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ค�าน�าผู้เขียน

	 สวสัดคีรบัแฟนๆหนงัสอื“เสรมิดวงชะตา”	ทีเ่คารพ
รกัทุกท่าน	ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณที่ยังให้ก�าลังใจในการ
อุดหนุนหนังสือเล่มนี้ที่อยู่ในมือคุณอย่างเหนียวแน่น	 ท�าให้
ผมมกี�าลังใจและดีใจเป็นอย่างมาก	เรยีกว่ารกักนัจรงิ	เพราะ
ปัจจุบันการอ่านหนังสือเป็นเล่มๆอย่างนี้น้อยลง	 เพียงแต่
ต้องการอ่านอะไรก็ตามที่สั้นๆ	 ส่งผลให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้าน
โหราศาสตร์จีนโบราณแท้ๆออกมาเขียนหรือท�าคลิปแนะน�า
เพียงเพื่อขายวัตถุมงคลออกมามากมายเท่านั้น	 อย่างไร
ก็ตามผมยังยึดถือต�าราอย่างเคร่งครัด	 จึงจะเห็นว่าวัตถุ
มงคลแต่ละปีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก	 แต่คงสลับปีเกิด
ของแต่ละคนกันเท่านั้น	 เพราะกฎเกณฑ์ว่าไว้ว่าดาวดวงใด
ถูกก�าหนด	 เทพเจ้าที่จะมาเสริมและแก้ดาวอย่างถูกต้อง	
เข้าใจง่ายๆว่าดาวอัปมงคลบางดวงแพ้เทพเจ้าองค์ไหน	 เมื่อ
ท่านเข้ามาดาวร้ายนั้นก็จะถอยออกไป	 เปิดโอกาสให้ดาว
มงคลได้ท�างานอย่างเต็มก�าลัง	 ดวงชะตาจึงเป็นไปในทางที่
ดีมากกว่าร้ายๆ	ปีนี้ผมได้ปรับปรุงรูปเล่มและเนื้อหาและค�า
พยากรณ์ให้กระชับขึ้น	 โดยเอาส่วนที่ส�าคัญที่สุดออกมา
ท�านายทายทัก	 เข้มข้นมากในเรื่องที่ส�าคัญ	 ไม่ได้แยกแยะ
ให้มากไป	 อ่านง่ายและเข้าใจมากขึ้น	 ด้านฮวงจุ้ยดาวเหิร
ประจ�าปีท�าอะไรกับชะตาของบ้านก็มีให้พิจารณาเสริมและ
แก้ไขตามกฎเกณฑ์ก�าลังธาตุและส่ิงของมงคลที่เข้ามาเสริม
หรือแก้ทิศทางทั้งหมด	 ส่วนปฏิทินฤกษ์งามยามมงคลยังคง
มีอยู่และได้น�ามาเสริมต่อท้ายเล่ม	 เพื่อให้
ท่านได้เลือกใช้ฤกษ์ยามกันอย่างถูกต้องใน
แต่ละวันตลอดทั้ง	365	วัน	
	 สุดท้ายนี้ผมหวังว่า
ท่านจะได้รับประโยชน์อย่าง
ยิ่งจากหนังสือเล่มนี้	 และขอ
ขอบพระคุณท่ียังมีใจให้กันอยู่
นะครับ	
						ด้วยรักและเคารพ

ธนากร ตันอาวัชนการ
ดวงจีน-ฮวงจุ ้ยมั่นใจในผม
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เสริมดวงชะตา 4
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๏	ท่านที่เกิดต้นปีช่วงระหว่างวันที่	1	ม.ค.	–	3	ก.พ.	ของทุกปีจะ
ถือว่ายงัไม่เปลีย่นปี	ทางจนีเปล่ียนปีใหม่ในวนัที	่4	หรอื	5	กมุภาพนัธ์	
ของทกุปี
*	ดังนั้นผู้ที่เกิด	วันที่	4	หรือ	5	ก.พ.	ของแต่ละปี	สามารถเช็ค
สอบ	วันและเวลาเปลี่ยนปีได้ที่ฮวงจุ้ยกับชีวิต	เวลาท�าการ	 
โทร	02-619-8607	ถึง	8	มือถือ	061-504-3546
LINE	ID	:	@fengshui168	วันจันทร์-วันเสาร์	*
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เสริมดวงชะตา 5

 วันอุปถัมภ์	หมายถึง	วันที่เป็นฤกษ์ดีและเกื้อหนุนส่ง
เสริมต่อเจ้าชะตาปีนั้น	 เหมาะแก่การประกอบการงานที่เป็นสิริ
มงคล	เช่น	งานขึ้นบ้านใหม่		เป็นต้น	ซึ่งหากประกอบพิธีมงคล
ในวันนี้แล้ว	 จะส่งผลให้เจ้าชะตาพบกับความส�าเร็จและความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป
 วันคู่สมพงศ์	 หมายถึง	 วันที่ดวงชะตาของคนที่เกิดปี
นักษัตรนั้นรุ่งโรจน์	 ส่งผลให้การประกอบกิจการงานใดก็ส�าเร็จ
ได้ตามที่มุ่งหวัง	ไม่มีอุปสรรค
 วันให้โทษ	 (ชง)	 หมายถึง	 วันต้องห้ามที่ไม่ประกอบ
งานมงคลใดๆ	 เพราะอาจเผชิญกับความผิดพลาดเสียหายอย่าง
ไม่คาดคดิ	 และรวมถึงการเดนิทางกต้็องระมัดระวงัอบุตัเิหตไุว้ด้วย	
เพราะค�าว่า	“ชง”	หมายถึงการปะทะ	ไม่บังเกิดผลดี
 วันให้ร้าย	 หมายถึง	 วันที่ดวงชะตาของคนเกิดปี
นักษัตรนั้นมีอุปสรรคและปัญหา	ท�าให้การด�าเนินงานขัดข้องล้ม
เหลว	เป็นวันที่ควรหลีกเลี่ยง	หากคิดจะริเริ่มท�าการใดก็ตาม
 •	ปี	2564	นีเ้ป็นปี 辛 丑 เป็นปีฉล	ู(ปีววั)	หนบัอิม
เป็นธาตุดิน
		››››››››››››	ปีเกิดที่ควรระวังมากที่สุด	คือ	‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
		›	ปีมะแม	“ปะทะโดยตรงกับ	องค์ไท้ส่วยประจ�าปี	2564”
		›	ปีฉลู	“ทับองค์ไท้ส่วยประจ�าปี	2564”
		›	ปีมะโรง	“ผั่ว”	คือพบกับปัญหาขัดแย้งที่น�าไปสู่ความ
แตกแยก
		›	ปีจอ	“เฮ้ง”	ปีนี้ค่อนข้างวุ่นวาย
		›	ปีมะเมีย	“ไห่”	ถูกว่ากล่าว	นินทา	ให้ร้าย		
***	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ปีมะแม	ปีฉลู	ปีมะโรง	และปีจอ	และ
มะเมียควรพกพาเหรียญมงคลตลอดปี	 ส่วนปีอื่นๆ	 ยังมีดาว
อัปมงคลเข้ามา	ก็ควรพกพาเหรียญมงคลเพื่อเสริมดวงดีและปัด
เป่าดาวร้ายออกไป	***	
	 จากการที่ดาวมงคลจรเข้ามาแต่ละปีเกิด	 จึงเป็นที่มา
ของเหรยีญมงคลเสรมิดวงชะตา	 และการไหว้เทพเสรมิดวงชะตา	
ซึง่การไหว้เทพประจ�าปีบางองค์จะแตกต่างกบัเทพทีเ่สรมิดวงชะตา	
จึงขอแนะน�าการไหว้เทพที่เสริมดวงที่บังเกิดผลเช่นกันดังนี้.-
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เสริมดวงชะตา 6

• ปีชวด	“องค์หั่วท้อ”	หรือหมออูโต๋ว	วัดทิพย์วารี	หรือ
ทุกศาลเจ้าที่มีหมอเทวดา
• ปีฉลู	“องค์ไท้ส่วย” วดัเล่งเน่ยยี	่กทม,	วดัธรรมปัญญา 
จ.นครนายก,	ศาลเจ้าพ่อทัพ(ส�าโรง)จ.สมุทรปราการ,	
วดัจนีประชาสโมสร	จ.ฉะเชิงเทรา,	หล่าจาซาไท้จ้ือ	จ.ชลบรุี
• ปีขาล	“เสามังกร”	ไหว้ได้ทุกศาลเจ้าที่มีเสาฟ้าดิน
• ปีเถาะ	“องค์ตั่วเหล่าเอี้ย” ศาลเจ้าพ่อเสือ	เสาชิงช้า	
กทม.	หรือทุกศาลเจ้าที่มีองค์ตั่วเหล่าเอี้ย
• ปีมะโรง	“เจ้าแม่กวนอมิ”	ไหว้ได้ทกุศาลเจ้าท่ีมเีจ้าแม่กวนอมิ
• ปีมะเสง็	“เทพฮกลกซิว่”	ไหว้ได้ทุกศาลเจ้าทีม่เีทพฮกลกซิว่
• ปีมะเมีย	“เจ้าแม่ทบัทิม”	ไหว้ได้ทกุศาลเจ้าท่ีมเีจ้าแม่ทบัทมิ
• ปีมะแม	“องค์ไท้ส่วย” วดัเล่งเน่ยยี	่กทม,	วดัธรรมปัญญา 
จ.นครนายก,	ศาลเจ้าพ่อทัพ(ส�าโรง)	จ.สมุทรปราการ,
วดัจนีประชาสโมสร	จ.ฉะเชงิเทรา,หล่าจาซาไท้จ้ือ	จ.ชลบรุี
• ปีวอก	“องค์แป๊ะกง”	ไหว้ได้ทุกศาลเจ้าที่มีองค์แป๊ะกง
• ปีระกา	“เจ้าพ่อกวนอ”ู	ไหว้ได้ทกุศาลเจ้าทีมี่องค์เจ้าพ่อกวนอู
• ปีจอ	“องค์ไฉ่ซ้ิงเอีย้”	ไหว้ได้ทกุศาลเจ้าทีมี่องค์ไฉ่ซิง้เอีย้
• ปีกุน	“เทพขงเบ้ง”	หรือองค์บุ่งเชียง	วัดทิพย์วารี	หลัง
จราจรกลาง	ถ.ตรีเพชร	กทม.	หรอืทกุศาลเจ้าทีม่อีงค์บุง่เชยีง	
หรือ	เทพขงเบ้ง

ไหว้เทพเจ้าเสริมดวงชะตาประจ�าปี 2564

	 ถ้าวัดหรือศาลเจ้าใดมีเทพเจ้าเสริมดวงชะตาปีเกิด
ของคณุ	ท่านสามารถใช้บทอธิษฐานดงัตวัอย่างทีจ่ะบอกต่อไป
น้ี	แต่ถ้าไม่สามารถไปไหว้เทพเจ้าเสริมดวงชะตาตามทีแ่นะน�า	
กใ็ห้ไปไหว้พระประธานในวดั	 หรอืเทพเจ้าท่ีคณุเคารพบชูาที่
ศาลเจ้าใดก็ได้	 โดยน�าเทพเจ้าที่เสริมดวงชะตาตามปีเกิด
ของคุณจากชมรมฮวงจุ้ยกบัชวีติ	 ไปวางไว้เบือ้งหน้าของคณุ	
แล้วอธษิฐานต่อหน้าสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่คารพบชูาดังนี.้-
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เสริมดวงชะตา 7

 ข้าพเจ้าขอกราบบูชา	 “(...ชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปสัก
การะ...)”	ขอพระองค์จงช่วยประทานอ�านาจบารมีแด่	“(…
ชื่อเทพเจ้าที่เสริมดวงชะตาประจ�าปี2564ตามปีเกิดของ
คุณ...)”	 ซึ่งมาสถิตในเรือนชะตาของข้าพเจ้า	 “(...ชื่อ-
นามสกุล...)”	ด้วยความศรัทธายิ่ง	ขอได้โปรดประทานพร
ให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรค	 คลาดแคล้วจากภัยอันตราย
ทั้งหลายทั้งปวง	 พร้อมทั้งประทานความส�าเร็จ	 ความสุข	
ความเจริญ	มีสิริมงคล	สุขภาพแข็งแรง	และโชคดี	ตลอด
ปี2564นี้	แก่ข้าพเจ้าเทอญ...	สาธุ

เหรียญมงคลเสริมดวงชะตา ประจ�าปี 2564

	 ปี2564น้ีได้น�าเหรียญองค์ไท้ส่วยองค์รวมขอพรจาก
องค์ไท้ส่วยรวม	 ส่วนเหรียญมงคลได้น�าเข้าร่วมพธิมีหาพทุธาภเิษก 
ภายในอุโบสถหลวงพ่อเสาร์	๕	เมื่อวันเสาร์ที่	๙	เดือน	๙	ปี	
๒๕๖๐	โดยมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรก	๔	ทิศ	รวม	๔	รูป	พระ
คู่สวด	๕	รูป	วัดธรรมปัญญา	จ.นครนายก
	 ปีมะแม	 เป็นปีท่ีปะทะ(ชง)โดยตรงกับ	องค์ไท้ส่วย 
และ	ปีฉลู	เป็นปีท่ีเสมอืน	นัง่ทบัองค์ไท้ส่วยประจ�าปี	2564	จึง
ควรพกพา	เหรียญองค์ไท้ส่วยรวม	เพื่อให้องค์ไท้ส่วยรวม
คุม้ครองดวงชะตาและขจัดปัดเป่าภยันตรายต่างๆลงไป	โดยด้าน
หน้าของเหรยีญเป็น	“องค์ไท้ส่วยรวม”	ด้านหลงัเป็นยนัต์ไท้ส่วย
รวม	ท�าจากทองเหลือง	รูปวงรีขนาดกว้าง	2	ซ.ม.	ยาว	3	ซ.ม.			
 ปีมะโรง	ปีจอ	ปีมะเมยี	เป็นปีร่วมประสบเคราะห์กรรม 
ส่วนปีอืน่ๆถงึแม้จะไม่ชงก็ตาม	แต่กม็ดีาวไม่ดซีึง่เป็นดาวอปัมงคล
โคจรเข้ามาในดวงชะตาด้วย	 จึงได้น�าเทพเจ้าหรือสิ่งที่ช่วยปราบ
ดาวอัปมงคลลงไป	เสริมดาวที่มีมงคลให้มีก�าลังยิ่งขึ้นไปอีก	โดย
ด้านหน้าของเหรยีญเป็นองค์เทพ	 ด้านหลงัของเหรยีญเป็นค�ามงคล	
“ฮะ”	หมายถึง	“มีคนเมตตารักใคร่”	กับค�าว่า	“ฮ่อ”	หมายถึง	
“มีเรื่องดีๆเข้ามา”	อีกทั้งยังมีภาษาจีนว่า	“บ่วงสื่อหยู่อี่”	หมาย
ถึง	 “ทุกเร่ืองส�าเร็จสมความปรารถนา”	 โดยเหรียญท�าด้วย	
ทองแดงรมด�า	รูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	2.5	ซม.
	 ส�าหรับเหรียญมงคลทุกพระองค์นี้ยังเป็นเทพเจ้าที่คุณ
สามารถน�ามาใช้ได้ทุกโอกาส	 แม้จะไม่ใช่ดวงชะตาของท่านในปี
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เสริมดวงชะตา 8

นี้ก็ตาม	 หากมีความศรัทธาในองค์เทพเหล่านี้ก็สามารถเก็บไว้
บูชาได้ตลอดไป

วัตถุมงคลแก้ทิศ/เสริมทิศทางของบ้าน
ประจ�าปี 2564

	 เนื่องจากดาวทั้ง	9	ดวงนั้นจะมีการเคลื่อนย้ายและ
โคจรไปประจ�าทั้ง	 9	 ทิศของบ้าน	 มีท้ังดาวดีและดาวร้ายตาม
ก�าลังของเลขนั้นๆ	 และไปสถิตอยู่เป็นเวลา	 1	 ปี	 จึงใช้หลักฮวง
จุ้ยเพื่อน�าวัตถุมงคลเข้ามาเสริมทิศทางท่ีเป็นมงคลเพ่ือให้ดาวดี
มีก�าลัง	 ส่วนทิศที่เป็นอัปมงคลเพื่อขจัดดาวร้าย	 โดยให้จัดวาง
หรือแขวนตามทิศทางต่างๆของบ้านอยู่อาศัย	ส�านักงาน	โรงงาน	
ห้องพัก	 ฯลฯ	 ยิ่งเป็นประตู	 ช่องลม	 หน้าต่าง	 หรืออยู่ทิศนั้นๆ
เป็นประจ�า	 ยิ่งต้องจัดวางหรือแขวนแต่เนิ่นๆ	 เพื่อให้คนในบ้าน
ได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาแทนท่ี	อันจะน�ามาซ่ึงความร่มเย็นผาสุกให้
กับคนในบ้านตลอดปี	2563

 “องค์ไท้ส่วย”	คือ	“เทพเจ้าผู้คุ ้มครองดวงชะตา” 
เป็นเทพผู้ทรงสิทธิ์ดูแลชะตาชีวิตของผู้คนในแต่ละปี	 อีกทั้งเป็น
เคล็ดลับวิชาของซินแสจีนโบราณ
	 ในรอบ	60	ปีนี	้จะมเีทพเจ้าไท้ส่วยประจ�าอยูใ่นแต่ละปี	
ซึง่จะมชีือ่เรยีกขานต่างๆกนัรวมกนัท้ังสิน้	60	องค์	ท�าหน้าทีร่กัษา
และคุ้มครองดวงปีหรือเรียกว่า	“เฝ้าปี”	ซึ่งก็จะถือว่าแต่ละองค์
จะมีอ�านาจ	 บันดาลความสุข	 โชคเคราะห์ทุกข์ภัย	 หรือให้โทษ
แก่ผู้ใดก็ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของท่าน	โดยเฉพาะคนที่มีเคราะห์
หรอืดวงชะตาอ่อน	ท�าอะไรกต็ดิขดัไม่ราบรืน่สมหวงั	องค์ไท้ส่วย
ก็จะช่วยปัดเป่าเคราะห์ภัย	บังเกิดความเป็นสิริมงคลมาสู่ตัวคุณ
และครอบครัว
	 ประเพณีปฏิบัติในการไหว้ฝากดวงชะตาต่อองค์ไท้
ส่วยในช่วงเริ่มต้นปีใหม่	(ตรุษจีน)	ของทุกๆปี	เพื่อให้คนที่มี
เกณฑ์ชะตาที่ดีอยู่แล้วจะได้ดียิ่งขึ้น	 ส่วนคนที่ดวงชะตาตกก็จะ
ไม่ย�่าแย่จนเกินไปนัก	โดยเฉพาะคนที่เกิดปีที่มีปัญหาชงกับ

“เทพเจ้าไท้ส่วย”	เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาประจ�าปี	
ในปี	2564	นี้ทรงพระนามว่า	“เอี่ยสิ่งไต่เจียงกุง”
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เสริมดวงชะตา 9

1.		ท่านที่เกิดปี	พ.ศ.	2471	อายุ	93	ปี	เป็นปี	มะโรง
2.		ท่านที่เกิดปี	พ.ศ.	2480	อายุ	84	ปี	เป็นปี	ฉลู
3.		ท่านที่เกิดปี	พ.ศ.	2489	อายุ	75	ปี	เป็นปี	จอ
4.		ท่านทีเ่กดิปี	พ.ศ.	2498	อาย	ุ66	ปี	เป็นปี	มะแม
5.		ท่านที่เกิดปี	พ.ศ.	2513	 อายุ	51	ปี	เป็นปี	จอ
6.		ท่านที่เกิดปี	พ.ศ.	2522	อายุ	42	ปี	เป็นปี	มะแม
7.		ท่านที่เกิดปี	พ.ศ.	2531	อายุ	33	ปี	เป็นปี	มะโรง
8.		ท่านที่เกิดปี	พ.ศ.	2540	อายุ	24	ปี	เป็นปี	ฉลู
9.		ท่านที่เกิดปี	พ.ศ.	2549	อายุ	15	ปี	เป็นปี	จอ
10.	ท่านที่เกิดปี	พ.ศ.	2558	อายุ		6	ปี	เป็นปี	มะแม

องค์ไท้ส่วย	ทับไท้ส่วย	และปีร่วมชงไท้ส่วย	ซึ่งในแต่ละปีก็จะ
แตกต่างกันไป
	 ในปี	2564	นี้	ผู้ที่ควรไหว้องค์ไท้ส่วย	คือ	คนที่เกิดปี
มะแม	(ปะทะโดยตรงกับองค์ไท้ส่วย)	คนท่ีเกิดปีฉลู	(ทับองค์
ไท้ส่วย)	ปีมะโรง	และ	ปีจอ	(ปีร่วมปะทะองค์ไท้ส่วย)	และคน
ที่เกิดในปีนักษัตรดังต่อไปนี้		ควรพกพาเหรียญไท้ส่วยรวม
เพื่อคุ้มครองดวงชะตาของคุณตลอดปี

	 ส�าหรับผู้ที่เกิดในปีพ.ศ.ดังที่กล่าวมานี้	 ในปีนี้ห้ามเป็น
เจ้าภาพหรอืเข้าร่วมพธีิในงานศพ	 และควรหลกีเลีย่งการไปงานศพ	
แต่ถ้าคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	ก็ขอให้ละเว้นการไปดูหน้าศพ
เวลาฝังศพ	 หรือแม้แต่การไปส่งศพ	 เพราะทั้ง	 10	 ปีน้ีเป็น	 
“ไท้ส่วยเฮี้ยบจี่จู้”	คือ	ไท้ส่วยตรงเจ้าพิธี	นอกจากจะน�าพาสิ่ง
ที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายมาให้แล้ว	 ยังถือเป็นการหมิ่นและลบหลู่
ต่อองค์ไท้ส่วยอีกด้วย
	 ส่วนปีเกิดที่นอกเหนือจากปีนี้	 ก็ควรไหว้องค์ไท้ส่วย
ประจ�าปี	2564	ด้วย	เพราะถือเป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาที่
จรมาดูแลประจ�าปีนี้	เป็นมงคลคุ้มครองป้องกันและปัดเป่าสิ่งชั่ว
ร้ายทั้งหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายภัยเวร	 โรคเวรโรคกรรม	 ให้
ผ่านพ้นไปในปีนี้
 ในปี	 2564	 นี้	 หากบ้านใดที่หน้าบ้านหันไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในต�าแหน่ง	丑(23-37	องศา)	และทิศ
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เสริมดวงชะตา 10

ประวัติองค์ไท้ส ่วยประจ�าปี 2564

	 ในปีก่อน	 ค.ศ.111-116	 กษัตริย์แคว้นฮั่นอู่ตี้	 ได้สั่ง
ให้“เอี่ยสิ่ง”ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ“ฉันหวี่”ซึ่งเป็นกษัตรย์
แคว้นซงหนู	โดยที่เอี่ยสิ่งเป็นคนที่มีอุปนิสัยซื่อตรง	เข้มแข็งและ
มีความจงรักภักดีต่อประเทศ	 เม่ือเขาไปเป็นทูตจึงท�าหน้าที่ได้
อย่างสมศักดิ์ศรี	 โดยไม่ยอมให้แคว้นอื่นรังแกหรือลบหลู่ดูหมิ่น	
เมือ่เอีย่สิง่ไปเป็นทตูในขณะนัน้เป็นแค่บัณฑติ	 มิใช่ขุนนางทีส่งูศกัดิ์	
ท�าให้ฉันหวี่มีความรู้สึกดูหมิ่นเป็นในๆ	และบ่อยครั้งที่กลั่นแกล้ง
ไม่ให้ความสะดวกกบัทูตเอีย่สิง่	 ครัน้เม่ือกษตัรย์ฉนัหวีจ่ะให้เอีย่สิง่
เข้าพบในกระโจม	เอี่ยสิ่งจึงได้ชูไม้เท้าขึ้นสูงๆเพื่อแสดงให้ฉันหวี่
เห็นว่าไม้เท้าท่ีราชวงศ์ฮั่นให้มาน้ีเปรียบเสมือนกษัตริย์ฮั่นเสด็จ
มาเอง	จึงไม่ยอมเข้าไปในกระโจมเพื่อพบกับฉันหวี่	ท�าให้ฉันหวี่
จ�ายอมต้องออกนอกกระโจมมาพบกับเอี่ยสิ่ง	 ครั้นเม่ือทั้งสอง
เจรจาความเมืองแล้ว	 ฉันหวี่ได้ยื่นข้อเสนอว่าฮั่นต้องส่งเสบียง
อาหาร	พร้อมผ้าไหมแพรต่างๆมาให้แคว้นยซงหนู	แต่เอี่ยสิ่งไม่
เห็นด้วยและยื่นข้อเสนอว่าต้องเอาเจ้าชายของแคว้นซงหนูไป
เป็นตัวประกันยังดินแดนฮั่น	ซึ่งการเจรจาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถ
ตกลงกันได้	ใช้เวลาแรมปี	จึงเป็นช่วงที่กษัตรยิ์ฮั่นถือโอกาสเปิด
ศึกกับแคว้นเล็กๆที่เป็นพันธมิตรกับแคว้นซงหนู	 เมื่อขยาย
อาณาเขตได้กว้างใหญ่	ท�าให้แคว้นฮั่นเริ่มแข็งแกร่ง	แคว้นซงหนู
ก็เริ่มอ่อนแอลง	สุดท้ายแคว้นซงหนูต้องจ�ายอมศิโรราบให้แก่ฮั่น	
และส่งตัวเอี่ยสิ่งกลับแคว้นฮั่น

ทรงพระนามว่า “เอี่ยส่ิงไต่เจียงกุง”
	 ซนิโฉ่วไท้ซุ่ย	หยางซิน่	ต้าเจ่ียงจวนิ	คอืเทพเจ้าไท้ส่วย
องค์ที่	38	จุติสมัยราชวงศ์ฮั่น	ณ	เมือง	สั่นตี้	มณฑลสั่นซี	มี
นามว่า		“หยางซิ่น”		หรืออีกนามหนึ่งว่า	“	เอี่ยสิ่ง”

ตะวันตกเฉียงใต้	 ในต�าแหน่ง	 未 (203-217	 องศา)	 ห้าม
กระทบ	หรือ	ขุดเจาะกระทบกับดินในบริเวณนี้	เหมือนไปเปิด
ศึกท้ารบกับองค์ไท้ส่วยประจ�าปีนี้จะส่งผลให้คนที่อยู่อาศัยใน
บ้านนั้นมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับล�าตัว	 ท้อง	 มือ	 จมูก	 และมี
เรื่องวุ่นวายเข้ามาสร้างปัญหาตลอดปี
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•	22	กุมภาพันธ์	64 •	23	เมษายน	64	
•	22	มิถุนายน	64	•	21	สิงหาคม	64	
•	20	ตุลาคม	64	•	19	ธันวาคม	64

วันที่ควรเริ่มไหว้องค์ไท้ส่วย ประจ�าปี 2564

	 ในปีนีต้ัง้แต่วนัท่ี	4	กมุภาพนัธ์	64 
เป็นต้นไปก็เริ่มไหว้องค์ไท้ส่วยประจ�าปีได	้
เลือกวันที่สะดวกไหว้ได้	 แต่ก็มีวันที่เหมาะ
กับไหว้องค์ไท้ส่วย	คือ

“องค์เอี่ยส่ิงไต่เจียงกุง”

เครื่องบูชาองค์ไท้ส่วยมีดังนี้

1.	ธูป	3	ดอก	 	 	 2.	เทียนแดง	1	คู่
3.	แจกันพร้อมดอกไม้สด	1	คู่		 4.	หงิ่งเตี๋ย	12	คู่
5.	เทียงเถ่าจี้	1	ชุด		 	 6.	กิมหงิ่งเต้า	1	คู่
7.	ข้าวสวย	5	ถ้วย	 	 	 8.	น�้าชา	5	ถ้วย
9.	หมกูรอบ	1	จาน	หรอืเจไฉ่	5	อย่าง	 10.	ถั่วลิสง	25	เม็ด
11.	พุทราแดง	25	เม็ด	(อั่งจ้อ)	 12.	ขนมโก๋	5	ชิ้น

“เทพเจ้าไฉ่ส่ิงเอี๊ย”(เทพเจ้าโชคลาภ)ประจ�าปี2564

•	 เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย	 เป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร�่ารวย	 มี
อานุภาพในการอ�านวยโชคลาภการเงินให้มีเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นไปอีก	
จึงนิยมไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภตั้งแต่วันแรกของปีใหม่จีน	 เพื่อ
ให้ตลอดทั้งปีมีเงินมีทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายทั้งปี
 ในปี	2564	นี้	ฤกษ์ที่ดีที่สุดตรงกับเช้ามืด	วันศุกร์ที่	
12	กุมภาพันธ์	64	เวลา	24.01-24.59	น.	(หลังเที่ยงคืนของ
วนัพฤหสับดทีี	่11	กมุภาพนัธ์	2564)	เป็นช่วงทีฟ้่าเปิดฤกษ์ดทีีส่ดุ	
ฤกษ์รองลงมาคือเวลา	05.00-07.00น.	และ	13.00-15.00น.	
โดยในปีนี้เทพเจ้าแห่งโชคลาภจะเสด็จมาทางทิศตะวันออก

เทยีง

เถ่าจี้

หงิง่

เตีย๋

กมิ

หงิง่

เต้า
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เครื่องสักการะบูชาเทพเจ้าโชคลาภ ปี 2564	มีดังนี้

1.	รูปภาพ	หรือรูปปั้น
		องค์ไฉ่สิง่เอีย๊	(ถ้าไม่มีกก็ล่าวถึง)	
2.	แจกันดอกไม้สด	1	คู่	 	
3.	เทียนแดง	1	คู่	
4.	กระถางธูป	1	ใบ		
5.	ธูป	3	ดอก	/	ท่าน
6.	หงิ่งเตี๋ย	12	คู่	 	 	
7.	กิมหงิ่งเต้า	1	คู่	
8.	เทียงเถ่าจี้	1	ชุด		
9.	ผลไม้	5	อย่าง	
10.	สาคูแดงต้มสุก	5	ถ้วย

11.	น�้าชา	5	ถ้วย	
12.	ข้าวสวย	5	ถ้วย
13.	ขนมจนัอบั	1	จาน
14.	เจไฉ่	5	อย่าง				
				ได้แก่	เห็ดหอม,	
				เห็ดหูหนู,	ดอกไม้จีน,	
				ฟองเต้าหู้,	วุ้นเส้น
15.	เทียบเชิญสีแดง	
				1	แผ่น	
16.	กระดาษสีเขียว	 
				1	แผ่น

	 ก่อนถึงเวลาไหว้หาทิศทางที่วางโต๊ะให้ถูกทิศทางก่อน	
โดยหนัหน้าไปทางทศิตะวันออก กระดาษสเีขยีวน้ันมไีว้ส�าหรบั
เขียน	 ชื่อ-นามสกุล	 วันเดือนปีเกิดของบุคคลในบ้าน	 และ	
ค�าขอที่ต้องการให้เทพเจ้าแห่งโชคลาภประทานให้ในปีนี้	ส่วน
เทียบสีแดงมีไว้ส�าหรับเขียนค�าเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภ	 เพื่อ
มารับเครื่องสักการบูชาที่ได้จัดเตรียมไว้
	 การกล่าวอัญเชิญองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภควรเปล่ง
เสียงดังตัวอย่างนี้	 “วันนี้ข้าพเจ้า...ขอเรียนเชิญองค์ไฉ่สิ่งเอี๊ย	

ทิศตะวันตก

ทิศตะวัน
ออก

มารับเคร่ืองสักการบูชาเหล่า
นี้แล้ว	 จงประทานพรให้
ครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคน	
จงประสบแต่โชคลาภ	 เงิน
ทองไหลมาเทมาตลอดปี	 มี
ความสุข	 และส�าเร็จสมดังที่
มุ่งหวังทุกประการ” 
	 หลังจากท�าพิธีเสร็จ
แล้วให้น�าของไหว้ที่เป็นกระ
ดาษทั้งหมดไปเผาไฟ	ของไหว้
ทั้งหมดน�ามารับประทานได้

1-16�����������64.indd   12 30/10/2563 BE   14:23



เสริมดวงชะตา 13

ปฏิทินประจ�าปี 2564
(วันไหว้เทพเจ้าและตี่จู่เอี๊ยคือวัน					ล้อมรอบวันที่)
ซึ่งเป็นวันพระจีน	初一(ชิวอิก)	และ十五(จับโหงว)

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์	5	ก.พ.	64,	วันสิ้นปีจีน	11	ก.พ.	64,
วันตรุษจีน	12	ก.พ.	64,	วันรับเจ้าลงจากสวรรค์	15	ก.พ.	64

วันเกิดตี่จู่เอี๊ย(เจ้าที่)	14	มี.ค.	64,	วันประสูติเจ้าแม่กวนอิม	31	มี.ค.	64
วันฟ้าอภัย	(1)	31	มี.ค.	64
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เสริมดวงชะตา 14

ปฏิทินประจ�าปี 2564
(วันไหว้เทพเจ้าและตี่จู่เอี๊ยคือวัน					ล้อมรอบวันที่)
ซึ่งเป็นวันพระจีน	初一(ชิวอิก)	และ十五(จับโหงว)

วันเชงเม้ง	4	เม.ย.	64,	วันเกิดตั่วเหล่าเอี้ย	14	เม.ย.	64

วันเกิดเจ้าแม่ทับทิม	4	พ.ค.	64

วันสารทขนมจ้าง	14	มิ.ย.	64,	วันฟ้าอภัย	(2)	15	มิ.ย.	64
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เสริมดวงชะตา 15

ปฏิทินประจ�าปี 2564
(วันไหว้เทพเจ้าและตี่จู่เอี๊ยคือวัน					ล้อมรอบวันที่)
ซึ่งเป็นวันพระจีน	初一(ชิวอิก)	และ十五(จับโหงว)

วันเกิดเจ้าพ่อกวนอู	2	ส.ค.	64,	วันสารทจีน	22	ส.ค.	64
วันฟ้าอภัย	(3)	28	ส.ค.	64

วันออกบวชเจ้าแม่กวนอิม	28	ก.ค.	64

วันไหว้พระจันทร์	21	ก.ย.	64
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เสริมดวงชะตา 16

ปฏิทินประจ�าปี 2564
(วันไหว้เทพเจ้าและตี่จู่เอี๊ยคือวัน					ล้อมรอบวันที่)
ซึ่งเป็นวันพระจีน	初一(ชิวอิก)	และ十五(จับโหงว)

วันตังโจ่ย	(ไหว้ขนมอี้)	21	ธ.ค.	64

วันกินเจ	6-14	ต.ค.	64,	วันตรัสรู้เจ้าแม่กวนอิม	24	ต.ค.	64
วันฟ้าอภัย	(4)	27	ต.ค.	64

วันฟ้าอภัย	(5)	12	พ.ย.64,	วันเกิดเจ้าพ่อเห้งเจีย	16	พ.ย.	64
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