
 
 
 
9 ผลไม้มงคล ส ำหรับไหว้เจ้ำ ไหว้ตรุษจีน-

สำรทจีน ควำมหมำยดี ๆ เพื่อควำมเฮงตลอดทั้งปี 
แถมด้วยประโยชน์ผลไม้ไหว้มงคลเพื่อควำมเฮลธ์ตี้
อีกด้วย 

ผลไม้ไหว้ตรุษจีน หรือสำรทจีน บำงบ้ำนนิยม
ใช้ผลไม้ไหว้เจ้ำ 5 อย่ำง ที่เรียกว่ำ โหงวก้วย แต่ 
บำงบ้ำนก็นิยมใช้ผลไม้ไหว้เจ้ำ 9 อย่ำง ด้วยตัวเลขที่
เป็นมงคล ซ่ึงส่วนใหญ่ผลไม้ที่ ใช้ ไหว้ตรุษจีน     
สำรทจีน จะนิยมเลือกผลไม้ที่มีสีเหลือง สีส้ม สีแดง 
ซ่ึงแฝงไปด้วยควำมหมำยดี ๆ ของผลไม้แต่ละชนิด 
อย่ำง 9 ผลไม้ไหว้เจ้ำที่เรำก ำลังจะน ำเสนอนี้ก็เป็น
ผลไม้ไหว้เจ้ำที่ได้รับควำมนิยมเช่นกัน และนอกจำก
ควำมหมำยของผลไม้ไหว้เจ้ำที่แสนจะเป็นมงคลแล้ว 
ประโยชน์ของผลไม้ 9 ชนิดนี้ก็ดีต่อสุขภำพอีกต่อ
หนึ่งด้วย ลองมำดูผลไม้ไหว้ตรุษจีน สำรทจีน กับ
ควำมหมำยดี ๆ พร้อมประโยชน์ของผลไม้ไหว้เจ้ำ 9 
ชนิดนี้กัน 

 
1. ส้มสีทอง 

ส้มสีทอง หมำยถึง ควำมสวัสดีมหำมงคล อีก
ทั้งส้มสีทองยังเป็นสัญลักษณ์ของควำมโชคดี ร่ ำรวย
เงินทอง 

ส่วนประโยชน์ของส้มก็อุดมไปด้วยวิตำมินซี 
ซ่ึงเป็นวิตำมินชนิดที่ส ำคัญต่อกำรท ำงำนของระบบ
ภูมิคุ้มกันในร่ำงกำยเรำ ที่ส ำคัญผลไม้ตระกูลส้ม
อย่ำงส้มสีทองยังมีไธอำมีน และโฟเลต รวมไปถึง
สำรต้ำนอนุมูลอิสระชนิดฟลำโวนอยด์ ที่มีหน้ำที่
ปกป้องดูแลเซลล์ต่ำง ๆ ของร่ำงกำย ช่วยลดอัตรำ 
 

 
 

 
ไขมันเลว (LDL) และช่วยเพิ่มอัตรำไขมันดี (HDL) 
ส่งผลให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดลงได้ 

นอกจำกนี้ใครที่มีอำกำรหวัด เจ็บคอ วิตำมิน
ซีในผลส้มก็อำจช่วยบรรเทำอำกำรดังกล่ำวได้ หรือ
คนที่มักจะท้องผูกบ่อย ๆ ลองกินส้มเลยค่ะ เพรำะ
เนื้อส้มสดปริมำณ 1 ถ้วยตวง ให้ไฟเบอร์ประมำณ 5 
กรัมแล้วนะ กินส้มวันละหนึ่งผลก็น่ำจะช่วยกระตุ้น
ระบบขับถ่ำยได้บ้ำงแหละ 

 
2. กล้วยหอมทอง 

กล้วยหอมทอง หมำยถึง กำรกวักโชคลำภ 
กำรมีลูกมีหลำนสืบสกุล มีบริวำรที่ดี ดังเช่นกล้วยที่
มีหลำยลูก และหลำยหวีในเครือเดียวกัน 

ซ่ึงนอกจำกควำมหมำยดี ๆ ของกล้วยหอม
ทองแล้ว ประโยชน์ของกล้วยหอมยังอุดมไปด้วย   
แร่ธำตุที่ส ำคัญต่อร่ำงกำยอย่ำงธำตุโพแทสเซียม    
ซ่ึงเป็นแร่ธำตุที่มีบทบำทส ำคัญต่อระบบประสำท
และกำรท ำงำนของกล้ำมเน้ือหัวใจ โดยโพแทสเซียม
จะช่วยให้กล้ำมเนื้อผ่อนคลำย ส่งผลให้กำรไหลเวียน
โลหิตไหลลื่นขึ้น ช่วยลดกำรเกิดตะคริว อีกทั้งใน
กล้วยหอมยังมีสำรทริปโตเฟน ซ่ึงเป็นกรดอะมิโนที่
ท ำให้สมองหลั่งสำรเมลำโทนินและเซโรโทนิน ซ่ึงจะ
ท ำให้รู้สึกผ่อนคลำยและหลับสบำยอีกด้วย 

 

 
 
 

3. สับปะรด 
สับปะรดในภำษำจีนจะเรียกว่ำ อั้งไล้ ซ่ึงมี

ควำมหมำยถึงโชคลำภที่จะได้มำ 
ประโยชน์ของสับปะรดมีจุดเด่นที่เอนไซม์

ช่วยย่อย และสับปะรดยังเป็นผลไม้ที่มีปริมำณ
วิตำมินซีค่อนข้ำงสูง ไฟเบอร์ เยอะ จึงช่วยใน
กระบวนกำรย่อยอำหำรได้เป็นอย่ำงดี ใครมีอำกำร
ท้องผูก อำหำรไม่ย่อย สับปะรดช่วยได้ 

 
4. องุ่นแดง 

อ งุ่น เป็ นผลไม้ ที่ นิ ยมน ำม ำ ไหว้ เ จ้ ำ ใน         
วันตรุษจีนเช่นกัน ซ่ึงก็ควรเลือกองุ่นแดงมำกกว่ำ
องุ่นด ำหรือองุ่นเขียวนะคะ เพรำะสีแดงเป็นสีแห่ง
ควำมร่ ำรวย โชคดี ทั้งนี้ ควำมหมำยขององุ่นก็
หมำยถึงควำมเพิ่มพูน ควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่
กำรงำน เหมือนลักษณะองุ่นที่เป็นพวง มีผลดกชิด
กันนั่นเอง 

มำถึงประโยชน์ขององุ่นกันบ้ำง องุ่นแดงเป็น
ผลไม้ที่มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระค่อนข้ำงสูง จัดเป็น
ผลไม้ที่คับค่ังไปด้วยคุณค่ำทำงโภชนำกำร ไม่ว่ำจะ
เป็นวิตำมินเอ วิตำมินซี วิตำมินบี 6 ไฟเบอร์ และ
อื่น ๆ อีกมำกมำย โดยองุ่นถูกจัดเป็นอำหำรที่มีฤทธิ์
เป็นยำระบำยทรงประสิทธิภำพ เพรำะในองุ่นมีไฟ
เบอร์ชนิดที่ไม่ละลำยน้ ำซ่ึงมีประโยชน์ต่อกำรท ำงำน
ของระบบขับถ่ำย อีกทั้งยังมีเซลลูโลส น้ ำตำลและ
กรดจำกธรรมชำติที่ช่วยบรรเทำอำกำรท้องผูก โดย
กำรปรับสภำพกล้ำมเนื้อล ำไส้และระบบย่อยอำหำร
ให้ท ำงำนสัมพันธ์กันมำกขึ้นด้วย  

   



 
5. แก้วมังกร 

แก้วมังกร ผลไม้ที่มีควำมหมำยถึงควำมอุดม
สมบู รณ์  กำรมี โชคลำภ โดยแนะน ำ ให้ เลือก        
แก้วมังกรที่มีเนื้อด้ำนในเป็นสีม่วงออกแดง ซ่ึงจะ
ช่วยเสริมควำมเป็นสิริมงคลยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ส ำหรับแก้วมังกรนั้นเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณ
อยู่เยอะ โดยเฉพำะในเรื่องระบบขับถ่ำย หรือใคร
ก ำลังอยำกลดน้ ำหนักแก้วมังกรก็ช่วยได้ ประโยชน์
ของแก้วมังกรได้แก่ ควบคุมน้ ำตำลได้ดีเยี่ยม ผู้ป่วย
เบำหวำนอย่ำมองข้ำม บ ำรุงผมท ำสีให้เงำงำมนุ่ม
สลวย บรรเทำข้ออักเสบ ลดอำกำรปวด มำสก์หน้ำ
ลดเกิดสิว ผิวสวยสุด ๆ รักษำแผลไหม้แดด บ ำรุง
สุขภำพหัวใจ เพื่ออำยุยืนยำว ลดริ้วรอยแห่งวัย ให้
หน้ำใสปิ๊ง เพิ่มกำรท ำงำนของสำรต้ำนอนุมูลอิสระ 
ห่ำงไกลมะเร็ง แคลอรีต่ ำ อยำกไดเอตต้องลอง และ
รักษำอำกำรไอ ด้วยคุณค่ำจำกวิตำมินซี 

 
6. แอปเปิลแดง 

แอปเปิ ลแดง มีควำมหมำยถึ งสันติสุ ข 
สันติภำพ กำรเป็นอยู่ที่สงบสุข ไร้ควำมวุ่นวำย       
ไร้โรคภัยใด ๆ มำเบียดเบียน 

ประโยชน์ของแอปเปิลสีแดงก็จัดว่ำเป็น
แอปเปิลสำยพันธุ์ที่มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระมำกที่สุด
เลยล่ะ โดยสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่อยู่ในผิวแอปเปิล 
สีแดง ๆ มีฤทธิ์ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระมำกเทียบเท่ำ
กับวิตำมินซีถึง 1,500 มิลลิกรัม  ซ่ึงเจ้ำสำรต้ำน
อนุมูลอิสระเหล่ำนี้จะไปท ำหน้ำที่ขัดขวำงกำรเติบโต
ของเซลล์มะ เร็ งในร่ ำงกำย ท ำให้ควำมเสี่ย ง

โรคมะเร็งลดลง รวมทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภำพหัวใจ 
นอกจำกนี้ยังช่วยป้องกันกำรเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ 
และยังช่วยป้องกันไม่ให้ผิวพรรณเกิดร้ิวรอยแห่งวัย 

 
7. สาลี่สีทอง 

สำลี่สีทอง หมำยถึง ควำมมั่นคง กำรพบเจอ
โชคลำภและสิ่งดี ๆ ในชีวิต 

ส่วนประโยชน์ของสำลี่นั้น สำลี่เป็นผลไม้ที่มี
ไฟ เบอร์ สู ง  จั ด เป็ นผลไม้ ฉ่ ำ น้ ำ อี กชนิ ดหนึ่ ง           
ซ่ึงแน่นอนว่ำสำลี่ช่วยในเรื่องระบบย่อยอำหำรและ
กำรขับถ่ำยของเรำได้ นอกจำกนี้สำรโพลีฟีนอล     
ซ่ึงเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในสำลี่ ยังช่วยลด
ควำมเสี่ยงกำรเกิดภำวะไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ 
และมะเร็งล ำไส้ได้ 

 
8. ลูกพลับ 

ลูกพลับ  มี ควำมหมำยถึ ง  ควำมยั่ งยื น 
เนื่องจำกพลับเป็นไม้ผลยืนต้นขนำดใหญ่ มีควำมมั่นคง 
หนักแน่น สำมำรถผ่ำนพ้นอุปสรรค  ต่ำง ๆ ไปได้อย่ำง
รำบรื่น อีกทั้งลูกพลับที่มีสีเหลืองทอง ยังเป็นสีแห่ง
ควำมรุ่งเรืองและควำมร่ ำรวยอีกด้วย 

ประโยชน์ของลูกพลับ คือ ช่วยลดอำกำรปวด
ท้องที่เกิดจำกควำมเย็น เช่น ปวดประจ ำเดือน ปวด
โรคบิด ทั้งยังแก้ไอหรือเจ็บคอได้ ทว่ำไม่ควรจะกิน
ลูกพลับตอนท้องว่ำง เนื่องจำกในลูกพลับจะมียำง
และสำรแขวนลอย ที่เมื่อไปรวมตัวกับน้ ำกรดใน
กระเพำะอำหำรแล้ว อำจท ำให้มีอำกำรคลื่นไส้ และ
เกิดกำรระคำยเคืองต่อกระเพำะอำหำรได้ ฉะนั้น

ไหว้เจ้ำเสร็จแล้วก็หำของคำวกินก่อนจะตบท้ำยด้วย
ลูกพลับ 

 
9. ทับทิม 

ทับทิมเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดสีแดงสด มีเมล็ด
มำก กำรใช้ทับทิมเป็นผลไม้ ไหว้ตรุษจีนจึ งมี       
ควำมหมำยถึง กำรมีลูกชำยมำก ๆ อีกทั้งชำวจีนยัง
มีควำมเชื่อกันว่ำ ทับทิมเป็นไม้มงคล ใบหรือกิ่ง
ทับทิมก็มีอ ำนำจไล่ภูตผีปีศำจ จึงนิยมปลูกทับทิมไว้
ในบริเวณบ้ำน หรือพกใบทับทิมติดตัวไว้เพื่อเป็น
เครื่องรำงป้องกันภัย เป็นต้น 

นอกจำกผลไม้ไหว้เจ้ำ 9 ชนิดดังที่กล่ำวไป
ข้ำงต้นแล้ว ยังมีผลไม้มงคลชนิดอื่นที่คนน ำมำไหว้
เจ้ำในวันตรุษจีน หรือสำรทจีนด้วย เช่น ลิ้นจี่ (ช่วย
เสริมสิริมงคลในชี วิต )  ล ำ ไย (ควำมมีอ ำนำจ           
มีวำสนำ ควำมรัก) ทุเรียน (ควำมอุดมสมบูรณ์ 
ควำมฉลำด และควำมเข้มแข็ง) ลูกท้อ (เครื่องหมำย
แห่งควำมยั่งยืน เป็นผลไม้ชั้นสูงที่ใช้บูชำเทพเทวดำ) 
เกำลัด และพุทรำ (กำรมีบุตรหลำนที่ดี) เป็นต้น 

ส่วนผลไม้ที่ไม่นิยมน ำมำไหว้เจ้ำ ได้แก่ ผลไม้
ที่มีสีเขียว (ผลไม้ดิบ) ที่ส่อถึงควำมไม่พร้อมสมบูรณ์ 
เช่น กล้วยดิบ มะม่วงดิบ กับผลไม้สีขำว เช่น ฝรั่ง ที่
เป็นสีส ำหรับใช้ในงำนโศกเศร้ำ จึงไม่นิยมน ำผลไม้ที่
มีสีดังกล่ำว มำไหว้เจ้ำในวันมงคลนั่นเอง 

 
********* 

ด้วยความปรารถนาดีจาก 

เทศบาลต าบลบางป ู

ที่มา : www.kapook.com 


