
สิ่งท่ีควร & ไม่ควรท ำในวันตรุษจีน เพ่ือชีวิตจะได้เฮงตลอดปี 

24 ม.ค. 63 (03:45 น. 

 

 วันตรุษจีนถือเป็นวันข้ึนปีใหม่ของชาวจีน และยงัเป็นเทศกาลที่ผู้คนให้ความส าคัญกันเป็นอย่างมาก หลาย ๆ 
คงก าลังตัง้ตารอให้ถึงวันน้ีกันไว ๆ เนื่องจากเป็นวันที่บรรดาญาติพี่น้องจะกลับมารวมตัวเพื่อพบปะสงัสรรค์
ทานข้าวกัน แถมยังมีของขวัญของฝากและอั่งเปาอีก งานนีเ้ช่ือว่าหลาย ๆ คนคงจะต้องแอบอยากมีเช้ือสายจีน
กันบ้างแน่ ๆ งั้นเรามาดูกันดกีว่าค่ะว่าสิ่งที่ควรและไม่ควรท าในวันตรุษจีนมีอะไรบ้าง เพือ่ทีจ่ะได้เสริมให้ชีวิตมี
แต่ความเฮงไปตลอดทั้งป ี

          1. ไหว้เจ้ำ ไหว้บรรพบุรุษ ผีไร้ญำติ และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 
          ชาวจีนจะเรียกกันว่า “วันซาจั๊บ” โดยช่วงเช้าจะมีการไหว้ “ตีจูเอี๊ยะ” ซึ่งก็คือการไหว้เจ้าที่ในบ้าน 
รวมถึงการระลึกถึงบรรดาญาติและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ส่วนของไหว้ก็จะมีทัง้อาหารคาวหวาน เช่น เป็ด 
ไก่ ผลไม้ ขนมต่าง ๆ ตามที่แต่ละคนสะดวกได้เลย จากนั้นจะเป็นการไหว้ผีไร้ญาติในช่วงเที่ยงต่อ โดยของไหว้
จะใช้เป็นพวกข้าวสาร เกลือ หรือพวกอาหารกระป๋องง่าย ๆ ค่ะ นอกจากนี้ต้องจุดข้ีไต้ไว้ 2 ช้ิน และเมื่อไหว้
เสร็จหมดแล้วให้จุดประทัด จากนั้นจงึเอาข้าวสารและเกลือผสมกันแล้วน ามาโปรยเพื่อขับไลส่ิ่งไม่ดีทัง้หลายให้
พ้นไป 
          นอกจากนี้อย่าลืมหาเวลาไปไหว้สกัการะขอพร ขอความส าเรจ็ ความสุขสมหวัง ขอให้โชคดีมีโชคมี
ลาภจากสิ่งศักดิส์ิทธ์ิกันด้วยนะคะ จะเป็นเทพเจ้าหรือพระมหากษัตริย์องค์ใดก็ได้ ได้หมดเลย ตามที่แต่ละคน
นับถือศรัทธาค่ะ 

          2. ท ำพิธีรับ“ไฉ่ สิ่ง เอ้ียะ” 
          ไฉ่ สิ่ง เอี้ยะ เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและยังเป็นเทพพิทักษ์ทรัพย์ด้วย ดังนั้นเมื่อถึงช่วงวันตรุษจีน
ผู้คนจึงนิยมท าพิธีรบัเทพ ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นเหมือนกบัพิธีรบัโชคลาภนั่นเอง โดยจะท าในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน
ของวันซาจั๊บจนถึงกอ่นเวลาตีหนึ่ง 
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          3. ติด“ตุ๊ยเลี้ยง”หรือค ำอวยพรปีใหม่ 
          เป็นค าอวยพรที่เขียนเป็นค ากลอน ประกอบไปด้วยตัวอักษร 7 ตัว สามารถติดได้ตามประตูบ้าน โดย
สว่นมากแล้วจะเป็นค าอวยพรในลักษณะที่ขอใหท้ ามาค้าข้ึน มั่งมีเงินทอง และอื่น ๆ นอกจากนี้จะมีแผ่นหนึ่ง
เขียนด้วยค าว่า “ชุก ยิบ เผ่ง อัง” ซึ่งแปลว่าเข้า-ออกโดยปลอดภัย และ “หนี่อ่วย” ภาพเด็กชาย-หญิง ซึ่งเป็น
ภาพมงคลของจีน ปจัจบุันหากใครไม่สะดวกเขียนเอง สามารถหาซื้อได้ทีเ่ยาวราชเลยค่ะ 

          4. กินเจในวันชิวอิก (วันแรกของปี) 
          อาหารมื้อแรกของการเริ่มต้นปีใหม่ (หรือที่คนจีนเรยีกกันว่าวันชิวอิก) ควรเป็นอาหารทีป่รุงใหม่ 
สะอาด และปราศจากเนื้อสัตว์ เพราะมีความเช่ือกันว่าจะคุณได้รับบุญเหมือนกบัการกินเจตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะ 

          5. รวมญำติกินเกี๊ยว 
          เทศกาลตรุษจีนคือการรวมญาติ ดังนั้นบรรดาญาติพี่น้องทัง้หลายจะเดินทางมาร่วมทานอาหารด้วยกัน
ในมื้อสุดท้ายก่อนวันข้ึนปีใหม ่(วันซาจั๊บ) โดยอาหารที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ “เกี๊ยว” บางคนอาจจะสงสัยว่าท าไม
ต้องเป็นเกี๊ยว ค าตอบก็คือเกี๊ยวมลีักษณะเหมือนเงินของจีน ซึ่งเปรียบได้กับความร่ ารวยและมั่งมี ดังนั้นจึงเป็น
ที่มาของการรวมญาติกินเกี๊ยวในวันตรุษจีนน่ันเองค่ะ 

          6. ใส่เสื้อผ้ำสีสันสดใส 
          ปีใหม่อย่าลืมหาเสื้อผ้าใหม่ ๆ สวย ๆ มาใส่กันนะคะ และต้องเป็นสีสันที่สดใสด้วย จะเป็นสีแดง สม้ 
เขียว ม่วง น้ าเงิน อะไรได้หมดเลย เพราะมีความเช่ือว่าจะท าให้ชีวิตพบเจอแต่ความสว่างสดใส ความเป็นสิริ
มงคล รวมทั้งมีแต่สิ่งใหม่ ๆ สิง่ดี ๆ เข้ามาในชีวิต และหากใครสะดวกหรือเป็นสายเปย์กส็ามารถซื้อให้กบัเดก็ 
ๆ หรือลูกหลานในบ้านได้เลยค่ะ 

          7. รับ&ให้ อ่ังเปำ 
          ข้อนี้เตรียมตัวกันดี ๆ ละ่ โดยเฉพาะเดก็ ๆ ห้ามพลาดเลย เตรียมรบัอั่งเปาจากญาตผิู้ใหญ่ ส่วนบรรดา
ผู้ใหญก่็อย่าลมืเตรียมซองใส่เงินอั่งเปาใหก้ับเด็ก ๆ กันนะคะ ให้เท่าไหร่ก็ได้ตามสะดวกและตามความ
เหมาะสมเลย และอย่าลืมกล่าวค าอวยพร “ซินเจียยู่อี่ ซินน้ีฮวดใช้” กันด้วยนะคะ (มีความหมายว่า “คิดหวัง
สิ่งใดในปีใหม่นี้ ขอใหส้มหวัง สมปรารถนา ชีวิตมีแต่ความสุข ความมั่งค่ัง และโชคดีร่ ารวยตลอดทั้งปี”) แต่
จริง ๆ แล้วเด็กกส็ามารถให้ผู้ใหญ่ได้นะคะ เหมือนกบัการอวยพรให้พ่อแมผู่้ใหญ่มีอายุยืนยาว และยงัเป็นการ
แสดงความกตัญญูทดแทนพระคุณด้วยค่ะ ยังไงก็แล้วแต่สามารถจัดการจัดสรรได้ตามความเหมาะสมของแต่
ละคนเลยค่ะ 

สิ่งท่ีไม่ควรท ำ 
 หลีกเลี่ยงการทะเลาะโต้แย้ง การพูดค าหยาบ หรือค าที่ไมเ่ปน็มงคล 
 ห้ามซักผ้า ห้ามท าความสะอาดบ้าน เพราะเช่ือกันว่าจะเป็นการชะล้างและน าความโชคดีออกไป 
 หลีกเลี่ยงการใช้ของมีคม รวมถึงการตัดผม เพราะเช่ือกันว่าจะเป็นการตัดสิ่งดี ๆ ออกไป 
 ท าอะไรด้วยความระมัดระวัง อย่าท าข้าวของเสียหาย อย่าท าของตกแตก เพราะจะเป็นลางร้ายและ

เป็นการน าสิง่ไม่ดีเข้ามา 
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 ห้ามใสเ่สือ้สีขาวและสีด า เพราะเป็นสญัลกัษณ์ของความเศรา้โศก ความตาย และยังหมายถึงลางร้าย
อีกด้วย 

 ห้ามรอ้งไหห้รอืเศร้าหมองไม่สดใส เพราะเช่ือกันว่าจะท าใหพ้บเจอแต่เรื่องไม่ดีและท าให้เศร้าเสียใจ
ร้องไห้ไปตลอดทั้งป ี

 ห้ามให้ใครยมืเงิน ยืมข้าวของส่วนตัว เพราะจะท าให้มีแต่คนมาขอยืมตลอดทั้งปี รวมถึงห้ามไปยืมเงิน 
ยืมของของคนอื่น เพราะจะท าให้เรามีหนีม้ีสินไปตลอดทั้งปเีช่นกัน 

 ห้ามซื้อรองเท้าใหม่ เพราะค าว่ารองเท้าในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่า “Hai” คล้ายกับเสียงคนถอน
หายใจ ซึ่งถือว่าเป็นลางไม่ดี อาจจะท าให้พบเจอกับเรื่องเหนื่อย ๆ ที่ท าให้ต้องถอนหายใจไปตลอดทั้ง
ปีค่ะ 

          อย่างไรก็ตามนีเ่ป็นเพียงความเช่ือที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝัง่จีนนะคะ หากใครสะดวกและสามารถท า
ตามนี้ได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ติดขัดหรือขัดข้องอะไรกส็ามารถท าได้เลย คิดซะว่าลองท าดูก็ไมเ่สียหายเนอะ แต่หาก
ใครที่ไม่สะดวกตรงไหนก็สามารถเลือกจัดสรรได้ตามความเหมาะสมนะคะ ไม่มผีิดมีถูก ข้ึนอยู่กบัความเช่ือของ
แต่ละคนเลย ยังไงก็ขออวยพรให้ทกุท่านเฮง ๆ กันไปตลอดทั้งปีนะคะ ซินเจียยู่อี่ ซินน้ีฮวดใช้ค่า ^^ 
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