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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหมายความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ ยของการประกอบธุรกิจและ

ความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยท่ีมีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้สายจีนเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จงัหวดั

ราชบรีุ ใช้แนวทางการดําเนินการวิจยัเชิงคณุภาพ วิธีวิทยาการศกึษาปรากฏารณ์ ใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึโดยการ

สมัภาษณ์จากผู้ มีความรู้ ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ (ซินแส) และคนไทยเชือ้สายจีนท่ีประกอบธุรกิจ   ผลการวิจยัพบว่า

1. ความหมายความเช่ือในเร่ืองฮวงจุ้ยของการประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้สายจีน ท่ีสามารถทําให้ธุรกิจเกิด

ความเจริญรุ่งเรืองจึงได้มีการลอกเรียนแบบทางวฒันธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ ทัง้วิธีการ

ดําเนินธุรกิจ แนวความคิดและความเช่ือต่างๆสืบทอดต่อกันมา 2. ความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ ยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้สายจีน มีองค์ประกอบคือ ท่ีอยู่อาศยั สสุานและสถานท่ีประกอบธุรกิจ ทัง้ 3 สิ่ง

จะต้องมีความสมัพนัธ์กนัซึง่จะมีอิทธิพลตอ่การส่งเสริมทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของการประกอบธุรกิจของ

คนไทยเชือ้สายจีน  ความเช่ือในเร่ืองฮวงจุ้ยเป็นแนวคิดของบรรพบรุุษท่ีสามารถนําความรู้มาประยุกต์ ใช้กบัชีวิต

จริงได้เป็นอย่างดี ควรมีการสืบทอดความรู้ นําความรู้ไปเผยแพร่กบัผู้ ท่ีสนใจเพ่ือให้ปฏิบติัตนได้อย่างถกูต้อง  

 

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. 
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บทนํา 

ในชีวิตมนษุย์นัน้ต้องพบกบัสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ จงึทําให้ความเช่ือมีความจําเป็นต่อมนุษย์ เพราะก่อนท่ี

มนษุย์จะลงมือทําอะไรก็มนัจะต้องอาศยัความเช่ือท่ีเกิดความมัน่ใจ โดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกบัอนาคตซึง่มนุษย์

สงสยัและไมแ่น่ใจวา่เป็นอะไร หรือจะมีอะไรเกิดขึน้ตามมา แต่เพราะอาศยัความเช่ือในรูปแห่งความหวงัว่า ชีวิต

จะยงัคงดําเนินต่อไปและดีขึน้ตามลําดบัทําให้เกิดความมัน่ใจท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างสบายใจ (อํานวยชยั  ปฎิพทัธ์

เผ่าพงษ์, 2548: 27) ในการตดัสินใจเลือกท่ีอยู่อาศยัท่ีดีท่ีสุดสําหรับครอบครัว ถ้าสภาพแวดล้อมภายในท่ีอยู่

อาศยัท่ีไมส่อดคล้องกบัพฤติกรรมของครอบครัวจะทําให้สมาชิกภายในบ้านไมมี่ความสขุก่อให้เกิดความไมส่บาย

กาย ไม่สบายใจ เจ็บป่วย เกิดความรุ่มร้อน มีแต่ความยุ่งยากหรืออาจมีเหตไุม่คาดคิดเกิดขึน้ เม่ือบ้านไม่น่าอยู่

ถูก สภาพแวดล้อมไปด้วยสิ่งอัปมงคล เช่ือกันว่าสาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากความไม่สมดุลทางกายภาพ 

พฤติกรรมของมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านีล้้วนมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตท่ี

อาศยัอยู่ในบ้าน การเลือกทําเลท่ีตัง้ของบ้านเรือนและตวับ้านจําเป็นต้องมีความสอดคล้องสมดลุกลมกลืนกับ

ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทําให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญ ก้าวหน้า ความมัน่คงในชีวิตและครอบครัว 

(จิตรา ก่อนนัทเกียรติ, 2552: 57-58) คนจีนมีความเช่ือวา่ฮวงจุ้ย1เป็นศาสตร์จีนโบราณได้เข้ามาเก่ียวข้องกบัชีวิต

มากขึน้ 1 ในแต่ละท่ีมีพลงัลึกลบัแฝงอยู่ การเลือกทําเลท่ีตัง้ได้ถูกหลกั และย่ิงถ้ามีการสร้างบ้านได้ถูกต้องตาม

หลกัฮวงจุ้ย พลงัลกึลบัก็จะย่ิงช่วยให้ถกูโฉลกกบัเจ้าของ ทําให้ผู้ ท่ีอยู่อาศยั 1ในบ้านมีความสขุในครอบครัว ความ

เจริญในหน้าท่ีการงาน ด้านสขุภาพดีทัง้ร่างกายและจิตใจ และความปลอดภยัในทรัพย์สิน และความเช่ือในฮวง

จุ้ย1ท่ีวา่ บ้านท่ีดีอยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง ศาสตร์เร่ืองฮวงจุ้ยไม่เพียงแต่จะใช้กบัท่ีอยู่อาศยัของตนท่ียงัมีชีวิตอยู่ ยงัใช้

กบัท่ีอยู่ของคนตาย หรือบ้านของบรรพบรุุษในปรโลกก็ต้องดใูห้ถกูโฉลกด้วย  (บรูมฟิลด์ ฟรีน่า, 2547: 16) ความ

เช่ือในการเลือกสรรทําเลท่ีตัง้ของสถานท่ี ทัง้สําหรับคนเป็นและคนตายของคนจีนนัน้ คนเป็นและคนตาย มิได้

แยกจากกนัโดยสิน้เชิง ยงัมีความผกูพนัและปฏิบติัตอ่กนั คนเป็นยงัเคารพกราบไหว้ และนบัถือคนตาย ยงัปฏิบติั

คนตายอย่างสม่ําเสมอ เพราะคนตายเป็นบรรพบุรุษ เป็นตระกูล เป็นเชือ้สายท่ีคนเป็นต้องแสดงความกตญั� ู

เคารพ กราบไหว้ เพ่ือทําให้ผู้  ท่ีอาศยัในบ้านมีความสขุในครอบครัว ความเจริญในหน้าท่ีการงาน ด้านสขุภาพดี

ทัง้ร่างกายและจิตใจ และความปลอดภยัในทรัพย์สิน และความเช่ือในฮวงจุ้ย 1ท่ีว่า บ้านท่ีดีอยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง 

(บรูมฟิลด์ ฟรีน่า, 2547: 19) ฮวงจุ้ยนัน้เข้ามามีอิทธิพลกบัสงัคมไทยเป็นอย่างมาก  ในกลุม่คนไทยเชือ้สายจีน  ท่ี

ยงัมีการประพฤติปฎิบัติกันอย่างเคร่งครัด  และท่ีค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจน  คือ  กลุ่มคนไทยเชือ้สายจีน  ท่ี
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ประกอบอาชีพค้าขาย  ได้มีการปฎิบติัจดับ้านพกัอาศยัและท่ีตัง้ร้านค้าตามหลกัฮวงจุ้ย  ด้วยเหตท่ีุพวกเขานัน้มี

ความเช่ือว่า  ฮวงจุ้ยจะสามารถทําให้กิจการค้าขายของเขา  ตลอดจนครอบครัวประสบความสําเร็จ  มีความ

เจริญรุ่งเรืองซึ่งอิทธิพลนี ้ ได้ส่งผลทําให้คนไทยได้นําเอาแนวความคิด  ท่ีอยู่อาศยั  หรือประกอบกิจการ และ

ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัฮวงจุ้ยไปปฎิบัติเช่นเดียวกัน  จากเหตุผลนีเ้องท่ีทําให้คนไทยเชือ้สายจีนยังให้ความสําคญั

เก่ียวกบัศาสตร์ฮวงจุ้ยท่ีแพร่หลายจนมาถึงปัจจุบนั (วิศิษฎ์  เตชะเกษม, 2540: 45) แต่อย่างไรก็ตามมีคนไทย

กลุม่หนึง่ คือ คนไทยเชือ้สายจีนท่ีสามารถปรับตวั ประกอบธุรกิจ และรักษาความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือธุรกิจ 

และองค์กรของตนให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นท่ีประจกัษ์กนัทัว่ไปแล้วว่า กลุ่มคนไทยเชือ้สายจีนส่วน

ใหญ่ประสบความสําเร็จ และครอบครองเศรษฐกิจของประเทศไทย มากไปกว่านัน้คนไทยเชือ้สายจีนยังมี

ความสามารถในการครอบครองเศรษฐกิจของประเทศตา่งๆ ทัง้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกนั ผู้คนทัว่

โลกก็ได้ให้ความสนใจกบัการจดัการของคนจีน การเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมของจีนเป็นสิ่งท่ีสําคญัอย่างย่ิง 

ทัง้นีเ้น่ืองจากในช่วงท่ีผ่านมามีการติดต่อค้าขายกบัคนจีนโพ้นทะเลและคนจีนแผ่นดินใหญ่ สิ่งเหล่านีเ้องท่ีเป็น

ความสําคญัในการศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมและการจัดการแบบจีน ตลอดจนสาเหตุท่ีทําให้พวกเขาสามารถ

ประสบความสําเร็จได้อย่างสงู (ภาวฒัน์ พนัธุ์แพ, 2548: 10) ดงันัน้การศกึษาครัง้นีจ้ึงมุ่งศกึษาถึงเร่ืองความเช่ือ

เร่ืองฮวงจุ้ยท่ีมีอิทธิพลตอ่การประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้สายจีน เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดย

ศกึษาทัง้ในส่วนของความหมายความเช่ือของฮวงจุ้ยเก่ียวกบัสถานประกอบการ และฮวงจุ้ยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ประกอบธุรกิจ ซึง่จะมีผลในการประกอบธุรกิจและเป็นประโยชน์ทําให้เกิดความเข้าใจต่อความเช่ือของคนไทย

เช่ือสายจีน ท่ีมีความเช่ือว่าถ้าได้มีการประพฤติปฏิบัติตามความเช่ือเก่ียวกับเร่ืองฮวงจุ้ยแล้ว ในหลกัการเลือก

ทําเลท่ีตัง้ของสถานประกอบการหรือการประกอบธุรกิจ และได้มีปฏิบัติตามแล้วจะส่งผลทําให้ เกิดความสุข

ความเจริญในชีวิตและยงัสง่เสริมการประกอบธุรกิจ  ให้มีความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง จากเหตผุลนีเ้องทําให้

คนไทยเชือ้สายจีนยงัได้ให้ความสําคญัตอ่อิทธิพลจากศาสตร์ฮวงจุ้ยมาปฏิบตัอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

ดงันัน้ผู้ วิจยัได้ศกึษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาเป็นแนวทางในการศกึษาดงันี ้1. แนวคิด

เก่ียวกบัความเช่ือและทศันะเก่ียวกบัความเช่ือ นนัทา ขนุภกัดี (2547 : 46) ได้ศกึษาความเช่ือของคนไทยในอดีต

และกลา่วสรุปไว้ว่าความเช่ือ หมายถึงสภาพท่ีบุคคลให้ความมัน่ใจ เห็นคล้อยตามและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดแล้วนําไปถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืนได้ทราบเพ่ือต้องการให้เกิดความมัน่ใจเห็นคล้อยตามและปฏิบติัตาม

ด้วย โดยไมคํ่านงึถงึวา่ความเช่ือนัน้ๆจะมีเหตผุลท่ีสามารถพิสจูน์ได้หรือไมก่็ตามและชีใ้ห้เห็นว่าความเช่ือของคน

มีมลูเหตมุาจากความไม่รู้ เพราะความไม่รู้ทําให้เกิดความกลวั เม่ือมีความกลวัแล้วจึงคิดสร้างความเช่ือมาเพ่ือ

เป็นท่ีพึง่ทางใจ ดนยั ไชยโยธา (2548 : 33) กลา่ววา่ ความเช่ือหมายถงึการยอมรับวา่สิ่งใดสิ่งหนึง่มีอยู่จริง และมี

อํานาจท่ีจะบนัดาลให้เกิดผลดีหรือผลร้ายต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์แม้ว่าสิ่งนัน้จะไม่สามารถพิสจูน์ได้ว่าเป็น

ความจริง แต่เป็นท่ียอมรับกนัในกลุ่มชน ณัฐธิดา สขุมนสั (2545 : 108) ได้ให้ความหมายว่าฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์

แห่งการพยากรณ์ของชาวจีนในการเลือกสรรทําเลท่ีตัง้ของสถานท่ีทัง้สําหรับคนเป็นและคนตาย โดยยึดหลกัแห่ง

ความสมดลุของสภาพแวดล้อมให้มีความกลมกลืนกนั ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่คนในครอบครัวและ

ลกูหลาน ฮวงจุ้ย ถ้าจะกลา่วถงึความหมาย ต้องแยกอธิบายออกเป็นคําก่อน ดงันี ้ฮวง เป็นภาษาแต้จ๋ิว จีนกลาง

ออกเสียง เฟิง แปลว่า ลม  จุ้ย เป็นภาษาแต้จ๋ิว จีนกลางออกเสียง สุ่น แปลว่า นํา้ เม่ือนําคํา 2 คํา มารวมกนัจึง

ออกเสียงเป็น ฮวงจุ้ย ในภาษาแต้จ๋ิว และเฟิงสุ่ย ในภาษาจีนกลางซึง่เม่ือแปลตามตวัหนงัสือจีนก็คือ ลม-นํา้ แต่
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ท่านผู้ รู้วิชาฮวงจุ้ยอธิบายวา่ ฮวงจุ้ยเสมือนลมท่ีพดัผวนเกิดความเข้าใจ และเสมือนนํา้ท่ีไม่อาจหยิบฉวยไว้ได้ ทัง้

กระแสลม และกระแสนํา้ท่ีไหลวนตามธรรมชาติ ล้วนมีอิทธิพลในการแปรเปลี่ยนภมิูประเทศ และสภาพแวดล้อม

ต่างๆ 2. แนวคิดเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีน ขจดัภยั  บุรุษพฒัน์ (2545 : 34-35) ได้กล่าวว่า คนจีนท่ีเข้ามาตัง้

รกรากอยู่ในประเทศไทย  ยงัคงยึดมัน่ต่อประเพณีความเช่ือท่ีเคยปฎิบัติสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษอย่าง

มัน่คง  แม้ว่าคนจีนจะได้อพยพเข้ามาตัง้รกรากอยู่ในประเทศไทยมาหลายร้อยปีก็ตาม  คนจีนก็ยังมีการดํารง

รักษาวฒันธรรมความเช่ือของตนเอง  โดยท่ีไม่ยอมให้วัฒนธรรมอ่ืนใดเข้ามาผสมปะปนได้  แต่ถึงแม้ว่าจะมี

วัฒนธรรมอ่ืนเข้ามาปะปนก็ตาม  แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะทําลายวัฒนธรรมดัง้เดิมของชาวจีนได้  ด้วยเหตุผล

ดงักลา่วทําให้ชาวจีนในประเทศไทยยงัคงมีความเช่ือดัง้เดิมยึดถือเป็นแนวปฎิบติัในการดําเนินชีวิต  สืบทอดมา

จากบรรพบุรุษถึงปัจจุบนัอย่างเหนียวแน่นชาวจีนได้นําความเช่ือดัง้เดิมของตนเองมาประยุกต์ใช้กับทุกเร่ืองใน

ชีวิตประจําวนั  เช่นการท่ีคนจีนนําความเช่ือเก่าแก่เร่ืองฮวงจุ้ย  มาดดัแปลงใช้กบัการประกอบอาชีพการค้าซึง่ถือ

ได้ว่าเป็นอาชีพดัง้เดิมของคนจีนตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 3. แนวคิดเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ  วิมลรัตน์  หงษ์

ร่อน  (2537 : 115)  ได้กลา่วไว้วา่ การออกแบบอาคารร้านค้าตามหลกัวิชาฮวงจุ้ย  ต้องออกแบบให้สอดคล้องกบั

สถานท่ีทัง้สภาพแวดล้อมทางการยภาพและทางจกัรวาล  พืน้ท่ีว่างและสดัส่วนภายในอาคารต้องมีความสมดลุ

กนั  อนัจะทําให้ผู้ ท่ีเข้าไปภายในอาคารเกิดความรู้สกึสมดลุในการเคลื่อนไหว 

ท่ีผ่านมาได้มีนกัวิจยัทําการศกึษาเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ย เช่น ณัฐธิดา สขุมนสั (2545) ได้ศกึษา

ความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยในวิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สายจีนในกรุงเทพมหานคร ความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ เป็น

องค์ประกอบความรู้ของชาวจีนท่ีปฏิบติัสืบทอดมาจนถงึปัจจบุนั คนไทยเชือ้สายจีนยงัคงยดึถือปฏิบติัอยู่จริง ฮวง

จุ้ยนัน้ นอกจากจะเป็นศาสตร์ท่ีให้ความรู้เร่ืองอํานาจ เร่ืองพลงั เร่ืองความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ เหนือธรรมชาติ

แล้ว เร่ืองของฮวงจุ้ยยงัเป็นเร่ืองอิทธิพลของพลงัซี่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  วชัระ มานิตราษฏร์ (2545) ได้

ศกึษาการศกึษาฮวงจุ้ยท่ีสะท้อนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา : กรณีศกึษาผู้ประกอบการค้าท่ีตัง้ร้านอยู่บนถนน

เยาวราช ประชาชนได้นําความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยมาใช้ในชีวิตประจําวนั โดยการตกแต่งอาคารร้านค้าตามหลกัฮวง

จุ้ย เน่ืองจากประชาชนมองวา่ แม้ได้อยู่อาศยัในทําเลท่ีถือวา่มีฮวงจุ้ยท่ีดี 

ด้วยเหตนีุ ้ผู้ วิจยัจงึได้มีความสนใจท่ีจะศกึษาเร่ืองความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยท่ีมีอิทธิพลตอ่การประกอบธุรกิจ

ของคนไทยเช่ือสายจีน เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี เพ่ือศกึษาการให้ความหมายความเช่ือเร่ืองฮวง

จุ้ยของการประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้สายจีน และเพ่ือศกึษาความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยท่ีมีอิทธิพลต่อการประกอบ

ธุรกิจของคนไทยเชือ้สายจีน เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี การศกึษาครัง้นีไ้ด้ทําการศกึษาความเช่ือ

เร่ืองฮวงจุ้ยท่ีมีอิทธิพลตอ่การประกอบธุรกิจของคนไทยเช่ือสายจีน เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดย

กําหนดขอบเขตงานวิจยัดงันี ้1.ขอบเขตด้านเนือ้หา ศกึษาความหมายความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ย และแนวทางปฏิบติั

สําหรับสถานประกอบการและการประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้สายจีนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง   จังหวดั

ราชบรีุ  2.กลุม่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีศกึษาในส่วนของฮวงจุ้ยพืน้ท่ี  ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีความเช่ือในเร่ืองฮวงจุ้ย และเป็นผู้

ปฏิบติั ผู้ ท่ีมีความรู้หรือผู้ มีประสบการณ์ ผู้ให้คําแนะนํา (ซินแส)กก 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
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การวิจยัครัง้นีไ้ด้เลือกพืน้ท่ีศกึษาแบบเจาะจง (Purposive Selective) โดยเลือกพืน้ท่ีเขตเทศบาลเมือง

บ้านโป่ง อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ ผู้ วิจยัได้ให้ความสําคญัคือในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ซึง่มีกลุ่มคนไทย

เชือ้สายจีนอาศยัและได้มีการประกอบธุรกิจ เน่ืองจากประชากรกลุม่นี ้เป็นผู้ปฏิบติัและมีประสบการณ์ตรง ทําให้

ได้ข้อมูลตรงกบัความเป็นจริง สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยครัง้นีไ้ด้เป็นอย่างดีผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีผู้ วิจัย

เลือกสมัภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมลู แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงันี ้1. ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีความเช่ือในเร่ืองฮวงจุ้ย และ

เป็นผู้ปฏิบติั ผู้ วิจยัเลือกเฉพาะผู้ ท่ีเป็นเจ้าของผู้ประกอบธุรกิจ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี 2. ผู้ ท่ี

มีความรู้ ผู้ ให้คําแนะนํา (ซินแส) ผู้ วิจยัเลือกเฉพาะผู้ ท่ีมีความรู้ท่ีจะให้คําแนะนํา มีประสบการณ์ เพ่ือให้การได้มา

ของข้อมูลมีความชดัเจน ถูกต้องมากท่ีสุด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีแ้บ่งออกเป็นดงันี1้. ประเภทบุคคล 

ได้แก่ตวัผู้ วิจยั  การวิจยัครัง้นีต้วัผู้ วิจยัเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัท่ีสดุในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพราะการวิจยัท่ีใช้เป็น

วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ การสมัภาษณ์เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีนํามาใช้ประกอบในการวิจยั การสมัภาษณ์ถือ

เป็นวิธีการเก็บข้อมูลท่ีสําคญัมาก ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงเลือกการสมัภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) 2. ประเภท

เคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมลู  แบ่งออกเป็น 2  ประเภทดงันี ้1. การสมัภาษณ์ (Interview) ผู้ วิจยัได้สร้าง 

แนวคําถาม (Interview Guide)  เพ่ือใช้สําหรับเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล 2. การสังเกต  

(Observation)  ผู้ วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory observation)  โดยการสังเกตจาก

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการตอบคําถามของผู้ประกอบธุรกิจ  ผู้ ท่ีมีความรู้ ผู้ ให้คําแนะนํา (ซินแส) 

 

 

ผลการศึกษาและข้อวิจารณ์ 

จากการศึกษาวิจัยความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยท่ีมีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้สายจีนเขต

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี ผู้ วิจยัใช้แนวทางการดําเนินการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

วิธีวิทยาการศกึษาปรากฎการณ์ (Phenomenology) ใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) กบัผู้ ให้ข้อมลู

หลกัซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยเชือ้สายจีนประกอบธุรกิจในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี ท่ีประกอบธุรกิจ

ต่างๆ  จํานวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านขายของเด็กแรกเกิด ร้านขายโลหะ ร้านหล่อพระ รวมถึงผู้ ให้ข้อมลูท่ีเป็นผู้ ท่ีมี

ความรู้ ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ (ซินแส) จํานวน 2 คน สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ความหมายทัว่ไปเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยของการประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้สายจีน พบว่า

จากข้อมลูการสมัภาษณ์ ความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยมีอยู่ในสงัคมไทยมานานแล้ว โดยได้รับอิทธิพลมาจากคนไทยเชือ้

สายจีน สมยับรรพบรุุษท่ีอพยพถ่ินฐานจากประเทศจีนเข้ามาตัง้รกรากในประเทศไทย คนไทยเชือ้สายจีนท่ีอพยพ

เข้ามาส่วนใหญ่ท่ีประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจ การค้าขาย ท่ีทําอยู่ทุกรูปแบบ พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ

ทางด้านวฒันธรรมจากผู้ ท่ีประสบความสําเร็จจงึเกิดขึน้ ทัง้วิธีการดําเนินธุรกิจ แนวความคิด และความเช่ือต่างๆ

ท่ีสง่ผลให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองขึน้  

2. ความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ ยท่ีมีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้สายจีน ฮวงจุ้ ยท่ีดีจะมี

องค์ประกอบ คือ ท่ีอยู่อาศยั  สสุาน  สถานท่ีการประกอบธุรกิจ ทัง้ 3 สิ่งจะต้องมีความสมัพนัธ์กนัและกนัซึง่จะมี

อิทธิพบตอ่การสง่เสริมทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของการประกอบธุรกิจของคนไทยเชือ้สายจีน ข้อมลูท่ีได้จาก

การสมัภาษณ์มีดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 ข้อมลูเก่ียวกบัฮวงจุ้ยต่อสถานท่ีอยู่อาศยั ฮวงจุ้ย 1เป็นศาสตร์จีนโบราณได้เข้ามาเก่ียวข้องกบัชีวิต

มากขึน้ ด้วยความเช่ือวา่บ้านท่ีอยู่อาศยัตามหลกั1ฮวงจุ้ยต้องอยู่ในทําเลท่ีดี แต่ฮวงจุ้ยใน 1ปัจจุบนันีไ้ด้นํามาปรับท่ี

อยู่อาศยัมากขึน้ เพ่ือทําให้ผู้ ท่ีอาศยัในบ้านมีความสขุในครอบครัว ความเจริญในหน้าท่ีการงาน ด้านสขุภาพดีทัง้

ร่างกายและจิตใจ และความปลอดภยัในทรัพย์สิน 

2.2 ข้อมลูเก่ียวกบัฮวงจุ้ยต่อสสุานบรรพบุรุษหรือฮวงซุ้ย กกฮวงจุ้ยคนตาย  หรือ  ฮวงซุ้ย  เก่ียวกบัการ

บชูาบรรพบรุุษ  ความเช่ือเร่ืองของวิญญาณ  ฮวงจุ้ยจงึเป็นเหมือนวิธีการท่ีจะปฎิบติัต่อบรรพบุรุษในการหาทําเล

ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือฝังสสุานเม่ือมีทําเดีจะส่งผลต่อลกูหลานให้เจริญรุ่งเรือง  ทําให้ฮวงจุ้ยเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม

จีนฮวงจุ้ยจงึเป็นเหมือนวิธีการท่ีจะปฏิบติัตอ่บรรพบรุุษในการหาทําเลท่ีดีท่ีสดุเพ่ือฝังสสุาน เม่ือมีทําเลดีจะส่งผล

ตอ่ให้ลกูหลานให้เจริญรุ่งเรือง ทําให้ฮวงจุ้ยเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมจีนท่ีกระทําสืบตอ่กนัมา 

2.3 ข้อมลูเก่ียวกบัฮวงจุ้ยตอ่การประกอบธุรกิจ หลกัการของฮวงจุ้ย ก็คืออาศยัองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ

ชยัภมิู ทิศทาง ดวงชะตา และฤกษ์ยาม ต้องมีความสมัพนัธ์กนัและกนัจึงจะทําให้การประกอบธุรกิจ เกิดการคิด

อ่าน การตดัสินใจในทางธุรกิจ ก็จะเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง ตามช่วงจงัหวะและโอกาส ส่งผลให้ชีวิตมีความ

เจริญรุ่งเรือง  

 

สรุป 

ความเช่ือในเร่ืองของฮวงจุ้ยจะมีความเช่ือท่ีแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยู่กบัแนวคิด การปฏิบติั และการสืบ

ทอดจากบรรพบุรุษต่อกันมา ทําให้ความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยของคนไทยเชือ้สายจีนมีการแพร่หลายกันอย่างมากผู้

ประกอบกิจการท่ีเป็นคนไทยเชือ้สายจีนยงัให้ความสําคญั 8เก่ียวกับ 8ความเช่ือท่ีว่าการปฏิบติัตามฮวงจุ้ยแล้วจะ

สง่เสริม ทําให้การประกอบธุรกิจมีความเจริญรุ่งเรืองและยงัทําให้ผู้อยู่อาศยั มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง ทํากิจการ

ต่างๆย่อมประสบความสําเร็จ โดยการแสวงหาผู้ ท่ีให้คําแนะนํา (ซินแส) ท่ีเก่งและมีประสบการณ์สูงมาเป็นท่ี

ปรึกษาในการดท่ีูอยู่อาศยั ฮวงจุ้ยสสุานและดวงชะตาในการประกอบธุรกิจ ซึง่จะต้องมีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและ

กนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยสามารถนํามาใช้ท่ีเก่ียวข้องกบังานสถาปนิกได้มากขึน้ โดยนํามาประยุกต์ใช้ใน

การออกแบบโครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือธุรกิจการค้าต่างๆ เช่น การออกแบบท่ีอยู่อาศัย อาคารและสถาน

ประกอบการตา่งๆ  

2. ความเช่ือในเร่ืองฮวงจุ้ยเป็นแนวคิดของบรรพบรุุษท่ีสามารถนําความรู้มาใช้กบัชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี 

จงึได้มีการถ่ายทอดความรู้ตอ่ๆกนัมา 

3. ความเช่ือในเร่ืองฮวงจุ้ยเป็นความเช่ือเฉพาะกลุ่ม พืน้ท่ี จึงจําเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วม และได้นํา

ความรู้ไปเผยแพร่ให้กบัผู้ ท่ีสนใจ เพ่ือนําไปปฏิบติัได้อย่างถกูต้อง  

 

กิตตกิรรมประกาศ 
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การวิจัยครัง้นีส้ําเร็จไปได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือของทุกท่านท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพราะคณะอาจารย์ท่ี

ปรึกษา อาจารย์ ดร. ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ  และคณาจารย์ทุกท่านท่ีกรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนํา 

ตลอดจนข้อควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมต่างๆ เพ่ือความสมบูรณ์ย่ิงขึน้ และขอขอบคณุ ร้านขายของเด็กแรกเกิด

(คุณสุวฒัน์  ใต้วฒันา)   ร้านขายโลหะ(คณุทิพภา ภาปัทมาสน์)   ร้านหล่อพระ(คุณเสรี ผู่สมจิตร) รวมถึงผู้ ให้

ข้อมลูจากผู้ ท่ีมีความรู้ ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ (ซินแส) ซินแสฉ่ีฉ่ิง  แซ่หลี และซินแสเฉลิม  แซ่ลี ้ท่ีได้กรุณาสละเวลา

ในการให้คําปรึกษาอนัเป็นประโยชน์ตลอดช่วงเวลาการทําวิทยานิพนธ์ 

 

เอกสารอ้างอิง 

ขจดัภยั  บรุุษพฒัน์. 2545. ชาวจีนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: แพร่วิทยา.  

จิตรา ก่อนนัทเกียรติ. 2552. ความรู้เร่ืองจีนจากผู้เฒ่า. กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์ดอกหญ่า.  

ณฐัธิดา สขุมนสั. 2545. ความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยในวิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สายจีนในกรุงเทพมหานคร. 

วิทยานิพนธ์มานษุยวิทยามหาบณัฑิต ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 

บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

ดนยั ไชยโยธา. 2548. ลัทธิศาสนาและระบบความเช่ือกับประเพณีนิยมในท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์.  

นนัทา ขนุภกัดี. 2547. การวิเคราะห์ความเช่ือของชาวไทยในสวัสดรัิกษา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยั 

ศิลปากร.  

บรูมฟิลด์ ฟรีน่า. 2547. ความเช่ือชาวจีน. กรุงเทพฯ:  สํานกัพิมพ์วาด. 

วชัระ มานิตราษฏร์. 2545. การศึกษาฮวงจุ้ยที่สะท้อนแนวคดิทางศาสนา.ศึกษากรณีประกอบการค้าที่ตัง้ 

ร้านอยู่บนถนนเยาวราช. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง.กก  

0วิมลรัตน์ หงษ์ร่อน. 2537. บทบาทความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยที่มีต่อการทาํกจิการค้าของชาวจีนแต้จิ๋ว. 

0วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

วิศิษฎ์ เตชะเกษม. 2540. บ้านฮวงจุ้ยดี ม่ังมีศรีสุข ค้าขายร่ํารวยด้วยฮวงจุ้ย. พิมพ์ครัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ:  

เอม็จีเอ จํากดั.  

อํานวยชยั ปฏิพทัธ์เผ่าพงศ์. 2548. ฮวงจุ้ยศาสตร์แห่งการพยาการณ์ทาํเลดีร้าย. กรุงเทพฯ:  

ธรรมสารการพิมพ์. 

 

 


