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ฤกษยามมงคลไหวเจาขอพร ไฉซ้ิงเอ๊ีย ประจําป พ.ศ. 2557 

(เขียนโดย อ.ตั้งเต็กควง วันที่ 6 ธันวาคม 2556) 

 

ประเพณีการเซนไหว บวงสรวง ไหวเจา ไหวบรรพบุรุษ ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในเทศกาล ในสารท ตางๆ 
ซึ่งชาวจีนไดปฏิบัติสืบทอดตอๆ กันมาตั้งแตอดีตหลายพันปสืบเนื่องตอกันจวบจนถึงปจจุบัน โดยมี
ความเชื่อวา การกราบไหวฟาดิน เซนไหว บวงสรวงเทพเจา และ สิ่งศักดิ์สิทธ์ินั้น จะนํามาซึ่ง
ความสุข ความเจริญในชีวิต หนาที่การงาน ธุรกิจ การคา มีความเจริญรุงเรือง มีโชค มีลาภ ร่ํารวย
ดวยทรัพยสินเงินทอง มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ แกตนเอง คนในครอบครัว 
และ บริวาร เพื่อขจัดสิ่งเลวราย สิ่งอัปมงคล ที่ทําใหชีวิตตัดขัด มีอุปสรรค ไมราบรื่น ฯลฯ  

ในสมัยปจจุบัน บางตระกูลมีความเครงครัด บางตระกูลก็ไหวตามประเพณี บางตระกูลก็ไหวแบบ
ตามมีตามเกิด บางตระกูลก็งดเวนไหว อันนี้ก็แลวแตความพรอม ความสะดวก ความเชื่อของแตละ
ครอบครัว และ บุคคล 
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สําหรับในบทความนี้ จะเขียนอธิบายเอาเฉพาะการเซนไหว บวงสรวงขอพรเทพเจา (ไฉซิ้งเอี๊ย) 
เทานั้น นอกเหนือจากนั้นไมขออธิบาย เพราะจะยืดยาวไป 

สวนใหญคนที่มานั่งอานบทความนี้ ก็จะเกิดมีคําถามวา 

>>> ผลของการเซนสรวงไหวเจา กราบไหวขอพร มีผลจริงหรือ? 

ขาพเจาขอตอบวา “มีผลจริง” แตทั้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกับองคประกอบหลายๆ อยางเชน รูปดวงชะตา
ของบุคคลผูนั้น ทิศทาง และ ฤกษยาม ที่สอดคลองกับตัวบุคคล และ ทิศทาง อีกทั้งผูปฏิบัติตองมี
ความเชื่อสนับสนุนดวย เชื่อมาก..ไดผลมาก เชื่อนอย..ไดผลนอย ไมเชื่อ..ไมมีผล  

ก็จะเกิดมีคําถามขึ้นมาอีกวา  

>>> ถาการเซนสรวงไหวเจา กราบไหวขอพรมีผลจริง อยางนี้ไมตองทํามาหากิน นั่งรอ
ใหเทพเจามาดลบันดาลให ก็ไดงั้นสิ?  

คําถามขอนี้ ตองตอบวา คนปกติเขาคงไมคิดอยางนั้นกัน ขาพเจาไดเกริ่นไวตั้งแตตนแลววา เขามี
ความเชื่อวา การกราบไหวฟาดิน เซนไหว บวงสรวงเทพเจา และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น จะนํามาซึ่ง
ความสุข ความเจริญในชีวิต หนาที่การงาน ธุรกิจ การคา มีความเจริญรุงเรือง มีโชค มีลาภ ร่ํารวย
ดวยทรัพยสินเงินทอง มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ แกตนเอง คนในครอบครัว 
และ บริวาร เพื่อขจัดสิ่งเลวราย สิ่งอัปมงคล ที่ทําใหชีวิตตัดขัด มีอุปสรรค ไมราบรื่น ฯลฯ เขาไมได
นั่งงอมืองอเทา นั่งกระดิกขา รอใหเทพเจาทั้งหลายมาชวย ทุกคนลวนตองประกอบภาระกิจหนาที่
การงานที่ตนเองมีทั้งสิ้น  

ก็จะเกิดมีคําถามขึ้นมาอีกวา  

>>> ถาการเซนสรวงไหวเจา กราบไหวขอพรมีผลจริง อยางงี้ก็สามารถขอทุกสิ่งทุก
อยางตามใจปรารถนา เชน ขอบาน ขอรถ ขอรางวัลที่ 1 ขอยศ ขอตําแหนง ขออะไรได
สารพัดนะสิ? 

คําถามขอนี้ มันไมใชคําถามเชิงอยากไดคําตอบหรอก มันออกจะเปนคําถามประเภทกวนประสาท 
แตถาตองการคําตอบจริงๆ ขาพเจาก็จะตอบใหวา “ก็เคยมีคนเขาขอพรไดนะ แตไมไดกันทุกคน 
หากปฏิบัติใหครบถวนถูกตองตามองคประกอบ และ สิ่งที่ขอนั้นไมเกินกําลังของดวงชะตา แมไม
ไดผลมาก ก็ไดผลนอย เรื่องที่ไมมีผลเลยนั้น เปนไปไมไดแนๆ”  

 

ที่กลาวมาทั้งหมดนั้น ก็คงจะมีคําถามอีกมากมายสารพัด สําหรับผูสงสัย ถาจะเขียนคําถาม เติม
คําตอบในบทความนี้ คงไมตองอธิบายเรื่องอื่นๆ ที่มีประโยชนกันพอดี ฉะนั้น หากยังมีขอสงสัย มี
คําถาม ก็มาถามกันตอหนาเลย ขาพเจาจะตอบใหทุกคําถาม การตอบผานตัวหนังสือ ไมคอยถึงใจ
สักเทาไหร เอาเปนวา บทความนี้ เขียนใหเฉพาะคนที่เขาพรอมที่จะปฏิบัต ิคนที่เขาจะนําไปใช
พอ นอกเหนือจากนั้นไมไดใสใจ การไหวเจา เซนสรวง ขอพรเทพเจา และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น หาก
ตองการใหมีผลจริง ตองทราบองคประกอบที่เกี่ยวของ อันไดแก  
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1. สถานที/่ทิศทาง  

ทิศทางมงคลของเทพเจาที่ตองการเซนสรวง ขอพรนั้น อยูทางทิศใด เม่ือนับจากจุดเริ่มตน คือ 
บานของตน ไปยังจุดหมายปลายทางที่ศาลของเทพเจาที่ตองการเซนสรวง ขอพรนั้นสถิตยอยู  

2. ตัวบุคคล  

พิจารณาจากรูปดวงชะตาของบุคคลวา รูปดวงชะตานั้นๆ มีทิศทางใดเปนคุณ ทิศทางใดเปนโทษ 
ตองการธาตุใด ไมตองการธาตุใด  

3. ฤกษยาม  

สวนนี้นับวาสําคัญที่สุด เพราะตองนํามาวิเคราะหรวมกันกับทิศทางมงคลที่เทพเจาสถิตยอยู และ 
รูปดวงชะตาของตัวบุคคล ใหสอดคลองกันทั้ง 3 ปจจัย การประกอบกิจมงคลใดๆ ก็ตามแต จําเปน
อยางย่ิงตองใชฤกษยาม บางทานเกิดความเขาใจวา ก็ไหวมาตลอด ไมเห็นตองใชฤกษยาม หรือ 
ไหวเทพเจามงคล ไมจําเปนตองหาฤกษยาม ก็เพราะคิดอยางนั้นไง การประกอบกิจไหวเจา เซน
สรวง ขอพร จึงไมมีผล พอไมมีผล ก็พาลหาวา เปนเรื่องงมงายบาง ไรสาระบาง ไมมีอยูจริงบาง ก็
เลนทําตัวเปนเถรสองบาตร เห็นชาวบานเขาไหว ฉันไหวบาง ผมไหวบาง กูไหวบาง เขาวาไหวแลว
ดี เคยลองถามตัวเองกอนไหมละวา ที่ไหวนั้น ไหวเพราะอยากไดรับผลดีอยางเขาใชหรือไม? ถา
อยากไหวแลวไดรับผลดีอยางเชนเขา ก็ตองทําใหถูกตองเหมือนกับเขา อันนี้วากันตามคนที่เขารู
จริงนะ ที่บอกวาไหวตามกันนี่ บางทีคนที่เราตาม มันก็อาจจะม่ัวเหมือนกัน เพราะเรื่องของฤกษยาม
นี้ ไมใชเรื่องเลนๆ ไมใชของงายๆ ซะดวย ตองอาศัยความชํานาญ ความเขาใจ และ ตองรูกฏ รู
ระเบียบ มีสํานวนจีนที่กลาวถึงความสําคัญของเวลาไวดังตอไปนี้ 

天不得時，日月無光 (ทีปุกติ๊กซี้, ยิกงวยบอกวง): ฟายังไมไดเวลา ดวงอาทิตยดวงจันทรไมมี
แสง 

地不得時，萬物不生 (ตี่ปุกติ๊กซี้, บวงมวยปุกแซ): พื้นดินยังไมไดเวลา สรรพสิ่งไมเกิด 

水不得時，風浪不靜 (จุยปุกติ๊กซี้, ฮวงลั้งปุกแจ): น้ํายังไมไดเวลา คลื่นลมไมสงบ 

人不得時，利路不通 (นั๊งปุกติ๊กซี้, หลีโหลวปุกทง): คนยังไมไดเวลา งานการไมราบรื่น 

鬼不得時，地獄不超 (กุยปุกติ๊กซี้, ตี่เง็กปุกเทียว): ผียังไมไดเวลา นรกไมใหไปผุดไปเกิด 

神不得時，求之不靈 (ซิ้งปุกติ๊กซี้, คิ้วจือปุกเลง): เทพเจายังไมไดเวลา ขออะไรก็ไมสัมฤทธ์ิผล 

 
โดยสรุปแลว “การประกอบพิธีมงคลใดๆ ที่หวังผลใหเกิดเรื่องดีๆ นั้น หาก ทิศทาง ไมเหมาะสมกับ 
ดวงชะตา แลว การไหวก็ไมมีผล ฤกษยาม ไมมีความสอดคลองกับ ดวงชะตา การไหวก็ไมมีผล 
ฤกษยาม กับ ทิศทาง ไมมีความสอดคลองกัน การไหวก็ไมมีผล รวมความวา การกระทํานั้นๆ ก็ไม
มีผล คือ ไมมีผลดี ที่สําคัญหากฤกษยาม ป เดือน วัน เวลานั้นๆ เกิดปะทะกับรูปดวงชะตาของเจา
ชะตา แทนที่วา การไหวเจา เซนสรวง ขอพร จะเปนเรื่องมงคล กลับกลายเปนวา เกิดเรื่องอัปมงคล
ขึ้นมาได” 
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ฤกษมงคล เซนสรวง ขอพร เทพเจาประจําวันตรุษจีน 

《立春中度時卯正初刻六時三分》 [ลิบชุงตงโตวซี้เบาเจี่ยซี้ชิวเข็กลักซี้ซาฮุง] เปลี่ยนสารทเขา
เทศกาลลิบชุง เวลา 06.03 น. ของวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 วันจีนตรงกับวัน 甲午年《馬》正月

《丙寅》廿四日《丙午》辛卯時 [กะโงวนี้ (เบ) เจ่ียงวย (เปยอิ๊ง) ย่ีจับสี่ยิก (เปยโงว) ซิงเบาซี้] 
อันนี้นับตามปฏิทินสุริยคติ  

และเทศกาลตรุษจีนในป 2557 คือ 癸巳年《蛇》正月《乙丑》初一日《壬寅》 [กุยจ๋ีนี้ 
(จั๊ว) เจ่ียงวย (อิกทิ่ว) ชิวอิกยิก (หย่ิมอิ๊ง)] ตรงกับ วันที่ 31 มกราคม 2557 ซึ่งจะนับเอาตาม
จันทรคติ วันตรุษจีน เปนเทศกาลที่สําคัญของคนจีน เพราะชาวจีนถือวา วันตรุษจีน คือ วันขึ้นป
ใหมของจีน ตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทิน “จันทรคติ” ซึ่งเปนปฏิทินรูปแบบหนึ่ง ใชการ
โคจรของดวงจันทรรอบโลกเปนเกณฑใน 1 ป มี 12 เดือน ในเดือนคูจะมี 30 วัน สวนเดือนคี่จะมี 
29 วัน รวม 1 ป จะมี 354 วัน ทําใหตางจากระบบปฏิทินสากล ซึ่งเปนแบบปฏิทิน “สุริยคติ” ถึง 11 
วัน 

วันเวลาสําหรับการไหวเทพเจาไฉซิ้งเอี๊ย ที่นิยมใชที่สุด เห็นจะเปนเวลา 子時 (23.00-00.59 น.) 
คือ จะไหวกันในคืนวัน 三十 (ซาจ๊ับ) คาบเกี่ยวจะเขาวัน 初一 (ชิวอิก) อันนี้วากันไปตามเขาบาง 
วากันไปตามประเพณีบาง แตหากคํานวณลึกๆ ลงไปโดยใชวิชาฤกษยามชั้นสูงหลายๆ ระบบแลว 
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ฤกษยามมงคลที่เหมาะแกการไหวเทพเจาไฉซิ้งเอี๊ยในป 2557 จะไมสามารถไหวในคืนวัน 三
十 (ซาจั๊บ) คาบเกี่ยวจะเขาวัน 初一 (ชิวอิก) ได เนื่องจาก รูปฤกษดังกลาวติดขอหามของ
ปรมาจารยแซแผ  

 

ซึ่งวันเวลาดังกลาวเปนวัน 寅 (อิ๊ง) ตามขอหามของปรมาจารยแซแผ มีขอบัญญัติไวดังนี ้

 

ราศีบนของวันหามกระทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราศีบน
ของวัน 

คํา
อาน หามกระทําการ 

甲 กะ หามเปดโกดัง เปดคลังสินคา ยุงฉาง เปดกิจการ 

乙 อิก หามทําการเกษตร ทําการเพาะปลูก วานเมล็ดพืชพันธุ 

丙 เปย หามทําการซอมแซม หรือ กระทําคอกสัตว 

丁 เต็ง หามตัดผมโกนจุก โกนผมไฟ ตัดเปย 

戊 โบว หามซื้อที่นา ซื้อไรสวน ซื้อขายที่ดิน 

己 กี้ หามทําสัญญา หามค้ําประกัน 

庚 แก หามจับนวดเสน 

辛 ซิง หามทําของหมักดอง 

壬 หย่ิม หามเปดตาน้ํา เจาะบาดาล ขุดบอ เปดประตูน้ํา 

癸 กุย หามมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความ ขึ้นโรงขึ้นศาล 
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ราศีลางของวันหามกระทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉะนั้น การถือธรรมเนียมปฏิบัติตามโบราณตามประเพณีก็อยางหนึ่ง สวนการจะประกอบพิธีกรรมไหว
เจาเพื่อหวังผลก็อยางหนึ่ง ในบางครั้งอาจตองละทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติอันเดิม แลวยึดเอาตามกฎ
ขอบังคับตามระบบวิชาฤกษยามของปรมาจารยตั้งแตโบราณ ซึ่งหากจะมีผูถามวา “ตนกอยึดเอา
ตามฤกษยามเหมือนกัน แตจะขอละเวนขอบังคับ/ขอหามของปรมาจารยแซแผไดหรือไม?” ขอตอบ
วา “หากจะละเวนขอบังคับ/ขอหามของปรมาจารยแซแผ ก็ใหละเวนขอบังคับ/ขอหามในวิชาฤกษ
ยามทั้งหมดเลย เพราะในการคํานวณหาฤกษยามมงคล ลวนตองใชกฏขอบังคับของปรมาจารยผู
สืบสายวิชาหลายๆ ทาน มารวมพิจารณา การจะมายกเวนเฉพาะขอบังคับ/ขอหามของปรมาจารย
แซแผ ก็เปนเพียงใหถูกใจตนเองเทานั้น ถาเปนอยางนั้นแลวจะมาคํานวณหาฤกษยามมงคลเพื่อ
เหตุผลอันใด ขอเชิญเลือกเอาวันเวลาตามชอบใจไปเสียเลย งายดี แตหากจะหวังผลดีดวย อันนี้ไม
รับรอง เนื่องจาก ไมมีหลักวิชามารองรับเอา สวนการใชฤกษยามแบบตามใจตัวเองแลวเกิดผลราย
อันนี้ตัวใครตัวมัน” 

 

องคประกอบที่ 1: ฤกษยาม 

ฤกษยามมงคลที่ใชไหว เทพเจาไฉซิ้งเอี๊ย และ เทพเจามงคลองคอื่นๆ ตรงกับ ป เดือน วัน เวลา ที่
เปนมหามงคล ซึ่งในป 2557 จะมี 2 ชวงเวลา ไดแก 廿九日 (ย่ีจั๊บเกายิก) คาบเกี่ยวเวลาแรก      
(子时) จื้อซี้ ของวัน 三十日 (ซาจ๊ับยิก) และ เวลาเที่ยงวัน (午时) โหงวซี้ ของวัน 三十日 

(ซาจ๊ับยิก) 

ราศีลาง
ของวัน 

คํา
อาน หามกระทําการ 

子 จ้ือ หามดูหมอดู หามทํานาย ทายทัก 

丑 ทิ่ว หามรับตําแหนง หามรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

寅 อิ๊ง หามไหวเจาขอพร บวงสรวง 

卯 เบา หามขุดบอน้ํา ขุดบอบาดาล 

辰 ซิ้ง หามเวลามีงานอัปมงคล หามรองไห 

巳 จ๋ี หามเดินทาง หามเดินทางไกล 

午 โงว หามซอมหลังคาบาน 

未 บี ่ หามหาหมอ  

申 ซิม หามตั้งเตียง 

酉 อิ้ว หามรับแขก 

戍 สุก หามกินเนื้อสุนัข (จริงๆ วันไหนก็ไมควรกิน) 

亥 ไห หามแตงงาน 
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หมายเหตุ!!! จากประสบการณของผูเขียนที่สะสมมา เม่ือคํานวณลึกลงไปในวิชาฤกษยามชั้นสูง
หลายๆ ระบบอยางละเอียดนั้น ผูเขียนขอแนะนําฤกษยามที่เปนมหามงคลสูงสุดในการขอพรไฉ
ซิ้งเอี๊ย คือ เวลา 11.15 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2557 ซึ่งจะมีผลในการขอผล ขอโชค ขอ
ลาภ ขอความสําเร็จ มากกวา เวลา 23.00-23.59 น. ของวันที่ 29 มกราคม 2557 และ เวลา 
00.00-00.59 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2557 จึงขอแนะนําผูสนใจตามนี้ 

 

องคประกอบที่ 2: ตัวบุคคล 

สําหรับฤกษยามมหามงคลนี้ จะมีผลดีมาก ดีนอย ไมมีผล หรือ เกิดผลราย ใหพิจารณาจาก       
“ปเกิด” ของบุคคล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

※ ไหวแลว..ไดรับผลดีมาก คือ ทานที่เกิดในป พ.ศ. 2467, 2487, 2497, 2527, 2547 

※ ไหวแลว..ไดรับผลดีปานกลาง คือ ทานที่เกิดในป พ.ศ. 2454, 2455, 2457, 2461, 2463, 
2464, 2469, 2473, 2475, 2477, 2479, 2485, 2491, 2499, 2500, 2502, 2503, 2505, 2507, 
2509, 2511, 2512, 2514, 2515, 2517, 2521, 2523, 2524, 2529, 2533, 2535, 2537, 2539, 
2545 

※ ไหวแลว..ไดรับผลดีพอใช คือ ทานที่เกิดในป พ.ศ. 2460, 2466, 2470, 2471, 2472, 
2476, 2478, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2488, 2490, 2492, 2493, 2494, 2501, 2504, 
2513, 2520, 2526, 2530, 2531, 2532, 2536, 2538, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2548 

※ ไหวแลว..ไมเกิดผลอะไรเลย (ไมไดรับผลดี ไมไดรับผลราย) คือ ทานที่เกิดในป พ.ศ. 
2462, 2474, 2510, 2522, 2534 
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※ ไหวแลว..อาจไดรับผลราย คือ ทานที่เกิดในป พ.ศ. 2456, 2458, 2459, 2465, 2468, 
2486, 2489, 2495, 2496, 2498, 2506, 2508, 2516, 2518, 2519, 2525, 2528, 2546, 2549 

 

หมายเหตุ: ความหมายของ “ปเกิด” ตามปฎิทินจีนอยางคราวๆ จะเริ่มนับตั้งแต 4 กุมภาพันธ ของ
ปนั้น ไปจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ ของปถัดไป เชน  

 ป 2467 คือ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2467 - วันที่ 3 กุมภาพันธ 2468  
 ป 2501 คือ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2501 - วันที่ 3 กุมภาพันธ 2502  
 ป 2535 คือ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2535 - วันที่ 3 กุมภาพันธ 2536 

 

องคประกอบที่ 3: ทิศทาง 

※ เทพเจาแหงโชคลาภ (ไฉซ้ิงเอี๊ย) เสด็จมาทางทิศเหนือ 

※ เทพเจาอุปถัมภฝายชาย (เอี้ยงกุยซิ้ง) เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

※ เทพเจาอุปถัมภฝายหญิง (อิมกุยซิ้ง) เสด็จมาทางทิศใต  

※ เทพเจาแหงความยินดี (ฮี่ซิ้ง) เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต  

※ เทพเจาแหงความโชคดี (ฮกซิ้ง) เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

 
ใหตั้งโตะเครื่องมงคล เซนสรวง ของมงคลไหวนั้น ควรหันไปทางทิศเหนือ ที่องศา 337.5-22.5 
จะไดรับผลดีมาก สําหรับผูตองการผลพิเศษ ควรหันหนาโตะเครื่องมงคล เซนสรวง ของมงคลไหว
นั้นไปทางทิศเหนือ ที่องศา 0-5.625 อันนี้หมายรวมไปถึงผูไหวดวย (แตทั้งนี้ควรตองพิจารณา
รูปดวงชะตาบุคคลใหสอดคลองดวยจะไดรับผลเปนมหามงคลอยางมาก)  

การตั้งโตะไหว ควรตั้งกอนเวลา โดยตั้งโตะหนาบาน ใหหันหนา (เวลาไหว) ไปยังทิศที่เทพเจาไฉ
ซิ้งเอี๊ยเสด็จมา เพื่อเปนการอัญเชิญเทพเจาดังกลาวเขามาสูบานเรือน ในการไหวควรเปดประตูหนา
บาน แลวปดประตูหลังบานดวย (ไหวบนดาดฟาก็ได) ใหนํากระดาษคําอวยพรที่เขียน คําวา “常滿 
(เสี่ยมั่ว)” ติดที่ถังขาวสาร และ กระดาษคําอวยพรที่เขียน คําวา “財喜登門 (ไฉฮี่เต็งม้ึง)” ติดหนา
บาน กอนไหว 
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คําอวยพร 常滿 สําหรับติดถังขาวสาร >>> เอกสารแนบทายแผนที่ 1 
คําอวยพร 財喜登門 สําหรับติดหนาบาน >>> เอกสารแนบทายแผนที่ 2 
 

 

แลวทานก็เริ่มจุดธูปไหว ครั้งละ 3 ดอก ตอเทพเจา 1 องค อธิษฐานอัญเชิญไปยังทิศดังกลาวตาม
ในคําอัญเชิญ สุดทายทานจุดธูป 3 ดอก อีก 1 ครั้ง ไหวหันออกหนาบาน เพื่ออัญเชิญเทพเจามา
ขอพร และ อัญเชิญเขาบานเพื่อเปนศิริมงคล แลวใหอานคําอธิษฐานขอพร จึงกราบ 15 ครั้ง แลว
ใหนําเครื่องกระดาษไหวพรอมใบคําอัญเชิญ และ คําอธิษฐานขอพรไปเผา แลวใหนําน้ํามนตใส
ยอดทับทิมมาพรมทุกๆ ทาน และ บานเรือน เม่ือเสร็จแลวใหมายกเครื่องสังเวยลา แลวใหดับเทียน 
พรอมนําดอกไม กิมฮวย ธูป 3 ดอก ในกระถางที่ไหว ไปปกบูชาที่กระถางธูปพระ หรือ ตี่จู (เจาที่
ในบาน) แลวนําขาวสารในแกวไปเทใสที่เก็บขาวสาร สวนเงินขวัญถุงในซองใหไปใสในตูเซฟ หรือ 
ที่เก็บเงินของทานตลอดป สวนสมที่ไหว ใหนําไปตั้งบนโตะทํางาน หรือ ตั้งบนตูเซฟ เก็บสมไว 
จนถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ 2557 แลวคอยนําสมมารับประทานในวันนั้น 

 

คําอัญเชิญ คําขอพรตอเทพเจาโดยยอ  

“วาระนี้ ปดี เดือนดี วันดี เวลาดี ขาพเจา....... (ออกชื่อนาม-สกุลของตนเอง) พรอมดวย....... 
ขออัญเชิญ....... (เอยชื่อเทพเจา และ หันหนาไปตามทิศตางๆ ทําใหเสร็จทีละองค ตองไหวไฉ
ซิ้งเอี๊ยใหเสร็จกอน จึงหันไปตามทิศตางๆ เพื่อกลาวคําอัญเชิญเทพเจาองคอื่นๆ) ไดเสด็จมารับ
เครื่องเซนไหว สักการะบวงสรวง อันไดแก ดอกไม ธูปเทียนของหอม ผลไมมงคล อาหาร
เจ ของหวาน น้ําชา อันขาพเจาพรอมดวย....... ไดจัดไวพรอมเสร็จอยางบรรจง ขอจงได
โปรดกรุณาอยูประจําในพิธีการเพื่อรับเครื่องเซนไหว สักการะบวงสรวงอันนี้ดวยเถิด หาก
มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขาดตกบกพรอง ขอไดโปรดกรุณาละเวนงดโทษแกขาพเจาพรอมดวย....... 
และ ขอไดโปรดกรุณาอํานวยพรใหขาพเจาพรอมดวย.......จงไดมีแต....... (ตามชื่อเทพเจา
แตละองค เชน เทพเจาแหงโชคลาภ ก็กลาวคําวา “จงไดมีแตโชคลาภ”) ตลอดทั้งป นับตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป” 
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รายการของไหว ตามหลัก 5 ธาตุ 

[1] แกวใสขาวสาร หรือ กระถางธูป มีกิมฮวยปก 1 คู พรอมติดอั่งติ๋ว หรือ กระดาษแดง 

[2] แจกันดอกไม 1 คู 

[3] เชิงเทียน พรอมเทียนแดง 1 คูใหญ 

[4] น้ําชา-น้ําเปลา อยางละ 5 ถวย 

[5] ขาวสุก ใสถวยชา 5 ถวย 

[6] ผลไม 5 อยาง 1 ชุด  

6.1 สม 1 จาน 

6.2 แอปเปล 1 จาน 

6.3 สาลี่ 1 จาน 

6.4 องุน 1 จาน 

6.5 กลวยหอมสีเขียว 1 จาน 

[7] เจฉาย 5 อยาง 1 ชุด  

7.1 เห็ดหอม 1 ถวย 

7.2 เห็ดหูหนู 1 ถวย 

7.3 ดอกไมจีน 1 ถวย 

7.4 วุนเสน 1 ถวย 

7.5 ฟองเตาหู 1 ถวย 

 
[8] สาคูน้ําเชื่อม หรือ อี๊ 5 ถวย 

[9] น้ําใสยอดทับทิม 3 ยอด 1 ขัน หรือ 1 แกว 

[10] ขนมจันอับ 5 อยาง 1 จาน (ถั่วตัด งาตัด ขาวพอง ฟกเชื่อม ลูกกวาด) 

[11] ชุดเครื่องกระดาษเงิน-ทอง และ หนังสืออัญเชิญสีเขียว พรอมคําอธิษฐานขอพรสีแดง 
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[12] ซองเงินขวัญถุงพิงที่จานสมไหว (ซองเงินขวัญถุงใหทานนําเงินใสซองเองตามแตความ
ตองการ) 

***ของไหวแลวแตศรัทธาก็ได ***** 
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