
陶朱公經商十八則 
บัญญติัการค้า 18 ประการ ของ "เถา จู กง" ปราชญ์แห่งการค้าจีน  
ผู้ได้รับยกย่องนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งการค้า (โชคลาภ)    www.chinese-horo.com 

 
 อันบัญญัติ   สิบหกประการ   ด้านพาณิช ปราชญ์ในทาง   เศรษฐกิจ   ท่านประสงค์ 
 ให้เป็นหลัก   แสนวิเศษ   เจตน์จํานง "เถา จู กง"    นามท่าน    สน่ันดัง 
 

1  生意要勤快，切勿懶惰，懶惰則百事廢。 

  หนึ่งจักทํา   การค้า   อุตส่าห์เถิด วิริยะ   จะประเสริฐ   สมใจหวัง 
  แม้นเกียจคร้าน   บอกตรงตรง   ว่าคงพัง จะต้องนั่ง   ตรอมใจ   ให้ลําเค็ญ 
 

2  貨物要整理，切勿散漫，散漫則查點難。 

 หนึ่งวางของ   ที่จะขาย   รายเรียงเรียบ เป็นระเบียบ   หายก็รู้   อยู่ก็เห็น 
 วางกระจาย   หายไม่รู้   ดูยากเย็น มักต้องเต้น   ตรวจสอบ   รอบร้านไป 
 

3  用度要節儉，切勿奢侈，奢侈則錢財竭。 
 หนึ่งรายจ่าย   ทั้งผอง   ต้องประหยัด มัธยัสถ์   เงินงอก   ออกไสว 
 ทํานักเลง   เบ่งวุ่นวาย   จ่ายเป็นไฟ เงินจะไม่   ติดเก๊ะ   เละเทะแฮ 
 

4  用人要方正，切勿歪斜，歪斜則託付難。 

 หนึ่งลูกจ้าง   บ่าวไพร่   เราใช้ชิด จะสนิท   หรือห่าง   ต่างกระแส 
 ควรเที่ยงธรรม   ต่อเขา   เฝ้าดูแล ใจแน่วแน่   เล่ืองลือ   นับถือเรา 
 

5  接納要謙和，切勿暴躁，暴躁則交易少。 

 หนึ่งนั้นหรือ   คือสุภาพ   ไม่หยาบหยาม พยายาม   ดับโมโห   อย่าโง่เขลา 
  อารมณ์ร้าย   ขายลําบาก   ยากไมเ่บา คนไม่เข้า   เหยียบร้าน   อานจริงจริง 

 
6  出納要謹慎，切勿大意，大意則錯漏多。 

 หนึ่งรับจ่าย   รอบคอบ   ประกอบไว้ เผลอไม่ได้   เป็นอันขาด   อาจยุ่งขิง 
  ความมกัง่าย   ร้ายนัก   มักประวิง ความเจริญ   หยุดนิ่ง   ย่ิงวุ่นวาย 
 

7  買賣要隨時，切勿拖延，拖延則機會失。 

 หนึ่งต่ืนตัว    อยู่เสมอ   เจอโอกาส กระวีกระวาด   ขมีขมนั   ทันซือ้ขาย 
 แม้นรํ่าไร   พลาดโอกาส   ตลาดวาย จะซื้อขาย   ไวว่อง   จ้องให้ดี 
 

8  貨物要面驗，切勿濫入，濫入則質價低。 

 หนึ่งสินค้า   ซื้อเข้า   เราตระหนัก ซื้อมากนัก   ขายไม่หมด   ลดราศี 
 ซื้อพอขาย   มีของใหม ่  ไร้ราคี จึงควรที่   จดจํา   เป็นตํารา 
 

9  價格要訂明，切勿含糊，含糊則爭執多。 

 หนึ่งซื้อของ   ต้องดู   ให้รู้แจ้ง ควรโต้แย้ง   กันกอ่น   ตอนซื้อหา 
 ครบจํานวน   ตรงประเภท   ตามเจตนา คลุมเครือพา   โต้เถียงบ่อย   พลอยเสียการ 
 

10   期限要約定，切勿延遲，延遲則信用失。 

 หนึ่งการเปิด   บัญชี   มีกําหนด ต้องวางกฎ   จ่ายเมือ่ไร   ให้ไขขาน 
 ปล่อยให้เช่ือ   ยืดเย้ือ   เร้ือรังนาน จะแน่นร้าน   แต่คนเก   เก๊เต็มทน 
 

11  賒欠要識人，切勿濫出，濫出則血本虧。 

 หนึ่งรู้ใจ   ลูกค้า   ที่มาเช่ือ อย่าพรํ่าเพร่ือ   ตามใจ   ไปทุกหน 
 เขาชักดาบ   ฟันยับ   เราอับจน กําไรป่น   ต้นทุนขาด   อนาถนัก 
 

12  錢賬要清楚，切勿糊塗，糊塗則弊竇生。 

 หนึ่งการเงิน   การทอง   ต้องจะแจ้ง ขืนเคลือบแคลง   ร่ัวไหล   ไมป่ระจักษ์ 
 เหมือนตักน้าํ   เติมตุ่มร่ัว   กลัวจะชัก ท่านผู้รัก   การค้า   น่าคะนึง 



 
 

13  賬目要稽查，切勿懈怠，懈怠則資本滯。 

 หนึ่งบัญชี   มีเท่าไร   ให้หมั่นตรวจ อย่างย่ิงยวด   ตรวจใหรู้้   ดูให้ถึง 
 แม้นเกียจคร้าน   การหมุนเวียน   หันเหียนตึง เหมือนถูกดึง   อยู่กับที ่  ไม่ดีพอ 
 

14  臨事要盡責，切勿放任，放任則受害大。 

 หนึ่งงานใด   ในความ   รับผิดชอบ ควรรอบคอบ   ประกอบกิจ   ประสิทธิ์หนอ 
 ยามทํางาน   ครํ่าเครียด   ละเอียดลออ แม้นย่อท้อ   แชเชือน   เหมือนถกูน็อค 
 

15  優劣要分清，切勿混淆，混淆則耗用大。 

 หนึ่งข้อดี ข้อเสีย   นี้ต้องชัด ของเสียตัด   สินใจ   ต้องโละออก 
 อย่าลังเล   เก็บไว้  จะชํ้าชอก เงินไม่งอก   ซ้ําดอกเบีย้   เสียเชิงครู 
 

16  主心要鎮定，切勿妄作，妄作則誤事多。 

  หนึ่งดวงจิต   อุเบกขา   อย่าไหวงา่ย ความเสียหาย   เกิดเพราะเรา   ถกูเป่าหู 
  ทําการค้า   หูเบา   เศร้าน่าดู หมดประตู   จะจําเริญ   เดินไส้กลวง 
 

17. 工作要細心，切勿粗糙，粗糙則出劣品。 

 หนึ่งทํากิจ  การงาน  ต้องละเอียด ไม่เคร่งเครียด  รีบลนลาน  ผิดใหญห่ลวง 
  เร่งทําส่ง  ให้เสร็จผ่าน งานทั้งปวง สุดท้ายร่วง เพราะขาดตรวจ สํารวจให้ดี   
 
 

18. 說話要規矩，切勿浮躁，浮躁則失事多。 

 หนึ่งพูดจา  สัญญาใด  ให้แน่ชัด รู้คําสัจ ถนัดค้า รักษาช่ือ 
  อย่าพูดมั่ว ร่ัวทางปาก เขาจะลือ  ท่านเสียช่ือ  ถือเป็นโทษ เพราะคําลวง 
 
 
  "เถา จู กง"    ปราชญเ์ปร่ือง   เร่ืองการคา้ แห่งทวีป  บูรพา   อันใหญ่หลวง 
 ใครกําหนด   จดจํา   คําทั้งปวง ย่อมก้าวล่วง   สู่ที่   เศรษฐีเอย 
 
 
 

    “เถาจูกง” (陶朱公) มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ 
สมัยชุนชิว-春秋战国 (ยุคขงจื๊อ 孔子 ) นามว่า 
“ฟ่านหลี่” （范蠡）  ฉายา “ซ่าวป๋อ”  （少伯）เป็นคน
แคว้นฉู่ （楚国）  (ปัจจุบันอยู่ในเขตมณฑลเหอหนาน  
- 河南 ) เกิดในปี พ.ศ. ๗ ประวัติท่านเคยเป็นกุนซือ
ของเย่ว์อ๋องโกวเจี้ยน  (越王勾踐)  หลังจากที่ช่วย
เย่ว์อ๋องแก้แค้นแคว้นอู๋ได้แล้ว ก็ปลีกตัวมาทําการ
ค้าขายจนร่ํารวย และแต่งตําราการค้า ตําราเล่มนี้ 
ก็ได้รับการตกทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ชาวจีนนับถือ 
เถาจูกง (ฟ่านหลี่ )  เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ และ
การค้า  
     บัญญัติการค้า 18 ประการนี้ เป็นตอนหนึ่งของ
ตําราการค้าที่ท่านแต่งเท่านั้น ซึ่งเดิม คุณ เฉลียว  
เอี่ยมตระกูล (楊漢昭) ได้แปลแต่งเป็นกลอน
ภาษาไทยเอาไว้ 16 ประการ กระผมซินแสหลัว  
ได้ค้นคว้าแล้วปรากฏว่าต้นฉบับที่แพร่หลายในเมืองจีน
มีทั้งหมด 18 ประการ จึงได้แต่งเป็นกลอนแทรกไว้ 

ในตอนท้าย พร้อมกับปรับถ้อยคําบางคําให้เหมาะสม 
ทั้งนี้ เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องต่อไป หากท่านใดทําการค้าขายท่องจําเอาไว้และสั่งสอนให้ลูกหลาน ลูกน้อง ท่องจําจะเป็นการดีไม่น้อยที่จะช่วยให้
ดําเนินการค้าได้อย่างถูกวิธี สมดังที่ปราชญ์แห่งการค้าท่านได้เขียนเอาไว้ คุณูปการท่านได้รับยกย่องเป็น เทพแห่งการค้า และเทพแห่งโชคลาภ ของจีน 

จัดพิมพ์จากทุนทรัพย์บรจิาคใน กองทุนโหราศาสตร์จีน ขออนุโมทนาทุกท่านท่ีได้ร่วมมา ณ ท่ีนี้    
罗善辉八字命理家   ซินแสหลัว โหราศาสตรจี์น   www.chinese-horo.com 


