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ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่ อการประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้ สายจีน
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บทคัดย่ อ

การวิจัยครั ง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาความหมายความเชื่อเรื่ องฮวงจุ้ยของการประกอบธุรกิ จและ
ความเชื่อเรื่ องฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้ สายจีนเขตเทศบาลเมืองบ้ านโป่ ง จังหวัด
ราชบุรี ใช้ แนวทางการดําเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ วิธีวิทยาการศึกษาปรากฏารณ์ ใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการ
สัมภาษณ์จากผู้มีความรู้ ผู้ที่มีประสบการณ์ (ซินแส) และคนไทยเชื ้อสายจีนที่ประกอบธุรกิจ ผลการวิจยั พบว่า
1. ความหมายความเชื่อในเรื่ องฮวงจุ้ยของการประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้ สายจีน ที่สามารถทําให้ ธุรกิจเกิด
ความเจริ ญรุ่ งเรื องจึงได้ มีการลอกเรี ยนแบบทางวัฒนธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสําเร็ จ ทัง้ วิธีการ
ดําเนิ นธุ รกิ จ แนวความคิดและความเชื่ อต่างๆสื บทอดต่อกัน มา 2. ความเชื่ อเรื่ องฮวงจุ้ย ที่ มีอิทธิ พ ลต่อ การ
ประกอบธุรกิจของคนไทยเชื ้อสายจีน มีองค์ประกอบคือ ที่อยู่อาศัย สุสานและสถานที่ประกอบธุรกิจ ทัง้ 3 สิ่ง
จะต้ องมีความสัมพันธ์กนั ซึง่ จะมีอิทธิพลต่อการส่งเสริ มทําให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ าของการประกอบธุรกิจของ
คนไทยเชื ้อสายจีน ความเชื่อในเรื่ องฮวงจุ้ยเป็ นแนวคิดของบรรพบุรุษที่สามารถนําความรู้ มาประยุกต์ ใช้ กบั ชีวิต
จริ งได้ เป็ นอย่างดี ควรมีการสืบทอดความรู้ นําความรู้ ไปเผยแพร่ กบั ผู้ที่สนใจเพื่อให้ ปฏิบตั ิตนได้ อย่างถูกต้ อง

ABSTRACT

The objectives of this research were to study the meanings of the belief about Feng Shui in
the business and the belief in Feng Shui influenced Chinese Thai business in Ban Pong Municipality,
BanPong, Ratchaburi. This study is a qualitative research that used the methodology of phenomenon,
The in depths interviewed was the method for data gathering. The samples were the practitioners
in Feng Shui, the Chinese Thai businessmen in Ban Pong Municipality, Ratchaburi. The results
of research found that 1. the meanings of the belief about Feng Shui in the business of Chinese Thais
could make a thriving business and replicated cultures in the area of the practice patterns which were
the way of doing business, and the concept and belief are carried on to the next generation. 2. The
belief about Feng Shui influenced Chinese Thai business consisted of residences,
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tombs and business premises. All of the three components must be connected to producing the
influence to the further result such as the growth of the business. The belief in Feng Shui was the
traditional knowledge of the Chinese People that can be applied in real life as well. They should
preserve the traditional knowledge of Feng Shui as a valuable heritage and tradition for the next
generation and disseminate to interested people to behave correctly.
Key Words : Feng Shui , Chinese Thai , Ban Pong Municipality
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บทนํา

ในชีวิตมนุษย์นนต้
ั ้ องพบกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ จึงทําให้ ความเชื่อมีความจําเป็ นต่อมนุษย์ เพราะก่อนที่
มนุษย์จะลงมือทําอะไรก็มนั จะต้ องอาศัยความเชื่อที่เกิดความมัน่ ใจ โดยเฉพาะในเรื่ องเกี่ยวกับอนาคตซึง่ มนุษย์
สงสัยและไม่แน่ใจว่าเป็ นอะไร หรื อจะมีอะไรเกิดขึ ้นตามมา แต่เพราะอาศัยความเชื่อในรู ปแห่งความหวังว่า ชีวิต
จะยังคงดําเนินต่อไปและดีขึน้ ตามลําดับทําให้ เกิดความมัน่ ใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสบายใจ (อํานวยชัย ปฎิพทั ธ์
เผ่าพงษ์ , 2548: 27) ในการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดสําหรั บครอบครัว ถ้ าสภาพแวดล้ อมภายในที่อยู่
อาศัยที่ไม่สอดคล้ องกับพฤติกรรมของครอบครัวจะทําให้ สมาชิกภายในบ้ านไม่มีความสุขก่อให้ เกิดความไม่สบาย
กาย ไม่สบายใจ เจ็บป่ วย เกิดความรุ่ มร้ อน มีแต่ความยุ่งยากหรื ออาจมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ ้น เมื่อบ้ านไม่น่าอยู่
ถูก สภาพแวดล้ อ มไปด้ วยสิ่ง อัปมงคล เชื่ อกันว่าสาเหตุส่วนหนึ่ง น่าจะเกิ ดจากความไม่ส มดุล ทางกายภาพ
พฤติกรรมของมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม สิ่งเหล่านี ้ล้ วนมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่
อาศัยอยู่ในบ้ าน การเลือกทําเลที่ตงของบ้
ั้
านเรื อนและตัวบ้ านจําเป็ นต้ องมีความสอดคล้ องสมดุลกลมกลืนกับ
ธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมทําให้ ครอบครัวมีความสุขความเจริ ญ ก้ าวหน้ า ความมัน่ คงในชีวิตและครอบครั ว
(จิตรา ก่อนันทเกียรติ, 2552: 57-58) คนจีนมีความเชื่อว่าฮวงจุ้ยเป็ นศาสตร์ จีนโบราณได้ เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับชีวิต
มากขึน้ ในแต่ละที่มีพลังลึกลับแฝงอยู่ การเลือกทําเลที่ตงได้
ั ้ ถูกหลัก และยิ่งถ้ ามีการสร้ างบ้ านได้ ถูกต้ องตาม
หลักฮวงจุ้ย พลังลึกลับก็จะยิ่งช่วยให้ ถกู โฉลกกับเจ้ าของ ทําให้ ผ้ ทู ี่อยู่อาศัย ในบ้ านมีความสุขในครอบครัว ความ
เจริ ญในหน้ าที่การงาน ด้ านสุขภาพดีทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ และความปลอดภัยในทรัพย์สิน และความเชื่อในฮวง
จุ้ยที่วา่ บ้ านที่ดีอยู่แล้ วเจริ ญรุ่ งเรื อง ศาสตร์ เรื่ องฮวงจุ้ยไม่เพียงแต่จะใช้ กบั ที่อยู่อาศัยของตนที่ยงั มีชีวิตอยู่ ยังใช้
กับที่อยู่ของคนตาย หรื อบ้ านของบรรพบุรุษในปรโลกก็ต้องดูให้ ถกู โฉลกด้ วย (บรู มฟิ ลด์ ฟรี น่า, 2547: 16) ความ
เชื่อในการเลือกสรรทําเลที่ตงของสถานที
ั้
่ ทัง้ สําหรับคนเป็ นและคนตายของคนจีนนัน้ คนเป็ นและคนตาย มิได้
แยกจากกันโดยสิ ้นเชิง ยังมีความผูกพันและปฏิบตั ิตอ่ กัน คนเป็ นยังเคารพกราบไหว้ และนับถือคนตาย ยังปฏิบตั ิ
คนตายอย่างสมํ่าเสมอ เพราะคนตายเป็ นบรรพบุรุษ เป็ นตระกูล เป็ นเชือ้ สายที่คนเป็ นต้ องแสดงความกตัญ�ู
เคารพ กราบไหว้ เพื่อทําให้ ผ้ ู ที่อาศัยในบ้ านมีความสุขในครอบครัว ความเจริ ญในหน้ าที่การงาน ด้ านสุขภาพดี
ทังร่้ างกายและจิตใจ และความปลอดภัยในทรัพย์สิน และความเชื่อในฮวงจุ้ย ที่ว่า บ้ านที่ดีอยู่แล้ วเจริ ญรุ่ งเรื อง
(บรู มฟิ ลด์ ฟรี น่า, 2547: 19) ฮวงจุ้ยนันเข้
้ ามามีอิทธิพลกับสังคมไทยเป็ นอย่างมาก ในกลุม่ คนไทยเชื ้อสายจีน ที่
ยังมีการประพฤติปฎิบัติกันอย่างเคร่ งครั ด และที่ค่อนข้ างเห็นได้ อย่างชัดเจน คือ กลุ่มคนไทยเชือ้ สายจีน ที่
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ประกอบอาชีพค้ าขาย ได้ มีการปฎิบตั ิจดั บ้ านพักอาศัยและที่ตงร้
ั ้ านค้ าตามหลักฮวงจุ้ย ด้ วยเหตุที่พวกเขานันมี
้
ความเชื่อว่า ฮวงจุ้ยจะสามารถทําให้ กิจการค้ าขายของเขา ตลอดจนครอบครั วประสบความสําเร็ จ มีความ
เจริ ญรุ่ งเรื องซึ่งอิทธิ พลนี ้ ได้ ส่งผลทําให้ คนไทยได้ นําเอาแนวความคิด ที่อยู่อาศัย หรื อประกอบกิจการ และ
ความเชื่อที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยไปปฎิบัติเช่นเดียวกัน จากเหตุผลนีเ้ องที่ทําให้ คนไทยเชือ้ สายจีนยังให้ ความสําคัญ
เกี่ยวกับศาสตร์ ฮวงจุ้ยที่แพร่ หลายจนมาถึงปั จจุบนั (วิศิษฎ์ เตชะเกษม, 2540: 45) แต่อย่างไรก็ตามมีคนไทย
กลุม่ หนึง่ คือ คนไทยเชื ้อสายจีนที่สามารถปรับตัว ประกอบธุรกิจ และรักษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อธุรกิจ
และองค์กรของตนให้ เจริ ญรุ่ งเรื องอย่างต่อเนื่อง โดยเป็ นที่ประจักษ์ กนั ทัว่ ไปแล้ วว่า กลุ่มคนไทยเชื ้อสายจีนส่วน
ใหญ่ประสบความสําเร็ จ และครอบครองเศรษฐกิ จของประเทศไทย มากไปกว่านัน้ คนไทยเชื อ้ สายจีนยังมี
ความสามารถในการครอบครองเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทังในเอเชี
้
ยตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกัน ผู้คนทัว่
โลกก็ได้ ให้ ความสนใจกับการจัดการของคนจีน การเรี ยนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมของจีนเป็ นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง
ทังนี
้ ้เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการติดต่อค้ าขายกับคนจีนโพ้ นทะเลและคนจีนแผ่นดินใหญ่ สิ่งเหล่านี ้เองที่เป็ น
ความสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการจัดการแบบจีน ตลอดจนสาเหตุที่ทําให้ พวกเขาสามารถ
ประสบความสําเร็ จได้ อย่างสูง (ภาวัฒน์ พันธุ์แพ, 2548: 10) ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงมุ่งศึกษาถึงเรื่ องความเชื่อ
เรื่ องฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของคนไทยเชื ้อสายจีน เขตเทศบาลเมืองบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี โดย
ศึกษาทังในส่
้ วนของความหมายความเชื่อของฮวงจุ้ยเกี่ยวกับสถานประกอบการ และฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการ
ประกอบธุรกิจ ซึง่ จะมีผลในการประกอบธุรกิจและเป็ นประโยชน์ ทําให้ เกิดความเข้ าใจต่อความเชื่อของคนไทย
เชื่อสายจีน ที่มีความเชื่อว่าถ้ าได้ มีการประพฤติปฏิบัติตามความเชื่อเกี่ยวกับเรื่ องฮวงจุ้ยแล้ ว ในหลักการเลือก
ทําเลที่ ตงของสถานประกอบการหรื
ั้
อการประกอบธุรกิจ และได้ มีปฏิ บัติตามแล้ วจะส่งผลทําให้ เกิ ดความสุข
ความเจริ ญในชีวิตและยังส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ ให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าเจริ ญรุ่ งเรื อง จากเหตุผลนี ้เองทําให้
คนไทยเชื ้อสายจีนยังได้ ให้ ความสําคัญต่ออิทธิพลจากศาสตร์ ฮวงจุ้ยมาปฏิบตั อย่างต่อเนื่องต่อไป
ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ศกึ ษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมาเป็ นแนวทางในการศึกษาดังนี ้ 1. แนวคิด
เกี่ยวกับความเชื่อและทัศนะเกี่ยวกับความเชื่อ นันทา ขุนภักดี (2547 : 46) ได้ ศกึ ษาความเชื่อของคนไทยในอดีต
และกล่าวสรุ ปไว้ ว่าความเชื่อ หมายถึงสภาพที่บุคคลให้ ความมัน่ ใจ เห็นคล้ อยตามและพร้ อมที่จะปฏิบตั ิตามสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดแล้ วนําไปถ่ายทอดให้ บุคคลอื่นได้ ทราบเพื่อต้ องการให้ เกิดความมัน่ ใจเห็นคล้ อยตามและปฏิบตั ิตาม
ด้ วย โดยไม่คํานึงถึงว่าความเชื่อนันๆจะมี
้
เหตุผลที่สามารถพิสจู น์ได้ หรื อไม่ก็ตามและชี ้ให้ เห็นว่าความเชื่อของคน
มีมลู เหตุมาจากความไม่ร้ ู เพราะความไม่ร้ ู ทําให้ เกิดความกลัว เมื่อมีความกลัวแล้ วจึงคิดสร้ างความเชื่อมาเพื่อ
เป็ นที่พงึ่ ทางใจ ดนัย ไชยโยธา (2548 : 33) กล่าวว่า ความเชื่อหมายถึงการยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึง่ มีอยู่จริ ง และมี
อํานาจที่จะบันดาลให้ เกิดผลดีหรื อผลร้ ายต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์แม้ ว่าสิ่งนันจะไม่
้
สามารถพิสจู น์ ได้ ว่าเป็ น
ความจริ ง แต่เป็ นที่ยอมรับกันในกลุ่มชน ณัฐธิดา สุขมนัส (2545 : 108) ได้ ให้ ความหมายว่าฮวงจุ้ย เป็ นศาสตร์
แห่งการพยากรณ์ของชาวจีนในการเลือกสรรทําเลที่ตงของสถานที
ั้
่ทงสํ
ั ้ าหรับคนเป็ นและคนตาย โดยยึดหลักแห่ง
ความสมดุลของสภาพแวดล้ อมให้ มีความกลมกลืนกัน ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดความเจริ ญรุ่ งเรื องแก่คนในครอบครัวและ
ลูกหลาน ฮวงจุ้ย ถ้ าจะกล่าวถึงความหมาย ต้ องแยกอธิบายออกเป็ นคําก่อน ดังนี ้ ฮวง เป็ นภาษาแต้ จิ๋ว จีนกลาง
ออกเสียง เฟิ ง แปลว่า ลม จุ้ย เป็ นภาษาแต้ จิ๋ว จีนกลางออกเสียง สุ่น แปลว่า นํ ้า เมื่อนําคํา 2 คํา มารวมกันจึง
ออกเสียงเป็ น ฮวงจุ้ย ในภาษาแต้ จิ๋ว และเฟิ งสุ่ย ในภาษาจีนกลางซึง่ เมื่อแปลตามตัวหนังสือจีนก็คือ ลม-นํ ้า แต่
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ท่านผู้ร้ ู วิชาฮวงจุ้ยอธิบายว่า ฮวงจุ้ยเสมือนลมที่พดั ผวนเกิดความเข้ าใจ และเสมือนนํ ้าที่ไม่อาจหยิบฉวยไว้ ได้ ทัง้
กระแสลม และกระแสนํ ้าที่ไหลวนตามธรรมชาติ ล้ วนมีอิทธิพลในการแปรเปลี่ยนภูมิประเทศ และสภาพแวดล้ อม
ต่างๆ 2. แนวคิดเกี่ยวกับคนไทยเชื ้อสายจีน ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ (2545 : 34-35) ได้ กล่าวว่า คนจีนที่เข้ ามาตัง้
รกรากอยู่ในประเทศไทย ยังคงยึดมัน่ ต่อประเพณี ความเชื่อที่เคยปฎิบัติสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษอย่าง
มัน่ คง แม้ ว่าคนจีนจะได้ อพยพเข้ ามาตังรกรากอยู
้
่ในประเทศไทยมาหลายร้ อยปี ก็ตาม คนจีนก็ยังมีการดํารง
รั กษาวัฒนธรรมความเชื่อของตนเอง โดยที่ไม่ยอมให้ วัฒนธรรมอื่นใดเข้ ามาผสมปะปนได้ แต่ถึงแม้ ว่าจะมี
วัฒนธรรมอื่น เข้ ามาปะปนก็ต าม แต่ก็ไ ม่ส ามารถที่ จะทํ าลายวัฒ นธรรมดัง้ เดิมของชาวจี นได้ ด้ วยเหตุผ ล
ดังกล่าวทําให้ ชาวจีนในประเทศไทยยังคงมีความเชื่อดังเดิ
้ มยึดถือเป็ นแนวปฎิบตั ิในการดําเนินชีวิต สืบทอดมา
จากบรรพบุรุษถึงปั จจุบนั อย่างเหนียวแน่นชาวจีนได้ นําความเชื่อดังเดิ
้ มของตนเองมาประยุกต์ใช้ กับทุกเรื่ องใน
ชีวิตประจําวัน เช่นการที่คนจีนนําความเชื่อเก่าแก่เรื่ องฮวงจุ้ย มาดัดแปลงใช้ กบั การประกอบอาชีพการค้ าซึง่ ถือ
ได้ ว่าเป็ นอาชีพดังเดิ
้ มของคนจีนตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั 3. แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ วิมลรัตน์ หงษ์
ร่ อน (2537 : 115) ได้ กล่าวไว้ วา่ การออกแบบอาคารร้ านค้ าตามหลักวิชาฮวงจุ้ย ต้ องออกแบบให้ สอดคล้ องกับ
สถานที่ทงสภาพแวดล้
ั้
อมทางการยภาพและทางจักรวาล พื ้นที่ว่างและสัดส่วนภายในอาคารต้ องมีความสมดุล
กัน อันจะทําให้ ผ้ ทู ี่เข้ าไปภายในอาคารเกิดความรู้ สกึ สมดุลในการเคลื่อนไหว
ที่ผ่านมาได้ มีนกั วิจยั ทําการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องฮวงจุ้ย เช่น ณัฐธิดา สุขมนัส (2545) ได้ ศกึ ษา
ความเชื่อเรื่ องฮวงจุ้ยในวิถีชีวิตของชาวไทยเชื ้อสายจีนในกรุ งเทพมหานคร ความเชื่อเรื่ องฮวงจุ้ยเป็ นศาสตร์ เป็ น
องค์ประกอบความรู้ ของชาวจีนที่ปฏิบตั ิสืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั คนไทยเชื ้อสายจีนยังคงยึดถือปฏิบตั ิอยู่จริ ง ฮวง
จุ้ยนัน้ นอกจากจะเป็ นศาสตร์ ที่ให้ ความรู้ เรื่ องอํานาจ เรื่ องพลัง เรื่ องความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ เหนือธรรมชาติ
แล้ ว เรื่ องของฮวงจุ้ยยังเป็ นเรื่ องอิทธิพลของพลังซี่ก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลง วัชระ มานิตราษฏร์ (2545) ได้
ศึกษาการศึกษาฮวงจุ้ยที่สะท้ อนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา : กรณีศกึ ษาผู้ประกอบการค้ าที่ตงร้
ั ้ านอยู่บนถนน
เยาวราช ประชาชนได้ นําความเชื่อเรื่ องฮวงจุ้ยมาใช้ ในชีวิตประจําวัน โดยการตกแต่งอาคารร้ านค้ าตามหลักฮวง
จุ้ย เนื่องจากประชาชนมองว่า แม้ ได้ อยู่อาศัยในทําเลที่ถือว่ามีฮวงจุ้ยที่ดี
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงได้ มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ องความเชื่อเรื่ องฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจ
ของคนไทยเชื่อสายจีน เขตเทศบาลเมืองบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาการให้ ความหมายความเชื่อเรื่ องฮวง
จุ้ยของการประกอบธุรกิจของคนไทยเชื ้อสายจีน และเพื่อศึกษาความเชื่อเรื่ องฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบ
ธุรกิจของคนไทยเชื ้อสายจีน เขตเทศบาลเมืองบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ทําการศึกษาความเชื่อ
เรื่ องฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของคนไทยเชื่อสายจีน เขตเทศบาลเมืองบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี โดย
กําหนดขอบเขตงานวิจยั ดังนี ้ 1.ขอบเขตด้ านเนื ้อหา ศึกษาความหมายความเชื่อเรื่ องฮวงจุ้ย และแนวทางปฏิบตั ิ
สําหรั บสถานประกอบการและการประกอบธุรกิจของคนไทยเชื ้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองบ้ านโป่ ง จังหวัด
ราชบุรี 2.กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่ศกึ ษาในส่วนของฮวงจุ้ยพื ้นที่ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเชื่อในเรื่ องฮวงจุ้ย และเป็ นผู้
ปฏิบตั ิ ผู้ที่มีความรู้ หรื อผู้มีประสบการณ์ ผู้ให้ คําแนะนํา (ซินแส)กก

อุปกรณ์ และวิธีการ
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การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ เลือกพื ้นที่ศกึ ษาแบบเจาะจง (Purposive Selective) โดยเลือกพื ้นที่เขตเทศบาลเมือง
บ้ านโป่ ง อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ผู้วิจยั ได้ ให้ ความสําคัญคือในเขตเทศบาลเมืองบ้ านโป่ ง ซึง่ มีกลุ่มคนไทย
เชื ้อสายจีนอาศัยและได้ มีการประกอบธุรกิจ เนื่องจากประชากรกลุม่ นี ้ เป็ นผู้ปฏิบตั ิและมีประสบการณ์ตรง ทําให้
ได้ ข้อมูลตรงกับความเป็ นจริ ง สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ในงานวิจัยครัง้ นีไ้ ด้ เป็ นอย่างดีผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักที่ผ้ ูวิจัย
เลือกสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี ้ 1. ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเชื่อในเรื่ องฮวงจุ้ย และ
เป็ นผู้ปฏิบตั ิ ผู้วิจยั เลือกเฉพาะผู้ที่เป็ นเจ้ าของผู้ประกอบธุรกิจ ในเขตเทศบาลเมืองบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี 2. ผู้ที่
มีความรู้ ผู้ให้ คําแนะนํา (ซินแส) ผู้วิจยั เลือกเฉพาะผู้ที่มีความรู้ ที่จะให้ คําแนะนํา มีประสบการณ์ เพื่อให้ การได้ มา
ของข้ อมูลมีความชัดเจน ถูกต้ องมากที่สุด เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้แบ่งออกเป็ นดังนี1้ . ประเภทบุคคล
ได้ แก่ตวั ผู้วิจยั การวิจยั ครัง้ นี ้ตัวผู้วิจยั เป็ นเครื่ องมือที่สําคัญที่สดุ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพราะการวิจยั ที่ใช้ เป็ น
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่นํามาใช้ ประกอบในการวิจยั การสัมภาษณ์ ถือ
เป็ นวิธีการเก็บข้ อมูลที่สําคัญมาก ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงเลือกการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (Depth Interview) 2. ประเภท
เครื่ องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทดังนี ้ 1. การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจยั ได้ สร้ าง
แนวคํ า ถาม (Interview Guide) เพื่ อ ใช้ สํ า หรั บ เป็ นแนวทางการสัม ภาษณ์ ผ้ ู ใ ห้ ข้ อ มูล 2. การสัง เกต
(Observation) ผู้วิจัย ใช้ วิธีก ารสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participatory observation) โดยการสัง เกตจาก
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างการตอบคําถามของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ที่มีความรู้ ผู้ให้ คําแนะนํา (ซินแส)

ผลการศึกษาและข้ อวิจารณ์
จากการศึกษาวิจัยความเชื่ อเรื่ องฮวงจุ้ยที่มีอิทธิ พลต่อการประกอบธุรกิจของคนไทยเชื อ้ สายจี นเขต
เทศบาลเมืองบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ผู้วิจยั ใช้ แนวทางการดําเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
วิธีวิทยาการศึกษาปรากฎการณ์ (Phenomenology) ใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ ข้อมูล
หลักซึ่งเป็ นกลุ่มคนไทยเชือ้ สายจีนประกอบธุรกิจในเขตเทศบาลเมืองบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ที่ประกอบธุรกิจ
ต่างๆ จํานวน 3 ร้ าน ได้ แก่ ร้ านขายของเด็กแรกเกิด ร้ านขายโลหะ ร้ านหล่อพระ รวมถึงผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ นผู้ที่มี
ความรู้ ผู้ที่มีประสบการณ์ (ซินแส) จํานวน 2 คน สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
1. ความหมายทัว่ ไปเกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องฮวงจุ้ยของการประกอบธุรกิจของคนไทยเชื ้อสายจีน พบว่า
จากข้ อมูลการสัมภาษณ์ ความเชื่อเรื่ องฮวงจุ้ยมีอยู่ในสังคมไทยมานานแล้ ว โดยได้ รับอิทธิพลมาจากคนไทยเชื ้อ
สายจีน สมัยบรรพบุรุษที่อพยพถิ่นฐานจากประเทศจีนเข้ ามาตังรกรากในประเทศไทย
้
คนไทยเชื ้อสายจีนที่อพยพ
เข้ ามาส่วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็ จในด้ านธุรกิจ การค้ าขาย ที่ทําอยู่ทุกรู ปแบบ พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ
ทางด้ านวัฒนธรรมจากผู้ที่ประสบความสําเร็ จจึงเกิดขึ ้น ทังวิ
้ ธีการดําเนินธุรกิจ แนวความคิด และความเชื่อต่างๆ
ที่สง่ ผลให้ ธุรกิจเจริ ญรุ่ งเรื องขึ ้น
2. ความเชื่ อ เรื่ อ งฮวงจุ้ย ที่ มี อิ ทธิ พ ลต่อการประกอบธุ ร กิ จ ของคนไทยเชื อ้ สายจี น ฮวงจุ้ย ที่ ดีจ ะมี
องค์ประกอบ คือ ที่อยู่อาศัย สุสาน สถานที่การประกอบธุรกิจ ทัง้ 3 สิ่งจะต้ องมีความสัมพันธ์ กนั และกันซึง่ จะมี
อิทธิพบต่อการส่งเสริ มทําให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ าของการประกอบธุรกิจของคนไทยเชื ้อสายจีน ข้ อมูลที่ได้ จาก
การสัมภาษณ์มีดงั ต่อไปนี ้
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2.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับฮวงจุ้ยต่อสถานที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย เป็ นศาสตร์ จีนโบราณได้ เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับชีวิต
มากขึ ้น ด้ วยความเชื่อว่าบ้ านที่อยู่อาศัยตามหลักฮวงจุ้ยต้ องอยู่ในทําเลที่ดี แต่ฮวงจุ้ยใน ปั จจุบนั นี ้ได้ นํามาปรับที่
อยู่อาศัยมากขึ ้น เพื่อทําให้ ผ้ ทู ี่อาศัยในบ้ านมีความสุขในครอบครัว ความเจริ ญในหน้ าที่การงาน ด้ านสุขภาพดีทงั ้
ร่ างกายและจิตใจ และความปลอดภัยในทรัพย์สิน
2.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับฮวงจุ้ยต่อสุสานบรรพบุรุษหรื อฮวงซุ้ย กกฮวงจุ้ยคนตาย หรื อ ฮวงซุ้ย เกี่ยวกับการ
บูชาบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่ องของวิญญาณ ฮวงจุ้ยจึงเป็ นเหมือนวิธีการที่จะปฎิบตั ิต่อบรรพบุรุษในการหาทําเล
ที่ดีที่สุดเพื่อฝั งสุสานเมื่อมีทําเดีจะส่งผลต่อลูกหลานให้ เจริ ญรุ่ งเรื อง ทําให้ ฮวงจุ้ยเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
จีนฮวงจุ้ยจึงเป็ นเหมือนวิธีการที่จะปฏิบตั ิตอ่ บรรพบุรุษในการหาทําเลที่ดีที่สดุ เพื่อฝั งสุสาน เมื่อมีทําเลดีจะส่งผล
ต่อให้ ลกู หลานให้ เจริ ญรุ่ งเรื อง ทําให้ ฮวงจุ้ยเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมจีนที่กระทําสืบต่อกันมา
2.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับฮวงจุ้ยต่อการประกอบธุรกิจ หลักการของฮวงจุ้ย ก็คืออาศัยองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ
ชัยภูมิ ทิศทาง ดวงชะตา และฤกษ์ ยาม ต้ องมีความสัมพันธ์ กนั และกันจึงจะทําให้ การประกอบธุรกิจ เกิดการคิด
อ่าน การตัดสินใจในทางธุรกิจ ก็จะเป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้ อง ตามช่วงจังหวะและโอกาส ส่งผลให้ ชีวิตมีความ
เจริ ญรุ่ งเรื อง
1

1

1

สรุ ป
ความเชื่อในเรื่ องของฮวงจุ้ยจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป ขึ ้นอยู่กบั แนวคิด การปฏิบตั ิ และการสืบ
ทอดจากบรรพบุรุษต่อกันมา ทําให้ ความเชื่อเรื่ องฮวงจุ้ยของคนไทยเชือ้ สายจีนมีการแพร่ หลายกันอย่างมากผู้
ประกอบกิจการที่เป็ นคนไทยเชื ้อสายจีนยังให้ ความสําคัญ เกี่ยวกับ ความเชื่อที่ว่าการปฏิบตั ิตามฮวงจุ้ยแล้ วจะ
ส่งเสริ ม ทําให้ การประกอบธุรกิจมีความเจริ ญรุ่ งเรื องและยังทําให้ ผ้ อู ยู่อาศัย มีสขุ ภาพร่ างกายแข็งแรง ทํากิจการ
ต่างๆย่อมประสบความสําเร็ จ โดยการแสวงหาผู้ที่ให้ คําแนะนํา (ซินแส) ที่เก่งและมีประสบการณ์ สูงมาเป็ นที่
ปรึกษาในการดูที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ยสุสานและดวงชะตาในการประกอบธุรกิจ ซึง่ จะต้ องมีความสัมพันธ์ ซงึ่ กันและ
กัน
8

8

ข้ อเสนอแนะ
1. ความเชื่อเรื่ องฮวงจุ้ยสามารถนํามาใช้ ที่เกี่ยวข้ องกับงานสถาปนิกได้ มากขึ ้น โดยนํามาประยุกต์ใช้ ใน
การออกแบบโครงการที่ อ ยู่ อ าศัย เพื่ อ ธุ ร กิ จ การค้ า ต่ า งๆ เช่ น การออกแบบที่ อ ยู่ อ าศัย อาคารและสถาน
ประกอบการต่างๆ
2. ความเชื่อในเรื่ องฮวงจุ้ยเป็ นแนวคิดของบรรพบุรุษที่สามารถนําความรู้ มาใช้ กบั ชีวิตจริ งได้ เป็ นอย่างดี
จึงได้ มีการถ่ายทอดความรู้ ตอ่ ๆกันมา
3. ความเชื่อในเรื่ องฮวงจุ้ยเป็ นความเชื่อเฉพาะกลุ่ม พื น้ ที่ จึงจําเป็ นต้ องเข้ าไปมีส่วนร่ วม และได้ นํา
ความรู้ ไปเผยแพร่ ให้ กบั ผู้ที่สนใจ เพื่อนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง
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การวิจัยครัง้ นีส้ ําเร็ จไปได้ ด้วยดีจากความช่วยเหลือของทุกท่านที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพราะคณะอาจารย์ ที่
ปรึ กษา อาจารย์ ดร. ธนิ นท์ รัฐ รั ตนพงศ์ภิญโญ และคณาจารย์ ทุกท่านที่กรุ ณาให้ คําปรึ กษา คําแนะนํ า
ตลอดจนข้ อควรปรับปรุ งแก้ ไขเพิ่มเติมต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ ยิ่งขึ ้น และขอขอบคุณ ร้ านขายของเด็กแรกเกิด
(คุณสุวฒ
ั น์ ใต้ วฒ
ั นา) ร้ านขายโลหะ(คุณทิพภา ภาปั ทมาสน์) ร้ านหล่อพระ(คุณเสรี ผู่สมจิตร) รวมถึงผู้ให้
ข้ อมูลจากผู้ที่มีความรู้ ผู้ที่มีประสบการณ์ (ซินแส) ซินแสฉี่ฉิ่ง แซ่หลี และซินแสเฉลิม แซ่ลี ้ ที่ได้ กรุ ณาสละเวลา
ในการให้ คําปรึกษาอันเป็ นประโยชน์ตลอดช่วงเวลาการทําวิทยานิพนธ์
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