ์ ของ
ความสวยงาม เป็ นสื่ อกลางของการคิดถึงซึ่งกันและกัน เมื่อคนใน
ครอบครั วจากบ้ านเกิดไปไกลคิดถึงครอบครัว ก็ให้ แหงนมองดวง
จันทร์ ส่งความรู้ สึกที่ดี ส่ งความคิดถึงไปสู่ ครอบครั วและคนที่รัก
ผ่ านดวงจันทร์ นอกจากนี้ ชาวจีนยังถือว่ า วันไหว้ พระจันทร์ เป็ น
วันที่คนในครอบครั วจะได้ แสดงความสามัคคีกัน และได้ ชมดวง
จั น ทร์ พร้ อมหน้ า กั น ซึ่ ง ชาวจี น ได้ นิ ย าม วั น ไหว้ พ ระจั น ทร์
ว่ า "วันแห่ งการอยู่พร้ อมหน้ าของครอบครัว"

ประวัติวันไหว้พระจันทร์
อย่ างไรก็ตาม ข้ อเท็ จจริ งทางประวัติศาสตร์ เกี่ย วกับต้ น
ก าเนิ ด ของเทศกาลนี้ ยั ง คงไม่ เ ป็ นที่ ป รากฏแน่ ชั ด บ้ า งก็ ว่ า
จัก รพรรดิ์วู แห่ งราชวงศ์ ฮั่ น เป็ นผู้ ริ เริ่ มการฉลองเพื่อ กราบไว้
พระจั น ทร์ เป็ นเวลา 3 วั น ในฤดู ใบไม้ ร่ วงนี้ ขณะที่ บ าง
ประวัติศาสตร์ กล่ าวว่ า เทศกาลไหว้ พระจันทร์ เกิดขึ้นในราวปี
พ.ศ. 1911 ในช่ วงมองโกลยึดครองจีน ขนมเค้ กที่ทาขึน้ ก็เพื่อซุ ก
ซ่ อนข้ อความลับของพวกกบฏ ที่มีถึงประชาชนทั่วทั้งประเทศให้
มาชุ มนุมกันครั้งใหญ่ ในเดือน 10 นี้ ทหารมองโกลไม่ ได้ ระแวงถึง
จุดประสงค์ ของพวกกบฏ เพราะคิดว่ าขนมเค้ กเหล่ านั้นเป็ นการทา
ตามประเพณีดั่งเดิมของชาวจีน ด้ วยเหตุนี้ในคืนนั้นเองทหารมอง
โกลจึงถูกปราบเสี ยราบคาบ หลังจากที่ราชวงศ์ ใหม่ คือ ราชวงศ์
หมิ งได้ ถูก จัด ตั้ งขึ้นแล้ ว วัน ไหว้ พ ระจัน ทร์ จึง ถื อปฏิบั ติ กัน มา
จนถึงทุกวันนี้

ของไหว้พระจันทร์ ใช้อะไรบ้าง ?
การไหว้ พระจันทร์ จะใช้ ของไหว้ คล้ ายกับการไหว้ เจ้ าทั่วไป คือ
ธูป เทียน กระถางธูป
กระดาษเงิน กระดาษทอง
ดอกไม้ สด 1 คู่
น้าชา
น้าบริสุทธิ์
ผลไม้ ต่าง ๆ ที่มีชื่อและมีความหมายเป็ นสิ ริมงคล เช่ น
ทับทิม หมายถึงลูกเต็มบ้ าน หลานเต็มเมือง, แอปเปิ ล หมายถึง
ความสงบสุ ข, องุ่น หมายถึงความเพิม่ พูน, ส้ ม หมายถึงความเป็ น
มงคล, สาลี่ หมายถึง ขอให้ มีแต่ เรื่องดี ๆ เข้ ามาในชีวติ รวมทั้งส้ ม
โอ แต่ ไม่ ควรใช้ ผลไม้ ที่มียางหรือมีหนาม

อาหารเจชนิดแห้ ง เช่ น เห็ดหอม วุ้นเส้ น สาหร่ ายทะเล
ดอกไม้ จีน ฟองเต้ าหู้ เป็ นต้ น
นอกจากนีย้ งั มีของไหว้ ที่สาหรับใช้ ในพิธีไหว้ พระจันทร์
โดยเฉพาะ คือ
ขนมหวาน เช่ น ขนมไหว้ พระจันทร์ ขนมเปี๊ ยะ สาคูแดง
ขนมโก๋ สีขาว ควรเลือกที่มีรูปทรงกลมเหมือนพระจันทร์
โคมไฟ สาหรับจุดไฟเปรียบเหมือนชีวติ ที่สว่ างไสว
ของใช้ ส่วนตัวของผู้หญิง เช่ น ชุดเครื่องแป้ ง เครื่องสาอาง
เครื่องประดับ เครื่องแต่ งกายของผู้หญิง ตลับแป้ ง นา้ หอม อันเป็ น
การสื่ อว่ ามีเสน่ ห์สวยงามเหมือนพระจันทร์ ที่เปรียบเป็ นเพศหญิง
อ้ อย 1 คู่ สาหรับทาเป็ นซุ้ม
*หมายเหตุ : บางตาราอาจระบุให้ จัดของไหว้ เป็ นผลไม้ 5 ชนิด
ขนมหวาน 5 ชนิด อาหารเจ 5 ชนิด แต่ ในบางตาราอาจระบุให้ ใช้
เลข 4 ซึ่งเป็ นเลขคู่ โดยจัดของไหว้ เป็ นผลไม้ 4 ชนิด ขนมหวาน 4
ชนิด อาหารเจ 4 ชนิด ซึ่งก็แล้ วแต่ ศรัทธา

ขนมไหว้พระจันทร์ หรือ ของไหว้พระจันทร์
ขนมไหว้ พระจันทร์ (Moon Cake) เป็ นของไหว้ ที่ขาด
ไม่ ได้ โดยขนมไหว้ พระจันทร์ จะทาเป็ นรู ปกลม จะต้ องมีไส้ หวาน
หรื อสอดไส้ ด้วยธัญพืชที่มีรสหวานเท่ านั้น แต่ ปัจจุบัน ขนมไหว้
พระจันทร์ มีท้ังไส้ หมูแฮม ไส้ หมูแดง ไส้ หมูหยอง และไส้ ต่าง ๆ
ที่ มี ร สเค็ ม รสเปรี้ ย ว ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามหมายใด ๆ มากไปกว่ า
"ขนม" หรื อ "Moon Cake" ที่รับประทานกันเพื่อความอร่ อย
เท่ านั้น ซึ่ง ขนมไหว้ พระจันทร์ จะมีการจาหน่ ายกันล่ วงหน้ าก่ อน
วันไหว้ พระจันทร์ ส่ วนผลไม้ ต่าง ๆ อาทิ ส้ มโอ แอปเปิ ล สาลี่
ทับทิม กล้ วย ส้ ม และผลไม้ ท้องถิ่นอื่น ๆ รวมทั้ง เครื่ องสาอาง
แป้ง ก็สามารถนามาไหว้ พระจันทร์ ได้
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