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บทคัดย่อ 

การศึกษาระบบความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการค้าขายของคนไทยเชือ้สายจีนในตลาดบ้านใหม่
อ าเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา พบว่าคนจีนท่ีอพยพมาสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็น
พ่อค้าแม่ค้า หลงัจากท่ีได้สะสมเงินทุนจากการเป็นแรงงานในระยะแรก ๆ และลงทุนค้าขายจน
สร้างฐานะมัน่คงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากคณุลกัษณะอดทน ขยนั ประหยดั ซื่อสตัย์ กตญัญู ซึ่ง
ได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ ใหญ่แล้ว การปฏิบัติตามจารีตประเพณีดัง้เดิมผ่านการเคารพสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิ พิธีกรรมยงัส่งผลให้การประกอบอาชีพประสบความส าเร็จ นอกจากนีย้งัพบว่า อาชีพ
ค้าขายมีปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างมาก รุ่นแรก ๆ เสี่ยงเพราะเป็นคนต่างถ่ินและต้องพยายามธ ารง      
อตัลกัษณ์ของตนด้วย แต่เม่ือกาลเวลาผ่านไปตลาดบ้านใหม่ จากการท่ีเคยเป็นย่านเศรษฐกิจ
ส าคญัต้องซบเซาลงไป เพราะการพฒันาเส้นทางคมนาคม จนในปัจจบุนัตลาดบ้านใหมก่ลบัได้รับ
ความนิยมขึน้มาอีก ด้วยกระแสการท่องเท่ียวย่านตลาดเก่า แม้กระนัน้การค้าขายก็ยังมีปัจจัย
เสี่ยงอยูม่าก เพราะการรือ้ฟืน้ตลาดเก่าตา่ง ๆ ท่ีเพิ่มจ านวนขึน้ท าให้เกิดคูแ่ข่งมากขึน้ งานวิจยันีจ้งึ
พบว่า ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการค้าขายของคนในตลาดบ้านใหม่แม้ยงัรักษาจารีตดัง้เดิม หรือมีการ
ผสมผสานกบัความเช่ือตามคติไทยก็ยงัมีความเช่ือรูปแบบตา่ง ๆ ตามกระแสใหม่ ๆ เพิ่มขึน้มาอีก
อยา่งสนใจ 
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The Belief System of Chinese-Thais Regarding Mercantilism 

in Baan Mai Market, Chacheongsao 

                                                                                  Shengpu Xiong  
 

Abstract 

This study on the belief system of Chinese-Thais regarding mercantilism in 

Baan Mai Market, Chachoengsao, found that many of the Chinese who had 

immigrated to Thailand had been merchants. After initially accumulating money 

through manual labor and subsequently investing in their own businesses, they had 

quickly established themselves. Apart from their tolerance, diligence, frugality, 

honesty and gratefulness, in which they had been educated by their elders, they 

always carried out their traditional customs through their respect of sacred items and 

worship. 

The researcher found that being a merchant was a somewhat risky 

occupation. The first generation faced risks because they were newcomers and had to 

try and maintain their identity. With the passage of time, from being an important 

business area, Baan Mai Market entered a phase of stagnation as infrastructure was 

being developed. However, at present, Baan Mai Market is once again popular due to 

the trend of traveling in old market areas. Nevertheless, mercantilism is still a risky 

business because a lot of old markets have been renovated and the number of 

competitors has increased. It was found that, in connection with the beliefs of people 

in Baan Mai Market regarding mercantilism, even though traditional customs are 

maintained or have been combined with Thai beliefs, new trends have resulted in 

different formations of belief. 
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บทน า 
              คนจีนท่ีอพยพเข้ามาประเทศไทยแบบ “เสื่อผืนหมอนใบ” ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ก็เน่ืองจากช่วงเวลานัน้ประเทศจีนก าลงัเกิดปัญหาภายในและภายนอกมากมายท่ีไม่เคย
ประสบมาก่อน จึงท าให้ประชาชนตกอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเดือดร้อนมาก ประชาชนท่ีอยู่ภาคใต้
ของประเทศจีนซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีใช้ชีวิตกบัทะเล และมีเทคนิคในด้านการเดินเรือ ก็ตกลงออกจาก
ประเทศบ้านเกิด แล้วมาสู่ประเทศไทยโดยเรือส าเภาจีน “ชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาในสมัย
รัตนโกสินทร์มีแนวโน้มมากขึน้ เช่นท่ี จอห์น ครอว์เฟิด ซึง่เดินทางเข้ามา สมยัรัชกาลท่ี 2 กลา่วว่า 
เรือส าเภาท่ีบรรทกุสินค้าไปขายจะบรรทกุคนจีนเข้ามาถึงล าละ 1,200 คน หรือในสมยัรัชกาลท่ี 4 
มีคนจีนอพยพเข้ามายงักรุงเทพฯ ถึงปีละ 15,000 คน จากนัน้จึงกระจายไปยงัภมูิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ” (นนทพร อยู่มัง่มี.  2554 : 90) รัฐบาลไทยก็ได้เห็นถึงความสามารถของคนจีนท่ีช านาญ
ในหลายด้านซึง่คนไทยไม่สามารถท าได้ เช่น ต่อเรือ การค้าขาย การสร้างถนน ขดุคลองและงาน
ช่างตา่ง ๆ โดยเฉพาะด้านการค้าขายซึง่ท าให้รัฐบาลมีรายได้มากกวา่เดิม ฉะนัน้คนจีนจงึมีโอกาส
และมีช่องทางเปลี่ยนฐานะของตน รัฐบาลไทยสมยันัน้จึงส่งเสริมคนจีนให้เข้ามาในประเทศไทย
มากขึน้ ภาคกลางน่าจะเป็นภูมิภาคแห่งแรก ๆ ท่ีคนจีนเลือกเอาเป็นจุดหมายของการเดินทาง 
เพราะนอกจากสะดวกในการเดินทางโดยเรือแล้ว นครหลวงของประเทศไทยก็ตัง้อยู่ ณ บริเวณริม
ล าน า้สายใหญ่ท่ีส าคญัของประเทศ คือแมน่ า้เจ้าพระยา มีประชากรหนาแน่นซึง่จะเป็นตลาดกว้าง
ใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยพลงัการเตบิโตทางเศรษฐกิจได้ดีกวา่ภาคอ่ืน ๆ 

จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นจงัหวดัหนึ่งท่ีอยู่ในภาคกลาง เป็นเมืองหนึ่งท่ีคนจีนเข้ามาตัง้ถ่ิน
ฐานเป็นแห่งแรก ๆ เพราะมีแม่น า้บางปะกงไหลผ่านตวัเมืองซึง่ในอดีตสายน า้จะเป็นเส้นทางหลกั
ท่ีขนส่งสินค้าและติดตอ่กบัสงัคมภายนอก นอกจากนีริ้มแม่น า้ก็เป็นท่ีตัง้ถ่ินฐานท ามาหากินได้ไม่
ยาก จนผู้คนมาอยู่รวมกนัอยา่งหนาแน่นท าให้เกิดย่านขายสินค้า โดยเฉพาะคนจีนชอบอยู่กนัเป็น
กลุ่ม ๆ เม่ือเข้ามาสู่ประเทศไทย นอกจากเพื่อความปลอดภยักบัตวัเองและได้ช่วยเหลือซึง่กนัและ
กนัในกลุ่มและสะดวกในการด าเนินการค้าขาย แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั (2550 : 168) ได้กล่าวว่า 
“ดงัเป็นท่ีทราบกนัดีว่าชาวจีนนัน้พอใจกบัการใช้ชีวิตในย่านตลาด ตา่งจากคนไทยท่ีพอใจกบัชีวิต
เกษตรกรในท้องไร่ท้องนาหรือสวน ดงันัน้สงัคมไทยทัง้ในเมืองหลวงและในตา่งจงัหวดัเราจึงพบว่า
คนในตลาดสว่นใหญ่จะเป็นคนไทยเชือ้สายจีนเกือบทัง้หมด มีข้อน่าสงัเกตว่า ชาวจีนในภาคกลาง
มกัตัง้ถ่ินฐานในตวัเมือง หรือในท่ีท่ีติดตอ่กบัตวัเมืองได้สะดวก หรือตามริมล าน า้ท่ีมีทางสญัจรทาง
เรือได้ หรือท่ีท่ีเพาะปลกูได้ดี ในตลาดท่ีเป็นแหลง่ชมุนมุการซือ้ขายในย่านชมุชน “พวกชาวจีนเขา
ไม่อยู่หรอก ในป่าเขา ในดง พวกเขาอยู่ในท่ีท่ีท ามาหากินได้ง่าย” (ค าบอกเล่าของชาวบ้านจาก
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การส ารวจพืน้ท่ีและสมัภาษณ์ในฉะเชิงเทราและอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2522 ใน
นครสวรรค์และอทุยัธานี พ.ศ. 2535 อ้างถึงในสารานกุรมวฒันธรรมไทย ภาคกลาง เลม่ 4-2542 : 
1566) 

ส าหรับตลาดบ้านใหม่นี ้มีหลกัฐานว่าเป็นย่านการค้าคึกคกัในภาคกลางมานานแล้ว 
จากเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ไทยครัง้ส าคญัในสมยัรัชกาลท่ี 3 นัน่คือการปราบอัง้ยี่ (ตัว้เห่ีย) ท่ี
ตลาดบ้านใหม ่ตามท่ี นนทพร อยูม่ัง่มี (2554 : 102) กลา่ววา่ 

“ครัง้นัน้พวกจีนไม่มีท่ีพึ่ง หาผู้ ใดจะช่วยธุระมิได้ ก็พากนัผกูคอตายเสียเป็นอนัมากกว่า
มาก ท่ีไม่ฆ่าตวัตายเสียก็โกนผมเอาผ้าเหลืองห่มโพธ์ิห่มพระพทุธรูปเข้านุ่งห่ม ด้วยเป็นธรรมเนียม
จีนโทษผิดถึงตายแล้ว ถ้าโกนผมบวชเสียได้ก่อนแล้วก็ไม่มีโทษ ถึงเป็นข้าศึกกันก็ไม่ท าอันตราย 
ธรรมเนียมไทยไม่ถือ ดงันัน้ก็ฆ่าฟันเสียสิน้ พวกจีนก็หนีเดินบกมาเมืองชลบรีุ ลาวเมืองพนสันิคม
อยูต้่นทางก็สกดัฆ่าพวกจีน” 

ปัจจบุนัตลาดบ้านใหม่ตัง้อยู่ท่ี ถนนศภุกิจ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา
เป็นตลาดริมแม่น า้บางปะกง ซึ่งเป็นชุมชนของคนไทยเชือ้สายจีนตัง้แต่อดีต ถึงแม้ว่าเคยมี
ช่วงเวลาท่ีซบเซาไป แตต่อนนีไ้ด้กลบัฟืน้ฟอีูก กลายเป็นตลาดท่ีมีชีวิตชีวา และน่าสนใจโดยเฉพาะ
ส าหรับคนท่ีชอบบรรยากาศเก่า ๆ ท่ีต้องการจะย้อนอดีตท่ีผ่านมาของคนจีนท่ีอพยพเข้ามาสู่
เมืองไทย อาคารท่ีอยูอ่าศยัของชาวตลาดบ้านใหมก็่อาจนบัได้วา่เป็นมรดกทางด้านสถาปัตยกรรม
ซึง่อาคารทัง้หมดสร้างจากไม้มีอายเุก่าแก่มากกวา่ 100 ปี เป็นห้องแถวท่ีตัง้อยูริ่มน า้ตดิตอ่กนั ชาว
ตลาดบ้านใหม่ยงัคงรักษารูปแบบในอดีตไว้ได้เป็นส่วน ๆ ถ้าเดินเท่ียวในตลาด นอกจากมีสินค้า
หลายแบบหลายอยา่งท่ีดงึดดูสายตาแล้ว ความเช่ือก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีผ่านเข้าสูส่ายตาโดยไม่ได้
ตัง้ใจ ฉะนัน้ความเช่ือของชาวตลาดบ้านใหมจ่ะเป็นอีกมมุมองหนึ่งท่ีน่าสนใจและท าให้ได้มองเห็น
ถึงวิถีชีวิตชุมชนตลาดบ้านใหม่อย่างชดัเจน ผู้คนสามารถสืบค้นร่องรอยของระบบความเช่ือของ
ชาวตลาดบ้านใหม่ไปสู่วิถีชีวิตท่ีแท้จริงในอดีต ทัง้อาจได้เห็นถึงการปรับประยกุต์มาสู่ปัจจุบนัได้ 
ความเช่ือของชาวตลาดบ้านใหมจ่งึมีหลายแบบหลายอยา่ง ฉะนัน้ผู้วิจยัจะพิจารณาเฉพาะมมุมอง
ในแง่ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการค้าขาย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาระบบความเช่ือแบบดัง้เดิมท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าขายของคนไทยเชือ้สายจีน
ในตลาดบ้านใหม ่อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2. เพื่อศกึษาความเช่ือแบบผสมผสานกบัวฒันธรรมอ่ืนท่ีมีอิทธิพลตอ่การค้าขายและการ
ใช้ชีวิตในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของคนไทยเชือ้สายจีนในตลาดบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
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วิธีด าเนินงานวิจัย 

1. ตัง้กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการวิจยั จากนัน้ค้นหาข้อมลูทางหนงัสือและเอกสารตา่ง ๆ
ท่ีเก่ียวข้องกบักรอบแนวคิด ทฤษฎีในการวิจยั ซึง่ประกอบด้วย 4 แนวคิด 
 1.1 กรอบแนวคิด ทฤษฎีเร่ืองวฒันธรรมกบัสงัคม 
 1.2 แนวคดิ ทฤษฎีเร่ืองวฒันธรรมชมุชน 
 1.3 แนวคดิ ทฤษฎีเร่ืองระบบความเช่ือ 
 1.4 แนวคดิเร่ืองการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมความเช่ือ 

2. เตรียมเคร่ืองมือต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยกล้องถ่ายรูป เคร่ืองบันทึกเสียง และแนว
ค าถาม แบง่เป็น 
 2.1 ค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์และภมูิศาสตร์ของสถานท่ีศกึษา 
 2.2 ค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัประเพณีวฒันธรรมทัว่ไปของตลาดบ้านใหม ่
 2.3 ค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือตา่ง ๆ โดยเฉพาะในด้านท่ีเก่ียวกบัการค้าขาย 

3. หลังจากสร้างเคร่ืองมือเสร็จเรียบร้อย ผู้ วิจัยได้ไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอ
ทราบค าแนะน า และปรับปรุง 

4. ผู้วิจยัจะปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วลงสนามเก็บ
รวบรวมข้อมลูภาคสนาม 

5.การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 5.1 เก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 5.2 เก็บรวบรวมข้อมลูท่ีได้มาจากงานภาคสนาม 
 การสมัภาษณ์บุคคลท่ีได้คัดเลือกมาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก พร้อมกับใช้

เคร่ืองมือในการสมัภาษณ์ลกัษณะตา่ง ๆ โดยผู้วิจยัยงัได้ลงสนามในฐานะท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว เป็น
การใช้มมุมองอื่นมาช่วยในการเก็บข้อมลูด้วย 

 5.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 น าข้อมลูทัง้หมดท่ีได้มาจดัล าดบัความส าคญั แล้ววิเคราะห์เพื่อแยกแยะข้อมลูขยะ

ออกจนได้ข้อมลูท่ีตอบค าถามหวัข้อวิจยั 
6.อภิปรายผล 
น าข้อมลูท่ีผา่นการวิเคราะห์แล้วมาสรุป อภิปรายผลตลอดจนเสนอข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัย 
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จากการศึกษาเร่ืองความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการค้าขายของชาวตลาดบ้านใหม่ครัง้นี ้
ผู้วิจยัสามารถจดัแบง่ประเภทของความเช่ือออกมาเป็น 6 สว่น ดงันี ้

1. สิง่เคารพบชูาประจ าชมุชน 
2. สิง่เคารพบชูาในเคหะสถานบ้านเรือน 
3. สตัว์หรือสญัลกัษณ์มงคลในบ้าน 
4. วตัถมุงคลหน้าประตรู้านค้า 
5. เคร่ืองลางของขลงั 
6. ปรากฏการณ์เคล็ด-ลางตา่ง ๆ ในการด าเนินการค้าขาย 

 
1.ส่ิงเคารพบูชาประจ าชุมชน 
ชุมชนท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ก็เพราะมีคนหลาย ๆ คนรวมตัวกันใช้ชีวิตในรูปแบบและ

ความคิดท่ีเป็นวัฒนธรรมเดียวกัน มีความรู้สึกผูกพันซึ่งกันและกัน รักษาและเคารพสิทธิของ
สว่นรวม สิ่งเคารพบชูาประจ าชมุชนเป็นท่ีพึ่งพาอาศยัทางจิตใจของทกุคน สง่เสริมให้คนในชมุชน
ด ารงชีวิตอย่างมีความสขุ เช่ือมัน่และปลอดภยั สิ่งเคารพประจ าของตลาดบ้านใหม่มีเทพเจ้าอยู่
สององค์ คือ ไท่จือเอ๊ียะกงและปนุเท่าม้า (เจ้าแม่ทบัทิม) ซึง่ตัง้อยู่ในตลาดบ้านใหม่ เป็นเทพท่ีคน
ในตลาดเช่ือวา่คุ้มครองชาวตลาดตลอดเวลา 

ศาลเจ้าไท่จือเอ๊ียะกง ซึง่อยู่กลางตลาดเป็นศาลเจ้าขนาดเล็ก แตท่่านเป็นเทพท่ีคุ้มครอง
และดแูลชาวตลาดแห่งนีเ้ช่นเดียวกบัเจ้าแม่ทบัทิม เทพเจ้าไท่จือเอ๊ียะกงเป็นเทพเจ้าเด็กน้อยซึง่มี
ห่วงทองและทวนเป็นอาวธุมีกงล้อเพลิงเป็นพาหนะ เทพเจ้าไท่จือเอ๊ียะกงท่ีเราคุ้นตามากมี 2 ปาง 
ปางหนึ่งถือทวนมือขวา อีกมือหนึ่งจบัห่วงทอง เท้าเหยียบกงล้อเพลิง มีผ้าแพรแดงคล้องคอ ส่วน
อีกปางหนึง่มีสามหน้าหกมือท่ีสง่างาม เทพเจ้าไท่จือเอ๊ียะกงเป็นลกูของขนุพลสวรรค์ท่ีช่ือว่าหลี่จิง้ 
ซึ่งมีอาวุธคู่กายและถือเป็นสญัลกัษณ์ด้วยคือ เจดีย์ทอง 7 ชัน้ ส่วนไท่จือเอ๊ียะกงจะเป็นแม่ทัพ
สวรรค์ มีหน้าท่ีป้องกนัสวรรค์ให้ปลอดภยั มีอิทธิฤทธ์ิสงูมาก สามารถสู้มงักรเจ้าสมทุรได้ และมี
ความสามารถท่ีไม่แพ้เทพเจ้าเห้งเจีย คนจีนให้ความเคารพอย่างสงูและสร้างศาลเจ้าไหว้บูชาทัว่
ประเทศ ฉะนัน้คนจีนท่ีอพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยแน่นอนว่าต้องน ารูปปัน้เทพเจ้าไท่จือเอ๊ียะกงมา
ด้วย หรือสร้างขึน้มาใหมใ่นเมืองไทย 

ศาลเจ้าปนุเท่าม้า (เจ้าแม่ทบัทิม) คืออีกศาลเจ้าหนึ่งท่ีต้องมีคู่กบัศาลเจ้าไท่จือเอ๊ียะกง  
ก็เพราะมีต านานว่าไท่จือเอ๊ียะกงกับเจ้ามงักรสมุทรตะวนัออกมีความแค้นระหว่างกัน เจ้ามงักร
สมุทรตะวันออกต้องการล้างแค้นไท่จือเอ๊ียะกงอย่างมาก ดังนัน้เม่ือเกิดการทะเลาะกันหรือใช้
ก าลงักนั ต้องมีผู้มาห้ามไว้หรือไกล่เกลี่ย ไม่ให้เกิดการทะเลาะต่อสู้กนั ฉะนัน้เจ้าแม่ทบัทิมจึงเป็น
สญัลกัษณ์มีเมตตา ใจดีและอ่อนโยนต่อทกุคนไม่ว่าจะเกิดทุกข์ร้อนอะไรขึน้ถ้าเข้าไปไหว้บชูาเจ้า
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แม่ทบัทิมท่านจะคุ้มครองให้ปลอดภยัและบรรเทาความทกุข์ เสมือนตอนท่ีลกูได้รับความเจ็บป่วย
แล้วเข้ามาอยูใ่นอ้อมกอดของแม ่ลกูจะรู้สกึปลอดภยัและมีความสขุ 

2. ส่ิงเคารพบูชาในเคหะสถานบ้านเรือน 
ก่อนท่ีจะเข้าสู่หวัข้อนี ้ ผู้ วิจยัคิดว่าจ าเป็นท่ีจะต้องท าความเข้าใจเก่ียวกับพิธีกรรมท่ีว่า 

“ปลกุเสก”กนัก่อน เพราะว่าเทพเจ้าทกุองค์ต้องผ่านพิธีกรรมการปลกุเสกจึงจะน าเข้าบ้านตัง้บชูา
ได้ (การปลุกเสกคือการท าพิธีให้เทพเจ้าองค์เล็กหรือองค์จ าลอง ท่ีจะน ามาบูชาท่ีบ้านมีความ
ศกัดิ์สิทธ์ิ) เม่ือพิธีการสวดบูชาปลกุเสกเสร็จสิน้แล้ว ผู้บูชาจึงสามารถเช่าองค์เล็กหรือองค์จ าลอง
ไปตัง้บชูาท่ีบ้านได้ เช่ือว่าองค์เลก็มีความศกัดิส์ิทธ์ิเหมือนกบัองค์ประธานท่ีวดัหรือศาลเจ้าหรือคติ
ดัง้เดมินัน้ 

หลงัจากท่ีเชิญเทพเจ้าองค์เล็กหรือองค์จ าลองต่าง ๆ จากวดัหรือศาลเจ้าเข้ามาบูชาท่ี
บ้าน พิธีการไหว้และของเซ่นไหว้คงจะต้องมีความแตกต่างบ้างจากการไหว้องค์ประธาน ฉะนัน้
องค์ท่ีเช่ามาบชูาท่ีบ้านจึงไหว้ตามก าลงัทนุทรัพย์ของแตล่ะบ้านมากกว่า คือ รวยก็ไหว้อยา่งเต็มท่ี 
ฐานะยากจนลงมาก็ไหว้ลดลง แตอ่ยา่ให้ขาดการเซน่ไหว้ 
 2.1 คตจิีน-เทพเจ้ากวนอู 
 ตามท่ีเราเข้าใจว่ากวนอูเป็นแม่ทัพใหญ่ ท่ีมี ช่ือเสียงอีกคนหนึ่งของฝ่ายเล่าป่ีใน
พงศาวดารจีนเร่ืองสามก๊ก แต่จริง ๆ แล้วกวนอูมีตวัจริงในประวตัิศาสตร์ของจีน เป็นหนึ่งในห้า
ทหารเสือของฝ่ายเล่าป่ี ท่ีผู้คนได้ยกย่องท่านเป็นเทพเจ้าก็เพราะว่าผู้คนเช่ือถือและเลื่อมใสความ
ซื่อสัตย์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง กวนอู (กวนหยี่) มีช่ือรองว่า หยุนฉาง (ค.ศ. 162-ค.ศ. 220) มี
ร่างกายก าย า หนวดยาวเส้นเล็กละเอียด หน้าแดงก ่า มีง้าวมังกรเขียวเป็นอาวุธคู่กาย  ได้ร่วม
สาบานเป็นพี่น้องกันในสวนท้อกับเล่าป่ีและเตียวหุยโดยกวนอูเป็นพี่รอง ได้ร่วมแรงร่วมใจเพื่อ

ฟืน้ฟูพระราชวงศ์ฮัน่ สามก๊กในสมยัท่ีโจโฉแห่งรัฐเอ้ย (魏) (ค.ศ. 220-265) เล่าป่ีแห่งรัฐสู่ (蜀) 

(ค.ศ. 221-263) และซุนกวนแห่งรัฐอู่ (吴) (ค.ศ. 222-280) ในช่วงเวลาท่ีกองทัพของเล่าป่ียัง
ออ่นแอและมีขนาดเลก็ ไมมี่ก าลงัท่ีจะสู้โจโฉได้ ซึง่ในการสู้รบครัง้หนึง่กวนอสูู้จนถึงวินาทีสดุท้ายก็
ไม่ยอมแพ้กับฝ่ายโจโฉ ถึงแม้ถูกตีโอบไม่มีทางท่ีจะพ้นอันตรายได้ กวนอูตัง้ใจท่ีจะสู้ ตาย แต่
เน่ืองจากยงัมีพี่สะใภ้ทัง้สองท่านอยู่ ถ้ากวนอูต่อสู้แล้วเกิดตายไป พี่สะใภ้ทัง้สองจะตกอยู่ในมือ
ของโจโฉ แล้วจะเป็นเหตใุห้โจโฉพูดจาข่มขู่เล่าป่ีได้ กวนอูจึงยอมวางอาวธุลง แล้วเจรจาสญัญา
กบัโจโฉ 3 ประการวา่  

1.ถ้าวนัใดวนัหนึง่ได้ข่าววา่เลา่ป่ียงัมีชีวิตอยูก็่จะจากโจโฉไปไม่วา่หนทางห่างไกลเท่าไร  
2.ต้องรับรองพ่ีสะใภ้ทัง้สองให้ดี ๆ ไม่ให้คนฝ่ายโจโฉเข้าใกล้ท่ีพกัของพี่สะใภ้ทัง้สองนัน้  
3.กวนอยูอมแพ้ตอ่พระจกัรพรรดิของราชวงศ์ฮัน่ ไม่ใช่ยอมแพ้ให้ฝ่ายโจโฉ 
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ภายหลงัเม่ือรู้ว่าเล่าป่ียังมีชีวิตอยู่ กวนอูก็ลาโจโฉไป แม้จะได้รับทองค ามากมายก็ไม่
เปลี่ยนใจ 

ความกล้าหาญและความซื่อสตัย์ท าให้กวนอมีูช่ือเสียงโด่งดงัในทกุท่ีท่ีเขาเหยียบย่างไป
และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อทุกคนว่าต้องท าตวัเป็นคนท่ีซื่อสตัย์และมีคุณธรรมอย่างกวนอู ถึงแม้
เวลาผ่านไปเนิ่นนานพนักว่าปีแล้วก็ตามผู้คนยงัให้ความความเคารพศรัทธายกย่องความซื่อสตัย์
ของท่านเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะความซื่อสตัย์นัน้เป็นคณุธรรมท่ีส าคญัมากตอ่ผู้ ประกอบอาชีพ
การด าเนินการค้าขายเป็นพอ่ค้าแมค้่า นกัธุรกิจ ฉะนัน้การตัง้ไหว้บชูาเทพเจ้ากวนอจูงึเป็นสิง่ท่ีชาว
จีนนิยมกนัรวมทัง้ชาวจีนตลาดบ้านใหม่ด้วย 

ตามท่ีผู้คนรู้ดีว่าไฉ่ซิมเอ๊ียะมีทัง้ไฉ่ซิมเอ๊ียะบู๊และไฉ่ซิมเอ๊ียะบุ๋น ซึ่งไฉ่ซิมเอ๊ียะบู๊คือเจ้า
กงหมิง (赵公明) ไฉ่ซิมเอ๊ียะบุ๋นคือป่ีกาน (比干) กวนอจูะเป็นอีกท่านหนึ่งท่ีได้รับการยกย่องเป็น
ไฉ่ซิมเอ๊ียะด้วย เพราะว่าพวกพ่อค้าแม่ค้าด าเนินการค้าขายซึ่งต้องจากบ้านไปไกล พวกเขาต้อง
ช่วยเหลือซึง่กนัและกนัเม่ือประสบความยากล าบาก ฉะนัน้พวกพ่อค้าแม่ค้าจะชอบเอาเร่ืองเล่าป่ี 
กวนอูและเตียวหุยสาบานเป็นพี่น้องกันในสวนท้อเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะความซื่อสตัย์และ
ความมีศีลมีสตัย์ของกวนอูจะเป็นคุณธรรมท่ีท าให้พวกพ่อค้าแม่ค้ายกย่องและส่งเสริมมากจน
กลายเป็นหลกัการส าคญัประการหนึง่ในวงการด าเนินการค้าขาย ท าให้การค้าขายยตุิธรรมยิ่งขึน้ 

นอกจากเทพเจ้าตามคติจีนทั่วไปแล้ว ในบ้านเรือนของพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนยงัมีหิง้บูชา
บรรพบรุุษ ซึง่เป็นคติความเช่ือเก่าแก่ของชาวจีน แตล่ะบ้านจึงมีพิธีเซน่ไหว้บรรพบรุุษตามเทศกาล 
เช่น ตรุษจีน สารทจีน 

2.2คตไิทย-พระพฆิเณศ 
คนไทยถือว่าองค์พระพิฆเณศเป็นท่ี เคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่งศิลป

วิทยาการ โดยคนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเณศให้เป็นเทพแห่งศิลปะทัง้มวล เป็นเทพแห่งโชค
ลาภและเป็นเทพองค์ส าคญัในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ แต่มีก าเนิดจากหลายความเช่ือตาม
วฒันธรรมของแต่ละท้องถ่ินในอินเดีย ซึ่งพระพิฆเณศมีรูปกายเป็นมนุษย์ อ้วนเตีย้ ท้องพลุ้ย มี
ศีรษะเป็นช้าง มีงาข้างเดียว  สีรูปกายได้สร้างมาเป็นหลายสี เช่นสีแดง (การรักษาโรคภยั) สีเขียว 
(มีโภคทรัพย์สมบัติมหาศาล) สีเหลือง (ความสงบสุขแห่งใจกาย) สีด า (ขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้
สนัติภาพ) สีขาว (การหลดุพ้นทางธรรม) มี 4 มือ มือหน้าขวาถืองาช้าง มือซ้ายถือขนัน า้มนต์ เป็น
กะโหลกศีรษะมนษุย์ มือหลงัขวาถือตรี มือซ้ายถือบาศ พาหนะของพระพิฆเณศคือ หนู 

ศิริพร สฬุตพงษ์กลุ (30 เมษายน 2554 : สมัภาษณ์) ได้เลา่ต านานของพระพิฆเนศให้ฟัง
ว่าพระพิฆเณศถึงแม้ว่าเป็นลกูของพระศิวเทพและพระแม่ปารวตี แต่ไม่ใช่ลกูท่ีแท้จริงท่ีออกจาก
ท้อง เป็นลกูท่ีได้สร้างขึน้มาด้วยเวทอาคมพระแม่ปารวตี ท่ีพระแม่ปารวตีสร้างลกูขึน้มาก็เพราะว่า
โดยปกติพระศิวเทพไม่อยู่กบัพระแม่ปารวตีเป็นเวลานาน พระแม่ปารวตีรู้สกึเหงาและขาดคนเฝา้
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ดแูลความปลอดภยับริเวณบ้านด้วย มีอยู่วนัหนึ่งพระศิวเทพกลบัมาถึงหน้าประตูบ้าน เห็นมีเด็ก
หนุ่มเฝา้ท่ีประตแูละห้ามพระศิวเทพเข้าบ้าน นอกจากไม่เคยรู้จกัพระศิวเทพแล้ว เด็กหนุ่มยงัเช่ือ
ฟังแต่ค าสั่งของพระแม่ปารวตีคนเดียว พระศิวเทพเลยคิดว่าอาจเป็นคนรักคนใหม่ของพระแม่
ปารวตี เพราะตวัเขาเองไม่อยู่บ้านมานานแล้ว จึงโกรธมากจนเกิดการตอ่สู้กนัอย่างรุนแรงระหว่าง
พระพิฆเณศกับพระศิวเทพ ในท่ีสดุศีรษะของพระพิฆเณศโดนฟันทิง้และเสียชีวิตไป เม่ือพระแม่
ปารวตี ได้ยินวา่ลกูของเขาโดนสามีฆา่ตายแล้วเสียใจมากจนสิน้สต ิเม่ือได้มีสติคืนพระแม่ปารวตีก็
เลา่ให้ฟังวา่พระพิฆเณศถือเป็นลกูของพระแม่ปารวตีกบัพระศิวเทพ ถึงอย่างไรพระศิวเทพต้องคืน
ชีวิตลกูมาให้ได้ ไม่เช่นนัน้พระแม่ปารวตีจะไม่มีวนัให้อภยั ในท่ีสดุพระศวิเทพได้รับความช่วยเหลือ
จากองค์มหาเทพ ท่ีสามารถท าให้พระพิฆเณศกลบัฟื้นชีวิตใหม่ได้ แต่ส าหรับศีรษะท่ีหายไปใน
ระหว่างการต่อสู้กนั พระศิวเทพต้องไปหาศีรษะอ่ืนมาแทนให้ลกู แล้วองค์มหาเทพได้ชีแ้นะว่าให้
พระศิวเทพเดินเข้าในป่าในช่วงเช้า ๆ เอาศีรษะของสัตว์ตัวแรกท่ีพระศิวเทพได้พบนัน้มาต่อ
ร่างกายลกูเขา ตามค าชีแ้นะขององค์มหาเทพพระศิวเทพเข้าป่าในช่วงเช้า ๆ และพบชีวิตแรกคือ
ช้าง ฉะนัน้ก็เลยได้ศีรษะช้างตอ่ตอนบนของศพพระพิฆเณแล้วได้กลบัมีชีวิตใหมพ่ร้อมได้ยกยอ่งให้
เป็นเทพท่ีสงูท่ีสดุในด้านศิลปวิทยาการและการขจดัอปุสรรค และขนานนามว่า พระพิฆเนศ ส่วน
สาเหตุท่ีพระพิฆเณศมีแต่งาเดียว เขาว่าจะเก่ียวกับมหากาพย์ท่ียาวท่ีสุดในโลก เพราะ       
พระพิฆเณศได้เขียนมหากาพย์เพื่อให้จบเร่ืองและเพ่ือให้การเขียนเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองกนั ก็เลยไม่
มีเวลาไปหยิบปากกาใหม่มาแทนอนัเก่าท่ีใช้หมดแล้วในช่วงเวลาท่ีบนัทึกมหากาพย์อยู่ พระพิฆ
เณศจึงหกังาของตนมาเขียนตอ่จนมหากาพย์ได้เป็นเลม่ ฉะนัน้พระพิฆเณศจึงได้รับการยกย่องว่า
เป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้ มีปัญญาเป็นเลศิ 
 

3.สัตว์หรือสัญลักษณ์มงคลในบ้าน 
3.1คตจิีน-กิเลน 
ตามค าบรรยายจากชาวตลาดเราสามารถเกิดจินตนาการว่า กิเลน เป็นสตัว์วิเศษชนิด

หนึ่งซึ่งมีฐานะท่ีเท่าเทียมกันกับมังกร หงส์ เต่า  สัญลักษณ์ทางรูปธรรมของกิเลนคือ มีรูปร่าง
เหมือนม้า แตมี่เขาเหมือนกวาง หางเหมือนสงิโต หวัเหมือนมงักรและตีนมีกีบเหมือนม้า กิเลนเกิด
จากการผสมกนัระหวา่งธาตทุัง้ 5 คือ โลหะ ไม้ น า้ ไฟ ดินพร้อมกบัได้รับสว่นยอดเยี่ยมระหว่างฟ้า
ดิน กิเลนสามารถเหยียบเมฆได้วิ่งเต้นบนท้องฟ้าและสามารถเดินบนผิวน า้ได้ กิเลนเป็น
สญัลกัษณ์ทางนามธรรมของความงาม คณุธรรม จริยธรรม ความสขุกายสขุใจร่าเริงและร ่ารวยมี
ช่ือเสียง ในสมยัโบราณเช่ือว่าถ้าใครมีโอกาสเห็นกิเลนปรากฏตวั คนนัน้จะเป็นคนท่ีโชคดีและจะ
ก้าวหน้าเป็นใหญ่อยูเ่หนือคน ฉะนัน้ผู้คนในสงัคมจีนและสงัคมคนไทยเชือ้สายจีนยกยอ่งกิเลนเป็น
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อย่างมาก ถือเป็นสตัว์เทพเจ้าท่ีให้โชคลาภ มีคณุธรรมและเมตตากรุณาอีกหนึ่งสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีต้อง
เคารพบชูา 

ส าหรับท่ีมาของกิเลนต่างคนต่างก็จะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในวงนักวิชาการ แต่
ความคิดท่ีว่ากิเลนได้เกิดขึน้ในประเทศจีนก็เพราะว่าผู้คนเข้าใจผิดเก่ียวข้องกับสตัว์ท่ีน ามาจาก
แอฟริกานัน้  ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า (สืบแสง พรหมบุญ และคนอ่ืนๆ. (2553 : 
219-220) การเดินเรือครัง้ท่ี 5 ระหว่าง ค.ศ.1417ถึงค.ศ.1419 กองเรือของเจิง้เหอเดินทางไปถึง
โซมาลิแลนด์ (Somaliland) และหมู่เกาะแซนซิบาร์ (Zanzibar) ทางชายฝ่ังตะวันออกของทวีป
แอฟริกา โดยได้น าเคร่ืองบรรณาการแปลก ๆ จากดินแดนดงักลา่วกลบัมาถวายจกัรพรรดิหย่งเล่อ 
โดยเฉพาะยีราฟ ซึง่จีนเข้าใจ (ผิด) ว่าเป็น ฉีหลิน (麒麟) หรือ กิเลน สตัว์มงคลตามความเช่ือของ
จีน 

ตามวฒันธรรมประเพณีจีนแล้วควรจะตัง้กิเลนไว้ท่ีหน้าประตทูัง้สองข้าง ข้างละตวัซึง่ทาง
ซ้ายมือเป็นตวัผู้ ช่ือว่า “กิ” และทางขวามือเป็นตวัเมียช่ือว่า “เลน” (จากทางออกประตู) เหมาะสม
กบัลทัธิหยินหยางท่ีว่า “ชายซ้ายหญิงขวา” ท่ีต้องตัง้ไว้หน้าประตบู้านเพื่อให้สิ่งชัว่ร้ายไม่กล้าเข้า
มาหรือเข้าใกล้ แสดงถึงความโชคดี เป่ียมไปด้วยปัญญาสามารถสร้างสรรค์และสู้ ปัญหาอปุสรรค
ต่าง ๆ นานาได้ชยัชนะ โดยเฉพาะในฐานะเป็นพ่อค้าแม่ค้ายิ่งต้องการมีสิ่งดี  ๆ มาช่วยในการค้า
ขายของตนเอง และให้กิเลนช่วยเรียกลูกค้าเข้าร้าน จะได้ค้าขายดี  ๆ นอกจากนีค้นจีนยังเช่ือ
ต านานท่ีวา่ “กิเลนให้ลกู (ชาย)” ผู้คนจะใช้กิเลนเป็นสญัลกัษณ์แสดงเมื่อได้ลกูหรือหลานชาย หรือ
วา่เมื่อภรรยาตัง้ท้องแล้วก็ขอพรจากกิเลนให้ได้ลกูชาย 

ณภาภชั นพรัตนาพร (24 เมษายน 2554 : สมัภาษณ์) ได้เลา่วา่ “ในปัจจบุนันีเ้กือบจะไม่
มีแล้ว ความหมายของคู่กิเลนก็มีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แค่เพราะว่ากิเลนถกูท าเป็นตวัเล็ก  ๆ ไว้ท่ีตู้
ร้านค้า” เท่าท่ีผู้ วิจยัสงัเกตเห็นคือกิเลนมีขนาดเล็กซึ่งตัง้เป็นของคู่กันไว้ท่ีตู้แก้วหรือท่ีเคาน์เตอร์
ร้านค้า มีท่ีแกะสลกัจากหยกก็มี ท่ีปัน้ขึน้มาแล้วปิดทองหรือว่าท าจากทองค าโดยตรงเพื่อแสดงให้
เห็นถึงฐานะหรือเป็นร้านค้าท่ีขายดีท่ีสดุ คู่กิเลนจะเป็นของขวญัท่ีดีท่ีเหมาะกบัการส่งให้เพื่อนใน
โอกาสเปิดร้านใหม่ด้วย ชาวตลาดยังรักษาความเช่ือดัง้เดิม ว่ากิเลนสามารถท าให้ร้านค้า
เจริญก้าวหน้าไป 

 
3.2 คตอิื่น-แมวกวัก  
แหล่งก าเนิดวฒันธรรมของแมวกวกัอยู่ท่ีญ่ีปุ่ น คนญ่ีปุ่ นเป็นกลุ่มคนท่ีรักธรรมชาติอย่าง

ยิ่งและเลื่อมใสศรัทธาพลงัของธรรมชาติอย่างมาก การรักษาสตัว์ต่าง  ๆ ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งท่ี
แสดงให้เห็นถึงความเคารพธรรมชาติและอยู่ร่วมกนักบัธรรมชาติอย่างกลมกลืน แมวจะเป็นสตัว์
พิเศษท่ีอยู่ในสงัคมญ่ีปุ่ น เขาว่าในเม่ือหลายร้อยปีท่ีแล้ว ท่ีญ่ีปุ่ นมีป้าคนหนึ่งชอบแมวมาก แล้ว
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เลีย้งแมวไว้ตวัหนึ่งไม่ว่าจะไปไหนมาไหนแมวก็เหมือนเงาของเขา หลงัจากท่ีสามีของป้าเสียชีวิต
ไปแล้วฐานะทางครอบครัวแย่ลงไปมาก ต่อมาแมวก็ตายไป มีอยู่คืนหนึ่งแมวท่ีตายไปแล้วเข้าฝัน
ป้า แล้วบอกว่าถ้าปัน้รูปแมวขึน้มา ไหว้บูชาตอนเช้าและตอนเย็น ไม่นานจะมีโชคลาภมาหาเอง 
เม่ือท าตามท่ีแมวบอกและไหว้บชูาอย่างตัง้ใจและอธิษฐานไปด้วย หลงัจากนัน้มา ปา้ก็ร ่ารวยขึน้ 
ท าให้เพื่อนบ้านมาไหว้บชูาแมวท่ีบ้านปา้หรือยืมแมวไปไหว้ท่ีบ้าน แต่คนท่ีมาขอยืมยิ่งมากขึน้ไป
ทกุวนั เพื่อสนองความต้องการของคนท่ีมาขอยืมแมวปัน้ปา้ก็เลยลงทนุเปิดร้านท ารูปแมวปัน้ ขาย
ได้ดีมาก ส่วนการยกขาของแมวปัน้ (ภิรมย์ มงัการนนท์ชยั 11 กนัยายน 2554 : สมัภาษณ์) “ปัน้
ตามท่าของแมวท่ีก าลงัท าความสะอาดใบหน้า” หลงัจากเข้าร้านค้าแล้วจงึได้เสริมความหมายเพิ่ม
ว่าเป็นท่าท่ีต้อนรับลกูค้าหรือช่วยเรียกลกูค้า แต่มีไว้ 3 แบบซึง่ก็คือแบบยกขาข้างซ้าย และยกขา
ข้างขวา ยกทัง้ซ้ายขวา ตามความเช่ือมีอยู่ว่าถ้ายกขาซ้ายจะเรียกลกูค้า ถ้ายกขาขวาจะเรียกเงิน
ให้ไหลมาเทมา ยกทัง้ซ้ายขวาเรียกทัง้เงินทองและลกูค้า ฉะนัน้แมวจึงกลายเป็นสตัว์มงคล ถ้าน า
ตุ๊กตาแมวนีม้าตัง้ไว้ตามบ้าน ร้านค้าจะน าความสขุ โชคลาภ ทรัพย์สนิเงินทองมาให้ 
 

4.วัตถุมงคลหน้าประตรู้านค้า 
ประตคูือต าแหน่งท่ีหนัรับความเจริญรุ่งเรือง มีผลกระทบต่อรูปแบบของท่ีท างานทัว่ทุก

สว่น ต าแหน่งทางเข้าประต ูการจดัวาง การออกแบบต่างมีความกระทบต่อสนามแม่เหล็กของทัว่
ทัง้ท่ีท างาน ต่อไปก็กระทบต่อโชคลาภ ด้วยเหตนีุจ้ึงต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบ ประตูเป็นส่วน
ส าคญัมากต่อบริษัท หรือร้านค้า และน่าจะแสดงให้เห็นถึงลกัษณะประเพณีวฒันธรรมท่ีสืบทอด
กันมานานแล้ว ม.อึง้อรุณ (2552 : 42-44) ร้านค้าท่ีตลาดบ้านใหม่ได้ตกแต่งตามประเพณีนิยม
ของจีนโบราณ ซึง่เช่ือกนัวา่ทกุอยา่งที่ตกแตง่นัน้จะเสริมโชคลาภให้ร้านให้บ้าน เช่น หยินหยาง 

หยินหยางหมายหมายถึงความสมดลุของพลงัธรรมชาติท่ีตรงข้ามกัน เช่น พระอาทิตย์
พระจนัทร์ กลางวนักลางคืน ผู้หญิงผู้ชาย ฯลฯ ยนัต์หยินหยางมกัใช้เพื่อให้เกิดความสมดลุแก่ผู้ติด
ยนัต์ การใช้ยนัต์ก็คือติดหน้าประตรู้านค้า เพื่อเรียกลกูค้าเข้าร้านท าให้ค้าขายรุ่งเรือง และปอ้งกนั
สิ่งชั่วร้ายท่ีจะเข้ามาในร้าน ท่ีพบเห็นบ่อยสดุคือติดหน้าร้านค้าและติดไว้ระหว่างทางสามแพร่ง 
ทางห้าแยก และบริเวณทางแยกทัว่ไปท่ีมกัเกิดอบุตัิเหตบุอ่ย ๆ 

ด้านล่างของรูปหยินหยางแปดเหลี่ยมมีรูปสิงโตคาบดาบเพื่อปอ้งกนัสิ่งชัว่ร้าย ให้เกิดสิริ
มงคลแก่ผู้อยู่อาศยั  และมักนิยมน ายนัต์หยินหยางติดไว้ท่ีกระจกเพื่อสะท้อนสิ่งชั่วร้ายกลบัไป 
ศิริพร สฬุตพงษ์กลุ (30 เมษายน 2554 : สมัภาษณ์) กลา่วว่า “การติดยนัต์ หยินหยางจะต้องผ่าน
พิธีกรรมปลกุเสกหรือเบิกเนตรมาก่อน ไม่ใช่ซือ้จากตลาดแล้วมาติดได้เลย คนจีนโบราณจะติดกนั
ในเวลาประมาณตี 3 ถึงตี 5 ไม่เกินนี ้แขวนบนก าแพงหรือรัว้บ้านท่ีตรงกบัแนวท่ีปะทะกบัสิ่งไม่ดี 
เพื่อสะท้อนพลงัร้ายต่าง ๆ ให้หกัเหไปทางอ่ืนไม่สามารถเข้าบ้านได้ หยินหยางติดไปแล้วก็ติดไป
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เลย ถ้าวนัไหนวนัใดอยากจะเปลี่ยนอนัใหม่ ต้องเช็คดูปฏิทินจันทรคติจีน แล้วเลือกวนัดีมาเป็น
เวลาการเปลี่ยน” 

5.เคร่ืองลางของขลัง 
5.1 คตจิีน-ฮู้ 
ในอดีตก่อนท่ีพ่อค้าแม่ค้าจะออกเดินทางไปค้าขาย คนจีนจะไปขอฮู้ ท่ีศาลเจ้าซึง่ได้ปลกุ

เสกมาแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมใส่ไว้ในกระเป๋าเสือ้ผ้า ส่วนใหญ่จะติดไว้ในกระเป๋า
เสือ้ผ้าด้านหน้า มีบางคนเอาฮู้พบัเป็นขนาดเล็กแล้วห้อยคอ บางคนก็ผกูข้อมือและผกูเอว เช่ือกนั
ว่าฮู้ นี จ้ะคุ้ มครองคนทัง้กายและใจ ท าให้ปลอดภัยในต่างเขตต่างดินแดน คนท่ีติดฮู้ จะมี
ความสามารถพิเศษด้วย นอกจากได้ความปลอดภัยแล้ว ยังท าให้การค้าขายความส าเร็จ 
เน่ืองจากได้ไปสูเ่ขตการค้าขายโดยสวสัดิภาพ 

5.2 คตไิทย-ตะกรุด 
ตะกรุดเป็นเคร่ืองลางของขลังของไทยมาแต่โบราณนิยมใช้ผูกเอวเฉพาะผู้ ชายและ

เด็กผู้ชาย (ผู้หญิงไม่นิยมห้อยตะกรุด) ผู้ชายใช้ตะกรุดผกูเอวเวลาออกรบสู้ศึกสงคราม ส่วนใหญ่
ได้ตะกรุดมาจากพระท่ีมีช่ือเสียงทางด้านคาถาอาคม วิชาแก่กล้า ตะกรุดท่ีศกัดิ์สทิธ์ิจะมีความเช่ือ
ว่าปืนยิงดาบฟันไม่เข้า ท่ีโด่งดงัในปัจจุบนัคือการฝังตะกรุดของหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธวดับ้านไร่ 
จงัหวดันครราชสีมา ตะกรุดของหลวงพ่อมีช่ือเสียงด้านเมตตามหานิยม ยิงฟันไมเ่ข้า  เวลาค้าขาย
นิยมเอาตะกรุดวางใส่พาน วางไว้บนหิง้ในร้านค้าเพื่อเรียกลกูค้าเข้าร้านให้ค้าขายดีมีก าไร หรือ
เดินทางค้าขายก็จะห้อยคอไว้เพื่อความปลอดภยัเป็นสริิมงคลและค้าขายดีมีก าไร 
 

6.ปรากฏการณ์เคล็ด-ลางต่าง ๆ ในการด าเนินค้าขาย 
ในเร่ืองการด าเนินการค้าขายนัน้ พวกพ่อค้าแม่ค้าและนักธุร กิจถ้าต้องการประสบ

ความส าเร็จจะมองข้ามปรากฏการณ์ เคล็ด-ล่างต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้อยู่รอบตัวไม่ได้ เพราะว่า
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นปรากฏการณ์ท่ีผิดปกตินัน้ มนัอาจจะบอกให้ผู้คนรู้อะไร
ลว่งหน้าเพื่อให้เตรียมตวัไว้ไมว่่าดีหรือไมด่ี ปรากฏการณ์ท่ีพวกพ่อค้าแม่ค้าได้พบบอ่ยมีดงันี ้ เร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัตะเกียบ ตากระตกุ จิง้จกร้องทกัหรือจิง้จกตก คนขอทานตอนเปิดร้านใหม่ เหยียบขีห้มา 
ดเูส้นลายมือ ลกูค้าคนแรก ฯลฯ 

 
การอภปิรายผล 

จากการศึกษาระบบความเช่ือเก่ียวกับด้านการค้าขายของคนไทยเชือ้สายจีนในตลาด
บ้านใหม ่จงัหวดัฉะเชิงเทราพบว่าคนไทยเชือ้สายจีนท่ีด าเนินการค้าขายจะมีความเช่ือเก่ียวกบัเงิน
ทองมากกว่าคนท่ีด าเนินอาชีพอ่ืน ๆ เพราะว่าอาชีพค้าขายมีปัจจยัเสี่ยงมากมาย ในฐานะท่ีเป็น
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พ่อค้าแม่ค้าการหาก าไรให้ได้มากขึน้เป็นเปา้หมาย ความเช่ือจะเป็นสิ่งท่ีช่วยพวกพ่อค้าแม่ค้าพ้น
จากปัจจยัเสี่ยงตา่ง ๆ และสง่เสริมให้การค้าขายเกิดความส าเร็จอยา่งรวดเร็ว  

ชาวตลาดมีความเช่ือมากมายทัง้เทพเจ้าหรือสิ่งของท่ีถือวา่เป็นของวิเศษ ความเช่ือในสิ่ง
ต่างๆท่ีเราไม่สามารถมองเห็น บางทีก็อาจไม่สามารถอธิบายได้ด้วย ก็เพื่อตอบสนองความ
ต้องการการด าเนินชีวิต เพื่อให้ชีวิตของตนมีท่ีพึ่งพามีคนช่วย ฉะนัน้ความเช่ือท่ีเรานบัถือไว้ก็จะ
ช่วยเหลือเราได้ในด้านมองไม่เห็นเหมือนกัน อย่างเช่นความเหงา ความทุกข์ใจ ความวุ่นวายใจ 
ความเครียด ฯลฯ ความไม่แน่นอนในการค้าขาย อาจท าให้พอ่ค้าแมค้่าต้องเช่ือหลายอยา่งปอ้งกนั
การพลาด  ความไม่แน่นอนนีอ้าจมาจากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีอาจลดลง จากการไม่ต้องการซือ้
สนิค้าซ า้ซาก หรือความแปรปรวนทางธรรมชาต ิ

ความเช่ือในความหมายของชาวตลาดคือ “ในใจขอไว้ แล้วใช้มือไปท าจริง ๆ” การ
ด าเนินการค้าขายจนได้ประสบความส าเร็จขึน้อยูก่บัตวัเราเอง อยา่งเช่นร้านขายขนมอยากขายดมีี
ก าไรก็ต้องเน้นฝีมือของการท าขนม ใช้วัตถุดิบท่ีดี ใหม่ สด ซื่อสัตย์ และยุติธรรมต่อลูกค้า ใน
ขณะเดียวกนัก็ต้องมีบริการท่ีอบอุน่และเอือ้เฟือ้กบัลกูค้าในฐานะท่ีเป็นเจ้าของร้าน 

ความเช่ือเป็นสิ่งท่ีสร้างใหม่ได้และพฒันาอยู่ตลอดเวลา แต่เป็นไปอย่างช้า ๆ จนคนนบั
ถือเองก็ไม่รู้สึก ความเช่ือแบบนีอ้าจมาจากวรรณคดี หรือต านานต่าง ๆ เช่น กุมารทอง สงัข์ทอง
(เจ้าเงาะ)  อาจมาจากประเทศอ่ืน ๆ อาจมาจากความชอบความนิยมตามกระแสต่างๆ วดัและ
ศาลเจ้าจะเป็นสถานท่ีท่ีมีหน้าท่ีส าคญัมากในการส่งเสริมความเช่ือ และการให้ความหมายกับ
ความเช่ือ ท าให้ความเช่ือมีความหมาย มีความศกัดิ์สิทธ์ิมากขึน้ ความเช่ือจึงสอนให้ลกูหลานคน
จีนมีมารยาทรู้กตญัญ ูเช่น การไหว้บรรพบรุุษทกุวนั สัง่สอนให้ลกูหลานรู้ว่าต้องมีความเคารพต่อ
ผู้สงูอาย ุเช่ือฟังพอ่แม่ คนท่ีด าเนินการค้าขายบางทีจะยุ่งกบังานมากจนไม่มีเวลาสัง่สอนลกูหลาน 
ฉะนัน้การเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีจะท าให้ลกูหลานเห็นกบัตาแล้วท าตาม เป็นวิธีหนึ่งท่ีสอนลกูหลาน
ให้ซมึซาบดีกวา่สัง่สอน 

ความเช่ือเป็นบทเรียนท่ีดีส าหรับพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งสอนให้พวกพ่อค้าแม่ค้าด าเนินการ
ค้าขายในหลกัการยตุิธรรม และซื่อสตัย์ตอ่ลกูค้า ไม่ใช่ว่าเพื่อได้ก าไรแล้ว ใช้ทางท่ีผิดในการด าเนิน
ค้าขาย ไม่ใช่วา่เห็นแตเ่งินทอง แล้วไร้คณุธรรม ไมใ่ช่วา่เห็นแตป่ระโยชน์สว่นตวั แล้วท าลายคนอ่ืน 
พวกพอ่ค้าแมค้่าควรจะด าเนินการค้าขายคูก่บัหลกัคณุธรรมตา่ง ๆ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาระบบความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการค้าขายของคนไทยเชือ้สายจีนในตลาดบ้าน
ใหม ่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผู้วิจยัขอเสนอแนะเพิ่มเตมิวา่ 

1.การจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไทย - จีน 
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2.เหตกุารณ์ อัง้ยี่ ท่ีตลาดบ้านใหม่ 
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