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คำานำาสำานักพิมพ์

 “ถ้าคุณรู้รหัสลับที่ซ่อนอยู่ในชะตาตัวเอง 

คุณจะมั่งคั่ง รํ่ารวย เป็นสุข และไม่มีวันจน!” 

อาจารยส์มชยั เจรญิวรเกยีรต ิเปน็ท�ย�ทผูส้บืทอดวชิ� “โหราศาสตร์

จักรพรรดิ” จ�กอ�ก๋ง (คุณปู่) จ�กรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิช�ที่มีอ�ย ุ

เก่�แก่กว่� 6,000 ปี แต่ส่ิงท่ีพิเศษกว่�น้ัน อ�จ�รย์สมชัย ได้นำ�วิช�โหร�ศ�สตร์

จักรพรรดิ ผสมผส�นกับหลักวิช�ก�รสมัยใหม่ที่ได้รำ่�เรียนม�จ�กสถ�บัน 

ก�รศึกษ�ช้ันนำ�ของไทย ทั้งด้�นก�รออกแบบภ�ยใน ก�รตล�ด ก�รข�ย  

ก�รสื่อส�ร จนแตกฉ�นทั้งด้�นศ�สตร์และศิลป์ โดยมีปริญญ�ก�รันตี 

• ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มห�วิทย�ลัย 

 ศิลป�กร

• ปริญญาโท Housing Development คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์  

 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• ปริญญาโท MBA (Marketing) คณะสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ ประส�นมิตร

• ปัจจุบันกำาลังศึกษาปริญญาเอก ด้�นทรัพย�กรบุคคล ที่ 

 มห�วิทย�ลัยศิลป�กร  

นอกจ�กน้ี อ�จ�รย์สมชัย ยังผ่�นประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นและ 

เป็นที่ปรึกษ� ในตำ�แหน่งสำ�คัญขององค์กรชั้นนำ�ทั่วประเทศ เช่น CP (7-11),  

DD Property, Hitachi, Double A Center, ปูนตร�สิงห์ ฯลฯ 
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จ�กที่กล่�วม� ทำ�ให้อ�จ�รย์สมชัย คือ “ซินแสที่ล่วงรู้ชะตาชีวิต” 
และเป็น “โหราจารย์ทางธุรกิจ” ในคนคนเดียวกัน ส�ม�รถออกแบบ 
ชะต�ชีวิตผ่�นล�ยเซ็นเงินล้�น จนนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จของธุรกิจได้อย่�งเป็น 
รูปธรรม ตั้งแต่ตัวบุคคล ธุรกิจขน�ดเล็กและกล�ง (SME) จนถึงองค์กร 
มห�ชน ให้ประสบคว�มสำ�เร็จอย�่งยิ่งใหญ่ม�แล้วนับไม่ถ้วน

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อห�อ่�นง่�ย แต่ได้ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ ด้วยก�ร  
“รู้จักธาตุตัวเอง” จนนำ�ไปสู่ก�รรู้ว่�...

• ควรทำ�อ�ชีพอะไร ถึงจะรุ่ง 
• ธุรกิจอะไรที่ทำ�แล้วเฮง 
• คนที่ควรจะคุยและส่งเสริมให้ง�นประสบคว�มสำ�เร็จ คือใคร 
• ล�ยเซ็นที่เปลี่ยนชีวิตให้รุ่งเรืองได้ 
• วัน เวล� ที่เป็นมงคลและสำ�เร็จ คือวันไหน

หนงัสอืเลม่นีจ้ะนำ�คณุผู้อ�่นไปพบกบั “ความสำาเรจ็ตัง้แตจ่ดุเริม่ตน้” 
ด้วยองค์คว�มรู้ท่ีทรงพลัง ไม่ต้องเสียเวล�คลำ�ท�ง ลองผิดลองถูก พร้อม 
ชี้ท�งลัดตัดตรงของก�รทำ�ธุรกิจให้ประสบคว�มสำ�เร็จได้อย่�งรวดเร็ว มั่งคั่ง 
และมั่นคง ตั้งแต่วิน�ทีแรกที่เปิดอ�่นหนังสือเล่มนี้

ท้�ยนี้ขอขอบพระคุณ คุณอร แห่ง บริษัท โก ออน เทรนนิ่ง จำากัด  
ที่เป็นผู้แนะนำา “เพชรเม็ดงาม”  อาจารย์สมชัย เจริญวรเกียรติ เพื่อ
สร้�งประโยชน์ใหญ่หลวงออกสู่ส�ธ�รณชน และหวังเป็นอย�่งยิ่งว่� ผู้ได้อ่�น 
ทุกท่�นจะได้รับประโยชน์สูงสุด และค้นพบ “รหัสลับความสำาเร็จ”  ที่ซ่อนอยู่
ในชะต�ชีวิตตัวเองในทันทีที่เปิดอ่�นตั้งแต่หน้�แรก

ด้วยรักและปร�รถน�ดี
สำานักพิมพ์วิช
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คำานำาผู้เขียน

“คนจีน” มีคว�มเช่ือว่� คนท่ีจะประสบคว�มสำ�เร็จและมีคว�มสุข  

ต้องประกอบด้วย การมีโชควาสนาท่ีดี มีโชคชะตาชีวิตท่ีดี อยู่ในท่ีฮวงจุ้ย 

ท่ีดี มีการศึกษาท่ีดี และมีศีลธรรมท่ีดีงาม ห�กพิจ�รณ�อย่�งลึกซ้ึง จะพบว่� 

สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่จะประสบคว�มสำ�เร็จและมีคว�มสุขนั้น ต้องมีสิ่งเหล่�นี้

• วาสนา เป็นเรื่องเฉพ�ะบุคคล ไม่ส�ม�รถแบ่งหรือยกให้กันได้  

 ผูท้ีม่วี�สน�ด ีเปรียบไดกั้บผู้ท่ีมตีน้ทนุในก�รดำ�รงชวิีต ทีม่โีอก�ส 

 ประสบคว�มสำ�เร็จและมีคว�มสุขได้ไม่ย�ก

• โชคชะตาชีวิต เป็นสิ่งที่ถูกกำ�หนดข้ึนม�จ�กตัวเร� ครอบครัว  

 และสิ่งแวดล้อม มีคำ�กล่�วว่� โชคชะต�ของแต่ละคนเป็นเรื่อง 

 ที่ถูกกำ�หนดม� ไม่ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ทำ�ให้ดีม�กที่สุดได ้

  หรือเมื่อถึงคร�วเคร�ะห์ก็ทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยน้อยที่สุดได้ 

 เช่นกัน ก�รรู้จักต่อสู้กับโชคชะต�ชีวิต ไม่ยอมแพ้ ในที่สุดก็จะ 

 ประสบคว�มสำ�เร็จและมีคว�มสุขอย่�งที่ตั้งใจไว้

• ฮวงจุ้ย คือ ธรรมช�ติที่อยู่รอบตัวเร� ใครมีคว�มรู้ คว�มเข�้ใจ 

  ก็ส�ม�รถนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองได้ แต่ก�รที่จะได้พบ 

 ผู้ที่มีคว�มรู้จริง มีคว�มเข�้ใจฮวงจุ้ยอย�่งลึกซึ้งนั้น เป็นเรื่องย�ก 

 ซึ่งผมตั้งใจอย่�งยิ่งที่จะทำ�ให้หนังสือเล่มนี้ช่วยเหลือชีวิตทุกคน 

 ให้ดีขึ้น 
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• การศึกษาที่ดี คนที่ขวนขว�ยศึกษ�เล่�เรียน เม่ือมีคว�มรู้  

 คว�มชำ�น�ญ ย่อมมีคว�มเข�้ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว นำ�คว�มรู้ 

 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง นำ�พ�ชีวิตตนเองให้ประสบ 

 คว�มสำ�เร็จและมีคว�มสุขได้ไม่ย�กนัก

• การมีศีลธรรมที่ดีงาม เมื่อได้รับก�รหล่อหลอมจ�กครอบครัว  

 สิ่งแวดล้อม จนเกิดก�รยอมรับและนำ�ม�ปฏิบัติ รวมถึงก�ร 

 เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับตนเอง คนรอบข้�ง สังคม  

 ให้อยู่ร่วมกันได้อย�่งมีคว�มสุข

จากองค์ประกอบทั้ง 5 อย่างนั้นมีความสัมพันธ์เป็นขั้นๆ ดังนี้

การมีศีลธรรมที่ดีงาม ส�ม�รถทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จได้ แต่ถ้�

ต้องก�รประสบคว�มสำ�เร็จ และมีคว�มสุขเพิ่มขึ้น ก็ต้องมี “ความรู้”

ก�รมีศีลธรรม มีคว�มรู้ ก็ส�ม�รถทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จได้ แต่ 

ห�กได้เพิ่มเรื่องของ “ฮวงจุ้ย” เข้�ไป ก็จะยิ่งประสบคว�มสำ�เร็จและมี 

คว�มสุขได้อย�่งรวดเร็ว และยิ่งใหญ่ขึ้นอีกหล�ยเท่�ทวี

ก�รมีศีลธรรม มีคว�มรู้ มีโอก�สได้นำ�ฮวงจุ้ยม�ใช้ในชีวิต เป็น  

“โชคชะตา” ที่ถูกกำ�หนดม� และเมื่อประสบคว�มสำ�เร็จและมีคว�มสุข 

แล้ว ก�รได้นำ�คว�มสำ�เร็จม�ช่วยเหลือตัวเอง คนรอบข�้ง และสังคมอย่�ง

ตั้งใจ ก็จะส่งผลให้เกิดก�รสั่งสม “บุญวาสนา” เพื่อใช้ในภพช�ติถัดไป
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จะเหน็ไดว้�่ “ฮวงจุย้” เปน็องคป์ระกอบทีส่ำ�คญั ทีส่ง่ใหช้วีติ “ประสบ

ความสำาเร็จ” และมี “ความสุข” ง�่ยและเร็วกว�่คนที่ไม่เคยรู้คว�มลับของ

ศ�สตร์นี้ 

ก�รท่ีผมนำ�คว�มรู้เรื่อง “ฮวงจุ้ยจักรพรรดิ” ซึ่งเป็นศ�สตร์คว�มรู้

โบร�ณกว�่ 6,000 ปี ม�เผยแพร่ ก็เพื่อให้ผู้ที่มี “โชควาสนา” หยิบหนังสือ 

เล่มนี้ขึ้นม� เพื่อจะได้ประสบคว�มสำ�เร็จเร็วขึ้น และปรับให้ชีวิตดีขึ้นทุกด้�น 

ไม่ว่�จะเป็นก�รปรับปรุงที่อยู่อ�ศัย สีนำ�โชค อ�ชีพที่ทำ�ให้คุณรวย รวมถึง 

ก�รปรับล�ยเซ็น เป็นก�รเพิ่มโอก�สที่จะประสบคว�มสำ�เร็จเร็วขึ้นไปอีก

หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� หนังสือเล่มนี้จะทำ�ให้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไป 

เป็น “มหาเศรษฐี” และกลับม�ช่วยคนที่ด้อยกว�่ รวมถึงทำ�ให้ประเทศช�ติ

เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ขอให้สำ�เร็จ รำ่�รวย และโชคดีทุกท่�นครับ

สมชัย เจริญวรเกียรติตัว
อย
่าง



คำานิยม

ในทกุคว�มสำ�เรจ็ล้วนมเีคลด็ลบั ถ้�เร�มโีอก�ส 
ได้รู้คว�มลับที่จะสร้�งให้ชีวิตมีคว�มสำ�เร็จสูงสุด  
ไม่อย�กให้พล�ดกับหนังสือดีๆ เล่มนี้ค่ะ

เพร�ะเร�จะโชคดีแคไ่หน ถ�้รูไ้ดว้�่ตวัเองเหม�ะ
กับอะไรม�กที่สุด อาจารย์สมชัย ได้ ไขรหัสลับ 7  
สุดยอดเคล็ดลับของชีวิต ที่ทุกคนอย�กรู้ เพื่อเป็น 
ท�งลัดไปสู่คว�มสำ�เร็จได้รวดเร็วที่สุด

เล่มนี้ คือ หนังสือดีที่พล�ดไม่ได้จริงๆ เลยค่ะ

ทุกครั้งที่จะทำ�ธุรกิจ ผมจะปรึกษ�อ�จ�รย์ 
ตลอดเวล� โดยเฉพ�ะเรื่องก�รทำ�พิธีกรรมต่�งๆ เช่น 
ก�รเซ่นไหว้ หรือเวล�ฤกษ์ง�มย�มดี แม้กระทั่งบ้าน 
ผมเอง ทุกกระเบียดนิ้ว ทิศ มุม เวลา ลงเสาเข็ม  
ก็ผ่านท่านอาจารย์สมชัยครับ ผมเชื่อในความรู้และ 
สิ่งที่มองเห็นของอาจารย์ โดยเฉพาะเรื่องลายเซ็น 
ขอบคุณที่ได้มาเจอท่านครับ

พีระ นีรพิทักษ์ 
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน) 
ตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�รและรองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส 
โครงก�รสำ�เพ็ง 2

ตอนแรกดิฉันว่�ศ�สตร์ฮวงจุ้ยและล�ยเซ็นเป็น
เรื่องเหลือเชื่อสำ�หรับคนที่จบด้�นวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยี
อย่�งดิฉัน แต่พอม�ได้ศึกษ�และเรียนรู้กับอ�จ�รย์สมชัย 
ทำ�ให้คว�มรู้สึกและคว�มคิดเปลี่ยนไป กล�ยเป็นเรื่อง 
น่�ทึ่งและอัศจรรย์ใจอย่�งยิ่ง ทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิต 
ของดิฉันเปลี่ยนไปเพียงแค่เปลี่ยน “ลายเซ็น” มีแต่สิ่ง
พิเศษ และส่ิงดีๆ เข้ามามากมาย ซึ่งดิฉันได้พิสูจน์ 
และประจักษ์ด้วยตนเอง บอกได้คำ�เดียวว่� “ส่ิงที่ได้รับ  
มันคุ ้มค่า น่าทึ่ง และเหนือความคาดหมายจริงๆ”  
ขอขอบคุณอ�จ�รย์สมชัย

อรุโณชา ภาณุพันธุ์
ผู้บริห�ร บริษัทบรอดค�ซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำ�กัด 
และผู้จัดละคร ไทยทีวีสีช่อง 3
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ประทับใจท่�นอ�จ�รย์สมชัยม�ก ได้เรียนรู้ศ�สตร์ 
ด้�นฮวงจุ้ย รวมทั้งก�รเปลี่ยนล�ยเซ็น และได้ประสบก�รณ์
ตรง พอเปลีย่นลายเซน็เกดิปาฏหิารยิไ์ด้งานใหม่ในตำาแหนง่
ที่สูงขึ้น ดีขึ้นทุกเรื่องในเวลาไม่ถึง 1 เดือน หนังสือเล่มนี้ 
จะเป็นเข็มทิศให้กับผู้อ่�นส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รปรับเปลี่ยน
ชีวิตให้ดีขึ้นได้ตลอดไป

ดร. สุรศักดิ์ อำานวยประวิทย์
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค บริห�รง�นเครือข�่ยส�ข�ตะวันออก 

ธน�ค�รไทยเครดิต เพื่อร�ยย่อย

ตอนแรกดิฉันว่�ศ�สตร์ฮวงจุ้ยและล�ยเซ็นเป็น
เร่ืองเหลือเชื่อสำ�หรับคนที่จบด้�นวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยี
อย่�งดิฉัน แต่พอม�ได้ศึกษ�และเรียนรู้กับอ�จ�รย์สมชัย 
ทำ�ให้คว�มรู้สึกและคว�มคิดเปล่ียนไป กล�ยเป็นเรื่อง 
น่�ทึ่งและอัศจรรย์ใจอย่�งยิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต 
ของดิฉันเปลี่ยนไปเพียงแค่เปลี่ยน “ลายเซ็น” มีแต่สิ่ง
พิเศษ และสิ่งดีๆ เข้ามามากมาย ซึ่งดิฉันได้พิสูจน์ 
และประจักษ์ด้วยตนเอง บอกได้คำ�เดียวว่� “สิ่งที่ได้รับ  
มันคุ ้มค่า น่าทึ่ง และเหนือความคาดหมายจริงๆ”  
ขอขอบคุณอ�จ�รย์สมชัย

 ฐิตาภรณ์ อรุณโชติ
จ�กลูกจ้�งสู่เจ้�ของธุรกิจของตัวเอง
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ประมวลภาพส่วนหนึ่งความสำาเร็จจากฮวงจุ้ยจักรพรรดิ

SME  ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์

สม�คมธรรมศ�สตร์
นักธุรกิจระยอง

บริษัท DD Property

Viva สุขุมวิท

Winner Group
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