
วัฒนธรรมความเชื่อ “สิ่งมงคลของคนจีน” 

อ.ดร.สุวรรณี  สายสิน 

 ถ้าท่านเป็นคนช่างสังเกต ท่านจะเห็นว่าคนไทยกับคนจีนมีสิ่งที่คล้ายกันหลายอย่าง โดยความเชื่อในเรื่องสิ่งของมงคลก็
เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน โดยคนจีนจะมีสิ่งของมงคลหลายอย่าง ซึ่งท่านสามารถเห็นและคุ้นตาตามห้างร้าน หรือบ้านเรือนที่อยู่
อาศัยของคนไทยเชื้อสายจีน แต่เคยรู้บ้างหรือไม่ว่าสิ่งของมงคลเหล่านั้น คนจีนมีความเชื่อว่าอะไร ดังนั้นมาศึกษาดูว่า “สิ่งของ
มงคล” ของจีนมีอะไรและมีความหมายอย่างไรกันบ้าง 

ฮก ลก ซิ่ว  

เทพเจ้าจีน 3 องค์ ซึ่งเป็นบุคคลในอดีตของจีน และ นับถือกันต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดย ฮก ลก ซิ่ว เป็นวัตถุมงคลที่สื่อถึง
ความส าเร็จ ความมั่งคั่ง และอายุยืน ว่ากันว่าถ้าหากใครบูชาไว้ จะช่วยให้เจริญรุ่งเรือง มีความสุข และ สุขภาพดี ซึ่งเทพทั้งสาม
องค์จะถือเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ดังนั้นจึงต้องบูชาให้ครบ ห้ามเลือกบูชาแค่องค์ใดองค์หนึ่ง โดยการต้ังเทพเจ้าจีน 3 องค์ 
ให้วางทั้ง 3 องค์เรียงข้างกัน เริ่มด้วยซิ่วอยู่ทางซ้าย ลกอยู่ตรงกลาง และฮกอยู่ทางขวา เนื่องจากสมัยก่อน ตัวอักษรจีนเขียน
จากขวาไปซ้ายนั่นเอง อย่างไรก็ตามทุกวันนี้จีนเปลี่ยนมาอ่านจากซ้ายไปขวาแล้ว ก็อาจจะวางเรียงสลับตามแบบสมัยใหม่ได้ 
ส่วนต าแหน่งที่เหมาะจะตั้ง ฮก ลก ซิ่ว คือ บริเวณทิศตะวันออกของห้องนั่งเล่นหรือห้องกินข้าว โดยให้วางสูงเหนือจากพ้ืน
ประมาณ 5 ฟุต และหันหน้าเข้าในบ้าน ห้ามหันออกประตูหรือหน้าต่าง และห้ามหันไปหน้าห้องน้ าหรือจุดอัปมงคล เช่น มุมที่มี
กองขยะ 

ตี่จู่เอ้ีย 

เทพเจ้าแห่งธาตุดิน เป็นเทพเจ้าประจ าบ้าน ที่คนจีนเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าเป็นเทพเจ้า ที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์
มากที่สุด โดยประวัติความเป็นมาของตี่จู่เอี้ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ชาวจีนเริ่มหาที่อยู่อาศัยใหม่ ๆ จึงต้องการให้เทพเจ้าช่วย
ปกป้องคุ้มครอง เลยน ากระดาษมาเขียนตัวอักษรว่า "ตีจู่ซิ่งอุ่ย" ซึ่งหมายถึง ที่สถิตของเทพเจ้า และก็มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ 
ตามยุคสมัย จนกลายเป็นศาลตี่จู่เอี้ยทุกวันนี้ โดยเชื่อว่ากันว่า ถ้าหากบ้านไหนมีศาลตี่จู่เอ้ียบูชาไว้ ก็เหมือนมีเทพเจ้าคอยดูแล 
คุ้มครอง ท าให้มีแต่ความสุข และช่วยเสริมโชคลาภและสิริมงคลในชีวิต โดยการตั้งศาลตี่จู่เอี้ยควรวางให้ติดดิน ด้านหลังไม่ควร
อยู่ใกล้ประตู บันได ห้องน้ า ห้องครัว ด้านหน้าควรโล่ง กว้าง และสว่าง ด้านบนไม่ควรมีคานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน และด้านล่าง
ควรเป็นพื้นธรรมดา ไม่มีฐานรอง  

เรือส าเภาจีน  

ถือเป็นของมงคลศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน และ คู่ออฟฟิศของคนจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักธุรกิจ เนื่องจากสมัยก่อน ผู้คน
นิยมใช้เรือส าเภาในการค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการค้าขายกับต่างประเทศ ท าให้เวลาเรือแล่นกลับบ้าน ก็จะขนเงินทอง
หรือสินค้ามาเต็มเรือ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ร่ ารวยนั่นเอง ดังนั้นจึงมีความเชื่อส่งต่อกันมาว่า ถ้าหากบ้านไหน
ประดับเรือส าเภาจีนไว้ ก็ช่วยน าโชคลาภทางการเงินเข้ามาสู่ผู้คนในบ้าน ซึ่งการน าเอาเรือส าเภามาตั้งประดับไว้ทั้งท่ีบ้านและที่
ท างาน ควรวางในทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเป็นทิศของธาตุไม้ และเรือท ามาจากไม้ นอกจากนี้สิ่งทีส่ าคัญ
ที่สุด คือ ต้องวางหัวเรือหันเข้ามาข้างในบ้าน ซึ่งหมายถึงการรับเข้า ถ้าหากวางหันออกจะเหมาะกับออฟฟิศ ซึ่งหมายถึงการ
เจรจาธุรกิจ โดยอย่าลืมใส่เหรียญเงิน เหรียญทองเข้าไปเป็นการเสริมมงคลด้วย 

สิงห์คู่ หรือ สิงโตคู่ 

เป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ตามความเชื่อของชาวจีน โดยมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ เชื่อกันว่าผู้ที่มีอ านาจและเงิน
ทองจะวางสิงห์คู่ประดับไว้หน้าประตูทางเข้า เพ่ือช่วยปกปักรักษา ทรัพย์สิน และ คนในบ้าน จึงเป็นเหตุผลว่าท าไมทุกวันนี้เรา



ถึงเห็นสิงห์คู่เฉพาะในวัด ส านักงานรัฐ และบ้านของตระกูลใหญ่เท่านั้น โดยลักษณะของสิงห์คู่ท่ีดีควรมีทั้งตัวผู้และตัวเมีย 
เพราะตัวผู้จะเหยียบโลกไว้ใต้อุ้งเท้าขวา เปรียบเสมือนการป้องกันบ้านและอาณาจักร ส่วนตัวเมียจะเหยียบลูกไว้ใต้อุ้งเท้าซ้าย 
เปรียบเสมือนการป้องกันจากสัญชาตญาณแม่  โดยต าแหน่งที่เหมาะจะวางสิงห์คู่มากที่สุด คือ บริเวณหน้าประตูบ้าน โดยให้ตัว
เมียอยู่ทางซ้าย ตัวผู้อยู่ทางขวา (มองจากข้างนอกเข้าไปข้างใน) เพื่อให้สิงห์คู่ช่วยปกป้องและคุ้มครองคนในบ้านให้ปลอดภัย 
และเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจกับคนที่ผ่านเข้า-ออกบ้าน 

 

 

 

 

ฮก ลก ซิ่ว    ตี่จู่เอ้ีย          เรือส าเภาจีน   สิงห์คู่ หรือ สิงโตคู่ 

ปี่เซียะ  

เป็นสัตว์มงคล และ วัตถุมงคล ยอดนิยมของคนจีน มีลักษณะคล้ายสัตว์ 5 ชนิดรวมกัน ได้แก่ สิงโต มังกร กวาง แมว 
และนก โดยมีเรื่องเล่าว่าปี่เซียะท าผิดกฎสวรรค์จึงถูกลงโทษให้กินแต่เงินและทองพร้อมทั้งปิดรูทวารไม่ให้ถ่ายออก จึงท าให้ปี่
เซียะกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งค่ัง ร่ ารวย เนื่องจากผู้คนเชื่อกันว่าเป็นการ "ดูดทรัพย์เข้า กักทรัพย์ออก" หากบูชาไว้จะ
ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา เก็บทรัพย์สมบัติไม่ให้รั่วไหล ท ามาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และดึงดูดโชคลาภเข้ามาในชีวิตนั่นเอง โดย
การวางปี่เซียะควรตั้งให้เห็นชัด ไม่อยู่ต่ าเกินไป ไม่อยู่สูงกว่าพระ และไม่อยู่รวมกับของมงคลอ่ืน ซึ่งเราสามารถตั้งได้ทั้งบนตู้เซฟ 
โต๊ะท างาน ห้องรับแขก และใกล้ประตูบ้าน โดยให้หันหน้าเข้าหาประตู ที่ส าคัญควรตั้งคู่กัน ให้ตัวเมียอยู่ด้านขวา (ตัวที่ก้าวเท้า
ขวาไปข้างหน้า) ตัวผู้อยู่ด้านซ้าย (ตัวที่ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า) และมีน้ าเปล่าวางไว้ 1 แก้ว ส่วนทิศท่ีเหมาะสมที่สุด คือ ทิศ
ตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

คางคกสามขาคาบเหรียญ หรือเซียมซู  

เป็นสิ่งของมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเสริมเรื่องความมั่งค่ัง ร่ ารวย โดยมีต านานเล่าว่าเป็นสัตว์เลี้ยงข้างกายของหลิวไห่ฉาน 
หรือ หลิวไห่ (Liu Hai) เซียนผู้ประทานเงินทองสุดโด่งดังแห่งลัทธิเต๋า ฉะนั้นผู้คนจึงเชื่อว่าถ้าหากใครบูชาเซียมซูติดบ้านไว้จะ
ช่วยน าเงินทอง และ รายได้เข้ามาสู่ผู้คนในบ้าน โดยควรวางเซียมซปูระดับไว้บริเวณหน้าประตูบ้าน หรือ ตรงข้ามประตูบ้าน
แบบทแยงมุม เพื่อช่วยดึงดูดโชคลาภจากภายนอกเข้ามาสู่ภายใน และ ควรตั้งให้หันหน้าเข้ามาข้างในบ้าน (บางต าราบอกว่า
สามารถหันออกข้างนอกบ้านได้) อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการวางตรงข้ามกับประตูพอดีเป๊ะ เพราะจะท าให้พลังชี่หน้าบ้าน
แข็งแรงมากเกินไป รวมถึงห้ามวางบนพื้นเด็ดขาดด้วย 

ไฉ่ซิงเอี้ย  

เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยมีความเชื่อว่าองค์เทพไฉ่ซิงเอ้ียจะมายังโลกมนุษย์เพียงปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งก็คือ วันตรุษจีน จึงท าให้
คนส่วนใหญ่จะตั้งโต๊ะหมู่บูชาองค์ไฉ่ซิงเอ้ียเป็นองค์แรกของวันตรุษจีน เพราะเชื่อว่าจะน าความมั่งมีศรีสุข โชคลาภเงินทอง 
ความสขสมหวัง และ ความร่ ารวยมาสู่ผู้คนในบ้านนั่นเอง ซึ่งในการตั้งโต๊ะบูชาองค์เทพไฉ่ซิงเอ้ียของแต่ละปี ก็จะแตกต่างกัน
ออกไป ส าหรับการบูชาในบ้านให้ตั้งองค์เทพหันหลังไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับพลังดีตามหลักฮวงจุ้ยหรือจะวางไว้
บนโต๊ะท างานหรือตู้เซฟก็ได้ แต่ระวังอย่าวางไว้ต่ าเกินไปและต้องไม่วางสูงกว่าพระพุทธรูปด้วย   



ภาพม้า 8 ตัว  

 “ม้า” หรือนักษัตร “มะเมีย” จะตรงกับช่วงพลัง “ธาตุไฟ” หรือช่วงพลังหยางสูงสุด เช่น ช่วงกลางวัน หรือช่วงฤดูร้อน
ของจีน คนจีนจึงน าเอาม้าซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความกระฉับกระเฉงว่องไว แข็งแรงทรงพลัง เป็นตัวแทนของพลังหยางสูงสุด แสดงถึง
ความเป็นมงคลโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าขายให้ได้ราบรื่น รวดเร็ว ฉับไว หรือช่วยเสรมิสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ 
โดยตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการก็ถือว่าหากท่านสามารถติดภาพม้า 8 ตัวใน “ทิศใต”้ ได้ก็จะเสริมพลังฮวงจุ้ยในมุมนั้น
มากขึ้นไปอีก และจะส่งผลดีเป็นพิเศษกับผู้ที่เกิดในปี “มะเส็ง” “มะเมีย” และ “มะแม” 

มังกร  

เป็นสัตว์ในต านานตามหลักความเชื่อของจีน อีกท้ังยังเป็นหนึ่งในสัตว์เทพทั้งสี่ที่มีมาตั้งแต่โบราณ (มังกรเขียว หงส์แดง 
เสือขาว และเต่าด า) และเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิจีนด้วย โดยเชื่อกันว่าถ้าหากใครมีมังกรอยู่ที่บ้านจะช่วยเสริมเรื่องความ
มั่งค่ัง พลังอ านาจ และความโชคดี เนื่องจากมังกรสื่อถึงคนที่ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร ร่ ารวย และแข็งแกร่งนั่นเอง นอกจากนี้ยังเชื่อว่า
มังกรสามารถเสริมพลังชี่ให้กับตัวบ้านได้อีกด้วย ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยมังกรควรตั้งประดับไว้ทางทิศตะวันออกหรือทางด้านซ้าย
ของบ้าน (หากมองออกมาจากด้านใน) หรือบริเวณท่ีเป็นห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว และห้องท างาน ห้ามวางไว้ในบริเวณท่ีมี
พลังงานต่ า เช่น ห้องน้ า ห้องแต่งตัว หรือโรงจอดรถเด็ดขาด เนื่องจากมังกรเป็นสัตว์ที่ชอบน้ ามาก ดังนั้นถ้าหากบ้านของใครมี
แหล่งน้ าหรือรูปภาพน้ า ก็สามารถวางมังกรให้หันหน้าเข้าหาน้ าได้  

 

 

    

ปี่เซียะ        คางคกสามขาคาบเหรียญ หรือเซียมซู        มังกร      ไฉ่ซิงเอี้ย  
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