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การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค 1)เพื่อวิเคราะหความหมายและคุณ คาของ
ศาสตรฮวงจุยที่เปนมาในอดีตจนถึงปจจุบัน 2)เพื่อศึกษาอิทธิพลของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ผูวิจัยใชวิธีการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของ เก็บขอมูลภาคสนาม การสังเกต (Observation) และการสัมภาษณเชิงลึก (In- Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (KeyInformants) ถึงประวัติความเปนมา ความหมาย (Meaning) กระบวนการเรียนรู (Learning Process) คุณ คาและอิทธิพลของศาสตรฮวงจุยที่มีตอ
วิถีชีวิตของคนในสังคมไทย โดยทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดของขอมูล (Typological Analysis)
และทําการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation Method) ผลการวิจัยพบวา
ลั ก ษณะของศาสตร แ ห ง ฮวงจุ ย เป น ภู มิ ป ญ ญาจี น โบราณ ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร ท างวั ฒ นธรรมอั น ยาวนานและเก า แก มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เปนความเชื่อที่สืบทอดกันมานับพันปอีกทั้งยังเปนแนวความคิด (Concept) วิธีการ (Methodology) และ
เครื่องมือ (Tool) ในการสรางความรู ดังนั้นฮวงจุยจึงหมายถึงศาสตรและศิลปที่ วาดวยระบบการจัดสภาพแวดลอม ที่อาศัยหลักการในการดู
ทิศทางของลมและน้ํา ความสมดุลแหงธรรมชาติที่มีความเชื่อวาทุกสิ่งในสากลโลกนี้จะประกอบดวยธาตุพื้นฐาน 5 ธาตุ คือ ทอง น้ํา ไม ไฟ และ
ดิน แตละธาตุจะมีทั้งพลังหยิน (Negative Energy) และพลังหยาง (Positive Energy)
กระบวนการเรียนรู (Learning Process) ของศาสตรฮวงจุย พบวา กระบวนการถายทอดและวิธีเรียนรูศาสตรฮวงจุย สามารถ
แบงไดออกเปน 2 ประเภท คือ 1) การถายทอดรูปแบบเปนทางการโดยวิธีก ารบรรยาย เปนการถายทอดความรูดวยการเปดสอนอบรมและ
เรียนรูในสถาบันการศึกษาเอกชนตางๆ เชน สถาบันศาสตรฮวงจุยประเทศไทย โดยจะมีหลักสูตรการสอนในระยะสั้นๆ แตในสถาบั นการศึกษา
ของรัฐยังไมมีการเปดสอนศาสตร ฮวงจุยมีเพียงแตการทําวิจัยที่เกี่ยวของระหวางศาสตรฮวงจุยกับสาขาสถาปตยกรรม 2) การถายทอดความรู
รูปแบบไมเปนทางการโดยผานทางความสัมพันธของครอบครัว และเครือญาติ ดวยการบอกเลาและมอบตําราแลวใหผูเรียนสังเกตและจดจํา
นําไปทําเปนแบบอยางตอไป ซึ่งการเรียนรูวิธีนี้จะตองอาศัยประสบการณโดยผานตัวบุคคลเปนสําคัญและมีการสอดแทรกคุณธรรม
การวิเคราะหคุณคาของศาสตรฮวงจุย พบวา ฮวงจุยเปนศาสตรที่มีคุณคาหลักอยู 2 ดานดวยกัน ไดแก คุณคาดานที่ 1) คุณคาใน
ตัวของศาสตรฮวงจุย ซึ่งประกอบดวย 1.1) คุณคาที่เกิดจากคุณคาในตัวของศาสตรฮวงจุยเองที่มีรากฐานอันเกิดจากการสังเกตปรากฏการณตางๆ
จากสภาพแวดลอม ทางธรรมชาติ และความเปนไปของจักรวาล โดยการเก็บขอมูล และนํามาวิเคราะห และ1.2) คุณ คาดานหลักการตางๆของ
ศาสตรฮวงจุยที่วาดวยสูตรการคํานวณ กระแสพลังของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ คุณ คาดานที่ 2) เปนคุณ คาของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอบุคคล
ไดแก 2.1) คุณคาภายนอก (Extrinsic Value) ทางดานเศรษฐกิจ การเงิน ซึ่งศาสตรฮวงจุยเปนศาสตรที่แสดงขอมูลสําหรับการตัดสินใจเพื่อการ
ลงทุน ดานการงาน พบวา ฮวงจุยทําใหเกิดกําลังใจและความมั่นใจในการประกอบอาชีพ ดานสุขภาพ พบวา การจัดที่อยูอาศัยใหตรงตามหลัก
ฮวงจุยจะสงเสริมใหผูที่อยูอาศัยมีสุขภาพทางจิตที่ดีและสุขภาพทางกายที่แข็งแรง ดานความรัก พบวา สงเสริมใหผูที่อยูอาศัยเกิดความรักใคร มี
ครอบครัวที่เปนสุขมีความสามัคคีกัน ดานสติปญญาไดสงเสริมการพัฒนาสติปญญาของมนุษยใหรูจักกระบวนการคิด วิเคราะห และเชื่ อมโยง
ความสัมพันธ 2.2) คุณคาภายใน (Intrinsic Value) ไดแก ดานคุณธรรม พบวา สงเสริมใหทุกคนทํา ความดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีการสอนให
คํานึงถึงสิ่งที่ถูกและผิดไมหลงงมงาย ดานจริยธรรมสงเสริมใหมนุษยมีการดําเนินชีวิตและความประพฤติที่เหมาะสม ดานความกตัญู พบวามี
การแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษดวยการเซนไหวบูชาบรรพบุรุษ ดานสุนทรียะ พบวา เปนศาสตรเกี่ยวของกับความงามทั้งในดานศิลปะ และ
ในธรรมชาติ
ศาสตรแหงฮวงจุยมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยอันเนื่องมาจากปจจัยดังตอไปนี้ 1) การผสมผสานทางวัฒนธรรม
ระหวางคนจีนกับคนไทยนั้นทําใหเกิดการกลมกลืน และสงผานดานความรูและดานความเชื่อศาสตรฮวงจุย ของคนทั้งสองชาติ 2) ความเชื่อ
พื้นฐานศาสตรฮวงจุยที่มีรากฐานมาจากปรัชญาจีนซึ่งคลายกับแนวคิดทางพุทธศาสนา 3) การเผยแพรความรูศาสตรฮวงจุยในสังคมไทย 4) การ
ยอมรับความรูศาสตรฮวงจุยเพื่อตอบสนองความตองการทางจิตวิทยา 5) การเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และสรางกําลังใจ 6) การเปนสิ่งผูกพัน
กับสังคม และเปนสมบัติรวมของทุกยุคทุกสมัยทุกถิ่น 7) การนําศาสตรฮวงจุยปรับประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและมีการสืบทอดความเชื่อ
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This research study based on the methodologies of qualitative research. The objective of this qualitative research were : 1) to
analyze and trace back the meaning and value of Feng Shui's science from the past to present, 2) to study the influence of Feng Shui's science
that affect the way of life of Thai people. In using qualitative research, the researcher reviewed relevant literatures, and collected data through
in-depth interviews with key informants as well as on-site observations. The interviews covered history, meaning, learning process, and value
and influence of Feng Shui on the way of life of people in the Thai society. The content, typological analyses techniques and triangular
method were employed to analyze and ensure validity of the data. The research's results were as the followings.
The science of Feng Shui is an ancient Chinese wisdom with long history on traditions and cultures. It is the belief that has been
inherited over thousands of years. Because Feng Shui's concept, method, and tools have been used to create knowledge, Feng Shui is therefore
considered the art and science that refers to a mechanism to handle the surroundings through the principle of wind and water directions and the
balance of nature. The latter believes that everything in the Universe is composed of five basic elements including gold, water, wood, fire and
earth. Each element consists of both the power of Yin or “Negative Energy” and yang or “Positive Energy”.
With regards to the learning process of Feng Shui, this study found two ways of learning process which are formal and informal
knowledge transfers. 1) Formal knowledge transfer refers to lectures by means of short-course teaching and training by private educational
institutes such as Thailand Feng Shui Institute. Although, no such courses taught in a public educational institute, research in this area has
been carried out in the field of architecture. 2) In formal knowledge transfer occurs through family ties and kinship with the story telling and
document giving. Learners must observe and recognize the knowledge to utilize in their future's practice. This learning process requires the
learner's experience and moral awareness.
In term of the value of Feng Shui, the study that Feng Shui is a science that has two core values including: 1) values embedded in
Feng Shui that consists of 1.1) the value of Feng Shui rooted from the observation on phenomenon, nature, and the Universe, and the analysis
of the observed data, and 1.2) the value of the formula principles of Feng Shui and the power flow of the surrounding environment. 2) The
value of feng shui that affects individuals including: 2.1) Extrinsic value which refers to economic and financial aspects. These aspects
provide information useful for investment's decision making. For career, Feng Shui encourages and builds confidence to work well. In line of
health, the study indicated that living arrangements based on Feng Shui principles results in residents' good health both mentally and
physically. For love, Feng Shui blesses loving home, family unity and harmony. For intellectual aspect, Feng Shui supports the development
of human intellect, knowing the thought and analytical processes; 2.2) Intrinsic value which include moral, ethical, grateful, and aesthetic
aspects. For morality, this study found that Fend Shui encourages people to behave well, be honest, pay attention to what is right and wrong,
and not be credulous. For ethics, Fend Shui promotes the ethical conduct of human life. With the gratitude, Fend Shui taught people to show
gratitude to their ancestors with offerings worship. For aesthetic aspect, this study found that Fend Shui is the science that deals with the
aesthetic beauty, both in art and in nature.
Science of Feng Shui influences the way of life of people in the Thai society due to the following factors: 1) The integration of
culture between Chinese and Thai peoples results in harmony and transmission of knowledge of the two peoples and the. 2) Basic beliefs of
feng shui are rooted in Chinese philosophy, which is similar to the Buddhist concept. 3) Feng Shui Knowledge has been disseminated in
Thailand 4) Feng Shui has been accepted to meet psychological needs. 5) Feng Shui is used as moral and spiritual supports. 6) Feng Shui is
attached to the society and considered properties common to all residents at all times. 7) Feng Shui has been applied in the Thai lifestyle and
inherited beliefs from one generation to the other continuously.
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ดร.ธีร ศัก ดิ์ อุนอารมยเลิศ อาจารยที่ป รึก ษาวิ ทยานิ พ นธ อาจารย ดร.นงลัก ษณ จันทาภากุ ล
ผูทรงคุณ วุฒิ อาจารย ศรวิชา กฤตาธิก าร เปน ผูเชี่ย วชาญตรวจสอบเครื่ องมือ ในการวิจัย และ
อาจารย ดร.ปานพิมพ เชื้อพลากิจ ใหความชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแนะนําแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ในการทําวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณยิ่งๆ ขึ้นในครั้งนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูง ไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผูใหขอมูลสําคัญทุก ทาน อันประกอบด วยพระอาจารย , ทาน
อาจารย , ซิ น แสฮวงจุย , เจ าของธุ ร กิจ , เจ า ของสถานประกอบการ และเจา ของที่ อยู อ าศั ย ที่
อนุเคราะหเสียสละเวลาอันมีคาใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการสัมภาษณ รวมถึงสื่อ
ตางๆ ที่เผยแพร เพื่อเติมเต็มขอมูลในงานวิทยานิพนธฉบับนี้
ขอน อมรํ าลึก ถึงพระคุณ ของคุณ พอ คุณ แม พี่น องและคนในครอบครั ว ที่ค อยดู แ ล
ชวยเหลือเปนกําลังกาย กําลังใจตลอด รวมทั้งผูที่มิได เอยนามมา ณ โอกาสนี้ ที่ไดมีสวนรวมใน
การศึกษาคนควางานวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จเปนอยางดี
สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณาจารยทุกทาน
ที่ไดแนะนําสั่งสอนตลอดมาจนสําเร็จการศึกษา และผูวิจัยขอมอบคุณคาหรือประโยชนอันเกิดจาก
งานวิทยานิพนธฉ บับนี้ ขอนอมบูชาแดพระคุณบุพพการีทุกทานอันมี บิดา มารดา ครู อุปชฌาย
อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา และผูที่มีพระคุณทุกทานที่ไดใหการสนับสนุนสงเสริมมาดวยดี
ตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จเปนวิทยานิพนธฉบับนี้
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
องคความรูหรือศาสตรตางๆ ที่มีอยูในสังคมโลกตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ที่มนุษย
คิดคนขึ้นโดยใหประสานกลมกลืนกับธรรมชาติอยางสมดุล บางศาสตรก็บั่นทอนระบบนิเวศใน
ธรรมชาติ แตศาสตรสวนใหญที่มีความสัมพันธ กับธรรมชาตินั้นมักจะไดรับการยอมรับผานการ
พัฒนามาอยางตอเนื่อง สลับซับซอนและถายทอดสืบตอกันมาชานานในสังคมโลก ศาสตรดั้งเดิม
ที่มีรากเหงาทางความคิดเชิงอภิปรัชญา (Metaphysics) และจิตวิทยาศาสตรหนึ่ง ซึ่งเติบโตขึ้นใน
สังคมไทยในปจจุบันอยางเห็นไดชัดคือ ศาสตรฮวงจุย
ศาสตรดั งกลาว กลายเปน ศาสตรสากล (ละเอียด ศิลาน อย, 2530: 21-24) คือมี
ลักษณะความเปนสากล (Universality) โดยมีการศึกษาหรือนําไปใชกันอยูทั่วไปแทบจะทุกหนแหง
ที่มนุษยอาศัยอยู เพราะมีการรับรูที่ตรงกันของความเปนศาสตรที่นําไปสูการสรางความสมดุลตาม
ธรรมชาติ และเปนที่นาสนใจวาทําไมศาสตรนี้ถึงแพรกระจายไปทั่วทุก ประเทศในโลก แมแต
ชาวตะวันตกเองก็ยังใหความสนใจในศาสตรดังกลาวอยางกวางขวาง ซึ่งแทจริงแลว ศาสตรฮวงจุย
นี้มีจุดกําเนิดในแถบเอเชีย คือ ประเทศจีน ในยุคโบราณเมื่อประมาณ 5000 กวาปลวงมาแลว
จัดเปนศาสตรโบราณทีเ่ กี่ยวของกับการบริหารและจัดการพลังงานที่เกิดจากลม น้ําและพลังงาน
สนามแมเหล็กไฟฟา ซึ่งพลังงานทั้งหลายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้ มีผลกระทบตอสิ่งที่มีชีวิต
ทุกๆ อยางบนโลก โดยมีการศึกษาลักษณะเฉพาะของเหตุการณและปรากฏการณ (Particulary
Phenomena) ซึ่งนํามาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการตีความเพื่อหาจุดสมดุลตามแนวคิดในศาสตรฮวง
จุยแลวจึงนํ าผลที่ได เหลานี้ ไปประยุก ต และผสมผสานรวมกับสาขาวิชาต างๆ ในปจ จุบัน เชน
ภูมิศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร แพทยศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร มนุษยศาสตร
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร รัฐศาสตร ดาราศาสตร และโหราศาสตร เปนตน
ฮวงจุยเปนศาสตร ขององคความรูที่มีมาแต โ บราณ (กีรติ บุญเจือ, 2545: 35) โดยที่มี
รากฐานอันเกิดจากการสังเกตปรากฏการณตางๆ จากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและความเปนไป
ของจักรวาลตามวิธีคิดในเชิงปรัชญาของปราชญชาวจีนที่เฟองฟูอยูในราชสํานัก เพื่อที่จะทําความ
เขาใจปรากฏการณตามกระบวนการทางธรรมชาติและความเปนไปของจักรวาล โดยการรวบรวม
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อการดํารงชีวิต จากนั้นจึงทําการลอง
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ผิด ลองถูกและจัดวางรูปแบบของสิ่งที่มนุษ ยสรางขึ้น ใหปลอดภัย จากผลกระทบทางธรรมชาติ
(Natural Impact) อัน เปน รากฐานที่มาของศาสตรฮวงจุย ซึ่ง เปน ทั้ง แนวความคิด (Concept)
วิธีการ (Methodology) และเครื่องมือ (Tool) ในการสรางความรู
ความหมายที่มีมาแตเดิมของคําวา ฮวงจุย (สินศักดิ์ วิศิษฐสกุล, 2550: 5-9) ฮวง แปลวา
ลม สวน จุย แปลวา น้ํา ถาแปลตามความหมายโดยรวมคือ ลมและน้ํา ซึ่งลมจะพัดพานําเอาพลังงาน
มาดวย ฉะนั้นลมจึงเปนเสมือนพาหนะของพลังงาน ดังนั้นจึงตองมีภูเขาเพื่อปองกันลมและน้ําเพื่อ
กักเก็บพลังงาน โดยมีกุศโลบายของการวางภูมิทัศนในลักษณะของการหลบลมรับน้ํา เพื่อสราง
ความอุดมสมบูรณและความเจริญรุงเรือง ในการจัดฮวงจุยใหไดผลดีนั้น สิ่งที่ควรตระหนักกอนที่
จะเกิดสิ่งปลูกสรางขึ้น คือ การเลือกชัยภูมิและทําเลที่เหมาะสมถูกตอง ซึ่งตองมีลักษณะของ
ภูเขาปกปอง โอบลอม ไมมีลักษณะที่เปนวิบาก และมีทางน้ําไหลผานในตําแหนงที่เหมาะสมอัน
เปนมงคล ไมเปนทางน้ําพิฆาต เพื่อใหเกิดกระแสสมดุล สิ่งที่ซินแสใหความสําคัญคือ การคนหา
กระแสและทิศทางของพลัง มังกรที่ดี เพื่อเชื่อมโยงไปสูก ารหาทําเลสําหรับสร างสุสาน และหา
ชัยภูมิเพื่อสรางบานพักอาศัย โดยอาศัยพลังที่เปนคูตรงขามของพลังงานที่ตองอาศัยซึ่งกันและกัน
เพื่อรักษาความสมดุลที่เรียกวาหยินและหยาง ไดแก รอนคูกับเย็น มืดคูกับสวาง ดําคูกับขาว หยุดนิ่ง
คูกับเคลื่อนไหว เปนตน เมื่อพลังงานของทั้งสองเกิดความสมดุล จะกอใหเกิดความอุดมสมบูรณ
และความเจริญรุงเรื องในสถานที่นั้น ๆ สวนสิ่งที่นํ ามาพิจารณารวมก็คือ องคประกอบของภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ เพื่อเปรียบเทียบกับทิศทาง ระดับความสูง ขนาด สิ่งที่มีลักษณะคุกคามหรื อ
อํานาจที่เกิดจากสภาพแวดลอมโดยรอบ ศาสตรฮวงจุยจึงใหความสําคัญกับสถานที่ ทิศทาง เวลา
และปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามมา ในทางการแพทยแผนจีนไดพิสูจนแลวพบวา เมื่อหยินและหยาง
ของรางกายไมสมดุลก็จะเกิดการเจ็บไขไดปวย จึงเปนเหตุ ผลที่มีการบริโภคแตงโมในฤดู รอน
สวนในฤดูหนาวก็จะหันมาดื่มน้ําขิง เพราะแตงโมเปนผลไมที่มีความเย็นสามารถดับความรอนใน
รางกายได สวนขิงเปนพืชที่มีความเผ็ดรอนสามารถสรางความอบอุนใหแกรางกายได
ในราชอาณาจักรจีนแตอดีตนั้นนักปราชญของราชสํานักถือเปนผูที่มีความสําคัญในการ
พัฒนาศาสตรฮวงจุย ซึ่งเมื่อเราเอยถึงคําวาปราชญของชาวจีนนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งกวานักคิดใน
ปจ จุบัน เพราะปราชญ ชาวจีน ในสมัยกอนนั้ น มีก ารศึก ษาทั้งทางด านศาสนา วัฒ นธรรม การ
ปกครอง การสงคราม การแพทย เขียนตําราพิชัยสงครามรวมไปจนถึงศาสตรฮวงจุยดวย (มาโนช
ประภาษานนท, 2542: 14) โดยศาสตรฮวงจุยนั้นไดรับการพัฒนามาตั้งแตสมัยราชวงศเซี่ ย (2100
BC–1700 BC) ซึ่งเปนราชวงศแรกของอาณาจักรจีน โดยปราชญของจีนไดใชศาสตรฮวงจุยในการ
หาชัยภูมิที่เหมาะสมในการสรางเมือง เชน การตรวจดินและพืชพันธุวามีความอุดมสมบูรณเพียงพอ
หรือไม การตรวจดูกระแสน้ําวามีการพาพลังจากธรรมชาติเขามาหรือออกไป ตรวจดูสภาพลมฟา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

3
อากาศ รวมไปถึงสุขภาพของสัตวที่อาศัยอยูภายในชัยภูมินั้นๆ ดวย เพื่อใหแนใจวาชัยภูมินั้นมีพลัง
ธรรมชาติ ที่ดีเขามาหลอเลี้ยง ซึ่งจะทําใหผูคนที่อยูอาศัย ในเมืองนั้ นได รับพลังที่ดี จากธรรมชาติ
สงผลใหเกิดความเจริญรุงเรือง รวมไปถึงการสรรหาทําเลที่จะสรางหลุมฝง ศพของบรรพบุรุษหรือ
สุสานของจักรพรรดิ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญู และความเจริญรุงเรืองของราชวงศ ซึ่งปรากฏ
ขึ้นมาในแงมุมเชิงประวัติศาสตร อันเห็นไดชัดในเวลาตอมา
ศาสตรฮวงจุย (อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ, 2546: 45) เปนภาพรวมของธรรมชาติ ที่ถูก
กําหนดขึ้ น โดยมนุ ษ ย เริ่มต น ด ว ยองคค วามรูที่ วาด ว ยการคัด เลือ กสิ่ ง มงคลและหลีก เลี่ย งสิ่ ง
อัปมงคลจนไดแพรหลายกลายเปนปรากฏการณท างวัฒนธรรมที่มีเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งเปน
ศาสตรและศิลปที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอม แนวทางพื้นฐานของศาสตรฮวง
จุยจะเนน ไปที่ความสัมพันธของคนกับธรรมชาติ ที่แวดลอมไปดวยสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้น อยาง
สมดุลรวมเรียกวา “ความสัมพันธระหวางฟากับคน” แนวทางนี้สอดคลองกับความเชื่อเรื่องจักรวาล
ที่รวมไปถึงทัศนะดานสุนทรียศาสตรในอารยธรรมเกาแก ของจีนที่วา “ฟาและคนหลอมรวมเปน
หนึ่ง” ตอมาจีนไดมีการขยายแสนยานุภาพทางการทหารและการคาออกสูทั่วโลก โดยสวนหนึ่งได
นําความรูในศาสตรฮวงจุยไปดวย ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับอารยธรรมจีนที่กาวขาม
โพนทะเลมาสูสังคมไทย โดยที่สภาพสังคมไทยในอดีต ไดปรากฏสภาพสิ่งปลูกสรางมากมายจาก
บันทึกในเอกสารทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับ การจัดวางชัยภูมิตามรูปแบบของไทยในการสราง
บานเรือนที่อยู อาศัย ปราสาทราชวัง ศาสนสถาน โดยสรางใหสอดคลองตามสภาพของวิถีก าร
ดํารงชีวิตของไทยที่ต องอาศัยสภาพทางภูมิศาสตร ภูมิอากาศตามธรรมชาติ ความเชื่อตามหลัก
โหราศาสตรซึ่งถือเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งประกอบในตําราพิชัยสงคราม และผนวกรวมกับคติ
ความเชื่อตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งไดปรากฏสัญลักษณของทําเลในการวาง
สถานที่ตั้งพระบรมมหาราชวัง วัดและบานเรือนโดยไมมีสวนใดขัดแยงกับวิถีทางธรรมชาติ อีกทั้ง
ยังสอดคลองสัมพันธกับศาสตรฮวงจุยตามแบบฉบับของจีน เพียงแตจะสะทอนแนวคิดไปคนละ
แงมุมเทานั้น ดังเชน
1. สภาพที่ลุม การสรางบานจะมีลักษณะใตถุนสูงอยูใกลริมน้ําเพื่อหลีกหนีน้ําที่หลาก
มาในฤดูฝน เย็นสบาย เพราะมีใตถุนไวหลบอากาศที่รอนในฤดูรอน
2. สภาพที่ดอน การสรางบานอยูเชิงเขาซึ่งอยูดานหนาภูเขาเพื่อทําการเกษตรในที่ราบ
ดานลาง เมื่อวางเวนฤดูการเกษตรก็หาของปาบนภูเขา
3. ปราสาทราชวัง นั้ น ได มีก ารสร างพระปรางคม หาธาตุ ตามความนิ ยมในกระแส
วัฒนธรรมหลวงแหง ลุมน้ํ า เจา พระยา ตั้ งแต ประมาณปลายพุ ทธศตวรรษที่ 18 จนถึงต น พุท ธ
ศตวรรษที่ 19 ลงมา หรือการยายเมืองหลวงโดยสรางพระบรมมหาราชวังอันมีวัดพระศรีรัตนศาสดา
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รามอยูภายในตั้งเปนราชธานีในยุคตนแหงกรุงรัตนโกสินทร(เสมอชัย พูลสุวรรณ, 2539: 2) ที่ตั้งอยู
ฝงตรงขามกรุงธนบุรีซึ่งเปนเมืองหลวงเกา อันมีเหตุผลหลายประการในการยายเมืองหลวง และ
หนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือ ลักษณะของการไหลพุงกัดเซาะตลิ่งจนพื้นที่หดหายไปมากจากกระแสน้ําที่
เปนแนววิถีโคงของแมน้ําเจาพระยา
4. ศาสนสถาน สวนทางดานคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาในบริบทความยิ่งใหญ
แหงพุทธภาวะ อันมีพระวิหารหลวงประดิษฐานองคพระศรีศากยะมุนีสมมุติเปนสุทัสสนะนครบน
ยอดเขาพระสุเมรุ ศูนยกลางแหงจักรวาล และพระอุโบสถซึ่งตั้งอยูทางทิศใตทายพระวิหารหลวง
ภายนอกพระระเบียงออกไปถูกสมมุติใหเปนชมพูทวีป ซึ่งเปนมหาทวีปทางทิศใตของเขาพระสุเมรุ
ในความหมายของการเป น สถานที่ที่ ต รั สรู ข องพระพุ ทธเจ าทุก พระองค ที่ ปรากฏให เห็ น ใน
วัดสุทัศนเทพวราราม (เสมอชัย พูลสุวรรณ, 2539: 18)
5. การรับเอาศาสตรฮวงจุยเขามาสูสังคมไทยในยุคแรก เกิดจากความสัมพันธทางการ
คาขายและการอพยพยายถิ่นฐานเพื่อลี้ภัยทางการเมืองของชนชาวจีนมาสูแผนดินสยาม ซึ่งไดนําเอา
องคความรูเหลานี้ติดตามมาดวย แตยังไมมีความนิยมแพรหลายมากนัก เพราะเดิมเปนลักษณะองค
ความรูของชาวจีนที่อพยพมาอาศัยในประเทศไทยเทานั้น จนเขามาสูยุคสังคมอุตสาหกรรม (คลื่น
ลูกที่ 2) ที่เกิด การลงทุนในระบบอุต สาหกรรมอยางมหาศาล การแขงขัน ทางการผลิตที่ผานการ
สงเสริมและสนับสนุนของภาครัฐมาแตอดีตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 (25302534) ของประเทศ การโหมใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมากมายเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ตามกระแสหลักของโลก คือ การบริโภคนิยมที่มุงสูผลประโยชนสูงสุด ภายใตระบบทุนนิยมขาม
ชาติอุดมการณทุนนิยมในเรื่อง “การแขงขันอยางเสรี” (Free Competition) ทีค่ อนขางจะเปนอุดมคติ
ผานระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เปดกวางสูโลกาภิวัตน กอใหเกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม
อยางไรพรมแดนเขาสูสังคมไทย โดยขาดความรอบรูที่จะเปนภูมิคุมกันในการกลั่นกรองที่ ดี ได
สงผลกระทบตอระบบคุณคา ความเชื่อ พฤติกรรม การดํารงชีวิตและการปฏิสัมพันธในสั งคมไทย
ใหปรับเปลี่ยนไปจากเดิม คนไทยมีคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยม และบริโภคนิยมเพิ่มมาก
ขึ้น ขาดจิตสํานึกสาธารณะโดยใหความสําคัญสวนตนมากกวาสวนรวม การใหคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนคนและการยึดหลัก ธรรมในการดํ าเนิ นชีวิต เริ่มเสื่อมถอยลง (สุริยะ หินเมืองเกา ,
2550: 207) ทําใหคนในสังคมเริ่มที่จะแสวงหาบางสิ่งซึ่งนํามาเปน หลักประกันเพื่อ ใหเกิดความ
แนนอนมั่นคงในชีวิต หลักประกันเชนนี้แบงเปน 2 อยาง คือ
1. หลักประกันในกฎธรรมชาติ (Natural Law) ที่ตนสามารถควบคุมได มีเหตุมีผล
2. หลักประกันเหนือธรรมชาติ (Super Natural Law) หมายถึง หลักประกันที่เปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ สามารถทํางานไดเหนือธรรมชาติ (พระมหามนตรี ปอมสุข, 2542: 1)
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ดวยสาเหตุดังกลาวขางตน ทําใหผูคนรูสึกถึงความไมแนนอนของวิถีการดํารงชีวิตที่ไรซึ่ง
ความปลอดภัยจากสังคมและวัฒนธรรม จากการไขวควาหาประโยชนสูงสุดในสังคมทุนนิยมทําให
เกิดการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิต สังคมที่เปลี่ยนไปเชนนี้จึงเปดโอกาสใหเกิดการยอมรับเอาศาสตร
ฮวงจุยมาใชในระบบธุรกิจการคา โดยมีเปาประสงคเพื่อเสริมสรางความมั่นคง ความเจริญรุงเรืองใน
ชีวิต และหลีกเรนจากผลกระทบที่ไมดีต อชีวิต ในขณะเดียวกันการใหความหมายและคุณคาของ
ศาสตรนี้จากในยุคอดีตที่คํานึงถึงแตคุณคาความสมดุลทางธรรมชาติมาสูการปรับเปลี่ยนที่คํานึงถึง
คุณคาทางผลประโยชนของสังคมทุนนิยมในยุ คปจจุบัน จะเห็นไดวาสังคมไทยในปจจุ บันนี้ผูคน
กําลังตื่นตัวกับเรื่องของฮวงจุยเปนอยางมาก ไมจํากัดวาจะเปนเมืองเล็ก เมืองใหญในรัฐตางๆ ทั่วโลก
แมในประเทศไทยเองในปจจุบันนี้ ก็จัดวาเปนยุคที่รุงเรืองที่สุดยุคหนึ่งของ “ฮวงจุย” ซึ่งมีผูใหความ
เชื่อถือสนอกสนใจอยางจริงจัง เอาเปนเรื่องเปนราวกันมากขึ้นตามขาวที่ปรากฏในสื่อตางๆ วาสถานที่
ราชการบางแหง พรรคการเมืองบางพรรค บริษัทใหญๆ ระดับประเทศยังตองจางซินแสไวเปนที่
ปรึกษาประจําเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขสิ่งตางๆ ตามศาสตรดังกลาว
วิถีของศาสตรฮวงจุยนั้นมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน ระหวางนี้ไดมีการผสมเอาความ
เชื่อเรนลับจํานวนมาก ซ้ํายังมีการเบี่ยงเบนของศาสตรฮวงจุย ใหปรับไปตามกระแสความนิยมที่
สรางความเชื่องมงาย จนเกิดการสอดแทรกความเชื่อที่มีผลกระทบตอหลักแนวความคิดของความ
เชื่อดั้งเดิม ทําใหแกนสาระสําคัญของศาสตรฮวงจุยจํานวนมากไมไดรับการสืบทอดตอมา และเกิด
ทฤษฎีลวงโลกมากมายที่นํ าพาผูศรั ทธาหลงไปในทางที่ผิด จนกลายเปน สาเหตุสําคัญที่ทําให
ศาสตรฮวงจุยถูกมองวาเปนศาสตรงมงาย เพราะมีการตีความหมายผิดเพี้ยนไปจากเดิมมีการเพิ่มเติม
ความเชื่อ ความหลงและความงมงายเขาไปมากมาย จนคนรุนหลังบางกลุมเริ่มหมดความศรัทธา
และมองเห็นคุณคาของศาสตรฮวงจุยเปนเสมือนศาสตรลี้ลับทั่วๆ ไปที่หาคําตอบไมไดในหลักของ
เหตุและผลอัน เปนขอมูลทางวิทยาศาสตร แต ใ นสถานการณที่ยังตองรักษาผลประโยชน สูงสุด
มนุษยก็ยังพยายามแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ใหคุณคาในรูปธรรมเพื่อเปนแนวทางเสริมสราง
ไปสูความสําเร็จในการดํารงชีวิต สงผลใหศาสตรฮวงจุยยังคงเฟองฟูอยูในรูปแบบที่เปลี่ยนไปจาก
ศาสตรแหงความสมดุลไปสูแนวทางของผลประโยชน
สิ่งหนึ่งที่คนทั่วไป และผูศึกษาศาสตรฮวงจุยมีความเขาใจผิดพลาดคือ โดยสวนมากตาง
เขาใจวาการปรับแตงแกไขฮวงจุยแลวจะทําใหร่ํารวยขึ้น ในขอนี้เองทีท่ ําใหคนทั่วไปตกเปนเครื่องมือ
หาประโยชนของผูแอบอางตนเปนผูมีความชํานาญในศาสตรฮวงจุย เสียเงินเสียทองจํานวนมาก อีกทั้ง
ไดรับผลกระทบโดยเกิดความวิบัติทางรางกาย หนาที่การงานและกิจการรานคา เนื่องจากผลกระทบ
จากการปรับแตงแกไขฮวงจุยที่ผิดพลาด ซึ่งความเชื่อแหงผลในการปรับแตงแกไขตามศาสตรฮวงจุยที่
ถูกตองนั้น สงผลใหชีวิตดีขึ้นจริง แตไมไดหมายความวาทําใหร่ํารวยขึ้น แตเกิดจากสภาพรางกายและ
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จิตใจ อันมีผลมาจากสภาพแวดลอมที่สมดุล ทําใหเกิดพลังงานสนามแมเหล็กไฟฟาที่ดี สงผลใหผูอยู
อาศัยในอาคารบานเรือนนั้นๆ มีสุขภาพรางกายที่ดี และเกิดความสามารถ ความคิด ความอาน ในการ
ประกอบกิจการ ธุรกิจใหมีความเจริญรุงเรือง ซึ่งผลจากการปรับแตงแกไขนั้น คือ สภาพแวดลอมใหม
สนามแมเหล็กใหม ทําใหพบเจอแตสิ่งทีด่ ี และบุคคลทีด่ ี เรื่องราวที่ดีในชีวิตเพียงเทานี้ก็มีผลเพียงพอ
แลวสําหรับความเปนอยูที่ดีขึ้นของบุคคลที่อยูอาศัยในสถานที่นั้น
ในภาพรวมความเขาใจในศาสตรฮวงจุย เมื่อพิจารณาสัญลักษณของหยิน หยางในลัทธิ
เตาอยางถองแทและลึกซึ้งตามหลักธรรมชาติ ซึ่งไดถูกออกแบบใหดูเหมือนวาปลาขาวซึ่งมีตาดํา
และปลาดําซึ่งมีตาขาววายตามเข็มนาฬิกาภายในวงกลมเปรียบเสมือนดานตรงขามของสรรพสิ่ง
ทั้งหลายในโลกวาในสีขาวย อมมีสีดํา และในสีดํ ายอมมี สีขาว เมื่อเปน เชนนั้ น จึงมีก ารตี ค วาม
เปรียบเทียบไววาในสิ่งที่ดียอมมีสิ่งที่เสียประกอบอยู และในสิ่งที่เสียยอมมีสิ่งที่ดี ผสมกันไป ไมมี
สิ่งใดดีทั้งหมด และไมมีสิ่งใดเสียทั้งหมดเชนกัน เมื่อเขาใจเชนนั้นแลวจึงนํามาใชในเชิงบูรณาการ
กับองคความรูอื่นๆ นั่นหมายถึง การเรียนรูที่จะเขาใจในธรรมชาติอยางสรางสรรคเพื่ออยูรวมอยาง
เหมาะสมและสมดุลในสังคมตามยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาอยางไมหยุดนิ่ง
จากแนวคิดและขอมูลที่กลาวมา ผูวิจัยไดเลือกศึกษาศาสตรฮวงจุย ซึ่งถือเปนศาสตรแหง
ความสมดุล โดยการศึกษาวิเคราะหความเปนมาของความหมายและคุณคาที่มีมาในอดีตจนถึงปจจุบัน
ของสังคมไทย เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นรูปแบบที่ถูกปรับเปลี่ยนและใชตอบสนองความเปนไปตาม
กระแสโลก รวมถึงอิทธิพลของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอการดําเนินชีวิต เพื่อเปนการเสนอแนะทาทีที่
เหมาะสมของเรื่องนี้ใหแกสังคม เพราะถือวาเรื่องเหลานี้ในปจจุบันมีการเผยแพรอยางกวางขวางใน
รูปแบบตางๆ ในยุคโลกาภิวัตน และเปนเรื่องที่ทาทายระดับสติปญญา ความสามารถของผูวิจัยเอง ซึ่ง
มีความรูและสนใจที่จะศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องนี้อยางชัดเจนขึ้น
และยังประโยชนแกผูสนใจที่จะศึกษาคนควาในสวนที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ตอไป
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อวิเคราะหความหมายและคุณคาของศาสตรฮวงจุยที่เปนมาในอดีตจนถึงปจจุบัน
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
คําถามการวิจยั
การใหความหมายและคุณคาเกี่ยวกับศาสตรฮวงจุยที่เปนมาในอดีตจนถึงปจจุบั นของ
สังคมไทยในรู ปแบบที่ถูก ปรั บเปลี่ยนไป เพื่อตอบสนองความเปนไปตามกระแสโลกอยางไร
รวมถึงอิทธิพลของศาสตรฮวงจุยที่มีผลอยางไรตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย

7
ขอบเขตในการศึกษาวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาเพื่อวิเคราะหคุณคาศาสตรฮ วงจุยที่มีอิทธิพ ลตอการ
ดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทย โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่จะทําใหสามารถอธิบายบริบท และ
แนวคิดไดอยางครอบคลุมทุกๆ มิติของการวิจัย ซึ่งประกอบดวย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
1.1 การวิเคราะหบริบทของศาสตรฮวงจุย ไดแก
1.1.1 ความหมาย (Meaning) ของศาสตรฮวงจุย
1.1.2 กระบวนการเรียนรู (Learning Process) ของศาสตรฮวงจุย
1.1.3 ความเชื่อ (Belief) ในศาสตรฮวงจุยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต
1.2 ขอบเขตดานสถานที่ที่ไดรับการปรับตามศาสตรฮวงจุย ไดแก
1.2.1 ประเภทที่อยูอาศัย ไดแก บาน อาคารพานิช อพาทเมนท คอนโดมิเนียม
1.2.2 สถานประกอบการ ได แ ก โรงงาน บริษั ท หา งสรรพสิ น ค า ร า นค า
โรงแรม โรงพยาบาล
1.3 การวิเคราะหคุณคาของศาสตรฮวงจุยในอดีตและปจจุบัน ไดแก
1.3.1 คุณคาภายนอก (Extrinsic value) ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานการงาน ดาน
สุขภาพ ดานความรัก ดานสติปญญา
1.3.2 คุณคาภายใน (Intrinsic value) ไดแก ดานคุณธรรม ดานจริยธรรม ดาน
สุนทรียะ ดานความกตัญู
2. ขอบเขตดานประชากร
2.1 กลุมซินแสฮวงจุย
2.2 กลุมผูที่ไดรับการปรับฮวงจุย ไดแก เจาของบาน ผูประกอบการในอาชีพตางๆ
2.3 กลุมผูที่ไมไดรับการปรับฮวงจุย ไดแก บุคคลทั่วไปที่ไมสนใจในศาสตรฮวงจุย
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ศาสตร์ ฮวงจุ้ย (Feng Shui) หมายถึง ความเชื่อที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีดุลยภาพ
ของสภาวะแวดลอม หรือการอยูอาศัยใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมอยางสมดุลในคติของชาวจีน
มีลักษณะใกลเคียงสถาปตยกรรมศาสตร คําวา ฮวงจุย มาจากคําวา ลม(ฮวง)และ น้ํา(จุย) ออกเสียง
ตามสํา เนี ยง จี น แต จิ๋ ว ฮวงจุ ย อาศัย หลัก การของการไหลเวี ยนของลมและน้ํ า ในที่ว างของ
สภาพแวดลอมตางๆ สิ่งนี้เราเรียกมันวา ของไหล ซึ่งนักพยากรณฮวงจุย ที่ดีตองนําของไหลที่ดีมา
ทดแทนของไหลที่ ไ ม ดี หรื อ ป ด กั้น มิ ใ หข องไหลบางอย า งที่ไ ม ดี มารบกวนผูอ ยู อาศั ย คํ า ว า
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“ ฮวงจุย” สองคํานี้ยังใหความหมายที่มาก และกวางไกลลึกล้ําไมรูจบ ครอบคลุมเขาไปในศาสตร
ทุกแขนง แสดงถึงความเจิดจาในสุนทรียภาพอันยิ่งใหญของศาสตรนี้ที่แฝงอยูรอบๆ ตัวเรา และ
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล (อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ, 2546: 2)
ซินแสฮวงจุ้ย (Feng Shui Master) หมายถึง นักพยากรณฮวงจุย หรือประเมินฮวงจุย ที่
จะดูวันเดือนปเกิด ประวัติความเปนมาของอสังหาริมทรัพย แผนผังสถาปตยกรรมและแนวคิดใน
การออกแบบ ตองพิจารณาอสังหาริมทรัพยในหลายแงมุมดวยกันอันไดแก ทิศ, ลักษณะของพื้นที่,
อิทธิพลของถนนหนทาง, รูปลัก ษณของทางน้ําที่อยูใกล , โครงสรางใกลเคียง, รูปทรงและการ
ออกแบบของอาคาร ความสามารถของอาคารที่จะดึ งดู ดและรัก ษาพลังสนามแมเหล็ก ไฟฟาที่ดี
เอาไวภายในอสังหาริมทรัพยนั้นๆ เพื่อใหเกิดประโยชนในการใชสอยของอสังหาริมทรัพยนั้น และ
ความเขา กัน ได ร ะหวางพลั งงานของอสั งหาริ ม ทรั พยกั บพลัง งานของเจาของหรื อผูพั ก อาศั ย
(ละเอียด ศิลานอย, 2530)
คุณค่ า ของศาสตร์ ฮวงจุ้ย หมายถึง ประโยชนที่เกิดจากศาสตร ฮวงจุยที่มีผลต อผูใ ห
ขอมูลสําคัญ ซึ่งประกอบดวย คุณคาภายนอก (Extrinsic Value) ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานการงาน
ดานสุขภาพ ดานความรัก ดานสติปญญา และคุณคาภายใน (Intrinsic Value) ไดแก ดานคุณธรรม
ดานจริยธรรม ดานสุนทรียะ ดานความกตัญู
อิทธิพลของศาสตร์ ฮวงจุ้ย หมายถึง ความเชื่อ ความนิยมที่เกิดจากศาสตรฮวงจุย ซึ่ง
เปนที่พึ่งทางใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในเรื่องธุรกิจการคา การสรางอาคารบ านเรือนที่อยูอาศัย
และสิ่งปลูกสรางตามคติความเชื่อของจีน ที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมตั้งแตในอดีตมา
จนถึงปจจุบัน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประโยชน์ ทีได้ รับจากงานวิจยั
1. ไดทราบวาความหมายและคุณคาเกี่ยวกับศาสตรฮวงจุยที่เปนมาในอดีตและปจจุบัน
ของสังคมไทย มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
2. ไดทราบถึงอิทธิพลของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยอยางไร
3. สามารถนํ าผลการวิจั ยไปเปน ขอมูลในการศึก ษาคน ควา และเสนอแนะเกี่ย วกับ
ศาสตรฮวงจุยใหเปนไปในทางที่เหมาะสม

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
ในการศึกษา ผูวิจัยศึกษาเพื่อวิเคราะหเรื่องคุณคาศาสตร ฮวงจุยที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิต
ของคนในสั ง คมไทย โดยการศึก ษาค น คว า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข อ ง
ตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้
1. แนวคิดของศาสตรฮวงจุย
2. กระบวนการเรียนรูศาสตรฮวงจุย
3. แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อกับคานิยมในสังคมไทย
4. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบคุณคา
5. อิทธิพลของศาสตรฮวงจุย
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1. แนวคิดของศาสตร์ ฮวงจุ้ย
ในวิชาฮวงจุยยังมีรายละเอียดปลีกยอยอันมากมายไมวาจะเปน แนวคิด ศาสนา ปรัชญา
ความเชื่อ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม โหราศาสตร วิทยาศาสตร ความรู อื่น ๆ
เอาไวมากมาย อันที่จริงวิชาฮวงจุยไมไดเปนศาสตรที่งมงายไรเหตุผล วิชาฮวงจุยที่แสดงผลดีอยาง
ชนิ ด คาดไมถึง ปรากฏการณเหลานั้ น ใชวาจะไมมีเหตุผลแตเพราะเหลาผูที่ค รอบครองวิชาไม
ตองการชี้แจง หรือ อธิบายความลับของหลักวิชาตางหาก และหากทานศึกษาใหลึกซึ้งลงไปก็จะพบ
เหตุและผลที่แสดงใหเห็นในความเปนจริงที่กอใหเกิดผลตามหลักวิชานั้นๆ
Elizabeth Moran รวมกับ Master Joseph Yu และ Mater Val Biktashev ผูเขียนหนังสือ
เกี่ยวกับฮวงจุยคลาสสิกซึ่งเปนขนบธรรมเนียมโบราณที่พัฒนาขึ้นเปน ครั้งแรกราว 6,000 ปในยุค
หินใหมของจีน โดยแกนแทแลวฮวงจุยคลาสสิกคือระบบที่ วางพื้นฐานอยูบนการสังเกตพลังฟา
(เวลา) และพลังดิน (พื้นที่ภายในและภายนอก) การทําใหพลังเหลานี้สัมพันธกัน ความสมดุลทําให
เปนไปไดวา สุขภาพ ความมั่งคั่ง และความสัมพันธตางๆจะดียิ่งขึ้น สอดคลองกับอ.ณัฐสุดา จันทน
ยิ่งยง. (2555: 3)
ฮวงจุยไมใชปรัชญาตะวันออกที่ วางพื้นฐานอยูบนความเชื่องมงาย ไมใชศาสนาและ
ไมไดสามารถแกไขปญหาไดทกุ อยาง คนที่ทําฮวงจุยไดไมจําเปนตองเปนผูชํานาญเทานั้น ดังนั้น
9
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ลักษณะของผูวางฮวงจุย ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ เปนคนมีจิตใจที่เปดกวาง เต็มใจที่จะทดลองรูปแบบ
แหงการบําบัดที่เปนทางเลือก เชื่อวาโลกนี้และผูคนบนโลกลวนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และเชื่อวา
ความกลมกลืน ความสมดุลเปนแกนแทแหงสวัสดิภาพของมนุษย ซึ่งสิ่งตางๆที่เปนนัยของศาสตรนี้
ทําใหสามารถกาวพนวัฒนธรรม และเชื้อชาติ
Elizabeth Moran (2551: 39) ยังกลาวถึงหลักปจจัยที่โดดเดนบางประการเกี่ยวกับฮวงจุย
คลาสสิกไวดังนี้
อุปกรณหลักของฮวงจุยคื อเข็มทิศแบบโปรแทรกเตอรพื้นฐาน เพื่อรูทิศทางตําแหน ง
ของที่อยูอาศัย
ทิศนั่งตามเข็มทิศ (พื้นที)่ หรือดานตรงขามกับประตูหนา และป (เวลา) ที่สรางอาคารที่
อยูอาศัย ซึ่งแตละหลังมีเอกลักษณและมีคุณสมบัติของมันเอง
ปเกิดของผูครอบครองถือเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดความเขากันไดกับที่อยูอาศัย
ธาตุเทานั้น ที่ใชในการเปลี่ยนสภาพของบานใหเปนวัฏจักรสรางสรรค ซึ่งทําใหเกิด
ความเจริญรุงเรื่อง และสุขภาพที่ดีขึ้น โดยการตั้งวางแตละธาตุไวที่เหมาะสม
สําหรับในประเทศไทยหากยอนหลังไปกอนป 2547 วิชาฮวงจุยยังไมเปนที่แพรหลาย
คนไทยมักรูจักและคุนเคยกับแตคําวา ฮวงซุย ที่หมายถึงหลุมฝงศพของคนจีนแทที่จริงแลวการหา
พื้น ที่สร างฮวงซุยก็เปนความรูแขนงหนึ่ งของวิชาฮวงจุย ที่ผูศึก ษาเลาเรี ยนเรี ยกวาวิชาฮวงจุย
เคหสถาน ภาคคนตาย อันหมายถึงหลักการหาทําเลที่ตั้งของหลุมฝงศพบรรพบุรุษที่จะสงผลนํ า
ความเจริญรุงเรืองมาสูลูกหลาน สวนวิชาฮวงจุยที่นิยมกันอยูในขณะนี้เรียกวา วิชาฮวงจุยเคหสถาน
ภาคคนเปน ซึ่งหมายถึง การเลือกสรร ดัดแปลง ปรับปรุ ง อาคารบานเรือนใหสอดคลองกับดวง
ชะตาของผูอยูอาศัย และดัดแปลง ปรับปรุงอาคารบานเรือนใหสอดคลองสมดุลกับสภาพแวดลอม
เพื่อรับพลังความเปนมงคลจากธรรมชาติที่จะนําความสุขและความเจริญรุงเรืองมาสูผูอยูอาศัยใน
อาคารบานเรือนหลังนั้น
ไดกลาวถึง ศิลปะโบราณในยุคสมัยใหม เกี่ยวกับความเชื่ อเรื่ องฮวงจุยไวดังต อไปนี้
คําวา ฮวงจุยบางคนรูเพียงแคเปนวิชาสรางความร่ํารวย บางคนมองเปนวิชาแหงความงมงาย แต ผูที่
ศึกษาละเอียดจริงๆจะพบวา ฮวงจุยเปนศาสตรและศิลปในการบริหารชีวิตใหเปนอยูอยางสมดุลกับ
ธรรมชาติมากที่สุด
สิ่งของเชน แมวนางกวัก ตู ปลาทอง 8 ตั ว กระจก รวมถึงอุปกรณต างๆ ที่ใ ชติด ตรง
ตําแหนงตางๆ ไมวาจะหนาบาน หนาราน บนโตะ สิ่งเหลานี้ลวนเปนฮวงจุยปลอมหรือเปนวิชายุค
ใหมที่เปนเพียงสัญลักษณ หาไดมีพลังงานสงผานไม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

11
ฮวงจุยคลาสสิกหรือฮวงจุยดั้งเดิม ซึ่งมีตนกําเนิดจากสองสํานักเลื่องชื่ออันลือลั่น คือ
สํานัก ซานเหอ กับสํานักซานหยวน ฮวงจุยคลาสสิกเกี่ยวของกับพลังธรรมชาติ ของสิ่ งแวดลอม
หรือที่รูจักกันในนามของ พลังชี่ ซึ่งเปนแหลงพลังงานที่ชวยใหเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
พัฒนาชีวิตใหไปถึงเปาหมาย ฮวงจุยดั้งเดิมนั้นไมมีวิชาที่วาดวยอุปกรณเครื่องตกแตงใดๆ ทั้งสิ้น
ไมวาจะเปน คริสตั ล มังกรเรซิ่ น หรือ กระจกแปดเหลี่ยมและไมไดเกี่ยวกับสี พันธุตนไม อะไร
ทั้งนั้น เพราะสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นมาในยุคใหมนี้เอง เรียกวา New Age Feng Shui
ฮวงจุยคลาสสิกมีองคประกอบดังนี้ คือ
ใชเข็มทิศ หรือ หลัวผานเพื่อกําหนดหาทิศทางแหงพลังงาน
เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะหทําเลที่ตั้งและทิศทาง เหนือ ใต ตะวันออก ตะวันตก ตะวันตก
เฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต และตะวันออกเฉียงใต
ตองมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของสภาพแวดลอม เปนตนวา ภูเขา และสายน้ํา
มีเรื่องกาลเวลา หรือยุคสมัยเขามาคํานวณ
มีการพิจารณาคุณสมบัติของผูอาศัยในบาน หรือ ดูชะตาคนตามหลักดวงจีน
ไมมีการใชวัตถุอุปกรณสัญลักษณใดๆ ทั้งสิ้น
ไมมีความเกี่ยวของกับลัทธิ ศาสนาใดๆ
ปจ จัยที่ก ลาวมาสามารถชว ยใหแยกแยะซิน แสได งายวา มั่ว หรื อจริ ง ในระดั บหนึ่ ง
สาเหตุที่ฮวงจุยยุคใหมมาแรงก็เพราะ คนสวนใหญชอบอะไรรวดเร็วเปนแพ็กเกจสําเร็จรูป วิชา
ดังกลาวจึงมาแรงเร็ว ผูที่ชอบทําฮวงจุย ตองตรวจสอบวาสิ่งที่ทําอยูนั้นเลือกวิชาฮวงจุยแบบไหนใน
การกระทํา
นอกจากแนวคิดเรื่องหยินหยางเกี่ยวกับความสมดุล ฮวงจุยยังใหความสําคัญเกี่ยวกับ
เรื่องธาตุถือวาเปน แกนของทฤษฏีฮวงจุยเลยก็วาได หากเปรียบเทียบดู หยินหยางคือหัวใจ หรื อ
เปาหมายที่จะมุงไป ทฤษฏี 5 ธาตุ คือ วิธีการที่จะทําใหไปถึงเปาหมายนั้นศาสตราจารยเฝงอิ่วหลัน
กลาวไววา หยินหยาง มีพื้นฐานมาจากดาราศาสตร ซึ่งในสมัยนั้นเรียกวา ฟางจือ นิกายนี้มีแนวโนม
ไปทางวิทยาศาสตร โดยพยายามอธิบาย ปรากฎการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในความหมายของ
พลังของธรรมชาติ ในระยะเริ่มแรก กอนที่จะเกิดนิกายนี้ นักปราชญในสมัยนั้นมีแนวความคิดอยู 2
ทฤษฎี ซึ่งตางก็พยายามอธิบายปรากฎการณธรรมชาติทฤษฎีแรก คือ หยินหยางสวนทฤษฎีที่สอง
คือ ธาตุทั้ง 5 หรือ หวู ซิ่ง มีหลักฐานปรากฏอยูในหนังสือ The Book of History โดยใชชื่อวาหลัก
ใหญ ทฤษฎีนี้กลาวถึงธาตุทั้ง 9 แตเนนความสําคัญเฉพาะ 5 ธาตุโดยอธิบายไวดังนี้
โลหะ หรือทอง มีลักษณะที่อาจถูกหลอมและเปลี่ยนรูปรางได
น้ํา มีธรรมชาติเปยกชื้นและไหลลงสูที่ต่ํา
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ไม มีลักษณะโคงงอหรือตั้งตรง
ไฟ มีลักษณะเปนเปลวพุงขึ้นสูที่สูง
ดิน ใชเพาะปลูก
หนังสือ อู ซิง ซวอ ซึ่งเปนหนังสือโบราณ ไดกลาวถึง เบญจธาตุหรือธาตุทั้ง 5 ไววา ทุก
สิ่งทุกอยางเกิดจากธาตุทั้ง 5 นี้ ธาตุทั้ง 5 จะเปนสวนประกอบของทุกสิ่งในโลกนี้ คนจีนใชความคิด
นี้อธิบายสิ่งตา งๆ เชน ฮวงจุย ฟสิกส คณิตศาสตร เคมีวาเอาอะไรผสมอะไรแลว เกิด เปน อะไร
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของจีน จึงถือกําเนิด สอดคลองกับอีเฟงสุยดีไซน
ดอทคอม (เขาถึงเมื่อ 29 กันยายน 2554. เขาถึงไดจาก http://www.e-fengshuidesign.com/meaning.
html)
Elizabeth Moran (2551: 130) กลาวถึงธาตุทั้ง 5 จากฮวงจุยคลาสสิกไววา 5 ธาตุ
เหมือนกับหยินหยางเปนลักษณะ 5 ประเภทที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ผานไป ตัวอยางเชน น้ําแข็ง
หิมะ ลําธาร และหมอก แทนน้ําประเภทตางๆ ที่เปลี่ยนสภาพเมื่อเวลาผานไป ในทํานองเดียวกัน 5
ธาตุ คือ องคประกอบ 5 อยางในธรรมชาติที่แทนการแสดงออกที่แตกตางกันไปซึ่งกลาวถึงความ
เคลื่อนไหว การเปลี่ยนสภาพ และการทําปฏิกิริยาตอกันของธาตุตั้งแตเกิด เติบโต จนถึงเสื่อมสลาย
โดยแสดงได ดังนี้
วัฎจักรกอเกิดซึ่งแสดงไว เปนวัฎจักรที่สมดุลและสรางสรรค แตละธาตุกอใหเกิดหรือ
สงเสริมธาตุถัดไป ซึ่งเปนความสัมพันธที่กอเกิดในแบบกาวหนาของ 5 ธาตุดังนี้
ธาตุไฟกอใหเกิดธาตุดิน
ธาตุดินกอใหเกิดธาตุทอง
ธาตุทองกอใหเกิดธาตุน้ํา
ธาตุน้ํากอใหเกิดธาตุไม
ธาตุไมกอใหเกิดธาตุไฟ
วัฏจักรควบคุมซึ่งแสดงไว แตละธาตุจะควบคุมอีกธาตุหนึ่ ง เปนวัฏจักรแหงความไม
สมดุล วัฏจักรควบคุมกอใหเกิดความออนแอ ซึ่งสงผลใหสภาพแวดลอมตกอยูในภาวะความกดดัน
เปนสาเหตุของความเจ็บปวยและผลกระทบอื่นๆ ไมดีตามมา
ธาตุไฟควบคุมธาตุทอง
ธาตุดินควบคุมธาตุน้ํา
ธาตุทองควบคุมธาตุไม
ธาตุน้ําควบคุมธาตุไฟ
ธาตุไมควบคุมธาตุดิน
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แนวคิดเรื่องสวนประกอบของธาตุทั้ง 5 ในศาสตรฮวงจุยนั้นมีการกลาวถึงในหลายดาน
เชน สี รูปทรง ทิศทาง จากการศึกษาขอมูลในเรื่องสวนประกอบของธาตุทั้ง 5 ในทางความหมาย
ของแต ล ะธาตุ ในการศึ ก ษานี้ เ ปน แนวคิด โดยกล าวถึ งแนวคิ ดทางรู ปธรรมและแนวคิ ด ทาง
นามธรรม ดังนี้
แนวคิดทางรูปธรรมตอสวนประกอบของธาตุทั้ง 5 ในศาสตรฮวงจุย คือ
ธาตุทอง ไดแก โลหะทุกชนิด
ธาตุน้ํา ไดแก สายน้ํา แมน้ํา ลําคลอง ทะเล บึงน้ํา
ธาตุไม ไดแก ตนไมพืชพรรณตางๆ
ธาตุไฟ ไดแก ถาน น้ํามัน ไฟฟา เชื้อเพลิง
ธาตุดิน ไดแก พื้นดิน อิฐ หิน ดิน ทราย
แนวคิดทางนามธรรมกับสวนประกอบของธาตุทั้ง 5 ในศาสตรฮวงจุย คือ
สีสัน
รูปทรง
ทิศทาง
นักษัตรปเกิด
ความหมายอื่นๆ
โดยไดทําการศึกษาขอมูลจากเอกสาร และสื่ออิเลคทรอนิคสในอินเตอรเน็ทเกี่ยวกับ
เรื่องแนวคิดทางนามธรรมกับสวนประกอบของธาตุทั้ง 5 ในศาสตรฮวงจุย ดังนี้
1.1 แนวคิดเรืองสีสันและความหมายกับธาตุทัง 5
ธาตุทอง เปนตัวแทนของความบริสุทธิ์ ดังนั้นสีขาวจึงเปนตัวแทนแหงสัญลักษณ
ธาตุทองกอใหเกิดธาตุน้ํา และทําลายลางธาตุไม สีขาวจะสงเสริมใหเกิดโชคลาภดึงดูดทรัพยสิน
นํามาซึ่งความเจริญรุงเรือง
ธาตุน้ํา เปนตัวแทนของความลี้ลับซับซอนผสมกลมกลืนเชนเดียวกับสายน้ํา ดังนั้น
จึงมีสีดําเปนตัวแทนแหงสัญลักษณ ธาตุน้ําสนับสนุนสงเสริมกอเกิดธาตุไม ทํา ลายธาตุไฟ สีดําที่
หมนหมองจะลดทอนพลังธาตุน้ํา ทําใหอับเฉาเรื่องบุตร คูครอง บริวาร ญาติมิตร
ธาตุ ไม เปน ตัว แทนของการเจริญเติบโตและความเจริญรุ งเรื อง การปรั บเปลี่ยน
ดังนั้ น จึงมีสีเขียวเปนตั วแทนแหงสัญลัก ษณ ธาตุไมสนับสนุน สงเสริมกอใหเกิดธาตุไฟ และ
ทําลายธาตุดิน สีเขียวของธาตุไมสงเสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั้งกายและใจ
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ธาตุไฟ เปนตัวแทนของความสดชื่นกระปรี้กระเปลา สดใส ดังนั้นจึงมีสีแดงเปน
ตัวแทนของสัญลักษณ ธาตุไฟสนับสนุนสงเสริม กอเกิดธาตุดิน และทําลายลางธาตุทอง สีแดงของ
ธาตุไฟจะสงเสริมโชคลาภ รักษาระดับความเจริญรุงเรืองใหคงที่
ธาตุดิน เปนตัวแทนของความหนักแนนมั่นคง ความบริบูรณในเชิงของวัตถุและ
สิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิต ดังนั้น จึงมีสีเหลืองและสีในโทนที่เกี่ยวเนื่องดวยสีเหลืองเปนตัวแทน
แหง สัญลักษณ ธาตุดินสงเสริมและสนับสนุนธาตุทอง ทําลายธาตุน้ํา สีเหลืองสดใสจะสงเสริม
ความมั่งคงในเรื่องของหลักฐานบานชองอํานาจบารมี (เขาถึงเมื่อ 29 กันยายน 2554. เขาถึงไดจาก
http://www.navigator.com/knowledge /fengshui/109-color-5 )
มนุษยทุกชาติทุกภาษา ทุกชนชั้นวรรณะใหความเชื่อในอิทธิพลของสีซึ่งมีอํา นาจ
ตอชีวิตจิตใจ สมัยดึกดําบรรพ มรดกทางประเพณีวัฒนธรรมในพื้นบานตามภูมิลําเนาทองถิ่น ใชสี
เปนสื่อนําเสนอสืบทอดเรื่อยมาจนทุกวันนี้ เชนคนไทยนิยมแตงตัวดวยเสื้อผาอาภรณ อันดับแรกคือ
สีที่ถูกโฉลกกับตัวเอง และยังมีความเชื่อวาใครใชสีที่ถูกโฉลกแลวจะโชคดี
ศาสตร เบญจธาตุ (ฮวงจุย) ใหความสําคัญของสีอยูในอันดับตน เพราะทิศทางที่
ถูก ต องนั้ นหาได ยากยิ่ง ต องนํ าสีเอกลัก ษณข องสีมาชว ยแกไขหรื อเสริ มใหสถานที หรื อจุด ที่
ตองการนั้นมีความเหมาะสมไดรับกระแสเกื้อกูลผสมผสานเพิ่มพลังที่ดีความหมายของสีในทาง
ฮวงจุย
สีแดง คือสีแหงความเปนมงคลของชาวจีน เปนสัญลักษณแทนธาตุไฟความโดด
เดนของสีแดงคือความสวางไสวในยามมืดมิด คือความอบอุนในยามหนาว เปนไฟที่ลุก โชน คือ
ความรุงเรืองโชติชวง พลังอํานาจ ความรอนแรงของไฟสามารถเผาผลาญ ความชั่วรายหรื อสิ่งที่ไม
ตองการใหมอดไหมไป ดั งนั้ น สีแดง คือ ตั ว แทนในการถายทอดคุณ ลัก ษณะของไฟ เมื่อใดที่
ตองการความเปนมงคล หรือตองการเพิ่มพลังอํานาจ ใหกับตนเองก็มัก เลือกสีแดงมาใชใ นทาง
จิตวิทยา สีแดงมีผลกระทบตอจิตใจ และอารมณกระตุนใหเกิดความสดใส มีพลังทําใหตื่นตัวอยู
เสมอ หรืออาจจะหมายถึงการเตือนภัย เมื่อเปรียบเทียบในทางฮวงจุย ก็จะพบกับความพองกันหลาย
ประการอารมณแจมใส และจิตใจที่กระตือรือรนยอมสงผลดีตอการสรางสรรคในการทํางาน ความ
เปนมงคลจึงนาจะเริ่ มจากการที่ตนเองเต็ มไปด วยพลังในการทํางานนั่น เอง เมื่อสามารถปฎิบัติ
หนาที่การงานได สําเร็จลุลวงแลว ความเจริญรุงเรืองก็จะตามมาอีกประการหนึ่งที่นาสนใจความ
เชื่อเฉพาะกลุมชาวจีนมีความผูกพันกับสีแดงในแงดี มาตั้งแตเริ่มแรก ดังนั้นสีแดงจึงสื่อถึง ความ
เปนมงคลและรุงเรือง ฮวงจุย ไมไดใหความสําคัญ กับการเตือนภัยเชนเดียวกับจิตวิทยาสีแตจะเนน
เรื่องการปองกันกระแส พลังงานดานลบที่อาจเขามาบั่นทอน ทําลายมากกวา โดยมีความเชื่อวาดวย
พลังอํานาจของสีแดงสามารถปองกันภัยจากสิ่งชั่วรายได
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สีเหลือง เปนสัญลักษณแทนธาตุดิน ซึ่งหมายถึง ความเปนปกแผนมั่นคงทั้งในแง
ของอารมณความรูสึกและชีวิตความเปนอยูความเจริญรุง เรือง เปนเครื่องหมายของจักรพรรดิ ซึ่ง
เปนตัวแทนแหงฟา เปนอํานาจที่ควบคุมแผนดินซึ่งจะสังเกตไดวากษัตริยจีน จะแตงองคดวยชุดสี
เหลือง และมีสีทองเปนสวนประกอบในทางจิตวิทยา สีบอกถึงความบริบูรณ กระปรี้กระเปรา พลัง
แหงความหวัง ความสดชื่น รื่นเริงบันเทิงใจและเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับความหมายในเชิงของฮวง
จุย ก็พอจะทําใหเห็นวาความสดชื่นรื่นเริง ความหวังเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เมื่อประชาชนรักใน
กษัตริยของตนเอง จึงตองการใหสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับบุค คลที่ต นรั ก เชน กัน ต างกัน ตรงที่สีเหลือง
ในทางฮวงจุย เปนสิ่งที่สูงสงหามใชในบางกรณีเพราะตองสงวนใหกษัตริยเทานั้น
สีเขียว เปนสัญลักษณแทนธาตุไม ซึ่งมีความหมายเกี่ยวเนื่องดวยการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น เจริญงอกงามนําความรุงเรืองสดใสมาสูกระแสชี่ที่ไหลเวียนอยูโดยรอบในทาง
จิต วิท ยา สี เขียวเปน สีข องธรรมชาติ ความอุ ด มสมบูร ณเมื่ อมองดู จ ะใหค วามรู สึ ก สดชื่ น ของ
ธรรมชาติดูเหมือนวาสีเขียวจะแทนธรรมชาติที่ดีๆ โดยรวม สีเขียวชวยบําบัดความเครงเครียดไดไม
วาจะเปนการประดับตกแตงสถานที่ดวยตนไมก็จะสงผลไมตางกัน
สีมวง และสีที่อยูในโทนมวงทั้งหมดนั้นมีความเปนมงคลใกลเคียงกับสีแดง อาจจะ
นอยกวาหรือมากกวาขึ้นอยูกับความเชื่อ ของแตละชุมชน ซึ่งเชื่อวาสีมวงดูทรงพลังและ หนักแนน
มากกวาสีแดง ถึงกระนั้นสีมวงก็ยังไมสูงสงเทากับสีเหลือง หรือสีทอง เพราะชนชั้นที่นําเอาสีมวง
ไปใชนั้นเพียงผูมีอํานาจเทานั้นจุดประสงคที่นําเอาสีมวงมาใช เพื่อเสริมใหเกิดความมั่งคั่งบริบูรณ
เพิ่มอํานาจวาสนามากยิ่งขึ้นนั่นเองในทางจิตวิทยา สีมวงหมายถึงความหดหู เศราโศก สวนสีมวงที่
มีความเขมลดลงมาบงบอกถึงความลึกลับ อํานาจแหงเสนห ซึ่งแตกตางกับทางฮวงจุย ถึงแมวา
ฮวงจุยจะยกยองสีมวงเปนสีแหงมงคล โชคลาภและอํานาจ ก็ตาม แตก็เปนอํานาจโดยรวม ไมใช
อํานาจที่เกิด จากเสน ห เหมือนกับจิต วิท ยาสีอาจเปนไปได วา จิต วิ ทยาสีเปน การกําหนดและ
วิเคราะหโดยชาวตะวันตก ดังนั้นจึงเปนความเห็นความรูสึกของ ชนกลุมหนึ่งที่รูสึกตอสีมวง แต
กระนั้นก็ตาม สิ่งที่ชนทั้งสองซีกโลกรูสึกไดเหมือนกันก็คือ พลังอํานาจจากสีมวงแมวาที่มาของ
อํานาจจะแตกตางกันก็ตามที
สีดํา เปนสัญลักษณแทนธาตุน้ํา ทําใหมีคุณสมบัติลึกลับไมแนนอนแตสามารถอยู
หลอมรวมกับทุ ก สิ่งได มีทั้งพลั งอํานาจและความออนไหวไปพร อมๆกัน ให ทั้งคุณ ประโยชน
มากมาย และยัง สามารถนํ ามาซึ่ งภั ย พิบั ติ ที่ ยากจะประเมิน คา ได ดั ง นั้ น สีดํ า จึง หมายถึง ความ
คลุมเครือไมแนนอนเชนเดียวกับกระแสน้ํา หมายถึงความลึกล้ําที่ยากจะหยั่งถึง ในทางจิตวิทยาสีดํา
เปน สีที่เรน ลับ เครงขรึม โศกเศร า ในกรณีข องความลึก ลับซับซอนนั้ น ไมใ ชสิ่งที่เหนื อความ
คาดหมายของผูคนนักและเหตุที่ความลึกของ สายน้ําเปนสิ่งที่ลึกล้ําเกินหยั่ง ดังนั้น ฮวงจุย จึงได
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นําเอาสีดํามาเปนสัญลักษณแทนธาตุน้ํา ถึงแมวาสีดําจะใหความรูสึกลึกล้ํายาก เกินหยั่งแตอีกแง
หนึ่งก็ใหความ รูสึกสงบนิ่ง ซึ่งเปนคุณสมบัติของสายน้ํานั่นเอง
สีเทาเป นสวนผสมระหวางสีดําและสีขาว ซึ่งทําใหมัน ไมสามารถหาเอกลักษณ
เฉพาะตัวไดดวยเหตุนี้ จึงแทนความหมาย ความไมชัดเจน และเหตุที่มันมีสีเดียวกับเมฆฝน จึงทํา
ใหสีเทามีความหมายไปทางหมนหมองหดหูสิ้นหวังดังคํากลาวที่วา เมฆฝนเปรียบไดกับชวงชีวิตที่
เต็มไปดวย อุปสรรคและปญหา ไมรูวาเมื่อใดที่เมฆลอยผานพนไปจากชีวิตแตวายังมีอีกกลุมหนึ่งที่
เชื่อวาสีเทายังมีแงดีอยูบาง นั่นคือความสงบและความสมดุล ดวยวามันเปนสวนผสมของขาวและ
ดําที่เทากันในทางจิตวิทยา หมายถึง ความสงบนิ่งและเดียวดาย จะตรงกันกับฮวงจุย ก็คือความสงบ
อาจจะเพราะสีเทามีความเปนกลาง การเพงมองสีออนนานๆทําใหจิตใจสงบ
สีน้ําตาล เปนสีแทนความอบอุนมั่นคงไปดวยหลักทรัพย เปนสีเดียวกับตนไมขนาด
ใหญ บงบอกถึง อดีตอัน ยาวนาน และประสบการณที่ผานมา ดั งนั้นมันจึงกลายเปนสัญลักษณของ
ผูสูงอายุตามไปดวย ความสุขุมเยือกเย็นยังเปนเอกลักษณของสีน้ําตาลดวยเชนกัน ในทางจิตวิทยาสี
น้ําตาลทําใหรูสึกแหงแลงความเห็นพองระหว างฮวงจุย กับจิตวิทยาคือความอบอุนหากนําสีที่เพิ่ม
ความสดใส ในสัดสวนที่เหมาะสม ก็จะไดความ อบอุนมั่นคงสามารถลดความแหงแลงได
สีสมเปนสีเดียวกับสีน้ําผึ้ง เพราะไดรวมเอาสีแดงคือความรุงโรจน แหงพลังอํานาจ
และความเปนมงคลและความมั่งคั่งความหวังรุงเรืองของสีเหลืองในทางจิตวิทยา หมายถึงการฟน
ตัวและพลังชีวิตเพราะวาสีสมรวมเอาสีแดงและเหลืองไวดวยกันใหความรูสึกในแงดี
สีชมพู คือความสดใสบริ สุท ธิ์ข องวั ยสาว ความรั ก อั น บริ สุท ธ ความเบิก บาน
ความคิดและจิตวิญญาณที่ปราศจากจริตมายา ในทางจิตวิทยาสีชมพูบอกถึงความละมุนละไมความ
ออนเยาวสดใส ซึ่งพิจารณาดูแลวสอดคลองกับสิ่งที่ ฮวงจุยไดบอกไวเชนกัน ดวยคุณลักษณะของ
สีชมพูค งไมมีใ ครปฏิเสธถึงความออนหวานน ารั ก แมสวนมากมัก เลือกเสื้อผาเครื่ องใช รวมถึง
ตกแตงหองดวยสีชมพูเตรียมไวใหลูกสาว เพราะนอกจากจะเปนสีแหงความออนหวานแลว การ
เลือกสีชมพูสําหรับเด็กผูหญิงนั้นเสมือนการอวยพรใหเด็กเปนคนที่ออนหวาน งดงามนารักบริสุทธิ์
สีฟา ชาวจีน มัก จะมองสีฟ าวาเปน สีแหงการเปลี่ ยนแปลงและเจริ ญเติ บโตเฉก
เชนเดียวกับสีเขียว มีไมนอยที่คดิ วาสีฟาเปนสีแหงฤดูใบไมผลิ การสวมชุดสีฟาในชวงเวลาดังกลาว
จึงเปนเสมือนการตอนรับฤดูกาลใหม ทวายังมีบางกลุมที่ไมนิยมสีฟาเนื่องเพราะคิดวาสีฟา เปนสีแหง
ความโศกเศรา ในทางจิตวิทยามองวาสีฟาเปนสีแหงความสดชื่น ปลอดโปรงโลงสบายและสดใสจึง
พองกับความคิดที่วาสีฟาเปน สีแหงฤดู ใ บไมผลิ และการที่บางคนมองวาสี ฟาเปน สีแหงความ
โศกเศรานั้น นาจะเปนเพราะเปนสีอยูในโทนออน มีความเขมของสีนอ ยขาดความโดดเดนไมมผี ลใน
การกระตุนใหเกิดความกระตือรือรน เชนเดียวกับสีเขมๆ บางสี เชนสีแดงนั่นเอง
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สี เ ขี ย วอมฟ า สี เ ขี ย วเป น สั ญ ลั ก ษณ แ ทนธาตุ ไ ม ดั ง นั้ น มั น จึ ง หมายถึ ง ความ
เจริ ญเติ บโตหรื อการเปลี่ ยนแปลงไปสูสิ่งใหมที่ดี ก วา สีแทนความหมนหมองแต เมื่อมันมาอยู
รวมกันก็จะเกิดความหมายใหมที่ดีๆเพราะสีเขียวอมฟานั้นไปพองกับสีของใบไผ เปนไมมงคลของ
ชาวจีน ชาวจีนมีค วามเชื่ อวาสีเขีย วอมฟาเปน สีแหงความออนเยาว ในทางจิต วิทยา ไดร วมเอา
คุณลักษณะของหลายสีเขาดวยกันไดแก สีเหลือง สีน้ําเงิน สีขาว แมสีฟาจะถูกมองวาหมนหมอง
แตเมื่อไดความสดใสจากสีเหลือง เขามาชวยแลวก็ทําใหสีเขียวอมฟาชวยกระตุนอารมณ ความรูสึก
ใหสดชื่น ได (อิทธิพลของสีใ นศาสตรเบญจธาตุ . เข าถึงเมื่อ 29 กันยายน 2554. เขาถึงได จ าก
http://samysamyface.wordpress.com/2006/12/28//)
1.2 แนวคิดเรืองรู ปทรงและความหมายกับธาตุทัง 5
คํ า ว า รู ป ลั ก ษณ แ ละการใช ง าน (Form and Function) เป น ศั พ ท เ ฉพาะทาง
สถาปตยกรรม สิ่งที่เรียกวารูปลักษณในทางฮวงจุยและสิ่งที่นํามารวมเขากับการออกแบบโดยทัว่ ไป
แลวรูปลักษณถูกกําหนดขึ้นจากรูปทรงซึ่งยังสามารถเปนสัญลักษณแ ทนธาตุ โดยธาตุหนึ่งในหา
ธาตุทางฮวงจุย ดังนี้
ธาตุทองเปนรูปวงกลม
ธาตุน้ําเปนรูปทรงโคง
ธาตุไมเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา
ธาตุไฟเปนรูปทรงสามเหลี่ยม
ธาตุดินเปนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
บทความจาก ชองทางทํามาหากิน ( เมษายน 2551) กลาวถึงหลักการวิเคราะหวา
สรรพสิ่งใดๆ เปนธาตุอะไร หรือประกอบดวยธาตุอะไรบางในสรรพสิ่ง เหลานั้น มีสีสัน รูปทรง
และลักษณะของพลังงานที่สงผลตางๆ อยางไรบาง โดยดูไดจากตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการศึกษาวิเคราะหสวนประกอบธาตุ
ธาตุ
สี
รู ปทรง
ดิน
ทอง

น้ําตาล, เหลือ , สม
ขาว , เงิน , ทอง

น้ํา

ฟา , น้ําเงิน , ดํา

ไม
ไฟ

เขียว
แดง , ชมพู , มวง

สี่เหลี่ยม
ทรงกลม , โคง

ลักษณะพลังงาน

หนักแนนมั่นคง
หมุนเกลียว, ทรงกลม , ไหลมีดเชือด
เฉือน
คลื่น , รูปทรงที่ตอเนื่องซ้ําๆ เปลี่ยนแปลงได , ตอเนื่องซ้ําๆ , ไหล
ลงลาง
ทรงสูง ยาว
พุงสูงขึ้น
สูงแหลม สามเหลี่ยม
แผกระจาย
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หลักของปฏิกิริยา 5 ธาตุนี้จะเปนพื้นฐานของการวิเคราะหตีความเกี่ยวของกับสิ่ง
ตางๆ เนื่องจากทุกสรรพสิ่งสามารถมองเปนธาตุไดหมด และการวิเคราะหตีความเหลานี้ก็นํามาซึ่ง
การนํามาประยุกตและแกไขสิ่งรอบตัวมนุษยเพื่อใหเกิดมงคลกับชีวิต
1.3 แนวคิดเรืองทิศทางกับธาตุทัง 5
ผูที่ตองการตกแตงบานเรือนหรือที่พักอาศัย มีหนทางเลือกและแนวทางมากมาย
หลายวิธี เชน การจําลองภาพเสมือนจริงของการตกแต งบานหรื อหองออกมาเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ สามารถเลือกสีของบาน สีของหองและเฟอรนิเจอร ตางๆ ใหสอดคลองลงตั วลัก ษณะ
เชน นี้ ก็มีอยู มากมายให เราได เลื อกใช บริ ก าร แต ถาหากผูที่ ต องการตกแต ง บานมี ค วามสนใจ
ทางดานฮวงจุยดวย จะทําอยางไร
ผูเชี่ยวชาญทางดานศาสตรฮวงจุยมีคําตอบ โดยแนะนําวา “ตามหลักการแลววิชา
ฮวงจุยเปนหลักวิชาที่มุงเนนหาความสัมพันธระหวางคน กับสภาพแวดลอมโดยการใชบานเปน
ตัวกลางในการหาความสอดคลองตามหลักการ โดยทั่วไปผูเชี่ยวชาญจะแนะนําใหบุคคลเลือกอยู
อาศัยในบานที่มีทิศดานหลังสอดคลองกับดวงชะตาของตน เพื่อใหบานสงผลเกื้อกูลใหผูอยูอาศัย
ในบานหลังนั้นมีโอกาสที่ดี มีความเจริญกาวหนาในดานตางๆ แตในทางกลับกัน หากตรวจสอบ
ดวยวิชาฮวงจุยแลวพบวา ดวงชะตาของคนกับบานที่อยูอาศัยเกิดการขัดแยงกันแลวจะทําอยางไร
ผูเชี่ยวชาญแนะนําตอไปอีกวาวิธีการแกไขทําไดโดยการดัดแปลงบานหลังดังกลาวใหสอดคลองกับ
ดวงชะตาของคนดวยกรรมวิธีและหลักการทางวิชาฮวงจุย ซึ่งหลักในการพิจารณานั้นตองมีการแยก
ออกจากหลักวิชาทั่วไปเปนรายกรณีไป
สวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่วิชาฮวงจุยใหความสนใจโดยเปนองคประกอบอยางหนึ่ง
ที่วิชาฮวงจุยนํามาใชในการประกอบการพิจารณาก็คือ ตําแหนงและองศาของทิศหลังบาน ซึ่งตาม
หลัก วิชาฮวงจุย เรี ยกวา ตํ าแหน งทิศหลังอิงโดยการหาตํ าแหนงทิศหลังอิงของบานนั้ น เราใช
จํานวนองศาของเสน ผานศูน ยก ลางบานมาเปน เกณฑใ นการพิจ ารณา ซึ่งตามหลัก วิชาฮวงจุย
ลักษณะเข็มทิศ ซึ่งหมายถึงการใชตําแหนงทิศและองศาในการหาความสัมพันธของคนกับบาน โดย
การจัด วางตํ าแหนงมงคลพื้นที่ใ ชสอยใหเหมาะสมสอดคลองกับผูอยูอาศัย โดยได แบงอาคาร
บานเรือนออกเปน 2 ประเภท คือ
1. อาคาร บานเรือน กลุมฮวงจุย ทิศตะวันออก หมายถึงอาคารบานเรือนที่ทิศทาง
ดานหลังบานเปนทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศใต
2. อาคาร บานเรือนกลุมฮวงจุย ทิศตะวันตก หมายถึงอาคารบานเรื อนที่ทิศทาง
ด า นหลั ง บ า นเป น ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ทิ ศ ตะวั น ตก และทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตําแหนงทิศหลังอิงของบานแตละหลังจะมีธาตุประจําที่บานหลังนั้นสังกัดอยู ซึ่งมี
อยู 5 ธาตุ ตามหลักวิชาเบญจธาตุดังนี้
บานที่ทิศหลังบานเปนทิศเหนือ ตามหลักเบญจธาตุจัดเปนบานที่สังกัดธาตุน้ํา
บานที่ทิศหลังบานเปนทิศตะวัน ออกและตะวันออกเฉียงใต ตามหลัก เบญจธาตุ
จัดเปนบานที่สังกัดธาตุไม
บานที่ทิศหลังบานเปนทิศใต ตามหลักเบญจธาตุจัดเปนบานที่สังกัดธาตุไฟ
บานที่ทิศหลังบานเปนทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามหลัก
เบญจธาตุจัดเปนบานที่สังกัดธาตุดิน
บานที่ทิศหลังบานเปนทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามหลักเบญจธาตุ
จัดเปนบานที่สังกัดธาตุโลหะ
เมื่อทราบถึงธาตุประจําทิศหลังอิงของตัวบานแลว สิ่งที่ควรรูตอไปคือ หลักเกณฑ
พื้น ฐานในการพิจารณาเพื่อประกอบการตั ด สิน ใจในการเลือกสีและการตกแตงบานวาอาคาร
บานเรือนแต ละหลังมีหลักการและแนวคิดในการตกแตงบานใหถูกตองตามหลักวิชาฮวงจุยได
(ตํ า แหน ง เบญจธาตุ ข องบ า นตามหลั ก ฮวงจุ ย . เข า ถึ ง เมื่ อ 29 กั น ยายน 2554.เข า ถึ ง ได จ าก
http;//www.fsl.com/hrml)
อาจารยเกริกวิชญ กฤษฎาพงษ ไดพูดถึงธาตุทั้ง 5 กับทิศไววา หลักการของชาวจีน
ทีว่ าเชื่อทุกสรรพสิ่งที่อยูรอบตัวเราในโลกและจักรวาล สามารถแบงออกเปน 5 ธาตุดวยกัน คือ ธาตุ
ดิน ธาตุทอง ธาตุน้ํา ธาตุไม และธาตุไฟ โดยสรรพสิ่งนั้นจะถูกพิจารณาเปนธาตุตางๆ จากรูปแบบ
ของพลังงาน วัตถุธาตุของสรรพสิ่งนั้น รูปทรง สี ฯลฯ ไมวาจะเปนสรรพสิ่งที่เปนรูปธรรมหรื อ
นามธรรมชนิด ใดก็ตาม ยังสามารถแจกแจงเปนธาตุต างๆได ดั งนั้น ทิศทางตํ าแหนงตางๆ ของ
อาคาร หอง ชั้น ก็ยังสามารถแบงออกเปนธาตุไดอีก เมื่อทิศทาง ตําแหนงตางๆ ถูกแบงเปนธาตุไดก็
จะตองมีปฏิกิริยาสัมพันธกับสิ่งตางๆ ที่เปนธาตุไดดวย
ความเปนธาตุของทิศตางๆ มีดังนี้
ทิศใต เปนธาตุไฟ
ทิศตะวันออกเปนธาตุไม
ทิศตะวันตกเปนธาตุทอง
ทิศเหนือเปนธาตุน้ํา
ทิศกึ่งกลาง คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต เปนธาตุดิน
โดยการนําทิศทางที่เปนธาตุมาใชทําได ดังนี้ เชนเรื่องการใชทิศทางกับบานหรื อ
อาคารสถานที่ กรณีที่ตองการพลังของธาตุไฟก็อาจจะสรางบานที่หันหนาและมีประตูเ ปดออกทาง
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ทิศใตเพื่อรับพลังงานของธาตุไฟอยูตลอด ซึ่งหากเปนคนที่ชอบธาตุไฟอยูแลวการหันหนาบานและ
มีประตูทางเขาหลักอยูทางทิศใตก็จะทําใหคนไดรับความเจริญรุงเรืองได
อาจารยณัฐสุดา จันทนยิ่งยง (2553) ไดพูดถึงธาตุทั้ง 5 กับทิศไววา ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับวิชา ฮวงจุย ที่ตองทําความเขาใจก็คงจะหนีไมพนเรื่องเกี่ยวกับธาตุและทิศ เพราะทั้งสองสิ่ง
นี้ถือเปนหัวใจสําคัญในการกําหนดชัยภูมิที่ตั้ ง เพื่อใหสอดคลองกับบุคคลแตละคน ที่บางที่ไม
เหมาะกับคนบางคน แตจะเหมาะกับอีกหลายคน เพราะฉะนั้นจึงตองทําความเขาใจเรื่อ งธาตุกับทิศ
เสียกอนเพื่อที่จะไดเลือกที่ตั้งของตําแหนงบานไดอยางเหมาะสม
ทิศทางความหมายของทิศแตละทิศตามหลักฮวงจุย แบงออกเปนทิศทั้ง 8 ทิศ โดยมี
ความสัมพันธกับธาตุดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดง กรณีศึกษาความหมายของธาตุกับทิศ
ทิศ
เหนือ
ตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออกเฉียงใต
ใต
ตะวันตก
ตะวันตกเฉียงใต
ตะวันตกเฉียงเหนือ

ธาตุ
น้ํา
ไม
ดิน
ไม
ไฟ
ทอง
ดิน
ทอง

การนําทิศทางที่เปนธาตุมาใชทําไดดังนี้ เชน เรื่องการใชทิศทางกับบานหรืออาคาร
สถานที่ กรณีที่ตองการพลังของธาตุไฟก็อาจจะสรางบานที่หันหนา และมีประตูเปดออกทางทิศใต
เพื่อรั บพลังงานของธาตุไฟอยูตลอด ซึ่งหากเปน คนที่ชอบธาตุไฟอยูแลวการหันหน าบานและมี
ประตูทางเขาหลักอยูทางทิศใตก็จะทําใหคนไดรับความเจริญรุงเรืองได
การตั้งเตี ยงใหหัวนอนหันไปทางทิศใดยังสามารถถูก กําหนดดว ยความสัมพัน ธ
ระหวางทิศกับธาตุ เชน คนชอบธาตุไมก็ใหหันหัวเตียงนอนไปทางทิศตะวันออก คนชอบธาตุน้ําก็
ใหหันหัวเตียงนอนไปทางทิศเหนือ หรือแมกระทั่งทิศใต และทิศตะวันตก ซึ่งบางคนมีความเชื่อ
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เรื่องการหามหันหัวนอนไปทางทิศนั้นก็ยังนํามาใชสําหรับการหันหัวเตียง สําหรับคนชอบธาตุไฟที่
หันหัวเตียงไปทางทิศใต และธาตุทองที่หันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกได
นอกจากนี้ทิศทางยังมาใชกับการเดินทางไปสถานที่ตางๆ ยายถิ่นฐานไปลงทุนในที่
ตางๆได เชน คนที่ชอบธาตุ น้ํา เหมาะกับการเดินทางไปทิศที่เปนธาตุน้ํานั้นก็คือ ทิศเหนือ คนที่
ชอบธาตุทอง ก็เหมาะที่เดินทางไปทิศที่เปนธาตุทองนั้นคือ ทิศตะวันตก โดยจะเปนการเดินทางไป
ทําธุรกิจหรือยายถิ่นฐานไปอยูที่ใหมเลยก็ได เชน คนที่เกิดที่เชียงใหมและชอบธาตุไฟแตยายถิ่น
ฐานมาอยูที่กรุงเทพฯ หรือทําการคาในกรุงเทพฯ โดยการเดินทางจากเชียงใหมมากรุงเทพฯ เปน
การเดินทางลงมาทางทิศใตก็เปรียบเสมือนวา การยายถิ่นฐานหรือการมาคาขายนั้น เปนการปรับ
ดวงชะตาโดย การใชธาตุไฟ
หลักปฏิกิริยา 5 ธาตุ ยังไมไดมีค วามสัมพันธสําหรับศาสตรฮวงจุยหยาง(ฮวงจุย
สําหรับคนมีชีวิต เชน บาน สํานักงาน อาคารตางๆ ) แตยังมีความสัมพันธกับศาสตรฮวงจุยหยินที่
นํามาใชสําหรับการทําสุสาน โดยการทําสุสานหลังพิงทิศตางๆ เพื่อนําพากระแสพลังจากทิศนั้นๆ
เชน ตองการพลังธาตุ ไมก็ทําสุสานที่มีหลังพิงภูเขาทางทิศทิศตะวัน ออก โดยการกําหนดทิ ศนี้ มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการสรางสุสาน แต แทจ ริ งแลว การสรางสุสานของชาวจีน ก็ค วรได รั บ
คําแนะนําจากซินแสที่ชํานาญดานนี้โดยเฉพาะมากกวาการใชหลักการปฏิกิริยาของธาตุที่สัมพันธ
กับทิศอยางเดียว
การใชปฏิกิริยา 5 ธาตุนั้น เปนเพียงแคความรูพื้นฐานเบื้องตนของวิชาฮวงจุยเทานั้น
การจะใชทําใหชีวิตเจริญรุงเรืองดวยการใชหลักปฏิกิริยา 5 ธาตุมาประยุกตกับชีวิตอยางเดียวยังไม
เพียงพอ ดังนั้นการจัดฮวงจุยยังคงตองคํานึงถึงเรื่องอื่นดวย ซึ่งควรใหผูชํานาญในการจัดฮวงจุยเปน
คนแนะนําซึ่งยังคงมีอีกหลายเรื่องทางฮวงจุยที่ควรใหความสําคัญมากกวาหรือพอกัน ( เขาถึงเมื่อ
14 ตุลาคม 2554. เขาถึงไดจาก http://www.baannatura.com/th/fengshui/content/detail/100.html)
1.4 แนวคิดเรืองนักษัตรปี เกิดกับธาตุทัง 5
อาจารยณัฐสุดา จันทนยิ่งยง (2553) ไดพูดถึงเรื่องนักษัตรปเกิดกับธาตุทั้ง 5 ไวดังนี้
ความหมายของธาตุสว นใหญ จะพิจารณาจากตัวบุคคลแตละคน วามีธาตุ สําคัญ
อะไร และเปรียบเทียบกับ กําลังธาตุเพื่อหาสภาพที่สมดุล ชีวิตของบุคคลนั้นก็จะสมบูรณ สามารถ
ทําไดโดยนําเอาวัน เดือน ปเกิด มาคํานวณเพื่อหาธาตุสําคัญในตัวบุคคลนั้น หรือเทียบจากปเกิด ก็
สามารถทราบไดวา ธาตุประจําตัวคือธาตุ อะไร
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ตารางที่ 3 กรณีศึกษาที่ 1 ความหมายของธาตุกับปนักษัตร
ปี
ธาตุ
ปี
ชวด
ฉลู
ขาล
เถาะ
มะโรง
มะเส็ง

น้ํา
ดิน
ไม
ไม
ดิน
ไฟ

มะเมีย
มะแม
วอก
ระกา
จอ
กุน

ธาตุ
ไฟ
ดิน
ทอง
ทอง
ดิน
น้ํา

(ความสอดคลองระหวางราศีปเกิดกับธาตุตามหลักฮวงจุย. เขาถึงเมื่อ 29 กันยายน 2554. เขาถึงได
จาก http://www.fs-l.com/.html)
ธาตุจํานวน 5 อยาง ซึ่งประกอบดวย ธาตุไม ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุโลหะ และธาตุน้ํา
โดยที่ธาตุแตละชนิด มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตางไปจากธาตุอื่นๆ และในวิชาฮวงจุยถือวาคนทุก
คนจะมีธาตุประจําตัว โดยตรวจสอบไดจากนักษัตรปเกิด ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4 กรณีศึกษาที่ 2 ความหมายของธาตุกับปนักษัตร
ลําดับที ปี นักษัตร ธาตุ ประจําปี นักษัตร ลําดับที ปี นักษัตร ธาตุ ประจําปี นักษัตร
1
ปหนู
ธาตุน้ํา
7
ปมา
ธาตุไฟ
2
ปวัว
ธาตุดิน
8
ปแพะ
ธาตุดนิ
3
ปเสือ
ธาตุไม
9
ปลิง
ธาตุโลหะ
4
ปกระตาย
ธาตุไม
10
ปไก
ธาตุโลหะ
5
ปมังกร
ธาตุดิน
11
ปหมา
ธาตุดนิ
6
ปงู
ธาตุไฟ
12
ปหมู
ธาตุนํา้
นอกจากแนวคิดที่กลาวมาแลว ยังมีแนวคิดอื่นๆ ที่ไดทําการศึกษาขอมูล โดยนํามา
แสดงเปนตัวอยาง ดังนี้
ศาสตร ฮ วงจุย ได สอดแทรกความหมายเชิง ปริ ศนาธรรมเอาไว เชื่ อว าเกิด ขึ้ น
หลังจากไดรับอิทธิพลของศาสนาพุทธเขามาเผยแพรในจีน ในชวงสมัยราชวงศฮั่น 206 กอน ค.ศ.ค.ศ.220 ลัทธิเตากับศาสนาพุทธผสมผสานกันอยางกลมกลืน สงผลใหศาสตรฮวงจุยไดรับอิทธิพล

23
เรื่ องของการกระทํา ดี แ ละสอดแทรกเรื่ อ งการกระทํา ดี เ ปน สว นหนึ่ งของเคล็ ด วิ ชาโดยแทน
ความหมายของ 5 ธาตุ เปนปรัชญา 5 อยาง เพื่อเปนสิ่งเตือนสติใหกระทําดี ดังนี้
ธาตุทอง คือการดําเนินชีวิตอยูดวยความกตัญูสํานึกในบุญคุณแหงสรรพสิ่งทั้ง
ปวงปฏิบัติดําเนินชีวิตดวยความเที่ยงธรรม ปราศจากความลําเอียง และมีความกลาหาญในวิถีทางที่
ถูกตอง เพื่อแกไขมิใหมีความวิบัติเสื่อมโทรม ไมเจริญงอกงามแหงชีวิต หรือสูญสิ้น
ธาตุน้ํา คือการดําเนินชีวิตอยูดวยสติปญญา ปญญาธรรม คือ มีสติปญญาหยั่งรูเทา
ทันวัฏจักรแหงทุกข มีการศึกษาหาความรู เพื่อเขาใจในตนเหตุแหงปญหาเพื่อแกไขสภาพความ
วุนวายไมสงบความชั่วรายแหงจิตใจ และสถานการณตางๆ ของผีสิง
ธาตุไม คือการดําเนิ นชีวิต อยูดวยความเมตตา ตองการใหผูอื่นมีค วามสุข ความ
กรุณา ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข ความมุทิตา ยินดีดวยในความสุขสําเร็จของผูอื่น ความอุเบกขา
คือการวางใจเปนกลางไมลําเอียง หรือพรหมวิหาร 4 เพื่อแกไขแปรสภาพของความเปนสิ่งหมองใจ
ในชีวิตแปรเปนสภาพความเบิกบานใจ มีสมาธิ และสุขปติ เพื่อกอใหเกิดความเจริญรุ งเรืองใน
ปญญา และในวาจาเปนคุณประโยชนตอตนเอง และสังคมใหเจริญวัฒนากาวหนาสืบไป
ธาตุไฟ คือการดําเนินชีวิตอยูดวยจริยธรรมอันดีงาม ไดแก การประพฤติตนใหมี
ความ สุภาพเรียบรอย ออนนอมถอมตน กริยามารยาทดีงาม มีคุณสมบัติพรั่งพรอมทั้งกาย วาจา และ
ใจ เพื่อแกไขมิใหเกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดรอน ที่เปนอุปสรรคเดือดรอนตางๆ
ของโทษภัย
ธาตุ ดิ น คื อการดํ า เนิ น ชี วิต อยูด ว ยความซื่อ สัต ย สุจ ริ ต มี ค วามสุขุม หนั ก แน น
รอบคอบ และอดทน หมายถึง สัตยธรรม มีความเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม ไมหลงผิดหูเบาใจเบา
หลงไปกับสิ่งไมดี เพื่อแกไขความปนปวน หรือการไดรับการกอกวนจากภายนอก (เขาถึงเมื่อ 29
กันยายน 2554. เขาถึงไดจาก http://www.efemgshuidesign.com/meaning.html)
หนังสือมือใหมฝกใชฮวงจุย (The complete ldiot’s Guide to Feng Shui) โดย
Elizabeth Moran ไดกลาวไววา แตละธาตุเกี่ยวพันกับฤดูกาล ทิศ สภาพอากาศ สี ตัวเลข และสวน
ตางๆของรางกายดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 5 แสดงกรณีศึกษาความหมายของธาตุกับฤดูกาล ทิศทาง สี ตัวเลข และสวนตางๆของรางกาย
ธาตุ
ฤดูกาล
ทิศ
สภาพ
สี
ตัวเลข ส่ วนต่างๆของ
อากาศ
ร่ างกาย
ไฟ

ฤดูรอน

ใต

รอน

ดิน

ปลายฤดูรอน

เปยก

ทอง

ฤดูใบไมรวง

น้ํา
ไม

ฤดูหนาว
ฤดูใบไมผลิ

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันตกเฉียงใต
ศูนยกลาง
ตะวันตก
ตะวันตกเฉียงเหนือ
เหนือ
ตะวันออก
ตะวันออกเฉียงใต

แหง
เย็น
ลม

แดง-มวง
แดง-สม
ชมพู
น้ําตาล
เหลือง
ขาว ,เงิน
ทอง
ดํา,ฟา
เขียว

9

หัวใจ, ดวงตา

2
5
8
6
7
1
3
4

ทอง, กระเพาะ
มือ,นิ้วมือ
ศรีษะ,ปอด
ปาก,ทรวงอก
หู, เลือด,ไต
เทา,ขา,ไต
หลังสวนลาง

การตกแต่ งทีอยู่อาศัยทีเกียวกับความเชือต่ างๆ
จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับที่อยูอาศัย มีความเชื่อเฉพาะ เชน ความเชื่อเรื่อง ฮวงจุยของ
ชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายชาวจีน ความเชื่อเรื่องผีสางของชาวไทยลานนา ความเชื่อเรื่องเทพเจาของ
ชาวตะวันตก เปนตน ความเชื่อเรื่องธาตุทั้ง 5 ในศาสตรฮวงจุยที่มีผูที่เชื่ออยางแพรหลาย ไมเพียงแคชาว
จีน และชาติอื่นมีเชื่อสายจีนเทานั้น ชาวตะวันตกเองก็นําความเชื่อเรื่องนี้ไปประยุกตใชในการออกแบบ
ตกแตงที่อยูอาศัยเชนกัน
มาโนช ประภาษานนท (2538: 16) ไดกลาวถึงการจัดบานตามดวงชะตาที่เกี่ยวของ
กับธาตุทั้ง 5 ไวดังนี้
คนธาตุนํา หรือคนที่เกิดในปชวดกับปกุนตองทําความเขาใจถึงความสัมพันธของ
ทิศทาง รูปลักษณและสีที่ถูกโฉลกและถูกพิฆาตเพื่อจะไดเลือกใชในการจัดบานไดอยางถูกตอง
ตารางที่ 6 แสดงกรณีศึกษาตัวอยางการจัดที่อยูอาศัยตามธาตุน้ํา
คนธาตุนาํ
ทิศ
สี
ประจําตัว
เหนือ
ดํา ฟา น้ําเงิน
สงเสริม
ตะวันตก
ขาว
พิฆาต
เฉียงทั้ง 4
เหลือง

สัญลักษณ์
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เมื่อเขาใจถึงความสัมพันธของทิศ สี และสัญลักษณแลวก็สามารถนํามาประยุกตใช
กับการตกแตงบานไดอยางงาย เชน การวางเตียงนอนคนธาตุน้ําควรจะหันหัวเตียงไปทางทิศเหนือ
หรือทิศตะวันตกจึงจะถูกตอง และพยายามหลีกเลี่ยงทิศเฉียงทั้ง 4 ทิศ คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต
สวนเตียงนอนควรเลือกแบบที่หัวเตียงเปนรูปวงกลมมน หรือลูกคลื่นจะถือวาถูก
โฉลกกับผูนอนมากที่สุด ผาปูเตียงหรือผามานควรเลี่ยงสีเหลือง ลูกกรง เหล็กดัด เลือกลายวงกลม
มนผสมอยูดวย
การตกแตงหองอื่นๆ ใชหลักการเดียวกัน ไมวาจะเปนตูโชว เฟอรนิเจอร ก็ควรเปน
รูปทรงกลมมน หรือวัสดุที่ใชควรทําจากโลหะ คนธาตุน้ําควรหลีกเลี่ยงวัสดุที่ทํามาจากดิน
คนธาตุไม้ หรือคนที่เกิดในปขาลกับปเถาะ ตองทําความเขาใจถึงความสัมพันธของ
ทิศทาง รูปลักษณและสีที่ถูกโฉลกและถูกพิฆาตเพื่อจะไดเลือกใชในการจัดบานไดอยางถูกตอง
ตารางที่ 7 แสดงกรณีศึกษาตัวอยางการจัดที่อยูอาศัยตามธาตุไม
คนธาตุนาํ
ทิศ
สี
ประจําตัว
ตะวันออก
เขียว
สงเสริม
เหนือ
ดํา ฟา น้ําเงิน
พิฆาต
ตะวันตก
ขาว

สัญลักษณ์

เมื่อเขาใจถึงความสัมพันธของทิศ สี และสัญลักษณแลวก็สามารถนํามาประยุกตใช
กับการตกแต งบานได อยางงาย เชน การวางเตี ย งนอนคนธาตุ ไม ค วรจะหัน หัว เตี ยงไปทางทิศ
ตะวันออกหรือทิศเหนือ จึงจะถูกตอง และพยายามหลีกเลี่ยงทิศตะวันตก
สวนเตียงนอนควรเลือกแบบที่หัวเตียงเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา หรือลูกคลื่นจะถือ
วาถูกโฉลกกับผูนอนมากที่สุด ผ าปูเตียงหรือผามานควรเลือกโทนสีเขียวหลีก เลี่ยงสีขาว ลูกกรง
เหล็กดัด เลือกลวดลายสี่เหลี่ยมผืนผาผสมลูกคลื่นผสมอยูดวย
การตกแตงหองอื่นๆ ใชหลักการเดียวกัน ไมวาจะเปนตูโชว เฟอรนิเจอร ก็ควรเปน
รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา หรือลูกคลื่น วัสดุที่ใชควรทําดวยไม คนธาตุไมควรหลีกเลี่ยงวัสดุที่ทํามาจาก
โลหะ
คนธาตุไฟ หรือคนที่เกิดในปมะเส็งกับปมะเมีย ตองทําความเขาใจถึงความสัมพันธ
ของทิศทาง รูปลักษณและสีที่ถูกโฉลกและถูกพิฆาตเพื่อจะไดเลือกใชในการจัดบานไดอยางถูกตอง
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ตารางที่ 8 แสดงกรณีศึกษาตัวอยางการจัดที่อยูอาศัยตามธาตุไฟ
คนธาตุนาํ
ทิศ
สี
ประจําตัว
ใต
แดง
สงเสริม
ตะวันออก
เขียว
พิฆาต
เหนือ
ดํา ฟา น้ําเงิน

สัญลักษณ์

เมื่อเขาใจถึงความสัมพันธของทิศ สี และสัญลักษณแลวก็สามารถนํามาประยุกตใช
กับการตกแตงบานไดอยางงาย เชน การวางเตียงนอนคนธาตุ ไฟควรจะหันหัวเตียงไปทางทิศ ใต
หรือทิศตะวันออก จึงจะถูกตอง และพยายามหลีกเลี่ยงทิศเหนือ
ส ว นเตี ย งนอนควรเลื อ กแบบที่ หั ว เตี ย งเป น รู ป ทรงสามเหลี่ ย มหรื อ รู ป ทรง
สี่เหลี่ยมผืนผา จะถือวาถูกโฉลกกับผูนอนมากที่สุด ผาปูเตียงหรือผามานควรเลือกโทนสีแดง หรือ
สีชมพู หลีกเลี่ยงสีดํา ฟา น้ําเงิน ลูกกรง เหล็กดัด เลือกลวดลายสี่เหลี่ยมผืนผาผสมสามเหลี่ยม
การตกแตงหองอื่นๆ ใชหลักการเดียวกัน ไมวาจะเปนตูโชว เฟอรนิเจอร ก็ควรเปน
รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา หรือรูปทรงสามเหลี่ยม วัสดุที่ใชควรทําดวยไม คนธาตุไฟควรหลีกเลี่ยงวัสดุ
ทีท่ ํามาจากธาตุน้ํา
คนธาตุ ดิน หรือคนที่เกิด ในป ฉ ลู มะโรง มะแม และจอ ต องทําความเขาใจถึง
ความสัมพันธของทิศทาง รูปลักษณและสีที่ถูกโฉลกและถูกพิฆาตเพื่อจะไดเลือกใช ในการจัดบาน
ไดอยางถูกตอง
ตารางที่ 9 แสดงกรณีศึกษาตัวอยางการจัดที่อยูอาศัยตามธาตุดิน
คนธาตุนาํ
ทิศ
สี
ประจําตัว
เฉียงทั้ง 4
เหลือง
สงเสริม
ใต
แดง
พิฆาต
ตะวันออก
เขียว

สัญลักษณ์

เมื่อเขาใจถึงความสัมพันธของทิศ สี และสัญลักษณแลวก็สามารถนํามาประยุกตใช
กับการตกแตงบานไดอยางงาย เชน การวางเตียงนอนคนธาตุ ดินควรจะหันหัวเตียงไปทางทิศ เฉียง
ทั้ง 4 คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต
และทิศใต จึงจะถูกตอง และพยายามหลีกเลี่ยงทิศตะวันออก
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สวนเตียงนอนควรเลือกแบบที่หัวเตียงเปนรูปทรงสามเหลี่ยมหรือรูปทรงสี่เหลี่ยม
จตุรัส จะถือวาถูกโฉลกกับผูนอนมากที่สุด ผาปูเตียงหรือผามานควรเลือกโทนสีเหลือง สีแดง หรือ
สีชมพู หลีกเลี่ยงสีเขียว ลูกกรง เหล็กดัด เลือกลวดลายสี่เหลี่ยมจตุรัสผสมสามเหลี่ยม
การตกแตงหองอื่นๆ ใชหลักการเดียวกัน ไมวาจะเปนตูโชว เฟอรนิเจอร ก็ควรเปน
รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา หรือรูปทรงสามเหลี่ยม วัสดุที่ใชควรทํามาจากดิน คนธาตุดินควรหลีกเลี่ยง
วัสดุที่ทํามาจากธาตุไม
คนธาตุทอง หรือคนที่เกิดในปวอกกับประกา ตองทําความเขาใจถึงความสัมพั นธ
ของทิศทาง รูปลักษณและสีที่ถูกโฉลกและถูกพิฆาตเพื่อจะไดเลือกใชในการจัดบานไดอยางถูกตอง
ตารางที่ 10 แสดงกรณีศึกษาตัวอยางการจัดที่อยูอาศัยตามธาตุทอง
คนธาตุนาํ
ทิศ
สี
ประจําตัว
ตะวันตก
ขาว
สงเสริม
เฉียงทั้ง 4
เหลือง
พิฆาต
ตะวันออก
เขียว

สัญลักษณ์

เมื่อเขาใจถึงความสัมพันธของทิศ สี และสัญลักษณแลวก็สามารถนํามาประยุกตใช
กับการตกแตงบานไดอยางงาย เชน การวางเตี ยงนอนคนธาตุ ทอง ควรจะหันหัวเตียงไปทางทิศ
ตะวันตกหรือทิศเฉียงทั้ง 4 คือทิศตะวันออกเฉียงเหนื อ ทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวัน ตกเฉียง
เหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต จึงจะถูกตอง และพยายามหลีกเลี่ยงทิศตะวันออก
สวนเตียงนอนควรเลือกแบบที่หัวเตียงเปนรูปทรงครึ่งวงกลม หรือรูปทรงสี่เหลี่ยม
จตุ รั ส จะถื อ ว า ถู ก โฉลกกั บ ผู น อนมากที่ สุด ผ า ปู เ ตี ย งหรื อ ผ าม า นควรเลื อ กโทนสี ข าว ครี ม
หลีกเลี่ยงสีเขียว ลูกกรง เหล็กดัด เลือกลวดลายสี่เหลี่ยมผสมวงกลม
การตกแตงหองอื่นๆ ใชหลักการเดียวกัน ไมวาจะเปนตูโชว เฟอรนิเจอร ก็ควรเปน
รูปทรงครึ่งวงกลม หรือรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส วัสดุที่ใชควรทําดวยโลหะ คนธาตุไมควรหลีกเลี่ยง
วัสดุที่ทํามาจากไม
สว นอาจารยไกรศรี นิ ม มานเหมิน ท กลาวไวใ นหนั งสือศิลปะลานนาไทยเรื่อง
เรือนแบบลานนาวา คําวา “หํา” เปนศัพทลานนาไทยแปลวา “อัณฑะ” ถือวาเปนสิ่งที่รวมแหงพลัง
บุรุษชน สวนคําวา “ยน” คงไดมาจากภาษาสันสกฤตคือ “ยนต” แปลวา สิ่งปองกันรักษาที่ศักดิ์สิทธิ์
ดังนั้นหํายนตจึงเปนสวนตกแตงเรือน และทําหนาที่เปนยันตอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จะปองกันอันตรายจาก
ภายนอก ซึ่งมีที่มาจากเกียรติมุขในศิลปะของชวา
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หํ า ยนต นั้ น เป น ชื่ อ ของแผ น ไม แ กะสลั ก ลวดลายโบราณที่ ติ ด ตั้ ง เหนื อ ประตู
หองนอนของเรือนลานนา สวนใหญเปนแผนไมรูปสี่เหลี่ยมผืนผามักเกี่ยวของกับความเชื่อลี้ลับที่
สามารถดลบันดาลความเปนไปตางๆ ใหกับเจาของบาน แมความเชื่อเรื่องหํายนตจะลดทอนลงไป
ในยุคสมัยปจจุบัน แตกระนั้นตามบานเรือนลานนาโบราณยังคงความเชื่อเชนนี้อยู และอาจสืบทอด
ไปสูคนรุนหลังในบางพื้นที่ หํายนตมักจะทําขึ้นพรอมๆ กับการปลูกเรือนใหม เมื่อเจาของบานได
แผนไมที่จะทําหํายนต อาจารยหรือพระผูมีวิชาจะนําแผนไมมาผูกไวกับเสาเอกเพื่อทําพิธีถอน ทั้งนี้
เพราะคนเมืองลานนานั้น เมื่อจะประกอบพิธีกรรมใดๆ จะตองทําพิธีสูตรถอนกอนทุกครั้ง และ
กอนที่แกะสลัก ลวดลายหํา ยนต เจาของบา นจะต องนํ าดอกไม ธูปเทียนมาอัญเชิญอํานาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์มาไวที่หํายนต เมื่อทําการแกะสลักหํายนตแลวจึงนํามาประดั บไวที่บริเวณเหนือประตู
ทางเขาหองนอนของเจาของบาน โดยจะมีการทําพิธียกขันตั้งหลวง ประกอบดวย ดอกไม ธูปเทียน
หมากพลู ผาขาว ผาแดงและสุรา อาหาร ใหอาจารยกลาวอัญเชิญเทวดา อารักษ ผี บาน ผีเรือนมา
ปกปองรักษาบานหลังนั้นให อยูอาศัยอยางรมเย็นเปนสุข อัน เปนความเชื่อหนึ่ งของคนลานนาที่
ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลานาน ทวาในชวงเวลา 30-40 ปที่ผานมา มีนักวิชาการและปราชญ
ทองถิ่นออกมาใหทัศนะตอหํายนตในหลายความคิดเห็น บางก็วาเปนการทําไสยศาสตรมนตดําของ
พมาในยุคที่ปกครองเมืองเชียงใหม ขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการกลุมหนึ่งใหความหมายของหํายนต
วาเปน ยัน ต สําหรับปองกัน ภัยอัน ตราย อีก กลุมหนึ่ งบอกวาหํายนต มีที่มาจากทับหลัง ซึ่งเปน
วัฒนธรรมเขมร แลวแพรหลายเขาสูดินแดนลานนา
หํายนตจะเปนเพียงงานสถาปตยกรรมลานนาที่ประดับตามบานเรือนทั่วไป หรือ
อาจเปนความเชื่อเรื่องไสยศาสตรที่ปองกันภยันตรายตางๆ ไมใหเขามาในบานก็ยังไมมีการคนหา
ศึกษา อยางจริงจัง คงมีเพียงขอสันนิฐานวากันไปตางๆ นานา กระนั้นบทความขิ้นนี้ นาจะมีสวน
สะทอนใหคนหันมาเห็นคุณคาและคนหาความหมายของหํายนตกันมากขึ้น
สวนทานศาสตราจารย โชติ กัลยาณมิตร ปรมาจารยทางสถาปตยกรรมไทยได
บันทึกในหนังสือของทานวา “ในสมัยโบราณนั้นจะไมมีใครรูเลยวา เจาของเรือนเก็บทรัพยสินเงิน
ทองไวที่ใด จะไมมีใครพบเห็นหีบหรือตูเก็บสิ่งของเหลานี้นอกเสียจากเจาของทรัพยสินเองเทานั้น
เสาเรือนไทยโบราณเปนเสาที่มีขนาดใหญมาก เสาตนใดตนหนึ่งในเรือนจะมี “โพรง” ที่ถูกเจาะไว
อยางมิดชิดดวยฝมือเจาะ และตัดเนื้อเสาอยางปราณีต บุคคลอื่นๆ จะไมสังเกตเห็นรองรอยการเจาะ
นี้เลย ในปจจุบันจะหาดูเสาที่เจาะซอนทรัพยประเภทนี้ไดยาก แตผูที่สนใจอาจขอดูไดที่พิพิธภัณฑ
วัดพระธาตุลําปางหลวงที่เสาตนหนึ่งยังคงมีชองเจาะชนิดนี้อยู ” นับเปนกลวิธีอยางหนึ่งของเรือน
ไทยในการเก็บทรัพยสินมีคาที่บรรจุไวใน “เสาซอนทรัพย” อันเปนภูมิปญญาเชิงกลยุทธอยางหนึ่ง
(เขาถึงเมื่อ 30 กันยายน 2554. เขาถึงไดจาก http://www.laksanathai.com/book/p398.aspx)
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นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อของชาวญี่ปุนมีการใชศาสตรฮวงจุยในการเสริมดวง โดย
การจัดแตงบาน ซึ่งมีเทคนิคอยูที่การทําความสะอาด และจัดบานในแบบญี่ปุน สามารถแบงเปน
สวนตางๆ ได 6 สวนตามดวงดานตางๆ ที่ตองการจะเสริม ดังนี้
ถาตองการเสริมดวงดานหนาที่การงาน ตองทําความสะอาดและจัดตูเก็บรองเทา
ถาตองการเสริมดวงดานสุขภาพ ต องทําความสะอาดมุมตางๆ ที่อยูใ นหองนอน
โดยใหความสําคัญรอบๆ เตียงนอน
ถาตองการเสริมดวงดานเงินทอง ตองทําความสะอาดหองน้ําใหหมดจด
ถาตองการเสริมดวงดานความรัก ตองทําความสะอาดโดยขัด และจัดสิ่งของตางๆ
ที่อยูบริเวณอางลางหนาใหเปนระเบียบ
ถาตองการเสริมดวงดานความสัมพันธกับคนรอบขาง ตองทําความสะอาดหองครัว
ถาต องการเสริมดวงด านความสวยความงาม ต อ งทําความสะอาดโดยขัด หอ ง
อาบน้ําใหเปนประกาย ไรคราบสกปรก
การ “ทําความสะอาด” และ “จัด ” สว นต างๆ ของบาน ต องเริ่มในตอนเชา ซึ่ง
รางกายยังมีพลังอยางเต็ มที่ และหามใชเวลาทําความสะอาดเกินกวา 2 ชั่วโมง เพราะพลังของ
รางกายจะตก จนเปนพลังในดานลบใหกับตนเอง โดยตองเริ่มจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปน
ทิศที่ดีที่จ ะชว ยเพิ่มความสุข ตามตําราญี่ปุน หรือจะเริ่มทําความสะอาดจากประตูหนาบาน และ
สิ้นสุดที่ประตูหนาบานก็ไดเหมือนกัน เมื่อเสร็จแลวก็ตองรีบลางมือใหสะอาดทันที เพราะการลาง
มือเปนการลางสิ่งไมดีออกไปใหหมด และยังใชพลังของน้ําเสริมดวงตามความเชื่อตั้งแตโบราณ
ตําแหนงของการวางกระจกและนาฬิกาตามความเชื่อของชาวญี่ปุนนั้น ไมใหวาง
กระจกเงาใกลหรือหันออกไปทางประตูหนาบาน เพราะจะเปนการสะทอนความสุขออกไป ตอง
วางไวทิ ศตะวั น ตกเฉีย งใต ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ หรื อ ทิศ ตะวัน ตก ส ว นนาฬิก าจะช ว ยเรื่ อ ง
โชคชะตาไมใหเปลี่ยนแปรผัน จึงตองวางไวทิศตะวันตกเฉียงใต หรือตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให
โชคดี
จากแนวคิดตางๆ ขางตนสรุปไดวา ศาสตรฮวงจุย หมายถึง การคัดเลือก จัดสรร
ดัดแปลง และปรับปรุง สถานที่พักอาศัยใหสอดคลองกับดวงชะตาของผูอยูอาศัย เกิดความสมดุล
ต อสภาพแวดลอม เพื่อรับพลั ง งานที่มี ค วามเป นมงคลจากธรรมชาติ โดยมี ค วามเชื่ อวาจะนํ า
ความสุขและความเจริญรุงเรืองมาสูผูอยูอาศัยในสถานที่พักอาศัยนั้น
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2. กระบวนการเรียนรู้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย
การพิจ ารณาตามศาสตร ฮวงจุย นั้น เปนหลัก วิชา อีกทั้งเปน ภูมิปญญาของชาวจีน ที่
เรียนรูและบันทึกสืบทอดมาเปนพันๆ ป ฮวงจุยเปนวิชาวาดวยการพิจารณาทําเลหรือชัยภูมิที่ดีที่ นํา
โชคลาภมาสูผูที่อยู ณ ทําเลที่ถูกตองตามฮวงจุย แนนอนศาสตรฮวงจุยนี้นอกจากจะเกี่ยวของ กับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลวยังเกี่ยวของกับความเชื่อ ขนบประเพณีและศาสนา ตามลัทธิเตา และ
ลัทธิขงจื้อ ตอเมื่อพุทธศาสนาเผยแพรเขามายังประเทศจีน ศาสนาพุทธนิกายมหายานก็เปน พื้นฐาน
ขององคความรูศาสตรฮวงจุยดวย จักรวาลของนิกายมหายานมีการแบงชั้นสวรรค มนุษย นรกอยาง
ละเอียด มีพระโพธิสัตวมีเทพเจาแบงเปนชั้นๆ มีเรื่องของการบําเพ็ญบาร มีเรื่องอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย
ซึ่งผสมผสานเขากันเปนอยางดีกับความเชื่อของชาวจีนที่มีอยูกอนแลว พุทธศาสนามหายานจึงแพร
ไปในหมูของชาวจีนจนกลายเปนวิถีชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา และซึมซับเขามาในองคความรูของ
ศาสตรฮวงจุยดวย
การปรับสภาพตาม "ศาสตรฮวงจุย" ใหดีนั้น จะตองมีองคประกอบในการวิเคราะห
หลายประการ ซึ่งแตละองคประกอบก็มีจุดเดนของแตละวิชา และจะตองสอดคลองกันและกัน ดัง
คําที่วา "หยิน หยาง ตองสมดุลยกัน จึงจะกอเกิดทุกสรรพสิ่ง" จึงมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
2.1 ขันตอนการปรับตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยมีองค์ ประกอบอยู่ 4 อย่าง ดังนี
2.1.1 ดวงชะตา ซึ่งมีความสําคัญอันดับหนึ่ง ในการแกไข "ฮวงจุย" เพราะกอนที่
จะแกไข "ฮวงจุย" นั้น จะตองวิเคราะหดวงชะตาใหถูกตอง และคนหา ขอดี หรือ ขอเสีย ของดวง
ชะตานั้นเสียกอน จึงจะทําการแกไขหรือปรับสภาพของที่อยูอาศัยใหเหมาะสมหรือเสริมใหกับดวง
ชะตา การแกไขดวงชะตาดวย "ฮวงจุย" นั้น จะตองดูที่ความเหมาะสมวา ชวงเวลานั้น (วัยจร หรือ
ถนนชีวิต) เปนอยางไร ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับ บารมี, วาสนา หรือ บริวาร โดยอาศัยหลักวิชาจาก
โหราศาสตรจีนหรือที่เรียกวา "โปยหยี่สี่เถี่ยว" มีความเปนมายาวนานหลายพันป โดยเริ่มกําเนิด
จากปรมาจารย "จื่อเพง" ไดคิดคนขึ้นและถายทอดไว โดยมีพื้นฐานจาก ธาตุ 5 ธาตุ คือ ดิน น้ํา ไฟ
ทอง ไม ซึ่งเมื่อนํามาวิเคราะห คํานวณ จึงสามารถบอกและคาดการณสิ่งที่เปนไปและที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได ดวยตัวอักษรจีนเพียง 22 ตัว เรียงรอยกันก็สามารถถอดรหัสชีวิตออกมาไดมากมาย
ปราชญโบราณ ปรมาจารย ทั้งหลาย ได คิดคนศาสตร นี้ ขึ้นเพื่อชว ยเหลือ
เพื่อนมนุษยใหรูถึงชะตาชีวิต รวมทั้งวิธีแกไข เพื่อปรับการดําเนินชีวิตใหดีขึ้นตอไป ดังนั้นวิชาการ
นี้จึงมีครูบาอาจารยคุมครองมิใหใครก็ตามนําไปใชในทางที่ผิด มิฉะนั้นจะถูกสวรรคลงโทษตาม
ความเชื่อโบราณของจีน และมีขอควรระวังเกี่ยวกับการใช ฤกษยาม ดังนี้
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1. ควรใหผูที่รูหลักวิชา "ฤกษยาม" ที่ถูกตองเปนผูใหฤกษ (ผูรูที่ถูกตอง คือ
ผูที่สามารถบอกไดวาฤกษยามนั้นจะเกิดผลกับผูใด และเกิดผลเกี่ยวกับเรื่องใด มีขอดี หรือ ขอหาม
อยางไร)
2. สําหรับผูที่รู หรือ ผูที่อานภาษาจีนได พึงระวังที่สุด เพราะทานเหลานั้น
อานภาษาจีนไดจริง แตใชวาจะเขาใจในหลักวิชา "ฤกษยาม" ที่ถูกตองได
3. "ฤกษปลอดภัย " / "ฤกษ 4 ทิศ" / "ฤกษ 4 อสูร" หามใช และพึงระวัง
มากที่สุด เพราะอาจจะทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตได
2.1.2 ชัยภูมิ ตามหลักวิชา "ชัยภูมิ" นั้น สามารถบงบอกอุปนิสัยของเจาบาน หรือ
ผูที่อยูอาศัยวาเปนอยางไร เชน เดียวกับการดู "โหงวเฮง " บนใบหน า ก็สามารถบอกอุปนิ สัยได
เชนกัน และการแกไขชัยภูมินั้น จะตองคํานึงถึงการใชสอยภายในสถานที่ หรือ การใชสอยของผูที่
อยูอาศัย แต จ ะต อ งไมขัด กับ หลัก วิชา "ชัยภูมิ " มากเกิ น ไป (ชัย ภูมิสามารถแกไขได แลว แต
ประโยชนใชสอยของสถานที่ / ผูอยูอาศัย)
ความเชื่อเรื่องธาตุทั้ง 5 มีความสอดคลองกับชาวจีนในสมัยโบราณวา โลก
เรายังรอนระอุอยู โดยเฉพาะในใจกลางของโลก ซึ่งจะเห็นไดจากการประทุของภูเขาไฟทั้งบนบก
และในหวงมหาสมุทร แตก็นับวันความรอนดังกลาวจะคอยๆ บรรเทาเย็นลงตามกาลเวลา พรอมกับ
แรงเหวี่ยงแหงการหมุนรอบตัวของโลกก็นับวันจะเบาลงตามลําดับไปดวย เมื่อลักษณะการณเปน
เชนนี้ ยอมเกิดการยุบ หรือหดตัวของพื้นผิวโลก สวนที่ออนนุมก็จะยุบตัวลงไปเปนหุบเหว สวนที่
แข็งแกรงก็จะกลายเปนที่สูงขึ้นไปในอากาศเรียกกันวาที่ราบสูงหรือภูเขานั่นเอง การเปลี่ยนแปลง
เปนไปของโลกเราเชนนี้ ทําใหชาวจีนโบราณเชื่อวาภูเขาที่เกิดขึ้นดวยปรากฏการณนี้มีแรงดึงดูด
ของจักรวาลทั้ง 4 ทิศรวมทั้งที่เปนทิศจุดศูนยกลางผสมผสานกันรวมเปนธาตุทั้ง 5 นั่นเอง
เมื่อเปนดังนี้ จึงตั้งสมมุติฐานไดวา ภูเขายิ่งสูงเทาใดก็จะยิ่งมีพลังดึงดูดมาก
เทานั้น ซึ่งพลังดังกลาวยอมจะเคลื่อนที่ไหลจากสวนที่สูงที่สุดลงสูที่ต่ําสุดเสมอ เหมือนกระแสน้ําที่
ยอมไหลจากยอดเขาลงสูพื้นราบเบื้องลางเปนนิรันดร เราเรียกกระแสเชนนี้วา “ขี่”
กระแสขี่นั้นเปนพลังงานอยางหนึ่งที่มีอยูในสิ่งที่มีชีวิต และไมมีชีวิต ถือเปน
ลมหายใจของสิ่งตางๆ ในชัยภูมิ หรือทําเล ตองไดรับกระแสขี่มาชวย จึงทําใหทําเล หรือชัยภูมินั้นมี
ชีวิตชีวา และสามารถดําเนินธุรกิจไปไดดวยความราบรื่น แตเมื่ อระยะเวลาผานไปปรากฏวาชัยภูมิ
หรือทําเลนั้นกระแสขี่ไดไดออนตัวลงเปนพลังที่เสื่อมลงแลวก็จะทําใหชัยภูมินั้นไมเจริญ การทํามา
คาขายก็จะฝดเคืองในการพิจารณากระแสขี่สามารถพิจารณาไดจากการสังเกตชัยภูมิ หรือจากการ
คํานวณหาตํ าแหน งจากกานเข็มทิศ (หลอแก) โดยในบทเรีย นนี้ จ ะใหค วามสําคัญ ในด านการ
คํานวณกระแสขี่เปนหลัก สําหรับนักฮวงจุยที่ดีควรมีความรูความสามารถในดานการคํานวณเปน
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ตัวบงชี้ที่สําคัญ โดยจะไดกลาวในบทตอไปเพื่อคํานวณหาตําแหนงที่ดี และไมดีจากอิทธิพลของ
กระแสขี่
ทําเลหรือที่ตั้ง นับเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกที่เราๆ ทานๆ ตองคํานึงถึงกอนอื่น
เมือ่ จะปลูกสรางบาน ที่อยูอาศัย โรงงาน หรือประกอบธุรกิจการคาขาย สภาพแวดลอมใกลเคียงดี
หรือเลวอยางไร เพื่อนบานใกลเรือนเคียงอุปนิสัยใจคอเปนอยางไร น้ําทวมถึงหรือไม การคมนาคม
เขา-ออกสะดวกเพียงพอหรือเปลา เหลานี้ คือสิ่งที่ตองพิจารณาใครครวญใหดี ซึ่งหากเลือกทําเลได
ดี เ หมาะสมแล ว ย อ มนํ าความสุ ข สะดวกสบายมาสู ค รอบครั ว กิ จ การต า งๆ ก็ พ ลอยราบรื่ น
เจริญรุงเรืองไปดวย เปรียบเสมือนไดนําหนาคูแขงไปแลวคอนครึ่งตัวนั่นเอง ฉะนั้น การเลือกสรร
ทําเลหรือที่ตั้งจึงนับเปนศาสตรและศิลปชั้นสูงเลยทีเดียว
ในวิชาวาดวยฮวงจุย ก็มีการวิเคราะหเบื้องตนคลายคลึงกัน แตอาจจะลึกซึ้ง
กวา ยกตัวอยางเชน เมื่อเลือกทําเลหรือที่ตั้งไดแลว หลักฮวยจุยจะวิเคราะหเจาะลึกในเบื้องตนอีก
วา เมื่ออยูที่ตรงนี้แลวจะประสบความสําเร็จทางธุรกิจหรือไมเพียงใด จะเปนผลดีใหมีผลกําไรหรือ
ขาดทุน ราบรื่นหรือวาติดขัด เหลานี้เปนตน
เมื่อเราจะทําการซื้อที่ดินเปลาสักแปลงเพื่อปลูกบานอยูอาศัย หรือทําโรงงาน
ก็ดีควรทราบประวัติความเปนมาบาง โดยอาศัยขอสําคัญในการพิจารณาดังนี้
1. ที่ดินนั้นเคยเปนสวนหรือปลูกผลไมอะไรมากอน ถาเปนสวนหรือที่นา
ควรสอบถามดูวาเก็บเกี่ยวเรียบรอยหรือยัง ถายังก็ควรเก็บเกี่ยวใหเรียบรอยเสียกอน ประเภทที่เอา
ที่ดินกลบทับเลยไมเก็บเกี่ยวใหเรียบรอย ถาเขาไปอยูจะไมเจริญ
2. ที่ดินที่ใชเปนทางเดินบอยๆ และใชมานาน ที่ดินประเภทนี้ก็ไมควรเอา
มาทําเปนทําเลที่อยูอาศัย เพราะทําใหเกิดโรคประหลาดๆ ได
3. ที่ดินที่เคยมีตนไมใหญ และโคนทิ้งไปแลว จะตองําการถอนรากถอน
โคนใหหมดสิ้นซึ่งอันนี้ก็ตรงกับความเชื่อจองคนไทยเชนกัน ไมควรสรางบานครอมรากไมหรือตอ
ไม เพราะจะเปนอันตรายตอตัวบาน
4. ที่ ดิ น ที่ เ คยใช เ ป น ที่ ทิ้ ง ขยะหรื อ สิ่ ง ปฏิ กู ล ไม ว า จะเป น ขยะชนิ ด ใด
ประเภทใด หรือถาเปนอุจจาระยิ่งตองเลี่ยงใหญ ไมควรนํามาสรางบาน รวมขยะที่ทิ้งอยูตรงหนา
บานก็ไมดี ควรหลีกเลี่ยง
5. ที่ดิ น ที่เป น คลอง หรื อ ริ มคลองแล ว นํ า มาถมเพื่ อเป น ที่อ ยูอาศัย ที่ดิ น
ลักษณะนี้ก็ไมดีเชนกัน
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6. ที่ดินที่เคยเปนสุสาน หรือภายใตดินเคยฝงคนตายมากอน ดังตัวอยางเชน
โรงงานตุกตาที่ถูกไฟไหม มีผูคนลมตายเปนจํานวนมาก หากนําที่ดินเชนนี้มาเปนที่อยูอาศัยยอมไม
ดีแนนอน
7. ที่ดินที่เคยเปนโรงฆาสัตว ก็ไมควรนํามาปลูกสรางบานเรือน
8. บานที่เคยมีการฆากันตาย หรือผูอาศัยตายในลักษณะการตายโหงก็จัดวา
ไมดี ถาผูอาศัยอยูกอนตายในลักษณะปกติธรรมดา เชนนี้ถือวาไมเปนไร
9. ที่ดินที่เคยเปนสถานราชทัณฑ หรือเปน คุกมากอน ที่ดินประเภทนี้ควร
หลีกเลี่ยง
10. ที่ดินที่เคยเปนลานประหารชีวิต ที่ดินประเภทนี้ก็ไมดี
11. เรื่องฤกษยาม เพื่อความเหมาะสมและเปนสิริมงคลใหกับผูเปนเจาบาน
ซึ่งเรื่องฤกษยามนี้มีผลเพียงระยะเวลาเพียงสั้นๆ 3-4 เดือนเทานั้น
นอกจากนั้ น ตามหลั ก พุ ท ธศาสนามงคลสู ต รที่ 2 ได ก ล า วถึ ง เรื่ อ งการ
เลือกสรรทําเลที่เหมาะสมเอาไวเชนกัน ไดแยกสาระสําคัญในการเลือกทําเลเหมาะสมไวดังนี้
1. สภาพทางภูมิศาสตรดี การคมนาคมสะดวก
2. อาหารการกินจัดหาไดงาย ถูกสุขลักษณะ
3. คนสวนใหญในละแวกนั้นมีคุณธรรม มีคุณความดี
4. อยูใกลโรงเรียน ใกลวัด
อันที่จริงศาสตรฮวงจุยนั้น คือ การศึกษาทางดานวิชาภูมิศาสตรโดยตรงและ
ยังศึกษาลึกซึ้งลงไปอีกกับพลังงานที่สัมผัสได และพลังงานที่สัมผัสไมไดที่เราเรียกวา “ขี่” และยัง
อาศัยปรัชญา 5 ธาตุเพื่อการพิจารณา ในความเปนจริงแลว เมื่อจะซื้อบานสักหลัง สรางโรงงานสัก
1 โรง ทานจะตองเสาะหาทําเลใหดีที่สุดเพื่อความสุขสบาย ความสําเร็จของชีวิต การหาทําเลก็เปน
ศิลปะหนึ่งของการศึก ษาสภาพทางภูมิศาสตร ในปจ จุบันมี ศาสตรฮวงจุย กลาวถึงลักษณะของ
ภูมิศาสตรที่จะนํามาประยุกตใชกับชีวิตไดชัดเจน และมีเหตุผลมากกวาศาสตรอื่น
ในการศึกษาสภาพแวดลอม สิ่งสําคัญ คือ ถาเราอยูในชนบทก็อาศัยจากภูเขา
เนินดินถาเปนในตัวเมือง ก็อาศัยจากการสังเกตอาคารรอบๆ ตัวเรา ซึ่งแสดงใหเห็นดังตอไปนี้
ทํา เลที่ 1 ด า นหน าและด า นหลัง มี อาคารหรื อ ภูเ ขารู ปทรงธาตุ ไ ฟ (รู ป
สามเหลี่ยม) บงชี้วา จะมีเรื่องไมดีภายในบาน วุนวายทะเลาะเบาะแวง และอุบัติเหตุบอย
ทํา เลที่ 2 ด านหน า และด า นหลั งมี อาคารหรื อภู เ ขารู ป ทรงธาตุ ไม (รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผา) บงชี้วา ผูอยูอาศัยจะมีสติปญญาดี ชื่อเสียงการเรียนดี
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ทําเลที่ 3 ดานหนาและดานหลังมีอาคารรูปธาตุทอง(รูปทรางกลม) และธาตุดิน
(รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส) บงชี้วา ผูอยูอาศัยในลักษณะทําเลเชนนี้ มักจะร่ํารวย ฐานะทางการเงินมั่นคง
ทําเลที่ 4 ที่อยูอาศัยมีอาคารสูงลอมรอบ บงชี้วา อยูแลวไมเจริญ
ทําเลที่ 5 บานที่ทางขวามือมีตําแหนงของเสือขาวอยู ผูอาศัยมักพบอุปสรรค
มาก เพื่อนรวมงานหักหลังไมใหความรวมมือ
ทําเลที่ 6 บานที่ทางดานหนามีอาคารสูงผูอยูอาศัยถาอยูมนลักษณะทําเลแบบ
นี้ผูออยูอาศัยจะเจ็บไขไดปวย อันตรายถึงชีวิต
ทําเลที่ 7 ที่ที่มีกระแสขี่วิ่งพุงเขาชนทุกๆ ดาน เปนลักษณะพิฆาตทางลมทําเล
ในลักษณะนี้ควรหลีกเลี่ยง เพราะจะทําใหผูอยู อยูแลวไมเจริญ
2.1.3 ดาว 9 ยุค หรือ ดาวนพเกา หลักวิชานี้จะวาดวยเรื่องของ “บารมี” (หยุดนิ่ง
หรือ ภูเขา) และ "โชคลาภ" (เคลื่อนไหว หรือ ทางน้ํา) คําวา "บารมี" นั้น จะหมายถึง มีผูเกื้อหนุน
หรือ มีผูอุปถัมภค้ําจุน ซึ่ง "บารมี" ตามหลักวิชา "ดาวนพเกา" จะตองอยูดานหลังของอาคาร หรือ
ดานหลังของผูที่อยูอาศัย จะตองมีความมั่นคงดุจดังภูเขา มีความหนักแนน เปรียบดั่งเกาอี้ที่มีพนัก
พิงดานหลังที่ใหญและมั่นคงดูภูมิฐาน สวนคําวา "โชคลาภ" จะหมายถึง โชคลาภตาง ๆ ไมวาจะ
เปน ลาภแท (ลาภผลที่มาจากหนาที่การงาน หรือ งานประจํา) หรือ ลาภลอย (ลาภผลที่มาจากสิ่งที่
คาดไมถึง หรือ ลาภที่มาจากการถูกรางวัล) ซึ่ง "โชคลาภ" จะตองอยูด านหน าของอาคาร หรื อ
ดานหนาของผูที่อยูอาศัย จะตองมีลักษณะเคลื่อนไหว ไมหยุดนิ่ง เปรียบดังสายน้ําที่เคลื่อนไหว
ตลอดเวลา แตหามไหลเชี่ยว เพราะจะทําใหเกิดอันตราย
2.1.4. แปดทิศ แปดปฏิกิริยา หลักวิชานี้จะวาดวยทิศทางทั้ง 8 ทิศ อันไดแก ทิศเหนือ
ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต จุดเดนของวิชานี้จะอยูที่ประตู ซึ่งจะกําหนดใหประตูเกิดความรุงเรือง มี
โชคลาภอยูตลอดเวลา และอีกจุดหนึ่งก็คือ ประธาน ซึ่งเปนตําแหนงที่ผูบริหารมีความมั่นคง มีอํานาจ
ในการบริหาร หลักการจะคลายคลึงกับหลักวิชา “ดาวนพเกา” แตกตางกันที่วิธีการคํานวณ
การเปลี่ยนแปลงอยางไมมีสิ้นสุดของธรรมชาติ มีขั้วตรงกันขามที่เปลี่ยนถาย
ไปมา ระหวางความแข็งกับความออน ความเคลื่อนไหวกับความสงบนิ่ง แตสรรพสิ่งลวนสัมพันธ
กัน ผันเปลี่ยนไปตามกฎของธรรมชาติ เปนแนวคิดมาจากคัมภร อี้จิง ถายทอดมาสู หลัก ของ
ศาสตรฮวงจุย ซึ่งไดกลาวถึง อิมเอี๊ยง หรือหยินหยาง หมายถึงความเสมอภาคของสองสิ่งที่อยู
ตรงขามกัน เชน ขาวกับดํา เปนตน
สมัยโบราณ นักปราชญจีนไดเฝาสังเกตกฎเกณฑความเปนไปของสรรพสิ่ง
ในธรรมชาติก็ไดพบวาสิ่งตางๆ ในโลกนี้จะมีสิ่งที่คูกันเสมอ เชน มืดคูกับสวาง ขาวคูกับดํา รอนคู
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กับเย็น มี เคลื่อนไหวก็ตองมี หยุดนิ่ ง มีเกิดก็ยอมมีดับไป เปนต น อัน นับเปนความเปลี่ยนแปลง
หมุนเวียนไปไมมีจบสิ้นที่อยูตรงกันขามทีเ่ รียกกันวา อิมเอี๊ยง หรือ หยินหยาง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนความเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพลังภายใน
และสิ่งที่ตรงกันขามของสองสิ่งตองอาศัยซึ่งกั นและกัน เพื่อรักษาความสมดุลอันเคลื่อนไหวอยู
ตลอดเวลา ความคิดเรื่องการสงเสริมซึ่งกันและกัน ระหวางหยินกับหยางนี้ไดกลายมาเปนสวนหนึ่ง
ในเนื้อหาสําคัญของศาสตรฮวงจุย
ตัวอยางของสิ่งที่เปนหยินและหยาง โดยสังเขป ดังนี้
ตารางที่ 11 ตารางแสดงความเปนหยินและหยางในศาสตรฮวงจุย
หยิน
ผูหญิง ( แม )
กลางคืน
ความมืด
หยุดนิ่ง
สิ่งสุดทาย
ความชั่ว
พระจันทร
พื้นดิน
เบา
ความถอยทีถอยอาศัย
ออนโยน
รสหวาน
ผัก
ดํา
ความทุกข
ดานหนาชัยภูมิ
ดานขวาชัยภูมิ
โชคลาภ
ที่รกทึบ
ถนน แมน้ํา ลําคลอง
เนินเขาเตี้ย
ถนน

หยาง

ผูชาย ( พอ )
กลางวัน
ความสวาง
เคลื่อนไหว
สิ่งแรก
ความดี
พระอาทิตย
ทองฟา
หนัก
ความกาวราว
เขมแข็ง กระตือรือรน
รสขม
เนื้อสัตว
ขาว
ความสุข
ดานหลังชัยภูมิ
ดานซายชัยภูมิ
อํานาจบารมี
ที่โลงเตียน
สิ่งปลูกสราง อาคาร ภูเขา
เนินเขาสูง
ที่ดิน
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ความสัมพันธของหยิน-หยางในศาสตรฮวงจุย
เราใชหลักปรัชญาของหยินหยางเพื่อปรับความสมดุลในชัยภูมิ โดยการชัก
นําใหหยินหยางมาพบกันเพื่อใหกอเกิดปฏิกริ ยา ส งผลดี ตอชัยภูมิและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเปนผล
นํามาซึ่ งความเจริ ญรุ งเรื องต อผู อยู อาศัย จากปรั ชญาของหยิน หยางจึงนํ า เอามาเป น ตัว กําหนด
รูปแบบของชัยภูมิแลว จะทําใหไดลักษณะของชัยภูมิ ดังนี้
1. ลักษณะที่ดินชัยภูมิจะตองมีที่ดินโลงเตียนดานหนาจึงจะถูกหลักเกณฑ
เหตุเพราะที่ดินชัยภูมิเปนหยิน ที่โลงเตียนดานหนาเปนหยาง ชัยภูมิลักษณะนี้มีหยินและหยางคอย
เกื้อกูลกัน ลักษณะที่ดินเชนนี้อยูแลวจะเจริญ
2. ลักษณะที่บนภูเขาสูงไมมีที่ราบ จะเปนลักษณะหยินอยางเดียว ขาดความ
สมดุลจะนํามาทําฮวงจุยสุสานก็ไมได จะทําเปนที่อยูอาศัยก็ไมเจริญ
ตําราโบราณวาดวยการเปลี่ยนแปลงกลาวถึงทิศทั้ง 8 กับองคประกอบของทิศ
ตางๆ โดยไดเปรียบเทียบเอาไวใหฟาดินนั้น แบงออกเปนหยินและหยาง โดยมีดินเปนหยิน สวน
ฟาเปนหยาง เมื่อหยินและหยางประสานสัมพันธกันยอมใหกําเนิดลูกชายกับลูกหญิงฝายละ 3 คน
รวมกับผูใหกําเนิดเปน 8 คน สอดคลองกับการสมมติเบื้องตน วาดวยเรื่องทิศหลักๆ ทั้ ง 4 ทิศ รวม
กับทิศเฉียงอีก 4 รวมเปน 8 ทิศ สัมพันธกับกฎแหงหยินหยางพอดิบพอดี
ในทฤษฎีวาดวย 8 ทิศนี้ เรายังแบงออกเปน 2 จําพวก คือพวกดานหนา และ
ดานหลังซึ่งมีความหมาย ดังนี้
1. เคี้ยง
พอ
5. ขั้ม
ลูกชายคนที่ 2
2. คุง
แม
6. ลี้
ลูกสาวคนที่ 2
3. จิ้ง
ลูกชายคนโต 7. กึ่ง
ลูกชายคนที่ 3
4. สุง
ลูกสาวคนโต 8. ตวย
ลูกสาวคนที่ 3
ในศาสตรฮวงจุยยังไดนําเอาสัญลักษณทั้ง 8 นี้มาแสดงเปนแผนภูมิ 8 ทิศ ซึ่ง
แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ แผนภูมิดานหนา และแผนภูมิดานหลัง โดยมีเครื่องมือวัดทิศทาง คือ
เข็ มทิศจีน (หลอแก หรือ หลัว ผัน ) เปน อุปกรณ (อาวุธ) ของซิน แส หรื อ
ผูสนใจศึกษาจะตองมีประจํากายเสมอ เปรียบเสมือนหู ตา สมอง เพื่ออานคาสถานที่ใดๆ ก็ตาม ที่
ตองการรูองศา หรือทิศที่สถิตอยู จากคาและความหมายที่อยูบนจานเข็มทิศ แลวนํามาคํานวนหา
พลัง (ชี่ หรือ ขี่) เบื้องตน โดยในเข็มทิศจะแบงทิศหลักออกมาไดดวยกัน 8 ทิศ ไดแก
1. ทิศเหนือ (North)
2. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (North East)
3. ทิศตะวันออก (East)
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4. ทิศตะวันออกเฉียงใต (South East)
5. ทิศใต (South)
6. ทิศตะวันตกเฉียงใต (South West)
7. ทิศตะวันตก (West)
8. ทิศตะวันตกเฉียงใต (North West)
ทิศทั้งแปด คือ ทิศหลักพื้นฐานที่ทุกๆ คนรูกันทั่วไป แตสําหรับทิศทางทาง
ฮวงจุยแลว ความละเอียดรอบคอบเปนเรื่องสําคัญอันดับแรก ซึ่งจะผิดพลาดไมได จาก 8 ทิศหลัก
จะมี 24 ทิศยอย คือ ในวงกลมวงหนึ่งจะมี 360 องศา แบงออกเปน 8 สวนเทากัน ฉะนั้นใน 1 สวน
มี 45 องศา ใน 45 องศาจะถูกแบงออกเปน 3 สวน แตละสวนจะเทากับ 15 องศา จึงเทากับ 24 ทิศ
หลักเกณฑในการใชทิศทางทั้งแปด คือ
1. ตองทราบทิศของทําเลที่ดินโดยใชดานหลังทําเลเปนประธาน พรอมชื่อ
ทิศทาง ลักษณะ และสัญลักษณประจําทิศ
2. หาทิศประจําและตําแหนงของทําเลที่ดินที่ขาดหายไป
3. หาสัญลักษณของทิศของทําเลที่ดินที่ขาดหายไป
5. นําตําแหนงทิศประธานของแผนภูมิดานหลังไปเทียบกับแผนภูมิดานหนา
ตามหลักของศาสตรฮวงจุย
คนจีนในสมัยโบราณยังมีความเชื่ออีกเรื่องวาจักรวาลที่สรรพสิ่งอาศัยอยูนี้
เปนศูนยกลางมีจักรวาลอื่นอีก 4 จักรวาลลอมรอบอยูทางทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก โดยเปรี ยบจัก รวาลในทิศต างๆ เปน ภาษาจีน วา “สี่ ลิ่ว ” คือ สัต วทั้ง 4 ในเทพนิ ยาย
โบราณ ดังนี้

ภาพที่ 1 ภาพ สี่ ลิ่ว (เขาถึงเมื่อ 2 สิงหาคม2555. เขาถึงไดจาก http://siamfengshui.com/คําศัพท/394-สัตว.html)

38
1. ทางทิศเหนื อ อุปมาเปน “เต าดํา ” หมายถึง ยศฐาบรรดาศัก ดิ์ อํานาจ
วาสนา บารมี เปนสัญลักษณแทนความมีอายุยืน ความสงบสุขในชีวิต ความหนักแนน บารมี และ
ความสงบนิ่ง มีลักษณะสภาพเปนหยิน สวนในทางกายภาพ เตาดํานี้จะมีลักษณะเปนภูเขา หรือเนิน
เขาที่ลาดเอียง มีมุมไมเกิน 45 องศาเมื่อมองจากดินไปถึงยอดเขา ไมอยูใกลชิดที่ดินเกินไป และ
ตองเปนภูเขาที่มีตนไมปกคลุมเขียวชะอุม ไมเปนภูเขาหัวลานหรือภูเขาที่มีแตกอนหินที่ดูแหงแลง
2. ทางทิศตะวัน ออก อุปมาเปน “มังกรเขียว” หมายถึง บริ วารทางด าน
วิชาการ หรือเรียกวา ฝายบุน (เปรียบเสมือน หยาง) แทนความหมายของเกียรติยศ ชื่อเสียง ความ
เจริญรุงเรือง สวนในทางกายภาพจะเปนเนินเขาที่คอนขางเรียวยาว อาจจะมีลักษณะคดโคงบาง
และเปนเนินเขาที่อยูสูงประมาณครึ่งหนึ่งของเนินเตาดําทางดานหลัง
3. ทางทิ ศ ตะวั น ตก อุ ป มาเป น “เสื อ ขาว” หมายถึ ง บริ ว ารทางด า น
ปฏิบัติการ หรือเรียกวา ฝายบู (เปรียบเสมือน หยิน) อยูทางดานขวาของพื้นที่ แทนความหมายของ
พลังอํานาจ การพิทักษรักษา การคุมครอง สวนในทางกายภาพ เนินเสือขาวจะมีความสูงใกลเคียง
กับมังกรเขียว
4. ทางทิศใต อุปมาเปน “หงสแดง” หมายถึง บริวารของบุคคลชั้นต่ําศักดิ์
กวา ใหความหมายที่แทนโชคลาภ เงินทอง ความโชคดีและความอุดมสมบูรณ ในทางกายภาพหงส
แดงจะเปนพื้นที่ราบทางหนาบาน และเนินที่อยูฝงเดียวกับบาน หรืออีกฝงของแมน้ําก็ได มีลักษณะ
เปนที่ราบกวางๆ พอเหมาะกับขนาดของตัวที่พักอาศัย คือ ถาที่พักอาศัยมีขนาดใหญที่ราบก็ตองมี
ขนาดใหญ หากที่พักอาศัยมีขนาดเล็กที่ราบก็ตองมีขนาดเล็กตามดวย จึงจะมีลักษณะสมดุลตาม
ปรัชญาหยินหยาง
หลักการทั้ง 4 ขอ เปนหลักการใหญ ๆ ที่ซินแสหรือผูที่ตองการแกไขฮวงจุย
ควรมีความรูใ หถองแท และอธิบายแตละหลัก วิชาไดอยางเขาใจ ไมมีค วามสับสน หรือขัด กับ
ความรูสึกของผูอยูอาศัย โดยสามารถนําไปแกไขใหถูกตองตามวัตถุประสงคของแตละวิชา แตสิ่งที่
สําคัญที่สุด คือ "ฤกษยาม" เพราะถาฤกษยามไมดี ไมวา "ดวงชะตา", "ชัยภูมิ", "8 ทิศ" จะแกไขได
ถูกตองเพียงใด ก็จะไมเกิดผลดี ซ้ํารายอาจเกิดผลเสียที่รุนแรงได
จากกระบวนการเรียนรูศาสตรฮวงจุย สรุปไดวา เปนวิชาวาดวยการพิจารณา
ทําเลหรือชัยภูมิที่ดีที่นําโชคลาภมาสูผูที่อยูอาศัย ณ ทําเลที่ถูกตองตามฮวงจุย แนนอนศาสตรฮวงจุย
นอกจากจะเกี่ยวของกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลวยังประสานเขากันเปนอยางดีกับความเชื่อที่มี
อยูกอนแลว ผานการกลั่นกรองออกมาเปน ภูมิปญญาแหงวัฏจัก รที่สัมพัน ธกัน อยางสมดุ ล จน
กลายเปนวิถีชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา และเขามาเปนองคความรูในศาสตรฮวงจุยดวย

39

3. แนวคิดเกียวกับความเชือกับค่านิยมในสังคมไทย
สังคมไทยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับความรูในเรื่องของชัยภูมิและทําเลที่ตั้งมาตั้งแตอดีต มี
ความเชื่อมาอยางยาวนานวา ความเปนอยูที่ดีควรจะสอดคลองทําเลที่อยูอาศัยในการดําเนินชีวิต
อีกทั้งเปนสังคมที่มีประชากรนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ วัฒนธรรมของคนในสังคมไทย จะ
เปน คนมีค วามเรียบงาย รัก ความสงบ มีใ จเมตตากรุณ า มีอิสระทางความคิด เชื่องายลืมงายซึ่ง
ตรงกันขาม “คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่มิใหเชื่ออะไรอยางงมงายไรเหตุผล ใหใชปญญากํากับ
ความเชื่ออยูเสมอ นอกจากนั้น ยังสอนใหรูจักพิสูจนค วามจริงดวยการปฏิบัติ ทดลองและการ
พิจารณาอยางถี่ถวน” (สุชีพ ปุญญานุภาพ 2533: 224)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดใหความหมายของคําวา “เชื่อ” ไววา
“การเห็นตามดวยอยางมั่นใจและไวใจ”
ภิญโญ จิตตธรรม (2522: 54) ใหความหมายวา ความเชื่อ คือ สิ่งที่มนุษย เรียนรู ทํา
ความเขาใจ และเชื่อวามีอํานาจลึกลับที่ทําใหมนุษยไดรับผลดีผลราย เมื่อมนุษยกลัวอํานาจของสิ่ง
ตางๆ เพื่อมิใหถูกลงโทษ และเอาใจตออํานาจลึกลับนั้น
ทัศนีย ทานตวนิ ช (2523: 224) ได ใหความหมายของความเชื่อไววา หมายถึง การ
ยอมรับ นับถือหรือยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตน วามีอยูจริงหรือเปนความจริง
การยอมรับนี้อาจมีหลักฐานที่จะพิสูจนใหเห็นหรือไมมีก็ได
ธวัช ปุณ โณทก (2528: 350) กลาววา ความเชื่อหมายถึงการยอมรั บอัน เกิด อยูใ น
จิตสํานึกของมนุษยตอพลังอํานาจเหนือธรรมชาติที่เปนผลดีหรือผลรายตอมนุษยหรื อสังคม แมวา
พลังอํานาจเหนือธรรมชาติเหลานี้ ไมสามารถจะพิสูจนไดวาเปนความจริง แตมนุษยในสังคมหนึ่ง
ยอมรั บและใหค วามยําเกรง ซึ่ งสอดคล องกับ จิร าภรณ ภัทราภานุ ภัท ร กลาวไววาความเชื่ อ
หมายถึง การตัดสินใจของคนในสังคมเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่ งหนึ่งวาเปนอยางไร
อาจไมมีเหตุผลหรือมีเหตุผลที่คิดขึ้นเอง สามารถหาคําตอบไดเทาที่ความรูและประสบการณของ
คนในสังคมนั้นมีอยู ตัดสินวาสิ่งนั้นเปนเหตุเปนผลกันและเชื่อในสิ่งนั้น (จิราภรณ ภัทราภานุภัทร,
2528: 5)
นอกจากนี้ ฟชเบน และเอเซน(Fishbein & Ajzen, 1975: 131) ใหความหมายของ
“ความเชื่อ” หมายถึง การลงความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุค คล ซึ่งจะแตกต างกันไปตาม
ความรูความเขาใจและสิ่งแวดลอมของแตละบุคคลที่มีตอเรื่องนั้น
พอสรุปไดวา ความเชื่อ หมายถึง การลงความเห็นหรือการยอมรับในสิ่งใดหรือเรื่องใด
ทีเ่ กิดขึ้นในจิตใจของแตละบุคคล โดยสวนหนึ่งเปนผลมาจากประสบการณดานความรู ความเขาใจ
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และสิ่งแวดลอมของบุคคล ความเชื่อนั้นจะเปนเรื่องที่มีพื้นฐานขอเท็จจริงที่เชื่อถือไดหรือเปนเรื่อง
งมงาย เปนเรื่องที่กอประโยชนหรือใหโทษตอบุคคล สังคม อยางใดอยางหนึ่ง
ความเชื่อจึงเปนองคประกอบหนึ่งที่อยูภ ายในความคิด ความเขาใจของบุค คล และ
พฤติกรรมนั้นๆ อาจจะแสดงออกอยางมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผล โดยทั่วไปเมื่อบุคคลมีความเชื่อ
อยา งใดอย างหนึ่ ง ในศาสตร ฮวงจุ ย ความเชื่อนี้ ก็ จ ะเป น ตั ว กํ าหนดพฤติ ก รรมใหบุค คลนั้ น ๆ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักแนวคิดของศาสตรตามความเขาใจนั้นๆ เพื่อตอบสนองความตองการ ซึ่ง
ไมจําเปนตองอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง แตก็ไมใชงมงายจนหาเหตุผลไมได
สังคมทุกสังคมรวมทั้งสังคมไทยมีความเชื่อในศาสตรฮวงจุยวาเปน สิ่งที่มีอํานาจเหนือ
มนุษย ไมวาจะเปนรูปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง ก็อาจหมายรวมเรียกเปนความเชื่อทางศาสนา คําวา
“ศาสนา” จึงหมายรวมถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถึงแมวาหลักคําสอนเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะ
ไมได เปนคําสอนของศาสดา แมในปจ จุบันวิทยาศาสตร เจริญกาวหนาไปมาก แตมนุษยยังคงมี
พฤติกรรมแสดงออกทางความเชื่ออยู เห็นไดจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชีวิตประจําวัน (ภิญโญ
จิตตธรรม, 2522: 2) ในเรื่องของเศรษฐกิจหรือแมแตในทางสังคม เปนการสรางความเชื่อมั่นใหแก
บุคคลเพื่อตอสูกับปญหาที่เหนือจากการควบคุมตามธรรมชาติ (สุวิทย ทองศรีเกตุ, 2524: 126) ซึ่ง
พฤติกรรมที่แสดงออกทั้งตอชีวิต เศรษฐกิจและสังคมนี้เกิดจากความเชื่อทั้งสิ้น
1. เกี่ยวกับชีวิต ในชวงวิกฤตของแตละชวงชีวิตจะรูสึกไมปลอดภัย จึงตองแสวงหาสิ่ง
ตางๆ เพื่อแกไข สิ่งที่มนุษยใชแกไขอยางหนึ่งก็คือ ความเชื่อในศาสตรฮวงจุย เพื่อตอบสนองตอ
จิตใจ สรางความมั่นใจ ความหวังและลดความตึงเครียด
2. เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การที่ประชาชนไมรูหรือรู แตไมสามารถกําหนดแผนเศรษฐกิจ
ใหเปนไปตามที่ตนตองการไดหรือบางครั้งเปนไปในทางที่ตรงกันขาม และ เพื่อใหแผนการณของ
ตนเปนไปตามที่ตองการเทาที่จะทําไดตอไป จึงตองนําศาสตรฮวงจุยมาใชรวมในทุกวิถีทางเพื่อเพิม่
ความมั่นใจลดความกระวนกระวายใจ และสรางความอุนใจ
3. เกี่ยวกับสังคม เมื่อมองในระดับสังคม ความเชื่อในศาสตรฮ วงจุยไดชวยสงเสริ ม
สังคม และแกไขปญหาสังคมดานตางๆ สรางอารมณรวมใหแก ผูนําและกลุมชน สรางแนวคิด
ระเบี ยบศี ล ธรรม สร า งความเสมอภาคแหง แนวปฏิบัติ ที่ เรี ย กวา ปทัฏฐานของสังคม (Social
Norms) ลดความของใจ ความขัดแยง และการปรับตัวของบุคคลใหเขากับสังคมได
ความเชื่อในกฎเกณฑประเพณี เปนระเบียบทางสังคมของชุมชนดั้งเดิม ความเชื่อนี้เปน
รากฐานระบบคุณคาตางๆ เชน ความกตัญูรูคุณตอ พอ แม ปู ยา ตา ยาย ความเมตตาเอื้ออาทร
ตอผูอื่น ความเคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติรอบตัวและในสากลจักรวาลความเชื่อเรื่องผี หรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ เปนที่มาของการดําเนินชีวิตทั้งของสวนบุคคลและของชุมชนโดยรวม
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การเคารพในผีปูยา ซึ่งเปนผีประจําหมูบาน ทําใหชาวบานมีความเปนหนึ่งเดียวกัน เปนลูกหลาน
ของปูเดียวกันการรักษาปาที่มีบานเล็กๆ สําหรับผีปลูกอยูติดหมูบาน ผีปาทําใหคนตัดไมดวยความ
เคารพ ขออนุญาตตัดตนไมแก และปลูกทดแทน ไมทิ้งสิ่งสกปรกลงแมน้ําดวยความเคารพในแมคง
คา กินขาวดวยความเคารพในแมโพสพ คนโบราณกินขาวเสร็จจะไหวขาว หรือสรางความสัมพันธ
ระหวางผูคน คนจะเดินทางไกล หรือกลับจากการเดินทางสมาชิกใหมในชุมชน คนปวยหรือกําลัง
ฟนไข คนเหลานี้จะไดรับพิธีสูขวัญ เพื่อใหเปนสิริมงคลมีความอยูเย็นเปนสุข นอกจากนี้ยังมีพิธี
สืบชะตาชีวิตของบุคคลหรือชุมชน
ฉะนั้น ศาสตรฮวงจุยที่ถูกตองจึงสามารถสรางความเชื่อที่สอดคลองกับความเปนจริง
แหงธรรมชาติใหแกสังคม เพื่อกลุมคนที่นํามาใชในวิถีชีวิต จักไดประโยชนที่แทจริง นําพาไปสู
ความเชื่อในสัจธรรมแหงธรรมชาติตามหลักแหงศาสตรฮวงจุย
ความหมายของคํา วา ค านิ ย ม หมายถึง การยอมรั บนั บ ถือชมชอบ ชื่น ชมยิ น ดี ต อ
คุณประโยชนในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ฟนิก ซ (Pheonix, 1975: 549) ใหค วามหมายของ “คานิยม” หมายถึง การที่บุคคล
ตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เห็นวามีคุณคาที่สุด หรือมีคุณคามากกวาสิ่งอื่ นมโนทัศนของบุคคล
นั้น และสิ่งนั้นจะตองเปนสิ่งที่เขาสนใจและปรารถนาดวย
วิลเลี่ยมส (Williams, 1968 อางถึงใน สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ, 2522: 11)
เชื่ อ ว า “ค า นิ ย ม” หมายถึ ง ความรู สึ ก นิ ย มชมชอบของมนุ ษ ย ที่ มี ต อ สิ่ ง ต า งๆ เช น ต อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม เปนความรูสึกพอใจที่จะกระทําตาม และกลาววา “คานิยมของ
คนนั้นทําหนาที่เปนเกณฑ (Criteria) หรือมาตรฐาน (Standards) สําหรับประเมินสิ่งตางๆ” คานิยม
ในฐานะที่เปนเกณฑ (Values-On-Criteria) ที่คงมีอยูนั้นตกอยูภายใตอิทธิพลของผลเสริมแรง อัน
เปนผลสืบเนื่องมาจากการเรียนรูมากอน (Prior Learning)
โรคีช (Rokeach, 1973, อางถึงใน Feather, 1975: 4) ไดใ หคํานิยามของคานิ ยมวา
“คานิ ย ม เปนความเชื่ออย างหนึ่ ง ซึ่ งมีลั ก ษณะเปน แนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ หรื อเป น
เปาหมายในการดําเนินชีวิต เปนสิ่งที่บุคคลมีความรูสึกรวมสมควรที่จะยึดถือมากกวาแนวทางหรือ
เปาหมายในการดําเนินชีวิตอื่น”
ฮารมิน และไซมอน (Harmin & Simon, 1966: 28-30) อธิบายวา “คานิยมเปนสิ่งที่
บุคคลเลือกกระทํา หรือ เลือกจากทางเลือกหลายทาง อยางอิสระไมไดถูกบังคับ หลังจากพิจารณา
ผลที่จ ะเกิด ขึ้นตามมา จะให คุณ คาและความภาคภูมิใจในสิ่งตนเลือก ยอมรับอยางเปด เผยและ
กระทําตามที่ตนเองตัดสินใจปฏิบัติซ้ําจนเปนลักษณะนิสัย
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คานิยมของมนุษยนั้นมีความแตกตางกันไปตามประสบการณและการรับรูสามารถสื บ
สาวถึงวัฒนธรรม ประเพณี และบุคลิกภาพของแตละกลุมคนในสังคม โดยแสดงออกทางทัศนะคติ
และทางพฤติกรรม ซึ่งเปนผลมาจากแรงจูงใจที่บุคลตองการแสดงออก ในสิ่งที่สังคมยอมรับโรคีช
(Rokeach, 1973, อางถึงใน Feather, 1975: 10-11) ในรูปของความเชื่อ ความวิตกกังวล ทัศนคติ
ความสนใจ และความต องการ โดยคานิ ยมจะชว ยชัก จูงหรื อกระตุ น ใหบุค คลตั ด สิน ใจเลื อ ก
แนวทางในการดําเนินชีวิต
สมพร เทพสิทธา (2525: 1) ได ใหค วามหมายของคานิ ยมไววา “คานิ ยม หมายถึง
ความรูสึก ความคิด ควารมเชื่อวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนสิ่งที่ตองการปรารถนา และควรมีควรทํา” ซึ่ง
สอดคลองกับ สาโรจน บัวศรี (2525: 8) การกระทําบางอยางที่เราเชื่อหรือนิยมวา ควรยึดหรือยึดมั่น
ควรกระทําหรือควรปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุถึงความมุงหมายของสังคมของตนเอง
คานิ ยม ยั งหมายถึ ง การกระทํา หรื อพฤติ ก รรมที่ เกิ ด จากการใชเ หตุ ผลที่มี อยู เป น
แนวทางในการประเมินเพื่อปฏิบัติตามคานิยมนั้น ดังนั้น ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2523: 2)
กลาววา คานิยมทําหนาที่เปนมาตรฐาน ควบคุม และกําเปาหมาย แนวทางของพฤติกรรม และเปน
แกนกลางในการเสริมสรางแรงจูงใจ ทัศนคติ ความสนใจและความตั้งใจ ซึ่งนําไปสูการแสดง
พฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมในที่สุด
จากความหมายดังกลาวขางตน คานิยมจัดเปนเครื่องชี้ท างและลักษณะความประพฤติ
กรรมของคนในสังคม เปนสิ่งสําคัญขั้นตนที่จ ะเขาใจพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ทั้งนี้ เพราะ
บุคคลจะเลือกกระทําการสิ่งใดยอมขึ้นอยูกับคานิยมที่บุคคลมีตอสิ่งนั้น คานิยมจะเปนตัวตัดสิน วา
อะไรเปนสิ่งที่บุคคลปรารถนา อะไรเปนสิ่งที่จําเปน และอะไรบางที่เปนสิ่งมีคุณคาและมีประโยชน
ตอบุคคล บุคคลจะขัดขวางและตอตานการกระทําที่ขัดตอคานิยมที่เขามีอยู พรอมแสดงออกเพื่อ
สนองตอคานิยมนั้น การมีคานิยมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแสดงถึงความรูสึก ความพอใจ ทัศนคติและ
ความตองการที่บุคคลมีตอเรื่องนั้น คานิยมจัดไดวาเปนแหลงที่มาของพฤติกรรมทั้งทางดานบวก
และทางดานลบของบุคคล
ดวยเหตุผลที่คานิยมเปนตัวกําหนดพฤติกรรม และเปนเครื่องชี้นําในการดําเนินชีวิต
ของบุค คลในสังคม เปนสิ่งที่เกี่ยวของและมีบทบาทกับชีวิตของคนเราเปน อยางมาก สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ข องคานิ ยม ที่มีตอวิถีชีวิตของ
บุคคลในสังคมไว 3 ประการ คือ
1. คานิยมทําหนาที่เปนบรรทัดฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคล
2. คานิยมทําหนาที่เปนแบบแผนสําหรับการตัดสินใจ และแกไขขอขัดแยงตางๆ ของ
บุคคลที่ตองเผชิญกับสถานการณที่ขัดแยงกัน
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3. คานิยมทําหนาที่เปนแรงจูงใจหรือแรงผลักดันของบุคคล
ฟนิกส (Phoenix, 1975: 549-551) ไดจําแนกคานิยมออกเปนชนิดตางๆ สรุปเปน 6 ขอ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คานิยมทางวัตถุ (Material Values) เปนคานิยมที่ชวยใหชีวิตและรางกายอยูรอด
2. คานิยมทางสังคม (Social Values ) เปนคานิยมที่ชวยใหเกิดความรัก อาทรหวงใย
3. คานิยมทางจริง (Truth Values) เปนคานิยมที่เกี่ยวกับสภาพความจริงในปจจุบัน
4. เปนคานิยมทางจริยธรรม (Moral Values) เปนคานิยมที่จะทําใหเกิดความรับผิดชอบ
ชั่วดีของบุคคลในสังคม ซึ่งคานิยมนี้จะเปนมูลฐานสืบสานมรดกวัฒนธรรมของธรรมชาติสืบไป
5. คานิยมทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Values) เปนคานิยมที่ซาบซึ่งในความสวยงาม
คุณความดีของสิ่งตางๆ ที่ไดพบเห็น
6. คานิยมทางศาสนา (Religious Values ) เปนคาที่เกี่ยวของกับความสุขในจิตใจ ความ
ปรารถนาสมบูรณของชีวิต รวมทั้งความศรัทธาและควรบูชาในทางศาสนาดวย
คานิยมทางศาสนา แบงออกไดออกเปน 2 ประเภท คือ
1. คานิยมภายใน หรือคานิยมที่เนนบุคคล (Instrinsic Religious Orientations)
เกิดขึ้นภายในของแตละบุคคล เกี่ยวของกับประสบการณทางศาสนา ความเชื่อ แรงศรัทธา ความรูสึก
นึกคิด อารมณที่บุคคลนั้นยอมรับ และรับเอามาเปนคานิยมสวนตัว ซึ่งแตละคนมีความเขมแข็งและ
จํานวนคานิยมทางศาสนาไมเทาเทียมกัน แมวาจะไดรับคานิยมทางศาสนาจากสังคมเทาเทียมกันก็ตาม
2. ค า นิ ย มภายนอก หรื อ ค า นิ ย มที่ เ น น ไปในทางด า นสั ง คม (Extrinsic
Religious Orientations) เปน การตอบสนองตอสิ่งเราในรูปพฤติกรรมศาสนาหรือพฤติกรรมทาง
สังคม (Social Ritual) เชน การทําบุญตักบาตร การสวดมนต การปฏิบัติศาสนกิจตางๆ โดยเกิดจาก
องคประกอบของสังคม (Social Units) เชน ครอบครัว โรงเรียน ศาสนสถาน เนนที่ศรัทธาภายนอก
ไมจําเปน ตองเปนศรัทธาจริงๆ เพียงใหความรู ทางศาสนา ใหความเขาใจทักษะการปฏิบัติ และ
ประสบการณทางสังคมที่เกี่ยวกับศาสนาเทานั้น
จากแนวคิ ด และทฤษฎี ส รุ ป ได ว า ค า นิ ย มทางศาสตร ฮ วงจุ ย นั้ น เป น ค า นิ ย มเชิ ง
ประสบการณ ที่มุงเน นไปในบุค คล และคานิ ยมเชิง ศาสนา วัฒนธรรม ที่มุงเน นไปในสังคมจะ
เปลี่ยนไปในแตละวัยของพัฒนาการชีวิตในแตละบุคคลและสังคมนั้น เกี่ยวของกับความเชื่อความ
สนใจในการแสวงหาความหมายในเรื่องตัวมนุ ษย และสวนนอกเหนือตัวมนุษย เอาใจใสสังเกต
อยางจริงจังในเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ ความศรัทธา และเคารพบูชาในวัตถุทางศาสตรฮวงจุย
ดวยสัญลักษณ
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อิทธิพลของศาสตรฮ วงจุยที่ผานการใชสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ คือ มีก ารลงทุน
โฆษณาด วยสื่อต างๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิต ยสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนต น
เมื่อมีการเผยแพรทางสื่อตางๆ มากขึ้น การรับรูทางสื่อทุกวัน ก็ทําใหเกิดความเชื่อ และความนิยม
ในสรรพคุณของวัตถุมงคลตามศาสตรฮวงจุยนั้น หรืออาจจะเขาใจหลัก การของศาสตรฮวงจุย ที่
แทจริงตามการโฆษณาของสื่อตางๆ
4. แนวคิดเกียวกับทฤษฎีระบบคุณค่ า
ทฤษฎีระบบคุณค่า (Axiology)
ทฤษฎีคุณคา หรือ คุณวิทยา เปนสาขาหนึ่งของปรัชญาที่วาดวยธรรมชาติของคุณคาอัน
กลาวถึงอุดมคติตางๆ ในด านความจริง ความดี ความงาม และความบริสุทธิ์ทางจิตใจ ซึ่งการมี
ความรูสึกซาบซึ้งในคุณคาตางๆ นี้ เปนลักษณะพิเศษของมนุษย คุณคาเปนนามธรรมมนุษยเทานั้น
ที่จะเขาใจและซาบซึ้งได สุเมธ เมธาวิทยากูล (2534: 67)
คุณคาตรงกับภาษาอังกฤษวา “Value” อันหมายถึง “สิ่งที่พึงปรารถนา” (The desired)
“สิ่งที่พึงประสงคใหบังเกิดขึ้น” (The preferred) และ “สิ่งดีงาม หรือ คุณความดี” (The good) ของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการกระทําใดการกระทําหนึ่ง คุณคาจึงเปนอุดมคติ (Ideals) ของสิ่งหรือการ
กระทํานั้นๆ อันเปนมติของคนสวนใหญ เปนที่ยอมรับของคนสวนมากแทบทุกคนปรารถนา (วิทย
วิศทเวทย, 2532: 3-5)
กิติ มา ปรีดี ดิลก (2520: 32-33) คุณ คาเกิด จากกระบวนการในการดํารงชีวิต สิ่งที่
ตอบสนองความปรารถนาได เปนสิ่งที่มีคุณคา คุณคาจึงเปนสิ่งชวยเหลือ ทําใหความปรารถนาของ
มนุษยเต็มบริบูรณ และยังมีสวนชวยเหลือในการสงวนรักษา และพัฒนาชีวิตนําบุคคลใหเขาถึงการ
รูจักตนเอง และพัฒนาตนเอง แตคนเราเรียนรู ที่จะประทับใจในสิ่งตางๆ และแตละคนก็มีความ
ประทับใจในสิ่งตางๆ แตกตางกันออกไป มนุษยเราจะคอยๆ เรียนรูและตีคาของสิ่งตางๆ เมื่อเราอยู
ในขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆ แตละคนก็เลือก หรือรวมแนวคิดทางดานคุณคาจนเกิดเปนทัศนะ
คติสวนบุคคลขึ้นมา และสงผลตอการตัดสินคุณคา ซึ่งการตัดสินคุณคา มีอยู 2 ลักษณะ ไดแก
1. แบบที่เปนอัตนัย คือ เอาตัวเองเขาเปนเครื่องตัดสินใจ โดยใชเหตุผลเขาไปเกี่ยวของ
ดวย ไมใชการตัดสินตามอําเภอใจ ซึ่งโดยปกติการตัดสินจะมีสาเหตุมาจากสิ่งภายนอก เชน สาเหตุ
จากความสัมพันธกันระหวางมนุษยในสังคม จากเหตุการณในอดีต จากธรรมชาติภายนอกและจาก
โครงสรางของมนุษย เชน รสนิยมในรสอาหาร จะมีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล
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2. การพิจารณาคุณคาตามความเปนจริงของสิ่งนั้นๆ โดยอาศัยความรูสึกนอกตัวไมใช
ตามความพอใจของคนใดคนหนึ่ง ไดแก ความฉลาด ความสวยงาม ความถึกตอง ความสมบูรณ
เปนความเขาใจที่เปนนามธรรม มีความลึกซึ้งและเปนความจริงในตัวของมันเอง
การตัดสินคุณคาแบบอัตนัย และการพิจารณาคุณคาตามความเปนจริงของสิ่งนั้นๆ ลวน
เกิดจากกระบวนการในการดํารงชีวิตที่ผูกติดหรือสัมพันธกับความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี
กฎเกณฑตางๆ ของสังคม ในฐานะที่เราเปนสมาชิกคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นการพิจารณาคุณคาของสิ่ง
ตางๆ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิจารณาหรือวิเคราะหทั้งระบบ หรือที่เรียกวาระบบคุณคา
(Value System)
ระบบคุณคา จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนระบบที่คอยกํากับกิจกรรม หรือการ
ดําเนินกิจกรรมของระบบอื่น โดยมี “คน” และ “การอยูรวมกันเปนสังคม” เปนเปาหมายสําคัญ
ระบบคุณคาจะเนนการจัดความสัมพันธระหวาง “คนกับคน” (สังคมหรือชุมชน) ความสัมพันธ
ระหวาง “คนกับธรรมชาติ” (การผลิต การจัดสรรทรัพยากรและการเลือกใชเทคโนโลยี ตลอดจน
ความเชื่อตางๆ ที่กอใหเกิดสิ่งเหลานี้) และความสัมพันธระหวาง “คนกับคุณธรรม” (กายกับจิต)
ระบบคุณคาจึงปรากฏระเบียบตางๆ และกระบวนการถายทอดเรียนรูศาสตรตางๆ
ประเภทของคุณค่า
สุเมธ เมธาวิทยากูล (2534 : 68) กลาววาสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือการกระทําอันใดอันหนึ่ง
อาจมีคุณคาอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางนี้
1. คุณ คานอกตั ว (Extrinsic Value) หมายถึง สิ่งหรือการกระทํานั้น ๆ เปนเพียงวิถี
(Means) หรืออุปกรณที่จ ะนําไปสูจุดหมายสุดทาย ไมมีคุณ คาในตั วเอง แต คุณคาของมันอยูที่
จุดหมายสุดทาย
2. คุณ คาในตั ว (Intrinsic Value) เปน คุณ คาที่ตรงกับจุด หมายสุด ทาย (End) คื อ
เปาหมายของสิ่ง หรือการกระทํานั้นอยูในตัวเอง ไมเปนวิธีหรืออุปกรณนําไปสูสิ่งอื่น มีอุดมคติใน
ตัวเอง เปนสิ่งสมบูรณในตัวเอง ไมขึ้นอยูกับสิ่งอื่นใดเลย
คุณ คาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะมีด านเดียวหรื อหลายดาน เชน คุณ คาของวัต ถุหรื อ
สสาร อาจแบ งเปน คุณ คา ทางเศรษฐกิจ คุณ คาทางสุ นทรียภาพ คุ ณ คาของความคิด อาจแบ ง
ออกเปนคุณคาทางเหตุผลและคุณคาทางปญญา แตคุณคาดานความประพฤติ มีประการเดียว คือ
คุณคาทางจริยะเทานั้น
คุณวิทยา (Axiology) แบงไดเปน 2 สาขา คือ
1. จริยศาสตร (Ethics)
2. สุนทรียศาสตร (Aesthetics)
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จริยศาสตร์ (Ethics)
นอย พงษสนิท (2527: 16-19) กลาววา จริยศาสตร เปนปรัชญาที่เกี่ยวของกับชีวิตของ
คนเราโดยตรงเพราะเปนการศึกษาเกี่ยวกับคุณคาของความประพฤติของมนุษย จริยศาสตรจึงเปน
ศาสตรที่วาดวย
คุณคาทางธรรมจรรยาของมนุษย โดยการศึกษาใหรูถึงความจริง ซึ่งจะเปนหลักการ
หรือมาตรฐานในการวินิจฉัยวา ความหรือการกระทํานั้นๆ ถูกหรือผิด และรวมถึงการคนหาอุดม
คติที่ประเสริฐ (Ideal) ที่มนุษยควรจะยึดเปนหลักในการอยูรวมกันพรอมทั้งวิธีการ(means) ที่จะ
ชวยใหบรรลุถุงอุดมคติอันประเสริฐนั้น...
ขอบขายของจริยศาสตรที่ นอย พงษสนิท (2527: 20) แบงไวมีดังนี้
1. สํา นึก ทางจริยธรรมของมนุษ ย (Moral Conciousness) ครอบคลุมเรื ่องความ
ถูกตอง (Rightness) ความผิด (Wrongness) มโนธรรม (Conscience) พันธะทางศีลธรรม (Moral
Obligations) สิทธิและหนาที่ (Rights and Duty) มาตรฐานที่ใ ชเปน หลัก ในการวินิจ ฉัยคุณ คา
ของพฤติกรรม (Moral Standards) ความเจริญกาวหนาทางจริยธรรม เปนตน
2. จริยทฤษฎี ไดแก แนวความคิดอันเปนจริยปรัชญาของนักปรัชญาตางๆ
3. การวิเคราะหประเพณี กฎ ศีลธรรมของบุคคล สังคม และสถาบันทางสังคมตางๆ
เพื่อให เห็นความแตกตางระหวางสิ่งที่เปน อยูและ สิ่งที่ค วามจะเปนความนึ กคิด ทางจริ ยธรรม
สามารถแบงไดเปน 2 ระดับ (นอย พงษสนิท, 2527: 20-26)
จริยธรรมระดับประเพณี ในฐานะสมาชิกของกลุมหรือสังคมประเพณี ธรรมเนียมและ
พฤติ ก รรมของกลุมจึงมี อิทธิพลต อสํานึ ก ด านจริยธรรมของสมาชิก แต ละคน ธรรมเนี ยมและ
พฤติกรรมทั้งหลายจะหลอหลอมความนึก คิดของสมาชิดแตละคนอยางไมรู ตัว ประเพณีจึงเปน
แกนกลางของจริยธรรม ถูก -ผิด ดี-ชั่ว ควร-ไมค วร อยูที่ประเพณีที่เคยประพฤติปฏิบัติ กันมา
จริยธรรมระดับประเพณีเปนจริยธรรมเฉพาะกลุม ผูนําในทางจริยธรรม ไดแกคนเฒาคนชรา พระ
หรือ หัวหนากลุม ผูนําเหลานี้จะเปนผูสอนคนรุนหลังใหปฏิบัติตาม
จริยธรรมระดับมโนธรรม จริยธรรมระดับนี้เปน Reflective Morality คือการที่บุคคลจะ
ทําดี ละเวนความชั่ว เกิดจากภายในจิตใจของเขาเอง ไมใชเกิดจากอํานาจภายนอก เชนประเพณี
กฎหมาย หรือคําสรรเสริญ แตเปนการเลือกอิสระ (Free Choice) ของแตละบุคคลเปนความเห็นดี
เห็นชอบสวนตัวของเขาเอง
กีรติ บุญเจือ (2538: ก-3) กลาววา จริยศาสตรเปนวิชาที่วาดวยความประพฤติดี
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ความประพฤติ (Conduct) ในทางจริยศาสตรแตกตางกวาคําวาพฤติกรรม (Behavior)
ความประพฤติจะเปนพฤติกรรมที่ผูกระทํามีโอกาสเลือกการกระทําของตนเอง เปนการตัดสินใจ
โดยเสรี ถาความประพฤตินั้นมีมโนธรรมเขาแทรก จะเปนความประพฤติดี
มโนธรรม (Conscience) หมายถึง ความสํานึกชั่วดี ในการที่จะตองตัดสินใจเลือกวิธี
ทางเฉพาะหนา
บุญมี แทน แกว (2539: 1-2) กลาววา จริยศาสตรเปน วิชาที่ก ลาวถึงแนวทางการ
ประพฤติที่เหมาะสม กิริยาที่ควรประพฤติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความประพฤติที่เปนมาตรฐาน และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความประพฤติ โดยเริ่มศึกษาถึงปญหาเกี่ยวกับคุณประโยชน ความดี ความชั่ว การ
แสดงใหเห็นวาอะไรเปนคุณคาที่ควรสรางขึ้น การประพฤติอยางไรจึงเปนการประพฤติดี
สถาบันทางจริยธรรม
ชีวิตของบุคคลยอมผูกพันอยูกับสถาบันตางๆ ในสังคม ไมโดยสถานะใดก็สถานะหนึ่ง
สถาบันตางๆ ทางสังคมจึงมีสวนรวมในการสงเสริมจริยธรรมของบุคคลในสังคม สถาบันเหลานัน
ไดแก (นอย พงษสนิท,2527: 89-91)
1. สถาบันครอบครัวเปนสถาบันมูลฐานของรัฐ และเปนสถาบันแหงแรกของทุกชีวิตที่
มนุษยใชชีวิตอยูเปนเวลายาวนาน ตลอดระยะเวลานั้นสมาชิกของครอบครัวโดยเฉพาะบุต รธิดาจะ
ไดรับการศึกษาแบบอรูปนัย จากผูนําในครอบครัวในดานคุณธรรมต างๆ เชน การเสียสละ การ
ประนีประนอมปรองดอง ฯลฯ คุณ ธรรมเหลานี้เด็ก จะไดเรี ยนรูโดยการซึมซาบทีละเล็กละนอย
โดยไมรูสึก ตั ว ครอบครั ว จึงเปน ศูนยก ลางสําคัญอัน ดั บแรกในการอบรมสั่งสอน รั บชว งและ
ถายทอดความดีในสังคมสวนรวม ครอบครัวจึงมิใชสถานที่สําหรับกินอยูหลับนอนเทานั้นแตรวม
ไปถึงการถายทอดระเบียบวินัย และคุณธรรมอื่นๆ อันจะชวยสรางมนุษยใหเปนสมาชิกของสังคม
2. สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาทุกระดับมีจุดมุงหมายในการพัฒนาบุ คคลใหมี
ความเจริญทางดานความรู และมีความประพฤติดี สถาบันการศึกษาจึงเปนสถานที่อบรมจริยธรรม
ใหแกบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางออม
3. สถาบั นศาสนา สถาบันศาสนาเปน สถาบันทางจริยธรรมโดยตรง เราจะพบวาใน
สังคมไทย วัฒนธรรม ประเพณีและคุณธรรมตางๆ ที่คนไทยยอมรับนับถือมาจากศาสนาเปนสวนใหญ
4. รัฐ รัฐเปนสถาบันที่เปนผูนําของประชาชนในหลายๆ ดาน หนาที่สําคัญของรัฐคือ
การสราง และรักษาระเบียบกฎเกณฑใหความปลอดภัย ความยุติธรรมและสรางความเจริญกาวหนา
ตางๆ ใหแกประชาชน ในแงของจริยศาสตร รัฐเปนวิถี (Means) มิใชผลในตัวเองเปนวิถีของความ
เจริญรุงเรืองซึ่งถือวาเปนจุดหมาย (End) อยางหนึ่งของรัฐ หนวยหลักทางจริยธรรมคือประชาชน
แตละคน รัฐมีอยูเพื่อประชาชน
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จากขอมูลทั้งหมดจะเห็นไดวา จริยศาสตร ซึ่งเปน สวนหนึ่ งของคุณวิทยาเปน เรื่องที่
เกี่ยวกับคุณคาของความประพฤติของมนุษยเปนการศึกษาในเรื่องของคุณประโยชน ความดี ที่ควร
มีในสังคม
สุ นทรียศาสตร์ (Aesthetics)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2526 ใหความหมายไววา “งาม ลักษณะที่เห็น
แลวชวนใหชื่นชมหรือพึงใจ เชน มารยาทงาม รูปงาม; มีลักษณะสมบูรณดี เชน ตนไมงาม ปนี้ฝนงาม
ดี,มาก,ลักษณะเปนไปตามตองการ เชน กําไรงาม ธนาคารนี้จายดอกเบี้ยงาม” เปนตน
อารีย สุทธิพันธ (2535: 105-106) กลาววา สุนทรียศาสตรเปนศาสตรของการรับรูความ
งามของศิลปะโดยเฉพาะมีความมุงหมายที่จะสงเสริมใหมนุษยมีความซาบซึ้ง และชื่นชมในความ
งามที่มนุษยสรางขึ้น
นอย พงษสนิท (2527: 17) กลาววา สุนทรียศาสตร เปนการศึกษาคุณคาของศิลปะเปน
ปรั ชญาวาด วยความงาม ความงาม หรื อสิ่งสวยงามมีอิทธิพลต อความรู สึก นึก คิดของมนุ ษยซึ่ง
โดยมากจะกอใหเกิดความรัก ความออนโยน จรรโลงใจแกผูไดพบเห็น นอกจากนั่นศิลปะจะแสดง
ใหเห็นถึงความคิด นิสัยใจคอของผูเปนเจาของศิลปะนั้นๆ
สุเมธ เมธาวิทยากูล (2534: 80-81) กลาววา สุนทรียศาสตรเปนศาสตรที่วาดวยความรู
เรื่องความงามโดยเฉพาะ ดังนี้
สุนทรี ยะ หมายถึ ง สิ่ง ที่เกี่ย วกับความนิ ยม ความงาม สุน ทรีย ภาพ หมายถึ ง
ความรูสึกถึงคุณคาของสิ่งที่ดีงามและความเปนระเบียบขององคประกอบทางศิลปะ สุนทรียศาสตร
หมายถึง วิชาที่วาดวยความนิยม ความงาม
ทวีเกียรติ ไชยยงยศ (2538: 3) กลาวถึงสุนทรียภาพวา หมายถึง ความซาบซึ้งในคุณคา
ของสิ่งที่งาม ไพเราะ รื่นรมยในธรรมชาติ หรือศิลปะ ซึ่งความรูสึกซาบซึ้งในคุณคานี้จะเจริญเติบ
ขึ้นดวยประสบการณ การศึกษา อบรม ฝกฝน จนเปนอุปนิสัย เกิดเปนรสนิยมขึ้นในตัวบุคคล
บุณย นิลเกษ (2523: 6-11) กลาวถึง ความงามตามแบบสุนทรียศาสตรไวดังนี้ ความงาม
คือ ภาวะที่มีค วามเดนชัด หรือปรากฏชัดของสิ่งตางๆ ที่ทําใหเรามีการรับรูหรือมีอารมณตางๆ
เกิดขึ้นในจิตใจของเรา หรือความงาม คือ ภาวะที่ปรากฏตัวใหเดนชัดของศิลปกรรมตางๆ ไมวาจะ
อยูในลักษณะหรือภาวะใดก็ตาม
คุณสมบัติ เกี่ยวกับสิ่งที่มีค วามงามมีค วามหมายกวาง แต จะรวมถึงความมีเอกภาพ
(Harmony) ความมีระเบียบในตัวเอง (Regurality) และความสงาเดนชัด (Repase)
จึงอาจสรุปไดวา ความงามเปนลัก ษณะพิเศษของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่แสดงออกมาอยาง
เดนชัดเพื่อการรับรูทางประสาทสัมผัส หรือเพื่อนําไปสูภาวะแหงการสรางอารมณตางๆ
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ส่ วนประกอบของสุ นทรีย์
1. สวนที่เปนสุนทรียะ ไดแกวัตถุ สิ่งของที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้น ซึ่งประกอบดวยโครงสรางรูปทรงตางๆ เชนรูปทรงของตนไม ภูเขา น้ําตก และรูปทรงที่
มนุษยสรางขึ้น ไดแก อาคารบานเรือน สิ่งของเครื่องใช ผลงานศิลปะเมื่อมนุษยไดพบเห็นวัต ถุ
สุนทรียะนี้จะไดรับประสบการณสุนทรียะตามศักยภาพของแตละคน บางคนอาจชื่นชม บางคน
อาจสรางสรรคเปนผลงานศิลปะใหผูอื่นรับรูดวย
2. ส ว นที่ เ ป น ความรู สึ ก สุ น ทรี ย ะ ได แ ก ค วามรู สึ ก ตอบสนองหลั ง จากที่ ไ ด รั บ
ประสบการณ สุนทรียะแลว ความรูสึกที่เปนสุนทรียะเปนลักษณะนามธรรมที่เขาใจยาก ภาษาที่
สามารถสื่อความรูสึกนี้ได เชน พอใจ จับใจ ประทับใจ ซาบซึ้ง เปนตน
3. สวนที่เปนความคิดรวบยอด คือ สวนที่เกี่ยวของกับบุค คล ผูที่ไดรับความรูสึกและ
ประสบการณสุนทรี ยะ และจะสามารถสร างความคิด และสรุ ป ได วาสิ่ง ที่รั บมานั้ น มีแนวคิ ด
อะไรบาง กอใหเกิดความสํานึกอยางไร
Dewy (1922,1939) อางใน ศิริชัย กาญจนวาสี (2550 : 79) ไดเสนอแนวคิดไววาคุณคา
(Value) เปนคุณลักษณะที่ขึ้นอยูกับบริบท (Context) คุณคาของสิ่งใดก็ตามมีความแปรเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ จึงยากที่จะกําหนดคุณคาใหมีความแนนอนไดอยางสัมบูรณ (Absolute) ฉะนั้นเมื่อ
กลาวถึงคุณคามักจะพิจารณาในแงคุณคาในเชิงเปรียบเทียบตามสถานการณมากกวาทีจ่ ะพิจารณาถึง
คุณคาสัมบูรณหรือ ความเปนสากลของคุณคา
Scriven (1977) รวมทั้ง Guba (1981) ตางไดจําแนกคุณคาออกเปนคุณคาภายใน และ
คุณคาภายนอก ดังนี้
1. คุณคาภายใน (Intrinsic Value) หรือตรงกับภาอังกฤษวา “Merit” เปนคุณคาภายใน
ตัวของตัวมันเอง เปนคุณคาที่แผงเรนอยูในสิ่งนั้นตลอดเวลา ไมขึ้นกับบริบท จึงประมาณคาภายใน
ของสิ่งนั้นไดยาก คุณคาของทอง (คุณคาของความเปนโลหะชนิดหนึ่ง) คุณคาของคน (คุณคาของ
ความเปนคน) คุณคาของนักวิจัย (คุณคาของความเปนนักวิจัย) เปนตน
2. คุณคาภายนอก (Extrinsic Value) หรือตรงกับคําวา “Worth” หรือ “Value” เปน
คุณคาภายนอกของสิ่งนั้นซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณแวดลอม สามารถตีคาไดอยางคอนขางเปนปรนัย
ถานิยาม “คุณคา” ใหมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจน เชน คุณคาของทอง (คาตามที่ซื้อขายกันใน
ทองตลาด) คุณคาของคน (อาจพิจารณาในดานความรู ความสามารถ หรือการทําประโยชน)
ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณค่ าภายใน (Merit) กับคุณค่ าภายนอก (Worth/Value)
Guba (1981) อางในศิริชัย กาญจนวาสี (2550: 81) สรุปไดวาทั้งคุณคาภายในและคุณคา
ภายนอกต างเปน ตั ว แปร เพราะคาของมันสามารถแปรเปลี่ยนได ตามเวลาภายในซึ่งผูก ติ ด กับ
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คุณ ลัก ษณะภายในของสิ่ งนั้ น คาของมัน จึงคอนขางคงที่ ในทางตรงกัน ขามการตั ด สิน คุณ คา
ภายนอกขึ้นอยูกับการปฏิสัมพันธของสิ่งนั้นกับบริบท เชน เนื้อหา เวลา กลุม บุคคล องคประกอบ
ที่เกี่ยวของ (การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม) หรือสถานการณเฉพาะเมื่อบริบทเปลี่ยนไปจึงทําใหคุณคา
ภายนอกเปลี่ยนแปลงไปดวย ฉะนั้นจึงสามารถกลาวไดวาคุณคาภายในยอมมีความคงที่มากกวา
คุณคาภายนอก
จากแนวคิดและทฤษฎีสรุปไดวา ระบบคุณคา จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนระบบ
ที่คอยกํากับกิจกรรม หรือการดําเนินกิจกรรมของระบบอื่น โดยมี “คน” และ “การอยูรวมกันเปน
สังคม” เปนเปาหมายสําคัญ ระบบคุณคาจะเนนการจัดความสัมพันธระหวาง “คนกับคน” (สังคม
หรือชุมชน) ความสัมพัน ธระหวาง “คนกับธรรมชาติ” (การผลิต การจัดสรรทรัพยากรและการ
เลือกใชศาสตรฮวงจุยมาตอบสนองอยางสมดุล ตลอดจนความเชื่อตางๆ ที่กอใหเกิดสิ่งเหลานี้ )
และความสัมพันธระหวาง “คนกับคุณธรรม” (กายกับจิต) ระบบคุณ คาจึงปรากฏระเบียบตางๆ
และกระบวนการถายทอดเรียนรูของศาสตรฮวงจุยสูสังคมอยางถูก ตอง โดยคุณคาภายในและ
คุณคาภายนอกตางเปน ตัวแปร เพราะคาของมัน สามารถแปรเปลี่ยนได ตามเวลา ซึ่งผูก ติดกับ
คุณ ลัก ษณะภายในของสิ่งนั้ น คาของมัน จึงคอนขางคงที่ ในทางตรงกัน ขามการตั ด สิน คุณ คา
ภายนอกขึ้นอยูกับการปฏิสัมพันธของสิ่งนั้นกับบริบทที่มาจากศาสตรฮวงจุยเอง
5. อิทธิพลของศาสตร์ ฮวงจุ้ย
อิทธิพลของฮวงจุ้ยกับยุคกาลทัง 9 ของโลก
ในหลักศาสตรฮวงจุยตางๆ ที่มีบนโลกนี้ มีมากมายหลากหลายทฤษฎี หนึ่งในหลักวิชา
ที่ปจจุบันไดรับความนิยมสูงมาก คือ วิชาดาวเกายุค ของศาสตรฮวงจุย เนื่องจากวาไดรับการพิสูจน
และมีการยืนยันจากหลายสํานักที่ศึกษาศาสตรนี้ วาการปรับแตงดวยหลักวิชาดาวเกายุคนั้น มีความ
แมนยํา และเห็นผลไดชัดเจน สําหรับรายละเอียดวิธีการดูดวยหลักวิชาดาวเกายุคนั้น มีอิทธิพล
ใดบางกับสังคมของมนุษย เพื่อที่จะไดเขาใจในความเปนไปของโลกในแตละยุค
หลักการของวิชาดาวเกายุคนั้น เกิดจากกลุมดาวเหนือทั้ง 9 ซึ่งทั้งหมดจะมีบทบาทในแต
ละชวงเวลา โดยเราจะใชพิจารณาถึงยุคที่จะเจริญรุงเรือง และยุคที่เสื่อม โดยนํามาใชวัดหาพลังงานที่ดี
และสวนที่มีพลังงานที่เสื่อม ในที่พักอาศัย ซึ่งจะเปนตัวกําหนดตําแหนงการเคลื่อนไหว และตําแหนง
สงบนิ่งวาอยูที่มุมใดของสถานที่นั้น ซึ่งหมายความวา ถามีการขามยุค สถานที่ดังกลาวอาจจะมีการ
เปลี่ยนผังพลังงานทําใหจุดที่เคยดี รุ งเรื่ อง อาจจะกลายเปนจุดเสื่อมได ดั งนั้ นจึงเปนสาเหตุ ใ ห
หลักการตามศาสตรฮวงจุย ตองพิจารณาทั้งหมด ไมวาจะเปน ชัยภูมิภายนอก ภายใน, ผังของพลังงาน
ที่เหมาะสมกับชัยภูมิ, บุคคลที่อาศัยอยูในสถานที่นั้น, รวมถึงฤกษยามที่เหมาะสม
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หลักดังกลาว ไดแบงออกทั้งหมด 9 ยุค และมีอิทธิพลตอสวนตางๆ บนโลก โดยแบงสวน
ตางๆของโลกออกเปน 9 สวนเชนกัน สงผลใหความเจริญรุงเรือง และความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นกับ
พื้นที่นั้นๆ ซึ่งดาวประจํายุคมีอิทธิพลอยู และใหสังเกตวา ในทุกๆ 10-20 ป จะมีประเทศในภูมิภาคใด
ภูมิภาคหนึ่งในพื้นที่บนโลกเจริญกวาอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งก็มักจะเปนไปตามยุคที่เปลี่ยนไป ดังนี้
ยุคที 1 (ปี 2407-2426) (ธาตุนํา) กลุมประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟก

ภาพที่ 2 ยุคที่ 1 (ป 2407-2426) (ธาตุน้ํา)
ความหมายของดาวยุค 1 ธาตุ น้ํา หมายถึง สวนที่เกี่ยวข องกับมหาสมุทร ทะเล การ
เดินทาง ดังนั้น ในยุคนี้จะมีความเจริญ หรือความเกี่ยวพันกับการเดินทางโดยเฉพาะทางเรือเปน
สําคัญ เปนยุคของการลาอาณานิคม หรือแสดงแสนยานุภาพทางทะเล ฉะนั้น กลุมประเทศที่มีความ
ชํานาญทางทะเล ยอมมีอํานาจและเฟองฟูมาก
ยุคที 2 (ปี 2427-2446) (ธาตุดิน) กลุมประเทศในแถบอเมริกาใต
ความหมายของดาวยุค 2 ธาตุดิน หมายถึง ยุคที่มีการคนพบแหลงแรธรรมชาติ ไดริเริ่ม
ใหมีการทําเหมืองแรเพื่อนําเอาทรัพยากรใตดินมาใชงาน และเปนยุคที่ธุรกิจที่เกี่ยวของกับธาตุดิน
จะมีความเจริญรุงเรืองอยางมาก
ยุคที 3 (ปี 2447-2466) (ธาตุไม้ ) กลุมประเทศอินเดีย

ภาพที่ 3 ยุคที่ 3 (ป 2447-2466) (ธาตุไม)
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ความหมายของดาวยุค 3 ธาตุ ไม หมายถึง ยุค ที่ประเทศต างๆ เหลานี้ เริ่ ม ที่จ ะเปด
ประเทศ รับวัฒนธรรมตางชาติเขามามากขึ้น และมีการตรวจสอบ และคนพบแหลงปาไมมากมาย
รวมไปถึงงานดานเกษตรกรรม ผลิตเครื่องนุงหม มีความเจริญรุงเรืองเปนอยางมาก กลุมประเทศ
ตะวันตกใหความสนใจกับทางดานเกษตรกรรม นอกจากนี้ดาวยุค 3 ยังหมายถึง ความแตกแยก การ
ทะเลาะเบาะแวง ในยุคนี้ประเทศในกลุมนี้ จึงมีความขัดแยงเกิดขึ้นใหเห็นอยางชัดเจน
ยุคนี้ เปนยุคที่อินเดียซึ่งมหาตมะ คานทีไดเปนผูนําสูการหลุดพนจากการเปนเมืองขึ้น
ของประเทศอังกฤษ และชวงนี้ก็เปนชวงที่รุงเรืองที่สุดของประเทศรัสเซียดวย กอนที่จะลมสลายใน
ชวงเวลาตอมา
ยุคที 4 (ปี 2467-2486) (ธาตุไม้ ) กลุมประเทศยุโรป ตะวันออก กลุมตะวันออกกลาง
กลุมแอฟริกา
ความหมายของดาวยุค 4 ธาตุไม หมายถึง นอกจากยุค 3 ที่เปนธาตุไมแลว ในยุคที่ 4 นี้ก็
เปนธาตุไมเชนกัน และนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเดินทางบนอากาศดวย การเดินทางดวยเครื่องบิน
ในยุคนี้จึงเจริญรุดหนาไปมาก
ยุคที 5 (ปี 2487-2506) (ธาตุดิน-ระเบิด) แบงออกเปน 2 ชวง คือ ระยะเวลา 10 ปแรก
ประเทศที่ยังไดรับพลังอยูในยุค 4 สวนระยะเวลา 10 ปหลัง ประเทศที่ยังไดพลังอยูในยุค 6

ภาพที่ 4 ยุคที่ 5 (ป 2487-2506) (ธาตุดิน-ระเบิด)
ความหมายของดาวยุค 5 ยังรวมหมายถึงความเลวรายทุกรูปแบบ การแตกแยก ความ
เสื่อม และภัยพิบัติที่รุนแรง ดังจะเห็นวาสงครามโลกครั้งที่สอง ก็เกิดขึ้นในยุคนี้
ยุคที 6 (ปี 2507-2526) (ธาตุทอง) ฝงตะวันตก
ความหมายของดาวยุค 6 ธาตุทอง หมายถึง การเจริญทางดานวัตถุ คานิยมทางดาน
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ตะวันตกเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในชวงนี้ หลังสงครามโลกเสร็จสิ้น ประเทศที่เจริญรุงเรืองมาก คือ
ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากธาตุทองยังหมายถึง อาชีพดานราชการ ยุคนี้ผูทํางานราชการมีความ
เจริญรุงเรือง และเฟองฟูมากเปนพิเศษ
ยุคที 7 (ปี 2527-2546) (ธาตุทอง) พื้นที่ในแถบประเทศสหรัฐอเมริกา
ความหมายดาวยุค 7 ธาตุทอง ตอเนื่องจากยุค 6 ทําใหประเทศสหรัฐอเมริกา มีบทบาท
ทั้งในด านเศรษฐกิจ และสังคม อีก ทั้ง มีอิทธิพลต อโลกเปน อยางมาก นอกจากนี้ ด านอาชีพยั ง
หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบันเทิง ยุคนี้งานดานบันเทิงจึงมีความเจริญรุงเรืองมากเปนพิเศษ
ดังจะดูยอนกลับไปไดวา ศิลปนดังๆ ที่สรางชื่อและมีรายไดมากมายมหาศาล ก็จะโดงดังในยุคนี้
แทบทั้งสิ้น
ยุคที 8 (ปี 2547-2566) (ธาตุดิน) กลุมประเทศจีน

ภาพที่ 5 ยุคที่ 8 (ป 2547-2566) (ธาตุดิน)
อิทธิพลของดาวประจํายุค หมายถึง ยุค 8 ธาตุดิน สงผลใหประเทศประเทศจีน ขึ้นมามี
อิทธิพลทางดานเศรษฐกิจ การพาณิชย ที่มีผลตอการคาโลก รวมถึงมีบทบาทตอโลกอยางเห็นไดชัด
และประเทศสหรั ฐอเมริ ก าซึ่งเขายุค เสื่อม ทั้งทางด านเศรษฐกิจ และการเมือง ด านอาชีพ จะ
เกี่ยวของกับทางดานทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติจะมีความสําคัญ คนเริ่มลด
ความสําคัญของโลกตะวันตกลงอยางเห็นไดชัด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ คนเริ่มให
ความสําคัญทางดานธรรมะมากขึ้น หรือสนใจในดานศาสตร หรือปรัชญาที่ลึกซึ้ง ดังจะเห็นไดวา
เปนชวงที่ทฤษฎีพอเพียงของในหลวงเริ่มไดรับการยอมรับไปทั่วโลก คนเริ่มมองปจจัยพื้นฐานของ
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ชีวิตมากขึ้น เปนยุคที่กลับสูดิน คือความเปนธรรมชาติ ความเรียบงาย เปนยุคที่ธุรกิจการบันเทิง
เริ่มซบเซามีปญหา และเกิดการแยงตลาดกันมากมายจนผลกําไรหดหายไปจากเดิมอยางชัดเจน
ยุค 9 (ปี 2567-2586) (ธาตุไฟ) กลุมยุโรป สหภาคยุโรป
ในยุคต อไปคือดาวยุค 9 ธาตุ ไฟ ในยุคนี้ ภาวะโลกรอนน าจะมีค วามรุ นแรงขึ้นมาก
เพราะเขาสูยุคธาตุไฟตลอด 20 ป ธาตุไฟนํามาซึ่งความสวางไสว นําปญญามาสูโลก เปนไปไดวาใน
ยุคนี้จะเกิดวิชาการตางๆ มากมายบนโลกนี้ที่ไมเคยคนพบมากอน ผูคนจะแสวงหาหนทางใหมๆ ให
ชีวิต รวมถึงธาตุไฟ เปนการเผาผลาญอาจจะเกิดความแตกแยกจากแนวความคิดที่แตกตางกัน ความ
เชื่อที่แตกตางมากขึ้น
เมื่อครบ 9 ยุคแลว ก็จะยอนกลับมายุค 1 ใหมอีกครั้ง หมุนเวียนตอเนื่องเชนนี้ตอไป
ดั งนั้ น หลัก วิชาดาวเกา ยุค เมื่อแปลความหมายออกมาก็สามารถทํา ให มองเห็นภาพถึงความ
เปลี่ยนแปลงบนโลก กับอิทธิพลจากดาว 9 ยุคนี้ ซึ่งในหลักวิชานี้ การคํานวณหาพลังงานในสิ่ง
ปลูกสรางที่เปนบาน หรือที่ทํางานนั้ นจะต องอาศัยการวัดองศาที่ละเอียด และแมนยํา เพื่อจะ
สามารถคํานวณหาพลังงานที่ดีและรายไดถูกตองเหมาะสมกับยุคนั้นๆ มาใชในแตละสถานที่
5. อิทธิพลของศาสตร์ ฮวงจุ้ยกับสถาบันครอบครัวในการไร้ บุตร ไม่ มบี ุตร มีลูกยาก
การไรบุตร หมายถึง ไมมีลูก ไมมีบุตรหลานสืบสกุล ดังนั้น สําหรับคนจีน การมีแต
ลูก ผู หญิง ก็เ รี ยกไรบุ ต รเชน กั น (ไม มีค นสืบทอดตระกู ล) การวิเ คราะหใ ดๆ ต องพิจ ารณา
องคประกอบทั้ง หยินและหยาง รวมกัน ดังนี้
ในสังคมปจจุบัน ภาวะไรบุตร มีลกู ยาก มีลูกนอย ในแงศาสตรฮวงจุย ( หยาง ) พบได
บอยขึ้น เนื่องดวย
1. สภาพแวดลอม อากาศเปนพิษ
2. อาหารเปนพิษ
3. งานหนัก ไมมีเวลา หรือเหนื่อยจนไมมีแรง
4. เครียดจัด
5. ปญหาสุขภาพ เชน น้ําหนักมากเกิน ไมแข็งแรง
6. วิถีการกิน : ทานอาหารไรประโยชน เสพของมึนเมา ใหโทษ ( เหลา บุหรี่ )
7. เวลาไมตรงกัน ทํางานเปนกะ
8. ยังไมพรอม รอจนพรอมก็อายุมาก โอกาสมีก็นอยลง
9. แตงงานอายุมากขึ้น
10. ปญหาคาครองชีพ บางทีเลี้ยงไหวแคสองคน มีแตลูกผูหญิง
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11. ลักษณะสังคมเมือง ไมไดอยูเปนครอบครัวใหญ ไมมีแมบาน
12. เลี้ยงดูกันเอง ก็ไมตองการจํานวนบุตรมาก
ภาวะการไมมีลูก มีลูกยาก ในแงศาสตรฮวงจุย ( หยิน ) สามารถพิจารณาไดจาก
1. สุสานบรรพบุรุษ
1.1 ตั้งผิดทิศ ( ปะทะปเกิด ขัดแยงหรือใหโทษกับปเกิด )
1.1.1 ตําแหนงลูกมีปญหา
1.1.2 องศาไมดี
1.1.3 ฤกษผิด
1.1.4 ปายแตกราว
1.1.5องคประกอบชัยภูมิอื่น ๆ เชน ไมมีภูเขาหนุนหลังที่ดี
1.1.6 เดิมเคยดี แลวไมดีในชวงหลัง อาจเกิดจากการเปลี่ยนยุค
1.1.7 สภาพชัยภูมิเปลี่ยนไป เชน ตัดถนน เจาะอุโมงค
2.2 บานพัก ( องศา ทิศทาง )
2.2.1 เปนทิศทาง "ลมเหลว" ลาภอยูหลังบาน บารมีอยูหนาบาน
2.2.2 ตําแหนงลาภวิบัติ มีบทบาท หรือบารมีมีปญหา
2.2.3 บารมีประจํายุค เขาสูศูนยกลาง
2.2.4 องศาหมดสภาพ
2.2.5 ตําแหนงทิศหัวนอน ทําใหดวงชะตามีบุตรยาก
2.3 ชัยภูมิรอบดาน
2.3.1 เมรุ ขณะเผาไหมจะมีสารไดออกซินสงผลเรื่องความแข็งแรงของเชื้ออสุจิ
2.3.2 นอนตรงประตู นอนใตคาน...
2.3.3 เตาไฟกลางหลังบาน ( ประธาน )
2.4 ดวงชะตา
2.4.1 หญิงมีบุตรยาก
2.4.2 ชายมีบุตรยาก
2.4.3 ตางฝายไมไดมีบุตรยาก แตรวมกันแลวมีบุตรยาก
2.5 ฤกษแตงงาน
2.5.1 บางครั้งก็เปนตัวแกใหมีบุตร แตหลายครั้งก็เปนประเด็นทําใหไมมีบุตร
2.6 ฤกษตาง ๆ ทําใหไมมีบุตร เชน
2.6.1 ฤกษเขาอยู - ฤกษซอมแซม - ฤกษตั้งเตียง - ฤกษอื่น ๆ
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จากแนวคิดและทฤษฎีสรุปไดวา ฮวงจุยกลาวถึงผลของการกระทําอยางถูกวิธีหรื อ
เรื่องราวตางๆที่อาจสงผลตอปจจุบันและในอนาคต และเปนศาสตรที่บอกถึงความเปนไปของชีวิต
ในอีกระดับหนึ่งเทานั้น แตหลักของฮวงจุยก็สามารถที่จะใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตก็ได
และหลักฮวงจุยเขามาชวยแกไขปญหา เพราะจิ ตใจของมนุษยนั้นเปลี่ยนแปลงไดงาย เหมือนน้ําที่
ไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ํา ชอบไหลไปตามกิเลสที่ยั่วยวน ใครชวนใหทําอะไรก็ปฏิบัติตามโดยไมคิด
ทบทวนวาสมควรหรือไม และในบางทานการใชหลักฮวงจุยก็เพื่อที่จะแกไขเรื่องราวที่ไมดีที่เกิด
ขึ้นกับตั วเองหรือธุรกิจ อาจเพราะวา สิ่งที่เกิด ขึ้นไมสามารถที่จะแกไขดวยวิธีอื่นไดแลว จึงตอง
พึ่งพาในหลักฮวงจุยนี้ เพื่อที่จะไดกลับมามีความหวังอีกครั้ง แตในการฮวงจุยนี้ตองเขาใจอยูอยาง
หนึ่งวาไมมีการกระทําใดๆจะไมสงผลถึงอนาคต เชนในการสรางบานที่หันในทิศทางที่ถูกตองนั้น
มิใชเปนเรื่องของดวงดาวราศีเพียงอยางเดียวหากแตการหันในทิศที่ถูกตองแลวนั้นบานจะมีความ
สดชื่นเพราะลมที่มาเฉพาะทิศทางนั้ น ๆจะชว ยใหบานมีค วามสมดุ ลตลอดทั้งป ซึ่งหลัก การนี้
สามารถที่จะพิสูจนไดตามหลักวิทยาศาสตร วาเดือนไหนลมใดจะพัดเขามา ถาเราทําตามหลักการที่
ถูก ต อ งลมก็จ ะพั ด เข าบา นในยามเย็นและพระอาทิต ยก็ จ ะตกหลั งบานในยามเย็น ทํ าให เรามี
ความรูสึกที่ผอนคลายเมื่อกลับบาน และจิตใจเราจะโปรงใสสามารถที่จะคิดเรื่องการทํางานละเรื่อง
ตางๆไดอยางสบายใจ นี้เปนเพียงบางสวนในการตรวจฮวงจุยที่สามารถอธิบายถึงที่มาและที่ ไปได
แตการที่เราจะไดรับสิ่งที่ดีหรือไมนั้นอยูที่การคิด พูด ฟง และปฏิบัติที่ดี
6. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหคุณคาของศาสตรฮวงจุยที่มอี ทิ ธิพลตอ
การดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทย พบงานวิจัยในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษาดังตอไปนี้
6.1 งานวิจยั ทีเกียวข้ องกับความเชือในอิทธิพลของศาสตร์ ฮวงจุ้ยในประเทศไทย
วิมลรัตน หงสรอน (2537: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ฮวงจุย บทบาทของ
ความเชื่อเรื่องฮวงจุยที่มีตอการทํากิจการของชาวจีนแตจิ๋ว : กรณีศึกษา ธุรกิจการคายานเยาวราช
ตั้งแตวงเวียนโอเดียนถึงสี่แยกราชวงศ โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาบทบาทของฮวงจุยในการ
ประกอบธุรกิจของชาวจีน โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลดานเอกสาร และการสัมภาษณ เจาของกิจการ
รานคายานเยาวราช ผลการวิจัยสรุปไดวา เจาของกิจการโดยมากมีความเชื่อวาเรื่องฮวงจุย นั้นมี
บทบาทตอการทําธุรกิจ และเปนตัวบงชี้ถึงความเจริญรุงเรืองและความลมเหลวของกิจการคาของ
ตนได และฮวงจุยยังชวยเปนกําลังใจในการทําการคาของเจาของกิจการ แตโดยสภาพแวดลอมที่
เปนเงื่อนไขอาจจะทําใหการปฏิบัติ ตามฮวงจุยอาจทําไดอยางถูกตองไปเลยไมได จึงตองมีการ
แกไขฮวงจุย ใหเกิดผลดีแกรานคาของตนเทาที่สามารถจะทําได และผลการวิจัยสรุปวา ความ
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เชื่อเรื่องฮวงจุยนี้ยังคงมีอิทธิพลตอไปในอนาคต จะยังคงอยูคูกับชาวจีนตอไปอีกอยางไมมีวันสูญ
หายไปไหน เพราะเปนความเชื่อที่ประคับประคองความรูสึกใหเกิดความเชื่อมั่นแกตนเอง และ
กิจการคาของตน
ยูกิ ทามูระ มากิ (2542: บทคัดยอ) ได ทําการศึก ษา”ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุยใน
กรุงเทพฯ” โดยจุดมุงหมายของวิทยานิพนธฉบับนี้ ไดแก การตรวจสอบการแพรกระจายของฮวงจุย
และการที่ฮวงจุยมีอิท ธิพลต อความคิด ความเชื่อในสังคมไทยในชวงระยะเวลาการเติ บโตของ
เศรษฐกิจแบบฟองสบู วิธีการศึกษาประกอบดวยการสัมภาษณและการศึกษาจากเอกสารสื่อมวลชน
โดยเนนที่การใชฮวงจุยในยุคเศรษฐกิจฟองสบู รวมทั้งชวงระยะเวลาหลังจากนั้น ทฤษฏีมีมติกส
(memetics)เปนทฤษฏีใหมที่เสนอวา มีหนวยทางวัฒนธรรม เรียกวา “มีม” (Meme) ซึ่งเปรียบไดกับ
หนวยพันธุกรรมที่บอกแบบตนเองได ซึ่งอาจใชอธิบายปรากฎการณทางวัฒนธรรมได ทฤษฏีนี้จะ
เปนทฤษฏีหลักที่ใชอางอิงใจการอธิบายการแพรกระจายของฮวงจุย การวิจัยนี้พบวาการใชฮวงจุย
ในกรุงเทพฯได เปลี่ยนไปอยางมากจากบทบาทเดิมๆ ที่เนน หนั กเรื่องศีลธรรมจรรยาและความ
กลมกลืน กับธรรมชาติ ไปเปนบทบาทใหมที่เปนวัต ถุนิ ยมและมุงตอบสนองความต องการทาง
จิตวิทยาบทบาทนี้เกิดขึ้นทั้งใจชวงเศรษฐกิจฟองสบูและหลังจากเวลานั้น กลาวอีกนัยหนึ่งคือ มีม
ฮวงจุยไดมีอยูในสังคมไทยมากอนแลว เพียงแตไมไดรับการปลุกเราแตหลังจากการขยายตัวอยาง
มากของเศรษฐกิจไทย มีมนี้ไดแพรกระจายออกไปอยางรวดเร็วเหตุผลประการหนึ่งคือ ประชากร
อยูในสภาพที่เปดรับเอามีมฮวงจุยไดเปนอยางดี และอีกประการหนึ่งประชากรพบวาการรับเอามีม
นั้ น เป น หนทางประสบความสํา เร็ จ ที่ไ ม ต อ งลงทุน มากวิท ยานิ พนธฉ บั บนี้ ช ว ยใหเ ราเขา ใจ
วัฒนธรรมไทยรวมสมัยไดดียิ่งขึ้น ซึ่งสังคมไทยนี้ดูเหมือนจะมีทั้งลักษณะของวัฒนธรรมดั้งเดิม
และสมัยใหมผสมปนเปอยูดวยกัน
อนุตรา สารีผล (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ฮวงจุย ความเชื่อเชิงพาณิชย
กรณีศึกษาหมูบานโนเบิล วานา (Noble Wana) สาขาปนเกลา” โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อทราบถึง
ทัศนคติของผูซื้อบาน และนักออกแบบบานวามีทัศนคติเรื่องฮวงจุยในเชิงพาณิชยอยางไร ผูวิจัยได
เก็บ ขอ มูล ด านเอกสาร และทํ าการสัมภาษณ นั ก ออกแบบที่ รั บ ผิด ชอบต อ การออกแบบบา น
สัมภาษณลูกคา ผูที่ซื้อบานของโครงการนี้ ผลการวิจัยพบวา ลูกคาสวนใหญเห็นดวยกับการที่นํา
หลักฮวงจุยมาประยุกตใชในการออกแบบและสรางบาน เนื่องจากมีความเชื่อวาจะทําใหบานนาอยู
ขึ้น และอาจจะสงเสริมดวงของผูอยูอาศัยใหดีกวาเดิม สวนสถาปนิกมีความคิดเห็นวา เมื่อลูกคาที่มี
ความเชื่อเรื่องฮวงจุยมาซื้อบาน สถาปนิกจึงตองปรับการออกแบบบานใหเขากับความตองการของ
ลูกคา โดยมีการนําหลักการออกแบบทางสถาปตยกรรมศาสตร ไปประยุกตใหเขากับหลักการ ซึ่งก็
คือความตองการของลูกคานั่นเอง จึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องฮวงจุย
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ใหเปนไปในทางพาณิชย มีการเปลี่ยนในเรื่องความคิดในการออกแบบบาน โดยสถาปนิกมีการ
ยอมรับศาสตรฮวงจุยใหเขามามีบทบาทในการออกแบบกําหนดลักษณะความเปนไปในสวนตางๆ
ของบาน และเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานความคิดของนักออกแบบที่ตองประยุกตเรื่องฮวงจุยให
เข า กั บ ความรู ท างสถาป ย กรรมศาสตร ซึ่ ง เป น ความรู ท างตะวั น ตก เป น วิ ท ยาศาสตร และ
ความสามารถพิ สู จ น ไ ด จ ริ ง ถึ ง แม ว า ในรายละเอี ย ดของฮวงจุ ย ไม ส ามารถพิ สู จ น ต ามหลั ก
วิทยาศาสตร ไดแตผูคนก็คงมีความเชื่อถือตามอยางโบราณ
จินตนา ฐีติว รพงษ (2546: บทคัดยอ ) ไดทําการศึก ษาเรื่อง “การศึกษาหาแนว
ทางการออกแบบพื้น ที่ใ ชสอยภายในอาคารพาณิชยกึ่งพักอาศัยของชุมชนชาวจีน (Chinatown)
กรณีศึกษา ยานเยาวราช” เนื้อหาของวิทยานิพนธเลมนี้ ไดกลาวถึงรูปแบบพื้นที่ภายในของอาคาร
พาณิชยกึ่งพักอาศัยของชุมชนชาวจีนในยานเยาวราช และเสนอแนะรูปแบบพื้น ที่ภายในกรอบ
อาคารพาณิชยกึ่งพักอาศัยรูปแบบอื่น ที่ตอบสนองตอผูใ ชอาคารที่มีพื้นฐานเดี ยวกัน การศึกษา
พบวาประชากรยังคงปฏิบัติตามประเพณีของชาวจีนอยางเครงครัด โดยพื้นที่สังสรรคของสมาชิก
ในครอบครัว อยูใ นพื้นที่ป ระกอบการคา และพื้น ที่รั บประทานอาหาร สว นพื้นที่สังสรรคข อง
สมาชิกและบุคคล ภายนอกนั้น อยูในพื้นที่ประกอบการคาขายและพื้นที่รับแขก ซึ่งสอดคลองกับ
พื้นที่ที่เจาบานยินยอมใหบุคคลภายนอกเขาถึง จากการสํารวจ ยังทําใหทราบถึงตําแหนงของสวน
ตางๆ ภายในอาคาร ที่สัมพันธตอการใชงาน ตัวแปรจํานวนชั้นของอาคารทําใหเกิดคาความแตกตาง
ทางดานความพึงพอใจตอสวนตางๆ ในอาคารมากที่สุด ในเรื่องพื้นที่ทางวัฒนธรรมนั้น ศาลเจาที่
(ตีจูเอี้ย) และศาลเทพโชคลาภ (ไฉซิ่งเอี้ย) เปนสิ่งที่จําเปนมาก การตั้งรูปเคารพบูชาและโตะหมูบูชา
มีความสําคัญที่จําเปนรองลงมา สวนการตั้งประติมากรรมจีนและการใชศาสตรฮวงจุยในอาคารมี
ความสําคัญระดับปานกลาง โดยเหตุผลสวนใหญในการมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมเหลานี้มาจากความ
เชื่อวาจะทําใหมีความเปนสิริมงคล ทําใหคาขายดีและร่ํารวยเปนหลัก สวนจํานวนชั้นของอาคารจะ
สงผลตอตําแหนงการจัดวางหิ้งบรรพบุรุษเทานั้น และตําแหนงการวางพื้นที่ทางวัฒนธรรมเหลานี้
จะมีรูปแบบหรือหลักเกณฑเฉพาะตัว
เวชสวรรค หลากาศ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “อิทธิผลของฮวงจุยตอการ
บริหารจัดการโครงการ” ในการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอิทธิผลของ
ศาสตรดานฮวงจุยตอการบริหารจัดการโครงการ โดยใชโครงการที่อยูอาศัยเพื่อธุรกิจการคาจํานวน
9 โครงการเปนกรณีศึกษา ในแตละโครงการจะแบงการศึกษาออกเปนเฟสตามวัฏจักรของโครงการ
ตั้งแตการกําหนดความตองการโครงการไปจนกระทั่งการรื้อถอนทําลาย ขอมูลที่เกี่ยวของจากการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอีย ดของโครงการจากฮวงจุย ได มาจากการติ ดตาม ทบทวนเอกสาร และ
สัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของในโครงการ การประเมินผลกระทบ จะวิเคราะหอิทธิพลความเชื่อ
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เรื่องฮวงจุย มีผลตอระยะเวลา และงบประมาณของโครงการ จากกรณีศึกษาพบวา อิทธิพลของ
ฮวงจุย ไดเขามาเกี่ยวของกับโครงการในทุกขั้นตอน ตั้งแตการกําหนดความตองการไปจนถึงหลัง
การสงมอบงาน โครงการที่ฮวงจุยเขามามีบทบาทในชว งเริ่มตนจะมีผลกระทบตอระยะเวลา และ
งบประมาณของโครงการนอยกวาในเฟสอื่น เชน ในบางโครงการที่นําฮวงจุยเขามาในช วงปลาย
โครงการทําใหงบประมาณบานปลายถึงรอยละ 48.5 ของมูลคาโครงการเปนตน นอกจากนี้ยังพบ
ดวยวาการนําฮวงจุยเขามาในชวงปลายโครงการจะทําใหขอโตแยงระหวางซินแส สถาปนิก วิศวกร
และกับเจาของโครงการเพิ่มขึ้นอีกดวย ผลของการศึกษาไดนําไปสูขอเสนอแนะและรูปแบบใน
การบูรณาการศาสตรดานฮวงจุยเขามาในการบริหารจัดการโครงการกอสราง เพื่อลดผลกระทบเชิง
ลบตอระยะเวลาและงบประมาณ และความสัมพันธระหวางผูมีสวนเกี่ยวของในโครงการได
วิไลลักษณ ชื่นธนวุฒิ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของศาสตรแหง
ฮวงจุยที่มีตอวิถีชีวิตของคนไทยชาวพุทธในสังคมปจจุบัน” จากการศึกษาพบวาศาสตรเรื่องฮวงจุย
ในกลุมประชาชนทั่วไปนั้นหลายคนรูจักฮวงจุย แตมิทราบที่มาที่ไปอยางแทจริงของศาสตรนี้วา
เปนมาอยางไร อีกทั้งความเขาใจในเรื่องนี้ก็มีไมมากเนื่องจากความแพรหลายนั้นยังอยูในวงจํากัด
เนื่องมาจากศาสตรนี้ไดเริ่มขยายตัวสูคนทั่วไปมาเปนเวลาไมกี่ปแตศาสตรนี้อยูกับคนไทยชาวพุทธ
มายาวนาน อาจจะตั้งแตสมัยที่ชาวจีน ยายถิ่นฐานมาเมืองไทยในสมัยกอน แตการใชศาสตรนี้ก็จะ
อยูในวงแคบๆแคคนบางกลุมเทานั้นไมเหมือนกับวิชาการดูดวงชะตาราศีข องคนไทยที่มีมานับพัน
ปทําใหความนิยมและความแพรหลายตางกันมากสําหรับฮวงจุย และการดูดวงชะตา แตอยางไรก็
ตาม สวนหนึ่งที่ทําใหศาสตรนี้ไมเปนที่แพรหลาย และเปนที่รูจักของคนทั่วไปเนื่องจากความคิดที่
ผิดๆของบางคนที่เชื่อวาฮวงจุยเปนเรื่องที่งมงายพิสูจนไมไ ด แตเมื่อทานไดอานสารนิพนธเลมนี้
แลวก็จะเขาใจอะไรดีขึ้น เพราะ ฮวงจุย เปนศาสตรที่วาดวยธรรมชาติ เราจะอิงธรรมชาติเปนหลัก
และเนนเรื่องสุขภาพมาเปนอันดับหนึ่ง คนเราเมื่อสุขภาพดีแลวสิ่งดีๆอยางอื่นก็จะตามมาเปนลําดับ
ยิ่งความเจริญมีมากขึ้นเทาไรความต องการที่จะเสพทรัพยากรในทุกดานของมนุษยยอมมีมากขึ้น
และก็ตองเกิดการแยงชิงในทางการทํามาหากิน ประสบความสําเร็จบาง ลมเหลวบาง แตกตางกัน
ไป บางก็วาเปนเรื่องของโชคและดวงชะตา ทําใหคนบางสวนหาวิธีการที่จะเสริมโชคของตนเอง
ใหดีขึ้น มีทั้งการไปทําบุญสะเดาะเคราะห เพื่อที่จะเสริมบารมีในชาติหนาตามความเชื่อของคน
ไทย บางคนก็พยายามศึกษาวิธีอื่นเชนการตรวจฮวงจุยของตนเองวาถูกตองหรือไมอยางไร เพราะ
สวนใหญคนที่ประสบความสําเร็จร่ํารวยนั้น ลวนมีหลักของฮวงจุยเขามาเกี่ยวของแทบทั้งสิ้น ไม
วาจะเปนแคความบังเอิญหรือตั้งใจ แตสิ่งที่กระทํานั้นตรงกับหลักฮวงจุยอยางนาประหลาดใจ เชน
การที่บริษัท หรือบานราคาแพงนั้นมีการวางน้ําพุไวขางหนาทางเขาและในบางบริษัทที่ใหญๆนั้นมี
การสรางบอน้ําพุที่มีการพุงของกระแสธารน้ําเขาหาตัวบริษัท ซึ่งการทําแบบนี้เปนการกระตุนพลัง
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ลมและน้ํา(เงิน)ที่เปยมไปดวยพลังชี่(ลม)คือพลังของธรรมชาติที่หมุนเวียนอยูรอบกาย หากมีวิธี
ดึงดูดพลังเหลานั้น พลังเหลานี้จะนํามาซึ่ง ความเจริญรุงเรืองและเงินทอง แตในทางกลับกัน หาก
พลังที่ถูกดึงดูดเขาโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจแลวอยูในตําแหนงที่ผิดนั้นก็จะกลายเปนพลัง หยินที่เปน
พลังหยุดนิ่ง ในแง ฮวงจุยนั้นเราจะไมดึงพลังนี้มาเด็ดขาดมีแตจะปองกันและพยายามใหออกไป
จากสถานที่ที่เราอยูเพื่อใหไดรับแตพลังที่ดีๆนั้นเอง จากการดําเนินชีวิตชนชาวจีนผูที่มีความรูใน
ดานศาสตรฮวงจุยจะมีความเครงครัดพิถีพิถันในเรื่องบาน ที่อยูอาศัย สถานที่ประกอบการตางๆ
ตองอยูในองศาที่ดิ นที่เปนองศามงคล และการอยูอาศัยบนตึ กสูงหรือ คอนโดมีเนียม วาควรจะ
อาศัยหรือทํางานอยูชั้นที่เทาไร ของตึกถึงจะถูกโฉลกของชาวรหัสราศี 1-9 และบุคคลที่มีธาตุตางๆ
เพื่อใหถูกหลักเบญจธาตุในหลักฮวงจุย อันไดแก ธาตุทั้ง 5 คือ ธาตุน้ํา ธาตุไม ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุ
ทอง เพื่อมาสงเสริมประธานบานผูอยูอาศัย แกบานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจตางๆ ใหเกิดความ
เปนสิริมงคล มีโชคลาภอยางต อเนื่องและมั่นคง กอนอื่นจะตองรูวาประธานบาน หรือประธาน
สถานประกอบการคาธุรกิจนั้นเกิด วัน เดือนป อะไร เปนบุค คลรหัสและธาตุอะไรและทิศหน า
บานเปนทิศใด สิ่งเหลานี้จะทําใหสถานที่ประกอบการนั้นๆใหมีความเจริญรุงเรืองในหนาที่การ
งานธุรกิจการคา ครอบครัวอยูเย็นเปนสุขยิ่งๆขึ้นไป เพราะความตองการขั้นสูงสุดของมนุษยคือ
ทรัพยสินเงินทองและธุรกิจใหญโตมโหฬารที่มีกินมีใชไปทั้งชาติก็ไมหมดและจะมีสักกี่คนที่ไดไป
ถึงจุดนั้ น เพราะเทาที่เห็นมาสวนใหญหลายรายที่ประสบความสําเร็ จทางธุรกิจทางการเงินแต มี
ปญหาเรื่องสุขภาพ เนื่องจากทุกวันนี้เรามุงเนนแตการทํางานหาเงินตองตื่นแตเชาไปทํางานแลวก็
ทํางานจนดึ ก ดื่น กวางานจะเสร็จ เวลาพัก ผอนแทบจะไมมีในขณะธุร กิจ กําลังรุงทําจนลืมดู แล
สุข ภาพของตั ว เองมารูตัว อีก ทีก็ลมหมอนนอนเสื่อไปแลว อาจารยหลายทานจึงกลาวเสมอวา
สุข ภาพเปน สิ่ งสํ าคัญ ยิ่งกวาทรั พ ยสิน เงิน ทองใดๆ และแลว ศาสตร ตั ว นี้ เ องที่ จ ะเขา ไปช ว ยชี้
ทางแกไขสิ่งที่สงใหเกิดผลรายใหกลับกลายเปนสิ่งดี เปนผลตอเจาของบาน ครอบครัวละบริวาร
สุขภาพและความรุงเรืองของชีวิต
วรเทพ บุณฑริกมาศ (2551: บทคัดยอ ) ไดศึก ษาเรื่อง “ความเชื่อเรื่องฮวงจุยที่มี
อิทธิพลตอการประกอบธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีน เขตเทศบาลเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรี”
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหมายความเชื่อเรื่องฮวงจุยของการประกอบธุรกิจและ
ความเชื่อเรื่องฮวงจุยที่มีอิทธิพลตอการประกอบธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีนเขตเทศบาลเมืองบาน
โปง จังหวัดราชบุรี ใชแนวทางการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีวิทยาการศึกษาปรากฏารณ ใช
การสัมภาษณเชิงลึกโดยการสัมภาษณจากผูมีความรู ผูที่มีประสบการณ (ซินแส) และคนไทยเชื้อ
สายจีนที่ประกอบธุรกิจ ผลการวิจัยพบวา1. ความหมายความเชื่อในเรื่องฮวงจุยของการประกอบ
ธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีน ที่สามารถทําใหธุรกิจเกิดความเจริญรุงเรืองจึงไดมีการลอกเรียนแบบ
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ทางวัฒนธรรมจากผูประกอบธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ทั้งวิธีการดําเนินธุรกิจ แนวความคิดและ
ความเชื่อตางๆสืบทอดตอกันมา 2. ความเชื่อเรื่องฮวงจุยที่มีอิทธิพลตอการประกอบธุรกิจของคน
ไทยเชื้อสายจีน มีองคประกอบคือ ที่อยูอาศัย สุสานและสถานที่ประกอบธุรกิจ ทั้ง 3 สิ่งจะตองมี
ความสัมพันธกันซึ่งจะมีอิทธิพลตอการสงเสริมทําใหเกิดความเจริญกาวหนาของการประกอบธุรกิจ
ของคนไทยเชื้อสายจีน ความเชื่อในเรื่องฮวงจุยเปนแนวคิดของบรรพบุรุษที่สามารถนําความรูมา
ประยุกต ใชกับชีวิตจริงไดเปนอยางดี ควรมีการสืบทอดความรู นําความรูไปเผยแพรกับผูที่สนใจ
เพื่อใหปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง
ภัทรภรณ หมดมลทิล (2554: บทคัดยอ) ไดศึก ษาเรื่อง “ผลิตภัณฑตกแตงที่อยู
อาศัยจากแนวคิดเรื่องธาตุทั้ง 5 ในศาสตรฮวงจุย” จากการศึกษาพบวา ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เอกสาร และสํารวจสัภาษณกลุมประชากรตัวอยาง ทําแบบรางเพื่อการออกปแบบและพัฒนาแบบ
และเลือกแบบอีก ครั้งจากการสัมภาษณก ลุมประชากรตั ว อยางสําหรั บทําต นแบบ สรุ ปผลเปน
ผลิต ภัณ ฑต กแต งที่อยูอาศัย 5 ชิ้นตามธาตุ ทั้ง 5 เพื่อจัด วางในสว นรั บแขกของที่อยูอาศัย คือ
ผลิตภัณฑเตา น้ํามันหอม จากกแนวคิดธาตุไฟ ผลิตภัณฑกระถางไมจากธาตุดิน ผลิตภัณฑแจกัน
จากแนวคิดธาตุน้ํา ผลิตภัณฑนาฬิกาติดดผนังจากแนวคิดธาตุทอง และผลิตภัณฑแผงแขวนสิ่งของ
จากแนวคิดธาตุไม ผลิตภัณฑมีแนวคิดทางรูปธรรมและนามธรรมของแตละธาตุประกอบกัน
ผลิต ภัณ ฑอาจมีก ารออกแบบและพัฒนาแบบใหเปน ผลิ ต ภัณ ฑเพื่อ การใชงาน
ประเภทอื่นได ซึ่งรูปทรงและสีสันไมเปลี่ยนไปมากนักตามแนวคิดประจําธาตุของแตละธาตุ โดย
สามารถศึกษาเพิ่มเติ มถึงความหมายของแตละธาตุในเชิงอื่นเพิ่มเติ ม กําหนดวัต ถุประสงคของ
โครงกการขอบเขตของการศึกษา และการเลือกกลุมประชากรตัวอยางที่แตกตางไป
6.2 งานวิจยั ทีเกียวข้ องกับคุณค่ า
ธนิศร ศรีกกเจริญ (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหคุณคาของ
ศิลปะหมากรุกไทย” เปนวิทยานิพนธที่มีจุดมุงหมายในการศึกษาพัฒนาการ และวิเคราะหคุณคา
ของศิลปะหมากรุกไทย โดยมีกลุมผูใหขอ มูลสําคัญ 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ผูเผยแพรและพัฒนา
ศิลปะหมากรุกไทย กลุมที่ 2 ผูเลนหมากรุกไทยเพื่อความเปนเลิศ (ระดับชั้นแนวหนาที่มีผลงาน
ในระดับประเทศ) กลุมที่ 3 ผูเ ลนหมากรุกไทยเพื่อการพักผอนหยอนใจ จากพื้นที่ศึกษาซุมหมากรุก
องคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เอกสารที่เกี่ยวของหลักฐานเชิง
ประจักษที่เปนวัตถุ ภาพถาย และการศึกษาภาคสนาม
ผลการวิจัยพบวา
1. พัฒนาการของศิลปะหมากรุ กไทยในประเทศไทยมีก ารเลนมาอยางตอเนื่ อง
ตั้งแต สมัยสุโ ขทัย จนถึงปจ จุบัน จากหลัก ฐานเชน การคนพบตั วหมากรุก สังคโลก ตั วหมากรุ ก
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เคลือบจากแหลงเวียงกาหลงซึ่งอยูในสุโ ขทัย บันทึกของนายตูรแปงซึ่งเขามาเมืองไทยสมัยพระ
นารายณไดบันทึกวาคนไทยนิยมเลนหมากรุกกับสกากันอยางแพรหลาย และในวรรณคดีไทยเรื่อง
ตางๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลนหมากรุก ได แก เรื่องขุนชางขุนแผน ไชยเชษฐ รามเกียรติ์ และ
อิเหนา เปนต น นอกจากนั้ น วิธีคิด หรือกลยุทธข องหมากรุ ก ด วยกลถอยเอาชนะนั้ น มีสว นชว ย
ปกปองประเทศชาติในสมัยธนบุรีรบกับกองทัพพมา ตอมาในยุคปจจุบันพบวากลุมผูเลนหมากรุก
ไทยนั้ น มั ก จะรวมตั ว กั น เล น หมากรุ ก ไทยเป น ซุ ม หรื อ กลุ ม และยั ง ได มี ผู พั ฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอรใหสามารถเลนแบบออนไลนอีกดวย
2. ผลการศึก ษาวิเ คราะหคุณ คาของศิลปะหมากรุก ไทย แบงออกได 3 ดาน คือ
(1.)คุณคาในตัวของศิลปะหมากรุกไทย (2.)คุณคาของศิลปะหมากรุกไทยที่มีตอบุคคล 4 ดาน คือ
(2.1) ด านรางกาย (2.2)ดานจิ ตใจหรื ออารมณ (2.3)การดําเนิ น ชีวิตประจําวัน และการใชชีวิต
รวมกับผูอื่นในสังคม (2.4)การพัฒนาสติปญญาและการฝกความคิดในการวางแผนอยางเปนระบบ
และ(3.)คุณคาของศิลปะหมากรุก ไทยที่มีต อสังคม ไดแก (3.1)คุณคาดานศิลปวัฒนธรรมที่เปน
กิจกรรมนันทนาการที่เปนเอกลักษณของไทย (3.2)คุณคาดานภาษาและวัฒนธรรม จากสํานวนและ
วรรณคดีที่เกี่ยวของกับศิลปะการเลนหมากรุกไทย (3.3)คุณคาดานศิลปกรรมจากศิลปะการแสดง
หมากรุกคน จากผลการศึกษาทําใหเห็นถึงพัฒนาการของศิลปะหมากรุกไทยวามีการเลนมายาวนาน
ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจ จุบัน อัน เปน ศาสตรและศิลปที่สอนกระบวนคิดอยางเปน ระบบของ
รูปแบบการเลนที่มีเอกลักษณ ตลอดจนผลของการศึกษาเรื่องคุณคาของศิลปะหมากรุกไทยที่มีตอ
บุคคล ตลอดจนสังคมอันเปนที่ประจักษ ดวยเหตุนี้จึงสมควรที่จะไดมีการอนุรักษและพัฒนาให
ศิลปะหมากรุกไทยอันเปนการละเลนที่ทรงคุณคา ทรงคุณประโยชนตอบุคคลสังคม และทรงความ
เปนไทยใหเกิดการแพรหลายสืบไป
วรวุฒิ เพ็งพันธ (2550: ง) ไดทําการวิเคราะห “คุณคาและบทบาทของตลาดน้ําใน
ฐานะแหลงการเรียนรูของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ํา อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตลาดน้ําที่มีผลกระทบตอการเปนแหลงการ
เรี ย นรู ของชุมชน 2.วิเคราะหคุณ คาและบทบาทของตลาดน้ํ าในฐานะแหลงการเรี ยนรู ชุมชน
ผลการวิจัยคุณคาและบทบาทของตลาดน้ําพบวา มีคุณคาในดานจิตใจ รางกาย เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การทองเทีย่ วและแหลงการเรียนรูของชุมชน และมีบทบาทในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การทองเที่ยว แตในปจจุบันตลาดน้ําแตละแหงเกิดการเปลี่ยนแปลง คุณคาและบทบาท
ของตลาดน้ําในปจจุบันจึงเปลี่ยนไป คือ ตลาดน้ําคลองลัดราชบุรี เหลือคุณคาในดานประวัติศาสตร
สังคมและวัฒนธรรมเทานั้น และเหลือบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว สวน
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ทางตลาดน้ําคลองโพหักสูญเสียคุณคาและบทบาทในดานการทองเที่ยว แตตลาดน้ําคลองตนเข็ม
ยังคงมีคุณคาและบทบาทอยูเชนในอดีต
เปรมรัศมี ธรรมรัตน (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหคุณคาและการ
ดํารงอยูของศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน:กรณีศึกษาหนังใหญวัดขนอน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี”
จากผลศึกษาพบวา คุณคาที่มีความสําคัญใน 2 ดานหลักดังนี้ ประการแรกมีคุณคาตอการพัฒนา
บุคคล โดยผูที่มาสืบทอดและผูมาชมการแสดงหนังใหญจะไดรับการสงเสริมการพัฒนาสติปญญา
การพั ฒนาอารมณ การพัฒ นาจิต ใจ การพั ฒ นารางกาย และการปรั บ ตั ว ทางสัง คม ทําให เกิ ด
ประโยชนตอการดําเนินชีวิต ประการที่สองมีคุณคาตอการพัฒนาสังคม โดยการสงเสริมทางดาน
การศึกษาในฐานะเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของชุมชน สงเสริมดานจริยธรรมมีการสอดแทรกขอคิด
ในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมรูจักความดี , ความชั่ว สงเสริมศิลปะแขนงตางๆ ทั้ง
หัตถศิลป คีต ศิลป นาฏศิลป วรรณศิลป และดุริยางคศิลป มีคุณคาทางเศรษฐกิจโดยสรางอาชีพ
และรายไดใหแกชุมชน สรางความภาคภูมิใจ และความเปนอัตลักษณของชุมชน แสดงถึงพลังของ
ชุมชนทีท่ ําใหเกิดการพัฒนา
ปจจัยที่สงผลตอการดํารงอยูของศิลปวัฒนธรรมพื้นบานหนังใหญวัดขนอนมีดังนี้
การเรียนรูและการถายทอดความรูศิลปวัฒนธรรมพื้นบานหนังใหญภายในชุมชน มีการปรับตัวทาง
สังคมทั้งรูปแบบการถายทอดความรู และการแสดง ชุมชนมีก ารปฏิสัมพัน ธร ว มกัน เห็น คุ ณ คา
ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมพื้นบานหนังใหญเกิดความรวมมือมีการเผยแพรและสรางเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากสังคมภายนอก หนวยงานองคกร
ตางๆ ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แนวทางการสืบทอดศิลปวั ฒนธรรมพื้น บานหนังใหญวัดขนอน อันทําใหศิลปะ
หนั ง ใหญ วั ด ขนอนสามารถดํ า รงอยู คู สั ง คมไทยมี ดั ง นี้ ควรมี ก ารสื บ ทอดโดยจั ด ตั้ ง คณะ
กรรมการบริหารคณะหนังใหญวัดขนอนในรูปแบบองคกร รวบรวมและนําองคความรูหนังใหญมา
บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาจัดทําเปนหลักสูตรทองถิ่นใหกับเยาวชน จัด
เวทีแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและเพิ่มการเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางสื่อตางๆ เพื่อ
สรางความตระหนักการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบานในชุมชน
6.3 งานวิจยั ทีเกียวข้ องกับศาสตร์ ฮวงจุ้ยในต่างประเทศ
ศาสตราจารย ฟุง ยู หลาน ใหก ารสัน นิ ษ ฐานเกี่ย วกับทฤษฎีหยาง-หยิน วามี
รากฐานมาจากวิชาดาราศาสตร ซึ่งในสมัยนั้นเรียกวา “ฟางจือ” ลัทธิหยาง-หยิน นี้มีความโนมเอียง
ไปในแนวทางของวิทยาศาสตร เพราะพยายามอธิบายเรื่องปรากฏการณทางธรรมชาติ “ทฤษฎีธาตุ
ทั้งหา” เกิดขึ้นภายหลังทฤษฎีหยาง-หยิน อธิบายถึงปรากฏการณทางธรรมชาติวาเกิดจากมูลเหตุทั้ง
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หา ทฤษฎี ธ าตุ นี้ เป น ส ว นหนึ่ ง ของแนวความคิ ด วั ต ถุนิ ย ม ซึ่ งเชื่ อว า วัต ถุ ทุก ชนิ ด ในจั ก รวาล
ประกอบดวยธาตุ 5 ชนิด คือ ไม ไฟ ดิน โลหะ และน้ํา ตามหลักทฤษฎีสรุปไดวาเปนธาตุที่มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกันสงผลกระทบเชื่อมโยงตอกันเปนสายใยระหว างธาตุทั้งหา ทั้งใหกําเนิดซึ่งกัน
และกัน และก็พิชิตซึ่งกันและกันดวย นอกจากนี้จากพื้นฐานของทฤษฎีหยาง-หยิน ที่กลาวมายัง
สามารถอธิบายถึงความสัมพันธระหวางมนุษยและปรากฏการณ ในธรรมชาติซึ่งปรากฏในตํารา
“กวานจือ” ซึ่งวาดวยสวรรคและดิน หยางและหยินเปนหลักสําคัญของสวรรค (ฟา) และดิน ฤดูกาล
ทั้งสี่ ซึ่งตอมากลายเปนรากฐานที่สําคัญของลัทธิเตา
จากงานวิจัยมากมายที่เกี่ยวของมีรากฐานมาจากการศึกษาของ Roger Ulrich, an
environmental psychologist ที่ Texas A &amp M University ซึ่งไดทําการเก็บขอมูลเปนเวลา
กวา 10 ป จากผูปวยที่เขารับการผาตัดถูกน้ําดี และเขารับการพักฟนในหองที่มีลักษณะแตกตางกัน
บางหองมองเห็น ตนไมที่อยูดานนอกได แตบางหองก็จะเปนเพียงหองทึบ เขาพบวาผูปวยที่พักฟน
ในหองที่สามารมองเห็นตนไมที่อยูดานนอกไดจะฟนตัวไดเร็วกวาผู ปวยที่พักฟนในหองที่ปดทึบ
ในกรณีเดียวกัน Rachel และ Stephen Kaplan, an environmental psychologist at the University of
Michigan พบวาผูที่ทํางานในหองที่มีหนาตางและสามารถมองเห็นธรรมชาติที่อยูดานนอกไดจะมี
ความกระตื อรือรน ในการทํางานมากขึ้น มีสุข ภาพที่ดี และมีความเครียดน อยกวาผูที่ทํางานใน
สิ่งแวดลอมที่มีแตตึกลอมรอบ
ในป ค.ศ. 2000 นัก วิจัยจาก Washington State University ได ทําการศึกษาถึง
อิทธิพลของตนไมที่มีตอผูปวยที่มีอาการเจ็บปวดทางรางกายดวยการเลือกผูปวยจํานวน 198 คน
จากการสุมกลุมผูปวยและทําการแบงผูปวยออกเปน 3 กลุมในหองที่แตกตางกัน
กลุมที่ 1 จัดใหอยูในหองที่มีตนไม
กลุมที่ 2 จัดที่อยูในหองที่ตกแตงดวยภาพวาด
กลุมที่ 3 จัดใหอยูในหองที่ปราศจากของประดับตกแตง
หลังจากนั้นผูปวยจะตองจุมมือลงในน้ําเย็นที่มีน้ําแข็งปรากฏวาผูปวยที่พักฟนใน
หองที่มีตนไมจะสามารถทนความเย็นของน้ําไดถึง 5 นาที ซึ่งเปนเวลาที่นอยกวา 1 ใน 3 เมื่อเทียบ
กับผูปวยอีก 2 กลุม ทําไมตนไมถึงมีอิทธิพลตอสภาพจิตใจในสวนลึก และรางกายของคนเราได
นักวิจัยทั้งหลายเองก็ยังไมมั่นใจในขอเท็จจริง แตผลการทดลองก็มักจะแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของ
การที่ไดสัมผัสธรรมชาติ Rechel Kaplan พบวา สิ่งที่ตอบสนองจากการทําสวนไดแกความสงบ
Urich พบวา การที่ผูคนไดมองธรรมชาติจะทําใหเกิดการทํางานของคลื่นอัลฟา ในสมองซึ่งเปน
สัญญาณของการพักผอนนอกจากนี้ ยังมีงานคนควาอื่นๆ ที่แสดงวาการที่อยูโดยมีตนไมลอมรอบ
นั้นจะชวย ลดความดันเลือด และอัตราการเตนของหัวใจได Stephen Kaplan กลาววาการไดสัมผัส
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กับธรรมชาติ จะมีประสิทธิภาพ ในการบรรเทาความเครียด และเปนการฟน ฟูสภาพจิตใจได
โดยตรง
เมื่ อวิ เคราะห อ งค ประกอบของฮวงจุ ยที่ มี ค วามเกี่ ยวขอ งกั บสุ ข ภาพแลว การ
นําไปใชในการวางผัง และตกแตงภายในตามความเชื่อนั้นๆ ยังสามารถวิเคราะหขอหามตางๆได
Ms. Hai Van Thi Dinh (2006: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “การประยุกตหลักฮวงจุย
กับการออกแบบภูมิทัศน สมัยใหม สําหรั บการปฏิบัติ วิชาชีพสถาปตยกรรมในเวียดนาม” โดย
งานวิจัยชิ้น นี้ ศึก ษาแนวทางในการลดความขัด แยงในการทํา งานของสถาปนิ ก ที่เกี่ย วของกั บ
ผูเชี่ยวชาญดานฮวงจุยในประเทศเวียดนาม โดยการศึกษาการใชหลักฮวงจุยกับการออกแบบภูมิ
สถาปตยกรรมสมัยใหมสําหรับสถาปนิก โดยมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อพิจ ารณาและทดสอบ
ปจ จัยที่สอดคลองกัน ระหวางหลักฮวงจุย กับการออกแบบภูมิทัศน สมัยใหมโดยใชขอมูลเชิง
ประจักษ 2) เพื่อสรางคําแนะนําในการปฏิบัติวิชาชีพที่เหมาะสมที่เหมาะสมกับบริบทที่มีการใช
หลักฮวงจุยในงานออกแบบสําหรับสถาปนิกในเวียดนาม
ในการศึกษาจะมีการพิจารณาหลักฮวงจุย และหลักการออกแบบภูมิทัศนสมัยใหม
ตางๆ เพื่อนําหลักการที่มีศักยภาพในการปฏิบัติที่สอดคลองกันมาจับคูเปรียบเทียบ เพื่อแสดงความ
สอดคลองในแนวทาง และใชหลักฮวงจุยในการจัดทําแบบสอบถาม โดยในแตละคูของหลักการ
ออกแบบจะใชผังบริเวณภูมิทัศนที่จัดทําตามระดั บการประยุกตหลักฮวงจุย โดยจะใชสถาปนิก
เรียงลําดับผังบริเวณโดยใชหลักการออกแบบภูมิทัศน ในการทดสอบความสอดคลองโดยทําการ
สํารวจจากสถาปนิกและนักศึกษาภาควิชาสถาปตยกรรม ในเมืองเว ประเทศเวียดนาม จํานวน
200 คน ดยมีการเปรียเทียบรูปแบบของผลลัพธ กับลําดับที่จัด ไวจากระดั บของการประยุก ต
หลักฮวงจุย
ผลการศึกษาพบวา จากหลักการของฮวงจุย และการออกแบบสมัยใหมที่มีความ
สอดคลองกัน 8 คู รูปแบบของการเรียงลําดับคําตอบโดยสถาปนิกและนักศึกษามีความสอดคลอง
อยางมากกับลําดั บที่จัดโดยการใชหลักฮวงจุย จึงสามารถสรุปไดวา มี ความสอดคลองกันใน
วัต ถุประสงคและหลัก การปฏิบัติ สามารถสร างคําแนะนํ าได สองแนวทางคือ 1) สถาปนิ ก
สามารถร ว มมือ กับผูเชี่ยวชาญทางฮวงจุยในการออกแบบโครงการได โดยจะนํ าไปสูผลการ
ออกแบบที่สอดคลองกัน และ 2) สถาปนิกสามารถทําความเขาใจกับหลักการทางกายภาพเบื้องตน
ของฮวงจุยและใชหลักการออกแบบภูมิทัศนสมัยใหมในการออกแบบใหสามารถตอบสนองทั้ง
ความตองการของฮวงจุย และหลักการออกแบบภูมทัศนสมัยใหม
จากแนวคิด และขอมู ลที่ก ลาวมา ผูวิ จัย ได เลือกศึก ษาศาสตร ฮวงจุย ซึ่งถือเป น
ศาสตรแหงความสมดุล โดยการศึกษาวิเคราะหความเปนมาของความหมายและคุณคาที่มีมาในอดีต
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จนถึงปจจุบันของสังคมไทย เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นรูปแบบที่ถูกปรับเปลี่ยนและใชตอบสนอง
ความเปนไปตามกระแสโลก รวมถึงอิทธิพลของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอการดําเนินชีวิต

67

ศาสตร์ ฮวงจุ้ย

คุณค่ า
- คุณค่ าภายใน (Intrinsic value)
o ดานคุณธรรม
o ดานจริยธรรม
o ดานสุนทรียะ
o ดานความกตัญู
o ดานสติปญญา
- คุณค่ าภายนอก (Extrinsic value)
o ดานเศรษฐกิจ
o ดานการงาน
o ดานสุขภาพ
o ดานความรัก

อิทธิพลต่อการดําเนินชีวติ

ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจยั
การศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหคุณคาศาสตรฮวงจุยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของ
คนในสังคมไทยครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการทํา
ความเขาใจตอปรากฏการณทางสังคม (Social Phenomena) การใหความหมาย กระบวนการ
เรียนรู ความเชื่อ คุณคาและอิทธิพลที่มีตอการดําเนินชีวิตของศาสตรฮวงจุยที่เปนมาในอดีตจนถึง
ปจจุบัน ซึ่งผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและ
ภาคสนาม มีวิธีดําเนินการวิจัยแบงขั้นตอนดังตอไปนี้
การดําเนินการวิจยั
ผูวิจัยเลือ กใช วิธีวิ จัย เชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยมุงแสวงหาการให
ความหมาย กระบวนการเรียนรู ความเชื่อ คุณคา และอิทธิพลที่มีตอการดําเนินชีวิตของศาสตรฮวง
จุย ที่เปนมาในอดี ต จนถึงปจ จุบัน ตามลักษณะเนื้อหาที่ต องการศึก ษาจากแหลงขอมูลที่ได แบง
ออกเปน 2 ดาน คือ ดานการศึกษาเอกสาร และดานการวิจัยภาคสนาม ดังตอไปนี้
แหล่งข้ อมูล (Source) ทีใช้ ในการศึกษา ประกอบดวย
1. ด้ านการศึกษาเอกสาร (Documentary Study)
การศึกษาวิจัยในชั้นนี้เปนการตอบวัตถุประสงคขอแรก คือ การวิเคราะหความหมาย
และคุณคาของศาสตรฮวงจุยที่เปนมาในอดีตจนถึงปจจุบัน รวมไปถึงกระบวนการเรียนรู ความ
เชื่อและอิทธิพลที่มีตอการดําเนินชีวิตจากเอกสารตางๆ เชน วารสาร เอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการเรียนรูศาสตรฮ วงจุ ย บั น ทึก ทางประวั ติ ศาสตร วรรณกรรมที่ เกี่ย วขอ ง สารคดี
ภาพถายในสถานที่ตางๆ และการสัมภาษณบุคคลที่มีความรูในขอมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร
ของฮวงจุย จากอดีตมาสูปจจุบัน เพื่อวิเคราะหความหมายและคุณคาของศาสตร ฮวงจุย โดยแบง
ตามมิติเวลาทางประวัติศาสตร จากหลักฐานเปนยุคสมัยที่มีการคนพบจนถึงปจจุบัน
2. ด้ านการศึกษาวิจยั ในภาคสนาม (Field Research)
การศึกษาวิจัยในชั้นนี้เปนการตอบวัตถุประสงคขอสอง คือ การศึกษาอิทธิพลของ
ศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย โดยเรื่องราวในงานวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษา
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ความเชื่อมโยงระหวางปรากฏการณที่เปนจริงตามธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น โดยสถานที่
ตางๆ ที่ไดรับการปรับและจัดวางตามศาสตรฮวงจุย แบงออกเปน
2.1 ที่อยูอาศัย ไดแก บาน อาคารพานิช อพาทเมนท คอนโดมิเนียม
2.2 สถานประกอบการ ได แก โรงงาน บริษัท หางสรรพสิน คา รานคา โรงแรม
โรงพยาบาล
2.3 ศาสนสถานและสุสาน ไดแก วัด มูลมิธิ ศาลเจา สุสานฝงศพชาวไทยเชื้อสายจีน
อันถือเปน “สนามในการวิจัย” ทําใหไดขอมูลที่ชัดเจนในมิติตางๆ ตามที่ตองการ
การวิจัยภาคสนาม (Field Research) หมายถึงการที่นั ก วิจัยเขาไปในสถานที่ หรื อ สภาพของ
ปรากฏการณ (Social Setting) เพื่อเก็บขอมูลและวิเคราะหเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสภาพการณนั้นๆ
ปรากฏการณในภาคสนามประกอบดวย “ฉาก” (Setting) ทางกายภาพที่ไมมีชีวิต เชน หมูบาน
โรงงาน และสิ่งมีชีวิต เชน คน กลุมคน ซึ่งจะรวมตัวหลัก ตัวรอง หรือ ตัวประกอบ ซึ่งมีบทบาท
(Role) ปฏิสัมพัน ธ (Interaction) และการแสดงออกกิจกรรมต างๆ ในโอกาส และเหตุ การณที่
แตกตางกัน (Activities and Events) เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนในมิติตางๆ ที่ตองการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตามลําดับตอไปนี้
1. ผู้ให้ ข้อมูลสํ าคัญ (Key Informant) 3 กลุม ซึ่งประกอบดวย
1.1 กลุมซินแสฮวงจุย
1.2 กลุมผูที่ไดรับการปรับฮวงจุย ไดแก เจาของบาน ผูประกอบการในอาชีพตางๆ
1.3 กลุมผูที่ไมไดรับการปรับฮวงจุย ไดแก บุคคลทั่วไปที่ไมสนใจในศาสตรฮวงจุย
จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 3 กลุม (Key Informant) ของการวิจัยเชิงคุณภาพใน
ครั้งนี้ ซึ่งผูวิจัยเองเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธี การสังเกต (Observation) การ
สัง เกตแบบมี สว นร ว ม (Participant Observation) การสั มภาษณ แบบเปน ทางการ (Formal
Interview) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) รวมไปถึงการสรางความสัมพัน ธ
(Rapport) กับกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 3 กลุม
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Analysis) การวิจัยเชิงคุณภาพยัง
ตองพิจารณาถึงการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารที่เพิ่มเติมดวย ทั้งเอกสารที่เปนสื่อสิ่งพิมพ และสื่อ
อิเลคทรอนิกส
การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร (Documentary Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูล
จากเอกสารที่เปนปฐมภูมิ (Primary Document) และเอกสารที่เปนทุติยภูมิ (Secondary Document)
โดยศึกษาสภาพปจ จุบันในด านการใหความหมาย กระบวนการเรียนรู ความเชื่อ และคุณค าที่
เปนมาในอดีตจนถึงปจจุบัน ดวยการวิเคราะหจากเอกสาร (Documentary Analysis) ซึ่งถือเปนสวน
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หนึ่งในการใชเปนแนวทางกําหนดการสังเกต และการสรางแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณ และ
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแลวจะนํามารวบรวมเพื่อสรุปขอมูลออกเปนดานตางๆ ที่มีการคนพบ
ขันตอนการสร้ างเครืองมือในการวิจยั
1. การศึกษาและวิเคราะห์ เอกสาร (Documentary Analysis)
การใชขอมูลเอกสาร ไดแก เอกสารชั้นตน และเอกสารชั้นรอง ดังนี้
1.1 เอกสารชั้นตนคือ เอกสารที่เปนขอมูลหรือหลัก ฐานโดยตรง ถือเปนตนฉบับ
เชน บันทึก ผูวิจัยอาจนําไปใชตีความตามความเขาใจของตน ซึ่งงานวิจัยนี้ขอมูลเอกสาร เปนขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) เกือบทั้งหมด
1.2 เอกสารชั้นรอง เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือขอมูลหลักฐานที่ไมใช
ไดมาโดยตรงจากเหตุการณ หรือสถานการณหนึ่งๆ แต มีผูรวบรวมไวแลว แลวนํ ามาวิเคราะห
เสนอหรืออางอิง
การวิเคราะหขอมูลเอกสาร ถือเปนวิธีหลักของการวิจัย เพราะขอมูลเอกสารจะให
ภาพที่มีทั้งตัวปรากฏการณที่ตองการศึกษาและสภาพแวดลอม หรือบริบททางสังคมที่ปรากฏการณ
นั้นเกิดขึ้น เชน ขอมูลของขาวการปรับฮวงจุยในสถานที่ราชการของไทย เปนตน
ขอดอยของขอมูลเชิงเอกสารมีหลายประการ คือ ขอมูลไมอาจถือเปนตัวแทนของ
ประชากร ขอมูลขาดสภาพภาวะวิสัย ขอมูลขาดความตรง (Validity) แตสามารถตรวจสอบไดจาก
ความนาเชื่อถือ (Creditability) และความเปนไปได (Possibility) ของขอมูล
2. การสังเกต และการสั งเกตอย่างมีส่วนร่ วม (Observation and Participant Observation)
เปนการที่นักวิจัยทําการสังเกต เพื่อเก็บขอมูลในภาคสนาม และนักวิจัยเขารวมเปน
สมาชิกของสังคม เขาไปอยูในเหตุการณ ซึ่งวางแนวทางไวลวงหนาวา จะสังเกตเรื่องใดบาง ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ เรื่องที่จะสังเกตมี 3 เรื่อง ไดแก เรื่องความเชื่อในการให คุณคาภายใน คุณคาภายนอก
ของศาสตรฮวงจุยที่เปนมาในอดีตจนถึงปจจุบัน และอิทธิพลของศาสตรฮวงจุยที่มีตอการดําเนิน
ชีวิตของคนในสังคมไทย ซึ่งในการสังเกตและการสังเกตแบบมีสวนรวม เชน ผูวิจัยไดพบปะผูที่
สนใจในศาสตรนี้ ผูวิจัยจึงใชวิธีก ารสัมภาษณ และกําหนดเรื่องที่จ ะสังเกตไวชัด เจน แลว แต
สถานการณของขอมูล
3. การสัมภาษณ์ (Interview)
การสัมภาษณ เปนวิธีการศึกษาคนควาที่ใชกันโดยทั่วไปในแขนงวิชาสังคมศาสตร
เปนรูปแบบของปฏิสัมพันธระหวางผูถามและผูตอบภายใต กฎเกณฑ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม
ขอมูลเปนการสนทนาอยางมีจุดมุงหมายเปนหลัก การสัมภาษณมีหลายประเภทโดยเฉพาะในการ
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วิจัยเชิงสังคมศาสตร ซึ่งอาจใชสัมภาษณเปน รายบุคคล การสัมภาษณเพื่อการวิจัยแบงออกเปน
ประเภทตางๆ ดังนี้
3.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง หรือการสัมภาษณแบบเปนทางการ (Structured
Interview or Formal Interview) ซึ่งมีประเด็นคําถามโดยละเอียดในการสัมภาษณที่จัดเตรียมไว
เพื่อใหไดขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัย
3.2 การสั มภาษณ์ แบบไม่ เป็ นทางการ (Informal Interview) เปนการสัมภาษณผูที่
ใหขอมูล 3 กลุม เพื่อใหไดขอมูลในบริบทโดยทั่วไป ซึ่งไมจํากัดประเด็นการสนทนาและคําตอบ
ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสมและสถานการณ โดยมีประเด็นที่จะทําใหไดคําตอบในดานความหมาย
กระบวนการเรียนรู ความเชื่อ ทัศนคติและคุณคาของศาสตรฮวงจุยในสังคมไทย
ขันตอนการดําเนินการวิจยั
1. เก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) โดยการศึกษางานวิจัยที่มีผู
ศึกษาไวแลว ในสวนที่เปนขอมูลเกี่ยวของกับศาสตรฮวงจุย ไดแก ความหมาย กระบวนการเรียนรู
ความเชื่อ และคุณคาของศาสตรฮวงจุยที่เปนมาในอดีตจนถึงปจจุบัน ตลอดจนถึงแนวคิดทฤษฎี
ตางๆ
2. การสังเกต (Observation) และการสั งเกตอย่ างมีส่วนร่ วม (Participant Observation)
ผูวิจัยไดทําการบันทึกหลังจากการสังเกตนั้นสิ้นสุดทันทีในเวลาที่เหมาะสม
3. การสัมภาษณ์ (Interview) เนื่องจากเรื่องที่ศึกษาเปนเรื่องละเอียดออน ผูวิจัยไดสราง
ความคุน เคยและเชื่อถือจึงชว ยใหการสัมภาษณนั้ น มีลัก ษณะการสนทนาแบบเปน กัน เอง เปน
ธรรมชาติ ในขณะสัมภาษณผูวิจัยไดขออนุญาตบันทึกเสียง และบันทึกภาพ หลังจากเสร็จสิ้นการ
สัมภาษณแลว หากมีขอสงสัยและไมสมบูรณก็สามารถกลับไปสัมภาษณไดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเสร็จ
สิ้นการสัมภาษณไดนําขอมูลมาเก็บรวบรวม วิเคราะห และตรวจสอบกอนที่จะนําไปเขียนเปนผล
รายงานการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการหลากหลายเพื่อจะใหไดขอมูลที่ครบถวนและ
ลุมลึก โดยใชอุปกรณใ นการเก็บรวบรวมขอมูลคือ สมุด จดบันทึก เทปบัน ทึก เสียง และกลอง
ถายรูป โดยมีรายละเอียดตามการจัดลําดับดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 ลักษณะ ไดแก 1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและสื่อ
อิเลคทรอนิคส 2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต และ 3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
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1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารและสืออิเลคทรอนิคส์
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในศึกษาเอกสารงานวิจัยนี้ ไดแก ขอมูลจากเอกสาร ตํารา
บทความจากสื่ออิเลคทรอนิ ค ส และงานวิจัยที่เกี่ย วของสว นใหญเปน ขอมูลปฐมภูมิ (Primary
Document) ทั้งสิ้น
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสั งเกต
เปนขอมูลจากการสังเกต ผูที่มคี วามเกี่ยวของกับบริบทและบทบาท และรับรูผลของ
บริบทและบทบาทในเรื่องนี้ การวิจัยครั้งนี้ใชการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation)
เกี่ยวของกับศาสตรฮวงจุย
การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยเขาไปอยูในเหตุการณซึ่ง
ผูวิจัยวางแนวทางไวลวงหนาวาจะสังเกตเรื่องใดบาง และกําหนดเรื่องที่จะสังเกตไวชัดเจน โดยใช
กรอบการสังเกตของ Lofland 6 ประเด็น ((Lofland, 1971) ในบางครั้งการสังเกตแบบมีสวนรวมนี้
อาจใชการสัมภาษณประกอบดวยตามแตสถานการณของขอมูล ซึ่งมีแนวทางในการสังเกต ดังนี้
1. การกระทํา (Acts) คือ พฤติก รรมของผูที่อยูในเหตุการณที่เปนมาโดยตลอด
และตอเนื่องตลอดจนถึงพฤติกรรมที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้น
2. กิจกรรม (Activities) คือ การกระทําหรือพฤติกรรมที่เปนกระบวนการ มีขั้นตอนและ
มีลักษณะตอเนื่องเปนแบบแผน เชน การปฏิบัติกิจกรรมที่เปนกระบวนการของชาวบาน การสังเกตแบบ
แผนพฤติกรรมการกระทํา หรือกิจกรรมซึ่งจะชี้ใหเห็นถึงสถานภาพ บทบาท และหนาที่
3. ความหมาย (Meaning) คือ ความหมายของการกระทําหรือกิจกรรม โดยคําพูดที่
แสดงออกของผูใหขอมูล ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความเชื่อ ทัศนคติ โลกทัศน
4. การมีสวนรวม (Participation) คือ การพิจารณาดูบทบาทของผูใหขอมูลทั้ง 3
กลุม ที่มีตอบริบทตางๆ
5. ความสัมพัน ธ (Relationship) คือ ความสัมพันธระหวางผู ใหขอมูลกับคุณคา
ของฮวงจุยในมิติตาง ๆ
6. สถานที่ (Settings) คือ รูปแบบทุกสิ่งทุกอยางภายใต “สภาพที่จะศึกษา” ซึ่งถือ
เปนหนวยวิเคราะหรวมถึงลักษณะต างๆ ของสถานที่ที่ได ปรับตามศาสตรฮวงจุย ความสัมพัน ธ
ระหวางสถานที่กับบุคคล ความเชื่อ คุณคา วิถีชีวิต ฯลฯ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 3 กลุม (Key Informant) โดยมีรูปแบบการสัมภาษณแบงออกเปน 2 ลักษณะ
ดังนี้
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3.1 การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) คือการสัมภาษณแบบ
เปนทางการ โดยกําหนดประเด็นคําถามสําคัญไวลวงหนา เปนประเด็นคําถามจากความเชื่อ คุณคา
ในศาสตรฮวงจุย และอิทธิพลที่มีตอวิถีชีวิตที่ดําเนินอยูในสังคม ซึ่งเกี่ยวของกับรายละเอียดตางๆ
ในการจัดวางแผนผังสถานที่ตามศาสตรฮวงจุย
3.2 การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) คือ การสัมภาษณ
แบบเจาะลึก การสนทนาแบบมีเปาหมาย ซึ่งทําใหไดขอมูลแบบกวาง เพราะไมไดจํากัดประเด็น
การสนทนา ไมจํากัดประเด็นคําตอบ และไมมีการกําหนดเวลาสนทนาที่แนนอน ทั้งนี้แลวแตความ
เหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณในการสนทนาในขณะนั้น จึงตองใชการสนทนาแบบ
เปน กัน เอง เปนธรรมชาติ กับผูใ หสัมภาษณ สํ าหรับ การสัม ภาษณ อยางไมเปน ทางการนี้ แบ ง
ออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก
3.2.1 แบบเปด กวาง เปน คําถามปลายเปด โดยผูวิจัยมีวัต ถุประสงคใ หผูใ ห
สัมภาษณมีอิสระที่จะอธิบายแนวความคิดของตนไปไดอยางอิสระ มีความรูสึกเปนธรรมชาติ เชน
ลักษณะความเชื่อสวนตัวของตัวซินแส ผูประกอบการ เจาของธุรกิจ เจาของสถานที่ที่มีความเชื่อใน
ศาสตรฮวงจุย
3.2.2 แบบมีจุดสนใจเฉพาะ หรือแบบเจาะลึก (Indepth Interview) เพื่อคนหาขอมูล
ที่ผูวิจัยมีความสนใจอยูแล วเปนพิเศษ โดยไมปลอยใหผูใหสัมภาษณหันเหไปสนทนาในเรื่องอื่นๆ
เพื่อใหไดขอมูลเฉพาะเจาะลึกของผูใหสัมภาษณแตละกลุม
3.2.3 แบบตะลอมกลอมเกลา (Probe) เปนการสัมภาษณเพื่อลวงความรูสึกนึก
คิด หรือทัศนคติที่มีตอเรื่องความเชื่อ ความเขาใจในศาสตรฮวงจุยที่ใหการสัมภาษณ
การจัดทําข้ อมูล
ผูวิจยั นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด มาจัดทําการลดทอน
ขอมูลบางสวนที่ไมจําเปน ตรวจสอบขอมูล วิเคราะหขอมูลตลอดเวลาที่ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยวิธีการตางๆ ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการนี้จะทําควบคูไปกับกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล
และขั้นตอนสุดทายคือนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมานําเสนอโดยการเขียนรายงานการวิจัย
การลดทอนข้ อมูล
ผูวิจัยนําขอมูลบัน ทึก ภาคสนาม (Full Field Note) มาอานทบทวนแลว เลือกจุด ที่
นาสนใจและเกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา โดยเขียนใสการด ลงหัวขอเรื่อง (Categories) จากนั้น
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ผูวิจัยไดจัดแยกขอมูลออกเปนหมวดหมู (Files) เพื่องายตอการสืบคน และเปนการตรวจสอบความ
เพียงพอและความตรงของขอมูลแตละดาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิธีการหลักที่ใชในการวิเคราะห เปน วิธีการสรางขอสรุปจากการศึกษารูปแบบหรื อ
ขอมูลจํานวนหนึ่ง โดยไมใชสถิติชวย ถาใชจะถือเปนขอมูลเสริม ผูวิเคราะหมีบทบาทสําคัญเพราะ
ตองรอบรูแนวคิดทฤษฎี มีความรูเปนสหวิทยาการ สามารถสรางขอสรุปเปนแนวคิดเปลี่ยนแปลง
แนวทางที่จะแปลความหมายขอมูล โดยแบงเปนเนื้ อหาเปน 2 สว น ได แก สว นที่ 1 คือ การ
วิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป ซึ่งในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ขอมูลที่นํามาวิเคราะหเปนขอมูลการ
บรรยาย (Descriptive) ซึ่งไดจากการสังเกต สัมภาษณแลวจดบันทึก สวนที่ 2 คือ การวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) เปนขอมูลบรรยายเชนกัน แตทําขอมูลนั้นใหนับได มักกระทํากับขอมูล
เอกสาร ลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพคือ กระบวนการตางๆ นั้น จะเปน
กระบวนการที่ตอเนื่องกัน ดังนั้น ผูวิจัยไมตองรอจนกวาจะเก็ บขอมูลเสร็จจึงวิเคราะหขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลจึงเปนการวิเคราะหไปพร อมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล เชน ในขณะที่เราจด
บัน ทึก ขอมูลตางๆ นั้น เราอาจวิเคราะหขอมูลในทัน ที การที่ผูวิจัยมีโ อกาสวิเคราะหขอมูล ใน
ระหวางกระบวนการเก็บขอมูลนี้ เปน การชว ยปรั บปรุงแนวทางที่จ ะเก็บขอมูลต อไป ซึ่งเปน
กระบวนการประเมินตอกันอยางตอเนื่อง ทําใหทราบวาขอมูลใดทราบแลว และขอมูลใดควรเก็บ
รวบรวมเพิ่มเติม หลังจากศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากดานตางๆ แลวนั้น ผูวิจัยตองนําขอมูลไป
วิเคราะหแบงออกเปน 2 แบบ ดังนี้
1. วิเคราะหเอกสาร โดยนํ าขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Data) และ ทุติยภูมิ
(Seconary Data) เชน หนังสือพิมพ วารสาร วรรณกรรม งานนิพนธ
2. วิเคราะหขอมูลที่ได จากการสังเกต สัมภาษณ การสัมภาษณแบบมีโครงสร าง การ
สัมภาษณแบบลึก การสนทนาอยางมีเปาหมาย การบันทึกเสียง การบันทึกภาพบุคคล สถานการณ
สถานที่ เหตุการณจากขอมูลทั้งหมด จากนั้นนําขอมูลเหลานี้มาจัดหมวดหมู (Typical Data) ขั้นตอมา
พิจารณาตีความขอมูลที่ไดมาดวยการบรรยาย วิเคราะหในเชิงของความสอดคลองความแตกตาง
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหขอมูล แบบสรางขอสรุป แบงออกเปน 2 วิธี
1. การวิเคราะหแบบอุปนั ย (Analytic Induction) โดยการตี ความสร างขอสรุ ปจาก
ขอมูลตางๆ ที่รวบรวมมาได
2. การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดของขอมูล (Typological Analysis) คือ การจําแนก
ขอมูลเปนชนิดๆ ทั้งโดยวิธีที่ใชแนวคิดทฤษฎี และไมใชแนวคิดทฤษฎี
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2.1 แบบใชทฤษฎี คือ การจําแนกขอมูลเปน ชนิ ด ต างๆ ในเหตุก ารณหนึ่งๆ แยก
ออกเปน การกระทํา กิจกรรม ความหมาย ความสัมพันธ การมีสวนรวมในกิจกรรม และสภาพ
สังคม หรือสถานการณเปนแนวทางในการจําแนกสําหรับการวิเคราะห
2.2 แบบไมใ ชทฤษฎี คือ การจําแนกขอมูลที่จ ะวิ เคราะหตามความเหมาะสมกับ
ขอมูล อาจใชสามัญสํานึก หรือประสบการณของผูวิจัยเองก็ได
การตรวจสอบข้ อมูล
การตรวจสอบขอมูลในเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได (Valid and
Reliable) ตรวจสอบขอมูลแบบ 3 เสา (Triangulation) คือ การได ขอมูลจากหลายๆ ฝาย หรื อ
หลายๆ วิธีในการรวบรวมขอมูลในเรื่องเดียวกัน โดยการสนทนาสอบถามขอมูลจากผูใหขอมูล คือ
ในเรื่องที่เปนประเด็นเดียวกัน ซึ่งผูใหขอมูลทั้งกลุมพูดตรงกันในหลายประเด็น พรอม
กั บ สั ง เกตพฤติ ก รรมปฏิ สั ม พั น ธ จนกระทั่ ง ได รั บ ความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งนั้ น ออกมา (Shared
Subjectivity) ตามที่คนในสังคมนั้นเขาใจและรูสึกไปในทิศทางเดียวกันหรือเหมือนกัน
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังใชวิธีตรวจสอบขอมูลแบบถามซ้ํา คือ การพิจารณาขอมูลที่เก็บมา
ได หากขอมูลใดเปนที่สนใจ ผูวิจัยก็ตรวจสอบความตรงภายในดวยการสอบถามอีกครั้งหนึ่ง
การนําเสนอข้ อมูลผลการวิจยั
การวิเคราะหในภาคสนามนี้ จะเริ่มตน ดําเนิ นการตั้ งแตวันแรกที่ลงสนามจนถึงวัน
สุดทายที่ทําการวิจัย โดยการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบเพื่อหาความตรงและความเทีย่ ง
โดยใชวิธีตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation Methods) จากนั้น จะวิเคราะหขอมูลโดยวิธีสราง
ขอสรุป จากนั้น ผูวิจัยเรีย บเรียงขอมูลเพื่อ นํ าเสนอขอมูลในรู ปวิธีพรรณนา (Description) และ
พรรณนาวิเคราะห (Analytical Description)
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เลือกพื้นที่ศึกษา
แหลงขอมูล
เอกสารจากภาพถาย บันทึก
ปฐมภูมิ

การศึกษาวิจัยภาคสนาม

ทุติยภูมิ

เอกสาร
ปฐมภูมิ

มีสวนรวม

ผูใหขอมูลสําคัญ
ทุติยภูมิ
การสังเกต

การสัมภาษณ

ไมมีสวนรวม

แบบเจาะลึก

การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ผูเชี่ยวชาญดานฮวงจุย

การตรวจสอบขอมูล
อิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย

ภาพที่ 7 วิธีการดําเนินการวิจัย

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
บทนี้เปนการนําเสนอการวิเคราะหขอมูลที่ไดศึกษาจากเอกสารและการวิจัยภาคสนาม
เพื่อวิเคราะหคุณคาศาสตรฮวงจุยที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย โดยฮวงจุยเปนศาสตร
ของการเปลี่ยนแปลงไตรลักษณ หรือ ฟา ดิน คน ตามคัมภีรอี้จิง เปนวิชาการออกแบบในองครวม
ของชาวจีนตั้งแตอดีตกาล มีการพิจารณาสถานที่ทุกแหงของคนเราตั้งแตเกิดไปจนถึงวันตาย เพื่อ
สงเสริมการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลในครอบครัวและผูรวมงานทุกคน ใหไดรับผลดี ดังนั้น
ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาที่มา ความหมายและกระบวนการเรียนรูศาสตรฮวงจุย
ตอนที่ 2 การวิเคราะหคุณคาของศาสตรฮวงจุย
ตอนที่ 3 อิทธิพลของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
ตอนที่ 4 ความคาดหวังและแนวทางการนําศาสตรฮวงจุยมาใชประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
ตอนที 1 การศึกษาทีมา ความหมายและกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์ ฮวงจุ้ย
ทีมาของศาสตร์ ฮวงจุ้ย
ศาสตร แ ห ง ฮวงจุ ย นั้ น เป น ภู มิ ป ญ ญาจี น โบราณ ชนชาติ จี น ถื อ เป น ชนชาติ ที่ มี
ประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมอันยาวนานและเกาแก “ฮวงจุย” มีแหลงกําเนิดมาจากประเทศจีน ซึ่ง
เปนประเทศที่มีข นบธรรมเนี ยมประเพณีและวัฒนธรรมและความเชื่อที่สืบทอดกันมานับพัน ป
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีหลักฐานทางประวัติศาสตรไดบันทึกไววาความเชื่อเรื่อง ฮวงจุยไดกําเนิด
ขึ้นมาในสมัยแผนดินฮั่น และราชวงศอื่นๆไดสถาปนาขึ้นเมื่อราวๆ 1,900 ปมาแลว พื้นฐานของ
ฮวงจุยเติบโตมาจากการดําเนินชีวิตแบบเกษตรกรรมดั้งเดิม ซึ่งสมัยโบราณมนุษยมีความผูกพันอยู
กับปรากฏการณ ทางธรรมชาติ ได แก ลม ฟา อากาศ มนุ ษ ยค อยเฝาสั งเกตการณต ลอดเวลา
ในขณะที่อารยธรรมของจีนเจริญรุงเรืองอยางมากตามริมฝงแมน้ําเหลือง แมน้ําเวย ที่อุมสมบูรณไป
ดวยแรธาตุนั้ น ความเชื่อในเรื่องของฮวงจุ ยได พัฒนาขึ้น จากลักษณะที่ดิน และภูมิประเทศของ
ธรรมชาติในแบนั้นซึ่งมีภูมิประเทศที่แตกตางกัน ออกไปทั้งทิวเขาที่ราบสูงแมน้ํา หุบเขา ที่ราบ
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และกอนที่มนุษยจะรูจักวิชากอสรางและการวางผังเมือง ปรากฏการณตามธรรมชาติทุกรูปแบบนั้น
เปนสิ่งที่ชี้แนะใหรูวาตรงไหนเหมาะสมกับการตั้งบานเรือน ศาลเจาหรือที่ฝงศพ
การศึกษาประวัติ ของศาสตร ฮวงจุ ย สามารถแบงออกเปนราชวงศ และเหตุ การณที่
เกี่ยวของ เริ่มจากยุคตนประวัติศาสตรโดยนับยอนกลับไปประมาณ 5000-7000 ป กอนค.ศ.โดยมี
กษัตริยองคหนึ่งไดหาคําตอบกฎเกณฑของธรรมชาติกลาวไดวาปรัชญาจีนไดเริ่มตน
นอย พงษสนิท (มปป:2) กลาววา ยุคเริ่มตนประวัติศาสตรจีนอยูในระยะ 5000–7000 ป
กอน ค.ศ.ในชวงเวลานี้ ชาวจี นอพยพมาตั้ งถิ่นฐานบริ เวณลุ มน้ํ า ฮวงโห จึงเรี ยกวาเปนสังคม
เกษตรกรรม รูปแบบการปกครองนั้นมีการเลือกบุคคลที่มีความสามารถมาเปนผูปกครอง ยุคแรกๆ
ชาวจีนเริ่มใชวิธีเลือกตั้งผู ที่มีความสามารถเปนตัวแทนของเผา ในยุคแรกๆ จีนใชวิธีการเลือกตั้ง
กษัตริยขึ้นมาปกครองบานเมือง โดยคัดเลือกจากความสามารถ และคุณธรรม กษัตริย แตละองค ก็
ตองแขงกันแสดงความสามารถ ใหเปนที่ประจักษเชื่อกันวา กษัตริยองคแรกชื่อ ฝูซี กษัตริย ในยุคนี้
มีหลายองคที่สําคัญ เชน เสิน หนง ซึ่งภายหลัง คนยกยองใหเปนเทพแหงเกษตรกรรม หวงตี้
(จักรพรรดิเหลือง) จักรพรรดิพระองคนี้เปนกษัตริย จีนในหนาประวัติศาสตรองคแรก นอย พงษ
สนิท (มปป:3) กลาววา พระเจาอึ้งตี (พระเจาเหลือง)ไดนํากองทัพจีนรุกรานเผาไท เผาแมว จน
ถอยรนมาทางใตอีก อาณาเขตจีนขยายกวางขึ้น เปนเจาของลุมน้ําแยงซีเกียง ประเทศจีน ในยุคกอน
ประวัติศาสตรนี้ชาวจีนมีความเชื่อเรื่องวิญญาณและเทพผูที่เปนกษัตริยชาวจีนจะยกยองเปนเหมือน
สมมติเทพและจะเคารพนับถือเปนอยางมาก ความรูและวิทยาการตางจึงถูกคิดคนโดยกษัตริย และ
สงผานจากกษัตริยสูประชาชน
ยุคกอนประวัติศาสตร 5000-7000 ป กอน ค.ศ. เหตุการณสําคัญ พระเจาฝูซี เปนผูสนใจ
ในความเปนไปของธรรมชาติ ชอบแสวงหาความรู ฝูซีไดคิดคนแผนภูมิ 8 หรือปากั้วถือเปนตน
กํ า เนิ ด ปรั ช ญาจี น [http://th.chinabroadcast.cn/chinaabc/chapter17/chapter170106.htm (2555)]
กลาววา ฝูซีอยู ในยุคสมัยที่กําลังการผลิตไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว การคิดประดิษ ฐสําคัญ ๆ
หลายอยางมีค วามสัมพัน ธอยางใกลชิด กับฝูซี ฝูซีชอบทองเที่ยวแสวงหาความรู เกี่ย วกับโลก
เกี่ยวกับจักรวาล ฝูซีไดคิดคนแผนภูมิ 8 หรือปากั้ว ฝูซีสอนใหประชาชนรูจักการลาสัตวและจับปลา
โดยใชเชือกทอเปนแห และอวน สอนใหประชาชนรูจักเจาะไมเอาเชื้อไฟ เพื่อหุงตมอาหารโดยการ
ใชไฟ ใหผูคนอําลาชีวิตปาเถื่อน เหตุการณเกี่ยวกับฮวงจุ ย ฝูซีไดคิดคนแผนภูมิ 8 หรือปากั้ว เมื่อ
4477 ป กอน ค.ศ. สมัยฮกฮีสี ไดเกิดเครื่องหมาย 8 ตัวขึ้น(โปยกวย) ซึ่งเปนการบันทึกการเกิดของ
สภาพธรรมชาติในเรื่องของลม ฟา อากาศ เขามาวางไวในตําแหนงของเข็มทิศ เปนที่มาของจานเข็ม
ทิศ (หลอแก)
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สมัยจักรพรรดิเงี๊ยว, จักรพรรดิซุน, จักรพรรดิอู เหตุการณสําคัญเปนยุคที่มีการปกครอง
แบบพอปกครองลูก บานเมืองอยู อยางรมเย็นเปนสุข และมี การเลือกผู สืบทอดราชวงศโดยเลือก
จากผูที่มีคุณธรรมและความสามารถ นอย พงษสนิท (มปป:3) กลาววา กษัตริยองคที่ 5 พระเจาเงี้ยว
ทรงเลือกหัวหนาชุมนุมคนหนึ่งชื่อซุน สืบตอเปนกษัตริยตอจากพระองค และเมื่อพระองคชราภาพ
ก็ทรงเลือก ผูที่มีความสามารถคนหนึ่งชื่อ อู เปนผูสําเร็จราชการแทน มีความดีความชอบ เปนที่นา
ยกยอง คือ สามารถขุดคลองระบายแมน้ําฮวงโห มิใหเกิดอุทกภัยทวมไรนา อูจึงไดตําแหนงกษัตริย
ตอจากพระเจาซุน นามวาพระเจาอู นักปราชญ นักการเมืองของจีนสมัยโบราณ มักจะอางถึงสภาพ
บานเมืองอัน สัน ติ สุข ของกษัตริย ทั้ง 3 พระองค ดวยความชื่นชม ยุค การปกครองเปนแบบพอ
ปกครองลูก เหตุการณเกี่ยวกับฮวงจุย ในยุคนี้เกิดอุทกภัยครั้งใหญไดมีการใชวิชาฮวงจุ ยแกไขจน
เกิ ด ระบบชลประทาน [http://www.fengshuitown.com (2555)] กลาววา 2205 ป กอน ค.ศ.
สมั ย จั ก รพรรดิ เ งี๊ ย วถึ ง สมั ย จั ก รพรรดิ ซุ น เกิ ด อุ ท กภั ย ใหญ ขึ้ น แฮอู ใ ชหลั ก การชั ย ภู มิ และ
เครื่องหมาย 8 ตัว หรือ 8 ทิศ ของฮกฮีสีและอึ้งตี่ คิดแกระบบดึ ง และเก็บกักกระแสน้ํา มาแกไข
ปญหาสําเร็จได กลายเปนตนแบบระบบชลประทาน
สมัยราชวงศเซียง 1766 – 1122 กอน ค.ศ เหตุ การณสําคัญ ปลายราชวงศเซียง เกิด
เหตุการณ ลมลางราชวงศจนเกิดเปนราชวงศโจวในเวลาตอมา นอย พงษสนิท (มปป:5) กลาววา
ในสมัยพระ เจาติ้ว อวง กษัตริย องคที่ 30 ของราชวงศ เปนทรราช แตฟุ งเฟอในเรื่องกามารมณ
โหดราย ตอราษฎร จึง ทําใหตองอพยพไปพึ่ง แควนโจว(จิว ) เพื่อ หลบภัย จิ ว เปนชื่อ แควน
บุนอวงเปนชื่อเจาผู ครองนคร ผู มีเมตตา ไมใชอํานาจโดยพลการกดขี่พลเมือง แควนโจวจึงเริ่มมี
อํานาจขึ้นชวงที่เกิดเปน ระบบเสี่ยงทาย (โปยกวย) เปนชวงตอระหวางราชวงศเซียง และตนราช
วงศโจ หลังจากที่ เจาครองนครโจบุ นอวงสิ้นพระชนม โอรสชื่อบูอ วงไดรวบรวมกองทัพที่ไม
พอใจการปกครองของพระเจาติ้วอวง ยาตราทัพลมราชวงศเซียงไดสําเร็จปาบดาภิเษกเปนกษัตริย
ตั้งราชวงศโจวขึ้น เหตุการณเกี่ยวกับฮวงจุ ย มีหลักฐานวาฮวงจุ ยใชแนวคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร
เรื่องความนาจะเปนซึ่งเปนหลักฐานสําคัญในการผนวกแนวคิดเรื่องดาว 9 ยุค และเรื่องทิศทาง
( ดาว 9 ยุค คือการเปลี่ย นแปลงของพลังหรื อชี่ ที่ทําใหบริเวณทิศนั้ น ๆ สมดุ ลที่สุด ซึ่งจะสลับ
เปลี่ยนไปจนครบ 8 ทิศ ยุค หนึ่ งพลังจะคงอยู บริเ วณทิศนั้ น ๆ 19 ป ดั งนั้ น การตั้ ง ราชวังของ
จักรพรรดิ การหาทําเลของชาวจีนเพื่อประกอบกิจการมัก คํานึงถึงพื้นที่ไดรับพลังสงเสริมในยุค
นั้นๆ เพื่อตั้งกิจการเพราะเชื่อวาจะทําใหเจริญรุงเรือง การคนพบนี้มีที่มาจากการพบปริศนาจํานวน
จุดบนหลังเตาโดยบังเอิญ ปราชญจีนยุคนั้นไขปริศนาจนสําเร็จและไดตอยอดวิธีคิดสู ทฤษฏีการ
ทํานายดวยตรรกะความนาจะเปนสูวิชาฮวงจุย ปจจุบันตัวเลขเหลานี้เปนเกมสฝกสมองชื่อจัตุรัสกล
ที่พัฒนาความคิ ด สรางสรรค [http://update.se-ed.com/203/magicsquare.htm.(2555)] กลาววา
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เรื่องราวของจัตุรัสกลนั้นมีมาอยางยาวนาน โดยปรากฏเปนครั้งแรกในตําราทางคณิตศาสตรของ
จีน (ในชวงประมาณ 1,100 ป กอนคริสตกาล) ที่ชื่อวา อี้จิง แปลวาหนังสือเรื่องการจัดเรียงลําดับ
ซึ่งมีแผนภาพตัวเลขที่เรียกวาหลอซู (Luoshu)
สมัยราชวงศโจว 1122-221 กอน ค.ศ. เหตุการณสําคัญ ยุคนี้เปนยุคแหงความแรนแคนที่
สุด แตเกิดนักปรัชญาที่สําคัญที่มีบทบาทตอความเปนชาติจีนในเวลาตอมา นอย พงษสนิท (มปป:6)
กลาววา เปนยุคที่ประชาชนประสบภัยและทุกขยากที่สุด และเปนยุคที่เกิดนักปราชญที่สําคัญ เชน
เหลาจื้อ ขงจื้อ โทจื้อ เมงจื้อ ซุน จือ และปรัชญาระบบฟาเจีย นักปราชญเหลานี้มีบทบาทตอวิถี
การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการปกครองของชาวจีนเปนอยางมาก แตชาวจีน
ปรัชญาหรื อศาสนาเปนสิ่งพิเศษ คนคนหนึ่ งอาจไดรับอิทธิพลจากปรัชญาหลายๆประการมิ ใช
ปรัชญาใดปรัชญาหนึ่งโดยเฉพาะเหตุการณเกี่ยวกับฮวงจุ ย ชวงยุคนี้จะเห็นไดวานักปรัชญาจีนที่
สําคัญถือกําเนิ ดขึ้น กลาวไดวาปรัชญาเตา เขามาผนวกกับศาสตรฮวงจุ ยภายหลังจากที่ศาสตร
ฮวงจุ ยถือกําเนิด [http://www.fengshuitown.com (2555)] กลาววา พระเจาเหวิน องคปฐมกษัตริย
แหงราชวงศโจ ไดทรงนําเสนตรง หยิน และหยาง มาจัดรวมกันได 8 กลุม โดยมีกลุมละ 3 เสน และ
เรียงกันเปนรูปวงกลม เสนตรงทั้งสามเสนมี 8 กลุ ม มีสัญลักษณแทนองคประกอบหรือธาตุหลัก
ของจักรวาล 8 ประการ คือ สวรรค ดิน ฟา นํา ลม ไฟ ภูเขา และหนองบึง ในสมัยตอมา เสนตรง 3
เสนทั้ง 8 กลุ มนี้ ไดเปลี่ยนแปลงไป โดยมีเสนตรง 3 เสนเพิ่มเขามา จึงเปนเสนตรง 6 เสน และ
จัดกลุ มไดถึง 64 กลุ ม แตละกลุ มอธิบายธรรมชาติ จักรวาลและวิถีชีวิตของมนุษย เรียกวา ปากั้ว
จะเห็นไดวาสัญลักษณ ปากั้ว มีค วามซับซอนขึ้น และผู ที่เกี่ยวของกับฮวงจุ ยจะเปนเฉพาะ
จักรพรรดิ เทานั้นในชวงตนของประวัติศาสตร แสดงวากษัตริยที่มีภูมิปญญาจะเปนผูขบคิดปรัชญา
และมีการสืบทอดแนวคิดจากราชวงศสูราชวงศรุนตอมา
สมั ยราชวงศจิ๋ น 221-206 กอน ค.ศ. เหตุ ก ารณสํ าคั ญ ในยุ ค นี้ ไ ดมีก ารปฏิรู ปการ
ปกครอง อยางมากรวมถึงการคาขาย และที่จารึกไวในประวัติศาสตรคือการสรางกําแพงเมืองที่มี
ความยาวที่สุดในโลก [http://www.thaichinese.net/History/Imperial/imperial.html (2555)] กลาววา
กษัตริย ไดปฏิรูปการปกครองประเทศจีน อยางขนานใหญ การรวมศูนยอํานาจ การใชรู ปแบบ
ตัวหนังสือ ระบบเงินตรา ระบบกฏหมาย ระเบียบงานในราชการ รวมถึง ระบบปรัชญาแนวคิด
เปนไปในแบบเดียวกัน ตําราของสํานักหยูหรือขงจื๊อถูกเผาทิ้ง กษัตริย จิ๋นสรางแนวปองกันพวก
ปาเถื่อนจากทางเหนือโดยการสรางกําแพงตอเชื่อมกําแพงเดิมที่อยูเดิม จากการกอสรางของรัฐตางๆ
สมัยจานกั๊ว การกอสรางนี้ทําใหกลายเปนกําแพงขนาดยาวนับหมื่นลี้ จึงเรียกกําแพงนี้ว า กําแพง
หมื่นลี้ เหตุการณเกี่ยวกับฮวงจุย มีการใชวิชาฮวงจุยในการสรางสุสานใหกับกษัตริย และขุนนางชั้น
ผูใ หญ เพื่อการชวงชิงอํานาจ [http://www.fengshuitown.com (2555)] กลาววา 206 ป กอนค.ศ.
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สมัยฮั้งเกาโจว วิชาไดสืบทอดตอมาในสมัยนี้เกิดการชิง ที่จะเปนใหญในแผนดิน ระหวาง เลาปง
กับ หั่งอู แมทัพใหญของจักรพรรดิจิ๋นซี โดยเตียวเลี้ยงไดใชวิชาสรางสุสานทําใหเลาปง ซึ่งเดิ ม
เปนชายพเนจรกลายเปนใหญในที่สุด วิชาฮวงจุ ยจึงสมบูรณในยุคนี้ และถูก กําหนดใหเปนวิชา
แหงชาติใชสําหรับผูมีศักดิ์ตระกูลเทานั้น.....................................................
ราชวงศฮั่น 206 กอน ค.ศ. – ค.ศ. 220 เหตุการณสําคัญ เปนยุครุ งเรืองดานวรรณกรรม
[http://www.thaichinese.net/History/Imperial/imperial.html (2555)] กลาววา ยุคนี้จึงเปนยุครุงเรือง
ของวรรณกรรมศิลปกรรมและเปนยุคที่เกิดนักประวัติศาสตรชาวจีนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือซือหมา
เชียน เหตุการณสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ศาสนาพุทธเริ่มเขามาเผยแพรในประเทศจีนโดยพระภิกษุ
ชาวอินเดีย ทานตั๊กมอ เปนพระภิกษุชาวอินเดีย กลาวคือทานตั๊กมอเปนถึงโอรสกษัตริย ที่ออกบวช
เพราะซาบซึ้งในศาสนาและเดินทางจากอินเดีย มาเผยแผพุทธศาสนานิกายเซ็นในเมืองจีนราว ค.ศ.
527 เหตุการณเกี่ยวกับฮวงจุย ฮวงจุยไดรับอิทธิพลของพุทธศาสนา ทฤษฏีฮวงจุ ยกลาวถึงเรื่องของ
การกระทําดีตามหลักปรัชญาธาตุทั้ง 5 และจริยธรรมที่สอดแทรกมากับศาสตรฮวงจุ ยนั้น กลาวได
วามีการนําเรื่องหลักธรรมของพุทธศาสนาเขามาผนวกกับศาสตรฮวงจุ ยนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากที่
ศาสตรฮวงจุยถือกําเนิด..............................................................................................
ยุคราชวงศสุย ค.ศ. 581-618 และ ยุคราชวงศถัง ค.ศ. 618-960 เหตุการณสําคัญเปนยุคที่
ประเทศจีนไดรวมชาติอีกครั้ง [http://www.thaichinese.net/History/Imperial/imperial.html (2549)]
กลาววา ประเทศจีนกลับสูยุครวมชาติอีกครั้งในราชวงศสุยซึ่งเปนราชวงศมีอายุสั้น ๆ ชวง ค.ศ.581618 ยุ ค สุย ทุ มเททรั พ ยากรจํา นวนมากในการขุด คลอง สํา หรั บ การลํ า เลี ย งหรื อ ที่รู จัก รคื อ
Grand.Canal การบูรณะกําแพงเมืองจีน นอย พงษสนิท(มปป:10) กลาววา เปนสมัยที่พุทธศาสนาใน
จีนรุ งเรืองมากไดรับการสนับสนุนจากกษัตริย และชนชั้นสูง ลัทธิเตาก็มีความเจริญเทาเทียมกัน
และมีคําสอนหลายเรื่องที่ปรับเขาหากันอยางกลมกลืน เหตุการณเกี่ยวกับฮวงจุ ย เชื่อกันวาซินแส
ที่ค นพบวิชาฮวงจุ ยคืออาจารยหยางยุนซัง [http://www.e-fengshuidesign.com/data.html (2555)]
กลาววา การจัดฮวงซุยในประเทศจีนนั้นมีมาตั้งแตสมัยราชวงศถัง เปนที่เชื่อกันวาซินแสดั้งเดิมที่
เปนผูคนพบวิชาฮวงจุย คือ อาจารยหยางยุนซังอาจารยหยางไดเขียนตําราเกาแกไวและตํารานี้ก็ได
รับการอนุรักษและศึกษากันตอๆ มาจนถึงปจจุบันนี้ อาจารยหยางเปนพระอาจารยที่ปรึกษาภายใน
พระราชวังขององคจักรพรรดิ์ไฮชาง(ค.ศ.888) และตําราของอาจารยหยางนี้เองที่เปนตําราสําคัญซึ่ง
ผูประกอบพิธี ฮวงจุยไดรับการถายทอดกันตอ ๆ มา ตําราเลมนี้เนนความสําคัญเรื่องรูปรางลักษณะ
ของภูเขาทิศทางการไหลของสายน้ํา ที่สําคัญก็คือเรื่องของทําเลที่ตั้ง และตองเขาใจในอิทธิพลของ
มังกรสวรรคซึ่งชาวจีนเชื่อกันวาเปนองคเทพเจาบนสรวงสวรรค ตําราฮวงจุยของอาจารยหยางมีอยู
ทั้งหมดสามเลม ซึ่งเปนการบรรยายถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับฮวงจุ ย ในแงของการอุปมาอุปมัยไปถึง
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มังกรหลากสีตําราเลมแรก คือ ฮั่นหลุงชิง (Han Lung Ching) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ศิลปะของ
การปลุกมังกร (The Art of Rousing the Dragon) ตําราเลมที่สองคือ ชิงหนางโอชิ (Ching Nang Ao
Chih) ซึ่งบรรยายถึงหลักในการพิจารณาทําเลที่ตั้งอันเปนถาของมังกร และตําราเลมสุดทายคือ อาย
หลุงชิง (I Lung Ching) ตําราเลมนี้ไดรับการแปลเปนหนังสือชื่อ The Canons Approxinmating
Dragons (ขอบัญญัติลักษณะของมังกร) ภายในตําราจะบอกถึงหลักการและเทคนิคในการคนหา
มังกรในบริเวณที่ไมมีมังกร ปรากฏตัวอยางแจมชัดการดูฮวงจุ ย ในสมัยกอนนั้น การดูฮวงจุ ยจะ
กระทํากันเฉพาะองคจักรพรรดิและพวกเจานายชั้นสูงในจีนเทานั้น พระราชวัง สุสาน และที่ทําการ
ของรัฐมักจะกอสรางใหสอดคลองกับหลักวิธีการของฮวงจุ ยอยางเครงครัด ชนชั้นปกครองในจีน
มักจะทุมเทความพยายามในการคัดเลือกสถานที่เปนสุสานฝงศพของบรรพบุรุษ ศาสนาพุทธและ
เตาผสานกัน อยางกลมกลืน จึงเปนเหตุใหฮวงจุ ยไดรับอิทธิพลของศาสนาพุทธลัทธิเตาในยุค นี้
เนื่องจากจีนมีการติดตอกับตางชาติอยางมากในยุคนี้ เปนเหตุใหฮองเตถังไทจงเกิดความระแวงว า
ศาสตรฮวงจุยจะถูกชาวตางชาติลวงรู เปนเหตุใหจัดทําตําราฮวงจุยปลอมขึ้น ตําราจริงนั้นเก็บอยู ใน
พระราชวั งส วนของปลอมนั้ น แจกจายชาวบานและใหชาวตางชาติ ไ ดศึก ษา [http://www.
fengshui108.net /content_fs%20history.html#a (2555)] กลาววา ในสมัยราชวงศถัง ยุคของฮองเต
ถังไทจง เปนยุคที่ประเทศจีนรุงเรืองมาก และเริ่มมีชาวตางชาติ เชน เกาหลี ญี่ปนุ และหลายประเทศ
จากยุโรป เขามาศึกษาหาความรูในประเทศจีนมากขึ้น ฮองเตถังไทจง เขาใจดีว าวิชาฮวงจุ ย เปน
ภูมิปญญาที่ชาวจีนเปนผูคิดคน จึงไมตองการใหชาวตางชาติไดเรียนรู และเขาใจวิชาฮวงจุ ยที่แท
จริ ง ดวยเกรงวาชาวตางชาติ อาจใชศาสตรของฮวงจุ ย มาบั่น ทอนและลมลางอาณาจักรจีน ใน
อนาคต ฮองเตถังไทจง จึงมีราชโองการใหควบคุมตัวซินแส ที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญศาสตรฮวงจุย
มาเก็บตัวไวในพระราชสํานัก ในสมัยยุคนั้นซินแสที่ขึ้นชื่อวาเกงที่สุดดานศาสตรฮวงจุยมี 2 ทานคือ
1. เอี่ยวกง (หรือ เอียวอุงซง หรือ หยางเวิ่นสง) …………………………………
2. หลวงจีนอี้หัง (หรือ เจกฮั้งไตซือ) ……………………………………………...
ฮองเตจึงมีรับสั่งใหจับกุมตัวบุคคลทั้ง 2 นี้เขามาควบคุมตัวไวในวัง เอี่ยวกง เมื่อทราบ
กระแสขาว ดังกลาว ไดหลบหนีไปทางตอนใตของประเทศจีน และรอดพนจากการจับกุมตัวได
(จึงเปนที่มาวา อาจารย หรือ ซินแสฮวงจุยเกงๆ นั้นลวนอาศัยอยูแถบภาคใตของประเทศจีนทั้งสิ้น )
สวนหลวงจีน อี้หัง ถูกทางการจับกุมใหมาอยูในวัง และถูกควบคุม บังคับใหเขียนตําราฮวงจุยขึ้นมา
เปน 3 แท 7ปลอม คือ เปนวิชาฮวงจุ ยที่ถูกตอง 3 สวน เปนวิชาปลอม 7 สวน โดยตําราฉบับที่ถูก
ตองทั้งหมดนั้น ถูกจัดเก็บไวในพระราชสํานัก ไมเผยแพรออกนอกพระราชวังนับแตนั้น และรับสั่ง
ใหเผยแพรตํ าราฮวงจุ ยปลอมใหกับชาวบานและชาวตางประเทศไดนํ าไปศึก ษา ฮวงจุ ยไดรั บ
อิทธิพลของศาสนาพุทธลัทธิเตา เกิดขึ้นในยุคราชวงศสุยสันนิษฐาน ไดวาฮวงจุ ยไมไดมีมูลเหตุที่

83
จะใชเปนกุศโลบาย เพื่อสอนใหชาวจีนกระทําดีเพียงอยางเดียวตามที่เขาใจ เนื่องจากลัทธิเตา และ
ศาสนาพุทธผนวกเขาหากันในยุคราชวงศสุย ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากศาสตรฮวงจุยถือกําเนิด
ศาสตรฮวงจุยเปนศาสตรสําหรับกษัตริยและขุนนางชั้นสูง จึงถือวาเปนความลับสําหรับ
ประชาชนทัว่ ไป ดังนั้นผูสืบทอดจึงเปนขุนนางในราชวงศ จากขอมูลกลาววา อาจารยหยางยุนซัง
คนพบวิชาฮวงจุยนั้น สันนิษฐานวาเปนการคนพบตําราฮวงจุยที่สืบทอดกันมา อาจารยหยางยุนซัง
ไดเรียบเรียงตีความขึ้นมาใหมโดยผนวกแนวคิดของศาสนาพุทธลัทธิเตา จึงถือวาเปนตําราที่มีความ
สมบูรณที่สุดและสืบทอดตอกันมาจนถึงปจจุบัน การจัดฮวงซุ ยในประเทศจีนนั้นมีมาตั้งแตสมัย
ราชวงศถัง
ยุคราชวงศซง ค.ศ. 960-1279 เหตุการณสําคัญ ในยุคนี้การคาขายเจริญรุงเรืองอยางมาก
มีการกระจายอํานาจไปสูสวนภูมิภาค [http://www.thaichinese.netImperial/ imperial.html. (2555)]
กลาววา ราชวงศซงไดใชระบบการรวมศูนยอํานาจผสมกับการการแตงตั้งขาราชการจากสวนกลาง
ออกไปปกครองหัวเมือง ระบบนี้ทําใหราชสํานักมีเวลาดูแลกิจการในเมืองหลวงมากขึ้น และในยุค
นี้มีการกอสรางเมื องไมเ พียงเพื่อการบริหารเท านั้นยังเปนการสรางเมืองเพื่อเปนศูนยกลางการ
พาณิชยอุตสาหกรรม พาณิชยนาวี หัวเมืองชายฝงถูกเชื่อมโยงกับหัวเมืองในแผนดิน การพัฒนานี้ทํา
ใหเกิดสามัญชนที่ร่ํารวยขึ้นมาโดยไมตองรับราชการอยางในอดีตจํานวนมากวัฒนธรรมการเชื่อ
ฟงผูอาวุโสกวามาจากแนวคิดลัทธิขงจื๊อใหม ในลัทธิขงจื๊อแนวใหมที่มีอิทธิพลอยางสูงคือแนวคิด
ของจูสี่ ซึ่งมีแนวคิดในการสอนใหเชื่อฟงฝายเดียว และตําหนิ การคัดคานผู ปกครอง กลาวคือ
ลูกตองเชื่อฟงพอแม ภรรยาเชื่อฟงสามี ผูนอยเชื่อฟงผูอาวุโสกวา เปนตน แนวคิดนี้ถูกฝง ลึกอยู ใน
สังคมจีนจนถึงศรรตวรรษที่ 19 แตยังคงมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชาวเกาหลีและญี่ปุนจนทุกวันนี้
ยุคราชวงศมองโกลหรือหยวน ค.ศ. 1279-1368 เหตุ การณสําคัญในยุคนี้มีการนั บถือ
ศาสนาที่ ห ลากหลาย เนื่ องจากการเข ามาของชาวตางชาติ ไ ด นํ า ศาสนาเข ามาเผยแพร ดวย
[http://www.thaichinese.net/History/Imperial/imperial.html (2555)] กลาววา การพัฒนาดานการ
แสดง การประพันธ และดานการเขียนหนังสือที่ไดพัฒนาสู ระดับชาวบานทั่วไปอยางกวางขวาง
การติดตอสัมพันธกับเอเชียตะวันตก ยุโรปเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนะธรรม เครื่องดนตรีตะวันตกถูก
นํามาใชในศิลปะการแสดงของจีนศาสนาตาง ๆ เขาสู ประเทศจีนและเปลี่ยนแปลงศาสนาของชาว
จีนจํานวนมาก เชนอิสลามซึ่งแพรหลายอยางมาก ในหมูชาวจีนทางตะวันตก โรมันคาธอลิค เนสโต
เนียน เตา ลามะ(พุทธแบบธิเบต) อยางไรก็ตามลัทธิขงจื๊อและระเบียบการสอบเขารับราชการ ก็ถูก
ฟนฟูนํามาใชใหมดวยความหวังวาจะสามารถรักษาความเปนระเบียบในสังคมชาวฮั่นได มีการ
บันทึกการเดินทางโดยชาวตะวันตกเปนครั้งแรก มารโค โปโล
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ยุคราชวงศหมิง ค.ศ.1365 – ค.ศ. 1644 เหตุการณสําคัญเปนยุคที่มีการติดตอคาขายกับ
ตางประเทศทางทะเลมากที่ สุ ด [http://www.thaichinese.net/ History/Imperial/imperial.html.
(2555)] กลาววา เปนยุคที่เรืองอํานาจสูงสุดในชวงตนของศตวรรษที่ 15 ขยายอาณาจักรสูตอนเหนือ
ของเวี ย ตนาม และยึ ด ประเทศมองโกลเลี ย คืน ในด านทะเลนั้ น มีก ารสงกองเรื อสู ท ะเลจี น
มหาสมุทรอินเดีย แลนไปจึงถึงชายฝงตะวันออกของทวีปอัฟริก าซึ่งนํากองเรือโดยเจิ้งเหอ ประ
เทศตางๆ ทางชายฝงในเอเชีย ตางสงตัวแทนพรอมเครื่องราชบรรณาการกับจักรพรรดิจีน สําหรับ
ในประเทศนั้น คลองขุดไดขยายไปไกลสุดเพื่อใชในทางการคาการใชจายทางนาวีไดหยุดลงทันที่
การเดินทางเที่ยวสุดทายในป 1433 นักประวัติศาสตรใหขอสังเกตวา เหตุผลนามาจากการใชจาย
จํานวนมหาศาลในการตอสูกับมองโกล การคัดคานในราชสํานัก การสงครามอันยาวนานกับมอง
โกล การรุกรานหัวเมืองชายฝงจากญี่ปุนลวนเปนเหตุทําใหราชวงศหมิงออนแอ จนถึงเวลาสุกงอม
ราชวงศหมิงก็ถูกยึดครองโดยชาวตางเผาคือชาวแมนจูเลียในป 1644 และสถาปนาเปนราชวงศชิง
เหตุ ก าร ณ เกี่ ย ว กั บ ฮว งจุ ยไ ด มี กา รใ ช ใ นก าร สร าง สุ ส า นเพื่ อ ช ว งชิ งแ ผ น ดิ น ขึ้ น
[http://www.fengshui168. net/content_fs%20history.html#a (2549)] กลาววา ค.ศ. 1368 ราชวงศ
หมิง สมัยเมงไทโจว ในราชวงศหมิงเกิดการชิงแผนดินขึ้นระหวางตั้งอิ๋วเหลียง กับจูหยวนจาง เล
าแปะอุงกุนซือของจูหยวนจาง ไดชวยใหจูหยวนจางทําการสําเร็จได โดยใชวิธีการสรางสุสาน แต
แผนดินหมิงก็ถูกลมลางโดยพวกแมนจู โดยวิธีการสรางสุสานเชนกัน และพวกแมนจูก็ ถูกพวกซุน
ยั ด เ ซ็ น ล ม ไ ป โ ด ย วิ ธี ก า ร ข อ ง สุ ส า น [http://www.thaichinese.net/History/Imperial/
imperial.html(2549)] กลาววา ราชวงศหมิง กอตั้งขึ้นมาภายในการนําของจูหยวนจาง ซึ่งเปนชาวนา
และอดีตนักบวชในศาสนาพุทธไดผันตนเองเปนหัวหนากองกําลังตอตานลมลางราชวงศมองโกล
สมัยจูหยวนจางมีการจัดทําตําราฮวงจุยปลอม เพราะเกรงวาจะมีผูใชวิธีการเดียวกับตน
มาโคนลมบัลลังค [http://www.fengshui168.net/content_fs%20history.html#a (2549)] กลาววา
จูหยวนจาง เปนผู หนึ่งที่เขาใจศัก ยภาพที่ไมมีขีด จํากัดของวิชาฮวงจุ ย และดวงจีน อยางลึก ซึ้ง
เพราะดวยความชวยเหลือของ หลิวปอเวิน (ผูที่แตงตําราติเทียงชวย หรือ ตําราอานดวงจีน) ในการ
นําศาสตรฮวงจุย มาทําสุสานใหกับตนเอง โดยนํามาผสมผสานใชงานรวมกับ ศาสตรดวงจีน ทําให
สามารถพลิกชะตาชีวิตของ จูหยวนจาง จากยาจก ขึ้นมาเปน ฮองเตไดสําเร็จ เมื่อจูหยวนจางกาวขึ้น
มาเปน ฮองเต และครองแผนดิน 13 แวนแควน ดวยความกลัวที่ว าจะมีบุค คลอื่น ที่มีดวงชะตา
เดียวกันกับตน จะมาโคนอํานาจของตนลง จึงทรงรับสั่งใหแสวงหา และจับกุมตัว บุคคลที่มีวัน
เดือนปเกิดเดียวกับตนมาเขาเฝาโดยหวังจะปลิดชีวิตทิ้งซึ่งขณะนั้น ก็พบวามีผูที่มี วันเดือนป เวลา
เกิดเดียวกันกับตนเองอยูอีก 3 คน ซึ่งมีสถานะภาพแตกตางกันคือ พอคา นักบวช ขอทาน เมื่อจับกุม
ตัวบุคคลทั้ง 3 มาได จึงรับสั่งใหนําตัวมาสอบถามชีวิตความเปนอยู โดยเริ่มสอบถามจากพอคา
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แลวพบวา ชายผูนั้น ปจจุบันอยูเปนสุขสบายดี โดยครอบครองรังผึ้ง 13 รวงเปนสมบัติ และใชเลี้ยง
ชีวิต อยู ซึ่งมีเสนทางชีวิตสอดคลองกับตน คือ เปนฮองเตครองแผนดิน และไดรับสวยจาก 13
แวนแควน สวนนั ก บวช และ ขอทาน ก็ มีลั ก ษณะเช นเดี ย วกั น คือ ป จจุ บั น สุ ข สบายดี โดย
ครอบครองสิ่งของ 13 ชิ้น ซึ่งเปนสิ่งที่ใชเลี้ยงชีวิตตนเองอยู เมื่อจูหยวนจางไดทราบเรื่องราวชีวิต
ของบุคคลทั้ง 3 และ สถานที่ ทําเล ที่บุคคลทั้ง 3 พักอาศัยอยู จึงหัวเราะ และไมเอาชีวิตชายทั้ง 3
เหลานั้ น ดวยเหตุนี้ จูหยวนจาง ยิ่งประจักษชัด วา บุคคลที่เกิดใน วัน เดื อน ป เวลาและเปน เพศ
เดียวกันนั้น มีดวงชะตาเหมือนกัน คือ ฟาไดกําหนดเสนทางเดินของชีวิตของคนทั้ง 3 และตนเอง
เอาไวใหเหมือนกัน คือ เมื่อใดจะลําบาก เมื่อไรจะรุ งเรือง และเมื่อชีวิตเดินมาถึงจุด แหงความ
รุงเรือง ก็ยังมีความเจริญรุงเรืองที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง นั่นก็ดวยเพราะ การมีฮวงจุยทีแ่ ตกตางกัน
เมื่อจูหยวนจางไดเขาใจถึงพลังของฮวงจุยอยางถองแท จึงเกรงวาจะมีผูที่นําเอาศักยภาพของศาสตร
ฮวงจุยนี้มาโคนลมบัลลังกของตน จึงรับสั่งใหรวบรวมตําราฮวงจุ ย และ ซินแสที่เชี่ยวชาญเขามา
เพื่อใชงานภายในวังเทานั้น เพื่อจะไดไมใชวิชานี้ชวยเหลือคนอื่น และยังไดสั่งใหปลอมตําราฮวงจุย
ออกมาเผยแพรดวย
ยุคราชวงศชิง หรือแมนจู ค.ศ. 1644-1911 เหตุการณสําคัญ [http://www.thaichinese.
net (2549)] กลาววา มีการนําเอาลัทธิขงจื๊อและพิธีการเซนไหวบรรพบุรษมาใช ในดานการปกครอง
ยังคงระบบเดิมของราชวงศหมิง และราชวงศกอนๆ มาใช ลัทธิขงจื๊อแนวใหมที่สอนใหเชื่อฟงโดย
ไมมีปากมีเสี ยง ไดเสริม ความมั่น คงของรั ฐ แมนจูก็ สามารถเข ายึดครองมองโกลเลีย นอกใน
ศตวรรษที่ 17และในศตวรรษที่ 18 สามารถควบคุมเอเชียตอนกลาง จรดเทือกเขาปาเมอร (Pamir
Moutains) และกอตั้งรัฐกันชนที่ซีจาง (ธิเบต) ไตหวัน ซึ่งเปนดินแดนที่ต อตานแมนจูก็ถูกรวมเขา
เปนแหงสุด ทายทําใหอาณาจัก รภายใตการปกครองของแมนจูก วางใหญที่สุดเทาที่เคยมีมา ภัย
คุกคามของจีนไมไดมาจากแผนดินเหมือนในอดีต แตกลับมาจากทางทะเล โดยเริ่มจากฝงทะเลทาง
ใต เมื่อพอคาชาวตะวันตก นักเผยแพรศาสนา ทหารรับจางจํานวนมากเขาสูแผนดินชิง ในศตวรรษ
ที่ 16 ราชวงศชิงไมสามารถที่ประเมินสถานการณไดอยางถูกตอง ตอการทาทายทําใหนําไปสู การ
ลมสลายของราชวงศ ชิงในที่สุด เหตุการณเกี่ยวกับฮวงจุย ฮวงจุยยังคงเปนศาสตรที่มีการสืบทอดจา
กรุนถึงรุน และเปนสวนหนึ่งของการใหความเคารพบรรพบุรุษดวยการหาทําเลฮวงซุ ยที่ดีใหกับผู
ตาย [http://www.fengshui168.net/content_fs%20history.html#a.(2549)] เจี่ยงตาหงเกิดปลายราช
วงศหมิง และเติบโตในตนราชวงศแมนจู ดวยความเปนนักปราชญ และเจาบทเจากลอน จึงไดเขียน
บทความ ตําราขึ้นมาเปนคํากลอน ซึ่งบุคคลทั่วไปอานแลวเขาใจยาก แตที่สําคัญ คือ ไมบอกเคล็ด
วิชาไวในตําราทั้งหลายที่เขียนขึ้นมาเหลานั้นเลย เคล็ดวิชาทั้งหลายจะถูกถายทอดกันดวยการบอก
เลา ปากตอปากใหกับลูกหลาน และศิษยคนสนิทในสํานักเทานั้น วิธีการที่ท านเลี่ยงที่จะไมบอก
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เคล็ดลับ โดยมักจะตอบวาเปนความลับสวรรคเปดเผยไมได ชะตาฟากําหนดไวแลวเปลี่ยนแปลงไม
ได อีกทั้งยังไดเบี่ยงเบนใหชาวบานเขาใจเปนเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติ ทําใหตนเองไดรับการ
ยกยองจากชาวบานวาเปนเทวดาเดินดิน…..............................................................
ในสมัยปลายราชวงศชิง อาจารยเสิ่น ไดศึกษาวิชาฮวงจุยของสํานักหนึ่ง ที่มีเคล็ดลับคือ
ทางน้ํา และ ภูเขา แตวิชานั้นยังไมสามารถใหไดผลดีไดทุกครั้ง จนกระทั่งทานคนพบวา เคล็ดวิชาที่
ถูกตองนั้นตองมี เงื่อนไขของเวลา เขามาเกี่ยวของดวย ทานจึงขวนขวายเพื่อที่จะหาผู ที่รู เคล็ดวิชา
ดังกลาว ในที่สุดก็พบวามีลูกหลานของครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเปนลูกหลานของศิษย ในสายวิชาที่นําเอา
เงื่อนเวลา และ สถานที่ มาคํานวณความรุ งเรืองของสถานที่นั้นๆ อาจารยเสิ่น และ ลูกศิษยของ
ทานอีก 1 คนจึงเดินทางไปหาครอบครัวนั้น เพื่อขอซื้อสมุดบันทึกเลมหนึ่ง ซึ่งสมุดบันทึกเลมนี้
นายจางจงซาน (เปนลูกศิษยของทาน เจี่ยงตาหง) ซึ่งเปนบรรพบุรุษของครอบครัวดังกลาวนี้ ได
บันทึกไวเวลาที่ไปดูฮวงจุยในแตละที่วาไดใชวิธีคํานวน ปรับแกอยางไร และไดผลอยางไรอาจารย
เสิ่น พยายามทุกวิถีทางเพื่อขอใหไดนําสมุดบันทึกนั้น มาศึกษาเพื่อหาเคล็ดวิชาที่ซ อนอยู แตขอซื้อ
เทาไร ก็ไมยอมขาย ขอเพียงยืมดู ก็ไมยอม เนื่องดวย อาจารยเสิ่นทราบวา ครอบครัวดังกลาวกําลัง
มีปญหาเรื่องเงิน ทานจึงเสนอใหเงินจํานวนมาก เพื่อแลกกับการไดเพียงเห็นสมุดบันทึกเลมนั้น
ครอบครัวดังกลาวจึงยอม แตมีเงื่อนไข คือ ตองดูที่นี่หามนําออกจากบาน และใหเวลาเพียง 1 วัน 1
คืนเทานั้น อาจารยเสิ่น กับ ลูกศิษยอีก 1 คน จึงชวยกันคัดลอกบันทึกทั้งหมดใหเสร็จภายในเวลาที่
กําหนด และนํากลับมาคนหาเคล็ดลับจนสามารถสรุปสิ่งเหลานี้ออกมาไดคือความรุ งเรือง ของแต
ละสถานที่ ไมยั่งยืนขึ้นอยูกับทิศทาง เวลา และสิ่งแวดลอม การคํานวณปราณองศาตรง องศาเอียง
กฏฮวงจุย 30 ขอ จึงนํามาทดสอบ และเห็นผล วิชานี้ก็คือ วิชาเฮี่ยงคง ซึ่งประกอบดวย เฮี่ยงคงปวย
แช (หรือดาว 9 ยุค) และเฮี่ยงคงไตขวย หรือ 64 ขวย นั่นเอง อาจารยเสิ่นจึงเปนบุคคลแรกในวงการ
ฮวงจุย ที่บันทึกหลักการเคล็ดวิชาและนําหลักการที่ถูกตองมาเผยแพร สมัยราชวงศแมนจูไดมีการ
ทําตํ าราฮวงจุ ยปลอมขึ้น โดยฮองเตในสมัยนั้น มีค วามประสงคอยากจะรวบรวมเอาภูมิป ญญา
ทั้งหมด ที่นักปราชญจีนคิดคน และเทคนิคในทุกสาขาความรู ที่มีอยูในประเทศจีน ซึ่งฮวงจุ ย และ
ดวงจีน ก็รวมอยู ในนี้ด วย มารวบรวมไวใหเปนหนึ่งโดยเคล็ดวิชาความรู ที่เปนฉบับจริงนั้น ถูก
จัดเก็บไว เพื่อใชงานเฉพาะในพระราชวังเทานั้น และรับสั่งใหทําการปลอม และ เบี่ยงเบนเนื้อหา
สาระเผยแพรออกสูนอกวังใหประชาชนไดศึกษา หมายเหตุ มีการใชลัทธิ ปรัชญามาเปนเครื่องมือ
ชวยในการปกครอง เพื่อใหประชาชนเชื่อฟง และไมตอตานรัฐ
ประวั ติ ศ าสตร จี น ยุ ค ก าวสู จี น ยุ ค ใหม หตุ ก ารณ สํ า คั ญ [http://www.thaichinese.
net2555)] กลาววาความมั่งคั่งสมบูรณโดยไมตองพึง่ พาคนอื่นของจีน นับตั้งแตราชวงศหมิงเปนตน
มาทําใหชนชั้นปกครองไมเคยปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อในลัทธิขงจื๊อแนวใหม ทําใหประเทศ
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จีน เชื่อโดยไมตองถามหาเหตุผลวาวัฒนธรรมและความเจริญของตนเองยิ่งใหญ และประเทศจีน
ก็เปนประเทศศูนยกลางของโลกที่เจริญยิ่งใหญเชนกัน ฉะนั้นการตั้งสมมุติฐานแตกตางจากความ
เชื่อ การเสนอนวัตกรรม การแนะนําปรับความสัมพันธกับตางชาติลวนถูกมองเปนสิ่งที่เหลวไหล
และ ลมลางความเชื่อ ราชวงศชิงจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จ ะตองเผชิญหนา กับอํานาจทาทายของ
ตะวัน ตกที่มาจากทางทะเลในศตวรรษที่ 16 แรงกดดั นจากภายในประเทศเริ่ มจากปญหาทาง
เศรษฐกิจเนื่องจากขณะนั้นประชากรจีนมีอยู 300 ลานคน แตประเทศไมมีอุตสาหกรรมหรือการคา
เพียงพอที่จะรองรับแรงงานที่มีอยู การไมมีที่ดินทํากิน การฉอราษฏรบังหลวง ลวนกอความไม
พอใจและทําใหเกิดการลุกฮือในหลาย ๆ จุดของประเทศเหตุการณเกี่ยวกับฮวงจุย ไมไดมีเหตุการณ
ที่เดนชัดนักในชวงระยะเวลา ปลายราชวงศแมนจู แตชวงเวลานี้ชาวตางชาติเริ่มรู จักศาสตรฮวงจุ ย
แลวจากตําราที่มีอยูทั่วไป วิชาฮวงจุยยังเปนสิ่งที่เปนความลับสําหรับบุคคลทั่วไป ผูที่สืบทอดตอมา
มักจะเผยแพรเฉพาะบุคคลในครอบครั วเทานั้ น เพราะเปนความลับ จึงทําใหผู ที่ไมเขาใจมอง
ฮวงจุยผิดเพี้ยนไป ปจจุบันมีการเผยแพรในวงกวาง และใหขอมูลเชิงรูปธรรมทําใหคนทั่วไปเขาใจ
วิชาฮวงจุยมากขึ้น
ตารางที่ 12 แสดงประวัติและเหตุการณสําคัญยุคตางๆของศาสตรฮวงจุย
ยุค
5000 – 6000 ป กอน
ประวัติศาสตรจีน

ราชวงศ์
ฝูซี
หวงตี้
เงี๊ยว+ซุน+อู

1766-1122 กอนค.ศ.

ราชวงศเซียง

1122-221 กอน ค.ศ.

ราชวงศโจว

221-206 กอน ค.ศ.

ราชวงศจิ๋น

206-220 กอน ค.ศ.

ราชวงศฮั่น

ค.ศ.581-960

ราชวงศสุย
และถัง

เหตุการณ์ สําคัญ
- ศึกษาจักรวาลเกิดแนวคิดหยินหยาง , เกิดสัญลักษณ ปากั้ว.
ประดิษฐ
แห,อวน,ใชไฟ
- ประดิษฐเข็มทิศ นํามาประยุกตกับปากั้ว.ประดิษฐอักษรจีน ,
ปฎิทิน,เลี้ยงไหมทอเสนใย
-ใชวิชาฮวงจุยแกไขระบบชลประทาน
-เกิดทฤษฎีดาว 9 ยุค
-ระบบเสี่ยงทายโปยกวยสําหรับตั้งถิ่นฐานบานเมือง
- เกิดนักปราชญ เหลาจื๊อ ขงจื๊อ เมงจื๊อ ซุนจือ และระบบฟาเจีย ,
พัฒนาและคิดคนเพิ่มเติมปากั้ว
-มีการใชวิชาฮวงจุยสรางสุสานเพื่อชิงอํานาจ
-วิชาฮวงจุยสมบูรณ,สรางสุสานจิ๋นซีฮองแต
-พุทธศาสนาเผยแพรในจีน โดยปรมาจารยตั๊กมอ
-ประดิษฐดินปน รถเทียมเกวียน เจริญดานการแพทย ดาราศาสตร
-ฮวงจุยไดรับอิทธิพลของศาสนาพุทธลัทธิเตา
-อาจายรหยางยุนซังเขียนตําราสืบทอดฮวงจุย+ปรัชญาพุทธลัทธิเตา
-เริ่มมีการสรางฮวงซุยบูชาบรรพบุรุษ
-มีการปลอมตําราปองกันตางชาติ

ภาพประกอบ
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ตารางที่ 12 แสดงประวัติและเหตุการณสําคัญยุคตางๆของศาสตรฮวงจุย (ตอ)
ยุค

ราชวงศ์

เหตุการณ์ สําคัญ

ค.ศ.581-1368

ซงและมองโกล

ค.ศ.1365-1644

ราชวงศหมิง

-จูหยวนเจียงใชวิชาฮวงจุยสรางสุสานลมราชวงศมองโกล
-ทําตําราปลอมขึ้นปองกันผูใชวิชาฮวงจุยมาลมลางตนเอง

ค.ศ.1644-1911

ราชวงศชิง

-รื้อฟนพิธีไหวบรรพบุรุษ
-เจียงตาหง ผูสืบทอดวิชาฮวงจุยในยุคนี้ฉายาเทวดาเดินดิน
-อ.เสิ่นผูบันทึกเคล็ดวิชาระบบเฮียงคงที่สัมฤทธิ์ผลมาเผยแพร
-ปลอมตําราเก็บของจริงไวในวังเทานั้น

ค.ศ.1911-ปจจุบัน

ปจจุบัน

ภาพประกอบ

-ฮวงจุยยังคงไดรับการสืบทอดตอมา

-ใชเทคโนโลยีมาชวยในการคํานวณ
-การอธิบายทฤษฏีใหเปนรูปธรรมมากขึ้น

[http://th.wikipedia.org (2555)] สําหรับ ในประเทศไทยไดรับ ศาสตร ฮวงจุ ย นี้มาจาก
ชาวจี น ดั ง นั้ น ผู ที่ศึ ก ษาและอาจารย มั ก จะมี เ ครื่ อ งรางที่ มาจากจี นมาใช ความเป น จริ ง แล ว การสร า ง
สภาพแวดลอมตามหลักฮวงจุยนั้น ไมเหมือนกันเลยในแตละเขตของโลก สภาพภูมิอากาศมีความแตกตาง
กัน ในเรื่อ งของพิ ธี กรรมจี นจึ ง มีบทบาทกั บฮวงจุ ย กั บทุ กประเทศซึ่ งเป นเรื่อ งที่ตองพิ จารณากันใน
เมืองไทย บานเรือนไทยสมัยกอนจัดวาถูกหลักของการจัดฮวงจุยที่ถูกตองกับสภาพอากาศ ในปจจุบัน
สถาปนิกผูออกแบบสิ่งกอสรางมีการปรับเปลี่ยนสถาปตยกรรมการจัดตามหลักฮวงจุยนั้น ไดมีการจัดการ
หลายอยางตามการใชงานที่เจาของอยางใหเปน ดังนั้นพื้นที่ (Space) กับอารมณ (Mood) มีสวนสําคัญกับ
งาน ฮวงจุย อารมณของคน มีสวนกับดวงชะตา วันเดือนปเกิด และดวงดาวรวมถึงหลักเชิงจิตวิทยา
ความหมาย (Meaning) ของศาสตร์ ฮวงจุ้ย
ในการสัมภาษณ จากกลุ มผู ใหข อมู ลสํ าคัญ 3 กลุม ได ให ความหมายของศาสตรฮ วงจุย ที่
คลายคลึงกัน ซึ่งหมายถึง ระบบที่วางอยูบนพื้นฐานของการสังเกตพลังฟา (เวลา) และพลังดิน (พื้น ที่
ภายในและภายนอก) การทําใหพลังเหลานี้สัมพันธกัน ความสมดุลทําใหเปนไปไดวา สุขภาพ ความมั่งคั่ง
และความสัมพันธตางๆ จะดียิ่งขึ้น และเมื่อทําการพิจารณาโดยรากศัพท “ฮวงจุย” มาจากคําในภาษาจีน
(แตจิ๋ว) 2 คํา คือ ฮวง (ภาษาจีนกลางออกเสียง เฟง ) แปลวา ลม และ จุย (ภาษาจีนกลางออกเสียง สุย )
แปลวา น้ํา เมื่อรวมทั้ง 2 คํา เขาดวยกันจึงหมายถึง เรื่องของลมและน้ําพิจารณาใหลึกซึ้งตามหลักปรัชญา
และแนวคิดของคนจีนสมัยโบราณจะพบความสัมพันธอันแยบยลระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ปราชญ
จีนโบราณเชื่อวา ลมเปนสิ่งที่มีการพัดวนอยูตลอดเวลายากแกการเขาใจ และน้ําก็เปนของเหลวที่ยากแก
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การหยิบฉวย ลมและน้ํารวมกันสามารถแสดงพลังอํานาจที่เกิดจากการไหลวนตามธรรมชาติใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ บนพื้นโลก ชีวิตของมนุษยจะมีความสุข ความเจริญกาวหนา และความอุดม
สมบูรณ ตองไมประกอบกิจกรรมใดๆ ที่เปนการฝนหรือขวางทางไหลเวียนของลมและน้ํา กลาวอีกนัย
หนึ่งคือ ชีวิตจะมีความสุขความสบายถามนุษยทําตัวใหผสมกลมกลืนกับธรรมชาตินั่นเอง
ความหมายที่มีมาแตเดิมของคําวา ฮวงจุย ถาแปลตามความหมายโดยรวมก็แปลวา ลมและ
น้ํา ซึ่งลมจะพัดพานําเอาพลังงานมาดวย ฉะนั้นลมจึงเปนเสมือนพาหนะของพลังงาน ดังนั้นจึงตองมี
ภูเขาเพื่อปองกันลมและน้ําเพื่อกักเก็บพลังงาน โดยมีกุศโลบายของการวางภูมิทัศนในลักษณะของการ
หลบลมรับน้ํา เพื่อสรางความอุดมสมบูรณและความเจริญรุงเรือง ในการจัด ฮวงจุยใหไดผลดีนั้น สิ่งที่
ควรตะหนักกอนที่จะเกิดสิ่งปลูกสรางขึ้นนั้นอันดับตนๆ คือ การเลือกชัยภูมิและทําเลที่เหมาะสมถูกตอง
ซึ่งตองมีลักษณะของภูเขาปกปอง โอบลอม ไมมีลักษณะที่เปนวิบาก และมีทางน้ําไหลผานในตําแหนงที่
เหมาะสมอันเปนมงคล ไมเปนทางน้ําพิฆาต เพื่อใหเกิดกระแสสมดุล สิ่งที่ซินแสใหความสําคัญคือ การ
คนหากระแสและทิศทางของพลังมังกร ในศาสตรฮวงจุยจะเกี่ยวของกับมังกรน้ํา และมังกรภูเขาในการ
วางฮวงจุยที่เชื่อมโยงไปสูการหาทําเลเพื่อสรางสุสาน และหาชัยภูมิเพื่อสรางบานพักอาศัย เพื่อใหเกิด
ความสมดุลของพลังมังกร นัยของพลังที่เปนคูตรงขามของพลังงานที่ตองอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อรักษา
สมดุลที่เรียกวาหยินและหยาง ไดแ ก รอนคูกับเย็ น มืดคูกับสวาง ดําคูกับขาว หยุดนิ่งคูกับเลื่อนไหว
เปนตน เมื่อพลังงานของทั้งสองเกิดความสมดุลจะกอใหเกิดความอุดมสมบูรณ และความเจริญรุงเรืองใน
สถานที่นั้นๆ สวนสิ่งที่นํามาพิจารณารวมก็คือ องคประกอบของพื้นที่ ลม เปรียบเทียบกั บทิศทาง ระดับ
ความสูง ขนาด สิ่งที่มีลักษณะคุกคามหรืออํานาจที่เกิดจากสภาพแวดลอมโดยรอบ ศาสตรฮวงจุยจึ งให
ความสําคัญกับสถานที่ ทิศทาง เวลา และปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามมา ในทางการแพทยจีนไดพิสูจนแลว
พบวา เมื่อหยินและหยางของรางกายไมสมดุลก็จะเกิดการเจ็บ ไขไดปวย จึงเปนเหตุผลที่มีการบริโภค
แตงโมในฤดูรอน สวนในฤดูหนาวก็จะหันมาดื่มน้ําขิง เพราะแตงโมเปนผลไมที่มีความเย็นสามารถดับ
ความรอนในรางกายได สวนขิงเปนผักที่มีความเผ็ดรอนสามารถสรางความอบอุนใหแกรางกายได

“…..ฮวงจุย คือ การปรับสภาพสิ่งของในบานหรือที่ทํางานใหมีความเหมาะสม
กับการใชงาน ตําแหนงที่สะดวกตอการใชงาน กอใหเกิดความสมดุล….” (ขอมูลการ
สัมภาษณ,กลุมตัวอยาง0305)
“…..ศาสตรฮวงจุ ย หมายถึง ความสมดุ ลในสิ่งต างๆ เชน การจัด ข าวของ
เครื่องใชใหอยูในที่ที่เหมาะสม เขากับการใชสอยหยิบจับในชีวิตประจําวัน คือความ
สบายใจของครอบครัว ความสบายใจในที่ทํางาน เปนตน….” (ขอมูลการสัมภาษณ
,กลุมตัวอยาง0307)
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“…..สําหรับ “ฮวงจุย” คือศาสตรแหงการชวยคน บางคนมาใหตนเองดูดวง
กอน เห็นเลยวาชะตาเขาลําบากมาก ก็จะบอกวาไมคิดเงินแลวกัน และก็ชี้แนะใหเขา
ไปปรับปรุงฮวงจุย ถือวาชวยกัน ทั้งนี้ วิชาฮวงจุยในอดีตมี 2 สาย คือ ซินแส เอี๊ยะกง
กั บ ซิ น แสอิ๊ ก หั ง หลั ง จากเกิ ด การปฏิ วั ติ วั ฒ นธรรม มี ก ารจั บ กุ ม ซิ น แสหมอดู
โดยซินแสเอี๊ยะกงหนีไปได สวนซินแสอิ๊กหังถูก จับ ทางการบีบบังคับใหถายทอด
หัวใจวิชาฮวงจุย ถาไมถายทอดจะถูกฆา แตทานคิดวาถาตอไปมีการนําเอาวิชาไปใช
ในทางที่ไมถูกตองจะเปนการสง เสริมคนรายคนเลว จึงถายทอดวิชาที่สัมผัสไดดวย
ประสาททั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ลิ้น กาย แตเรื่องการเดินของดวงดาวซึ่งเปนหัวใจ กลับ
สอนตรงขาม ดีเปนเสีย เสียเปนดี เพื่อไมใหคนเลวนําไปใชในทางไมดี ….” (ขอมูล
การสัมภาษณ,ซินแสฮวงจุย)
“…..ฮวงจุยในมุมมองของอาจารย จากการศึกษาคนควาศาสตรฮวงจุย
ดวยความสนใจเปนการสวนตัว และเพื่อใชในงานออกแบบโครงการตาง ๆ รวมถึง
การศึกษาเพิ่มเติมอยางละเอียดจากอาจารย ผูก อตั้ งชมรมภูมิโหราศาสตร ได พบวา
ศาสตร ฮ วงจุ ย นอกจากจะสอนการออกแบบสถาป ต ยกรรมที่ ถู ก ต อ งตามหลั ก
ภูมิศาสตร ซึ่งสามารถใชหลักตรรกะและหลักวิทยาศาสตร อธิบายถึงเหตุผลไดแลว
ยังเปนศาสตรที่สอนใหมนุษยชาติ มีคุณธรรมและมีจริยธรรมในการดําเนินชีวิตดวย
ความดี งาม ซึ่งมีค วามสัมพัน ธอยางแนบแน น กับหลัก คําสอนในพุทธศาสนาของ
สมเด็จกระสัมมาสัมพุทธเจาอีกดวย ….” (ขอมูลการสัมภาษณ,ซินแสฮวงจุย)
“…..ฮวงจุ ย ในมุ มมองของซิ น แส ฮวงจุย คื อ การเหนี่ ย วนํ า พลั ง งาน
ธรรมชาติ มาช ว ยเสริ ม ตั ว เรา ฮวงจุย จึ ง เป น ศาสตร เ ดี ย วในโลกที่ ส ามารถใช
ปรับเปลี่ยนชะตาชีวิตได เราไมไดสอนใหไหวเจาที่ไหน หรือตั้งวัตถุมงคลอะไร
แล ว จะเจริ ญ รุ งเรือ ง แต เ ราจะสอนวิ ธีก ารบริ ห ารจั ด การอากาศให เกิ ด พลั งงาน
ไหลเวียน ….” (ขอมูลการสัมภาษณ,ซินแสฮวงจุย)
“…. ความหมายของฮวงจุยแบง ตามหลักงาย ๆ ออกเปน 3 สวน คือ ฟา
(ดวง) , ดิ น (ฮวงจุย ) และ คน (ตั ว เอง) โดยแจกแจงใหฟงวาหากแบงทั้ง 3 สิ่ ง
ออกเปน 3 สวน หารเทากัน ทุกสวนจะมีความสําคัญเทากันหมด และหากมีสวนใด
สวนหนึ่งที่ไมดี แตอีก 2 สวนยังดีอยู ก็หมายความวาสวนที่ไมดีอาจไมสงผลกระทบ
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มากเทาไหร ดั งนั้ น เขาจึงทําหน าที่แนะนําใหทําทั้ง 3 สว นใหออกมาดี เพื่อใหมัน
เกื้อกูลกันเอง ….” (ขอมูลการสัมภาษณ,ซินแสฮวงจุย)
“…. โดยความหมาย “ฮวงจุย” เปนวิทยาศาสตรของจีนโบราณที่มีมากวา
4 พันป มีรากฐานมาจากปรัชญาของจีน ที่วา ทุกสิ่งในสากลโลกนี้จะประกอบดวย
ธาตุ พื้ น ฐาน 5 ธาตุ คื อ ทอง น้ํ า ไม ไฟ และ ดิ น แต ล ะธาตุ จ ะมี ทั้ ง พลั ง หยิ น
(Negative energy) และพลังหยาง (ญositive energy) ดังนั้นความหมายของฮวงจุย มา
จากคําวา "ฮวง" แปลวา ลม สวน "จุย" แปลวา น้ํา ซึ่งถานํามารวมกันก็จะหมายความ
วา ศาสตรและศิลปที่วาดวยการจัดรูปแบบสภาพของสถานที่ ซึ่งใชหลักดูทิศทางของ
ลมและน้ํา เพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณ ความมั่นคงมั่งคั่ง และความสุขสงบในชีวิต
นะคะ ฉะนั้น ฮวงจุยจึงหมายถึงความสมดุลแหงธรรมชาติที่เกี่ยวกับความเปนอยูและ
สภาพแวดลอมของชีวิตมนุษยเรา….” (ขอมูลการสัมภาษณ,ซินแสฮวงจุย)
โดยสรุปความหมายของศาตรฮวงจุยเปนศาสตรขององคความรูที่มีมาแตโบราณ โดยที่
มีรากฐานอันเกิดจากการสังเกตปรากฏการณต างๆ จากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและความ
เปนไปของจักรวาลตามวิธีคิดในเชิงปรัชญาของปราชญชาวจีนที่เฟองฟูอยูในราชสํานัก เพื่อที่จะ
ทําความเขาใจปรากฏการณตามกระบวนการทางธรรมชาติและความเปนไปของจักรวาล โดยการ
รวบรวมปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อการดํารงชีวิต จากนั้นจึง
ทําการลองผิด ลองถูกและจัดวางรูปแบบของสิ่งที่มนุษ ยสรางขึ้นใหปลอดภัยจากผลกระทบทาง
ธรรมชาติ (Impact)อัน เปน รากฐานที่มาของศาสตรฮวงจุย ซึ่งเปน ทั้งแนวความคิด (Concept)
วิธีการ (Methodology) และเครื่องมือ (Tool) ในการสรางความรู ดังนั้นฮวงจุยจึงเปนทั้งศาสตร
และศิลปที่วาดวยระบบการจัดสภาพแวดลอมที่อาศัยหลักการในการดูทิศทางของลมและน้ํานั่นเอง
ความสมดุ ลแหงธรรมชาติ โดยมี รากฐานมาจากปรั ชญาของจีน ที่วา ทุก สิ่งในสากลโลกนี้ จ ะ
ประกอบด ว ยธาตุ พื้น ฐาน 5 ธาตุ คื อ ทอง น้ํ า ไม ไฟ และ ดิ น แต ล ะธาตุ จ ะมีทั้ งพลั งหยิ น
(Negative Energy) และพลังหยาง (Positive Energy)
หลักการและกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ศาสตร์ ฮวงจุ้ย
1. หลักการของศาสตร์ ฮวงจุ้ย ศาสตรฮวงจุย เปนภาพรวมของธรรมชาติที่ถูกกําหนด
ขึ้นโดยมนุษย เริ่มตนดวยองคความรูที่วาดวยการคัดเลือกสิ่งมงคลและหลีกเลี่ยงสิ่งอัปมงคลจนได
แพรหลายกลายเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่มีเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งเปนศาสตรและศิลปที่

92
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอม แนวทางพื้นฐานของศาสตรฮวงจุยจะเนนไปที่
ความสัมพันธของคนกับธรรมชาติ ที่แวดลอมไปดวยสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นอยางสมดุลรวมเรียกวา
"ความสัมพันธระหวางฟากับคน" แนวทางนี้สอดคลองกับความเชื่อเรื่องจักรวาลที่รวมไปถึงทัศนะ
ดานสุนทรียศาสตรในอารยธรรมเกาแกของจีนที่วา "ฟาและคนหลอมรวมเปนหนึ่ง" ตอมาจีนได
มีการขยายอํานาจการทหารและการคาออกสูทั่วโลก โดยสวนหนึ่งไดนําความรูในศาสตรฮวงจุย
ไปดวย ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับอารยธรรมจีนที่กาวขามโพนทะเลมาสูสังคมไทย
โดยที่สภาพสังคมไทยในอดี ต ได ปรากฏสภาพสิ่งปลูก สรางมากมายจากบันทึกในเอกสารทาง
ประวัติ ศาสตรเกี่ย วกับการจัดวางชัยภูมิตามรู ปแบบของไทยในการสร างบานเรื อนที่อยูอาศัย
ปราสาทราชวัง ศาสนสถาน โดยสรางใหสอดคลองตามสภาพของวิถีการดํารงชีวิตของไทยที่ตอง
อาศัยสภาพทางภูมิศาสตร ภูมิอากาศตามธรรมชาติ ความเชื่อตามหลักโหราศาสตรซึ่งถือเปนสวน
สําคัญสวนหนึ่งประกอบในตําราพิชัยสงคราม และผนวกรวมกับคติความเชื่อตามหลักธรรมคํา
สอนทาง พระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง ได ป ร ากฏสั ญ ลั กษณ ข อง ทํ า เลใน กา รวาง สถานที่ ตั้ ง
พระบรมมหาราชวัง วัด และบ านเรื อ นโดยไม มีสว นใดขัด แยง กับวิ ถีทางธรรมชาติ อีก ทั้ งยั ง
สอดคลองสัมพันธกับศาสตรฮวงจุยตามแบบฉบับของจีน
“….ฮวงจุยจึงเปนศาสตรเดียวในโลกที่สามารถใชปรับเปลี่ยนชะตาชีวิตได
เราไมไดสอนใหไหวเจาที่ไหน หรือตั้งวัตถุมงคลอะไรแลวจะเจริญรุงเรือง แตเราจะ
สอนวิธีการบริหารจัดการอากาศใหเกิดพลังงานไหลเวียน คนที่จะเลือกซื้อบานหรือมี
บานอยูแลวและอยากใหฮวงจุยดี ควรเริ่มที่เลือกบานหันสูทิศใต เนื่องจากทิศใตมีลม
เขาปละ 8 เดือน แดดสองเขานอย แตถาไมได ทิศที่ดีรองลงมาคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต
ก็จะไดลมเชนกัน แตจะโดนแดดสองมากดวย นอกจากนี้ถาอยูคอนโด ควรเลือกหอง
ที่มองไปแลวไมมีตึกอื่นมาขวางสายตา ถามีตึกอื่นมาอยูใกลๆ จะรูสึกอึดอัด เหมือนมี
อะไรมาปดบังตาเราไว ระยะยาวจะมีผลตอสายตาได หนาบานตองโปรงโลง การจัด
ฮวงจุยตองเริ่มตั้งแตหนาบาน คือตองโปรงโลง มองไดกวางไดไกล อยาปลูกตนไม
ใหญหรือจัดสวนโดยมีกอนหินใหญขวางประตูหนาบาน นอกจากนี้ควรเพิ่มพลังงานที่
หนาบานใหมากขึ้น เชน ติดตั้งน้ําพุหรือน้ําตกเพิ่มชีวิตชีวา แตถาเปนบอน้ําหรือบอบัว
จะใชไมไดเพราะน้ํานิ่งไป ตองเปนน้ําที่เคลื่อนไหว มีการพวยพุงขึ้นมาจะดีที่สุด ซึ่ง
ตามหลักวิทยาศาสตรก็คือ ชวยการกระจายออกซิเจนในอากาศนั่นเอง….” (ขอมูล
การสัมภาษณ,ซินแสฮวงจุย)
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จากปรัชญาและแนวความคิดของศาสตรฮวงจุยที่ไดกลาวมา พบวา การเลือกทําเล
ที่ตั้งสําหรับการ “สรางบานแปงเมือง” เพื่อใหการดําเนิน ชีวิต เปน ไปอยางอยูดีมีสุขของชาวจีน
ไมได อยูที่ความพอใจในสถานที่ใ นลัก ษณะชอบตรงไหนก็สร างตรงนั้ น แต พวกเขาจะดู ทํา
เลหรือสภาพแวดลอมโดยรอบพื้นที่นั้นกอนวามีความเหมาะสมกับการเปนที่ตั้งของสิ่งที่จะกอสราง
มากนอยเพียงไร กรณีตัวอยางของกระบวนคิดและภูมิปญญาที่ชาญฉลาดของมนุษยในการเรียนรู
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและพบวา ตอนหนึ่งจากวรรณดีเรื่องสามกก
ฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) กลาวถึงอัจฉริยภาพของขงเบงวาเปนผูหยั่งรูดินฟาแหงเขาโงลังกั๋ ง
โดยพิเคราะหจากความสามารถในการเลือกทําเลและที่ตั้งของบานที่อยูในเงื้อมเขา มีพุมไมอยู
ดานขางและมีลําธารไหลผานดานหนาซึ่งอยูทางทิศใต ทําเล และที่ตั้งดังกลาวมีความกลมกลืน กับ
ลักษณะทางกายภาพของพื้น ที่ รวมตลอดจนทิศทางลมและฤดูก าล ทําใหผูอยูอาศัยมีค วามสุข
สบายและรมเย็น ดังบทพิเคราะหตอนหนึ่งของเลาปตอนพากวนอูและเตียวหุยไปตามหาขงเบง
เมื่อเดิน ทางไปถึงประตู บานของขงเบงที่วา “ภูมิฐานบานเรือนเห็นสะอาดสะอานชอบมาพากล
แมเทศกาลรอนก็มิไดรอน เพราะลมพัดมาได เมื่อถึงฤดูฝนก็เปน รมปดหยาดฝนมิไดถูกตองหนา
ฤดูหนาวเลาก็มิไดเย็นด วยละอองน้ํ าคาง สมควรเปนที่อยูข องผูมีสติปญญาจริง ” (กรมศิลปากร,
2506) พระราชวังตองหามคืออีกกรณีหนึ่งของการเลือกทําเลที่ตั้งที่เปนไปตามหลักและอุดมคติ
ของโบราณอุบาย “ฮวงจุย” อยางละเอียดลึก ซึ้งทุก ขั้น ตอน นอกจากจะเปน สิ่ง กอ สรางที่มี
ความสวยงาม แสดงถึงภูมปิ ญญาและความสามารถของมนุษยแลว พระราชวังดังกลาวยังมีความ
ผสมกลมกลืน กับธรรมชาติ เปน ที่อยูอาศัยที่จ ะนํ ามาซึ่งความมั่น คง มีโชคลาภ และมีค วาม
เจริญรุงเรือง สภาพแวดลอมของพระราชวังฤดูรอนปนสภาพแวดลอมแหงเสือขาว มังกรเขียว เตา
ดํา และหงสแดง ตามอุดมคติ ข องฮวงจุย สภาพแวดลอมดั งกลาวสามารถถอดความเปน
คําอธิบายทางภูมิศาสตรไดวา
ทิศเหนือ คือ เตาดํา
หมายถึง ภูเขาทําหนาที่เปนกําแพงธรรมชาติ
ปองกันความหนาวเย็นจากไซบีเรีย
ทิศตะวันออก คือ มังกรเขียว หมายถึง เนินเขาที่ปกคลุมไปดวยตนไมใหญ
(เปรียบเสมือน หยาง)
ทิศตะวันตก คือ เสือขาว
หมายถึง เนินเขาที่ปกคลุมไปดวยตนไมใหญ
ซึ่งทําหนาที่เปนกําแพงธรรมชาติที่จะ
สรางความอบอุนในฤดูหนาวและความ
เย็นสบายในฤดูรอน (เปรียบเสมือน หยิน)
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ทิศใต คือ หงสแดง

หมายถึง สายน้ํา มีสภาพเปนพื้นที่โลง เหมาะแก
การเพาะปลูก ทิศนี้แสดงถึงความอุดม
สมบูรณ ความอบอุน และความรุงเรือง

การสร างพระราชวังฤดู ร อนที่เปนไปตามอุด มคติ โ บราณอุบาย “ฮวงจุย ” อยา ง
ละเอียดลึกซึ้งดังกลาวแลวขางตน ไดกลายเปนแบบอยางที่ชาวจีนทั่วไปยึดถือในการกอสรางใน
เวลาตอมา สิ่งที่นาสังเกตในประเด็ นที่เกี่ยวของกันนี้ คือ ชาวจีนไมนิยมที่จะสรางบานหลายชั้น
เพราะยิ่งมากชั้ นก็ยิ่งหนาวเย็น ผังบานชาวจีนจะอยูใ นบริเ วณกําแพงที่เปน สี่เหลี่ยมผืนผา หรื อ
สี่เหลี่ยมจตุ รัส อาคารหลัก หรืออาคารประธานจะอยูทางทิศเหนื อ โดยหัน หนาไปทางทิศใต
อาคารรองจะตั้งอยูดานซาย-ขวา หักมุมตามแนวกําแพง ทางดานทิศใตไมนิยมสรางอาคารเพราะ
จะขวางทิศทางลม แตจะสรางเปนประตูใหญ เมื่อผานประตูใหญเขาไปจะเปนบริเวณลานโลงตรง
กลางซึ่งใชเปนที่พักผอนหยอนใจของสมาชิกในครอบครัว (เวชสวรรค หลากาศ, 2549)
อุดมคติของโบราณอุบาย “ฮวงจุย” ใน “การสรางบาน” ก็เหมือนกับ “การแปงเมือง”
กลาวคือ ถาคํานึงถึงความสมดุ ล หรือความกลมกลืน กับธรรมชาติ แลว ผูคนที่อยูอาศัยจะมีแต
ความสุขความเจริญ ดวยเหตุนี้การสรางบานของคนจีน รวมทั้งคนไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงความ
เชื่อเรื่อง “ฮวงจุย” จะตองคํานึงถึง “ชี”่ หรือพลังแหงจักรวาล ซึ่งปรากฏทั้งในธรรมชาติและในตัว
ของมนุษย นี้หมายความวาการสรางอาคารไมวาจะเล็กหรือใหญ หรือเพื่ออรรถประโยชนอันใดก็
ตาม ตองสรางใหกลมกลืนกับพลังแหงจักรวาล เชน ตองไมสรางขวางทางลม ขวางทางการไหล
ของกระแสน้ํา หรือแมแตการสรางอยูในซอกหลืบที่มีสิ่งกีดขวาง มิเชนนั้นจะทําใหผูอยูอาศัยพบ
แตความอัปมงคล ไมมีความสุขสบาย และไมมีความเจริญ กาวหนา สภาพการณเชนนี้อาจนําไปสู
คําอธิบายที่วา อาคารรานคาที่เคยมีทําเลที่ตั้งเหมาะสม ธุรกิจเจริญกาวหนามาโดยตลอด เมื่อมีการ
สร า งสะพานหรื อ ทางยกระดั บ ผ า นด า นหน า ของอาคารเหล า นั้ น ทํ า ไมธุ ร กิ จ จึ ง เสี ย หาย
ไมเจริญกาวหนาเหมือนกอน คนไทยก็มีความเชื่อเรื่องความเปนมงคลและอัปมงคลในการสราง
บานเชนเดียวกัน เชน กอนสรางบานตองมีการยกเสาเอก ถาเปนบานที่ตองมีบันได ขั้นบันไดตอง
มีจํานวนเปนเลขคี่ และถาจะใหอยูดีมีสุขตองปลูกตนขนุนไวหลังบาน และตนมะยมไวหนาบาน
เปนตน อยางไรก็ตาม สิ่งที่นาสนใจและนาภูมิใจมากไปกวานี้คือ ภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ไดใช
ประสบการณและการเรียนรูจากธรรมชาติมาเปนประโยชนในการสรางที่พักอาศัย บานทรงไทยมี
รูปรางลักษณะเปนบานที่ยกเสาสูง สรางดวยไม หลังคามีความลาดเทมาก และมีชานบาน เปนตน
ลักษณะบานทรงไทยดังที่กลาวขางตนคือ ความสามารถของบรรพบุรุษในการสรางที่อยูอาศัยให
กลมกลืน กับธรรมชาติจ ะไดพักอาศัยอยางสุขสบาย ไมต องกลัวภัยธรรมชาติ ที่รุ นแรง รบกวน
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ความที่ ป ระเทศไทยของเราอยู ใ นเขตอากาศร อ นและฝนตกค อ นข า งชุ ก และในปริ ม าณที่
คอนขางมาก การสรางบานที่มีเสาสูงนอกจากเปนการปองกันภัยน้ําทวมแลว ยังเปนที่พักผอนที่
เย็นสบายในเวลากลางวัน เนื่องจากมีลมโชยมาแทนที่อากาศรอนที่ลอยตัวสูงขึ้นตามหลักกายภาพ
การที่หลังคาบานมีความลาดเทมากก็เพื่อใหเกิดการระบายน้ําฝนไดอยางดี เมื่อยามมีฝนตกหนัก
ภูมิปญญาของบรรพชนที่สะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูธรรมชาติยังปรากฏใหเห็นไดใน
รู ปของศาสนสถาน โดยเฉพาะอย างยิ่ง ศาลาการเปรี ยญและอุโบสถ อาคารทางศาสนาทั้ง 2
ลักษณะ สรางขึ้นมาเพื่อใชเปนสถานที่ประกอบศาสนกิจหรือศาสนพิธีที่พุทธศาสนิกชนจํานวน
หนึ่งไปรวมตัวกัน ความเปนเมืองรอน และเปน เมืองฝน คือปจจัยทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลทําให
รูปลักษณของศาลาการเปรียญ ซึ่งเปนอาคารคอนขางใหญ เมื่อเทียบกับอาคารที่พักอาศัยมีความสูง
โปรงที่อากาศสามารถถายเทไดจากทุกทิศทาง กรณีของอุโบสถมีลักษณะเปนอาคารที่ผนังโดยรอบ
และมิดชิด เนื่องจากเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป และสิ่งมีคุณคาทางศาสนาอยา งอื่น ซึ่ง โดย
รู ปลัก ษณผูเขาร ว มศาสนกิจ ในอาคารเชนนี้จะรูสึกรอนและอบอาว ตรงกันขาม ผูที่มีโอกาสเขา
ไปในอุโ บสถจะมี ค วามรูสึ ก สงบและร มเย็ น (สวนหนึ่ งเปน เพราะพลัง “ชี่” ซึ่งหมายถึง พลั ง
“ธรรมะ” ในตัวมนุษยเอง) อันเนื่องมาจากความสามารถและความฉลาดของชางโบราณที่ส ร าง
อุโบสถใหมีหลังคาหลายชั้น ทําหนาที่เปนชองระบายความรอนของอากาศที่ลอยตัวสูงขึ้น อากาศ
ที่เย็นกวาจะเคลื่อนที่ผานชองประตูและหนาตางของอุโบสถ
2. กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ในการสัมภาษณ จากผูให
ขอมูลสําคัญทั้ง 3 กลุม พบวา มีความคิดเห็นที่ตรงกัน คือ กระบวนการเรียนรูศาสตรฮวงจุย เปน
วิชาวาดวยการพิจารณาทําเลหรือชัยภูมิที่ดีที่นําโชคลาภมาสูผูที่อยูอาศัย ณ ทําเลที่ถูกตองตามฮวง
จุย ศาสตรฮวงจุยนอกจากจะเกี่ยวของกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลวยัง ประสานเขากันเปน
อยางดีกับความเชื่อที่มีอยูกอน ผานการกลั่นกรองออกมาเปนภูมิปญญาแหงวัฏจักรที่สัมพันธกัน
อยางสมดุลจนกลายเปนวิถีชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา และเขามาเปนองคความรูในศาสตรฮวงจุย
ดวยการศึกษาถึงรูปแบบการดึงเอาพลังที่ดีของธรรมชาติมาใช ไมใชเพียงเรื่องของลมกับน้ํา การ
เสาะแสวงหาพื้ น ที่ ที่ จะเหมาะแก ก ารปลู ก บ านอยู อ าศั ย อัน เปน ปจ จัย แรกที่สํ าคั ญ ที่สุ ด ของ
มนุษย ซึ่งถือวาเปนการสรางครอบครัวหรือแหลงพักพิงที่สามารถใหความอบอุนและรมเย็นเปน
สุขใหกับทุกชีวิต
2.1 ซินแส/อาจารย ผูถายทอดความรู ศาสตรฮวงจุยในสังคมไทย จากการคนควา
ศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ พบวา ผูที่เปนซินแส/อาจารย ผูถายทอดความรูศาสตรฮวงจุย ควร
มีคุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปน ดังนี้
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2.1.1 เปนผูที่มีความรอบรูเกี่ยวกับดวงจีน “ โปยยี่ซี้เถียว” เปนอยางดี คือตองรู
วาบาน (ที่อยูอาศัย) สุสาน (ที่ฝงศพ) หรืออาคารสํานักงานนั้นจะสงผลดีหรือรายใหกับใคร หมายถึง
เจาของ ผูอยูอาศัย ลูกจาง บริวาร (ฮวงจุยธาตุทั้ง 5 ของแตละคนคือ ธาตุไม ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุ
ทอง ธาตุ น้ํา) สามารถใหคําปรึกษาการจัดฮวงจุย ได ถูกต องตามตําราและดวงชะตาของ แตละ
บุคคล
2.1.2 เปนผูที่มีความรอบรูเกี่ยวกับวิชาฮวงจุย ไมเพียงแตศึกษาจากหนังสืออยาง
เดียวเทานั้น แตตองติดตามครูบาอาจารยขึ้นเขาลงหวยเพื่อหาประสบการณจนเกิดความชํานาญจึง
จะสามารถจัดฮวงจุยได
2.1.3 มีการฝกฝนประสบการณในการดูฮวงจุย
21.4 มีคุณธรรม ขอนี้สําคัญที่สุด สมัยกอนคนที่จะเปนซินแสสวนมากจะเปน
นั ก บวช หรื อ เป น คนที่ พิ ก าร คื อ ไม ห วั ง ลาภสั ก การะ แต เ ป น ไปเพื่ อ อนุ เ คราะห ช ว ยเหลื อ
โดยการจัดฮวงจุยตองไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น ถาใครทําผิดพลาด คิดทํารายผูอื่น
ถาไปพบกับคนที่มีคุณธรรม ผลกรรมจะยอนกลับเขามาหาตนเอง และจะรายแรงเปน สองเทาเปน
อยางนอย
2.1.5 รูจัก การวิเคราะหด ว ยปญญา และจัดความสัมพัน ธระหวางดวงชะตา
มนุษยกับสภาพแวดลอมธรรมชาติ
ในอดี ต หมอดู ฮ วงจุ ย อาจเป น นั ก ปราชญ พ ระหรื อ คนธรรมดาที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และการถายทอดวิชาฮวงจุยสวนใหญเปนการถายทอด แบบปากตอปากจากพอสูลูก
ชาย ถายทอดสูหลานชายเปนรุนๆไป ในอดีตไมปรากฏวามีหมอดูฮวงจุยที่เปนหญิง เนื่องจากคํา
สอนของขงจื๊อที่หามมิใหถายทอดความรูที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์ใหแกผูหญิง แตปจจุบันปรากฏวามี
หมอดูฮวงจุยที่เปนผูหญิงเกิดขึ้นมาบางแลวอาจเปนเพราะศาสตรฮวงจุยมีความละเอียดออนทําให
เหมาะกับเพศหญิงก็เปนได หมอดูฮวงจุยจะมีความรูเกี่ ยวกับโชคชะตาของมนุษยและโลก ซึ่งจะ
แปลความหมายของสัญญาณในธรรมชาติที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา ทั้งกําหนดตําแหนงที่อยู
ของมนุษยในจักรวาลวาควรอยูตรงไหนจึงจะมีสุขภาพดี หมอดูฮวงจุยตองเคารพตอสภาพแวดลอม
สามารถวิเคราะหลักษณะดีรายของ ภูเขา ต นไม ลม น้ํา และดวงดาว แตสําหรับคนจีนแลวไม
สามารถแยกแยะไดวา หมอดูคนใดฉลาดที่สุด หรือหมอดูคนไหน เปนพวกหลอกลวงตมตุนมีจิตใจ
คับแคบ คือ เพียงแต จะเอาคาจางในการดูฮวงจุยในราคาสูงเทานั้ น ซึ่งเราสามารถพบเห็น ได
โดยทั่วไป (อํานวยชัย ปฏิพันธเผาพงษ 2537,19) นักดูฮวงจุย หรือซินแส หรือผูเชี่ยวชาญทางดาน
ฮวงจุยที่ดีควรมีการปฏิบัติตน ไดแก แนะนําประชาชนใหใชวิชาฮวงจุยอยางมีเหตุผลไมใชแนะนํา
ใหงมงาย ใหประชาชนไดทราบถึงปรัชญาคําสอนและหัวใจของศาสตรฮวงจุยอยางถูกตองพรอม
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แนะนําใหนําไปปฏิบัติ โดยใชสติปญญา ใหรูคุณโทษของศาสตรฮวงจุย ชี้แนะประชาชนถึงองค
ความรูที่ถูกตองของวิชา คือ คุณธรรม ชี้แจงการตรวจสอบการหาทําเลตามหลักการและขั้นตอนที่
ถูกตองโดยไมปดบังอําพราง แนะนําวิธีการแกไขปรับปรุงทําเลดวยวิธีการที่ไมสรางความเดือดรอน
หรือเสียทรัพยสิน มีความเมตตากรุณา เปนตน (จิตรา กอนันทเกียรติ 2542,59-61)
ครอบครัวคนจีนจะผูกพันกับซินแสฮวงจุย เพื่ อเปนหลักประกันวาฮวงจุยบาน
สํานักงาน รานคา และโรงงานของพวกเขาจะเกื้อกูลใหเกิดโชคลาภในระดับสูงสุด และสะเทินหรือ
ลดสิ่งไมดี จากผลของสภาพแวดลอมใหอยูในระดั บต่ําสุด ปกติ แลว ซินแสฮวงจุยจะกลายเปน ที่
ปรึกษาประจําครอบครัวไป และมักถูกขอคําแนะนําในเกือบทุกเรื่อง โดยซินแส ฮวงจุยจะใหบริการ
หลายอยาง ตั้งแตก ารเลือกและประเมินสถานที่ตั้ ง การออกแบบ และการวางผัง ไปจนถึงการ
ปรับเปลี่ยนบาน สํานัก งาน รานคา โรงงาน และนิ คมอุตสาหกรรม ทั้งยังใหฤกษและพิธีกรรม
สําหรับเหตุการณตางๆ อยางหลากหลายอีกดวย กรณีที่แพรหลายที่สุดไดแก การเปดรานใหม การ
ยายเขาบานหรือสํานักงาน การเซ็นสัญญาที่สําคัญ การลงเสาเอก การตัดตนไม การทุบผนัง การขุด
บอ ตลอดถึงฤกษแตงงาน รวมทั้งฤกษฝงศพ และพิธีฝงศพ
ตัวอย่างการเป็ นซินแส/อาจารย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยในสังคมไทย
1. ซินแส/อาจารย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ท่ านที 1
เสนทางการเปนซินแส และรั บเปนอาจารย เปนวิทยากรพิเศษ บรรยายให
ความรูเรื่องศาสตรฮวงจุยและโหงวเฮง เริ่มตนในสมัยเด็ก โดยมีโอกาสติดตามมารดาไปพยากรณ
ตามที่ตาง ๆ โดยศาสตรฮวงจุยนี้มารดาเขาสืบทอดมาจากคุณยาย ตนตระกูลเปนคนจีนอพยพมา
จากเมืองซัวเถา จนตอมามีโอกาสศึกษาศาสตรฮวงจุยกับอาจารยที่มีชื่อเสียงจากตางประเทศ
“….รูจั ก กับ อาจารย ตั งซิ ว เง็ ก ” จากการที่คุณ แมไ ด เชิ ญอาจารยมาชว ย
ตรวจสอบฮวงจุยสุสานตระกูล เพราะมีเหตุบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตกอนวัยอันควร
ตั้งแตคุณทวด คุณปู คุณยา คุณอาคนที่สอง และบิดา ซึ่งทุกคนฝงอยูในสุสานเดียวกัน
“อาจารยตั งซิว เง็ก ปกติ จ ะอยูที่กัว ลาลัมเปอร มาเลเซี ย ทานก็นั่ งเครื่ องบินมาลงที่
สุราษฎรธานี เพื่อมาดูฮวงจุยตามคําเชิญของคุณแม หลังตรวจสอบก็แนะนําใหขุด
สุสานบรรพบุรุษ เพราะที่ดินตรงนั้นไมดี เปนที่ผีดิบ คือทําใหรางไมเนาเปอย และจะ
ดึงลูกหลานไปเลี้ยงตัวเอง แตคุณแมก็ยังไมเชื่อ จึงไปไตหวันเพื่อพบกับอาจารยปู คือ
ซินแสจังจื๋อหน่ํา ซึ่งเปนอาจารยของอาจารยตังซิวเง็ก หลังเดินทาง กลับมาคุณแมจึงขุด
หลุมศพ พบวาหลายรางที่ตายมานับสิบปกลับมีสภาพไมเนาไมเปอย แครางแหงไป ใน
ที่สุด ก็ตั ดสิน ใจนําไปเผาแลวเก็บเถากระดูก แทน เพราะไมมีที่ดิน ที่เหมาะสมจะฝง
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จากนั้น อาคนที่สี่ที่กําลังปวยหนัก ก็หาย จากจุด นั้นผมจึงเพิ่ม ความสนใจในศาสตร
ฮวงจุยมากขึ้น….” (ขอมูลการสัมภาษณ,ซินแสฮวงจุย)
จากนั้ น จึงได ติ ดตามอาจารยทานนี้ อยูนาน พยายามแอบฝก เรี ยน แต ก็ไมเขาใจ
จนไดกราบอาจารย เปนพอบุญธรรมจึงไดรับการถายทอดวิชาให จนไดรูลึก-รูจริงในศาสตรนี้
“….โดยสิ่งที่อาจารยสอนเสมอ และทําใหผมยืนอยูไดจนถึงวันนี้ คือความมี
คุณธรรม ตอนฝากตัวเพื่อขอเรียน อาจารยใหปฏิญาณจุดธูปสาบานตัว สั่งเลยวาหาม
ไปดูใหคนเลว โหงวเฮงเลว จมูกเหยี่ยว ตาเหยี่ยว ประเภทไมมีน้ําใจ และอาชีพบาง
อาชีพที่หามไมใ หดู เชน เจาของบอน ซอง โรงฆาสัต ว และสั่งวาวิชานี้ ถายทอดได
เฉพาะลูกชาย หามถายทอดใหลูกสาวและภรรยา ไมใหถายทอดใหคนนอกตระกูล คน
ในครอบครัว….” (ขอมูลการสัมภาษณ,ซินแสฮวงจุย)
สวนการเรียนการสอนที่สถาบันจะเปนอีกรูปแบบหนึ่ง คือถาตองการความรู ก็มีการ
ถายทอดใหต ามหลักวิชา ซึ่งมีระดั บเบื้องต นจนถึง ระดั บสูง แต ระดั บสูงต องปฏิญาณตนวาหาม
หลอกลวง หามเอาไปใหรายคน หากผิดคําพูดจะมีอันเปนไป อีกประเภทคือเรียนเพื่อจะเปนหมอดู
ประเภทนี้เราตองดูโหงวเฮงที่ดี ตองคัดคนดี มีความซื่อสัตย
2. ซินแส/อาจารย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ท่ านที 2
ไดมุงมั่นศึกษาภูมิปญญาโบราณของโลกตะวันออก โดยเริ่มตนศึกษาวิชาจาก
อาจารยในประเทศไทยมากกวา 10 ทาน แลวไดเดินทางไปขอเรียนรูเพิ่มเติมจากอาจารยที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกอีกหลายทาน ซึ่งเปนผูที่ไดรับการสืบทอดวิชาสายตรงจากปรมาจารยผูคิดคน โดยใชเวลา
คนควารวมทั้งสิ้นกวา 26 ป เพือ่ รวบรวมองคความรูตางๆที่กระจัดกระจายอยูทั่วโลกนํากลับมาสู
ประเทศไทย จนเขาใจถึงแกนแทของแตละวิชา สามารถกลั่นกรองสาระความรูใหเปนระบบ มี
เหตุผลทางตรรกะวิทยา และมีหลักการทางวิทยาศาสตรรองรับอยางแทจริง แยกออกจากเปลือก
นอกที่มีแตความเชื่ออันงมงาย ไสยศาสตร ลัทธิศาสนาที่ปะปนอยูเปนจํานวนมาก จึงสามารถนํา
ความรูที่ถูกตองมาใชชวยแกไขปญหาแกผูที่มาปรึกษาไดอยางเปนระบบ โดยผนวกเอาความรูและ
วิทยาการของโลกสมัยใหมกับภูมิปญญาจากอารยธรรมโบราณ
“….ผสานเขาไวด วยกันเปน หนึ่ งเดียว ทําใหผูที่มาขอรับคําปรึ กษาไดรั บ
แนวทางในการจัดการและแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม ตางจากซินแสสมัย
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เกาที่ขาดความรูและความเขาใจในสถานการณความเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
อยางแทจริง อยางเชน ในสมัยโบราณไมเคยมีตึ กสูง ไมมีศูนยการคาขนาดใหญที่มี
รานคายอยภายในเปนจํานวนมาก ไมมีรถยนต ไมมีกระจกใสที่กั้นใหเฉพาะแสงผาน
ไดแตลมไมเขา ไมมีเครื่องใชไฟฟา จึงไมมีคัมภีรใดบอกถึงวิธีบริหารกระแสพลังที่เกิด
จากสิ่งเหลานี้ แต จะต องเกิด จากการทําความเขาใจหลักการของวิชาที่ลึก ซึ้ง จึงจะ
สามารถนํามาประยุกตพลิกแพลงใชได….” (ขอมูลการสัมภาษณ,ซินแสฮวงจุย)
ตําราฮวงจุยโบราณที่อาจารยสว นใหญศึกษากัน อยูใ นปจจุบัน มีก ารตี ความและ
นําไปใชงานกันอยางไมถูกตอง จึงไดพัฒนาตําราศาสตรฮวงจุยที่ถูกตองตามหลักวิชาและเผยแพร
ใหแกผทู ี่สนใจไดมาศึกษาและเรียนรู
3. ซินแส/อาจารย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ท่ านที 3
เปน ผูที่ชื่นชอบและศึก ษาในวิชาโหราศาตรตั้ งแต อายุเพียง 11 ป และเรี ยนรู
อยางตอเนื่อง จากนั้นไดตอยอดเพิ่มเติมอีก 2 สาขา คือ 1. โหราศาสตรภาคพยากรณ (ศาสตรการ
ทํานายทั่วไป) 2. โหราศาสตรภาคคํานวณ (การเคลื่อนที่ของดวงดาว) อีกทั้งยังไดศึกษาตอเกี่ยว
ศาสตรฮวงจุยทั้งใน และตางประเทศ มีจุดเดนในการพยากรณ คือ การผสมผสานระหวางศาสตร
ภาคพยากรณกับศาสตรภาคคํานวณ ซึ่งผลคําทํานายที่ไดออกมานั้นมีความ ละเอียดและแมนยํา เปน
เหตุ และผลสามารถเห็น ได จ ริง เสมือนเปน ที่ปรึ ก ษา อีก ทั้งยังมี ก ารแนะนํ าวิธีแกไขได พัฒ นา
โปรแกรมที่เกี่ยวกับการทํานายโชคชะตาโดยยึดหลักการจากตําราโหราศาสตรบวกกับการวิเคราะห
จัดระบบอยางจริงจัง เพียง ใสขอมูล วัน เดือน ปเกิด และเวลาเกิด (เวลาตกฟาก) ซึ่งเปนขอมูล
เฉพาะตัวของแตละบุคคล แมฝาแฝดที่เกิดเวลาใกลเคียงกันแตตางกันเพียงเสี้ยวนาทีก็ยังมีดวงชะตา
ที่แตก ตางกัน ดังนั้นการใสเวลาเกิดเขาไปในขอมูลการทํานายจะทําใหผูที่เขามาใชบริการไดรูคํา
ทํานายอย างละเอีย ด เจาะลึ ก และแมน ยํา อีก ทั้ง ยังได มีก ารพัฒ นาระบบใหมีก ารจดจํา ขอมู ล
เฉพาะตัวของคุณ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว นับวาเปนระบบศาสตรฮวงจุยทันสมัยที่สุด
4. ซินแส/อาจารย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ท่ านที 4
เปนชาวไทยเชื้อสายจีน โดยสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปริญญาโทดานจิตวิทยา จากประเทศสหรัฐอเมริกา สวนวิชาฮวงจุย
อาจารยกลาววาไดรับการถายทอดมาจากคุณพอ
“….ตระกูลผมเปนคนเซี่ยงไฮ ศึกษาวิชาฮวงจุยแบบถายทอดกันมา คือตอน
สมัยสงครามที่จีนแดงบุก คุณปูเปนทหารในระดับจอมพลคนหนึ่งของเจียง ไค เช็ค
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คุณปูเขาเปนทหารเลยรูวาสถานการณบานเมืองเปนอยางไร ก็บอกใหลูกหลานอพยพ
ไปยังทีต่ างๆ บางคนไปอยูอเมริกา บางคนไปอยูอังกฤษ บางคนไปอยูมาเลเซีย สวน
สายของผมมาอยูที่เมืองไทย ผมจึงเกิดและเติบโตในประเทศไทย คุณปูเปนผูที่มีความรู
ในศาสตรวิชาฮวงจุยที่เรียกวา "เตาหมวกดํา" เปนอยางดี ซึ่งศาสตรฮวงจุยเตาหมวกดํา
นี้ถือเปนศาสตรชั้นสูง และจะถายทอดเฉพาะจักรพรรดิและขุนนางจีนชั้นสูงเทานั้น
คุณปูถายทอดวิชาใหคุณพอ ผมไดรับการถายทอดจากคุณพออีกที และตัวผมเอง
เดิ นทางไปศึกษาเพิ่มเติ มที่ประเทศจีน เพราะคือต นกําเนิด วิชา ทิเบต อิน เดี ยบาง
แมกระทั่งเดินทางตามหาซินแสชื่อดังเพื่อสอนวิชาทั่วเกาะฮองกงเปนเวลานานกวา
30 ป และยังไดเดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมทั้งในพมา มอญ เขมร รวมถึงศึกษาเรื่องราว
ของพุทธประวัติและพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ" ปรมาจารย แหงวิชาฮวง
จุยกลาว….” (ขอมูลการสัมภาษณ,ซินแสฮวงจุย)
ประสบการณใ นศาสตร ฮวงจุย กอนที่อาจารย จะมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่ว โลก ตอง
ศึกษาคนควาและตระเวนไปเรียนมาแลวหลายประเทศ พอชวงเวลาปดเทอม มารดาก็จะพาไปเรียน
ที่ประเทศฮองกงกับจีน แต หลังจากจบมหาวิทยาลัยก็ย าวเลย ไปอยูฮองกงไปเรี ยนวิชาฮวงจุย
จากนั้นไปตอที่กวางตุง แลวไปปกกิ่ง เรียนวิ ชาตางๆ เกี่ยวกับเรื่องของพลังทั้งหมด ไมวาจะเปน
กําลังภายใน รํามวย ฝงเข็ม อะไรที่เปนศาสตรเกี่ยวกับพลังเรียนหมด ตระเวนเรียนกับอาจารยที่
ความรูสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามหาอาจารยไปเรื่อยๆ เมื่อมีประสบการณและวิชาความรูมากพอสมควร
แลว อาจารยก็เริ่มดูฮวงจุย รวมถึงดูเรื่องปราบผี เรื่องเจ็บปวย คนหาย ฯลฯ ใหกับคนอื่นๆ จน
กลายมาเปนแบบปากตอปาก คนก็เริ่มเขามาหาอาจารยเรื่อยๆ สวนชื่อเสียงระดับนานาชาติในการ
ทํา ฮวงจุย เริ่มจากญาติที่ฮองกงและที่จีนกอน บรรดาญาติของอาจารยเปนหมอฮวงจุยที่อยูในวงการ
ของดารา นักการเมือง เวลาไปเขาจะแนะนําใหเรารูจัก ใหเราทํา พอทําสําเร็จก็บอกตอๆ กัน แพร
ขยายมาถึงเมืองไทย มีด าราคนไทย นักการเมืองคนไทย มาขอความชวยเหลือ แลว พอทําสําเร็ จ
ไดผลดี เขาก็เอาไปพูดตอกันไป สวนเรื่อง คาใชจาย อาจารยกลาววา ถาเปนคนไทยไมมีคาใชจาย
ฟรีหมด การทําใหคนอื่นถือวาทําบุญ แตถาดูฮวงจุยที่ตางประเทศจะคิดคาใชจาย
“….ไปทําใหตางประเทศคาตัวผมวันละลาน คือมันเปนคาตัวมาตรฐานเมือง
นอก อยางฮองกงนี่มาตรฐานเขา 3 ชั่วโมง 80,000 เหรียญ หรือราว 400,000 บาท ถาผม
อยูตางประเทศก็ถือวาทําเปนอาชีพนะ แตถามาทําในประเทศไทย เชน ทําเนียบรัฐบาล
สภา สนามมา สนามบินสุวรรณภูมิ อันนี้ฟรีไมไดสักแดง เพราะถือวาทําบุญ แตถาเปน
เอกชนไมฟรีนะครับ เพราะเราเอาเงินไปชวยคนตอ เอาเงินใสซองไปสรางสะพาน

101
สรางวัด สวนทรัพยสินเงินทองทรัพยสินที่ไดมาแบบที่เห็น อาจารยทานย้ําวาไมไดใช
วิชาเก็บเงินเปนคาชวยเหลือแตอยางใด แตทวาพอเขาไปชวยเหลือแลว กิจการดีขึ้น
ชีวิตดีขึ้น ตําแหนงใหญขึ้นจริง ตามคําแนะนําคนที่ชวยเหลือไปมอบสินน้ําใจใหเรา
โดยที่ไมเรียกรอง….” (ขอมูลการสัมภาษณ,ซินแสฮวงจุย)
5. ซินแส/อาจารย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ท่ านที 5
เปนอาจารยรับ เชิญพิเศษของสถาบันการศึกษาตางๆ และเปนที่ปรึก ษาใหกับ
บริษัทหลายแหงอาจารยวิศิษฏ ไดรับการถายทอดศาสตรสําคัญตางๆ ของชาวจีนผานคุณปูที่ได
ศึกษามาจากคุณปูทวดซึ่งเปนผูวาราชการจังหวัดอยูที่ประเทศจีน ไดรับการถายทอดความรูจากการ
ที่คุณปูทวดเกิดในตระกูลใหญ และมีตําแหนงหนาที่ทางราชการที่สําคัญ จึงตองศึกษาคัมภีร โหงว
เก็ง” หรือ คัมภีร 5 เลม ที่วาดวยเรื่องของการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี ภูมิศาสตร และการ
พยากรณ เมื่อคุณปูไดอพยพหนีสงครามมาตั้งรกรากอยูที่ประเทศไทย ก็ไดถายทอดศาสตรสําคัญ
ตางๆ ที่ไดศึกษามาจากคุณปูทวดใหกับหลาน และเมื่อไดเดินทางไปศึกษาตอเรื่องการผังเมือง ที่
ประเทศเยอรมัน ทําใหทราบวาปจจุบันนี้ฮวงจุยไมไดเปนเรื่องเฉพาะของชาวเอเชียเทานั้น เพราะ
ทั้งชาวยุโรปและอเมริกาตางก็ใหความสําคัญในเรื่องฮวงจุย จนเกิดเปนกระแสความตองการที่จะ
ศึกษาวิชาฮวงจุยไปทั่วโลกตะวันตก ตําราฮวงจุยที่เปนภาษาจีนได รับการถายทอดแปลออกมา
มากมายหลายภาษา อาจารยกลาววา ตนเองไมไดดํารงฐานะเปนซินแสหรือหมอดู แตเปนผูที่มี
ความสนใจศึกษาคนควา และตองการเผยแพรศาสตรของจีนใหกับสาธารณชน ทั้งทางดานวิชาการ
และหลักปรัชญาคุณธรรม ที่แฝงอยูในศาสตรอันแสดงถึงภูมิปญญาของมนุษย ที่มีมานานนับพันป
แลว
2.2 การถ่ ายทอดและวิธีเรียนรู้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย
ในการถายทอดและวิธีเรี ย นรู ศาสตรฮวงจุย สามารถแบ งได ออกเปน 2
ประเภท คือ การถายทอดรูปแบบเปนทางการโดยวิธีการบรรยาย และการถายทอดความรูอยางไม
เปนทางการโดยผานทางความสัมพันธของครอบครัว
2.2.1 การถายทอดเปน ทางการโดยวิธีก ารบรรยาย เปนการถายทอดความรู
ดวยการเปด สอนอบรมและเรียนรูในสถาบัน การศึกษาเอกชนตางๆ เชน สถาบันศาสตร ฮวงจุย
ประเทศไทย โดยจะมีหลักสูตรการสอนในระยะสั้นๆ เชนการเรียนเรื่องฮวงจุยซาฮะซี่เก็กเพื่อดู
ทิศทางและการใชเข็มทิศ การเรียนเรื่องฤกษยาม การเรียนเรื่องดวงจีนโปยหยี่สี่เถียวการหาธาตุที่
สําคัญฮวงจุยภาคสนามและ Workshop การจัดฮวงจุยดวยตนเอง แตในสถาบันการศึกษาของรัฐยัง
ไมมีก ารเปดสอนศาสตร ฮวงจุยมีเพียงแตก ารทําวิจัยที่เกี่ยวของระหวางศาสตร ฮวงจุยกับสาขา
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สถาปตยกรรม นอกจากนี้ยังมีการถายทอดความรูในรูปแบบการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสและ
สื่อมัลติมีเดียเผยแพรทางเว็บไซตเพื่อใหผูที่สนใจในเรื่องของศาสตรฮวงจุยไดศึกษาและเรียนรู
2.2.2 การถายทอดความรูอยางไมเปนทางการโดยผานทางความสัมพันธของ
ครอบครัว และเครือญาติ โดยผูถายทอดจะถายทอดความรูศาสตรฮวงจุยดวยการบอกเลาและมอบ
ตํารา แลวใหผูเรียนสังเกตและจดจํานําไปทําเปนแบบอยางตอไป ซึ่งการเรียนรูวิธีนี้จะตองอาศัย
ประสบการณโดยผานตัวบุคคลเปนสําคัญ
“….หลังจากไดทํางานอยูในวงการ ก็ไดเจอผูหลักผูใหญ อาจารย
ที่ผานมาในชีวิตแลวก็ไดแนะนําวา คุณทําอยางนี้ซิ คุณทําอยางนั้นซิ ที่มีความสนใจ
ศึ ก ษาศาสตร ฮ วงจุ ย นี้ ก็ เ พราะรู สึ ก ว า เป น ความรู ที่ ส อดคล อ งกั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น
สามารถนําไปใชไดไมเสียหายอะไร….” (ขอมูลการสัมภาษณ,ซินแสฮวงจุย 0202)
2.3 เนือหาทีต้องเรียนรู้ ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย
2.3.1 ปรัชญาฮวงจุย โดยเริ่มจากปรัชญาเต า เนื่องจากปรัชญาเตาถือเปนที่ สุด
แหงแหลงกําเนิดของสรรพชีวิต พลังหยินหยางและพลังชี่อันเปนหัวใจของการพิจารณาฮวงจุยนั้น
เกิดจากความกลมกลืนแหงเตา ซึ่งจะกลาวถึงในสวนนี้เพื่ออธิบายเรื่องสมดุลและผลกระทบของ
หยิน หยางและพลังชี่ที่มีตอพื้นที่ตางๆ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของหยิน
หยางสามารถอธิบายไดดวยกั้ว หรือไทรแกรม (Trigram) ทั้งแปดใน คัมภีรอี้จิง ซึ่งเปนคัมภีรจีน
โบราณที่ถือกําเนิดขึ้นเมื่อหลายพันปกอน กั้วแตละชุดแบบเกี่ยวพันทั้งกับทิศตางๆ ของเข็มทิศและ
ธาตุทั้งหาตามความเชื่อแบบจีน โดยกั้วทั้งแปดจะเปนพื้นฐานในการใชเข็มทิศปาจื้อ เพื่อพิจารณาวา
ธาตุทั้งหาในบานกลมกลืนกันหรือไม นอกจากนี้เนื้อหาสอนใหรูจักการมองผืนดินวาเปนพลังที่
เคลื่อนที่ไดและมีชีวิตซึ่งมีทั้งคุณและโทษ ตามหลักฮวงจุย พลังงานในผืนดินและผืนน้ําจะปรากฏ
ในรูปของมังกร ซึ่งในสวนนี้จะกลาวถึงคุณลักษณะของมังกรที่อยูในสัณฐานตางๆ ตามธรรมชาติ
2.3.2 หลักการที่สําคัญของศาสตรฮวงจุย
1. เต๋า โดยแกนแทแลว ฮวงจุยคือวิธีการทํางานรวมกับความกลมกลืน
ตามธรรมชาติหรือกฎของจักรวาลที่เรียกวา เตา เรามักแปลคําวา เตา วาวิถี หรือ เสนทาง เสนทางที่
เหลาเมธีปราชญและเหลาเซียนดําเนินตามมาหลายศตวรรษ แตเตามีความหมายที่ล้ําลึกกวานั้น เตา
คือแหลงกําเนิดสูงสุดของสรรพชีวิต เตา คือตนกําเนิดของสรรพสิ่งซึ่งดํารงอยูตั้งแตกอนการสราง
จักรวาล แมวาลักษณะที่แทจริงของเตาจะอยูเหนือรูปลักษณและคําจํากัดความ เราก็ยังเห็นการ
แสดงออกของเตาในแบบแผนของธรรมชาติ และในการพึ่งพากันและกัน ของสิ่งมีชีวิต ทุก ชนิ ด
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ฮวงจุยเปนวิธีหนึ่งในการอธิบายความสัมพันธระหวางมนุษยกับเตา เปนแนวทางในการอยูกับพลัง
ซึ่งมีมาแตเกากอนนี้อยางกลมกลืน ในทางฮวงจุยแลว ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม
ไมไดอยูในลักษณะของการเปนผูควบคุมที่ฝายหนึ่งมีอํานาจเหนือกวาอีกฝาย แตเปนความสัมพันธ
แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันรูปแบบของความเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลตางๆ ในภูมิประเทศรวมทั้ง
ในอารมณของมนุษย สะทอนถึงความเคลื่อนไหวของเตา วันที่ทองฟาแจมใสอาจกลั บกลายเปนมี
เมฆมาก พายุที่โหมกระหน่ําอาจเปดทางใหความสงบนิ่งเขามาแทนที่ ดานบวกและดานลบของ
สรรพสิ่งลวนมีขึ้นมีลง ไมมีสิ่งใดสรางขึ้นหรือดํารงอยูไดอยางโดดเดี่ยว แตละชีวิตเจริญเติบโต
จากนั้นก็เสื่อมสลายเพื่อกลับคืนสูเตา และในกระบวนการเสื่อมสลายนี้ ก็กอกําเนิดชีวิตใหมขึ้น
ฮวงจุยเปนวิธีหนึ่งในการพิจารณากระบวนการการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อคนหาวาบริเวณใดมี
พลังงานแหงการใหชีวิต บริเวณใดมีพลังงานแหงความเสื่อมสลาย รวมทั้งสรางสมดุลใหแกธาตุ
ตางๆ และแกไขขอบกพรองที่มี
2. ฟ้ า ดิน และคน ฟา ดิน และคน อันกอปรเปนองคสาม คือสิ่งที่เตา
แสดงออกมาและมักแทนดวยภาพวาดภูมิทัศนแบบจีน ภาพยอดเขาตระหงานสูงเสียดฟาที่ซอนตัว
อยูในหมูเมฆเปนสัญลักษณของการรวมเปนหนึ่งระหวางฟากับดิน ไหลเขาที่สูงชันสมดุลกับชาย
เขาเขียวขจีที่ทอดตัวลงบรรจบน้ําเปนสัญลักษณของพลังงานดิน ซึ่งสรางความเจริญเติบโตงอกงาม
ในภาพประกอบดวยภาพบานเรือน ผูคนกําลังตกปลา ทําไรไถนาและเลี้ยงสัตวหรือเดินทางลัดเลาะ
ไปตามเสนทางบนภูเขา บานเรือนและวัดวาอาราม ลวนกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศซึ่งทําหนาที่
ปกปองอาณาบริเวณ ทําใหสมดุลระหวางฟา ดิน และคนสมบูรณ
3. หยินกับหยาง หยินกับหยางเปนพลังธรรมชาติที่ปรากฏในทุกชีวิต มี
ขึ้นมีลงขยายตัวและหดตัวอยางตอเนื่องหยินกับหยางอยูในภาวะที่เคลื่อนไหวอยูเสมอ และสราง
แบบแผนการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผานการสอดประสานระหวางกัน การสอดประสานของหยิน
กับหยางเห็นไดชัดเจนในวัฏจักรของฤดูกาล หยางมีพลังสูงที่สุดในฤดูรอนอันรอนระอุ ในขณะที่
หยินออนลงถึงขีดสุด เมื่อฤดูใบไมรวงคืบคลานเขามา หยินจะกลับมามีพลัง สวนหยางเริ่มเสื่อม
สลาย ครั้นถึงกลางฤดูหนาว หยางจึงหมดพลังไป ในขณะที่หยินกลับทรงพลังขึ้นมาแทน แตเมื่อ
ความอบอุนกลับมาอีกครั้งในฤดูใบไมผลิ หยางก็จะเริ่มขยายตัวอีกครั้ง ในทางฮวงจุย หยินหยางมี
มิติที่มากกวาและแตกตางไปจากนั้น ภูมิประเทศแบงออกเปนดินกับน้ํา ดินสงบนิ่งและเปนหยิน
สวนน้ํามีชีวิตชีวาและเปนหยาง ฉะนั้นสถานที่ที่ฮวงจุยดีที่สุดจึงตองประกอบดวยภูเขาและแมน้ํา
นอกจากจัดวาหยินคือภูเขาและหยางคือน้ําแลว ยังสามารถแบงยอยออกไดอีกตามลักษณะของภูเขา
และสายน้ํา เชน ภูเขาที่สูงชันกับภูเขาที่ลาดขึ้นลงเปนลอนคลื่นและน้ําเชี่ยวกับน้ํานิ่งยกตัวอยางเชน
ยอดเขาที่ขรุขระจะมีคุณสมบัติเปนหยิน ขณะที่ยอดเขาที่ราบเรียบมีคุณสมบัติเปนหยาง หนาผาที่สูง

104
ชันเปนหยิน สวนไหลเขาที่คอยๆ ลาดเอียงลงมาเปนหยาง หยางจะมีพลังในทางสรรคสรางขณะที่
หยิน อาจเป น อัน ตรายและมี พลัง ในทางทําลายลาง น้ํ า นิ่ งจะเป น แหลง สะสมพลังงานและมี
คุณสมบัติเปนหยาง ขณะที่น้ําที่ไหลเชี่ยวจะทําใหพลังงานกระจายออกและมีคุณสมบัติ เปนหยิน
สายน้ําที่มีรูปรางบิดเบี้ยวหรือมีโคงหักศอกจะเปนหยิน สวนสายน้ําที่แมจะคดเคี้ยวแตไหลเอื่อย
อยางสม่ําเสมอเปนหยาง เนื่องจากกอใหเกิดพลังดานบวก น้ําที่ผุดขึ้นจากพื้นดินเปนหยิน แตเมื่อ
ซึมซาบลงสูดินเพื่อหลอเลี้ยงลําธารใตดินจะกลายเปนหยาง ไมมีสิ่งใดเปนหยินหรือหยางเพียงอยาง
เดียว เพราะพลังเชนนี้มีการสอดประสานกันอยางตอเนื่อง กลาวไดวา มีหยินอยูในหยางและมีหยาง
อยูในหยินนั่นเองความสัมพันธระหวางกันนี้คือแกนของฮวงจุย และการเขาใจหยินกับหยางนั้น
สําคัญอยางยิ่งตอการประเมินสภาพแวดลอมอยางถูกตองและแมนยํา
4. ชี ทั่วผืนฟาและแผนดินมีหลี่และมีชี่ หลี่ คือเตาที่จัดการรูปแบบตางๆ
จากเบื้องบน และเปนรากเหงาของทุกสรรพสิ่ง ชี่ คือสิ่งที่สรรคสรางรูปแบบตางๆ จากเบื้องลาง
เปนเครื่องมือและวัตถุดิบที่ประกอบกันเปนทุกสรรพสิ่ง ชี่ คือลมหายใจที่ใหชีวิต หรือพลังงานที่
กําหนดรูปรางและสรางการเคลื่อนไหวใหแกสรรพสิ่ง เปนพลังที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง สถานที่ซึ่งชี่รวมตัวกันจะเกิดพลังดานบวก และสถานที่ซึ่งชี่กระจายตัวจะมีพลังดานลบ
เขามาแทนที่ เราอาจจัดทิศทางใหชี่ไหลมารวมในที่ที่ตองการไดเพื่อเสริมโชคลาภของสถานที่แหง
นั้น แตหากพื้นที่นั้นไมมีชองทางใหชี่เคลื่อนไหว ก็จะกลายเปนการกักพลังงานไปเสียเองขณะที่ใน
พื้นที่ที่เปดโลง ชี่จะไหลผานอยางรวดเร็วและหายไปในที่สุดเฟอรนิเจอรอาจเปนตัวสกัดกั้นการ
ไหลของชี่ หรือชี่อาจเล็ดลอดผานประตูที่เปดทิ้งไวออกไป อยางไรก็ตาม โดยมากแลวเราสามารถ
กําหนดและควบคุมการไหลของชี่ได เพื่อปองกันพลังดานลบที่อาจทําใหพลังชีวิตเหือดหายไป
นอกเหนือจากชี่ที่ไหลไปตามพื้นดินและแมน้ํา และชี่ที่สะสมและกระจายตัวอยูตามจุดตางๆ บน
พื้นดินแลว ยังมีชี่แหงทองฟา คือชี่ที่ควบคุมวัฏจักรของฤดูกาล อันเปนหนึ่งเดียวกับหยินหยาง ชี่
แหงทองฟาแบงออกเปน 24 ชวง ซึ่งกําหนดสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมทางการเกษตรในแตละ
ชวงเวลาของป ชวงแรกคือ หลี่ชุน หรือชวงตนฤดูใบไมผลิเปนชวงเวลาที่พลังหยินลดลง พลังหยาง
เพิ่มขึ้น ชวงกลางปคือ ตาซู หรือชวงที่ไอรอนแผดเผา เปนชวงที่พลังหยางเพิ่มสูงสุด และชวง
ปลายป คือ ตาหาน หรือชวงที่อากาศหนาวเหน็บ เปนชวงที่หยินทรงพลังที่สุด
5. ซา : ลมหายใจทีพรากชีวิต ชี่ที่ไหลผานพื้นดินและเหนือพื้นดินขึ้น
ไปสามารถออนแอและเสื่อมสลายไดเชนกัน เมื่อชี่กระจายตัว หรือถูกสกัดกั้น พลังดานบวกจะ
ลดลงและ ซา หรือลมหายใจที่พรากชีวิต จะเขามาแทน ซากอใหเกิดพลังดานลบหรือพลังทําลาย
ลาง อาจพบไดในกองขยะ น้ํานิ่ง หรือในพืชพรรณที่เนาเสีย นอกจากนี้ซายังอยูในสายลมอันหนาว
เหน็บที่แทรกผานชองวางระหวางอาคาร หรือจากสายฟาระหวางเกิดพายุฝนรุนแรงอีกดวย ซาอาจ
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เดินทางมาตามสิ่งที่เปนเสนตรง เชน สายไฟฟา ถนนที่พุงตรงเหมือนลูกธนู ทางรถไฟ หรือจากมุม
แหลมของอาคารหรือสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติที่มีลักษณะแหลมคม สวนใหญกรณีแบบนี้สามารถ
แกไขไดดวยการเคลื่อนยาย สกัดกั้น หรือเบี่ยงเบนสิ่งที่ทําใหเกิดซา และจะทําใหชี่กอตัวขึ้นมาใหม
6. กัว ปฏิกิริยาและแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้น อยางตอเนื่อง ระหวางหยิน
กับหยางกอใหเกิดรูปแบบความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงในจักรวาลซึ่งเปนไปตามบัญญัติ
แหงเต า วัฏจักรอัน ไมมีที่สิ้น สุด นี้ แทนได ด ว ยกั้ว หรื อไทรแกรมทั้งแปดของอี้จิง กั้วแต ละชุด
ประกอบดวยขีดสามขีดซึ่งอาจเปนขีดสั้นตอกันสองขีด (ขีดหยิน) หรือขีดยาวหนึ่งขีด (ขีดหยาง) ก็
ไดโดยจะมีกั้วชุดหนึ่งที่มีแตขีดหยิน และกั้วชุดหนึ่งที่มีแตขีดหยาง สวนกั้วอื่นๆ จะประกอบดวย
ขีดหยินและขีดหยางผสมกัน เรียงเปนวงกลมเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวอยางชาๆ จากหยินที่สัมบูรณ
ไปสูหยางที่สัมบูรณจนวนกลับสูหยินที่สัมบูรณตอไปเรื่อยๆหากดูจากเข็มทิศปาจื้อหลัก จะเห็นวา
กั้ว ทั้งแปดเรี ยงเปน วงกลม โดยที่กั้ว แต ละชุด สัมพัน ธกับธาตุ แต ละธาตุ และทิศแต ละทิศการ
เรียงลําดับกั้วแบบนี้เรียกวา การเรียงลําดับแบบโฮวเทียน ซึ่งใชกับเข็มทิศฮวงจุยของจีน เพื่อแสดง
ถึงสมดุ ลและการเคลื่อนไหวของหยินหยางบนดิ น (การเรียงลําดั บอีก แบบหนึ่ งเรี ยกวา การ
เรียงลําดับแบบเซียนเทียนเปนการจัดเรียงแบบดั้งเดิมซึ่งแตกตางออกไป โดยแสดงใหเห็นวัฏจักร
ประจําปของหยินและหยางตลอดทุกฤดูกาล อันแสดงถึงพลังจักรวาลของหยินและ หยาง)
7. ธาตุทังห้ า ศาสตรแบบจีนดั้งเดิมใชธาตุทั้งหา อันไดแก ธาตุไม ธาตุ
ไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง และธาตุน้ํา ในการอธิบายกระบวนการการเปลี่ยนแปลง ธาตุเหลานี้มีอยูไม
มากก็นอยในสสารทุกชนิด การทําปฏิกิริยาตอกันแสดงถึงการเติบโตและการเสื่อมสลายที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องในจักรวาล ซูจิง หรือ คัมภีรประวัติศาสตร ระบุวา ฟาบัญญัติระเบียบของจักรวาล และ
ขั้นตอนแรกคือการแบงปรากฏการณทั้งปวงออกเปนธาตุทั้งหา ธรรมชาติของน้ําคือชุมฉ่ําและไหล
สูที่ต่ํา ธรรมชาติของไฟคือลุกโพลงขึ้นสูที่สูง ธรรมชาติของไมคือมีโคงงอและมีตรง ธรรมชาติของ
ทอง(โลหะ) คือคงรูปและเปลี่ยนแปลง และธรรมชาติของดินคือกระจายตัวและรวมตัว สิ่งที่ชุมฉ่ํา
และไหลสูที่ต่ํากลายเปนรสเค็ม สิ่งที่ลุกโพลงขึ้นสูที่สูงกลายเปนรสขม สิ่งที่มีโคงงอและมี ตรง
กลายเปนรสเปรี้ยว สิ่งที่คงรูปและเปลี่ยนแปลงกลายเปนรสเผ็ด และสิ่งที่กระจายตัวและรวมตัว
กลายเปนรสหวาน
8. มังกร ในการดูฮวงจุย รูปรางของพื้นดิน การไหลของแมน้ํา และ
รูปแบบตางๆ ที่เกิดจากแสงสวางและลมเชื่อมโยงกับรูปรางของสัตวหลายชนิด สัตวเหลานี้แสดง
ถึงคุณสมบัติตางๆ ของพื้นดิน ซึ่งอาจเต็มไปดวยพลังงานและอันตราย แตในบรรดาสัตวทั้งมวล
รูปรางของมังกรเปนธรณีสัณฐานที่สําคัญที่สุด พบไดในภูมิประเทศทุกแบบ และอยูในรูปตางๆ ทั้ง
ที่เปนเสนตรง สันเขา ยอดเนินเขา ลาดเขา เนินเขา และหุบเขา ทั้งหมดนี้ลวนเปนเสนเลือดมังกร
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และแหลงที่มาของลมหายใจมังกร ชี่ที่ไหลผานพื้นดินรูจักกันในชื่อของเลือดมังกร นอกจากนี้
มังกรยังพบไดในรูปแบบของทางน้ํา ที่เรียกวามังกรน้ําอีกดวย กลาวคือ แมน้ําคือเสนทางมังกรซึ่ง
พลังชี่ไหลผาน ดังนั้นมังกรจึงไมใชเพียงการเปรียบเทียบกับภูเ ขาและแมน้ําเทานั้นหากแตเปน
ตัวตนที่มีชีวิตซึ่งใหกําเนิดพลังงานที่ใหชีวิต เสนเลือดมังกรมีความหลากหลายตั้งแตระดับสูงจนถึง
ระดับสามัญ ไลตั้งแตยอดเขาสูงตระหงานกลาแกรง แนวสันเขา ตลอดจนหุบเขาอันกวางใหญ
ไพศาลไปจนถึงสันเขาเล็กๆ ของเนินเขาลูกคลื่น จิตวิญญาณของมังกรอาจกอใหเกิดอันตรายได
หากแนวสันเขาทิ้งตัวลาดชันลงกะทันหัน เนื่องจากชี่ไมไดคอยๆ แทรกซึมสูพื้นดิน รูปรางของ
มังกรควรเกิด จากเสน เลือดที่ก ระจัดกระจายอยูเบื้องลาง ไลขึ้น ไปสูยอดเขาเบื้องบนที่ทอดยาว
กลายเปนกระดูกสันหลัง จากนั้นจึงคอยๆ แยกออกไปเปนสันเขาเตี้ยๆ อีกครั้งยังมีรูปแบบของ
มังกรที่แตกตางกันอีกมากมาย บางรูปแบบมีพลังงานไหลเวียนมานานหลายศตวรรษ ทําใหสามารถ
คงพลังงานไวใชซ้ําไดเรื่อยๆ ขณะที่บางรูปแบบไมสามารถสรางพลังงานขึ้นใหมเมื่อใชกับ อาคาร
บานเรือนไปแลว มังกรบางรูปแบบเปนแหลงพลังงานอันเขมขนขณะที่บางรูปแบบก็ไมเขมขนเทา
และพลังงานกระจายตัวมากกวา บอยครั้งที่พลังของภูเขาแข็งแกรงขึ้นดวยสายน้ําที่ไหลผานเสน
เลือด เมื่อสายน้ําไหลอยางสม่ําเสมอไปสูภูเขาที่มีพลังงานไหลเวียนพลังงานจะรวมตั วกัน และ
กอกําเนิดเปนพลังอันยิ่งใหญ ภูเขาจะทําใหพลังงานน้ําเขมขน ขณะที่น้ําก็แผพลังแหงขุนเขาออกไป
แตหากน้ําไหลแรงออกจากพื้นที่นั้น จะทําใหพลังงานออนแอและลดนอยลง
9. ลม ลมเปนตัวนําพลังงานอีกตัวหนึ่ง ลมหนาวบาดผิวจะซอกซอน
ผานรอยแยก พัดผานเหนือแนวสันเขา หรือพัดผานที่ราบพรอมกับพลังทําลายลาง ขณะที่สายลม
แผวเบาจะใหชีวิตและแผพลังชี่ออกไป บางครั้งลมก็พัดผานทิวเขาดุจลูกธนูที่พุงผานชองเขาและ
หุบเขา แตหากเสนเลือดมังกรแหงขุนเขามีความสมดุล ก็จะชวยควบคุมและบังคับทิศทางลมไปสู
สถานที่ตั้งได สถานที่ตั้งบนเนินเขาที่เปดโลงหรือที่ราบจําเปนตองปลูกพืชพรรณหรือสรางอาคาร
เพื่อปกปองบริเวณนั้นและควบคุมผลกระทบอันเกิดจากการไหลของลม ในทางกลับกัน สถานที่ตั้ง
ที่ถูกบดบังหรือปดทึบหมดจะกลายเปนแหลงกําเนิดของซา เนื่องจากไมมีการเคลื่อนไหวเพื่อชวย
กระตุนพลังชี่ ฉะนั้นจึงจําเปนตองสรางสมดุล เพื่อไมใหบริเวณนั้นบอบบางจนไมสามารถทนรับ
สภาพอากาศที่เลวราย แตขณะเดียวกันก็ตองเปดกวางพอที่จะไดรับแสงแดดและความอบอุนจาก
ธรรมชาติดวย
10. พลังงานของธรณีสัณฐาน สิ่งปลูกสรางขนาดใหญสามารถชวยสราง
สมดุลและปกปองสถานที่ตั้งที่ออนแอหรือบอบบางได แมวาสิ่งปลูกสรางนั้นจะยังไมมีเวลาไดดูด
ซับพลังงานแรกเริ่มของจักรวาล ซึ่งเปนสวนสําคัญในธรณีสัณฐานสวนใหญก็ตาม เมื่อภูเขาทลาย
ลง หุบเขาถูกน้ําทวม หรือเมื่อมีการทําเหมือง แหลงพลังงานอันเขมขนที่สะสมมานานนับพันปจะ
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ถูกตัดขาด พัดหายไป หรือถูกทําลายอยางรวดเร็ว การสรางโรงไฟฟาหรือเขื่อนขนาดใหญก็เปนการ
รบกวน ลดทอนกําลัง และทําลายสถานที่มีพลังงานไหลเวียน ในขณะเดียวกัน เมื่อเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เชน ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหวหรือดินถลม พลังงานของพื้นดินจะทะลักออกมาอยาง
ฉับพลัน และอาจกอเกิดเปนธรณีสัณฐานใหม ธรณีสัณฐานบางแหงอาจปดกั้นเสนทางของพลังงาน
ขณะที่บางแหงพลังงานก็เคลื่อนที่ไปตามเสนทางใหมอยางมีประสิทธิภาพ แมวาธรณีสัณฐาน
ดังกลาวจะยังไมไดสั่งสมเวลามากพอจนกลายเปนแหลงพลังงานอันเขมขนก็ตาม
11. สี ผู้ พิทั ก ษ์ สถานที่ตั้ งทุ ก แหง ไม วา จะเปน เมื องหรื อชนบทล ว น
แวดลอมดวยจิตวิญญาณของเทพอสูรทั้งสี่ไดแก เตาดํา หงสแดง มังกรเขียว และพยัคฆขาว ใน
ประวัติศาสตรยุคแรกเริ่ม ฮวงจุยไดรับการพัฒนาเพื่อใชในการหาสถานที่ตั้งอันเปนมงคลสําหรับฝง
ศพ เพื่อใหดวงวิญญาณของบรรพบุรุษสงบสุขและไดรับการปกปองจากเทพอสูรทั้งสี่ซึ่งเปนผู
พิทักษรอบสุสานตําแหนงของเทพอสูรแตละองคใชสุสานเปนหลักในการกําหนดตําแหนงเรื่อยมา
เมื่อมองออกนอกสุสานไปเบื้องหนาจะตรงกับหงสแดง มีเตาดําคอยค้ําจุนอยูเบื้องหลังมังกรเขียว
อยูเบื้องซาย และพยัคฆขาวอยูเบื้องขวา ตามฮวงจุยที่ฝงศพอยูในอาณาเขตของหยินจิตวิญญาณของ
เทพอสูรที่แวดลอมที่อยูอาศัยหรืออาคารพาณิชยจะกําหนดดวยมุมมองที่แตกตางออกไป เนื่องจาก
อาคารเหลานี้อยูในเขตหยาง ในการดูฮวงจุย ใหยืนหันหนาเขาหาอาคาร หงสแดงจะอยูทิศเบื้องหนา
ของสถานที่ตั้ง เตาดําอยูเบื้องหลัง มังกรเขียวอยูเบื้องซาย และพยัคฆขาวอยูเบื้องขวา บทบาทของ
สี่ผูพิทักษในการปกปองพื้นที่ในชนบท และมีการกลาวถึงโดยตลอด โดยสัมพันธกับตัวอยางของ
สถานที่ตั้งที่ฮวงจุยดีและไมดี
2.3.3 การนําศาสตรฮวงจุยไปใชประโยชน
หลักการแตละขอที่กลาวไปนั้นมีบทบาทในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
สถานที่ตั้ง ซึ่งหลักฮวงจุยจะทําใหเขาใจที่มาของคําแนะนําไดอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในการดูฮวงจุยของ
สิ่งตางๆ เราไมสามารถดูแยกเพียงอยางเดียว โดยตัดสภาพแวดลอมรอบตัวออกได ยกตัวอยางเชน
อันดับแรกฮวงจุยของบานจะไดรับผลกระทบจากสถานที่ตั้ง ตองพิจารณาวาบานอยูบนเนินเขาหรือ
ในหุบเขา อยูใตอํานาจอันทรงพลังของหยินหรือหยาง หรืออยูในสถานที่ตั้งของมังกรผูทรงพลัง
หรือไม หากอาศัยอยูในเมือง ก็มักพิจารณาอาคารบานเรือนแทนลักษณะทางธรรมชาติ ดังนั้นการมี
อาคารที่สูงกวาอยูหลังบานในตําแหนงของเตาดํา จึงเปนการใหการปกปองคุมครองเชนเดียวกันกับ
ที่เนินเขาปกปองบานเรือนในชนบทขณะที่การจราจรอันหนาแนนและมียานพาหนะสัญจรไปมา
หนาบานอยางรวดเร็วจะลดทอนพลังงานลง เชนเดียวกันกับการที่กระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวลดทอนพลัง
ของชี่การมองภาพ โดยคํานึงถึงปจจัยทั้งใหญและเล็กเปนเรื่องสําคัญ เพราะความเขมแข็งในบริเวณ
หนึ่งอาจชวยชดเชยความออนแอของอีกบริเวณหนึ่ง สิ่งที่ตองเผชิญอยางเลี่ยงไมไดคือ ลักษณะ
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บางอยางก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได แตจะเห็นวาเราสามารถใชเครื่องมือตางๆ เพื่อปรับปรุงสถาน
ที่ตั้งใหสมดุลและกลมกลืนไดมากยิ่งขึ้น
“….ความรูข องศาสตรฮวงจุย สามารถนําไปใชประโยชนในการพิจารณาดู
พืน้ ที่โดยการใชตรรกะประกอบวา พื้นที่ไหนเหมาะสมตอการดําเนินชีวิต เชนดูตรง
สามแยกซิค รับ เขาเอากระจกไปติ ด ตั้ ง เพื่อเตื อ นไมใ ห เกิด อุบัติ เหตุ รถชนเขาใน
บาน….” (ขอมูลการสัมภาษณ,ซินแสฮวงจุย 0202)
“….ประสบการณหรือความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณคาหรือประโยชนที่ไดรั บ
ปรับปรุงแกไขที่อยูอาศัยตามความเชื่อในศาสตรในอดีตอาจจะไมคอยเขาใจหรือเห็น
ความสําคัญเพราะเจอซินแสที่ซี้ซั้วปรับแกไปเรื่อยเหมือนไรทิศทางที่จะปรับแกไดจริง
แตมาระยะหลังเกือบ1ปมานี้ไดมารูจักซินแสคนปจจุบัน อาจารยจะบอกรายละเอียดวา
จุดตางๆภายในบานในโรงงานตรงจุดนั้นๆมีปญหาอะไรถาไมปรับแลวจะเปนยังไง
แตถาปรับแลวจะดีขึ้นอยางไร ซึ่งก็เปนจริงตามที่อาจารยแนะนํา สิ่งเหลานี้ขึ้นอยูกับ
ความละเอียดรอบคอบและประสบการณข องซินแสด ว ย จึงทําใหตนเองเกิด ความ
ศรัทธาในตัวอาจารย พอหลังจากที่ไดปรับปรุ งแกไขสถานที่ก็รู สึกวาทิศทางลมพัด
ผ า นดี ขึ้ น เย็ น ขึ้ น อากาศถ า ยเทได ส ะดวกมากขึ้ น เพราะโรงงานตนเองอยู ใ กล
เสาไฟฟา แรงสูง เป น แสนๆโวลล เพราะเปน เสาไฟฟา ของโรงงานอุต สาหกรรม
โดยตรง ประตูโรงงานก็อยูตรงทางสามแพง ซึ่งตนเองก็ไดมีการสังเกตวาดานขางๆที่
เปนบานคนก็ไมสามารถอยูไดเหลือแตโรงงานเปลาๆโกดังรางที่อยูดานขางๆโดยไมมี
คนอาศั ย อยู เ ลย แต ที่ บ า นและโรงงานของตนเองสามารถอยู ไ ด แ ละกิ จ การก็
เจริญเติบโตขึ้น เพราะการปรับเปลี่ยนฮวงจุยตลอดทุกๆป….” (ขอมูลการสัมภาษณ,
ผูที่มีความสนใจศาสตร ฮวงจุย 0301)
2.4 สื อและอุปกรณ์ การเรียนรู้ ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย
พื้นฐานแนวความคิดเรื่องทิศทั้ง 8 แนวความคิดเรื่องทิศทั้ง 8 นี้มาจากความเชื่อ
เรื่ องจัก รวาล เรื่องเทพวัต ถุบนฟาวาเคลื่อนที่ตามกฎหรื อตั วเลขที่แนน อน สวรรค โลก มนุษ ย
ธรรมชาติ ยอมมีค วาม เชื่อมโยงซึ่ง กัน และกัน เชื่อกัน ว าธรรมชาติ กํา หนดทิศ ฟาดิ น กําหนด
คุณสมบัติของทิศ ความสัมพันธเกี่ยวของกับหยินและหยาง และเขียนออกเปนสัญลักษณ คือ หยาง
แทนดวยเสนเต็มเสนหนึ่ง (---- ) หยินแทนดวยเสนประ (- -) สองเสนเมื่อนํามาประกบกั น (หยิน
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และหยาง) จะกลายเปนรู ปสามเหลี่ยม ซึ่งมีความหมายวา ธรรมชาติกําเนิด ทิศ ฟาดิ นกําหนด
คุณสมบัติของทิศ ดังที่แสดงทิศทั้ง 8 ไวดังนี้ (ละเอียด ศิลานอย, 2530:32) เสนเต็มและเสนประ
แสดงทิศทั้ง 8 เมื่อทําเสน ------ และเสน - - อันหมายถึงหยินและหยางแสดง ทิศทั้ง 8 รวมถึง
ความเกี่ยวพันกับธรรมชาติและชะตาชีวิตของคน เปนการเชื่อมโยงจักรวาล เขากับชะตาชีวิตของ
มนุษย แสดงถึงเครื่องหมายแหงพลังอํานาจอันเขมแข็ง ตอมามีการนํามา ดัดแปลงกลายเปนรูป 8
เหลี่ยม เปนเครื่องรางปองกันอิทธิพล และความชั่วรายตางๆ เรียกวา ยันตปากัว
เข็มทิศและหลอแก อุปกรณที่จะชวยบอกทิศทั้ง 8 ทิศ เพื่อใหทราบและเลือก
ตําแหนงทิศดีที่ควรหันหนาไป และทราบวาไดตาแหนงองศามังกรที่ดีหรือไม ไดแก เข็มทิศ หรือ
หลอแก ซึ่งจะมีตัวเลขบอกองศากากับไว สําหรับเข็มทิศที่ใชวัดทิศในการดูฮวงจุยควรเปนเข็มทิศ
ไมบรรทัดที่สามารถหมุนปรับอานองศาของตาแหนงที่ตองการวัดได ขอควรระวังในการใชเข็มทิศ
หรือหลอแกคือ เข็มทิศหรือหลอแกจะมีคาเบี่ยงเบนตามสภาพโลหะที่แวดลอมอยู หามวางลงบน
พื้นเพราะอาจมีโลหะอยูใตพื้น ควรอยูหางจากโลหะ 1 เมตรขึ้นไป และมีวัตถุที่ไมใชโลหะรองรับ
กอนวางลง การวัดองศาแตละสถานที่ควรวัดหาคาหลายจุดเปรียบเทียบกัน ใน 360 องศา แบงเปน 8
ทิศๆ ละ 45 องศา ตําแหนงอาศาที่เปนจุดแบงระหวาง 2 ทิศ เชน 22-23 องศา 67-68 องศา ฯลฯ เปน
ตําแหนงที่ไมมีพลังสงเสริ มสถานที่ การวางผังปลูกสรางอาคารใหเกิด ความเจริญควรหลีกเลี่ยง
ตําแหนงองศาแบงทิศ การหาองศาที่ถูกตองแมนยาควรใชกลองสารวจแบบวัดองศา หรือคํานวณ
ดวยคอมพิวเตอร เข็มทิศกับหลอแกมีขอแตกตางกัน คือ เข็มทิศปลายลูกศรสีแดงหรือปลายแหลม
จะชี้ทิศเหนือตลอดเวลาตามหลักสากล สวนหลอแกปลายลูกศรสีแดงจะชี้ทิศใตตลอดเวลาตามหลัก
ฮวงจุยของจีน
ไมบรรทัด ฮวงจุย (หลูปง ) ปจจัยที่นํามาชี้ข าดในเรื่องฮวงจุยนั้น มีอยูหลาย
ปจจัย เชน ทิศทางอาคารบานเรือน ประตูทางเขา ขนาดของหอง ความลึกของอาคารบานเรือน
เปนตน ศาสตรฮวงจุยจะมีอุปกรณที่ใชวัดมิติความลึก คือ ไมบรรทัดฮวงจุยจะมีขนาด 43 ซม.5
ซม.
ตลับเมตรฮวงจุยเปนเคล็ดลับที่ชาวจีนใชวัดระยะมงคลประตูทางเขาออกอาคาร
ที่กอสราง ทาเฟอรนิเจอร โดยในตลับเมตรฮวงจุยชวงกลางระหวางแถวตัวเลขระยะนิ้วกับระยะ
เซนติเมตร จะมีตัวอักษรจีนสีแดงบอกความหมายที่เปนมงคล กับตัวอักษรจีนสีดําบอกความหมาย
ที่ไมเปนมงคลเอาไวสองแถว ความหมายของตัวอักษรจีนจะมี 52 คํา โดยมีรอบของความหมายวน
กันไป แถวบนหนึ่งรอบอยูที่ระยะ 42.9 ซม. แถวลางหนึ่งรอบอยูที่ระยะ 39 ซม. และทั้งรอบบน
รอบลางจะไปครบรอบตรงกันที่ระยะ 4.29 เมตร ไดแปลความหมายตามระยะเซนติเมตรไวใหเปน
แนวทางหนึ่งรอบ
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ปฏิทินจีน เปน วิธีที่งายที่สุด สําหับผูที่สนใจทางดานการดูฮ วงจุย ปฏิทิน จีน
หรือทงชู จะมีรายละเอียดเนื้ อหาและภาพลายเสนตลอดจนรู ปเสนต างๆ เสนอเอาไวอยางยอๆ
เกี่ยวกับเวลาและทิศทางในการตั้งฮวงจุย
หนังสือแหลยิกเทา เปนศาสตรหรือคัมภีร ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อถือและ
ธรรมเนียมปฏิบัติของคนจีน โดยเฉพาะเรื่องโหราศาสตร แพลยิกเทาเปนตําราโบราณที่มีมาตั้งแต
สมัยราชวงศซง ซึ่งคนจีนในสมัยนั้นมีความผูกพันอยูกับการเพาะปลูก ดังนั้นจึงมีการบันทึกการ
ทํานายเรื่องเกษตรกรรม สภาพดินฟาอากาศ ปริมาณน้ําในแตละฤดู ความบริบูรณของพืชผล
ชาวจีน โบราณเชื่อวาแหลยิกเทา คือ ความเชื่อถือและธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อใหการเกิดและการ
ดํารงชีวิตของคนไดอยูเย็นเปนสุข มีเนื้อหากลาวถึงธรรมเนียมปฏิบัติ ไดแก การปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบ เชน การไหวบรรพบุรุษ ซึ่งเปนการแสดงความกตัญู อันเปนคุณ ธรรมขอหนึ่งในสวนที่
เกี่ยวกับการดูดวงชะตา และการทํานายทายทัก เปนการบอกถึงระดับของบุญวาสนาที่แตละ
บุค คลพึงมี ซึ่งใครที่จ ะมีชีวิต ที่อยูเย็น เปน สุขได มากน อยเพียงใด ก็ขึ้น อยูกับการที่ปฏิบัติ ดี มี
คุณธรรม ดังนั้นแหลยิกเทาจึงเปนแนวทางการดําเนินชีวิตของชาวจีนโบราณ
2.5 การเผยแพร่ ความรู้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยในสังคมไทย
การเผยแพรความรู ศาสตรฮวงจุยในสังคมไทยสวนมากพบวา เปนการสงต อ
ความรูความเชื่อทางความสัมพันธในระดับครอบครัวหรือเครือญาติ นอกจากนี้ในปจจุบันพบวา
ศาสตรฮวงจุยมีการเผยแพรกันอยางกวางขวางโดยผานมีการบันทึกเขียนเปนหนังสือ ตํารา มีการ
ใชสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร อินเตอรเน็ต
เปนตน เมื่อมีการเผยแพรทางสื่อตางๆ มากขึ้น การรับรูทางสื่อทุกวัน ก็ทําใหผูคนในสังคมไทย
เกิดความเชื่อและความนิยมในศาสตรฮวงจุยนั้น หรือบางครั้งอาจจะเขาใจผิดในเรื่องหลักการของ
ศาสตรฮวงจุยที่แทจริงตามการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อตางๆ ที่เปนไปตามกระแสทุนนิยม
“….ไดรับรูขอมูลทางดานศาสตรฮวงจุย ผานจากบิดามารดา ญาติผูใหญ
สื่อทางโทรทัศน วิทยุ และอินเทอรเน็ต….” (ขอมูลการสัมภาษณ,ผูที่มีความสนใจ
ศาสตรฮวงจุย 0307)
“….ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ เกี่ ย วกั บ ศาสตร ฮ วงจุ ย คื อ หนั ง สื อ พิ ม พ บ า นเมื อ ง
หนังสือพิมพเดลินิวส โทรทัศนชองมิราเคิล 86 UBC ซึ่งนําเสนอรายการดานศาสตร
ฮวงจุยโดยตรง….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0301)
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ตอนที 2 การวิเคราะห์ คณ
ุ ค่ าของศาสตร์ ฮวงจุ้ย
ฮวงจุย เปนศาสตรโบราณแขนงหนึ่งของจีน ที่มีการสืบทอดกันมานานนับหลายพันป
ไดถูกนํามาใชกันอยางแพรหลาย โดยการเชื่อมโยงกันระหวางพลังทางธรรมชาติกับพฤติกรรมของ
มนุษย ฮวงจุยเปนศาสตรแขนงหนึ่งที่มีเอกลัก ษณ มีความงดงามและทรงคุณคา ซึ่งบรรพบุรุษได
คิดคน มีการจดบันทึก ถายทอดความรูและร่ําเรียนยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาอยางยาวนาน มีการ
เผยแพรความรูกันอยางกวางขวาง และพัฒนาจนถึงทุกวันนี้ ปจจุบันความเชื่อในเรื่องศาสตรฮวง
จุยมีบทบาทที่สําคัญ ในสังคมไทย โดยเฉพาะกับคนไทยเชื้อสายจีน ที่มีความเชื่อวาฮวงจุยเปน
ศาสตรจีนโบราณไดเขามาเกี่ยวของกับชีวิต ซึ่งในแตละที่มีพลังลึกลับแฝงอยู การเลือกทําเลที่ตั้งได
ถูกหลัก และยิ่งถามีการสรางบานไดถูกตองตามหลักฮวงจุย พลังลึกลับก็จะยิ่งชวยใหถูกโฉลกกับ
เจาของ ทําใหผูที่อยูอาศัยในบานมีความสุขในครอบครัว ความเจริญในหนาที่การงาน ดานสุขภาพดี
ทั้งรางกายและจิตใจ และความปลอดภัยในทรัพยสิน ศาสตรแหงเรื่องฮวงจุยไมเพียงแตจะใชกับที่
อยูอาศัยของคนที่ยังมีชีวิตอยูยังใชกับที่อยูของคนตาย หรือบานของบรรพบุรุษในปรโลกก็ตองดูให
ถูกโฉลกดวย
ศาสตร ข องฮวงจุ ย ยั ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทย แม จ ะพบว า ได มี ก าร
ปรับเปลี่ยนใหทันกับยุคสมัยก็ตาม แตดวยมรดกทางปญญา เราควรรวมกันสนับสนุนและสงเสริม
ศาสตรของฮวงจุยใหอนุชนรุนหลังไดมีความรูเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป
ซึ่ง ผูวิ จัย ได ศึก ษาวิเ คราะหคุ ณ ค าของศาสตร ฮ วงจุย ในสัง คมไทยโดยแบ งเนื้ อ หา
ออกเปน 2 ดานหลัก ดังตอไปนี้
1. คุณคาในตัวของศาสตรฮวงจุย
2. คุณคาของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอบุคคล
1. คุณค่ าในตัวของศาสตร์ ฮวงจุ้ย
1.1 คุณค่ าทีเกิดจากคุณค่าในตัวของศาสตร์ ฮวงจุ้ย
“ฮวงจุย” เปนศาสตรซึ่งเปนวิทยาศาสตรโบราณ เปนอภิปรัชญา (Metaphysics)
ที่มีรากฐานอันเกิดจากการสังเกตปรากฏการณตางๆ จากสภาพแวดลอม ทางธรรมชาติ และความ
เปนไปของจักรวาล โดยการเก็บขอมูล และนํามาวิเคราะหโดยปราชญชาวจีน จากนั้นจึงทําการ
ทดลอง หาเหตุ และผล จากผลกระทบทางธรรมชาติ จนสามารถสรุ ปได วา องคประกอบของ
จักรวาลนั้น เกิดขึ้นจากธาตุทั้ง 5 (หงูสิง) อันไดแก ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ํา ธาตุไม ธาตุไฟ ซึ่งธาตุ
ทั้ง 5 นั้ น ทําปฏิก ริ ยาสงเสริม และทําลายซึ่งกัน และกัน ทําใหเกิดผลทั้งแงบวกและแงลบของ
พลังงาน ที่เรียกวา ปราณชี่ ซึ่งอยูรอบๆตั ว เรา ซึ่งเปน พลังปราณอัน เกิดจากการหลอมรวมของ
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พลังงานใตโลก ซึ่งแทรกซึมขึ้นมาแลวผสมเขากับพลังงานในอากาศทําใหเกิดเปนพลังงาน ฮวงจุย
เปนศาสตรที่มีการจดบันทึก ถายทอดความรูและร่ําเรียนยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาอยางยาวนาน
โดยสรางความเขาใจในความเปนมาเปนไปของธรรมชาติ ซึ่งจะใหความสําคัญกับการจัดใหบาน
ของเรารับกับพลังงานที่ดีถูกกับยุคถูกกับสมัย และสอดคลองกับการปรับรูปแบบของดวงชะตาของ
ผูอยูอาศัยภายในบานหลังนั้นๆโดยจะเนนการบริหารพลังงานของกระแสลมหรือ "ฮวง" (Feng) ให
เปนปจจัยแรกที่มีผลกับเรามากที่สุด และกระแสน้ําหรือ "จุย" (Shui) โดยวิชาฮวงจุยเปนวิชาที่มี
องคประกอบอยู 6 อยางดวยกัน ไดแก 1.ลม 2. ทิศทาง 3.น้ํา 4. ที่ดิน 5.คน 6.จิตวิญญาณ มีการนํา
ขอมูล จากสิ่งเหลานี้ มาผสมผสานกั นออกมาเปน ชั ยภูมิม งคลสมบูร ณแบบโดยใชเ ข็มทิ ศเป น
ตัวกําหนดทิศทางมงคล กําหนดทางน้ําเปน กระแสน้ําไปตามแนวพลังดิ น และกําหนดทิศทาง
มงคลขึ้น เมื่อไดขอมูลทั้งหมดมาแลวนํามาคํานวณ เราจะทราบวาชัยภูมินั้นเปนทําเลที่ดีเหมาะสม
กับการอยูอาศัยหรือทํามาหากินหรือเหมาะสมสําหรับทําสุสานมงคลก็ได ผสมผสานกับจิตวิญญาณ
หรือวิญญาณธาตุมาทําใหเกิดพลังที่ดีมีชีวิตขึ้นมาเหลานี้เปนภาพรวมของวิชาฮวงจุยซึ่งเหลาซินแสs
หรืออาจารยดูฮวงจุยไดรับการถายทอดมา ธรรมชาติเปนผูสรางสรรคสรรพสิ่ง ซินแสเปนผูกําหนด
ชี้แนวทางเพื่อเสาะหาชัยภูมิมงคลให ตามศาสตรที่ไดรับการถายทอดมานับพันป โดยมนุษยมีหนาที่
ตองปรับตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอมที่ตัวเองอยูอาศัย มิฉะนั้นจะมีความเปนอยูลําบาก เชนถา
บริเวณนั้นอากาศหนาวก็ตองเสาะหาปรับปรุงสิ่งแวดลอมบริเวณที่ตนอยูใหอบอุนขึ้น หรือถาแถว
นั้นรอนเกินไป ก็ตองหาวิธีใหลมเขาออกถายเทไดสะดวกสบาย เปนตน
1.2 คุณค่าด้ านหลักการต่างๆและแนวคิดของศาสตร์ ฮวงจุ้ย
หลักการของฮวงจุย เปนวิชาที่วาดวยสูตรการคํานวณ กระแสพลังเพื่อหาหนทาง
ที่จะเหนี่ยวนําพลังงานของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวใหมาเสริมคน ซึ่งกระแสพลังงานเหลานี้คือ
พลัง งานของแมเ หล็ก โลกที่ห อหุ มโลกทั้ งใบไว และมนุ ษ ย ทุก คนก็ลว นแลว แต ดํ ารงชีวิ ต อยู
ทามกลางสนามพลังของแมเหล็กโลกอยูตลอดเวลา ภายในรางกายของคนเรามีเสนพลังที่หมุนเวียน
อยู เสนพลังที่หมุนเวียนอยูนี้เหมือนกับเลข 8 ซึ่งก็คือสุขภาพในรางกายของคนเรานั่นเอง ชาวจีน
โบราณได ค น พบปฏิกิ ริ ย าการหมุ น เชน นี้ จึ ง ได เ ขี ย นเปน รู ป “หยิ น -หยาง” ขึ้ น มา หากลอง
สังเกตการณหมุนจะพบวา การหมุนของวงกลมหรือหยินหยางจะวนจากซายไปทางขวาเสมอ ทุก
สว นในรางกายมนุ ษ ยก็เชน เดี ย วกั น จะหมุน วนจากซายไปขวา เชน ลายกน หอยที่นิ้ ว มือหรื อ
ลายนิ้วมือจะพบวามีการหมุนจากซายไปขวา โดยศาสตรฮวงจุยยึดหลักระเบียบพลังเหลานี้ กอเกิด
เปน “ซายเคลื่อนไหว ขวาหยุดนิ่ง” หรือ “ซายมังกรเขียว ขวาเสือขาว” ซึ่งเปนหลักพื้นฐานของ
ศาสตรฮวงจุย
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พลังที่สลับซับซอนนี้เชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย โดยศาสตรฮวงจุยไดคนพบหลัก
ชีวิตของคนเราขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก คือ ชะตามนุษย หมายถึง การกระทําของตนเปนหลักใหญ ใครทํา
สิ่งใดไวก็ยอมไดรับผลแหงการกระทํานั้น
ประการทีสอง คือ ชะตาฟา หมายถึง วันเดือนปเกิดและเวลาเกิดขณะที่คนเรา
เกิดมารับพลังใดเขาไปในรางกาย ดวงดาวอยูมุมไหน พลังธรรมชาติเปนอยางไรก็ไดรับอิทธิพลจาก
พลังเหลานั้น
ประการสุ ดท้ าย คือ ชะตาดิน หมายถึง พลังในระดับเสนแมเหล็กนั้นคือ ฮวงจุย
หรือที่อยูอาศัยนั่นเอง
ชะตาฟาเปนพลังจักรวาลที่มีปฏิสัมพันธกับเจาของชะตาเกิด สวนชะตาดิน คือ
พลังแมเหล็กโลกที่ทํามุมกับทิศทางเจาของที่อยูอาศัยกับดวงชะตา ถาที่อยูอาศัยไดรับพลังดี พลัง
ในตัวผูอยูอาศัยก็จะดีขึ้น การตัดสินใจจะถูกตองขึ้น เรียกวา “ดวงดี” ซึ่ง “ชี่” (Chi) เปรียบไดกับ
“พลังงานแหงชีวิต” (Energy of life) คือ เปนสถานะของคลื่นที่ใหพลังงาน พลังงานนี้เปนตัว
สําคัญที่มีอิทธิพลโดยตรงและออมตอสิ่งมีชีวิต ทั้งปวงในโลกนี้ จะวิเคราะหศาสตรฮ วงจุยก็ตอง
คิดถึงชี่ หลักการของศาสตรฮวงจุย เปนกุญแจสําคัญที่กํากับอํานาจของชี่ ในแบบที่จะเกื้อหนุนและ
ใหประโยชนตอชีวิต โดยเนนถึงความคิดที่วา ทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตลวนมีปฏิสัมพันธกันและยึด
โยงกันดวยชุดของเหตุการณตางๆซึ่งนําไปสู ผลลัพธหรือสถานการณที่แนนอน ซึ่งคนจีนโบราณ
เชื่อวาสูตรแหงความสําเร็จ คือ การผสมผสานกั นระหวางการเตรียมตัวและโอกาส ดังนั้นศาสตร
ฮวงจุยเปนองคประกอบทางกรรมที่ชวยใหเราไดสรางโอกาส
หลักการและพื้นฐานวิชาฮวงจุยในอดีตแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก
1. ฮวงจุยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในจักรวาล ศึกษาความรู
จากดวงดาว หลักคําสอนบางสวนนํามาจากคัมภีรอี้จิง ฮวงจุยแบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาในแถบมณฑล
ฟูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยน เนนการให ความสําคัญกับทิศทางของสิ่งตางๆ โดยเนนไปที่ความเขากันได
ของสภาพแวดลอมกับชี่ของมนุษยแตละคน นัยหนึ่งชี่ของมนุษยตองเข าไดกับชี่ของบานที่คนคน
นั้น อยูอาศัย จีงจะได รับประโยชนจ ากฮวงจุยที่ดี ซึ่งฮวงจุยสํานั ก เข็มทิศ พยายามเชื่อมโยงการ
ไหลเวียนของชี่ภ ายในรางกายมนุษย ผสมผสานกับสัญลักษณต างๆจนเกิดสูตรในการคํานวณ
ขณะเดียวกัน ชาวจีนก็ยังเชื่อวา นักษัตร 12 ราศี เปนสิ่งที่แทนพลังแหงโลกธาตุ รวมกับเบญจธาตุ
และสัตวสวรรค เมื่อทําปฏิกิริยาตอกันจะสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอยางในจักรวาลนี้ได โดยระบบ
เบญจธาตุและสัตวสวรรคนั้นคนจีนเรียกวา “กิ่งฟา” และ 12 จักรราศีนั้นคนจีนเรียกวา “กานดิน”
เรียกความสัมพันธของกิ่งฟากับกานดินนี้วา “ระบบการจื่อ” และยังมีความเชื่อวาตําแหนงใดที่กิ่งฟา
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ปะทะกับกานดิน ณ ที่นั้นจะมีพลังชี่ของมังกรไหลเวียนอยู ความเชื่อนี้กอใหเกิดการดูฮวงจุยสํานัก
เข็มทิศขึ้น สํานักเข็มทิศนี้จะใชอุปกรณที่เรียกวา “หลัวผาน” ในการหาตําแหนงที่มีพลังชี่ของมังกร
อยู สําหรับ “หลัวผาน” จะมีลักษณะเปนแผนวงกลม ภายในนั้นจะมีวงกลมซอนกันหลายๆ วงแตละ
วงจะบอกถึงทิศ ธาตุ และสิ่งที่สัมพันธอื่นๆ อีกมาก ซึ่งหลัวผานในปจจุบันตรงกลางจะมีเข็มทิศอยู
ดวย สว นวิธีการดูฮวงจุยนั้น สํานั กเข็มทิศอาศัยวิธีการที่เรี ยกวา “วิธีปากัว หลอซู” ดวย ซึ่ง ก็คือ
เทคนิคการดูฮวงจุยที่วางพื้นฐานอยูบนปเกิดของเจาชะตา หลังจากนั้นจะถอดเปนรหัสประจําตัว
แยกชายหญิงพรอมธาตุประจําป เรียกวา “รหัสปากัว” ซึ่งจะมีตั้งแต 1-9 สามารถนําไปหาทิศมงคล
ของแตละคนไดจากจัตุรัสหลอซู ซึ่งเปนจัตุรัส 9 ชอง บรรจุเลข 1-9 เอาไว โดยในแตละแถวทั้ง
แนวตั้ง แนวนอน แนวทแยงบวกเลขรวมกันแลวจะไดเทากับ 15 ทุกแนว อันจะสามารถบอกมุม
ตําแหนงตางๆ ในบานได (ลิลเลียน ตู, 2548: 20-21)
2. ฮวงจุยที่ศึกษามุงเน นเกี่ยวกับเรื่ องรูปทรงของที่ดิน ทิศของดิน น้ํา และลม
ฮวงจุยแบบนี้ไดรับแนวคิดมาจาก ชูซือ พัฒนาขึ้นในแถบมณฑลเจียงสี โดยมีการสืบทอดหลักการ
พื้นฐานเดิมของศาสตรฮวงจุย โดยใหความสําคัญกับการดูรูปทรงรูปรางของทุกสิ่งที่เห็นดวยตา
การศึกษารูปแบบนี้เรียกวาสํานักรูปลักษณนั้นมีความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวพันกับเรื่องธาตุ ทั้งในดานที่
“แข็ง” และ “ออน” และดานที่เปน “หยิน” กับ “หยาง” ของสิ่งนั้นดวย ซึ่งธาตุตางๆจะถูกแทนที่ดวย
สัตวสวรรคทั้ง 4 ไดแก เตาดํา มังกรเขียว เสือขาว และหงสแดง สวนตรงกลางจะเปนที่อยูของมังกร
เหลือง เบญจธาตุที่สัมพันธกับสัตวสวรรคนี้ คนโบราณถือเปนเครื่องหมายแทนพลังจักรวาลที่ คน
สามารถใชเปลี่ยนโชคชะตาได การหาที่อยูอาศัยจึงตองพิจารณาภูมิทัศน ทําเลและสภาพแวดลอม
ใหดี (ลิลเลียน ตู, 2548: 20-21)
จะเห็นไดวาฮวงจุยมีคุณคาและความสัม พันธกับ โหราศาสตร การพยากรณ
ทิศทางและตําแหนงของดวงดาว โดยการนํา วัน เดือน ปเกิด ของผูที่ตองการเลือกทําเลหรือเจาบาน
เจาของกิจการมาคํานวณ โดยซินแส ที่มีความชํานาญวิเคราะหหาธาตุของแตละบุคคล ซึ่งเชื่อวา
เปนสวนหนึ่งของปจจัยความสําเร็จ 3 ประการ ของมนุษย ไดแก ชะตามนุษย คือ การกระทําของเรา
เอง ชะตาฟา คือ พลังงานของจัก รวาลที่สงออกมาสูมนุษ ยเรียกวา ดวง ชะตาดิน คือ พลั งของ
สิ่งแวดลอมรอบตัวเราหรือพลังชี่ภายนอก
2. คุณค่าของศาสตร์ ฮวงจุ้ยทีมีผลต่ อบุคคล
คุณคาของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอบุคคล จากการศึกษาและสัมภาษณของซินแสกับ
กลุมผูที่สนใจศึกษา สามารถวิเคราะหคุณคาของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอบุคคลแบงออกเปน 2 ดาน
หลัก ไดแก คุณคาภายนอก และคุณคาภายใน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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2.1 คุณค่ าภายนอก (Extrinsic Value) เปนคุณคาที่นอกตัว สิ่งหรือกระทํานั้น ๆ เปน
เพียงวิถีทางหรืออุปกรณที่จะนําไปสูจุดหมายสุดทาย ไมมีคุณคาในตัวเอง แตคุณคาของมันอยูที่
ผูก ระทําปรารถนา เชน เงิน เปนสิ่งที่มีคา เปนคุณคานอกตัว เพราะมีเงินตองนําไปซื้อ เพื่อใหสําเร็จ
สมความมุงหมาย ในการศึกษาคุณคาของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอบุคคลดานคุณคาภายนอก สามารถ
แบงออกไดเปน 4 ดาน ดังนี้
2.1.1 ด้ านเศรษฐกิจ การเงิน ศาสตรฮวงจุยเปนศาสตรที่แสดงขอมูลสําหรับการ
ตัดสินใจ เพราะในภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้ทุกคนพยายามสรางความสุขที่ยั่งยืนใหตนเองครอบครัว
หาชองทางในการดําเนินชีวิตใหเกิดความเจริญกาวหนา แตบางครั้งชีวิตจริงไม เหมือนฝนที่วางไว
การลงทุนทางธุรกิจเกิดปญหาที่ไมคาดคิดตางๆ ไมประสบผลสําเร็จ กลับกลายเปนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น
ถาอธิบายตามหลักวิชาธุรกิจก็จะมีคําตอบวาว างแผนธุรกิจบริหารจัดการ หรือศึกษาวิจัยตลาดไมดี
แตถาอธิบายตามหลักฮวงจุยก็จะมีคําตอบวาฮวงจุยไมดี หรือเกงแตไมมีดวงทางดานธุรกิจ ดังนั้น
จึงไดมีก ารนํ าศาสตรฮวงจุย มาใชใ นวงการธุร กิจต างๆ เชน ธุรกิจอสังหาริมทรั พย การกอสราง
อาคารสํานักงาน โดยนั กลงทุนได คํานึ งถึ งการปรับเปลี่ยนการออกแบบทําเล หรื อที่อยูอาศัยให
สอดคลองตามศาสตรความเชื่อฮวงจุยมากขึ้น และทางดานการลงทุนที่มีแตผลกําไรทางธุรกิจหรือ
ธุรกรรมที่มีมากขึ้น ซึ่งดานนี้ไดรับความสนใจมากที่สุด โดยมีการพิจารณามูลคา หรือศักยภาพของ
ทรัพยสิน คือ ทําเลที่ตั้ง (Location) ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาทําเลที่ตั้ง (Location) เปนปจจัยที่มี
ความสําคัญที่สุด คือ เปนอันดับแรก ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน ไดแก กรณีที่ดินสองแปลงมีทําเลที่ตั้ง
(Location) ตางกัน คืออยูคนละฝงถนนอาจทําใหราคาตางกันเกือบครึ่ง ทั้งนี้เพราะแตละ ฝงอยูกัน
ในเขตผังเมืองที่แตกตางกัน เชน แปลงหนึ่งตั้งอยูในเขตที่อยูอาศัยหนาแนน สามารถสรางอะไรได
หลายอยางทําใหมีศักยภาพสูงกวาราคาที่ดินจึงมีราคาแพงกวาอี กแปลงที่ตั้งอยูฝงตรงขามซึ่งอยูใน
เขตอนุรักษ ชนบทและเกษตรกรรมที่กําหนดใหสรางไดแตบานเดี่ยว ก็เปนการใชประโยชนที่ดิน
ในระดับที่มีความเขมขนต่ํากวา ราคาที่ดินจึงต่ํากวานั่นเอง ดังนั้น การเฟองฟูและถดถอยของพื้นที่
บริเวณหนึ่งๆ พูดตามภาษา “ฮวงจุย ” อาจเรียกวาเปนการที่มังกรเคลื่อนตัวจากที่หนึ่งไปสูอีกที่หนึ่ง
โดยพื้นที่มีมังกรอยูยอมจะมีความรุงเรือง ปจ จุบันการดํ าเนิน ธุรกิจไดนํ าเอาความเชื่อที่เกี่ยวกับ
ศาสตรฮวงจุย มาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ เชน ลักษณะที่ตั้ง การหันทิศทางของตัวอาคาร
รูปแบบการสรางอาคาร การตกแตงภายใน เปนตน จะนํามาซึ่งความเจริญรุงเรือง และยังไดรับผล
กําไรจากการประกอบธุรกิจ ดังตัวอยางจากการเก็บขอมูลภาคสนาม ดังตอไปนี้
“…..การทําฮวงจุยกันตั้งแตหอควบคุมการบิน อาคารสนามบินทั้งภายใน
และภายนอก แมแตหองรับรองก็ใชฮวงจุยเขาไปตกแต งทั้งหมด รวมถึงการใช
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ดอกไมตกแตงอาคารซึ่งจะสังเกตเห็นแตดอกไมสีมวงและสีขาว อาจารยบอกวา
หมายถึง โชคลาภ และเงินทอง ตามลําดับ …” (ขอมูลการสัมภาษณ , ผูที่สนใจ
การศึกษาฮวงจุย 0201)
“…..ถัดไปที่ อาคาร Suntec Tower สถานที่แหงนี้ประกอบดวยอาคาร
5 หลัง แตละหลังอาจารยบอกวาเปรียบเสมือนนิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว มีน้ําพุอยูกลางฝา
มือหมายถึงการดึงดูดพลังเขามาอยูในมือ ทําใหเกาะสิงคโปรเจริญรุงเรืองจวบจน
ทุกวันนี้ อีกหนึ่งอาคารที่ทําฮวงจุยดี ทําใหผูคนที่เขามาอยูในอาคารหลังนี้มีธุรกิจ
ที่เจริญรุงเรืองนั่น ก็คือ อาคารปารควิว ซึ่งไดทํา ฮวงจุยกับตัวอาคารทั้งหมดโดย
ใชโลหะนานาชนิดในการตกแตง น้ําพุหนาอาคารจัดทําใหน้ําไหลเขา หมายถึง
เงินทองไหลเขามาทําใหคนที่มาอยูมีความเจริญรุงเรือง…” (ขอมูลการสัมภาษณ ,
ผูที่สนใจการศึกษาฮวงจุย 0205)
เมื่อทําการศึกษาจะพบวาทุก ๆ สิ่งยอมมีทั้งดานดีและไมดี ไมตางอะไรกับ การทํา
ฮวงจุย ซึ่งถือเปนศาสตรสองคม หากทําดีก็ดี แตถาทําไมดีก็ไดรับผลตามมา
“…..เหมือนดังเชนโรงแรม แหงหนึ่ง ตั้งแตดานหนาก็ปูกระเบื้องไมถูก
หลักฮวงจุย ใช กระเบื้องลายน้ําไหลออก ซึ่งไม ดี หมายถึงการเงินรั่วไหลออก
มากกวาเขา ซ้ํารายดานในอาคารยังมีการตกแตงผนังหองคลายสุสานหรือหลุมศพ
และมีเทียนอยูสองขาง สวนอีกโรงแรมหนึ่ง ซึ่งอยูไมหางกันเทาไร เริ่มตั้งแตปาย
ชื่อโรงแรมมีลัก ษณะทิ่มแทงกัน เอง เดิน เขาไปอีกนิ ดพบเสาไฟหน าโรงแรมมี
ลักษณะเปนมุมแหลมแทงเขาหาตัวเอง เปรียบ เสมือนการทําลายตัวเอง ซึ่งตรงนี้
อาจารยใหเกร็ดความรูเกี่ยวกับฮวงจุยเพิ่มเติมวา สิ่งสําคัญที่สุดอยางยิ่งของการ
ทําฮวงจุย ตองทําหนาประตูใหดีเสียกอน ถาขางนอกไมดี ถึงแมขางในจะดีแค
ไหนก็ชวยอะไรไมได…” (ขอมูลการสัมภาษณ , ผูที่สนใจการศึกษาฮวงจุย 0206)
หลักการพิจารณาขั้นพื้นฐานของการปรับเปลี่ยนการออกแบบทําเล หรือ
ที่อยูอาศัยใหสอดคลองตามศาสตรความเชื่อฮวงจุย เพื่อเสริมความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ มีความ
เชื่อทีส่ ามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ ผูที่มีความสนใจและศึกษาศาสตร ฮวงจุยมีความคิดเห็นวา ใน
อาณาบริเวณใกลหนาบาน หากเห็นวามีแมน้ําหรือลําคลองหลายสาย ไหลมารวมตัวกันตรงจุดที่
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ดานหนาบานของคุณมิวาจะใกลหรือไกล ขอใหพึงตระหนักเถิดวานี่คือ ทําเลทองอีกลักษณะหนึ่ง
ซึ่งจะเปนทําเลที่ทําให บานเรือนในอาณาบริเวณนั้นเปนบานใหคุณใหโชค ถือเปนแหลงทรัพยที่จะ
นําเงินทองและความเจริญกาวหนามาสูผูอยูอาศัย แตทั้งนี้มีเงื่อนไขวา แมน้ําลําคลองที่มาชุมนุม
รวมตัวกันนี้ตองไหลมาคนละทิศละทาง ไมมีสายใดไหลตรงดิ่งเขาหาทิศทางหนาบาน หากมีลําน้ํา
เล็กๆ ไหลตรงเขาหาบานจะเปนลักษณะคุกคาม ทําใหโชคลาภและความอุดมสมบูรณลดลง

ภาพที่ 8 แสดงทําเลที่เสริมความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ
สําหรับทําเลที่มีความเชื่อวาเงินหาย-คนหางมีลักษณะดังตอไปนี้ บานที่มี
แมน้ําหรือลําคลองไหลผานหนาบาน แตเปนลักษณะที่สายน้ํานั้นไหลออก ลําน้ํามิไดโอบลอมบาน
แตเอาสวนโคงหันหนาใหหนาบาน ดั่งลักษณะของเกือกมาคว่ํา ลักษณะดังกลาวนี้เปนทําเลที่ให
โทษมากกวาคุณ เพราะคนที่อยูอาศัยในบานลักษณะนี้ จะมีแตความขัดแยงกันในครอบครัว หรือไม
ก็ขาดความสมัครสมานกลมเกลียว สมาชิกในบานตางคนตางไปไมรักใครผูกพันกัน เงินทองก็ไหล
ออกเทออก แมวาจะหาเขาบานไดมากเทาใดก็ไมสามารถ เก็บออมไดเปนกอบเปนกําอยางแนนอน
ดังรูปภาพประกอบ

ภาพที่ 9 แสดงทําเลที่มีความเชื่อวาเงินหาย-คนหาง
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“….จากประสบการณที่ผานมาเชื่อวา การเปลี่ยนฮวงจุยมีผลตอการดําเนิน
ชีวิตของเราเปนอยางมาก เชน การปรับเปลี่ยนที่ทํางาน ตํ าแหนงการจัด วางโต ะ
ทํางาน ทําใหกิจการการคาเจริญมากขึ้น เงินทอง ไมรั่วไหล หรือจัดสภาพแวดลอม
ในหองนอน ไมวางภาพที่นากลัว ทําใหหองเหมาะกับการพักผอนอยางมีความสุข
หรือการยายที่นอนในหองนอน ไมใหอยูใตเครื่องปรับอากาศ หรือดวงไฟ เชื่อวา ทํา
ใหรางกายอบอุน ไมเจ็บปวยงาย ไมปวดเมื่อยรางกาย ….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่
มีความสนใจศาสตร ฮวงจุย 0208)
ดั ง นั้ น จะพบว า ศาสตร ข องฮวงจุ ย มี คุ ณ ค า และประโยชน ท างด า น
เศรษฐกิจ ในการเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจลงทุน หรือประกอบการธุรกิจ อีกทั้งยังชวยพัฒนา
และสงเสริมการดําเนินธุรกิจและการขยายกิจการโดยมีเปาหมายการประสบความสําเร็จ
2.1.2 ด้ านการงาน ผูใ ห ขอมูลสว นใหญมีค วามคิด เห็น วา ฮวงจุยทําใหเกิด
กําลังใจและความมั่นใจในการประกอบการงาน โดยเฉพาะผูที่ประกอบอาชีพคาขายมีความนิยมนํา
ศาสตร ฮวงจุยมาใชในการประกอบการคา ไดมีการปฏิบัติ จัดบานพัก อาศัยและที่ตั้งร านคาตาม
หลักฮวงจุย เพราะมีความเชื่อวาฮวงจุยจะทําใหกิจการคาขายเจริญรุงเรืองและประสบความสําเร็จ
นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งของการสร า งอาคารร า นค า ปร ะกอบการที่ เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติแลว ยังตองปลูกสรางอาคารรานคาใหมีความสัมพันธกับดวงชะตา
ราศีของเจาของกิจการดวย จึงจะทําใหการงานประสบความสําเร็จ สวนชื่อกิจการคาเปนตัวแทนที่
สงผลตอกิจการ ถาชื่อนั้นสะกดเปนคําวาโชคและความมั่นใจ ก็จะสรางความอบอุนใจทําใหเกิด
กําลังใจที่จะดําเนินกิจการตอไป แตถาชื่อสะกดเปนลางรายก็จะสรางความวิตกกังวลใหแกเจาของ
กิจการ จึงตองเลือกชื่อที่เปน สิริมงคลที่หมายถึง ความโชคดี ความมั่งคั่ง และความสําเร็จมาให
ซึ่งเห็นไดจากตัวอยางดังตอไปนี้
“…..หลังจากที่เจอปญหาชีวิตไมดีขึ้น เพราะไมรูวาดวงตก สมั ครงานไว
ก็ไมมีวี่แวว ปญหาอยูที่หองนอนของเขาเอง เพราะปราณชี่ที่สับสนวุนวาย ทําให
ควบคุมสถานการณชีวิตไมได หนุมนอยทานนี้เปนหนุมไฟแรงอายุเพิ่งกําลังจะ
เริ่ม 30 ประสบปญหาจากการลงทุนทําธุรกิจ บริษัทที่เปดกิจการก็มีปญหาตองปด
ตัวลง แถมยังตองพบปญหาชีวิตตามมา ตองอกหัก รักคุด แฟนมาทิ้งไปมีคนใหม
อี ก เขาได แ วะมาพู ด คุ ย ปรึ ก ษาป ญ หาประมาณกลางๆ เดื อ นพฤศจิ ก ายน
ทางอาจารยไดทําการตรวจดวงชะตาหาสาเหตุวาเกิดจากอะไร พบวาเปนชวงที่
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ชะตาชีวิตมีการกระทบในเรื่องการงานและการเงิน ทําใหชีวิตเริ่มประสบปญหา
มาเรื่อย ไดใหคําแนะนําวา ใหหางานทําโดยสมัครเปนลูกจางเขาไปกอน เปนการ
หาประสบการณเพิ่มเติม เสริมในสวนที่ขาดใหเต็ม กอนจะลงทุนทําธุรกิจของ
ตนเอง ซึ่งเจาตัว ก็เลาวา ไดสมัครงานไวทางอินเตอรเน็ต มานานแลว แตก็ยัง
เงียบอยูไมมีการติดตอมา เมื่อดูจากพื้นชะตาของเขา มีหลายชวงที่เปนโอกาสของ
เขาแตผานเลยไป ซึ่งตองดูแลววาฮวงจุยที่บานเขาเปนอยางไร ถึงสมัครงานไว
เปนปไมมีใครติดตอ เจาตัวจึงใหเราไปตรวจที่บานเขาเพื่อชวยเหลือ …” (ขอมูล
การสัมภาษณ ,ซินแสฮวงจุย 0104)
“…..ถาการทํามาหากิน หรือการงานไมไดมีปญหาอะไร คุณก็เพียงดูแล
รัก ษาบา นพั ก อาศัย ของทานให สะอาด เรี ยบร อย จัด ขา วของในบา นให เป น
ระเบียบ หยิบใชสอยไดสะดวก อยาระเกะระกะก็เพียงพอแลว …” (ขอมูลการ
สัมภาษณ ,ซินแสฮวงจุย 0102)
“…..การที่คนเราปรับเปลี่ยนที่อยูอาศัยตามหลักฮวงจุยนั้น คิดวาเปนการ
สรางความมั่นใจของตัวเอง พอคุณมั่นใจคุณก็มีความสุขกอใหเกิดพลังในการทํา
มาหากิน เมื่อคุณไมมั่นใจก็จะทําใหชีวิตไมมีความสุข ดังนั้นความบายใจ สบาย
กายยอมทําใหพบกับความสําเร็จแนนอน…” (ขอมูลการสัมภาษณ ,ซินแสฮวงจุย
0103)
“….เคยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฮวงจุยในโรงงานและออฟฟศ ผลที่ได
ทําใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข มีความเปนระเบียบเรียบรอย และงานเปนระบบ
มากขึ้น….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0208)
“…. จากประสบการณที่ผ านมา จากเดิ มที่ทํ าการคาขายไมราบรื่ น มี
ปญหาติดขัด ซึ่งหลังจากไดมีการปรับฮวยจุยโดยซินแสทานหนึ่ง เริ่มจากปรับปรุงศาล
เจาที่ และทิศทางตําแหนงทรัพย และทิศทางหนารานใหม หลังจากนั้นกิจการเริ่มดี
ขึ้น ปญหาต างๆ คอยๆหมดไป แมก ระทั่งตอนที่หมดสัญญาเชาตึก ทําใหต องหา
ตึก แถวใหม มัน เหมือนมีพลังบางอยางที่ทําใหเราสามารถเซงตึก ใหมได กอนหมด
สัญญา 2 อาทิตย ซึ่งทําเลแถวสุขุมวิทนั้นหายากมากและไมนาเชื่อวาตึกแถวใหม
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นั้นจะถัดจากหลังเกาไปเพียง 4 หอง ทําใหตองหยุดรานไปแค 2 อาทิตย และเปด
กิจการดําเนินการคาตอไดเลย ซึ่งตึกหลังใหมนี้ใหซินแสทานเดิมในการตั้งศาลเจาที่
และ ทิศทางตําแหนงๆ ตั้งแตเริ่มแรก ทําใหการคาเริ่มดีขึ้นกวาเดิมจํานวนลูกคาเพิ่ม
มากขึ้นเรี่อยๆ ทั้งๆ เพียงแคถัดมาเพียงแค 4 หอง ….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มี
ความสนใจศาสตรฮวงจุย 0201)
โดยหลักการพิจารณาขั้นพื้นฐานที่อยูอาศัยเพื่อเสริมการงานตามศาสตร
ของฮวงจุย ลักษณะของบานที่มีดานความยาวทั้งสองขางซาย-ขวาเทากัน และยาวกวาดานกวาง
ของหนาบานและหลังบานเปน 3 หรือ 4 เทา ถือวาเปน ลักษณะมหามงคลเรียกวาเปน "บานเจาสัว"
โดยสมบูรณแบบ บานที่มีความลึกและยาวมากดังกลาวจะสงผลใหผูอยูอาศัยมีแตความสุขความ
เจริญ ทําธุรกิจ การงานใดก็รุงโรจนกาวหนา ครอบครัวรักใครกลมเกลียว ลูกหลานไดดีมีอนาคต
ไกล ลักษณะการจัดพื้นที่ดังรูปภาพประกอบ

ภาพที่ 10 แสดงทําเลที่มีความเชื่อสงเสริมการงานใหประสบผลสําเร็จ
โดยพื้นดิน หรือสถานที่ที่อยูอาศัย ที่ทํางาน จะกอสรางใหมีพลังสงเสริม
โดยจะเลี่ยงตําแหนงจุดแบงทิศซึ่งไมมีพลังสงเสริม การตัดถนน หรือกอสรางอาคาร จะยึดตาม
หลักฮวงจุย เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน ดังตอไปนี้
1. วางแนวถนน หรือแนวอาคารใหอยูในตาแหนงองศามังกรที่ดี5 สาย
2. รูชัยภูมิที่ดีในสถานที่ที่จะสรางอาคาร ในอาคารที่สราง รูภูมิที่ควรนั่ง
ทํางาน เปนที่เก็บเงิน นอน ฯลฯ
3. รูตําแหนงโชคลาภบารมีของแตละทิศ ในแต ละยุคควรเปดประตูรั บ
โชคลาภหรือควรเคลื่อนไหวกระตุนโชคลาภอยูตําแหนงใด อาคารหันหนาไปทิศใดควรเปดประตู
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ดานขวา หันหนาไปทิศใดควรเปดประตู ดานซาย ไมเปด รับหรือกระตุน ปญหา ความเสื่อมของ
สถานที่นั้นๆ
4. ใชต ลับ เมตรฮวงจุ ยกํา หนดขนาดประตู หน าต าง เฟอร นิ เจอร ใน
อาคารใหไดขนาดมงคล
5. เกี่ยวกับตัวบุคคล ก็มีการดูโหงวเฮงของหนาตาบุคลิก ทาทาง ดูวัยของ
อายุ ดูพื้นดวงชะตา เพื่อใหสัมพันธกับพลังของสถานที่จะส งเสริมความสามารถของคนที่มีอยูให
ทํางานไดอยางมีความสุขมีประสิทธิภาพสูงสุด
วิมลรัตน หงสรอน (2537) กลาววา เจาของกิจการโดยมากมีความเชื่อวา
เรื่องฮวงจุยมีบทบาทตอการทําธุรกิจ และเปนตัวบงชี้ถึงความเจริญรุงเรืองและความลมเหลวของ
กิจการคาของตนได และฮวงจุยยังชว ยเปน กําลังใจในการทําการคาของเจาของกิจการ แตโดน
สภาพแวดลอมที่เปน เงื่อนไขอาจจะทําใหก ารปฏิบัติต ามฮวงจุ ยทําไดอยางถูก ต องไปเลยไมได
จึงตองมีการแกไขฮวงจุย ใหเกิดผลดีแกรานคาของตนเทาที่สามารถจะทําได ดังนั้นความเชื่อเรื่อง
ฮวงจุยนี้ยังคงมีอิทธิพลตอไปในอนาคต จะยังอยูคูกับชาวจีนตอไปอยางไมมีวัน สูญหายไปไหน
เพราะเปนความเชื่อที่ชวยประคับประคอง ความรูสึกใหเกิดความเชื่อมั่นแกตนเองและกิจการคา
ของตน
2.1.3 ด้ า นสุ ข ภาพ จากการศึกษาพบวา ผูใ หขอมูลมีค วามคิด เห็นในทิศทาง
เดียวกันคือการจัดที่อยูอาศัยใหตรงตามหลั กฮวงจุยจะสงเสริมใหผูที่อยู อาศัยมีสุขภาพทางจิต ที่ดี
และสุขภาพทางกายที่แข็งแรง เพราะหลักการของฮวงจุยเปนวิชาทีวาดวยสูตรการคํานวณ กระแส
พลังเพือ่ หาหนทางที่จะเหนี่ยวนําพลังงานของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวใหมาเสริมคน ซึ่งกระแส
พลังงานเหลานี้ คือ พลังงานของแมเหล็กโลกที่หอหุมโลกทัง้ ใบไว และมนุษยทุกคนก็ลวนแลวแต
ดํารงชีวตอยูทามกลางสนามพลังของแมเหล็กโลกอยูตลอดเวลา ในทางวิทยาศาสตร ก็มีการคนพบ
วาในตัวมนุษยมีกระแสแมเหล็กและไฟฟาออนๆ อยูภายในรางกายทุกคน โดยในเลือดจะมีธาตุ
เหล็กเปนองคประกอบหลัก พลังของแมเหล็กจะกระตุนใหธาตุเหล็กในเม็ดเลือดเปลี่ ยนสภาพเปน
แม เหล็ ก อ อนๆ ที่ มี ลัก ษณะเป น ขั้ ว บวกและลบขั้ ว ลบในตั ว โดยใช เป น กลไกในการส งผ า น
สารอาหาร ออกซิเจน ขอมูลคําสั่งไปยังเซลลและอวัยวะทุกสวน ถาประจุไฟฟานี้ มีการจัดเรียงเปน
ระเบียบก็จะทําใหโลหิตมีการหมุนเวียนทีด่ ี สามารถนําสารอาหารและออกซิเจนไปหลอเลี้ ยงเซลล
ไดจึงทําใหสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ แตถาเมื่อไรทีม่ ีการเรียงตัวของประจุสับสนก็จะทําใหเกิดความ
เจ็บปวยตางๆ ขึ้นมาได ฮวงจุยเปนสวนประกอบของธรรมชาติ แบงเปน อิม เอี๊ ยง (หยิน หยาง) อัน
เกิดจากธาตุทั้ง 5 (เบญจธาตุ ประกอบไปด วย ธาตุดิ น ธาตุทอง ธาตุ นํ า ธาตุ ไม และธาตุ ไฟ) มี
บทบาทเกื้อหนุนและหักลางกัน “ฮวง” เคลื่อนไหว แตมองไมเห็น เปน “อิม” เสมือนไฟฟาขั้วลบ
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“จุย” เคลื่อนไหว และมองเปน “เอี๊ยง” เสมือนไฟฟาขั้วบวก ดังนั้น ในอิม (ดํา) ก็มีเอี๊ยง (ขาว) และ
ในเอี๊ยง (ขาว) ก็มอี ิม (ดํา) และเมื่ออิมเอี๊ยงรวมกันจะกอเกิดพลังแหงสมดุล (ศักดิ์ บวร, 2539: 11)
ฮวงจุยนั้นเกี่ยวกับเสนแรงแมเหล็กของโลกกับดวงดาว ซึ่งมีผลอยูเนื่อ งจากวาเปนประจุไฟฟาใน
บรรยากาศ มนุษยในปจจุบันนี้เหมือนกับหุนยนตทางชีวภาพมีไฟฟาเลี้ยงอยูตลอด ดังนั้นเวลาเรา
รักษาโรคกลามเนื้อหัวใจออนแอ จึงตองใชแบตเตอรี่ฝงเขาไปใหทํางานปกติ มนุษยเมื่ อต องใช
ไฟฟาในการกระตุนนั้น เสนแรงแมเหล็กโลกก็จะมีผล ดั งนั้นฮวงจุยมีคุณคาตอสุขภาพของผูที่อยู
อาศัยเพราะมีการปรับเรื่องความรอน ความเย็น ลมฟา ตาง ๆ เวลา เรื่องที่อยูอาศัยหรือแมกระทั่ง
เรื่องการนอนทิศทางการนอนจะอยูในขั้วของแมเหล็กดวยเมื่อคนเราใชเวลานอนหนึ่งในสามของ
วันทั้งหมดเปนการจูนคลื่นสมองเพราะคนเรานั้นคลื่นสมองนั้นเหมือนเปน ซีพียู ตั วประมวลผล
ดังนั้นถาหากวาตัวประมวลผลไมไดพักเลย และไมมีก ารพักผอนนั้น เมื่อถึงเวลาการประมวลผล
ขอมูลผิด ขอมูลไมออก จะเหมือนกับสมองคนเมื่อดึงขอมูลไมออก การตัดสินใจที่ผิดก็เกิดขึ้น การ
ที่เกิดปญหาเพราะวาคนพูดผิดคิดผิด ทําผิด ก็เกิดมากขึ้น แตถาตรงนี้ ถาปรับใหสมบูรณก็สามารถ
ออกไปเผชิญชีวิตจะไดเปรียบในการตัดสินใจ ในการคิด ในการกระทํา การนอนถาจะใหสงผลดีตอ
สุ ข ภาพจะต อ งดู ธ าตุ ข องแต ล ะคนเพราะลั ก ษณะแต ล ะคนนั้ น รั บ ธาตุ ส ะสมมาไม เ ท า กั น
เพราะฉะนั้นตองอยูในทิศทางที่เสริมธาตุที่ขาดหายไป
“….การปรับปรุงแกไขสิ่งของภายในบานตามศาสตรฮวงจุย จะทําใหบานมี
ความเป น ระเบี ย บไม ร กรุ ง รั ง อากาศถ า ยเทได อ ย า งสะดวกส ง ผลให สุ ข ภาพดี
สุข ภาพจิ ต ก็ ดี ต าม เกิ ด ความสบายใจ….” (ข อมู ลการสัม ภาษณ ,ผูที่ มีว ามสนใจ
ศาสตรฮวงจุย 0207)
“….ศาสตรของฮวงจุยมีความสัมพันธเกี่ยวโยงการวิถีการใชชีวิตประจําวัน
โดยอาศัยหลักของธรรมชาติ การปรับปรุงที่อยูอาศัยตามหลักของธรรมชาติจะทําให
สุขภาพกายและจิตแข็งแรง….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย
0208)
“….ฮวงจุยเปนหลักวิทยาศาสตร มีเหตุ และผลในการวางตําแหน งต างๆ
ของบ า นก็ ต อ งให เ กิ ด ความคล อ งตั ว ของอากาศ ทิ ศ แดดส อ ง เมื่ อ บ า นเราถู ก
สุขลักษณะ สุขภาพของคนในบานก็จ ะดีขึ้นเอง….” (ขอมูลการสัมภาษณ , ผูที่มี
ความสนใจศาสตรฮวงจุย 0205)
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หลักการจัดบานตามหลักวิชาฮวงจุยนั้น จึงหมายถึงการจัดพลังชี่ใหบานที่
อยูอาศัยหรือที่ทํางานอยูมีกระแสคลื่นที่ดีสอดคลองกับคนอยู โดยมุงใหพลังชี่ในรางกายมีสภาวะห
ยินหยางที่สมดุ ล ถามองตามหลักวิทยาศาสตรหรือเทียบเคียงกับหลักสถาปต ยกรรม คือ การจัด
ปรับใหหลักการของการไหลเวียนของลมและน้ําในที่วางของสภาพแวดลอมตางๆ นั้นเหมาะสม
เชน บานตองมีอากาศถายเทไดดี ไมถูกรบกวนดวยเสียง กลิ่น หรือสารพิษ ระบบฮวงจุยไมมีคําวา
ทิศตะวันตกหรือทิศใต ทุกทิศลวนมีดีและไมดี ขึ้นอยูกับองศาที่ตั้งและดวงชะตาของผูนอน (ในที่นี้
หมายถึง การผูกดวงแบบจีนดวย) โดยทั่วไปที่ไมแนะนําใหอยูทางทิศตะวันตก อาจเปนไปไดวา
หองนอนทางทิศตะวันตกนั้นรับแสงแดดชวงบายเปนระยะเวลานาน ทําใหหองมีอุณหภูมิสูงจาก
การสะสมพลังงานความรอน คนนอนจะนอนไมคอยสบายและทําใหนอนหลับไมสนิทและทําให
เกิดอาการออนเพลี ยได ไมน อนหัน เทาไปยังประตู หองนอนเปน แนวตรง เพราะประตู เปน สื่อ
ระหว า งภายนอกและภายใน เมื่ อเป ด หรื อ ป ด ประตู จะกอ เกิ ด กระแสของชี่ แ ละมี กํ า ลั ง แรง
เมื่อกระแสที่แรงปะทะกับเราโดยตรงยอมไมดี อาจจะปวย ไมสบายเปนไขไดงาย ยิ่งถาหองนอนที่
ติดเครื่องปรับอากาศการเปดประตูเขาออกจะมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศมาก และยิ่งเปดเขาเปด
ออกบอยครั้งก็ยิ่งอาจทําใหปวยไดกรณีที่ไมอาจขยับไดเพราะโครงสรางเตียง Build-in ตายตัว ให
หาเฟอรนิเจอร เชน เกาอี้ โซฟา หรือตูเก็บของ หรือฉากมาบังปลายเทาโดยใหมีความสูงอยางน อย
ที่สุดสูงกวาปลายเทาเมื่อเรานอนบนเตียง แนวประตูหองน้ําไมควรตรงกับเตียงนอน เพราะตาม
หลักฮวงจุย หองน้ํา เปนหองที่เก็บพลังงานไมดี เมื่อตรงกับแนวเตียงนอน พลังไมดีก็จะไปกระทบ
โดยตรงทําใหผูนอนสุขภาพไมดีไปดวย ปจจุบันหองน้ํามักอยูใกลหองนอนหรืออยูในหองนอนจึง
ตองระมัดระวังใหหองน้ํ าแหง ไมอับชื้น เพื่อไมใ หหองน้ํ าเปน ที่สะสมของเชื้อโรค ดั งนั้ นตาม
หลักฮวงจุยจึงสมเหตุสมผลทีเดียว เพราะหากหองน้ําตรงกับเตียงนอนเมื่อเปดเขาออกบอยๆ โอกาส
ที่เชื้อโรคตางๆ จะมาถึงผูนอนก็เปนไปไดมาก หลักการแกที่ดีที่สุด คือ ยายเตียงนอนหลบ ถายาย
ไมไดก็ใหปดประตูหองน้ําเปนประจํา หรือหาฉาก มาน มากั้นระหวางประตูกับเตียงนอนก็ชวยได
ระวังกระจก ความหมายของ กระจกตามหลักฮวงจุย คือ ลวงตา หลอกลวง หลอกหลอน ถากระจก
สองมาโดนเตียงทําใหคนที่นอนอาจเปนโรคเครียด กลายเปนคนขี้ระแวง คนหลอกลวง ในความ
เปนจริงหากกระจกอยูที่ปลายเตียง เมื่อเราตื่นนอนกลางดึก จะเห็นเงาวูบไปมา ซึ่งก็คือเงาของเรา
เอง แตบางเวลาหรือบางคนที่ขวัญออน เชน เด็ก หรือเวลาที่เราไมคอยสบาย อาจเกิดอาการหวาด
ผวา ตกใจ ทําใหนอนหลับไมสนิทซึ่งก็มีผลตอสุขภาพโดยตรงวิตกกังวล วิธีแกคือเลือกโตะเครื่อง
แปงแบบกระจกติดใตฝาบนของลิ้นชัก คานกับเตียง หลักฮวงจุยเชื่อวา ขื่อ และคานเปนโครงสราง
แบบกดดันและบีบคั้น มีแรงกดทับสงผลกระทบตออวัยวะและรางกายสวนที่อยูขางใตขื่อและคาน
นั้นดวย เชน หากคานอยูตรงกับสวนทอง ผูนอนอาจเป นโรคเกี่ยวกับชองทอง ถาอยูตรงหัว ก็อาจ
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ทําใหเปนโรคปวดหัว ไมเกรน ฯลฯ ซึ่งถามองตามเหตุผลทางวิทยาศาสตร ก็มีขอมูลที่นาสนใจวา
เหล็กเสนภายในคานสัมพันธกับเสนแรงแมเหล็กและแรงดึงดูดของโลก ซึ่งผลจากแรงดึงนี้เองอาจ
ทําใหผูนอนรูสึกไมสบายตัวได วิธีคือ ใหยาย ปรับที่ หากเปนคานที่อยูหัวนอน ใหเลื่อนระดับการ
นอนลง หรือทําผนังเสริมปดแนวคาน หลักฮวงจุยนี้เปนเพียงหลักเบื้องตน
ตามหลักฮวงจุยลักษณะบานโรคภัยจะทําใหผูที่อาศัยเจ็บปวยสุขภาพไม
แข็งแรงซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ บานที่อยูใกลกับสุสาน ปาชา หรือวัด (โดยเฉพาะบริเวณที่เปนสวน
เมรุเผาศพ) จะไดรับพลังความตายเขาสูบานตลอดเวลา มีผลใหคนในบาน เจ็บปวยออนแอและไมมี
ความสุข อาถรรพแหงบานที่หันหนาเผชิญหรืออยูใกลกับสถานที่ดังกลาวนี้มีไมนอย ควรหลีกเลี่ยง
ดีกวาพยายามแกไข เพราะเคล็ดวิธีนั้นแมแกไขได แตบานก็ยังไดรับพลังรายตลอดเวลาอยูนั่นเอง

ภาพที่ 11 แสดงทําเลที่มีความเชื่อทําใหผูที่อาศัยเจ็บปวยสุขภาพไมแข็งแรง
2.1.4 ด้ านความรั ก พบว า ฮวงจุ ยส ง เสริ มให ผูที่ อ ยูอ าศัย เกิด ความรั ก ใคร
มีค รอบครัว ที่เปน สุข คนในครอบครั ว อบอุน มีค วามสามัค คีกัน รวมถึงองคที่มีค นในองคก ร
ชวยเหลือเกื้อกูล เนื่องมาจากการจัดสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบเรียบรอยและมีการใชเรื่องประดับ
ตกแต งและสีสัน ที่เหมาะสมกับลักษณะนิ สัยของผูที่อยู อาศัย ซึ่งตามหลัก ฮวงจุยมีก ารพิจ ารณา
ลักษณะของที่อยูอาศัยที่สงเสริมในเรื่องความรักไวดังนี้ หากพบวาบานหลังใดตั้งอยูในทําเลที่ถูก
โอบลอมดวยแมน้ําหรือลําคลอง โดยลักษณะของแมน้ํ าลําคลองนั้น โอบลอมโคงเขาหาตัวบาน
ขอใหรีบติดตอ ซื้อหาบานหลังนั้นไวโดยพลันดวยวานั้นคือ ทําเลทองตามตําราโบราณโดยแท ผูที่
ไดพํานักพักอาศัยใน บานลักษณะดังกลาวนี้จะมีแตความอบอุนเปนสุข สามัคคี ปรองดองกันดี ทั้งคู
สามีภรรยา ลูกหลาน และญาติพี่นองนอกจากความอบอุนรมเย็นแลว บานลักษณะนี้ยังเอื้อเฟอใหผู
อยูอาศัยประสบแตความรุงโรจนโชติชวงในธุรกิจการงาน เงินทองไหลเขาบานทํา ใหฐานะมั่งคั่ง
ร่ํารวย ดังรูปภาพประกอบ
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ภาพที่ 12 แสดงทําเลที่มีความเชื่อสงเสริมดานความรัก
“….เมื่อภายในบานมีระเบียบเปนสัดสวน ทุกคนในบานก็มีความสุข ไมมี
การทะเลาะเบาะแวง เกิดความรักใครสามัค คีกัน ….” (ขอมูลการสัมภาษณ,ผูที่มี
ความสนใจศาสตรฮวงจุย 0207)
“….หลั ง จากที่ ไ ด ก ระทํ า ตามที่ ซิ น แสแนะนํ า ผลที่ ต ามมาที่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจนคือคนในบานเกิดความสบายใจ ไมทะเลาะกัน เพราะ
แตกอนสถานที่ดูอึดอัด อากาศถายเทไมสะดวก เนื่องจากมีเสาไฟฟาแรงสูงดังที่เคย
บอกรายละเอี ยดไว ต อนต น แต พ อปรั บ เปลี่ ย นแล ว กิจ การก็ ดู ร าบรื่ น ขึ้ น ไม ค อ ย
ติดๆขัดๆเหมือนในอดีต….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตร ฮวงจุย
0301)
“….ศาสตรของฮวงจุยเขากันกับหลักของครอบครัว เริ่มจากที่วาบานหอคน
คนหอหัวใจ ในทํานองเดียวกันถาดูในแงของสถานที่ทํางานโครงสร างบริษัทหอหุม
พนั ก งานทั้งหมด พนัก งานเกิดความรัก และเขาใจศาสตรฮวงจุยแลวก็ปฏิบัติ ด ว ย
องคก รนั้นก็จะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งทีเดียว….” (ขอมูลการสัมภาษณ ,
ซินแสศาสตร ฮวงจุย 0203)
สวนลักษณะของทําเลที่เสื่อมถอยไมเสริมดานความรักมีรายละเอียดดั งนี้
บานหลังใดถูกขนาบขางซาย-ขวาดวยถนนหรือตรอกซอยถือวานากลัวอยางยิ่ง ควรหลีกเลี่ยงที่จะ
ซื้อหาหรือเขาอยูอาศัยในบานหลังนั้น บานที่มีถนนหรือตรอกซอยขนาบสองขางจะสงผลใหตกต่ํา
ถดถอยทั้งทรัพยสินเงินทองและธุรกิจการงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาถนนหรือซอย ที่ข นาบขางอยู

126
นั้นเปนดาน"ประตูผ"ี คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันตกเฉียงใตก็จะยิ่งเปนบานหายนะ เจา
บานหรือลูกๆ หลานๆ อาจมีเรื่องรายแรงจนฟนเฟอนเปนบาไปได

ภาพที่ 13 แสดงทําเลที่มีความเชื่อวาไมเสริมดานความรัก
สวนลักษณะของทําเลที่ขาดความอบอุน ไรปรองดอง มีรายละเอียดดังนี้
หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อบานที่มุมใดมุมหนึ่งของตัวบานหรือรูปทรงที่ดินแหวงหายไปเพราะลักษณะ
นั้นจะสงผลตอความเปนอยูของสมาชิกในบานทําใหพี่นอง ลูกหลาน ไรความสามัคคีปรองดองตอ
กัน บรรยากาศภายในบานไมอบอุน ตางคนตางไปคนละทาง ไมมีความสัมพันธอันเปนสุขอยางที่
ครอบครัวควรจะมี ทั้งนี้ความรายแรงจะขึ้นอยูกับความเวาแหวงของตัวบาน ถามุมใดเวาหายไป
มาก ก็มีผลรายมากตามไปดวย

ภาพที่ 14 แสดงทําเลที่มีความเชื่อวาขาดความอบอุน-ไรปรองดอง
2.1.5 ด้ า นสติปั ญ ญา ศาสตร ฮ วงจุ ย เป น ศาสตร ที่ ส ง เสริ ม ด า นการพั ฒ นา
สติปญญาของมนุษยใหรูจักกระบวนการคิด วิเคราะห และเชื่อมโยงความสัมพันธ
นอย พงษสนิท (มปป:5) โดยจากหลัก ฐานที่บันทึกทางประวัติศาสตร
พบวา ฮวงจุยใชแนวคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรเรื่องความนาจะเปนในการผนวกแนวคิด เรื่องดาว 9 ยุค
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และเรื่องทิศทาง ซึ่งดาว 9 ยุคคือการเปลี่ยนแปลงของพลังหรือชี่ ที่ทําใหบริเวณทิศนั้นๆสมดุลที่สุด
ซึ่งจะสลับปรั บเปลี่ย นไปจนครบ 8 ทิศ ยุค หนึ่ งพลังจะคงอยูบริ เวณนั้น ๆ 19 ป ดังนั้ นการตั้ ง
พระราชวังของจักพรรดิ การหาทําเลของชาวจีนเพื่อประกอบกิจการมักคํานึงถึงพื้นที่ที่ไดรับพลัง
สงเสริมในยุคนั้นๆ เพื่อตั้งกิจการเพราะเชื่อวาจะทําใหเจริญรุงเรือง การคนพบนี้มีที่มาจากการพบ
ปริศนาจํานวนจุดบนหลังเตาโดยบังเอิญปราชญจีนยุคนั้นไขปริศนาจนสําเร็จและไดตอยอดวิธีคิดสู
ทฤษฎีการทํานายดวยตรรกะความนาจะเปนสูวิชาฮวงจุย ปจจุบันตัวเลขเหลานี้เปนเกมสฝกสมอง
ชื่อจัตุรัสกลที่พัฒนาความคิดสรางสรรค
“…. ถาได ซินแสที่ถูกต อง การปรั บเปลี่ยนที่ถูกต อง การขายคาก็ดีขึ้น
ความเครียดก็ลดลง มีเวลาใหกับครอบครั วมากขี้น ไมต องคอยมาแกปญหา และที่
สําคัญทําใหมีเวลาในการคิด ตัดสินใจ วางแผนที่จะลงทุนทําอะไรตอไปไดเรื่อยๆ….”
(ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0201)
“….ฮวงจุยใหเราคิด ทําอะไรอยางมีระบบ มีเหตุผล ทําใหเราเกิด ความ
มั่นใจความตั้งใจในการทํางาน มีความระมัดระวังในการตัดสินใจมากขึ้น ผลของ
งานที่ไ ดก็ออกมาดี ประสบผลสําเร็จ ….” (ขอมูลการสัมภาษณ , ผูที่มีค วามสนใจ
ศาสตรฮวงจุย 0211)
2.2 คุณค่าภายใน (Intrinsic Value) เปนคุณคาที่ตรงกับจุดหมายสุดทายคือเปาหมาย
ของสิ่งหรือการกระทํานั้นอยูในตัวเอง ไมเปนวิถีหรืออุปกรณนําไปสูสิ่งอื่นอีก เชน นักเรียนขยัน
เรียน เพราะเขาเห็นวาเปนสิ่งที่ดี การขยันเรียนมีจุดหมายในตัวเอง นักปรัชญาเรียกคุณคาประเภท
นี้วา คุณคาที่แทจริง ในการศึกษาคุณคาภายในของศาสตรฮวงจุย สามารถแบงออกเปน 4 ดาน มี
รายละเอียด ดังนี้
2.2.1 ด้ านคุณธรรม พบวา ศาสตรฮวงจุย สงเสริมใหทุกคนทําความดี มีความ
ซื่อสัต ยสุจ ริต มีการสอนใหคํานึงถึง สิ่งที่ถูก และผิด ไมหลงงมงาย โดยมีหลักใหญสามประการ
ไดแก ความรูสึกผิดชอบชั่วดีในแตล ะบุคคล ระบบยุติธรรมซึ่งเกี่ยวของกับวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น ประวัติ ศาสตร ทางสังคม และธรรมเนี ยมปฏิบัติ สภาพคุณความดี หรื อ คุณ ลัก ษณะที่
แสดงออกของความดี ที่แสดงออกดวยการปฏิบัติและเปนที่ประจักษแกคนทั่วไป คุณธรรมเปน
พฤติ ก รรมที่แสดงถึงมาตรฐานทางศีลธรรม และเปน รูปแบบของความคิดและการกระทําบน
พื้นฐานของมาตรฐานทางศีลธรรม คุณธรรมอาจนับรวมในบริบทกวางๆของคานิยม บุคคลแต ละ
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คนละมี แ ก น ของค า นิ ย มภายใจที่ เ ป น หลั ก ของความเชื่ อ ความคิ ด ความเห็ น ของคนๆ นั้ น
ความซื่อสัตยตอเอง (Integrity) ในแงของคานิยม คือคุณธรรมที่ เชื่อมคานิยมของคนๆ นั้นเขากับ
ความเชื่อ ความคิด ความเห็น และ การกระทําของเขา สังคมมีคานิ ยมร วมที่คนในสังคมยึด ถือ
รวมกัน คานิยมสวนตัว โดยทั่วไปแลว มักจะเขากับคานิยมของสังคม ซึ่งคนจีนสวนมากแมเชื่อเรื่อง
"ฮวงจุ ย " แต ก็ มี ขอ พึ ง ตระหนั ก เพื่ อป อ งกั น ไมใ ห งมงาย ดั ง ตั ว อั ก ษรจี น ที่ พ าดหั ว ไว แต แ รก
ตัวหนั งสือจีนดั งกลาว อานวา "เอกเต็ก หยี่เห็ง ซาฮวงจุย " (สุภาษิต สํานวนจีนแตจิ๋ว ) นี่เปนคติ
เตือนใจวา (ความสําเร็จของคนเรานั้นขึ้นอยูกับ) 1. เต็ก, 2.เห็ง และ 3.ฮวงจุย โดยทั่วไป "เต็ก" และ
"เห็ง " มัก ใช คูกั น เป น "เต็ ก -เห็ ง" หมายถึ ง "คุณ ธรรมน้ํ า ใจ และกรรมดี ที่ ประกอบออกมา"
การเรียงลําดับ 1, 2 และ 3 นี้ เพื่อใหผูคนไดตระหนักวา "ฮวงจุย" นั้นมาอันดับสาม ไมใชอันดับ
หนึ่ง ไมใชอันดับสอง ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหคนงมงาย ฝกใฝในการเชื่อ "ฮวงจุย" แตใหการยกยอง
คุณธรรม-น้ําใจของคนเรามากกวา ดังนั้นฮวงจุยจึงเปนศาสตรที่สอนใหยึดหลักความดี แทนความ
งมงาย ซิน แสฮวงจุยมีค วามเชื่อวา การจัด ฮวงจุยจะสงเสริ มผูที่มีคุณธรรมประกอบกรรมดี ใ ห
ประสบความสําเร็จเทานั้น สวนผูที่กระทําไมดีก็จะเกิดความเสื่อ มถอยในที่สุด ซึ่งตรงกับคําสอน
ของพระพุทธศาสนา การที่ทุกคนจะศึกษาหรือจัดฮวงจุยก็จําเปนตองศึกษาธรรมะควบคูกันไปดวย
เพราะธรรมะเปนกําลังอยางมหาศาลในการเสริมสรางบารมีที่จะผลักดันใหวิชาฮวงจุยสงเสริมให
เกิดผลสําเร็จแกชีวิตไดอยางรวดเร็ว ฮวงจุย มีหลักเกณฑสํา คัญพื้นฐาน 3 ขอ คือ อิกเต็ก ขอแรก
การสรางกุศล บริจาคทานตามกําลังดวยใจศรัทธา เพื่อสั่งสมบุญบารมี หยี่เห็ง ขอสอง มีคุณธรรม
ความเพียร ความอดทน และมีความกตัญูตอครูอาจารย หรือผูมีพระคุณที่เคยใหความชวยเหลือ
ซาฮวงจุย ขอสาม รูหลักในการจัดชัยภูมิสถานที่ เพื่อสงเสริมใหเกิดความรุงเรือง
“….ดานคุณธรรม เชื่อวา คนเราทุกคนควรมีศีลธรรม รูจัก ผิดชอบชั่ว ดี
คนที่เปน ซิน แส ต องเปน คนดี มีคุณ ธรรม อยากที่จ ะชว ยเหลือผูอื่นโดยไมหวั ง
ผลตอบแทน ไมคิดหาผลประโยชนจากคนที่ไดรับความเดือนรอน….” (ขอมูลการ
สัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0208)
“….โดยความคิดวาความเชื่อในศาสตรฮวงจุยกอใหเกิดคุณคาภายในในดาน
คุณธรรมและความกตัญู 2 สิ่งนี้จะทําใหคนเรามีความเจริญรุงเรืองในชีวิต เพราะ
เห็นไดจากตัวซินแสเอง ทําผิดวาไปตามผิด ทําถูกก็วาไปตามถูก ซินแสจะไมพูดออม
คอมหรือทําปากหวานเอาแตผลประโยชนของตนเอง เพราะไมใชแคปรับฮวงจุยแต
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จิตใจคิดแตจะเอาเปรียบคนอื่นไมมีคุณธรรมปรับยังไงไปก็ไมฉุดชีวิตใหเราดีขึ้น ….”
(ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0201)
“….สิ่งที่สําคัญคือตัวซินแส(อาจารย)ตองมีคุณธรรมไมเลือกดูแตคนมีเงิน
อยากใหชวยคนที่ลําบากกอนคนรวย แตการที่เราจะมีชีวิตดีขึ้นไดก็ตองอยูที่ตัวเราดวย
เปนองคประกอบกัน….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0210)
2.2.2 จริย ธรรม ศาสตร ฮวงจุยสงเสริมใหมนุษ ยมีก ารดํ าเนิ น ชีวิตและความ
ประพฤติที่เหมาะสมดวยการประยุกตถายทอดความรู โดยตรงใหกับลูกศิษยที่สืบทอด และมีการ
สอดแทรกจริยธรรมในการจัดฮวงจุยใหกับผูที่สนใจ โดยจริยธรรมเปน สิ่งที่มีอยูแลวในตัวมนุษย
โดยธรรมชาติ ซึ่งจะตองพัฒนาขึ้นโดยอาศัยกฎเกณฑความประพฤติที่มนุษยควรประพฤติที่ไดจาก
หลักการทางศีลธรรม หลักปรัชญา วัฒนธรรม กฎหมายหรือจารีตประเพณี เพื่อประโยชนสุขแก
ตนเองและสังคม นอกจากนี้ จริยธรรมยังใชเปนแนวทางประกอบการติดสินใจเลือกความประพฤติ
การกระทําที่ถูกตองเหมาะสมในแตละสถานการณดวย พฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่ง
ที่ควรปฏิบัติที่ดีงามเหมาะสมและเปนที่นิยมชมชอบหรือยอมรับของสังคมเพื่อความสันติสุขแหง
ตนเองและความสงบเรียบรอยของสังคมสวนรวม หลักการที่มนุษยในสังคมยึดถือปฏิบัติ เพื่อการ
อยูรวมกันอยางเปนสุขในสังคมนั่นเอง และเมื่อนําไปใชกับการประกอบวิชาชีพ หรือเรียกงาย ๆ วา
การทํางาน ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของมนุษย ก็ยอมหมายความวา มนุษย
ยอมจะตองมีจริยธรรมในการทํางาน หรือการประกอบวิชาชีพ เพราะในการทํางาน มนุษยยอมตอง
มีสังคมซึ่งประกอบดวยคนหลายคน เนื่องจากในวงการของการทํางานนั้น การทํางานคนเดียว ยอม
เปนไปไดยาก ดังนั้นจึงสมควรมีการวางกรอบใหมนุษยประพฤติปฏิบัติ เพื่อการทํางานรวมกันอยาง
สงบสุข ตามศาสตรของฮวงจุยสําหรับชะตาชีวิตของคนเราตั้งแตเกิด ทุกรอบ 12 ป จะมีจังหวะ
ดวงดีหรือชวงขึ้นและชวงดวงตกหรือชวงลงสลับกันไป โดยจะมีชวงขึ้น 5 ป ลง 3 ป ขึ้น 3 ป ลง 1
ป ซินแสฮวงจุยไดกลาววา “ในชวงดวงดีถาไมทําก็ไมได ในชวงดวงตกถาไมทํา ก็ไมเสีย” หาก
คนเรารูจังหวะชีวิตที่ควรลงทุนรูจัก จังหวะชีวิต ที่ค วรระวังแลว ทุกทานสามารถกํา หนดความ
เจริญรุงเรืองใหตนเองไดอยางแนนอน ดังคําที่วา คนมีความมุงมั่น สถานที่เอื้ออวยชัย รูชะตาฟา
ดวงชะตาที่ฟาลิขิต ชีวิตเรากําหนดเองได
ฮวงจุย คือ ศาสตรที่เกิดขึ้น และมีการพัฒนามาจากลัทธิเตาที่มีคําสอนให
มนุ ษ ย ต องอยู ร ว มกั บธรรมชาติ ใ นภาวะที่ ส มดุ ล คื อ ไมทํ า ลายธรรมชาติ แ ละชว ยดู แ ลรั ก ษา
ธรรมชาติ สวนธรรมชาติก็ตองมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของมนุษย วิถีแหงการปฏิบัติ
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ตนตามศาสตรฮวงจุยมีที่มาจากวิถีแหงจริยธรรมของเตาในแงอภิปรัชญา ก็คือ มนุษยตองสรางโลก
นี้ ใหเปนที่รวมกันระหวางมนุษยตอมนุษย โดยไมมีการแบงแยกในหมูมนุษย ไมมีการกีดกั้น ไมมี
การแบงแยกชนชั้นใหแตกตางวาเปน กษัตริย พอคา บัณฑิต กรรมกร ชาวนา วิถีชีวิตของมนุษยทุก
คนจึงเหมือนกัน และทุกคนมีชีวิตรวมกันอยางเปนหนึ่ง มนุษยอยูรวมกันอยางบริสุทธิ์และเรียบงาย
ไม มีค วามยโสกั บความเห็ น แกตั ว เปน วิถี ชีวิ ต ตามวิ ถีแ ห งธรรมชาติ หรื อเปน ส ว นหนึ่ งของ
ธรรมชาติทําใหสภาพจิตใจเปรียบไดกับไมที่ยังไมไดแกะสลัก
“…. ไดทราบเกี่ยวกับฮวงจุย วาเปน ความสบายใจของคนที่อยูอาศัยใน
สถานที่นั้นๆ การแกไขปรับปรุงใดๆก็ควรใหเปนไปตามที่ผูอยูอาศัยพอใจ สบายใจ
เมื่อผูอยูอาศัยสบายใจในการอยูในสถานที่นั้นแลว ก็จะเปนพลังในทางบวก ที่จะนําพา
สิ่งดีๆเขามา ….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0206)
“….ศาสตรของฮวงจุยสอนใหเรารูจักการทําบุญกุศล รูจักชวยเหลือคนใหมี
โอกาส ทําใหผูคนเกิดความสุขในการดําเนินชีวิต ….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ซินแส
ศาสตรฮวงจุย 0103)
ฮวงจุย เปนศาสตรที่สอนใหมนุษย มีความรัก เคารพ หวงแหน ไมทําลาย
ธรรมชาติ โดยใหดําเนินชีวิตสอดคลองกับธรรมชาติ และนําพลังธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด สอนมนุษยใหมีความรัก ความเมตตา ชวยเหลือเกื้อกูลกันแบงปนกัน ไมเบียดเบียนกัน ไมเอา
เปรียบกัน ใชสติปญญาพัฒนาสรางสรรค และรวมกันพัฒนาสูความเปนมนุษยที่มีคุณธรรม (วิศิษฏ
เตชะเกษม, 2542: 172) และในคัมภีรอี้จิง ไดนําหลักหยินหยาง มาแสดงใหเห็นถึงลัก ษณะการ
เปลี่ยนแปลง การเกิดดับ แสดงใหเห็นการดําเนินชีวิตของมนุษยในทางที่ถูกตอง รูจักปฏิบัติตอผูอื่น
ดวยคุณธรรม และจริยธรรม ดังนี้ หยิน-หยาง หมายถึง ความพอดี มีความสมดุลในตัวเอง ไมมาก
หรือนอยเกินไป ทั้งสอนใหดํารงชีวิตอยูบนพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1. ความสุภาพเรียบรอย 2. ความ
มัธยัสถ 3. ความออนนอมถอมตน (วัชระ มานิตราษฎร, 2545: 138)
2.2.3 ด้ านความกตัญ ู ฮวงจุยเปนการแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ โดยมี
อิทธิพลมาจากลัทธิขงจื้อที่เนนเรื่องความกตัญูเปนสําคัญ ประเพณีนี้สืบทอดมายาวนานเปนพันป
โดยขุนนาง สมัยราชวงศโจว โจวกงจีตั้น เปนผูกําหนด เนื่องจากเปนวันที่ตองไปไหวบรรพบุรุษที่
ลวงลับไปแลว เคาวากันวาถาไมไปไหวบรรพบุรุษของเราจะไมมีอะไรกิน อันนี้ก็เปนความเชื่อที่มี
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กันมานานแลว และอีกจุดประสงคอีกอยางที่สําคัญก็คือ เปนการเปดโอกาสใหญาติพี่นองที่แยกยาย
กันไปทํามาหากินตางถิ่นกันไดกลับมาพบปะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อรํ าลึก ถึงคุณ ความดี ที่ บรรพบุรุ ษ ของเราได ก ระทํา ไว ได ดู แ ลเรา
ลําบากเพื่อเราใหมีความเปนอยูที่ดี เปนแบบอยางการดําเนินชีวิต "เราสบาย เพราะพอแม บรรพบุรุษ
ลําบาก"
พื้นฐานแนวคิดบูชาบรรพบุรุษ การบูชาบรรพบุรุษเกิดจากความเชื่อที่วา
เมื่อปฏิบติตอบรรพบุรุษดีและถูกตองสม่ําเสมอ บรรพบุรุษก็จะคุมครอง ชวยเหลือทําใหร่ํารวยมี
ความสุข เรื่องบูชาบรรพบุรุษและหาทําเลที่สรางที่ฝงศพจึงเปนเรื่องที่สําคัญที่เรียกวา ฮวงจุยคนตาย
หรือฮวงซุย ทีท่ ําใหไดรับการสืบทอดตอๆกันมา ฮวงจุยจึงเปนเหมือนวิธีการที่จะปฏิบัติตอบรรพ
บุรุษในการหาทําเลที่ดีที่สุดเพื่อฝงสุสาน เมื่อมีทําเลดีจะสงผลตอลูกหลานใหเจริญรุงเรือง ทําให
ฮวงจุยเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนที่กระทําสืบตอกันมา
“….ในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักของศาสตรฮวงจุย สิ่งสําคัญที่สอน
ใหผูที่มีค วามเชื่อทํา คือการกตั ญูต อบิดามารดา กตั ญูต อฟาดิ น กตั ญูต อผู มี
พระคุณ เมื่อมีค วามเชื่อและปฏิบัติตามก็จ ะรั บรู ไดถึงความกตัญูอัน ควรพึงมีจาก
ภายใน….” (ขอมูลการสัมภาษณ,ผูที่มคี วามสนใจศาสตรฮวงจุย 0207)
“….ดานความกตัญู ศาสตรฮวงจุยสอนใหรูจักเคารพครูบาอาจารย และ
บุพการี ….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0208)
“….ดานสุขภาพ ถาไดรับการปรับจะเกิดความสมดุลและนําเนินกิจการได
สะดวกขึ้น สุข ภาพก็จ ะดี ขึ้น สมาชิก ก็จ ะมีอารมณดี มีมนุ ษ ยสัมพัน ธที่ดี กับเพื่อน
รวมงาน รูสึกรักและหวงแหนงานและสถานที่ที่ตนมีสวนรวมในกิจการ ….” (ขอมูล
การสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0202)
“…ดานความกตัญู เชน การจัดตําแหนงหองนอนใหลูกอยูปลายเทาพอแม
เพื่อใหลูกมีความเคารพยําเกรงพอแม ไมกาวราว เปนตน.….” (ขอมูลการสัมภาษณ,
ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0204)
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2.2.4 ด้ านสุ น ทรียะ ฮวงจุยเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความงามทั้งในดานศิลปะ
และในธรรมชาติซึ่งเกิดจากธรรมชาติ หรือเกิดจาการกระทําของมนุษยก็ตาม สุนทรียหรือความงาม
ในแตละยุคแตละสมัย หรือแตละทองถิ่นจะมีความแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับสัง คมของแตละ
กลุมนั้นๆ แตทั้งนี้สุนทรียอาจจะเปนเรื่องความงามของแตละบุคคลที่ชื่นชอบก็ได ฉะนั้นการจะสื่อ
ความรู สึ ก ทางความงามแต ล ะสั ง คมหรื อ บุ ค คลจึ ง ต อ งมี ร ะดั บ ให ชั ด เจน การออกแบบตาม
ฮวงจุ ย มี ค วามยืด หยุ น โดยการปรับ ปรุ งการไหลของพลั งงาน สามารถจัด สถานที่เ พื่อ แสดง
บุคลิกภาพและไหวพริบของบุคคล มีมุมมองเกี่ยวกับคนวาทุกคนมีความรูความสามารถ ดังนั้นการ
จะใชความรูความสามารถสงเสริมตนเองใหประสบความสําเร็จ และสังคมเกิดความเจริญไดนั้น มี
เคล็ดลับทางดานฮวงจุยที่ควรเขาใจ ดังนี้
1. ทิศทางที่ดีที่จะหันหนาไปรับความเจริญรุงเรืองไดตลอดเวลา ซึ่งมี
รายละเอียดตามหลักศาสตรฮวงจุย ดังนี้ ทิศเหนือ (North) คือ ธาตุน้ํา (Water Element) ลักษณะเปน
คลื่น แทนดวยสีฟา สีน้ําเงิน สีเทา สีดํา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (North East) คือ ธาตุดิน (Earth
Element) ลักษณะเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส แทนดวยสีเหลือง สีน้ําตาล ทิศตะวันออก (East) คือ ธาตุไม
(Wood Element) ลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา แทนดวยสีเขียว ทิศตะวันออกเฉียงใต (South East) คือ
ธาตุไม (Wood Element) ลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา แทนดวยสีเขียว ทิศใต (South) คือ ธาตุไฟ
(Fire Element) ลักษณะเปนสามเหลี่ยม แทนดวยสีแดง สีสม ทิศตะวันตกเฉียงใต (SouthWest) คือ
ธาตุดิน (Earth Element) ลักษณะเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส แทนดวยสีเหลือง สีน้ําตาล ทิศตะวันตก
(West) คือ ธาตุทอง,โลหะ(Metal Element) ลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา แทนดวยสีเงาวาวของโลหะ
สีเงิน สีทอง สีขาว ทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือ (North West) คือ ธาตุทอง,โลหะ (Metal Element)
ลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา แทนดวยสีเงาวาวของโลหะ สีเงิน สีทอง สีขาว
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2. หลักการเลือกรับคนที่มาชวยงานแลวไมสรางปญหาความขัดแยงกัน
มีแตชวยใหเกิดความเจริญกาวหนากิจการขยายเครือขายออกไปไดอยางตอเนื่อง ตามหลักเบญจธาตุ
3. รูหลักการใชสีเครื่องแตงกายที่สงเสริมสุขภาพ หนาที่การงานตนเอง
สําหรับสถานที่ การทาสีอาคาร ตกแตงภายในอาคาร จัดภูมิทัศนโดยรอบอาคาร ใหสดใสสงเสริม
สถานที่แตละแหง การใชธาตุและสีที่สงเสริมตามหลักเบญจธาตุ สถานที่ที่สะอาดสดใสจะมีพลัง
พรอมที่จะสงเสริม และหากจัดตกแตงสถานที่ทั้งสี่ดานสี่มุมหรือแปดทิศดวยธาตุหรือสีที่สงเสริม
ระวังไมใชธาตุหรือสีที่หามในทิศนั้นตามหลักเบญจธาตุ ก็จะยิ่งมีพลังสงเสริมอยางสมบูรณ หลัก
เบญจธาตุนอกจากจะใชกับสถานที่แลว ยังใชกับบุคคลในเรื่องการเลือกสีเครื่องแตงกาย และใชเปน
หลักในการรับบุคคลมาชว ยใหเกิดการสงเสริมความรุงเรืองอีกดวย หลักเบญจธาตุ หรือ 5 ธาตุ
พื้นฐานในผังยันตแปดเหลี่ยมหลังเตา (ปากัว) มีธาตุที่แบงสัญลักษณสี, รูปราง ดังนี้
ธาตุไฟ
สัญลักษณ สีแดง
รูปสามเหลี่ยม
ธาตุดิน สัญลักษณ สีเหลือง
รูปสี่เหลี่ยม
ธาตุทอง สัญลักษณ สีขาว
รูปกลม
ธาตุนํา
สัญลักษณ สีดํา (น้ําเงิน) รูปหกเหลี่ยม รูปคลื่น
ธาตุไม้
สัญลักษณ สีเขียว
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ธรรมชาติของแตละสี หรือแตละรูปทรง คือ ตัวแทนของธาตุ และธาตุ
แต ล ะธาตุ มี พ ลั ง ของตั ว เอง มี อํ านาจส ง เสริ ม หรื อ ทํ า ลายหั ก ลา งธาตุ อื่น ได ธาตุ ทั้ ง ห า นี้ มี
ความสัมพันธกันดังนี้ คือ น้ําหลอเลี้ยงไมใหเจริญเติบโต ไมเปนเชื้อเพลิงกอใหเกิดไฟ ไฟเผาไหม
ไมเปนขี้เถาดิน ดินทับถมกันจนกลายเปนแรธาตุทอง(โลหะ) เมื่อมีความชื้นมากระทบเกิดน้ํา โดยมี
หลักของธาตุตามสัญลักษณของสีและรูปราง ดังนี้ (ธาตุไฟ) สีแดง รูปสามเหลี่ยม ถูกโฉลกกับ (ธาตุ
ดิน) สีเหลือง รูปสี่เหลี่ยม, (ธาตุดิน) สีเหลือง รูปสี่เหลี่ยม ถูกโฉลกกับ (ธาตุทอง) สีขาว รูปกลม,
(ธาตุทอง) สีขาว รูปกลม ถูกโฉลกกับ (ธาตุน้ํา) สีน้ําเงิน สีดํา รูปหกเหลี่ยม รูปคลื่น, (ธาตุน้ํา) สีน้ํา
เงิน สีดํา รูปหกเหลี่ยม รูปคลื่น ถูกโฉลกกับ (ธาตุไม) สีเขียว รูปสี่เหลี่ยมผืนผา , (ธาตุไม) สีเขียว
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ถูกโฉลกกับ (ธาตุไฟ) สีแดง รูปสามเหลี่ยม โดยรูปราง สี ความสวาง การจัดวาง
ในขนาดและทิศทาง ที่ก ระแสเกื้อกูล สงเสริ มกัน ตามธาตุ ใ นองคประกอบทั้งหมด ก็จ ะถือวา
สมบูรณแบบ ในกระแสที่เปน บวกซึ่งจะทําใหบุคคลที่พบเห็นเกิดอารมณและความรูสึกตามสิ่ง
นั้นๆ สําหรับธาตุที่ชง (ขัดขวางทําลายกัน ) ไดแก ธาตุไม ชงกับ ธาตุดิน เพราะรากของตนไมจะ
ชอนไชพื้นดินใหแตกแยกออกจากกัน ธาตุดิน ชงกับ ธาตุน้ํา เปนเสมือนเขื่อนหรือกําแพง ปดกันน้ํา
ธาตุไฟ ชงกับ ธาตุน้ํา น้ําจะเปนตัวดับไฟ ทําลายไฟ ธาตุทอง ชงกับ ธาตุไฟ ไฟจะเผาทองใหหลอม
ละลาย เปลี่ยนรูปราง ธาตุไม ชงกับ ธาตุทอง โลหะสามารถตัด ทําลายไมได
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ภาพที่ 16 แสดงผังยันตแปดเหลี่ยมหลังเตา (ปากัว)
ทองเจือ เขีย ดทอง (2542: 216) ไดเขียนตารางความสัมพัน ธของธาตุ ทั้งหาไวเพื่อ
สะดวกตอการนําไปใชในการออกแบบงานดานสัญลักษณเพื่อใหเกิดความงามดานสุนทรียะ ดังนี้
ตารางที่ 13 แสดงฮวงจุยความสัมพันธที่เปนมงคล
ฮวงจุ้ยความสั มพันธ์ ทีเป็ นมงคล
สั ญลักษณ์
ธาตุ
ตัวเลข

ทอง
9

น้ํา
6

ไม
8

ไฟ
7

อักษร
ภาษาอังกฤษ

C, Q, R,
S, X

B, F, H,
M, P

G, K

D, J, L,
N, T, Z

ทิศ
อวัยวะ
สั ตว์
องค์กร

ตะวันตก
ปอด
สุนัข
หนวยงาน
ราชการ

เหนือ
ไต
หมู
ธุรกิจแรงงาน

ตะวันออก
ใต
ตับ
หัวใจ
แพะ
เปด,ไก
ธุรกิจการเกษตร รานอาหาร
การออกแบบ
ศิลปะ

ดิน
5
A, E, I,
O, U, V,
W, Y
ศูนยกลาง
มาม
วัว
ธนาคาร
การเงิน
หลักทรัพย

มงคลธรรม ฉางหลวง (2537:44) กลาววา ปจจัยหนึ่ งที่ก อใหเกิดความสมดุลขึ้น ไดแก
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ธาตุต างๆ ความเชื่อของชาวจีนไดทําการศึกษาและบัญญัติธาตุ ต างๆ ขึ้นมาไดหาธาตุ ดังตอไปนี้
ธาตุทอง เปนตัวแทนของความบริสุทธิ์ ดังนั้นสีขาวจึงเปนตัวแทนแหงสัญลักษณ มีอํานาจควบคุม
อวัยวะทั้งภายนอกและภายในของรางกาย ซึ่งไดแก ใบหูด านซายและปอด ธาตุทองกอใหเกิดธาตุ
น้ํา และทําลายลางธาตุไม ดังนั้นสีขาวจะสงเสริมใหเกิดโชคลาภดึงดูดทรัพยสิน นํามาซึ่งความเจริญ
รุงเรือง ธาตุน้ําเปนตัวแทนของความลี้ลับ ซับซอน ผสมกลมกลืนเชนเดียวกับสายน้ํา ดังนั้น จึงมีสี
ดําเปนตัวแทนแหงสัญลักษณ มีอํานาจควบคุมอวัยวะทั้งภายนอกและภายในรางกาย ซึ่งไดแก ปาก
และไต ธาตุน้ําสนับสนุนสงเสริมกอเกิดธาตุไม ทําลายธาตุไฟ สีดําที่หมนหมองจะลดทอนพลังธาตุ
น้ํา ทําใหอับเฉาเรื่องบุตร คู ครอง บริวาร ญาติมิตร ธาตุไมเปนตัวแทนของการเจริญเติ บโตและ
ความเจริญรุ งเรือง การปรับเปลี่ยน ดังนั้นจึงมีสีเขียวเปนตัวแทนแหงสัญลักษณ มีอํานาจในการ
ควบคุมอวัยวะทั้งภายนอกและภายในรางกายตั้งแตใบหูดานขวา และตับ ธาตุไมสนับสนุนสงเสริม
กอใหเกิดธาตุไฟ และทําลายธาตุดิน สีเขียวของธาตุไมสงเสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั้งกายและใจ
ธาตุไฟเปนตัวแทนของความสดชื่นสดใส ดังนั้น จึงมีสีแดงเปนตัวแทนของสัญลักษณมีอํานาจใน
การควบคุมอวัยวะภายในและภายนอกรางกาย ซึ่งไดแก หนาผากและหัวใจ ธาตุไฟสนับสนุนสง
เสริม กอเกิดธาตุดิน และทําลายลางธาตุทอง สีแดงของธาตุไฟจะสงเสริมโชคลาภ รักษาระดังความ
เจริญรุงเรืองใหคงที่ ธาตุดินเปนตัวแทนของความหนัก แนนมั่นคง ความบริ บูรณในเชิงของวัตถุ
และสิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิต ดังนั้นจึงมีสีเหลืองและสีในโทนที่เกี่ยวเนื่อง ดวยสีเหลืองเปนตัว
แทนแหงสัญลักษณ มีอํานาจในการควบคุมอวัยวะทั้งภายในและภายนอกรางกาย ไดแก จมูก มาม
ธาตุ ดินสงเสริมและสนับสนุนธาตุทอง ทําลายธาตุน้ํา สีเหลืองสดใสจะสง เสริมความมั่นคงใน
เรื่องของหลักฐานบานชองอํานาจบารมี ธาตุทั้ง 5 ถือเปนองคประกอบของทุกสรรพสิ่ง จะตางกัน
ตรงที่สิ่งใดมีธาตุใดเดน และดอยเทานั้น ดวยเหตุนี้เองธาตุทั้ง 5 จึงมีอิทธิพลในเชิงความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธของสิ่งตางๆ ที่รวมกลุมกันอยู
“….เมื่อมีการปรับปรุงแกไขสิ่งของภายในบานตามศาสตรฮวงจุยแลว สิ่งที่
เห็นและสัมผัสไดเลย คือบานมีความเปนระเบียบเปนสัดสวน เกิดความสวยงามตอผูที่
พบเห็น จิตใจเบิกบานผองใส เพราะไดเห็นสิ่งที่สวยงาม ….” (ขอมูลการสัมภาษณ,
ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0207)
“….การติดกระจกเงาบานใหญแลว นอกจากจะมีความหมายตามหลักฮวง
จุยที่ดีตามที่ซินแสบอกแลว ยังชวยใหบานดูกวางขึ้น การแกไขจัดวางสิ่งของในบาน
ใหเปนไปตามหลักฮวงจุยที่ดีแลว ยังชวยใหเกิดความสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย
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ภายในบ า นอี ก ด ว ย ส ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ดี ขึ้ น รวมไปถึ ง สมาชิ ก ทุ ก คนในบ า นมี
ความสุข….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0206)
ตอนที 3 อิทธิพลของศาสตร์ ฮวงจุ้ยทีมีผลต่อวิถีชีวติ ของคนในสังคมไทย
ฮวงจุยเปนศาสตรที่รูจักกัน ดี ในหมูคนจีน มานานนับพันปแลว แตเพิ่งมาไดรับความ
นิยมอยางสูงในสังคมไทยในชวงไมกี่ปมานี้เอง ฮวงจุยเปนศาสตรการปรับชะตากรรมของชีวิตจาก
สิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวันที่ประสบอยู โดยอาศัยองคประกอบ 4 อยางคือ ดวงชะตาทิศทาง
ชัยภูมิ และฤกษยาม การศึก ษาเกี่ยวกับอิทธิพลของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอวิถีชีวิต ของคนใน
สังคมไทย สามารถแบงไดออกเปนหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้
1. การผสมผสานทางวัฒนธรรม
แมวาสังคมไทยจะประกอบดวยชนชาติหลายเผาพันธุหลายภาษา แตในทางวัฒนธรรม
มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีวัฒนธรรมเปนแบบเดียวกัน (Homogeneous Culture) สิ่งสําคัญที่ทํา
ใหสังคมไทยมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทางวัฒนธรรม คือ พระพุทธศาสนา และลักษณะ
การปกครองบานเมือง ลักษณะไทยแตโบราณจึงเปนสังคมเปด ชนที่ตางเผาพันธุกันอาจแตงงานกันได
ผลของการที่เปนสังคมเปดเชน นี้ ทําใหสังคมไทยมีลักษณะยืดหยุนและงายตอการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาการของสังคมวัฒนธรรมไทยที่มีมาจนทุกวันนี้ เปนเพราะจากประชาชนหลายกลุมที่อยูใน
ดินแดนประเทศไทยและมีวัฒนธรรมเปน อันหนึ่งอัน เดียวกัน ชนกลุมหนึ่ งที่มีความสัมพันธกับ
สังคมไทยแตโบราณกาลคนกลุมนี้คือ คนจีน (ศรีศักร วิลลิโภดม, 2522: 40-41)
ชาวจีนที่เขามาตั้ง ถิ่นฐานอยูในประเทศไทย โดยสว นใหญแลวเปนกลุมที่มาจาก
บริเวณฝงตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน คือ บริเวณมณฑลฟูเกี้ยน มณฑลกวางตุง และเกาะไหหลํา
บริเวณนี้ของประเทศจีนสวนใหญแลวจะเปนภูเขา มีที่ราบสามารถทําการเพาะปลูกไดเพียงเล็กนอย
คือ ราวๆ รอยละ 7 ของพื้นที่ ทั้งหมดในบริ เวณนี้ จะมีภูเขาคั่นอยูทําใหการคมนาคมในประเทศไม
สะดวก ชาวจีนในบริเวณนี้จึงอพยพออกไปตั้งหลักแหลงทํามาหากินในตางประเทศ ชาวจีนเริ่มเขามาตั้ง
ถิ่นฐานอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมากในปลายสมัยกรุ งศรีอยุธยา สมัยกรุ งธนบุรี และต นสมัยกรุ ง
รัตนโกสินทร (วิมลรัตน หงษรอน, 2537: 7-8) ชาวจีนเชื้อสายแตจิ๋วนั้นไดอพยพเขามาสูประเทศไทย
มากกวาคนจีนสายอื่นๆ คิดเปนรอยละ 80 ของคนจีนในประเทสไทย (วิมลรัตน หงษรอน, 2537:
18) คนจีนแตจิ๋วจะกระจายกันไปอาศัยทํามาหากินอยูตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศไทยและสําหรับ
ชาวจีนในกรุงเทพมหานครนั้น แตดังเดิมแลวสวนใหญจะนิยมตั้งบานเรือนอยูบริ เวณฝงซายของ
แมน้ําเจาพระเยา แตเมื่อครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช องคปฐมกษัตริย
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แหงราชวงศจักรีไดสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี ไดมีพระราชประสงคที่จะยายพระนคร
จากฝงธนบุรีมายังฝงซายของแมน้ําเจาพระยา เพื่อปลูกสรางพระบรมราชวังทําใหชาวจีนที่อาศัยอยู
ในบริเวณนี้ตองอพยพไปอยูในที่พระราชทานก็คือ บริเวณที่เรียกกันวาสําเพ็ งหรือสามเพ็งในอดีต
(วิมลรัตน หงษรอน, 2537: 43) ประเทศไทยมีอัตราการกลายชาติจากคนจีนเปนคนไทยสูงกวาดินแดน
อื่นๆ ที่เปนดังนี้เพราะมีองคประกอบที่สําคัญหลายประการ เชน ชาวไทยและชาวจีนตางมีชาติสัมพันธ
รวมเผามองโกลดวยกัน ทําใหมีรูปรางหนาตา ผิวพรรณใกลเคียงกัน จนทําใหไมเกิดความรูสึก
ตางกันในรูปรางอยางเดนชัด ในดานศาสนาและลัทธิความเชื่อก็ใกลเคียงกัน เชน ชาวไทยและชาวจีน
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คือ ไทยนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท จีนนับถือนิกายมหายาน แต
เชื่อถือในผีสางเทวดาและสิ่งลึกลับเหมือนกัน ดังนั้น ศาสนาและลัทธิความเชื่อถือจึงเปนสิ่งสําคัญ
อีกประการหนึ่งที่กอใหเกิดการประสานกลมกลืนซึ่งกันและกัน อีกทั้งนโยบายทางการของไทย
มิไดถือวา ชาวจีนเปนคนตางดาว ดังนั้น ผูชายชาวจีนที่อพยพเขามาในประเทศไทย จึงแตงงานกับ
สตรีชาวไทยเปนสวนมาก เพราะสตรีชาวไทยมิไดรังเกียจผูชายชาวจีนอยูแลว ทําใหเกิดการผูกพัน
ทางเชือ้ ชาติกันตลอดมานับตั้งแตราษฎร ขุนนาง ขาราชการจนถึงพระบรมวงศชั้นสูง (สุจิตต วงศ
เทศ, 2537: 79) ชาวจีน ในประเทศไทยประกอบอาชีพคาขาย งานอุตสาหกรรม การเงิน และ
ชางฝมือตามลักษณะอาชีพของคนจีน ดังกลาวมาทําใหสถานภาพของคนจีนอยูในกลุมชนชั้นกลาง
คาบเกี่ยวไปจนถึงชนชั้นสูงในสังคมไทย คนไทยและคนจีนนั้น มีการติดตอสัมพันธกันเปนอยางดี
เสมอมา แมวาสังคมจีนในประเทศไทยจะไมใชสังคมปด แตสังคมจีนก็มีเอกลักษณในการดําเนิน
ชีวิต ของตนเอง (วิมลรั ตน หงษรอน, 2537: 52) ชาวจีน แมจะไปอยูแหงใดก็ยังมีรสนิยมใน
ศิลปวัฒนธรรมเดิมของตน บรรดาเจาสัว ผูมั่งคั่ง เมื่อจะสรางบานเรือนก็จะสั่งชางจากเมืองจีนเขา
มาทํากอสรางโดยตรง เชน สรางคฤหาสน สรางศาลเจา ตึกรามบานเรือน อาคารแบบจีนเห็นไดที่
สําเพ็ง และตลาดนอย เชน บานของตระกูลโปษยะจินดาที่ตลาดนอย ปลูกโดยฝมือชางจีนอยาง
ปราณีต ศิลปะจีนที่งามอยางวิจิตบรรจง นอกจากจะอยูที่คฤหาสนของเศรษฐีแลว ก็ยังสามารถหาดู
ได ที่ศาลเจาต างๆ โดยเฉพาะศาลเจาในกรุงเทพ (น.ณ.ปากน้ํ า, 2522: 34) ลักษณะสังคมไทย
โดยทั่วไปของชาวจีนนั้น แมวาจะแบงตามกลุมภาษากันแลว ถือวาชาวจีนนั้นเปนกลุมเดียวกัน มี
ลักษณะธรรมเนียมประเพณีรว มกันอาจจะต างกั น บางในรายละเอียดเล็กน อย แต คนจีน มีค วาม
กลมกลืนไปกับคนไทยทั้งทางวัฒนธรรมและประเพณี คนจีนรุนลูกหลานไดรับการอบรมปลูกฝง
ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อแบบจีน แตในขณะเดียวกันรับเอาวัฒนธรรมไทยจากสิ่งแวดลอม
รอบขางทําใหมีการกลมกลืนทางวัฒนธรรมรวมทั้งเชื้ อชาติมากขึ้น จนไมสามารถแยกออกไดถึง
ความเปนจีนและเปนไทย (วิมลรัตน หงษรอน, 2537: 60)
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ปจจุบันชาวจีนไดกลายเปนคนกลุมใหญของสังคมไทย แมวาชาวจีนจะอพยพเขามา
หลายรอยปมาแลว แตชาวจีน ในประเทศไทยก็ยังคงดํ ารงความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีของตน
ถึงแมจะมีวัฒนธรรมอื่นเขาไปปะปน แตก็ไมทําใหความเชื่อเดิมสูญหายไปจากชาวจีน และที่สําคัญ
ชาวจีนไดนําความรูตางๆ มาประยุกตใช เชน ความเชื่อเรื่องฮวงจุย ซึ่งยังเปนที่พึ่งทางใจของชาว
จีนในเรื่องธุรกิจการคา การสรางอาคารบานเรือน และฮวงจุยคนตาย ซึ่งชาวจีนใหความสําคัญกับ
เรื่องของจิตวิญญาณและชีวิตหลังความตาย เห็นไดจากการมีพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับคนตายมากมาย
การที่ชาวจีนได อพยพเขามาสูประเทศไทยนั้น ไดกอใหเกิดการผสมกลมกลืนทางชาติ พันธแ ละ
วัฒนธรรม ระหวางสองเชื้อชาติ แตเนื่องจากวา ชาวจีนนั้นเปนชนชาติที่มีความเหนียวแนนต อ
วัฒนธรรม และประเพณีอัน ดีงามของชนชาติ ตนเองทําใหความเชื่อและประเพณีที่สําคัญต างๆ
ไมไดถูกกลืนหายไปกับสังคมไทย อีกทั้งชาวจีนยังพยายามที่จะใหขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ตน สามารถผนึกเขากับประเพณีไทยได เพื่อทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของชาวจีนในประเทศไทย
นั้นไมขัดตอสังคมไทย (บรูมฟลด ฟรีนา 2533,9-11) การผสมผสานระหวางคนจีนกับคนไทย
นั้นทําใหเกิดการกลมกลืนดานความเชื่อของคนทั้งสองชาติ ซึ่งตางก็มีความเชื่อพื้นฐานที่คลายกัน
คือ ความเชื่อในศาสนาพุทธ ความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติที่สามารถใหคุณและใหโทษแก
ชีวิตมนุษยได และการที่ชาวไทยมีความผสมผสานและคุนเคยกับธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนมากกวา
ชนชาติอื่น ดังนั้นวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องตางๆ ของชาวจีนจึงมีอิทธิพลตอความคิด การปฏิบัติและ
พฤติกรรมของคนในสังคมไทยดวย
2. ความเชือพืนฐานศาสตร์ ฮวงจุ้ยทีมีรากฐานมาจากปรัชญาจีน
ฮวงจุยมีรากฐานมาจากปรัชญาจีน ซึ่งแนวคิดที่เปนระบบเหตุและผล ซึ่งเปนการวาง
รากฐานกระบวนการคิดที่มีรากฐานเดียวกันกับศาสตรอื่น เชน การแพทย ดาราศาสตร จะพบวา
ศาสตรตางๆ ของจีนมีความสัมพันธกันเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน แสดงใหเห็นถึงชาวจีนมีแนวคิด
แบบเปนองครวม ซึ่งคนจีนมีความเชื่อพื้นฐานตอการดํารงชีวิต ดังนี้
1. ความเชื่อที่เกี่ยวกับความมานะ พยายามที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต
2. การแสดงถึงความเคารพนับถือผูที่ตายไปแลว หรือดวงวิญญาณตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับตน
3. ความพยายามที่จะแสวงหาความรูที่เรนลับเกี่ยวกับอนาคตของตน
คติทั้ง 3 ประการนี้ ชาวจีนจะยึดถืออยางเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องการเซนไหว
บูชาบรรพบุรุษ และการประกอบพิธีกรรมใหแกผูตาย (อนุตรา สารีผล, 2545: 23-24) ในกรณีที่
บรรพบุรุษตาย ลูกหลานจะมีพิธีตางๆ ที่แสดงถึงการเคารพบรรพบุรุษ ซึ่งเปนสิ่งที่ชาวจีนยึดมั่นมาก
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โดยยึดถือวา ยิ่งเซนไหวบรรพบุรุษเครงครัดเทาไร จะทําใหบุคคลนั้นมีความเจริญรุงเรืองมากขึ้น
(สุพัตรา สุภาพ, 2520: 101) การเซนสรวงบูชาวิญญาณของบรรพบุรุษ ถือเปนหนาที่หรือกิจที่สําคัญยิ่ง
ที่บุตรหลานผูสืบสกุลจะละเลยเสียมิได และเพื่อใหเปนที่แนใจวาสถานที่บรรจุฝงศพนั้นจะเปน ที่
อันสบาย จึงไดเกิดวิธีก ารหาสถานที่ซึ่งมีชัยภูมิ เหมาะสมที่จ ะทําที่ฝงศพหรือฮวงจุยขึ้น ดังนั้ น
ฮวงจุ ย คนตาย หรือ ฮวงซุ ย มีแนวคิด เกี่ย วกับการบูชาบรรพบุรุ ษ ความเชื่อเรื่องของวิญญาณ
ฮวงจุยจึงเปนเหมือนวิธีการที่จะปฏิบัติตอบรรพบุรุษในการหาทําเลที่ดีที่สุด เพื่อฝงสุสานเมื่อมีทําเล
ดีจะสงผลตอลูกหลานใหเจริญรุ งเรือง ทําใหฮวงจุ ยเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนที่กระทําสืบ
ตอกันมา
พื้นฐานแนวคิดเรื่องชี่ พลังแหงชีวิต ที่สงผลต อการดําเนิ นชีวิตของมนุษยไวดังนี้
เมื่อสรพพสิ่งรวมอยูในเตา หยินและหยางรวมกันเปนเตา ชี่เปนพลังจักรวาล ชี่เปนพลังที่กระจาย
อยูกับสภาพทุกสรรพสิ่ง เปรียบดังพลังชีวิต (ลมหายใจแหงมังกร) ชี่จึงมีความหมาย 2 นัย คือ
1)หมายถึงจักรวาล ประกอบด วย ลม แกส พลังงาน 2) หมายถึงชี่ข องมนุษ ย คือลมหายใจ
รัศมีภายในบุคคล กิริยามารยาทและพลังงานทําใหมนุษยเคลื่อนไหว ชี่ในมนุษยถาไหลเวียนคลอง
หมายถึง สุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตดี สวนชี่ในธรรมชาติ ทางฮวงจุยจะพิจารณาทําเล
ที่ตั้ง หากพลังชี่ที่ดีสะสมมากขึ้นก็จ ะกอให เกิดความสุข ความอุด มสมบูรณ ร่ํารวย มีเกียรติยศ
ชื่อเสียง (เขาถึงเมื่อ 1 ตุลาคม 2554 เขาถึงไดจาก http://www.honghonthai.com/iching.html 2555)
พื้นฐานแนวความคิดเกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 และดวงดาว เรื่องธาตุทั้ง 5 ชาวจีนมีความ
เชื่อวาธาตุทั้ง 5 เปนสวนประกอบของ สรรพสิ่ง คือ ดิน น้ํา ไฟ ทองและไม สวนดาวมี 9 ดวง ดาว
จะสัมพันธกับธาตุทั้ง 5 ดาว จึงมีอิทธิพลทั้งดานสงเสริมและทําลายธาตุทั้ง 5 ไดดวย เรื่องของ
ดาว ธาตุ ทั้ง 5 นี้สัมพันธกับชะตาชีวิต ของคน สัมพัน ธกับทิศ ฤดู ซึ่งกลายเปนวิชาภูมิโ หรา
ศาสตร เพราะในการหาที่ตั้งทําเลที่อยูอาศัยหรือที่ทําธุรกิจ จะตองนําดวงชะตาชีวิตมาเกี่ยวของกับ
การตรวจสอบทําเลหรือสถานที่ประกอบการ ในระบบฮวงจุยดาว 9 ยุค จะใชตัวเลข 1 ถึง 9 แทน
ชนิ ด ของพลังงานทั้ง 9 แบบเลข 1 คือ ธาตุ น้ํ าเลข 2 คือธาตุ ดิ น เลข 3 และ 4 คือ ธาตุ ไม
เลข 5 คือ ธาตุดินอยูศูนยกลาง เลข 6 และ 7 คือ ธาตุทอง เลข 8 คือ ธาตุดิน เลข 9 คือ ธาตุไฟ
พื้นฐานแนวความคิดเรื่องทิศทั้ง 8 มาจากความเชื่อเรื่องจักรวาล เรื่องเทพวัตถุบน
ฟาวาเคลื่อนที่ตามกฎหรือตัวเลขที่แนนอน สวรรค โลก มนุษย ธรรมชาติ ยอมมีความเชื่อมโยง
ซึ่งกัน และกัน เชื่อกัน วาธรรมชาติ กําหนดทิศ ฟาดิ น กําหนดคุณสมบัติ ข องทิศ ความสัมพัน ธ
เกี่ยวของกับหยิน หยาง และเขียนออกเปนสั ญลักษณแปดเหลี่ยมหรื อยัน ต ปากัว เปน เครื่องราง
ปองกันอิทธิพล เสนียดจัญไร และความชั่วรายตางๆ
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อาจกลาวสรุปเกี่ยวกับปรัชญาจีนสวนหนึ่งที่ชาวจีนไดรับอิทธิพลถูกสงผาน โดย
จักรพรรดิ ผู ซึ่งเปนเสมือนสมมติเทพที่ชาวจีน ใหความเคารพ ดวยการวางแนวทางดํ าเนิน ชีวิต
ทางการปกครอง ปรัชญาจึงเปนเสมือนแนวทางปฏิบัติ กรอบกติกาของสังคม ความเชื่อที่ถูกสงผาน
ตอยอดไปถึงศิลปะวิทยาการฮวงจุยเปนสวนหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมาพรอมกับปรัชญาจีน
“….เชื่อวาศาสตรฮวงจุยจะเปนสิ่งนําพาใหวิถีชีวิตของคนในสังคมเปนไป
ทางที่ถูกที่ควรมากขึ้น จากความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งหลักของศาสตรฮ
วงจุยลวนแตใหผลดี….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูท ี่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0207)
“….เชื่อวา ศาสตรนี้มีผลตอการใชชีวิตของคนในปจจุบัน และมองวา เปน
วิทยาศาสตรแขนงหนึ่ง สามารถพิสูจนได โดยอาศัยหลักของธรรมชาติ มิใชความเชื่อ
ที่งมงายแตอยางใด….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตร ฮวงจุย 0208)
3. การเผยแพร่ ความรู้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยในสังคมไทย
สํา หรั บ ในประเทศไทยหากย อ นหลั งไปก อ นป 2547 วิ ชาฮวงจุย ยั งไม เป น ที่
แพรหลาย คนไทยมักรูจักและคุนเคยกับแตคําวา ฮวงซุย ที่หมายถึงหลุมฝงศพของคนจีนแทที่จริง
แลวการหาพื้นที่สรางฮวงซุยก็เปนความรูแขนงหนึ่งของวิชาฮวงจุย ที่ผูศึกษาเลาเรียนเรียกวาวิชา
ฮวงจุยเคหสถาน ภาคคนตาย อันหมายถึงหลัก การหาทําเลที่ตั้งของหลุมฝงศพบรรพบุรุษ ที่จ ะ
สงผลนําความเจริญรุงเรืองมาสูลูกหลาน สวนวิชาฮวงจุยที่นิยมกันอยูในขณะนี้เรียกวา วิชาฮวงจุย
เคหสถานภาคคนเปน ซึ่งหมายถึง การเลือกสรร ดัดแปลง ปรับปรุง อาคารบานเรือนใหสอดคลอง
กับ ดวงชะตาของผู อ ยูอ าศัย และดั ด แปลง ปรั บปรุ งอาคารบา นเรื อ นให สอดคล อ งสมดุ ล กั บ
สภาพแวดลอม เพื่อรับพลังความเปนมงคลจากธรรมชาติที่จะนําความสุขและความเจริญรุงเรืองมา
สูผูอยูอาศัย ในอาคารบานเรือ นหลังนั้ น (เขาถึงเมื่อ 11ตุ ลาคม 2554 เขาถึงไดจ าก http:/www.
oknation.net /blog/print.php?id=564006)
“….คิดวา ในปจจุบันคนไทยเริ่มมีความสนใจในศาสตรฮวงจุยมากขึ้นกวา
ในอดีต นาจะเกิดจากการประชาสัมพันธจากสื่อตาง ๆ เชน รายการในโทรทัศน ทําให
เห็นถึงความสําคัญของศาสตรนี้ ….” (ขอมูลการสัมภาษณ , ผูที่มีความสนใจศาสตร
ฮวงจุย 0308)
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“….การปรับปรุงแกไขที่อยูตามความเชื่อในศาสตรฮวงจุยที่มีการเผยแพร
จากในอดีตจนถึงปจจุบัน คิดวามีความจําเปน ในอดีตอาจจะไมคอยเชื่อ แตปจจุบัน
เริ่มหันมาจับงานธุรกิจเองก็เริ่มเชื่อเพราะไดรับประสบการณดวยตนเองเพราะไดรับ
บททดสอบจากลูกคาที่ดิวงานกัน….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตร
ฮวงจุย 0301)
4. การยอมรับความรู้ศาสตร์ ฮวงจุ้ยเพือตอบสนองความต้องการทางจิตวิทยา
บุคคลพยายามสนองความตองการของตน เพื่อความอยูรอดและความสําเร็จของ
ชีวิต ซึ่งความตองการของมนุษยสามารถแบงไดออกเปน 5 ระดับ คือ 1) ความตองการทางดาน
รางกาย 2) ความตองการมั่นคงและปลอดภัยของชีวิต 3) ความตองการทางดานสังคม 4) ความ
ตองการมีเกียรติยศชื่อเสียง และ5) ความตองการความสําเร็จ โดยเปาหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย
ทั่วไป คือ ความสําเร็จ ความสุข การพนทุกขสามารถอยูรอดในสังคมได ดํารงชีวิตอยูอยางสันติ
สุข จากปจจัยเหลานี้ในปจจุบันนี้ผูคนกําลังตื่นตัวกับเรื่องของฮวงจุยกันมาก ไมจํากัดวาจะเปน
เมืองเล็ก เมืองใหญในรัฐตางๆทั่วโลก แมในประเทศไทยเองในปจจุปนนี้ ก็จัดวาเปนยุคที่รุง เรือง
ที่สุดยุคหนึ่งของ ฮวงจุย ซึ่งมีผูใหความเชื่อถือ สนอก สนใจอยางจริงจัง โดยวิมลรัตน หงสรอน
(2537) กลาววา เจาของกิจการโดยมากมีความเชื่อวาเรื่องฮวงจุยมีบทบาทตอการทําธุรกิจ และเปน
ตัวบงชี้ถึงความเจริ ญรุงเรืองและความลมเหลวของกิจการคาของตนได และฮวงจุยยังชวยเปน
กําลังใจในการทําการคาของเจาของกิจการ แตโดนสภาพแวดลอมที่เปนเงื่อนไขอาจจะทําใหการ
ปฏิบัติตามฮวงจุยทําไดอยางถูกตองไปเลยไม ได จึงตองมีการแกไขฮวงจุย ใหเกิดผลดีแกรานคา
ของตนเทาที่สามารถจะทําได ดังนั้นความเชื่อเรื่องฮวงจุยนี้ยังคงมีอิทธิพลตอไปในอนาคต จะยังอยู
คูกั บชาวจี น ต อ ไปอย างไม มี วัน สู ญหายไปไหน เพราะเป น ความเชื่ อที่ ช ว ยประคั บประคอง
ความรูสึกใหเกิดความเชื่อมั่นแกตนเองและกิจการคาของตน เรื่องราวเกี่ยวกับ ฮวงจุย นั้นมีรากฐาน
ทางวัฒนธรรมมาจากภูมิปญญานักปราชญจีนโบราณ การคนหาชัยภูมิเกี่ยวกับสถานที่อยูอาศัยนี้
มิใชจะมีแตประเทศจีนประเทศเดียวเทานั้น แตอาจกลาวไดวา แทบทุกชาติทุกภาษา ดังนั้นการที่จะ
ดําเนินชีวิตใหประสบความสําเร็จตามหลักการของวิชาโหราศาสตรในการเลือกหาทําเลสถานที่ตั้ง
หรือกอสรางบานเรือนสําหรับพํานักอาศัยใหเหมาะสมกับดวงชะตาของแตละบุคคล จัดเปนสิ่งที่
เครงครัดมากสําหรับคนโบราณไมวา จะเปนวิชาโหราศาสตรของชนชาติใด ที่มีบันทึกไวก็มักจะ
พบวามีก ารบอกกลาวถึงเรื่องทําเลที่อยูอาศัยที่ถูกโฉลกกับดวงชะตาแทบทั้งนั้ น การโคจรของ
ดวงดาวบนทัองฟาในระบบสุริยะจักรวาล ยอมจะมีการสงกระแสคลื่นและแรงสั่นสะเทือนลงมายัง
โลกอยูตลอดเวลา ในขณะดวงดาวกําลังโคจรอยูนั้นกระแสคลื่นและแรงสั่นสะเทือนยอมกระทบ
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กับบุคคลแตละบุคคลไมเหมือนกัน บางคนอาจจะไดรับผลดีและความสําเร็จของชีวิตในจังหวะ
นั้นๆ แตในบางคนอาจตรงกันขามกลับตองพบกับความผิดหวังสูญเสียและลมเหลวในการดําเนิน
ชีวิต ดังนั้นการเสาะแสวงหาทําเลสถานที่พํานักพักอาศัยที่เหมาะสมและถูกตองกับดวงชะตาจึงเปน
สิ่งสําคัญมาก ดังนั้นการพิจารณาเลือกหาทําเลสถานที่พํานักอาศัยเพื่อใหถูกตองตามลักษณะของ
ดวงชะตานั้น อาจจะแตกตางกันไป แลวแตตําราหรือหลักของโหราศาสตรของแตละประเทศ
“….ผูคนในสังคมไทยสมัยนี้ หันมาสนใจและปฏิบัติตามศาสตรฮวงจุยเปน
จํานวนมาก นั่นยิ่งทําใหขาพเจาคิดวา ศาสตรฮวงจุยเปนสิ่งที่ดี มิเชนนั้นคงไมเปน
ที่สนใจมากขนาดนี้แตในทางตรงขามขาพเจารูสึกวา ผูที่รูและเขาใจในศาสตรฮวงจุ ย
อย า งถอ งแท จ ริ ง ๆกลับ มี น อ ย……….” (ขอ มู ล การสั ม ภาษณ , ผูที่ มี ค วามสนใจ
ศาสตรฮวงจุย0307)
“….ศาสตรฮวงจุยมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต ของคนในสังคม สังเกตจากในการ
เลือกที่อยูอาศัยหรืออาคารพาณิชยใดๆ ปจจัยหนึ่งที่บุคคลจะคํานึงถึงและมักคํานึงถึง
เปนลําดับตนๆคือ ฮวงจุยดีหรือไม เมื่อเลือกและเขาอยูหรือใชประโยชนแลวก็ยังอาศัย
การจัดวางขาวของเครื่องใชตางๆตามหลักฮวงจุยอีกดวย อาจเพราะความเชื่อที่วา ถา
จัดถูกตองตามหลักฮวงจุยแลว จะนําสิ่งดีๆเขามา ทําใหเปนสถานที่ที่ดีที่นํามาซึ่งความ
เจริญรุงเรือง ซึ่งเปนสิ่งที่คนลวนปรารถนา ….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่ไมมีความ
สนใจศาสตรฮวงจุย 0301)
5. การเป็ นเครืองยึดเหนียวจิตใจ และสร้ างกําลังใจ
ฮวงจุยเองเปนศาสตรที่สามารถทํานายลักษณะของเหตุการณที่เปนอยูในปจจุบัน
และสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได ชาวไทยเชื้อสายจีนนําความเชื่อเรื่องฮวงจุยมาสรางกําลังใจเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจการคา โดยเฉพาะคนจีนใน
ยานเยาวราช ซึ่งสวนใหญจะเครงครัดกับความเชื่อและประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเปนอยางมาก ซึ่ง
มีทั้งบุคคลที่มีความเขาใจในความเชื่อนี้เปนอยางดีและมีจํานวนหนึ่งที่ไมมีความเขาใจอยางแทจริง
แตก็ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาเพื่อเปน ที่ยึด เหนี่ ยวทางจิต ใจและใหกําลังใจในการดําเนินกิจการ
คาขาย ซึ่งมีผลทําใหฮวงจุยไดรับความนิยมอยางแพรหลาย (วิมลรัตน หงษรอน, 2537: 148 -149)
โดยชาวจีนสว นใหญในประเทศไทยมีความเชื่อวาถามีก ารปฏิบั ติที่ถูก ตองตามหลักฮวงจุยแลว
จะนํ ามาซึ่งความเจริ ญรุ งเรืองและยังได รั บผลกําไรจากการประกอบธุร กิจ ศาสตร ฮวงจุยจึงมี
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อิทธิพลตอการประกอบการคาธุรกิจของชาวไทยเชื้ อสายจีน โดยเริ่มตั้งแต การหาทําเลที่ตั้ งเพื่อ
ประกอบการคาขาย
“….ผมคิดวาฮวงจุยมีอิทธิพลตอสังคมไทยในแงที่วา คนเราพยายามหาที่พึ่ง
ทางใจ ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจทุกคนมีศาสนาเปนที่พึ่งสวนใหญก็จริงอยู แตคนเราก็ยัง
มีความตองการที่พึ่งอื่นๆอีกดังนั้นฮวงจุ ยก็เปนทางเลือกหนึ่งที่เปนอาวุธในการสราง
ความสุขใหกับตนเอง ….” (ขอมูลการสัมภาษณ,ซินแสฮวงจุย)
“…. หลังจากปรับเปลี่ยนแลว ของที่เคยขายไดนอยก็ขายไดเยอะขี้น ลูกคา
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บางสิ่งที่เคยติดขัดก็คอยๆ คลี่คลาย เริ่มมีลูกคาที่มีชื่อเสียง ชวยกันบอก
ตอ ซึ่งไมนาเชื่อวารานอยูแถวออนนุช ไดรับไปออกงานสนามมานางเลิ้ง ศาลาผูวา
กทม. แมกระทั่งการหาตึกแถวใหมแลวเปดกิจการตอภายใน 3 อาทิตย ซ้ํายังไดทําเลที่
เดิมฐานลูกคาเดิมและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจากปากของลูกคาเดิมวาขายดีกวาเดิมมาก
ทั้งๆ ที่มีคนมาเปดขายอาหารในตึกแถวติดกัน เลิกไป 4 เจาภายใน 1 ป ….” (ขอมูล
การสัมภาษณ, ผูท่มี ีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0201)
“….อิทธิพลของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยในความ
คิดเห็นสําหรับตนเองนั้นเชื่อ เพราะสิ่งที่เห็นปจจุบันโดยชัดเจนไมวาจะตามสถานที่
ประกอบกิจการคาขายดานหนารานหรือตามประตูบริษัทตางๆ ก็เห็นมียันตหรือมีฮูติด
อยู ซึ่ งตนเองก็คิด วาฮวงจุย มีผลต อวิ ถีชีวิ ต ของคนในสัง คมไทย….” (ขอมู ลการ
สัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตร ฮวงจุย 0205)
“….ปจจุบันนี้คนในสังคมไทยเริ่มเชื่ อและใหการยอมรับศาสตรฮวงจุยกัน
มากขึ้น ผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิตบางทานตางนําศาสตร ฮวงจุยมาประยุก ตใ ช
ผสมผสานควบคูกันในการดําเนินธุรกิจและใชในชีวิตประจําวันดวย….” (ขอมูลการ
สัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0302)
6. เป็ นสิงผูกพันกับสังคม และเป็ นสมบัตริ ่ วมของทุกยุคทุกสมัยทุกถิน
ศาสตรฮวงจุยเปนองคความรูที่อยูคูกับสังคมไทยมาชานานและเปรียบเหมือนเปน
สมบัติรวมไดรับความนิยมจากคนในสังคมสามารถนํามาใชไดทุกยุคทุกสมัย โดยไมจํากัดเพศวัย
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และเชื้อชาติ เพราะ ฮวงจุย เปน ศาสตร ที่สอนมนุ ษ ยใ หมีค วามรั ก เคารพ หวงแหน ไมทําลาย
ธรรมชาติ โดยใหดําเนินชีวิตสอดคลองกับธรรมชาติ และนําพลังธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด สอนมนุษยใหมีความรัก ความเมตตา ชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางแบงปนกัน ไมเบียดเบียน
ไมเอาเปรียบกันใชสติปญญาพัฒนาสรางสรรค และรวมกันพัฒนาสูความเปนมนุษยที่มีคุณธรรม
(วิ ศิ ษ ฏ เตชะเกษม, 2542: 172) อี ก ทั้ ง ศาสตร ฮ วงจุ ย มี ค วามสอดคล องกั บ แนวคิด ทางด า น
วิทยาศาสตร ซึ่งเปนแนวคิดที่เกิดจากธรรมชาติสืบเนื่องมาจากมนุษยมีความผูกพันกับสถานที่ที่ตน
อาศั ย อยู ทํ า ให พ ฤติ ก รรมการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากธรรมชาติ โ ดยมี
สภาพแวดลอมนั้นเปนตัวควบคุม และเปนตัวกําหนดใหมีความเปนไปแตกตางกันไปตามแตละภูมิ
ประเทศ ซึ่งแนวคิดทางด านวิทยาศาสตร มีสว นเกี่ย วพัน กับศาสตรฮวงจุย ในด านต างๆ ได แก
ภูมิศาสตร ฤดูกาล ชัยภูมิ แนวคิดทางดานความเชื่อ จุดหมายของชีวิตที่มนุษยตองการเปาหมายของ
ชีวิต
“….เชื่อวา ศาสตรนี้มีผลตอการใชชีวิตของคนในปจจุบัน และมองวา เปน
วิทยาศาสตรแขนงหนึ่ง สามารถพิสูจนได โดยอาศัยหลักของธรรมชาติ มิใชความเชื่อ
ที่งมงายแตอยางใด….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0208)
“…. ถาเราศึกษาศาสตรฮวยจุยใหดีมันจะคลายกับหลักทางวิทยาศาสตร
มันมีเหตุและผล อยางเชนทิศทางลม ทิศทางของแสงแดดตอนเชา ตอนเย็น บานและ
หองนอนควรจะอยูทิศทางไหน ….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตร
ฮวงจุย 0201)
7. การนําศาสตร์ ฮวงจุ้ยปรับประยุกต์ ใช้ ในการดําเนินชีวติ และมีการสืบทอดความเชือ
ชาวจีนนําศาสตรฮวงจุยมาประยุกตใชในการออกแบบมาชานาน เพื่อสอดคลองกับ
หลักฮวงจุ ย ที่เกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง ปจจุบัน ศาสตรดั งกลาวไดแผขยายไปสู ดิน แดนตางๆและใน
ประเทศไทย ไดมีการใชศาสตรฮวงจุย ในการออกแบบกอสรางอาคาร และไดประยุกตหลักฮวงจุย
กับการออกแบบ เครื่องหมายการคา และปายกิจการมีหลักการออกแบบตามศาสตรของฮวงจุย ซึ่ง
อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ (2538: 31) กลาววา ชีวิ ต ที่ดี ต องมีค วามสมดุ ลและกลมกลืน การ
ออกแบบที่ดีตองนําหลักความสมดุลไปปรับใชใหไดผล ทุกสิ่งทุกอยางไมวาจะมีรูปทรงเชนไรและ
สีอะไรลวนจําแนกออกเปนหยินหยางได แตภาวะธรรมชาติที่เปนหยินและหยางของมันจะสัมพันธ
กับผูคนอยางกลมกลืนหรือไมนั้นขึ้นอยูกับหลักเบญจธาตุดวย
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การจัดหิ้งบูชาตามหลักฮวงจุยตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน ในการจัดหิ้งบูชา
นั้น ตองพิจารณาใหเหมาะสมกับดวงชะตาเจาของบาน และจะต องดู แลใหสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย เพราะหากดูแลไมดีแลว สิ่งที่เปนสิริมงคลของบานก็อาจกลายเปนสิ่งอัปมงคลไดเชนกัน
โดยวิธีการจัดหิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีขอแนะนําเพิ่มเติม ดังนี้ หิ้งบูชาตองสะอาดอยูเสมอ หาก
ปลอยใหหิ้งบูชาสกปรก คนในบานจะเจ็บปวย และทํามาคาไมขึ้น ควรหมั่นเปลี่ยนน้ําเปลา
และดอกไมสดที่บูชาเปนประจํา อยาปลอยใหดอกไมแหงเฉาคาที่ เพราะจะทําใหคนในบานมี
ชีวิตที่ไมคอยมั่นคงนักหิ้งพระตองไมอยูเหนือประตูซึ่งเปนชองทางเดินเขา-ออก ถาจัดตั้งหิ้งพระ
ในมุมที่พลุก พลาน คนในบานจะมีแต ความวุนวาย หิ้งบูชาพระไมควรหันหนาตรงกับประตู
หองน้ํา หรือหองครัว มิเชนนั้นคนในบานจะเจ็บปวย มีแตเรื่องขัดแยง เงินทองรั่วไหล ถาพักอาศัย
อยูในอพารทเมนทหรือคอนโด ควรตั้งหิ้งพระใหสูงกวาระดับศีรษะ เพราะหากตั้งหิ้งพระต่ํากวา
ศีรษะ จะทําใหคนในบานไมเจริญกาวหนา อาชีพการงานเติบโตชา และจะถูกลดตําแหนงงานลง
หากตั้งหิ้งบูชาขนาดใหญ จํานวนองคพระหรือองคเทพบนหิ้งควรมีจํานวนเปนเลขคี่ เชน 1,3,5,7,9
องค ทั้งหลัก ฮวงจุยและความเชื่อของไทยก็ลวนระบุวาไมนิยมใหเปนจํานวนเลขคู และไมตั้งหิ้ง
บูชาไวใตคาน มิเชนนั้นดวงชะตาคนในบานจะถูกกดทับ ทําใหเจริญรุงเรืองยาก และมักมีเรื่องให
ปวดหัวอยูเสมอ นอกจากนี้ไมควรมองเห็นหิ้งพระไดจากนอกบาน เพราะจะถือวาการตั้งหิ้งพระไม
อยูในมุมสงบ หรือเปนสัดสวน แตถาเปนรานที่ประกอบธุรกิจคาขายถือวาไมเปนไร
“…. ฮวงจุ ย มี อิ ท ธิ พ ลต อ ชี วิ ต คนในสั งคมเป น อย า งมาก สั ง เกตจาก
การกอสรางอาคารตาง ๆ สวนใหญก็มักจะไดรับคําปรึกษาจากซินแสกอนเสมอ….”
(ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0208)
“….ความเขาใจวาศาสตรฮวงจุยสามารถนํามาใชกับชีวิตประจําวันได คือ
ตนเองมีความเชื่อตามศาสตรฮวงจุยเพราะลูกคาที่ติดตองานกันก็ใชศาสตรฮวงจุยมา
บริหารงาน ปรั บโรงงาน เพราะเคยทดสอบจากลูก คาตนเองเลยมีค วามเชื่อศาสตร
ดานฮวงจุย 100 เปอรเซ็น สาเหตุที่เชื่อเพราะงานที่ตนเองทําสามารถนํามาประยุกตใช
ในกิจการของตนเองได….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่ไมมีความสนใจศาสตรฮวงจุย
0301)
“….การปรับปรุ งแกไขที่อยูอาศัยตามความเชื่อในศาสตร ฮวงจุยมีค วาม
จํา เปน เพราะสิ่ ง แวดลอ มที่ เป น อยู ใ นแต ล ะยุ ค สมัย ก็ ไม เ หมือ นเดิ ม ฮวงจุ ย ก็
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จําเปนตองปรับใหเขากับยุคสมัยที่เราอาศัยอยู ….” (ขอมูลการสัมภาษณ , ผูที่มีความ
สนใจศาสตรฮวงจุย 0211)
อนุตรา สารีผล (2545) ได ทําการศึกษาเรื่องฮวงจุยเชิงพาณิชย พบวา ผูที่ซื้อบา น
สวนใหญเห็นดวยกับการที่นําหลักฮวงจุยมาประยุกตใชในการออกแบบและสรางบาน เนื่องจากมี
ความเชื่อวาจะทําใหบานน าอยูขึ้น และอาจจะส งเสริ มดวงของผูอยู อาศัยใหดี ขึ้น กวาเดิ ม และ
สถาปนิ ก มีการยอมรั บศาสตรฮวงจุยใหเขามามีบทบาทในการออกแบบกําหนดลัก ษณะความ
เปนไป ในสวนตางๆของบาน และเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานความคิดของนักออกแบบที่ตอง
ประยุกตเรื่ องฮวงจุยใหเขากั บความรูทางสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งเปนความรูทางตะวันตกเปน
วิทยาศาสตรและสามารถพิสูจนไดจริง ถึงแมวาในบางรายละเอียดของฮวงจุยไมสามารถพิสูจน
ตามหลักวิทยาศาสตรไดแตผูคนก็คงมีความเชื่อถือตามอยางโบราณ
ดั ง นั้ น จะพบว า ปจจุ บั น มี ก ารนํ า ศาสตร ฮ วงจุ ยมาประยุ ก ต ใ ช ใ นการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวันกันอยางแพรหลาย เพื่อใหเกิดความสมดุลทางดานสภาพแวดลอมและจิตใจ
ตอนที 4 ความคาดหวังและแนวทางการนําศาสตร์ ฮวงจุ้ยมาใช้ ประโยชน์ ในการดําเนินชีวติ
จากการศึกษาเรื่องศาสตรฮวงจุย พบวา ผูคนในสังคมสวนมากมีความคาดหวังในการ
นําศาสตรฮวงจุยมาใชประโยชน ในทางที่ถูกต อง ได แก การจัดการเรียนการสอนถายทอดองค
ความรูรูปแบบที่เปนทางการเพื่อใหศาสตรฮวงจุยเปนองคความรูที่มีมาตรฐานและไดรับการยอมรับ
ในระบบการศึกษาของประเทศ นอกจากนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนมีความคาดหวังวาถามีการปฏิบัติ
ถูกตองตามหลักฮวงจุยดวยวิธีการตางๆ เชน การเลือกทําเลประกอบธุรกิจ ลักษณะที่ตั้ง การหัน
ทิศของตัวอาคาร การออกแบบกอสรางอาคาร การตกแตงภายใน และการประยุกตการออกแบบ
เปน เครื่ องหมายการคา ปายกิจการ เปน ตน จะนํ ามาซึ่งความประสบผลสําเร็จ เกิด ความเปนสิริ
มงคล โดยการจัดฮวงจุยควรมีการพิจารณาไตรตรองถึงลักษณะของผูที่เปนซินแสอยางรอบคอบวา
ซินแสผูนั้น เปน ผูมีคุณสมบัติต ามหลักวิชาและเปนผูมีคุณธรรม น้ําใจโอบอมอารี มิใ ชแสวงหา
ผลประโยชนเชิงพาณิชยจากศาสตรของฮวงจุย
“….คาดหวั ง ว า อยากให มี จั ด การเรี ย นการสอนในศาสตร นี้ ใ นระดั บ
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดหลักสูตรในคณะใดคณะหนึ่ง มีการถายทอดความรูอยาง
ถูกตอง คนที่ไดเรียนรูศาสตรนี้จะสามารถนํามาใชไดอยางถูกตอง ก็จะสงเสริมการ
พัฒนาสังคม….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ซินแสศาสตรฮวงจุย 0103)
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“….คาดหวังวาเมื่อประพฤติปฏิบัติตนตามหลักของศาสตรฮวงจุยแลว จะทํา
ใหชีวิต ของขาพเจาดําเนิ นไปในทางที่ถูกตอง มีสติ เตือนตั วเองอยูเสมอจากขอคิด ที่
สอดแทรกมาในหลัก ของศาสตร ฮวงจุย และคาดหวังวา ทุก คนในครอบครั ว ของ
ขาพเจา จะมีชีวิต ที่ดียิ่งๆ ขึ้น ไปในทุกๆ ด าน ตามความสมควรจากการปฏิบัติ ….”
(ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0207)
“….หากไดปฏิบัติตามหลักศาสตรฮวงจุยแลวก็คาดหวังจะเห็นผลในสิ่งดีๆที่
จะเกิดขึ้นในชีวิต ใหมีสิ่งที่ดีที่เปนสิริมงคลเขามา ใหไดดําเนินชีวิตไปในแนวทางที่ ดี
ที่พึงกระทํา สมหวังตามที่ปรารถนา….” (ขอมูลการสัมภาษณ , ผูที่มีความสนใจ
ศาสตรฮวงจุย 0206)
“….ในขั้นตนตัดสินใจจากการแนะนําของบุคคลที่รูจักกอน เมื่อมีโอกาสได
พบกับซินแสแลวก็พิจารณาจากบุคคลิก ลักษณะนิสัย ความรูและประสบการณของ
ซินแสเปนสําคัญ….” (ขอมูลการสัมภาษณ, ผูที่มีความสนใจศาสตรฮวงจุย 0308)
ฮวงจุยกับธุรกิจ และชีวิตประจําวัน ซึ่งควรมีหลักในการพิจารณาเพื่อสงเสริมใหเกิด
ความเจริญกาวหนาซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ภัตตาคาร การไหลของ ชี่ (ลมหายใจของจักรวาล) มีการนําศาสตรฮวงจุยมาใช
คือ การสรางบรรยากาศที่ดีสําหรับลูกคา ตัวอยางเชน มุมแหลมภายในรานจะทําใหลูกคาเกิดความ
ไมสบายใจเวลาเขาร าน และกอใหเกิดอุปสรรคทางด านการเงินแกเจาของร าน บางร านผูเปน
เจาของได ใ ชก ระจกเงาปด เสาสี่เ หลี่ยมที่เรี ย งกั น เปน แนวในร าน เพื่ อใหพลังหมุ น เวีย นอยา ง
สม่ําเสมอและเพื่อขจัดความคมของขอบเสา โดยทั่วไปแลวควรตั้งเครื่องเก็บเงินสดไวติดผนังดาน
ตรงขามหรือทแยงกับประตูทางเขา เพื่อใหแคชเชียร สามารถมองเห็นหน าลูกคาไดและควรมี
กระจกเงาเพื่อดึงดูดธุรกิจและเงินใหเขามาภายในรานภัตตาคารจะไดรับประโยชนจากครื่องประดับ
หรือการตกแตงที่บงถึงสัญลักษณอันเฉพาะเจาะจงบางอยาง ภัตตาคารจีนหลายแหงเลือกใชสีที่เปน
มงคลประกอบกัน เชน สีแดงกับสีทอง ซึ่งเปน สัญลักษณข องโชคดี ตามผนั งก็มักแขวนภาพ
ดอกไมและทิวทัศนอันงดงามไมก็ประดับดวยรูปปนฮก ลก ซิ่ว บอยครั้งจะมีภาพตัวอักษรจีน คํา
วา ซังฮี่ (หรือความสุขทวี) ซิ่ว (อายุมั่นขวัญยืน) และฮก (ความเจริญรุงเรือง) สีทองบนพื้นแดง
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แขวนไวที่ผนังสวนสัญลักษณอื่นๆนั้น มีลักษณะแฝงเรนมากกวา เปนตน ตูปลา หมายถึง เงินหรือ
กระถางตนไม หมายถึง ชี่ (ลมหายใจของจักรวาล) ที่กําลังเติบโต
2. ฮวงจุยของรานคาก็ใชหลักการอยางเดียวกับฮวงจุยบาน ชาวไทยเชื้อสายจีนจะ
หลีกเลี่ยงรานที่มีมุมแปลกๆ รานที่มีมุมแคบกวา 90 องศา จะไมสมดุลเนื่องจากชี่ที่มีลักษณะไม
สม่ําเสมอ มุมเชนนี้จะดักชี่ไว ทําใหธุรกิจการคาลมเหลวและทําใหโชคติดอยูในมุ มโดยไมมีทาง
ไป วิธีแกไขคือ หาไมใบหรือไมดอกมาไวที่มุมเพื่อใหชี่ผานตนไมออกมาได ทั้งนี้เพราะตนไมให
ชีวิตแกชี่ที่ตายแลว และทําใหชี่ภายในรานเกิดการหมุนเวียนอีกครั้งหนึ่ง สวนตนไมพลาสติกตนไม
ที่ทํ า จากผา ไหม หรื อ ภาพวาดต น ไมจ ะชว ยให ส ภาพแวดลอ มและกิจ การค าดี ขึ้ น ต น ไม ใ ห
ความรูสึกวาฤดูใ บไมผลิมาถึงแลวทุกสิ่งทุก อยางจะเบิ กบาน รานคาจะเจริ ญรุงเรือง นอกจากนี้
ภายในบาน ภัตตาคารและรานคาของชาวจีนมักแขวนภาพดอกไมที่เขี ยนดวยสีน้ําไว เปนตนวา
ดอกโบตั๋น ซึ่งเปนสัญลักษณของความสงบสุข และความมีอายุยืน
3. สํานักงาน การจัดสํานักงานหรือหองทํางานชาวไทยเชื้อสายจีนมีความเชื่อวา
เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอโชคเคราะหของคนเรามากที่สุด บริษัทบางแหงมีการจัดโตะทํางานของ
พนักงานใหอยูอยูในตําแหนงที่ถูก ตองตามหลักเกณฑทางโหราศาสตร เพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น
อันจะนําความเจริญรุงเรืองมาสูบริษัท สิ่งที่ตองพิจารณาเปนอันดับแรกในสํานักงานทุกแหง คือ
โตะของผูจัดการควรนั่งอยูในตําแหนงที่มีอํานาจควบคุมมาที่สุดเพื่อจะสั่งการพนักงานของเขาได
สะดวก ปกติแลวบริเวณที่แสดงถึงความมีอํานาจมากที่สุด คือ มุมหองที่อยูหางจากทางเขา มาก
ที่สุด หองทํางานทุกแหงควรมีประตู ประตูที่มองทะลุไดครึ่งตัวจะนําผลเสียมาให เพราะทุกคน
จะมองเห็นผูที่อยูในหองไดกอนทําใหเขาตองตกเปนฝายรับ ถาไมสามารถจัดโตะใหอยูติดกับผนัง
ดานในหรือทแยงกับประตูได ก็ควรแขวนกระจกเงาไวเพื่อสะทอนภาพของผูบุก รุก นอกจากนี้
บางคนยึดมั่นในสัญลักษณแหงความเหนือกวามากจนเกินไป เปนตนวา ตนเองนั่งเกาอี้สูงกวาและ
จัดเกาอี้ที่เตี้ยกวาไวสําหรับแขกที่มาเยือนทําใหการตกลงและการตอรองตองประสบความลมเหลว
หลายครั้ง อรรจสิทธิ์ สรอยทอง (2539:118-124) เขียนบทความเรื่อง ทัศนคตินัก ธุรกิจ ไทยต อ
ความเชื่อเรื่องฮวงจุย มีรายละเอียดดังนี้ รองกรรมการผูจัดการบริษัท ไทยสแตนเลย การไฟฟา
จํากัด ไดใหสัมภาษณวา มีความเชื่อเรื่องฮวงจุยมาก เนื่องจากทางครอบครัวทุกคนก็เชื่อและสั่ง
สอนกันมาวาความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้เพราะบรรพบุรุษเลือกทําเลในการตั้งโรงงานไดดี หรือบาน
ของตระกูลเกาไดทําเลดีเชนกัน
4. การเลือกตําแหนงหองพระ เริ่มแรกจะเปนเรื่องการกําหนดตําแหนงหองพระ
วาจะอยูสวนไหนของบาน ซึ่งการเลือกตําแหนงหองพระ จะมีเรื่องของความเชื่อเขามาเกี่ยวของ
ดังเชน ตามหลักฮวงจุยไดพิจารณาหองพระในแงของพลังงานธรรมชาติวา การจุดธูปเทียนบูชาสิ่ง
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ศักดิ์สิทธิ์ ทําใหหองพระเปนหองมีพลังธาตุไฟมากกวาปกติ ดังนั้น ในการกําหนดตําแหนงของ
หองพระจึงตองพิจารณา ดังนี้ หองพระควรเปนหองชั้นบนสุดของบาน เพราะพระเปนของสูง การ
วางต่ํากวาคนในบาน หากมีการเดินขาม นอนครอม หรือหันปลายเทาเขาหาพระ ยอมไมเปนมงคล
หองพระควรอยูใ นตํ าแหนงที่มีก ารระบายอากาศไดดี เพราะการบูชาพระ จะตองจุด ธูป เทียน
หากเปนตําแหนงที่อากาศถายเทสะดวก จะทําใหไมรบกวนสมาธิของผูปฎิบัติธรรม ตองอยูใน
บริเวณที่สงบ หองพระที่ติดกับหองนอน ตองระวังเรื่องการวางเตียงหันปลายเทาไปหาหองพระ
และกรณีที่หันหัวเตียงไปที่หองพระ ตองพิจารณาวา ตําแหนงขององคพระ หรือโตะหมูบูชาติดกับ
หัวเตียงหรือไม เพราะถาติดกัน เมื่อนอนบนเตียงอาจไดรับอิทธิพลของธาตุไฟ ทําใหปวดหัวงาย
หรือนอนไมคอยหลับ หองพระไมควรติดกับหองน้ํา เพราะในหลักฮวงจุย หองน้ําถือวาเปนธาตุน้ํา
สวนหองพระถือวาเปนธาตุไฟ ตามกฎเบญจธาตุ (ธาตุทั้ง 5) ธาตุน้ํานั้นจะพิฆาตธาตุไฟ ถามีความ
จําเปนจะต องวางหองพระติ ดกับหองน้ํา ควรหาตู มาพิงผนั งหองน้ํา แลว หันพระไปทางทิศอื่น
ไมเชนนั้นความศักดิ์สิทธิ์ขององคพระจะเสื่อม เพราะถูกพลังของธาตุน้ําบั่นทอน ในทางฮวงจุยเชื่อ
วารานคาไมควรนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหคนภายนอกเห็น เพราะจะมีคนแกลงนําของสกปรกมาทําลาย
สิ่งศักดิ์สิทธ
จากการศึกษาปรากฏการณจริงในภาคสนาม พบวา ศาสตรแหงฮวงจุยเปนภูมิปญญาจีน
โบราณ ที่มีประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมอันยาวนานและเกาแก มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒ นธรรม ความเชื่อที่สืบทอดกันมานับพันป อีกทั้งยังเปนแนวความคิด (Concept) วิธีก าร
(Methodology) และเครื่องมือ (Tool) ในการสรางความรู ดังนั้นฮวงจุยจึงเปนทั้งศาสตรและศิลป
ทีว่ าดวยระบบการจัดสภาพแวดลอม ที่อาศัยหลักการในการดูทิศทางของลมและน้ํา ความสมดุล
แหงธรรมชาติที่มีความเชื่อวาทุกสิ่งในสากลโลกนี้จะประกอบดวยธาตุพื้นฐาน 5 ธาตุ คือ ทอง น้ํา
ไม ไฟ และ ดิน แตละธาตุจะมีทั้งพลังหยิน (Negative Energy) และพลังหยาง(Positive Energy)
โดยมีการถายทอดและวิธีการเรียนรูตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทั้งในรูปแบบเปนทางการใชวิธีการ
บรรยาย และรูปแบบไมเปนทางการโดยผานทางความสัมพันธของครอบครัวและประสบการณ
นอกจากนี้ฮวงจุยเปนศาสตรที่มีคุณ คาหลักอยู 2 ดานดวยกัน ไดแก คุณคาดานที่ 1) คุณคาในตัว
ของศาสตรฮวงจุย ซึ่งประกอบดวย คุณคาที่เกิดจากคุณคาในตัวของศาสตรฮวงจุยเองที่มีรากฐาน
อันเกิดจากการสังเกตปรากฏการณตางๆ จากสภาพแวดลอม ทางธรรมชาติ และความเปนไปของ
จักรวาล โดยการเก็บขอมูล และนํามาวิเคราะห และคุณคาดานหลักการตางๆของศาสตรฮวงจุยที่วา
ดวยสูตรการคํานวณ กระแสพลังของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ คุณคาดานที่2) เปนคุณคาของศาสตร
ฮวงจุยที่มีผลตอบุคคล ไดแก 1) คุณคาภายนอก (Extrinsic Value) ทางดานเศรษฐกิจ การเงิน
ซึ่งศาสตรฮวงจุยเปนศาสตรที่แสดงขอมูลสําหรับการตัดสินใจเพื่อการลงทุน ดานการงานพบวา
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ฮวงจุยทําใหเกิดกําลังใจและความมั่นใจ ดานสุขภาพพบวา การจัดที่อยูอาศัยใหตรงตามหลัก ฮวงจุย
จะสงเสริมใหผูที่อยูอาศัยมีสุข ภาพทางจิตที่ดี และสุข ภาพทางกายที่แข็งแรง ดานความรั ก พบวา
สงเสริมใหผูที่อยูอาศัยเกิด ความรัก ใคร มีครอบครัว ที่เปนสุข มีความสามัคคีกัน ดานสติปญญา
ส ง เสริ ม การพั ฒ นาสติ ป ญ ญาของมนุ ษ ย ใ ห รู จั ก กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห แ ละเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ 2) คุณคาภายใน (Intrinsic Value) ไดแก ดานคุณธรรม สงเสริมใหทุกคนทําความดี
มีความซื่อสัตยสุจริต มีการสอนใหคํานึงถึง สิ่งที่ถูกและผิดไมหลงงมงาย ดานจริยธรรมสงเสริมให
มนุษยมีการดําเนินชีวิตและความประพฤติที่เหมาะสม ดานความกตัญูมีการแสดงความกตัญูตอ
บรรพบุรุษ ด านสุน ทรียะเกี่ยวของกับความงามทั้งในดานศิลปะและในธรรมชาติ ดังนั้น ศาสตร
แหงฮวงจุยจึงมีอิทธิพลต อวิถีชีวิต ของคนในสังคมไทยอัน เนื่ องมาจาก 1) การผสมผสานทาง
วัฒนธรรมการผสมผสานระหวางคนจีนกับคนไทยนั้นทําใหเกิดการกลมกลืนดานความเชื่อของคน
ทั้งสองชาติ 2) ความเชื่อพื้นฐานศาสตรฮวงจุยที่มีรากฐานมาจากปรัชญาจีนซึ่งคลายกับแนวคิดทาง
พุทธศาสนา 3) การเผยแพรความรูศาสตรฮวงจุยในสังคมไทย 4) การยอมรับความรูศาสตรฮวงจุย
เพื่อตอบสนองความตองการทางจิตวิทยา 5) การเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสรางกําลังใจ 6) การ
เปนสิ่งผูกพันกับสังคม และเปนสมบัติรวมของทุกยุคทุกสมัยทุกถิ่น 7) การนําศาสตรฮวงจุยปรับ
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและมีการสืบทอดความเชื่อ และมีความคาดหวังในการนําศาสตรฮวง
จุยมาใชประโยชนในสังคมไทย ไดแก การจัดการเรียนการสอนถายทอดองคความรูรูปแบบที่เปน
ทางการเพื่อใหศาสตรฮวงจุยเปนองคความรูที่มีมาตรฐานและไดรั บการยอมรับในระบบการศึกษา
ของประเทศและชาวไทยเชื้อสายจีนมีความคาดหวังวาถาไดมีการปฏิบัติถูกตองตามหลักฮวงจุยดวย
วิธีการตางๆ เชน การเลือกทําเลประกอบธุรกิจ ลักษณะที่ตั้ง การหันทิศของตัวอาคาร การออกแบบ
กอสรางอาคาร การตกแตงภายในและการประยุกตการออกแบบเปนเครื่องหมายการคา ปายกิจการ
เปน ต น จะนํ ามาซึ่งความประสบผลสําเร็ จ เกิด ความเปน สิริ มงคล โดยการจัดฮวงจุย ควรมีก าร
พิจารณาไตรตรองถึงลักษณะของผูที่เปนซินแสอยางรอบคอบวาซินแสผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติตาม
หลักวิชาและเปนผูมีคุณธรรม น้ําใจโอบออมอารี มิใชแสวงหาผลประโยชนเชิงพาณิชยจากศาสตร
ของฮวงจุย จากปจจัยเหลานี้จะสงผลใหศาสตรฮวงจุยอยูคูกับสังคมไทยตอไป สามารถเขียนสรุปได
ดังแผนภูมิตอไปนี้
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ศาสตร์ ฮวงจุ้ย

แนวคิดทางด้ านประเพณีวัฒนธรรม
-การเคารพธรรมชาติ
- การเคารพบุคคล
-การเคารพสังคม

แนวคิดด้ านความเชือ
-ชัยภูมิ
-กาลเวลา
- ดวงชะตา

แนวคิดด้ านวิทยาศาสตร์
- พลังงาน
- ภูมิศาสตร
- ภูมิอากาศแตละฤดูกาล

การอพยพของชาวจีนสู่ ประเทศไทย

การถ่ ายทอดความรู้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย

2. คุณค่าของศาสตร์ ฮวงจุ้ยทีมีผลต่ อบุคคล

1. คุณค่าในตัวของศาสตร์ ฮวงจุ้ย

- คุณคาที่เกิดจากคุณคาในตัวของ
ศาสตรฮวงจุย
- คุณคาดานหลักการตางๆและแนวคิด
ของศาสตรฮวงจุย

คุณค่าภายนอก (Extrinsic Value)
- ดานเศรษฐกิจ การเงิน
- ดานการงาน
- ดานสุขภาพ
- ดานความรัก
- ดานสติปญญา

อิทธิพลของศาสตร์ ฮวงจุ้ยทีมีผลต่ อวิถีชีวิตของคนในสั งคมไทย
1. การผสมผสานทางวัฒนธรรม
2. ความเชื่อพื้นฐานศาสตรฮวงจุยที่มีรากฐานมาจากปรัชญาจีน
3. การเผยแพรความรูศาสตรฮวงจุยในสังคมไทย
4. การยอมรับความรูศาสตรฮวงจุยเพื่อตอบสนองความตองการทางจิตวิทยา
5. การเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และสรางกําลังใจ
6. เปนสิ่งผูกพันกับสังคม และเปนสมบัติรวมของทุกยุคทุกสมัยทุกถิ่น
7. การนําศาสตรฮวงจุยปรับประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและมีการสืบทอด
ความเชื่อ

คุณค่าภายใน (Intrinsic Value)
- ดานคุณธรรม
- ดานจริยธรรม
- ดานความกตัญู
- ดานสุนทรียะ

จุดมุ่งหมายของชีวิตทีมนุษย์ ต้องการ
1. ความตองการทางดานรางกาย
2.ความตองการความมั่นคงและความปลอดภัย
3. ความตองการดานสังคม
4. ความตองการมีเกียรติยศ ชื่อเสียง
5. ความตองการความสําเร็จ
- การเปนผูที่มีความร่ํารวย
- การเปนผูที่มีคุณธรรม

ภาพที่ 17 แสดงปรากฏการณที่คนพบจากการศึกษาศาสตรแหงฮวงจุย

บทที 5
สรุป อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ฮวงจุ ย : คุ ณ ค า และอิ ท ธิ พ ลที่ มี ต อ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คมไทย
มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความหมายและคุณคาของศาสตรฮวงจุยที่เปนมาในอดีตจนถึงปจจุบัน
และศึกษาอิทธิพลของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
วิธีดําเนิ น การวิจัย ในการศึก ษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีก ารวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยผูวิจัย ศึก ษาถึงประวัติ ค วามเปน มา ความหมาย (Meaning) กระบวนการเรี ย นรู
(Learning Process) และความเชื่อ (Belief) ในศาสตรฮวงจุย มีการวิเคราะหคุณคาและอิทธิพลของ
ศาสตร ฮวงจุยที่มีต อวิถีชีวิต ของคนในสังคมไทย โดยใชวิธีก ารวิจัย การสัมภาษณแบบเจาะลึก
(In-depth Interview) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการวิเคราะหจากแหลงเอกสาร โดยผูวิจัย
เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย ผูศึกษาไดใชแนวทางการสัมภาษณ การสังเกตและอุปกรณ
เครื่องอํานวยความสะดวกในการสัมภาษณ คือ อุปกรณบันทึกภาพและบันทึกเสียง สมุดบันทึกเปน
อุปกรณในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล แบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 1) กลุมซินแสฮวงจุย 2) กลุมผูที่ไดรับการปรับ
ฮวงจุย ไดแก เจาของบาน ผูประกอบการในอาชีพตางๆ 3) กลุมผูที่ไมไดรับการปรับฮวงจุย
ไดแก บุคคลทั่วไปที่ไมสนใจในศาสตรฮวงจุย
การตรวจสอบข้ อ มูล ผูศึก ษาใชวิธีต รวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) คือ การ
ตรวจสอบสามเสาดานขอมูลจากแหลงเวลา แหลงบุคคลและแหลงสถานที่ และการตรวจสอบแบบ
สามเสาดวยวิธีการเก็บขอมูลคือการสังเกต การสัมภาษณ และการวิเคราะหเอกสาร
การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาไดใชวิธีการวิเคราะห
เนื้อหาขอมูลทีไ่ ดจากการวิเคราะหเอกสาร การวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุปสําหรับขอมูลที่ได
จากการเก็บรวบรวมในภาคสนามทั้งวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย การเปรียบเทียบขอมูล และการ
วิเคราะหโดยการจําแนกชนิดของขอมูล
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สรุ ปผลการวิจยั
การสรุปผลการวิจัยผูวิจัย นําเสนอผลการวิจัยตามลําดับโดยแบงการนํ าเสนอเปน 4
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาที่มา ความหมายและกระบวนการเรียนรูศาสตรฮวงจุย
ตอนที่ 2 การวิเคราะหคุณคาของศาสตรฮวงจุย
ตอนที่ 3 อิทธิพลของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
ตอนที่ 4 ความคาดหวังและแนวทางการนําศาสตรฮวงจุยมาใชประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
ตอนที 1 การศึกษาทีมา ความหมายและกระบวนการเรียนรู้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ย
1.1 ทีมาของศาสตร์ ฮวงจุ้ย
ศาสตร แห งฮวงจุ ย นั้ น เป น ภู มิป ญญาจี น โบราณ ชนชาติ จี น ถื อเปน ชนชาติ ที่ มี
ประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมอันยาวนานและเกาแก “ฮวงจุย” มีแหลงกําเนิดมาจากประเทศจีน ซึ่ง
เปนประเทศที่มีข นบธรรมเนี ยมประเพณีและวัฒนธรรมและความเชื่อที่สืบทอดกันมานับพัน ป
ตั้งแต อดี ตจนถึงปจ จุบัน มีหลัก ฐานทางประวัติศาสตร ไดบันทึกไววาความเชื่อเรื่ อง ฮวงจุยได
กําเนิดขึ้นมาในสมัยแผนดินฮั่น และราชวงศอื่นๆไดสถาปนาขึ้นเมื่อราวๆ 1,900 ปมาแลว พื้นฐาน
ของฮวงจุยเติบโตมาจากการดํ าเนินชีวิตแบบเกษตรกรรมดั้งเดิ ม ซึ่งสมัยโบราณมนุษ ยมีค วาม
ผูก พั น อยู กั บปรากฏการณ ท างธรรมชาติ ได แ ก ลม ฟ า อากาศ มนุ ษ ย ค อยเฝ า สัง เกตการณ
ตลอดเวลา ในขณะที่อารยธรรมของจีนเจริ ญรุงเรืองอยางมากตามริมฝงแมน้ําเหลือง แมน้ําเวย ที่
อุมสมบูรณไปดวยแรธาตุนั้น ความเชื่อในเรื่องของฮวงจุยไดพัฒนาขึ้นจากลักษณะที่ดิน และภูมิ
ประเทศของธรรมชาติในแบนั้นซึ่งมีภูมิประเทศที่แตกตางกันออกไปทั้งทิวเขาที่ร าบสูงแมน้ํา หุบ
เขา ที่ราบ
ศาสตรฮวงจุยเริ่ มตน ตั้งแต ยุค กอนประวัติ ศาสตร 5,000-7,000 ป กอน ค.ศ. ได มี
เหตุก ารณสําคัญ คือพระเจาฝูซีเปนผู สนใจในความเปนไปของธรรมชาติ ชอบแสวงหาความรู
ฝูซีไดคิดคนแผนภูมิ 8 หรือปากั้ว ถือเปนตนกําเนิดปรัชญาจีน ฝูซีอยู ในยุคสมัยที่กําลังการผลิตได
รับการพัฒนาอยางรวดเร็ว การคิดประดิษฐสําคัญๆ หลายอยางมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับฝูซี
ฝูซีชอบทองเที่ยวแสวงหาความรู เกี่ยวกับโลก เกี่ยวกับจักรวาล ฝูซีไดคิดคนแผนภูมิ 8 หรือปากั้ว
ศึกษาสภาพธรรมชาติในเรื่องของลม ฟา อากาศ เขามาวางไวในตําแหนงของเข็มทิศเปนที่มาของ
จานเข็มทิศ (หลอแก) สําหรับในประเทศไทยไดรับศาสตรฮวงจุยนี้มาจากชาวจีน ที่อพยพเขามา
ชาวจีนไดกลายเปนคนกลุมใหญของสังคมไทย แมวาชาวจีนจะอพยพเขามาหลายรอยปมาแลว แต
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ชาวจีนในประเทศไทยก็ยังคงดํารงความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีของตน ถึงแมจะมีวัฒนธรรมอื่นเขา
ไปปะปน แตก็ไมทําใหความเชื่อเดิมสูญหายไปจากชาวจีน และที่สําคัญชาวจีนไดนําความรูตางๆ
มาประยุกตใช เชน ความเชื่อเรื่องฮวงจุย ซึ่งยังเปนที่พึ่งทางใจ(วิมลรัตน หงษรอน, 2537: 60)
1.2 ความหมาย (Meaning) ของศาสตร์ ฮวงจุ้ย
ในการสัมภาษณ จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 3 กลุม ไดใ หความหมายของศาสตร
ฮวงจุยที่คลายคลึงกัน ซึ่งหมายถึง ระบบที่วางอยูบนพื้นฐานของการสังเกตพลังฟา (เวลา) และพลัง
ดิน (พื้นที่ภายในและภายนอก) การทําใหพลังเหลานี้สัมพันธกัน ความสมดุ ลทําใหเปนไปไดวา
สุขภาพ ความมั่งคั่ง และความสัมพันธตางๆ จะดียิ่งขึ้น และเมื่อทําการพิจารณาโดยรากศัพท “ฮวง
จุย” มาจากคําในภาษาจีน (แตจิ๋ว) 2 คํา คือ ฮวง (ภาษาจีนกลางออกเสียง เฟง) แปลวา ลม และ จุย
(ภาษาจีนกลางออกเสียง สุย) แปลวา น้ํา เมื่อรวมทั้ง 2 คํา เขาดวยกันจึงหมายถึง เรื่องของลมและ
น้ํา พิจารณาใหลึกซึ้งตามหลักปรัชญาและแนวคิดของคนจีนสมัยโบราณจะพบความสัมพันธอัน
แยบยลระหว า งมนุ ษ ย กั บสิ่ ง แวดลอ ม ปราชญ จี น โบราณเชื่ อ ว า ลมเป น สิ่ง ที่ มี ก ารพั ด วนอยู
ตลอดเวลายากแกก ารเขาใจ และน้ํ าก็เปน ของเหลวที่ย ากแกก ารหยิบฉวย ลมและน้ํ ารว มกัน
สามารถแสดงพลังอํานาจที่เกิดจากการไหลวนตามธรรมชาติใหเกิดการเปลี่ ยนแปลงของสิ่งตางๆ
บนพื้น โลก ชีวิตของมนุษ ยจ ะมีค วามสุข ความเจริญกาวหน า และความอุดมสมบูรณ ต องไม
ประกอบกิจ กรรมใดๆ ที่เปนการฝน หรือขวางทางไหลเวียนของลมและน้ํา กลาวอีกนั ยหนึ่ งคือ
ชีวิตจะมีความสุขความสบายถามนุษยทําตัวใหผสมกลมกลืนกับธรรมชาตินั่นเอง
1.3 หลักการและกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ศาสตร์ ฮวงจุ้ย
1.3.1 หลักการของศาสตรฮวงจุย ศาสตรฮวงจุย เปนภาพรวมของธรรมชาติที่ถูก
กําหนดขึ้นโดยมนุษย เริ่มตนดวยองคความรูที่วาดวยการคัดเลือกสิ่งมงคลและหลีกเลี่ยงสิ่งอัปมงคล
จนไดแพรหลายกลายเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่มีเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งเปนศาสตรและ
ศิลปที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอม แนวทางพื้นฐานของศาสตรฮวงจุยจะเนน
ไปที่ความสัมพันธของคนกับธรรมชาติ ที่แวดลอมไปดวยสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นอยางสมดุลรวม
เรียกวา "ความสัมพันธระหวางฟากับคน" แนวทางนี้สอดคลองกับความเชื่อเรื่องจักรวาลที่รวมไป
ถึงทัศนะดานสุนทรียศาสตรในอารยธรรมเกาแกของจีนที่วา "ฟาและคนหลอมรวมเปนหนึ่ง"
1.3.2 ในการถายทอดและวิธีเรีย นรู ศาสตร ฮ วงจุย สามารถแบงไดออกเปน 2
ประเภท คือ 1) การถายทอดรูปแบบเปนทางการโดยวิธีการบรรยาย เปนการถายทอดความรู ดวย
การเปดสอนอบรมและเรียนรูในสถาบันการศึกษาเอกชนตางๆ เชน สถาบันศาสตรฮวงจุยประเทศ
ไทย โดยจะมีหลักสูตรการสอนในระยะสั้นๆ เชน การเรียนเรื่องฮวงจุยซาฮะซี่เก็กเพื่อดูทิศทางและ
การใชเข็มทิศ การเรียนเรื่องฤกษยาม การเรียนเรื่องดวงจีนโปยหยี่สี่เถียวการหาธาตุที่สําคัญ ฮวงจุย
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ภาคสนามและ Workshop การจัดฮวงจุยดวยตนเอง แตในสถาบั นการศึกษาของรัฐยังไมมีการเปด
สอนศาสตรฮวงจุยมีเพียงแตการทําวิจัยที่เกี่ยวของระหวางศาสตรฮวงจุยกับสาขาสถาปตยกรรม
2)การถายทอดความรูอยางไมเปนทางการโดยผานทางความสัมพันธของครอบครัว และเครือญาติ
ดวยการบอกเลาและมอบตํารา แลวใหผูเรียนสังเกตและจดจํานําไปทําเปนแบบอยางตอไป ซึ่งการ
เรียนรูวิธีนี้จะตองอาศัยประสบการณโดยผานตัวบุคคลเปนสําคัญและมีการสอดแทรกคุณธรรม ผูที่
ทําหนาที่เปนซินแส/อาจารยดูฮวงจุยจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติตามหลักวิชาดวย
ตอนที 2 การวิเคราะห์ คุณค่าของศาสตร์ ฮวงจุ้ย
ฮวงจุยเปนศาสตรแขนงหนึ่งที่มีเอกลักษณ มีความงดงามและทรงคุณคา ซึ่งบรรพบุรุษ
ได คิดคน มีก ารจดบัน ทึก ถายทอดความรูและร่ําเรีย นยึดถื อปฏิบัติสืบต อกัน มาอยางยาวนาน
มีการเผยแพรความรูกันอยางกวางขวาง และพัฒนาจนถึงทุกวันนี้ ปจจุบันความเชื่อในเรื่องศาสตรฮ
วงจุยมีบทบาทที่สําคัญในสังคมไทย โดยเฉพาะกับคนไทยเชื้อสายจีนที่มีความเชื่อวาฮวงจุยเปน
ศาสตรจีนโบราณไดเขามาเกี่ยวของกับชีวิต ศาสตรของฮวงจุยยังมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของคน
ไทย แมจะพบวาไดมีการปรับเปลี่ยนใหทันกับยุคสมัยก็ต าม แตดวยมรดกทางปญญา เราควร
ร ว มกัน สนั บสนุ น และส งเสริม ศาสตร ข องฮวงจุ ยให อนุ ช นรุ น หลัง ได มีค วามรู เพื่อ นํ าไปใช
ประโยชนต อไป คุณคาของศาสตร ฮวงจุยในสังคมไทยโดยแบงเนื้ อหาออกเปน 2 ด านหลัก
ดังตอไปนี้ 1. คุณคาในตัวของศาสตรฮวงจุย 2. คุณคาของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอบุคคล
1. คุณคาในตัวของศาสตรฮวงจุย
1.1 คุณคาที่เกิดจากคุณคาในตัวของศาสตรฮวงจุย
“ฮวงจุย” เปนศาสตรซึ่งเปนวิทยาศาสตรโบราณ เปนอภิปรัชญา (Metaphysics)
ที่มีรากฐานอันเกิดจากการสังเกตปรากฏการณตางๆ จากสภาพแวดลอม ทางธรรมชาติ และความ
เปนไปของจักรวาล โดยการเก็บขอมู ล และนํามาวิเคราะหโดยปราชญชาวจีน จากนั้นจึงทําการ
ทดลอง หาเหตุ และผล จากผลกระทบทางธรรมชาติ จนสามารถสรุป เปนองคความรูที่สรางความ
เขาใจในความเปนมาเปนไปของธรรมชาติ ซึ่งจะใหความสําคัญกับการจัดใหบานรับกับพลังงานที่
ดีถูกกับยุคถูกกับสมัย และสอดคลองกับการปรับรูปแบบของดวงชะตาของผูอยูอาศัยภายในบาน
1.2 คุณคาดานหลักการตางๆและแนวคิดของศาสตรฮวงจุย
หลักการของฮวงจุย เปนวิชาที่วาดวยสูตรการคํานวณ กระแสพลังเพื่อหาหนทาง
ที่จะเหนี่ยวนําพลังงานของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวใหมาเสริมคนซึ่งกระแสพลังงานเหล านี้คือ
พลัง งานของแมเ หล็ก โลกที่ห อหุ มโลกทั้ งใบไว และมนุ ษ ย ทุก คนก็ลว นแลว แต ดํ ารงชีวิ ต อยู
ทามกลางสนามพลังของแมเหล็กโลกอยูตลอดเวลา ภายในรางกายของคนเรามีเสนพลังที่หมุนเวียน
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อยู เสนพลังที่หมุนเวียนอยูนี้เหมือนกับเลข 8 ซึ่งก็คือสุขภาพในรางกายของคนเรานั่ นเอง ชาวจีน
โบราณไดคนพบปฏิกิริยาการหมุน เชนนี้ จึงไดเขียนเปนรูป “หยิน-หยาง”
2. คุณคาของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอบุคคล
จากการศึก ษาและสัมภาษณข องซิน แสกับกลุม ผูที่สนใจศึก ษาสามารถวิเคราะห
คุณคาของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอบุคคลแบงออกเปน 2 ดานหลัก ไดแกคุณคาภายนอก และคุณคา
ภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คุณคาภายนอก (Extrinsic Value) ไดแก
2.1.1 ดานเศรษฐกิจ การเงิน ศาสตรฮวงจุยเปนศาสตรที่แสดงขอมูลสําหรับการ
ตัดสินใจ เพราะในภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้ทุกคนพยายามสรางความสุขที่ยั่งยืนใหตนเองครอบครัว
หาชองทางในการดําเนินชีวิตใหเกิดความเจริญกาวหนา โดยนักลงทุนไดคํานึงถึ งการปรับเปลี่ยน
การออกแบบทําเล หรือที่อยูอาศัยใหสอดคลองตามศาสตรความเชื่อฮวงจุยมากขึ้น และทางดานการ
ลงทุนที่มีแตผลกําไรทางธุรกิจหรือธุรกรรมที่มีมากขึ้น ซึ่งดานนี้ไดรับความสนใจมากที่สุด โดยมี
การพิจารณามูลคาหรือศักยภาพของ ทรัพยสิน คือ ทําเลที่ตั้ง (Location)
2.1.2 ดานการงาน ฮวงจุยทําใหเกิดกําลังใจและความมั่นใจในการประกอบการ
งาน โดยเฉพาะผูที่ประกอบอาชีพคาขายมีความนิยมนําศาสตร ฮวงจุยมาใชในการประกอบการคา
ไดมีการปฏิบัติจัดบานพักอาศัยและที่ตั้งรานคาตามหลักฮวงจุย เพราะมีความเชื่อวาฮวงจุยจะทําให
กิจการคาขายเจริญรุงเรืองและประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องของการสราง
อาคารรานคาประกอบการที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติแลว ยังตองปลูกสรางอาคาร
รา นคาใหมีค วามสัมพัน ธกับดวงชะตาราศีข องเจาของกิจ การดว ย จึงจะทําใหก ารงานประสบ
ความสําเร็จ สวนชื่อกิจการคาเปนตัวแทนที่สงผลตอกิจการ ถาชื่อนั้นสะกดเปนคําวาโชคและความ
มั่นใจ ก็จะสรางความอบอุนใจทําใหเกิดกําลังใจที่จะดําเนินกิจการตอไป
2.1. 3 ดานสุข ภาพ จากการศึก ษาพบวา ผูใ หขอมูลมีค วามคิด เห็น ในทิศทาง
เดียวกันคือการจัดที่อยูอาศัยใหตรงตามหลักฮวงจุยจะสงเสริมใหผูที่อยูอาศัยมีสุขภาพทางจิตที่ ดี
และสุขภาพทางกายที่แข็งแรง เพราะหลักการของฮวงจุยเปนวิชาทีวาดวยสูตรการคํานวณ กระแส
พลังเพื่อหาหนทางที่จะเหนี่ยวนําพลังงานของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัวใหมาเสริมคน
2.1.4 ด า นความรั ก พบว า ฮวงจุย ส ง เสริ ม ให ผูที่ อ ยู อ าศั ย เกิด ความรั ก ใคร
มีค รอบครัว ที่ เปน สุ ข คนในครอบครั ว อบอุ น มีค วามสามัค คีกั น รวมถึงองคที่มี ค นในองคก ร
ชวยเหลือเกื้อ เนื่องมาจากการจัดสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบเรียบรอยและมีการใชเรื่องประดับ
ตกแตงและสีสันที่เหมาะสมกับลักษณะนิสัยของผูที่อยูอาศัย
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2.1.5 ด า นสติ ป ญ ญา ศาสตร ฮ วงจุ ย เป น ศาสตร ที่ ส ง เสริ ม ด า นการพั ฒ นา
สติปญญาของมนุษยใหรูจักกระบวนการคิด วิเคราะหและเชื่อมโยงความสัมพันธ
2.2 คุณคาภายใน (Intrinsic Value) ไดแก
2.2.1 ดานคุณธรรม พบวา ศาสตรฮวงจุยสงเสริมใหทุกคนทําความดี มีความ
ซื่อสัต ยสุจ ริต มีการสอนใหคํานึงถึง สิ่งที่ถูก และผิดไมหลงงมงาย โดยมีหลักใหญสามประการ
ไดแก ความรูสึกผิดชอบชั่วดีในแตละบุคคล ระบบยุติ ธรรมซึ่งเกี่ยวของกับ วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น ประวัติศาสตรทางสังคมและธรรมเนียมปฏิบัติ
2.2.2 จริยธรรม พบวา ศาสตรฮวงจุยสงเสริ มใหมนุ ษยมีการดํ าเนินชีวิต และ
ความประพฤติที่เหมาะสมดวยการประยุกตถายทอดความรู โดยตรงใหกับลูกศิษยที่สืบทอดและมี
การสอดแทรกจริยธรรมในการจัดฮวงจุยใหกับผูที่สนใจ
2.2.3 ดานความกตัญู พบวา ฮวงจุยเปนการแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุ ษ
มีพื้นฐานแนวคิดบูชาบรรพบุรุษ การบูชาบรรพบุรุษเกิดจากความเชื่อที่วาเมื่อปฏิบัติตอบรรพบุรุษดี
และถูกตองสม่ําเสมอ บรรพบุรุษก็จะคุมครองชวยเหลือทําใหร่ํารวยมีความสุข
2.2.4 ดานสุนทรียะ พบวา ฮวงจุยเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความงามทั้งในดาน
ศิลปะและในธรรมชาติ ซึ่งเกิด จากธรรมชาติ การออกแบบตามฮวงจุยมีความยืดหยุน โดยการ
ปรับปรุงการไหลของพลังงาน สามารถจัดสถานที่เพื่อแสดงบุคลิก ภาพและไหวพริ บของบุคคล
มีมุมมองเกี่ยวกับคนวาทุกคนมีความรูความสามารถ
ตอนที 3 อิทธิพลของศาสตร์ ฮวงจุ้ยทีมีผลต่ อวิถีชีวติ ของคนในสังคมไทย
ฮวงจุยเปนศาสตรที่รูจักกันดี ใ นหมูคนจีนมานานนับพันปแลว แตเพิ่งมาได รับความ
นิยมอยางสูงในสังคมไทยในชวงไมกี่ ปมานี้เอง ฮวงจุยเปนศาสตรการปรับ สิ่งแวดลอมโดยอาศัย
องคประกอบ 4 อยางคือ ดวงชะตาทิศทาง ชัยภูมิ และฤกษยาม การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ
ศาสตร ฮ วงจุ ย ที่ มี ผ ลต อ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คมไทย สามารถแบ ง ได อ อกเป น หั ว ข อ ต า งๆ
ดังตอไปนี้
1. การผสมผสานทางวัฒนธรรม
แม ว า สั ง คมไทยจะประกอบด ว ยชนชาติ ห ลายเผ า พั น ธุ ห ลายภาษา แต ใ นทาง
วัฒนธรรม มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีวัฒนธรรมเปนแบบเดียวกัน (Homogeneous Culture)
ลักษณะไทยแตโบราณจึงเปนสังคมเปด ชนที่ตางเผาพันธุกันอาจแตงงานกันได ผลของการที่เปน
สังคมเปดเชนนี้ ทําใหสังคมไทยมีลักษณะยืดหยุนและงายตอการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของสังคม
วัฒนธรรมไทยที่มีมาจนทุกวันนี้ ปจจุบันชาวจีนไดกลายเปนคนกลุมใหญของสังคมไทย แมวาชาว
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จีนจะอพยพเขามาหลายรอยปมาแลว แตชาวจีน ในประเทศไทยก็ยังคงดํารงความเชื่อวัฒนธรรม
ประเพณีของตน ถึงแมจะมีวัฒนธรรมอื่นเขาไปปะปน แตก็ไมทําใหความเชื่อเดิมสูญหายไปจาก
ชาวจีน และที่สําคัญชาวจีนไดนําความรูตางๆ มาประยุกตใช เชน ความเชื่อเรื่องฮวงจุย ซึ่งยังเปนที่
พึ่งทางใจของชาวจีนในเรื่องธุรกิจการคา การสรางอาคารบานเรือน(บรูมฟลด ฟรีนา, 2533: 9-11)
2. ความเชื่อพื้นฐานศาสตรฮวงจุยที่มีรากฐานมาจากปรัชญาจีน
ฮวงจุ ยมี รากฐานมาจากปรั ช ญาจีน ซึ่ งแนวคิ ด ที่ เป นระบบเหตุ แ ละผล ซึ่ งเปน
การวางรากฐานกระบวนการคิด ที่มีรากฐานเดียวกัน กับศาสตรอื่น เชน การแพทย ดาราศาสตร
จะพบวาศาสตรตางๆ ของจีนมีค วามสัมพันธกันเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน แสดงใหเห็น ถึงชาวจีน
มีแนวคิดแบบเปนองครวม
3. การเผยแพรความรูศาสตรฮวงจุยในสังคมไทย
สําหรับในประเทศไทยหากยอนหลังไปกอนป พ.ศ.2547 วิชาฮวงจุยยังไมเปน ที่
แพรหลาย คนไทยมักรูจักและคุนเคยกับแตคําวา ฮวงซุย ที่หมายถึงหลุมฝงศพของคนจีนแทที่จริง
แลวการหาพื้นที่สรางฮวงซุยก็เปน ความรูแขนงหนึ่ งของวิชาฮวงจุย แตในปจจุบันคนไทยเริ่มมี
ความสนใจในศาสตรฮวงจุยมากขึ้นกวาในอดีต อันเกิดจากการประชาสัมพันธจากสื่อตาง ๆ เชน
รายการโทรทัศน วารสาร อินเทอรเน็ต สื่อมัลติมีเดียตางๆ ทําใหสะดวกตอการศึกษามากขึ้น
4. การยอมรับความรูศาสตรฮวงจุยเพื่อตอบสนองความตองการทางจิตวิทยา
บุคคลพยายามสนองความตองการของตน เพื่อความอยูรอดและความสําเร็จของ
ชีวิต ซึ่งความตองการของมนุษยสามารถแบงไดออกเปน 5 ระดั บ คือ 1) ความตองการทางดาน
รางกาย 2) ความตองการมั่นคงและปลอดภัยของชีวิ ต 3) ความตองการทางดานสังคม 4) ความ
ตองการมีเกียรติยศชื่อเสีย ง และ5) ความตองการความสําเร็จ โดยเปาหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย
ทั่วไป คือ ความสําเร็จ ความสุข การพนทุกขสามารถอยูรอดในสังคมได ดํารงชีวิตอยูอยางสันติสุข
จากปจจัยเหลานี้ในปจจุบันนี้ผูคนกําลังตื่นตัวกับเรื่องของฮวงจุย
5. การเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และสรางกําลังใจ
ฮวงจุยเองเปนศาสตรที่สามารถทํานายลักษณะของเหตุการณที่เปนอยูในปจจุบัน
และสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได ชาวไทยเชื้อสายจีนนําความเชื่อเรื่องฮวงจุยมาสรางกําลังใจ
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยชาวจีนสวนใหญในประเทศไทยมีความเชื่อวาถามีการปฏิบัติ ที่
ถูกตองตามหลักฮวงจุยแลว จะนํามาซึ่งความเจริญรุงเรืองและยังไดรับผลกําไรจากการประกอบ
ธุรกิจ

159
6. การเปนสิ่งผูกพันกับสังคม และเปนสมบัติรวมของทุกยุคทุกสมัยทุกถิ่น
ศาสตรฮวงจุยเปนองคความรูที่อยูคูกับสังคมไทยมาชานานและเปรียบเหมือนเปน
สมบัติรวมไดรับความนิยมจากคนในสังคมสามารถนํามาใชไดทุกยุคทุกสมัย โดยไมจํากัดเพศวัย
และเชื้อชาติ เพราะเปนศาสตรที่สอนมนุษยให มีความรัก เคารพ หวงแหน ไมทําลายธรรมชาติ
โดยใหดําเนินชีวิตสอดคลองกับธรรมชาติ และนําพลังธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
7. การนําศาสตรฮวงจุยประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและมีการสืบทอดความเชื่อ
ชาวจีนนําศาสตรฮวงจุยมาประยุกตใชในการออกแบบมาชานาน เพื่อสอดคลองกับ
หลัก ฮวงจุ ย ที่เกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง ปจจุบัน ศาสตรดั งกลาวไดแผขยายไปสู ดิ น แดนต างๆและใน
ประเทศไทย ไดมีการใชศาสตรฮวงจุยในการออกแบบกอสรางอาคาร และไดประยุกตหลักฮวงจุ ย
กับการออกแบบ เครื่องหมายการคา การปรับและจัดตกแตงที่อยูอาศัย เปนตน
ตอนที 4 ความคาดหวังและแนวทางการนําศาสตร์ ฮวงจุ้ยมาใช้ ประโยชน์ ในการดําเนิน
ชีวติ
จากการศึกษาเรื่องศาสตรฮวงจุย พบวา ผูคนในสังคมสวนมากมีความคาดหวังในการนํา
ศาสตรฮวงจุยมาใชประโยชนในทางที่ถูกตอง ไดแก การจัดการเรียนการสอนถายทอดองคความรู
รูปแบบที่เปนทางการเพื่อใหศาสตรฮวงจุยเปนองคความรูที่มีมาตรฐานและไดรับการยอมรับใน
ระบบการศึกษาของประเทศ นอกจากนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนมีความคาดหวังวาถามีการปฏิบัติถูกตอง
ตามหลักฮวงจุยดวยวิธีการตางๆ เชน การเลือกทําเลประกอบธุรกิจ ลักษณะที่ตั้ง การหันทิศของตัว
อาคาร การออกแบบกอ สร า งอาคาร การตกแต ง ภายใน และการประยุ ก ต ก ารออกแบบเป น
เครื่องหมายการคา ปายกิจการ เปนตน จะนํามาซึ่งความประสบผลสําเร็จเกิดความเปนสิริมงคล
โดยการจัดฮวงจุยควรมีการพิจารณาไตรตรองถึงลักษณะของผูที่เปนซินแสอยางรอบคอบวาซินแส
ผู นั้ น เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก วิ ช าและเป น ผู มี คุ ณ ธรรม น้ํ า ใจโอบอ ม อารี มิ ใ ช แ สวงหา
ผลประโยชนเชิงพาณิชยจากศาสตรของฮวงจุย
อภิปรายผลการวิจยั
จากขอคนพบที่ไดจากการวิจัย มีประเด็นที่สําคัญนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. กระบวนการเรียนรู้ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยมีทีมาจากปรัชญาจีน
ศาสตร แ ห ง ฮวงจุ ย นั้ น เป น ภู มิ ป ญ ญาจี น โบราณ ที่ ว า ทุ ก สิ่ ง ในสากลโลกนี้ จ ะ
ประกอบดวยธาตุพื้นฐาน 5 ธาตุ คือ ทอง น้ํา ไม ไฟ และ ดิน แตละธาตุจะมีทั้งพลังหยิน ( negative
energy) และพลังหยาง ( positive energy) โดยศาสตรฮวงจุยมีที่มาเริ่มจากปรัชญาเตา เนื่องจาก
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ปรัชญาเตาถือเปนที่สุดแหงแหลงกําเนิดของสรรพชีวิต พลังยินหยางและพลังชี่อันเปนหัวใจของซึ่ง
เปนการอธิบายเรื่องสมดุลและผลกระทบของ หยิน หยางและพลังชี่ที่มีตอพื้นที่ตางๆ กระบวนการ
การเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อ นไหวของหยินหยางสามารถอธิบายได ด ว ยกั้ว หรื อไทรแกรม
(Trigram) ทั้งแปดใน คัมภีรอี้จิง ซึ่งเปนคัมภีรจีนโบราณที่ถือกําเนิดขึ้นเมื่อหลายพันปกอน กั้วแต
ละชุดแบบเกี่ยวพันทั้งกับทิศตางๆ ของเข็มทิศและธาตุทั้งหาตามความเชื่อแบบจีน โดยกั้วทั้งแปด
จะเปน พื้น ฐานในการใชเข็มทิ ศปาจื้อ เพื่อพิจ ารณาวาธาตุ ทั้ งหาในบานกลมกลืน กัน หรื อไม
นอกจากนี้เนื้อหาสอนใหรูจักการมองผืนดินวาเปนพลังที่เคลื่อนที่ไดและมีชีวิตซึ่งมีทั้งคุณและโทษ
ตามหลักฮวงจุย พลังงานในผืนดินและผืนน้ําจะปรากฏในรูปของมังกร ซึ่งในสวนนี้จะกลาวถึง
คุณลักษณะของมังกรที่อยูในสัณฐานตางๆ ตามธรรมชาติ ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ Elizabeth
Moran รวมกับ Master Joseph Yu และ Mater Val Biktashev ผูเขียนหนั งสือเกี่ยวกับฮวงจุย
คลาสสิก ซึ่งเปนขนบธรรมเนียมโบราณที่พัฒนาขึ้นเปน ครั้งแรกราว 6,000 ปในยุคหินใหมของ
จีน โดยแกนแทแลวฮวงจุยคลาสสิกคือระบบที่ วางพื้นฐานอยูบนการสังเกตพลังฟา (เวลา) และพลัง
ดิน (พื้นที่ภายในและภายนอก) การทําใหพลังเหลานี้สัมพันธกัน ความสมดุลทําใหเปนไปไดวา
สุขภาพ ความมั่งคั่ง และความสัมพันธตางๆจะดียิ่งขึ้น
กระบวนการถายทอดและวิธีเรียนรู ศาสตรฮวงจุยในประเทศไทย สามารถแบงได
ออกเปน 2 ประเภท คือ 1) การถายทอดเปนทางการโดยวิธีการบรรยาย เปนการถายทอดความรู
ดวยการเปดสอนอบรมและเรี ยนรูใ นสถาบันการศึกษาเอกชนตางๆ เชน สถาบันศาสตรฮ วงจุย
ประเทศไทย โดยจะมีหลักสูตรการสอนในระยะสั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการถายทอดความรูในรูปแบบ
การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสและสื่อมัลติมีเดียเผยแพรทางเว็บไซตเพื่อใหผูที่สนใจในเรื่องของ
ศาสตร ฮ วงจุ ย ได ศึ ก ษาและเรี ย นรู 2) การถ า ยทอดความรู อ ย า งไม เ ปน ทางการโดยผ า นทาง
ความสัมพันธของครอบครัวและเครือญาติ โดยผูถายทอดจะถายทอดความรูศาสตรฮวงจุยดวยการ
บอกเลาและมอบตํารา แลวใหผูเรียนสังเกตและจดจํานําไปทําเปนแบบอยางตอไป ซึ่งการเรียนรูวิธี
นี้จะตองอาศัยประสบการณโดยผานตัวบุคคลเปนสําคัญ และผลการศึกษาพบวา การเผยแพรความรู
ศาสตร ฮวงจุยในสังคมไทยสวนมากพบวา เปนการส งต อความรูค วามเชื่อทางความสัมพั น ธใ น
ระดับครอบครัวหรือเครือญาติซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปฐม นิคมานนท (2541) ที่กลาววาการ
สืบทอดความรู ค วามชํานาญที่มีลัก ษณะเฉพาะ ถือเปนความสามารถเฉพาะบุค คลหรื อเฉพาะ
ครอบครัว ความรูเหลานี้เปนการถายทอดเฉพาะครอบครัวหรือเครือญาติ บางอยางมีความหวงแหน
และเปนความลับในสายตระกูลหรือเฉพาะบุคคลที่มีความใกลชิด
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2. คุณค่าของศาสตร์ ฮวงจุ้ยในสังคมไทย
จากการวิจัย พบวา ฮวงจุยเปนศาสตรแขนงหนึ่งที่มีเอกลักษณ มีความงดงามและ
ทรงคุณ คา ซึ่ งบรรพบุรุ ษ ได คิ ด คน มี ก ารจดบั น ทึก ถ ายทอดความรู แ ละร่ํ า เรี ย นยึ ด ถื อปฏิบั ติ
สืบทอดตอกันมาอยางยาวนาน มีการเผยแพรความรูกันอยางกวางขวาง และพัฒนาจนถึงทุกวันนี้
ปจจุบันความเชื่อในเรื่องศาสตรฮวงจุยมีบทบาทที่สําคัญในสังคมไทย โดยเฉพาะกับคนไทยเชื้อ
สายจีนที่มีความเชื่อวาฮวงจุยเปนศาสตรจีนโบราณที่มีความสําคัญกับวิถีชีวิต คุณคาของศาสตร ฮวง
จุยในสังคมไทยโดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 ดานหลัก ดังตอไปนี้
2.1 คุณ คาในตั ว ของศาสตรฮวงจุย ได แก คุณ คา ที่เกิด จากคุณ คาในตั ว เองของ
ศาสตรฮวงจุยที่มีรากฐานอันเกิดจากการสังเกตปรากฏการณตางๆ จากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
โดยการเก็บขอมูล และนํามาวิเคราะหโดยปราชญชาวจีน จากนั้นจึงทําการทดลองหาเหตุ และผล
จากผลกระทบทางธรรมชาติ จนสามารถสรุปเปนองคความรู และมีคุณคาดานหลักการตางๆของ
ศาสตรฮวงจุย ซึ่งเปน วิชาที่วาดว ยสูต รการคํานวณ กระแสพลังเพื่อหาหนทางที่จ ะเหนี่ ย วนํ า
พลังงานของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวใหมาเสริมคนซึ่งกระแสพลังงานเหลานี้ คือพลังงานของ
แมเหล็กโลกที่หอหุมโลกทั้งใบไว และมนุษยทุกคนก็ลวนแลวแตดํารงชีวิตอยูทามกลางสนามพลัง
ของแมเหล็ก โลกอยูต ลอดเวลา ภายในรางกายของคนเรามีเสนพลังที่หมุนเวียนอยู เสนพลังที่
หมุนเวียนอยูนี้เหมือนกับเลข 8 ซึ่งก็คือสุขภาพในรางกายของคนเรานั่นเอง ชาวจีนโบราณได
คนพบปฏิกิริยาการหมุน เชนนี้ จึงไดเขียนเปนรูป “หยิน-หยาง”
2.2 คุณคาของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอบุคคล จากการศึกษาและสัมภาษณของซินแส
กับกลุมผูที่สนใจศึกษา สามารถวิเคราะหคุณคาของศาสตรฮวงจุยที่มีผลตอบุคคลแบงออกเปน 2
ดานหลัก ไดแกคุณคาภายนอก และคุณคาภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 คุณ คาภายนอก (Extrinsic Value) ได แก ดานเศรษฐกิจ การเงิน โดย
ศาสตรฮวงจุยเปนลักษณะองคความรูที่แสดงขอมูลสําหรับการตัดสินใจ โดยนักลงทุนไดคํานึงถึ ง
การปรับเปลี่ยนการออกแบบทําเล หรือที่อยูอาศัยใหสอดคลองตามศาสตรความเชื่อฮวงจุยมากขึ้น
ดานการงาน ฮวงจุยทําใหเกิด กําลังใจและความมั่น ใจในการประกอบการงาน โดยเฉพาะผูที่
ประกอบอาชีพคาขายมีความนิยมนําศาสตร ฮวงจุยมาใชในการประกอบการคาเพราะมีความเชื่อวา
ฮวงจุยจะทําใหกิจการคาขายเจริญรุงเรืองและประสบความสําเร็จ ดานสุขภาพจากการศึกษาพบวา
ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันคือการจัดที่อยูอาศัยใหตรงตามหลักฮวงจุยจะสงเสริม
ใหผูที่อยูอาศัยมีสุขภาพทางจิตที่ดีและสุขภาพทางกายที่แข็งแรง เพราะหลักการของฮวงจุยเปนวิชา
ทีวาดวยกระแสพลังเพื่อหาหนทางที่จะเหนี่ยวนําพลังงานของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัวใหมาเสริม
คนดานความรัก พบวา ฮวงจุยสงเสริมใหผูที่อยูอาศัยเกิดความรักใคร มีครอบครัวที่เปนสุข คนใน

162
ครอบครัว อบอุ นมีค วามสามัค คีกัน รวมถึงองค ที่มีค นในองคก รชว ยเหลือเกื้อ เนื่ องมาจากการ
จัดสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบเรียบรอยและมีการใชเรื่องประดับตกแตงและสีสันที่เหมาะสมกับ
ลักษณะนิสัยของผูที่อยูอาศัย ดานสติปญญา ซึ่งศาสตรฮวงจุยเปนศาสตรที่สงเสริมดานการพัฒนา
สติปญญาของมนุษยใหรูจักกระบวนการคิด วิเคราะห และเชื่อมโยงความสัมพันธ
2.2.2 คุณคาภายใน (Intrinsic Value) ไดแก ดานคุณธรรม พบวา ศาสตรฮวงจุย
ส ง เสริ ม ให ทุ ก คนทํ า ความดี มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี ก ารสอนให คํ า นึ ง ถึ ง สิ่ ง ที่ ถู ก และผิ ด
ดานจริยธรรมสงเสริมใหมนุษยมีการดําเนินชีวิตและความประพฤติที่เหมาะสมดวยการประยุกต
ถายทอดความรูโดยตรงใหกับลูกศิษยที่สืบทอด และมีการสอดแทรกจริยธรรมในการจัดฮวงจุย
ใหกับผูที่สนใจ ดานความกตัญู ศาสตรฮวงจุยมีพื้นฐานแนวคิดบูชาบรรพบุรุษ การบู ชาบรรพ
บุรุษเกิดจากความเชื่อที่วาเมื่อปฏิบัติตอบรรพบุรุษดีและถูกตองสม่ําเสมอ บรรพบุรุษก็จะคุมครอง
ชวยเหลือทําใหร่ํารวยมีความสุข ดานสุนทรียะ ฮวงจุยเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความงามทั้งในดาน
ศิลปะและในธรรมชาติซึ่งเกิดจากธรรมชาติ การออกแบบตาม ซึ่งศาสตรฮวงจุยมีความยืดหยุน โดย
การปรับปรุงการไหลของพลังงาน สามารถจัดสถานที่เพื่อแสดงบุคลิกภาพและไหวพริบของบุคคล
มีมุมมองเกี่ยวกับคนวาทุกคนมีความรูความสามารถ ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับยูกิ ทามูระ มากิ
(2542) ไดทําการศึกษา”ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุยในกรุงเทพฯ” พบวา การศึกษาเรื่องฮวงจุยไดมีอยู
ในสังคมไทยมากอนแลว เพียงแต ไมได รั บการปลุก เร าแต หลังจากการขยายตั ว อยางมากของ
เศรษฐกิจไทย ฮวงจุยไดแพรกระจายออกไปอยางรวดเร็วเหตุผลประการหนึ่งคือ ประชากรอยูใน
สภาพที่เปดรับความรูดานฮวงจุยไดเปนอยางดี และอีกประการหนึ่งพบวาการรับเอาศาสตรฮวงจุย
เปนหนทางประสบความสําเร็จที่ไมตองลงทุน และตรงกับผลการศึกษาของวรเทพ บุณฑริกมาศ
(2551) ไดศึกษาเรื่อง “ความเชื่อเรื่องฮวงจุยที่มีอิทธิพลตอการประกอบธุรกิจของคนไทยเชื้อสาย
จีน เขตเทศบาลเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา 1. ความหมายความเชื่อในเรื่องฮวง
จุยของการประกอบธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีน ที่สามารถทําใหธุรกิจเกิดความเจริญรุงเรืองจึงไดมี
การลอกเรียนแบบทางวัฒนธรรมจากผูประกอบธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ทั้งวิธีการดําเนินธุรกิจ
แนวความคิดและความเชื่อต างๆสืบทอดต อกันมา 2. ความเชื่ อเรื่ องฮวงจุยที่มีอิทธิพลต อการ
ประกอบธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีน มีองคประกอบคือ ที่อยูอาศัย สุสานและสถานที่ประกอบ
ธุ ร กิ จ ทั้ ง 3 สิ่ ง จะต อ งมี ค วามสั ม พั น ธ กั น ซึ่ ง จะมี อิ ท ธิ พ ลต อ การส ง เสริ ม ทํ า ให เ กิ ด ความ
เจริญกาวหนาของการประกอบธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีน ความเชื่อในเรื่องฮวงจุยเปนแนวคิด
ของบรรพบุรุษที่สามารถนํ าความรูมาประยุกต ใชกับชีวิตจริ งไดเปน อยางดี ควรมีก ารสืบทอด
ความรู นําความรูไปเผยแพรกับผูที่สนใจเพื่อใหปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง
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อิทธิพลของศาสตร์ ฮวงจุ้ยทีมีผลต่ อวิถีชีวติ ของคนในสั งคมไทย
ฮวงจุยเปนศาสตรที่รูจัก กันดี ในหมูคนจีน มานานนั บพันปแลว แตเพิ่งมาได รับความ
นิยมอยางสูงในสังคมไทยในชวงไมกี่ปมานี้เอง ฮวงจุยเปนศาสตรการปรับชะตากรรมของชีวิตจาก
สิ่งแวดล อมในชีวิตประจําวันที่ประสบอยู โดยอาศัยองคประกอบ 4 อยางคือ ดวงชะตาทิศทาง
ชั ย ภูมิ และฤกษย าม การศึก ษาเกี่ ยวกับ อิ ทธิ พ ลของศาสตร ฮ วงจุ ย มี ผ ลต อ วิถี ชีวิ ต ของคนใน
สังคมไทยปจจุบัน เพราะการผสมผสานทางวัฒนธรรมของที่ชาวจีนไดกลายเปนคนกลุมใหญของ
สั ง คมไทย ที่ สํ า คั ญ ชาวจี น ได นํ า ความรู ต า งๆ มาประยุ ก ต ใ ช ใ นสั ง คมไทย เช น ความเชื่ อ
เรื่องฮวงจุย ซึ่งเปนที่พึ่งทางใจของชาวจีนในเรื่องธุรกิจการคา การสรางอาคารบานเรือน และฮวงจุย
คนตาย ซึ่งชาวจีนใหความสําคัญกับเรื่องของจิตวิญญาณและชีวิตหลังความตาย เห็นไดจากการมี
พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับคนตายมากมาย การที่ชาวจีนไดอพยพเขามาสูประเทศไทยนั้น ไดกอใหเกิด
การผสมกลมกลืนทางชาติพันธุและวัฒนธรรม ระหวางสองเชื้อชาติและชาวจีนมีความพยายามที่จะ
ใหขนบธรรมเนียมประเพณีของตนสามารถผนึกเขากับประเพณีไทยได เพื่อทําใหวิถีการดําเนินชีวติ
ของชาวจีนในประเทศไทยนั้นไมขัดตอสังคมไทยการผสมผสานระหวางคนจีนกับคนไทยนั้นทําให
เกิดการกลมกลืนดานความเชื่อของคนทั้งสองชาติ และมีการสงผานความรูทางดานศาสตร ฮวงจุย
ในสังคมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในที่สุด จากการศึกษา พบวา มีการยอมรับความรูศาสตร ฮวงจุย
เพื่อตอบสนองความตองการทางจิตวิทยา ซึ่งบุคคลพยายามสนองความตองการของตน เพื่อความ
อยูรอดและความสําเร็จของชีวิต โดยความตองการของมนุษยสามารถแบงไดออกเปน 5 ระดับ คือ
1) ความตองการทางดานรางกาย 2) ความตองการมั่นคงและปลอดภัยของชีวิต 3) ความตองการ
ทางดานสังคม 4) ความตองการมีเกียรติยศชื่อเสียง และ5) ความตองการความสําเร็จ โดยเปาหมาย
สูงสุด ของชีวิตมนุษ ยทั่ว ไป คือ ความสําเร็ จ ความสุข การพน ทุกขสามารถอยูร อดในสังคมได
ดํารงชีวิตอยูอยางสันติสุข จากปจจัยเหลานี้ทําใหในปจจุบันผูคนกําลังตื่นตัวกับเรื่องของฮวงจุยกัน
มาก ไมจํากัดวาจะเปน เมืองเล็ก เมืองใหญในรัฐตางๆทั่วโลก แมในประเทศไทยเองในปจจุ บันนี้
ก็จัดวาเปนยุคที่รุงเรืองที่สุดยุคหนึ่งของ ฮวงจุย ซึ่งมีผูใหความเชื่อถือ สนอก สนใจอยางจริงจัง ซึ่ง
ตรงกับผลการศึกษาของวิมลรัตน หงสรอน(2537) กลาววา เจาของกิจการโดยมากมีความเชื่อวา
เรื่องฮวงจุยมีบทบาทตอการทําธุรกิจ และเปนตัวบงชี้ถึงความเจริญรุงเรืองและความลมเหลวของ
กิจการคาของตนได และฮวงจุยยังชว ยเปน กําลังใจในการทําการคาของเจาของกิจการ แตโดน
สภาพแวดลอมที่เปนเงื่อนไขอาจจะทําใหการปฏิบัติตามฮวงจุยทําไดอยางถูกตองไปเลยไม ได จึง
ตองมีการแกไขฮวงจุย ใหเกิดผลดีแกร านคาของตนเทาที่สามารถจะทําได ดั งนั้นความเชื่อเรื่อง
ฮวงจุยนี้ยังคงมีอิทธิพลตอไปในอนาคต จะยังอยูคูกับชาวจีนตอไปอยางไมมีวันสูญหายไปไหน
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ฮวงจุ้ยเป็ นเครืองยึดเหนียวจิตใจ และสร้ างกําลังใจในการดําเนินชีวติ
ฮวงจุยเปนศาสตรที่สามารถทํานายลักษณะของเหตุการณที่เปนอยูในปจจุบันและสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได ชาวไทยเชื้อสายจีนนําความเชื่อเรื่องฮวงจุยมาสรางกําลังใจเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจการคา มีการยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา
เพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและใหกําลังใจในการดําเนินกิจการคาขาย ซึ่งมีผลทําให ฮวงจุยไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลาย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของวิไลลักษณ ชื่นธนวุฒิ (2551) ที่กลาว
วา ฮวงจุย เปนศาสตรที่วาดวยธรรมชาติ เราจะอิงธรรมชาติเปนหลักและเนนเรื่องสุขภาพมาเปน
อันดั บหนึ่ง คนเราเมื่อสุข ภาพดีแลว สิ่งดีๆอยางอื่นก็จะตามมาเปนลําดับยิ่งความเจริ ญมีมากขึ้น
เทาไรความตองการที่จะเสพทรัพยากรในทุกดานของมนุษยยอมมีมากขึ้น และก็ตองเกิดการแยงชิง
ในทางการทํามาหากิน ประสบความสําเร็จบาง ลมเหลวบาง แตกตางกันไป บางก็วาเปนเรื่องของ
โชคและดวงชะตา ทําใหคนบางสวนหาวิธีการที่จะเสริมโชคของตนเองใหดีขึ้น มีทั้งการไปทําบุญ
สะเดาะเคราะห เพื่อที่จะเสริมบารมีในชาติหนาตามความเชื่อของคนไทย บางคนก็พยายามศึกษาวิธี
อื่น เช น การตรวจฮวงจุ ย ของตนเองว า ถู ก ต อ งหรื อ ไม อ ย า งไร เพราะส ว นใหญ ค นที่ ป ระสบ
ความสําเร็จร่ํารวยนั้น ลวนมีหลักของฮวงจุยเขามาเกี่ยวของแทบทั้งสิ้น ไมวาจะเปนแคความบังเอิญ
หรือตั้งใจ และมีความสอดคลองกับการศึกษาของ Roger Ulrich, An Environmental Psychologist
ที่ Texas A &Amp M University ซึ่งไดทําการเก็บขอมูลเปนเวลากว า 10 ป จากผูปวยที่เขารับการ
ผาตัดถูกน้ําดี และเขารับการพักฟนในหองที่มีลักษณะแตกตางกัน บางหองมองเห็น ตนไมที่อยู
ดานนอกได แตบางหองก็จ ะเปนเพียงหองทึบ เขาพบวาผูปวยที่พัก ฟนในหองที่สามารมองเห็น
ตนไมที่อยูดานนอกไดจะฟนตัวไดเร็วกวาผูปวยที่พัก ฟนในหองที่ปดทึบ ในกรณีเดียวกัน Rachel
และ Stephen Kaplan, An Environmental Psychologist at the University of Michigan พบวาผูที่
ทํางานในหองที่มีหนาตาง และสามารถมองเห็นธรรมชาติที่อยูดานนอกไดจะมีความกระตือรือรน
ในการทํางานมากขึ้น มีสุขภาพที่ดี และมี ความเครียดนอยกวาผูที่ทํางานในสิ่งแวดลอมที่มีแตตึก
ลอมรอบ ซึ่งเปนลักษณะของศาสตรฮวงจุยที่นํามาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ศาสตร์ ฮวงจุ้ยเป็ นสิงผูกพันกับสั งคม และเป็ นสมบัตริ ่ วมของทุกยุคทุกสมัยทุกถิน
จากการศึกษา พบวา ศาสตรฮวงจุยเปนองคความรูที่อยู คูกับสังคมไทยมาชานานและ
เปรียบเหมือนเปนสมบัติรวมไดรับความนิยมจากคนในสังคมไทยสามารถนํามาใชไดทุกยุคทุกสมัย
โดยไมจํากัดเพศวัยและเชื้อชาติ อาจเปนเพราะฮวงจุยเปนศาสตรที่สอนมนุษยให มีความรัก เคารพ
หวงแหน ไมทําลายธรรมชาติ โดยใหดําเนินชีวิตสอดคลองกับธรรมชาติ และนําพลังธรรมชาติมา
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด สอนมนุษยใหมีความรัก ความเมตตา ชวยเหลือเกื้อกูลกัน อยางแบงปน
กัน ไมเบียดเบียน ไมเอาเปรียบกันใชสติปญญาพัฒนาสรางสรรค และรวมกันพัฒนาสูความเปน
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มนุษยที่มีคุณธรรม นอกจากนี้ในสังคมไทยไดมีการนําศาสตรฮวงจุยปรับประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตและมีการสืบทอดความเชื่อ เชน มีการนําศาสตรฮวงจุยมาใชในหลักการออกแบบทางดาน
ตางๆ อาทิทําเลที่ตั้ง รูปแบบการกอสรางอาคาร การตกแตงภายใน การออกแบบผลิตภัณฑ การ
ออกแบบเครื่องหมายทางการคา เพื่อใหเกิดความสมดุลและกลมกลืน โดยการออกแบบที่ดีต องนํา
หลักความสมดุลไปปรับใชใหไดผลทุกสิ่งทุกอยาง ไมวาจะมีรูปทรงเชนไรและสีอะไรลวนจําแนก
ออกเปนหยินหยางได แตภาวะธรรมชาติที่เปนหยินและหยางของมันจะสัมพันธกับผูคนอยางกลม
กลืน หรือไมนั้ น ขึ้น อยู กับหลัก เบญจธาตุ ด ว ย และในปจจุบัน ศาสตร ดั งกลาวได มีบทบาทใน
ประเทศไทยและแผขยายไปยังดินแดนตางๆ เพื่อใชประโยชนจากความรูที่ไดรับการสั่งสมและสืบ
ทอดกันมาอยางยาวนาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจินตนา ฐีติวรพงษ (2546) ไดทําการศึกษา
เรื่อง “การศึกษาหาแนวทางการออกแบบพื้นที่ใชสอยภายในอาคารพาณิ ชยกึ่งพักอาศัยของชุมชน
ชาวจีน (Chinatown) กรณีศึกษา ยานเยาวราช” การศึกษาพบวาประชากรยังคงปฏิบัติตามประเพณี
ของชาวจีนอยางเครงครัด โดยพื้นที่สังสรรคของสมาชิกในครอบครัวอยูในพื้นที่ประกอบการคา
และพื้นที่รับประทานอาหาร สวนพื้นที่สังสรรคของสมาชิกและบุค คล ภายนอกนั้น อยูในพื้น ที่
ประกอบการคาขายและพื้นที่รั บแขก ซึ่งสอดคลองกับพื้น ที่ที่เจาบานยินยอมใหบุ คคลภายนอก
เขาถึง จากการสํารวจยังทําใหทราบถึงตําแหนงของสวนตาง ๆ ภายในอาคารที่สัมพันธตอการใช
งาน ตัวแปรจํานวนชั้นของอาคารทําใหเกิดคาความแตกตางทางดานความพึงพอใจตอสวนตางๆ
ในอาคารมากที่สุด ในเรื่องพื้นที่ทางวัฒนธรรมนั้น ศาลเจาที่ (ตี่จูเอี๊ย) และศาลเทพโชคลาภ (ไฉซิ่ง
เอี้ย ) เปน สิ่งที่จําเปนมาก การตั้งรูปเคารพบูชาและโต ะหมูบูชามีความสําคัญที่จําเปนรองลงมา
สวนการตั้งประติมากรรมจีนและการใชศาสตรฮวงจุยในอาคารมีความสําคัญระดับปานกลาง โดย
เหตุผลสวนใหญในการมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมเหลานี้มาจากความเชื่อวาจะทําใหมีความเปนสิริมงคล
ทําใหคาขายดีและร่ํารวยเปนหลัก สว นจํานวนชั้นของอาคารจะสงผลตอตําแหนงการจัด วางหิ้ง
บรรพบุรุษเทานั้น และตํ าแหนงการวางพื้น ที่ทางวัฒนธรรมเหลานี้จ ะมีรูปแบบหรือหลักเกณฑ
เฉพาะตัว และตรงกับMs. Hai Van Thi Dinh (2006) ไดศึกษาเรื่อง “การประยุกตหลักฮวงจุยกับการ
ออกแบบภูมิทัศนสมัยใหม สําหรับการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมในเวียดนาม” ผลการศึกษา
พบวา จากหลักการของฮวงจุย และการออกแบบสมัยใหมที่มีความสอดคลองกัน 8 คู รูปแบบของ
การเรียงลําดับคําตอบโดยสถาปนิกและนักศึกษามีความสอดคลองอยางมากกับลําดับที่จัดโดยการ
ใชหลัก ฮวงจุย จึงสามารถสรุปไดวา มีค วามสอดคลองกันในวัตถุประสงคและหลักการปฏิบัติ
สามารถสรางคําแนะนําได สองแนวทางคือ 1) สถาปนิกสามารถรวมมือกับผูเชี่ยวชาญทางฮวงจุย
ในการออกแบบโครงการได โดยจะนํ าไปสูผลการออกแบบที่สอดคลองกัน และ 2) สถาปนิ ก
สามารถทําความเขาใจกับหลัก การทางกายภาพเบื้องต น ของฮวงจุยและใชหลัก การออกแบบ
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ภูมิทัศนสมัยใหมในการออกแบบใหสามารถตอบสนองทั้งความตองการของฮวงจุย และหลักการ
ออกแบบภูมทัศนสมัยใหม
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้
การศึกษาเรื่อง ฮวงจุย : คุณ คาและอิทธิพลที่มีต อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ได มี
ขอเสนอแนะ ที่เปนประโยชนต อบุ คคลหรือหน ว ยงานที่เกี่ยวของ เพื่อที่จ ะนํ าไปประยุก ตและ
ปฏิบัติในการพัฒนาสังคมตอไป
1. ซินแสหรืออาจารย ผูถ ายทอดความรูทางดานศาสตรเปนผูที่มีความรูความสามารถ
สูงตามหลักวิชาและคุณสมบัติของผูที่จะเปนซินแสหรืออาจารย วาตองเปนผูที่มีคุณธรรม จึงควรมี
วิธีการบันทึกความรูอยางเปนระบบเกี่ยวกับศาสตรฮวงจุยในประเทศไทย เพื่อจัดเก็บองคความรูไว
ใหกับผูที่สนใจศึกษา เนื่องจากความรูศาสตรฮวงจุยเปนภูมิปญญารวมสมัยที่มีคุณคาตอสังคมไทย
ดังนั้นควรศึกษาความรูที่เกี่ยวกับเนื้อหาประวัติความเปนมาของศาสตรฮ วงจุยในชุมชนทองถิ่น
ตนเองเพื่อเก็บเปนบันทึกไวในฐานะเป นประวัติศาสตรใหคนรุ นหลังไดมาสืบทอดความรู และ
อางอิงถึงแหลงที่มาของความรู
2. จากผลการศึกษาการเรียนรูหรือการถายทอดความรู ศาสตรฮวงจุยในประเทศไทย
พบวาสวนมากการถายทอดศาสตรฮวงจุยที่ถูกตองดังกลาวเปนไปเฉพาะกลุมชนที่มีความใกลชิด
กันโดยอาศัยความสัมพันธทางเครือญาติ ดังนั้นสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานภาครัฐในประเทศ
ไทย ควรจัดใหมีก ารสงเสริมจัดการเรียนรู ที่เปน หลัก สูตรเพื่อเปน การสืบทอดองคค วามรูและ
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง โดยมีการจัดระบบการถายทอดความรูที่เปนทางการ เชน มี
การจัด ทํา หลัก สูต รทองถิ่น การจัด ทําหนังสือสงเสริมความรู ศาสตร ฮวงจุย เพื่อเปด โอกาสให
เยาวชนที่สนใจสามารถเขามาศึกษาเรียนรูเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเผยแพรไปสูสาธารณชน สามารถเปน
แนวทางในการประยุกตใชประโยชนกับศาสตรดานอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม
3. การศึกษาครั้งนี้มุงเนนการวิเคราะหคุณคา ศาสตรฮวงจุย ซึ่งพบวาศาสตรฮวงจุยมี
คุณคาในดานการเปนองคความรูและการพัฒนาระดับบุคล มีการกลาวถึงการจัดสภาพแวดลอมโดย
ยึดหลักธรรมชาติและมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูที่ศึกษาและมีความสนใจ ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาศาสตรฮวงจุยมีความเปนเอกลักษณและไดรับการยอมรับในสังคม แตก็มีกลุม บุคคล
หนึ่งพยายามแสวงหาผลประโยชนเชิงพาณิชยโดยบิดเบือนหลักวิชาฮวงจุยเพื่อประโยชนแกตนเอง
ดังนั้นควรมีการตั้งหนวยงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพของผูที่เปนซินแสหรืออาจารยฮวงจุย
เพื่อการถายทอดความรูศาสตรฮวงจุยที่ถูกตองเปนประโยชนตอสังคม
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4. หนวยงานที่มีหนาที่สงเสริมดานการศึกษาตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ
ควรใหการสนับสนุนการใหความรูที่ถูกตองของศาสตร แหงฮวงจุยในการประยุกตบูรณาการกับ
ศาสตรแขนงอื่นๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การจัดโครงการอบรมสัมมนาใหความรู จัดเวที
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูศาสตรฮวงจุยเพื่อการสรางสรรคและพัฒนารูปแบบการเรียนรูศาสตรฮวง
จุยดวยเทคโนโลยีที่สอดคลองกับการดําเนิ นชีวิต ในปจจุบัน เพื่อสงเสริมความรู ที่ถูกต องและ
เหมาะสม อีกทั้งเปนเครื่องปองกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพที่แอบอางแสวงหาผลประโยชน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
1. ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงเนนประเด็นฮวงจุย: คุณคาและอิทธิพลที่มีตอวิถี
ชีวิตของคนในสังคมไทยเพียงอยางเดียว ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ศาสตรแหงฮวงจุยกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทย
2. ศาสตรแหงฮวงจุยประกอบดวยหลักการตางๆหลายแขนง ซึ่งมีคุณคาและมีผลตอ
การดํารงอยู รวมถึงการสืบทอดตอไปในอนาคตขององคความรูแหงศาสตรฮวงจุย ดังนั้นควรที่จะมี
การศึกษาวิจัยในเชิงการประยุกตในรูปแบบตางๆ เชน ความสัมพันธของหลักเบญจธาตุที่มีอิทธิพล
ต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของชาวบ า นในชุ ม ชน การศึ ก ษาการจั ด สภาพแวดล อ มตามทิ ศ ทั้ ง 8
การจัดการองคความรูของศาสตรแหงฮวงจุย เพื่อนําสิ่งที่ดีงามมาใชใหเกิดประโยชนในปจจุบัน
และพัฒนาไปสูความเจริญในสังคมตอไป
3. ศาสตร แหงฮวงจุยมีการเผยแพรไปยังชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ในเขตตางๆของ
ประเทศไทย เชน ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในแถบลุมแมน้ํา ภาคกลาง ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน
ภาคตะวันออก ซึ่งอาจมีแนวความคิด ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะ
เฉพาะตัว สภาพภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรม เปนตน จึงควรที่จะมีการศึกษาในสวนของการ
เปรี ยบเทียบกระบวนการถายทอดความรู บทบาทและอิทธิพลของศาสตรฮวงจุย ซึ่งอาจจะพบ
ปญหาหรือเหตุปจจัยที่แตกตางกันออกไป
4. ควรมีก ารวิจัยการจัดการความรู ภูมิปญญาและเสริ มสร างกระบวนการถายทอด
ความรู เ ชิง สร างสรรค แห ง ศาสตร ฮ วงจุ ย เพื่ อ เกิ ด การบู รณาการความรู เ ดิ มกั บ ความรู ใ หม ที่
สอดคลองกับสภาวะสังคมในปจจุบันและเปนการเตรียมความพรอมสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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แนวทางการสั มภาษณ์ ซินแสฮวงจุ้ย
เรือง “ฮวงจุ้ย : คุณค่ าและอิทธิพลทีมีต่อวิถีชีวติ ของคนในสั งคมไทย”
โดย นายกิตติ์ชูพงษ ฉัตรจรูญสิน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วัน – เวลา – ที่สัมภาษณ .......................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล ผูเชี่ยวชาญ ...................................................................................................................
ประวัตกิ ารทํางาน .................................................................................................................................
ผลงาน ...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
แนวคําถามสํ าหรับซินแสฮวงจุ้ย
1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับความหมายและหลักการในการเรียนรูศาสตรฮวงจุย
2. ทานคิดวา ฮวงจุยมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมไทยหรือไม อยางไร
3. ทานไดเรียนรูวิธีการดูหรือการวางฮวงจุยจากซินแสทานใด หรือเปนการสืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษหรือไม ซินแสผูถายทอดศาสตรฮวงจุยมีวิธีการเลือกถายทอดเฉพาะบุคคลภายในที่เปน
ลูกหลานหรือบุคคลภายนอกที่เปนลูกศิษยอยางไร ทําไมจึงเลือกเชนนั้น
4. ในฐานะของซินแสฮวงจุย ทานคิดวาความรูนี้มีความสําคัญตอมนุษย , ธรรมชาติ ในรูปแบบ
ของความเปนอยูหรือไม อยางไร
5. ทานคิดวาผูคนในปจจุบันใหความสนใจที่จะเชิญซินแสมาดูฮวงจุยใหกับกิจการ บานเรือนของ
ตนเองหรือไม อยางไร
6. ทานเลือกดูฮวงจุย ใหกับบางคน หรื อทา นดู ใหกับทุก คนเหมือนกัน เหตุ ผลใดที่ทานเลือก
เชนนั้น
7. ในปจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงไปมา ผูคนแสวงหาความร่ํารวยและเงินทองมากกวา ความสมดุล
ทางธรรมชาติ ทานคิดวา ทานควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการดูฮวงจุยใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูที่เปนลูกศิษยหรือลูกคาหรือไม อยางไร

180
8. ทานมีค วามคิ ด เห็น อยางไรต อการสอนความรูเ กี่ยวกับฮวงจุยที่ มีอยู ตามสื่อ ทั่ว ๆ ไปทาง
โทรทัศน การจัดกลุมเรียน ทานคิดวาผูเรียนไดประโยชนหรือไม และควรจะมีตอไปหรือไม
9. ทานในฐานะซิน แสมีความคิด เห็นอยางไรตอผูที่ไดรับการวางฮวงจุยแลว เขาควรที่จะตอง
ปฏิบัติตามแนวทางแกไขตามที่ซินแสบอกทุกประการหรือไม
10. ทานมีความคิดเห็นวาความรูเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุย เปนความเชื่อหรือความงมงายอยางไร ทําไม
ทานจึงคิดเชนนั้น
11. ถาผูที่ตองการดูฮวงจุยชี้นําใหทานผูเปนซินแส วางฮวงจุยโดยเนนความตองการสวนตนโดยไม
คํานึงถึง ความสมดุลในธรรมชาติ ทานจะทําตามหรือไม อยางไร
12. ทานคิดวาการดูฮวงจุยนี้ ควรพึงไดรับคาตอบแทนหรือไม อยางไร ถาไดรับคาตอบแทนเทาไร
จึงเหมาะสม
13. ทานคิดวาความรูในเรื่องฮวงจุยที่ทานมี เพียงพอหรือยังที่จะใชตลอดไป ทานตองศึกษาเพิ่มเติม
หรือไม ถาตองการศึกษาเพิ่มเติมทานคิดวาจะเปนที่ไหน หรือ จากใคร
14. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการเดินทางไปดูสถานที่ตางๆ นั้นวา เปนเพียงประสบการณ
หรือเปนการเรียนรูที่เพิ่มเติมใหแกตนเอง
15. ทานคิดวาผูคนสวนใหญที่ทานไดทําการดูฮวงจุยให มีความเชื่อตอตัวทานหรือไม และเชื่อใน
หลักการตามที่ทานแนะนําใหหรือไม อยางไร
16. ขอเสนอแนะอื่นๆ จากทาน เพื่อนําขอมูลไปใชประกอบการวิเคราะหในงานวิจัย
ขอมูลจากการสัมภาษณครั้งนี้ ผูศึกษาขออนุญาตเรียบเรียงคําสัมภาษณที่ไดรับตามความ
เหมาะสมตอไป
ดวยความนับถือ
นายกิตติ์ชูพงษ ฉัตรจรูญสิน
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แนวทางการสั มภาษณ์ ผ้ทู มีี ความสนใจศาสตร์ ฮวงจุ้ย
เรือง “ฮวงจุ้ย : คุณค่ าและอิทธิพลทีมีต่อวิถีชีวติ ของคนในสังคมไทย”
โดย นายกิตติ์ชูพงษ ฉัตรจรูญสิน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วัน – เวลา – ที่สัมภาษณ .......................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล ......................................................................................................................................
เพศ ................... อายุ .................. ป สถานภาพ ................................ สมาชิก ..............................คน
ประวัติการศึกษา ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
อาชีพ ....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ลักษณะที่อยูอาศัย .................................................................................................................................
ที่อยู .......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ลักษณะที่ทํางาน ...................................................................................................................................
ที่อยู .......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
แนวคําถามสํ าหรับผู้ทีสนใจศาสตร์ ฮวงจุ้ย
1. ทานมีความเขาใจในความเชื่อตามศาสตรฮวงจุยหรือไม อยางไร
2. ทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับศาสตรฮวงจุย โดยผานสื่อใดบาง
3. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับศาสตรฮวงจุยตอสังคมไทยในปจจุบัน
4. ทานคิดวามีค วามจําเปน หรือไม อยางไรกับการปรับปรุ งแกไขที่อยูอาศัยตามความเชื่อใน
ศาสตรฮวงจุยที่เผยแพรจากอดีตจนถึงปจจุบัน
5. ทานได รั บประสบการณหรื อมีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับคุ ณ คาหรื อประโยชน อยางไรบางต อ
สถานที่ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามความเชื่อในศาสตรฮวงจุย
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6. ทําไมทานจึงตัดสินใจที่จะใหดูเรื่องฮวงจุย
7. ทานมีกฎเกณฑในการเลือกซินแสอยางไร (ตัดสินใจที่จะเลือกซินแสคนไหน)
8. หลังจากที่ซินแสไดแนะนําในการปฏิบัติแลว ทานไดกระทําตามที่ซินแสแนะนําทุกประการ
หรือไม เพราะเหตุใด
9. ผลที่ตามมา หลังจากที่ทานไดกระทําตามแลว มีความเปลี่ยนแปลงอยางไรบางในชีวิต
10. ทานสนใจอยากเรียนรูศาสตรฮวงจุยหรือไม เพื่ออะไร ถาเลือกเรียนจะเรียนที่ไหน กับซินแส
ทานใด
11. ทานคิดวาความเชื่อในศาสตรฮวงจุยกอเกิดคุณคาภายในดานใดบาง (เชน ดานคุณธรรม ดาน
จริยธรรม ดานสุน ทรียะ ด านความกตั ญู) กรุณาแสดงความคิด เห็น เพื่อนําขอมูลไปใช
ประกอบการวิเคราะหในงานวิจัย
12. ทานคิดวาความเชื่อในศาสตรฮวงจุย กอเกิด คุณคาภายนอกดานใดบาง (เชน ดานเศรษฐกิจ
ดานการงาน ดานสุขภาพ ดานความรัก ดานสติปญญา) กรุณาแสดงความคิดเห็น เพื่อนําขอมูล
ไปใชประกอบการวิเคราะหในงานวิจัย
13. ทานคิดวาศาสตรฮวงจุยมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมหรือไม อยางไร
14. ทานมีความคาดหวังอยางไรในศาสตรฮวงจุยกับตัวของทาน กรุณาแสดงความคิดเห็น เพื่อนํา
ขอมูลไปใชประกอบการวิเคราะหในงานวิจัย
15. ขอเสนอแนะอื่น ๆ จากทาน
ขอมูลจากการสัมภาษณค รั้งนี้ ผูศึก ษาขออนุ ญาตเรียบเรียงคําสัมภาษณที่ได รับตามความ
เหมาะสมตอไป
ดวยความนับถือ
นายกิตติ์ชูพงษ ฉัตรจรูญสิน
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แนวทางการสั มภาษณ์ ผ้ทู มีี ความไม่ สนใจศาสตร์ ฮวงจุ้ย
เรือง “ฮวงจุ้ย : คุณค่ าและอิทธิพลทีมีต่อวิถีชีวติ ของคนในสังคมไทย”
โดย นายกิตติ์ชูพงษ ฉัตรจรูญสิน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วัน – เวลา – ที่สัมภาษณ .......................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล ......................................................................................................................................
เพศ ................... อายุ .................. ป สถานภาพ ................................ สมาชิก ..............................คน
ประวัติการศึกษา ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
อาชีพ ....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ลักษณะที่อยูอาศัย .................................................................................................................................
ที่อยู .......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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แนวคําถามสํ าหรับผู้ทไม่
ี สนใจศาสตร์ ฮวงจุ้ย
1. ทานรูจักการดูฮวงจุยหรือไม กรุณาอธิบายความหมายตามความเขาใจของทาน
2. ทานมีความเขาใจในความเชื่อตามศาสตรฮวงจุยหรือไม อยางไร
3. ทานเคยไดรับขอมูลเกี่ยวกับศาสตรฮวงจุยบางหรือไม ถาเคย ไดรับจากสื่อใดบาง
4. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับศาสตรฮวงจุยตอสังคมไทยในปจจุบัน
5. ทานคิดวามีค วามจําเปน หรือไม อยางไรกับการปรับปรุ งแกไขที่อยูอาศัยตามความเชื่อใน
ศาสตรฮวงจุยที่เผยแพรจากอดีตจนถึงปจจุบัน
6. ทานคิดวามีประโยชนหรือไม อยางไรบางตอสถานที่ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามความเชื่อ
ในศาสตรฮวงจุย
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7. ทานคิดวาความเชื่อในศาสตรฮวงจุยกอเกิดคุณคาภายในดานใดบาง (เชน ดานคุณธรรม ดาน
จริยธรรม ดานสุน ทรียะ ด านความกตัญู) กรุณาแสดงความคิด เห็น เพื่อนําขอมูลไปใช
ประกอบการวิเคราะหในงานวิจัย
8. ทานคิดวาความเชื่อในศาสตรฮวงจุยกอเกิด คุณคาภายนอกดานใดบาง (เชน ดานเศรษฐกิจ
ดานการงาน ดานสุขภาพ ดานความรัก ดานสติปญญา) กรุณาแสดงความคิดเห็น เพื่อนํ า
ขอมูลไปใชประกอบการวิเคราะหในงานวิจัย
9. ทานคิดวาอิทธิพลของศาสตรฮวงจุยจะมีผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย หรือไม อยางไร
10. ทําไมทานถึงไมใชบริการจากซินแส ใหมาดูฮวงจุยในการปรับปรุงบานหรือสํานักงานของทาน
11. ขอเสนอแนะอื่น ๆ จากทาน
ขอมูลจากการสัมภาษณค รั้งนี้ ผูศึก ษาขออนุ ญาตเรียบเรียงคําสัมภาษณที่ได รับตามความ
เหมาะสมตอไป
ดวยความนับถือ
นายกิตติ์ชูพงษ ฉัตรจรูญสิน
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แนวทางการสังเกต (Observation Guide)
ใชสําหรับเปนแนวทางการสังเกตในภาคสนาม เกี่ยวกับกระบวนการเขาใจในศาสตร
ฮวงจุย ประกอบวิทยานิพนธเรื่องฮวงจุย: คุณคาและอิทธิพลที่มีตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
******************************************************************************
กรอบการสังเกต
รายการทีสังเกต
ผลการสังเกต
การกระทํา - ลักษณะการถายทอดของซินแสหรืออาจารยที่
ดูฮวงจุย การแสดงออกใหเห็นถึงความมัน่ ใจ ใน
การอธิบายขอมูลหรือแสดงความคิดเห็น
- บุคลิกของซินแสหรืออาจารย
- การแตงกายขณะที่ทําพิธีปรับฮวงจุย
ความตั้งใจของผูไดรับการปรับฮวงจุย
การใชเวลาในการดูฮวงจุย
- ความอดทนในการปรับฮวงจุยของซินแสหรือ
อาจารย และผูไดรับการปรับฮวงจุย
การเพียรพยายามในการเรียนรูศาสตรฮวงจุย
- ลักษณะอารมณทาทางที่แสดงออกของผูที่
ไดรับการปรับฮวงจุยขณะรับฟงการอธิบาย
กิจกรรม
- ดูพฤติกรรมของผูไดรับการถายทอดในขณะ
การเรียนรู
- มีการกําหนดเปาหมายใน การเรียนรูและการ
ปรับฮวงจุยตามที่แนะนํา
- มีการแทรกคุณธรรม จริยธรรม และองคความรู
ในศาสตรฮวงจุย
- สังเกตลูกศิษยในขณะการรับฟงและการถาม
ปญหา อารมณ ความรูสึกมีการแสดงออกใหเห็น
- มีการทําพิธีตามวาระของเทศกาล
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กรอบการสังเกต
รายการทีสังเกต
ความหมาย - ฮวงจุย
---ซินแสหรืออาจารยอธิบายลักษณะการจัดฮวง
จุยในแตละสถานที่ ถึงความแตกตางกันตาม
สภาพตามหลักวิชา
- การรับรูของลูกศิษยและผูที่ไดรับการปรับฮวง
จุย จากการเรียนรูตามศาสตร
มีการประเมินผลการเรียนรู
ความสัมพันธ - การพูดคุย การปรึกษาปญหา การติดตามผลของ
ซินแสหรืออาจารย
- สัมพันธภาพ ระหวางซินแสหรืออาจารยกับผูที่
ไดรับการปรับฮวงจุย การเคารพนับถือกัน
- มีการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูอื่นถึง วิธีการ
เรียนรูใหบรรลุผลสําเร็จ
การมีสวนรวม - ความรวมมือของซินแสหรืออาจารยกับผูที่
ไดรับการปรับฮวงจุย ในการปรับแตละครั้ง .ใน
แตละสถานที่
- มีการแสดงออกใหเห็นถึงความสนใจและเต็มใจ
ที่จะปรับฮวงจุย
สภาพสังคม - บรรยากาศในการปรับฮวงจุย และทําพิธีในแต
ละสถานที่
- บรรยากาศของการอธิบายของซินแสหรือ
อาจารยกับผูที่ไดรับการปรับฮวงจุย
รวมถึงผูที่อยูรวมในเหตุการณ

ผลการสังเกต
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ภาคผนวก ข
หนังสื อขอเชิญเป็ นผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวิจยั
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บันทึกข้ อความ
สวนราชการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร.ภายใน 22530
ที่ ศธ 0520.107(นฐ) /
วันที่ 12 ตุลาคม 2555
เรื่อง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
...................................................................................................................................................................
เรียน รองศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย
ดวยนายกิตติ์ชูพงษ ฉัตรจรูญสิน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณ ฑิต สาขาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง
“ฮวงจุย : คุณคาและอิทธิพลที่มีตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทาน
ในฐานะผู เชี่ย วชาญตรวจเครื่องมือวิจั ย เพื่อประกอบการทําวิทยานิ พนธ ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับ
นักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะหตามที่เรียนมาขางตนนี้ จักเปนพระคุณยิ่ง

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม)
รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
12 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเปนผูเ ชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
เรียน อาจารย ดร.นงลักษณ จันทาภากุล
ดวยนายกิตติ์ชูพงษ ฉัตรจรูญสิน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณ ฑิต สาขาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง
“ฮวงจุย : คุณคาและอิทธิพลที่มีตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทาน
ในฐานะผูเชี่ย วชาญตรวจเครื่ องมือวิจัย เพื่อประกอบการทําวิทยานิ พนธ ในการนี้ บัณ ฑิต วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยใหกั บ
นักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม)
รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
12 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
เรียน อาจารย ศรวิชา กฤตาธิการ
ดวยนายกิตติ์ชูพงษ ฉัตรจรูญสิน นักศึ กษาระดับปริญญามหาบัณ ฑิต สาขาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง
“ฮวงจุย : คุณคาและอิทธิพลที่มีตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทาน
ในฐานะผูเชี่ย วชาญตรวจเครื่ องมือวิ จัย เพื่อประกอบการทําวิทยานิ พนธ ในการนี้ บัณ ฑิต วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับ
นักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม)
รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788
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ภาคผนวก ค
ผู้ให้ ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์
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ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (Key Informants)
กลุมที่ 1: กลุมซินแสฮวงจุย
รหัสกลุ่มซินแสฮวงจุ้ย
0101

0102

0103

0104
0105

เพศ
การศึกษา
ชาย อาจารยตังซิวเง็ก
กัวลาลัมเปอร มาเลเซีย

อาชีพ
- ดูฮวงจุย ทั้งองคกร และสําหรับ
ผูที่สนใจทั่วไป
- บรรยายพิเศษ
- จัดรายการวิทยุและโทรทัศน
- สอนหลักสูตรการดูดวง,
โหงวเฮงและลายมือ
ชาย คณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละ - ซินแสฮวงจุยอยูที่สหรัฐอเมริกา
การบัญชี รั ฐประศาสน และในประเทศไทย
ศาสตร คณะรั ฐศาสต ร - เจาของธุรกิจสวนตัว
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชาย คณะวิศวกรรมศาสตร
- ที่ปรึกษาทางโหราศาสตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ที่ปรึกษาฮวงจุย
คอมพิวเตอร โปรแกรมมิ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ชาย คณะวิทยาศาสตร
- ที่ปรึกษาดานฮวงจุย และสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิเศษฮวงจุย
ชาย คณะสถาปตยกรรมศาสตร - ธุรกิจสวนตัว
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - อาจารยรับเชิญพิเศษ
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กลุมที่ 2: กลุมที่ไดรับการปรับฮวงจุย
รหัสกลุ่มผู้สนใจฮวงจุ้ย
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

การศึกษา
มัธยมศึกษา
บริหารการโรงแรม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก สหรัฐอเมริกา
พณิชยศาสตรการบัญชี
อนุปริญญา ราชมงคล
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หญิง ปริญญาตรี

อาชีพ
เจาของกิจการรานอาหาร
เจาของธุรกิจโรงแรม, ธนาคาร
เจาของธุรกิจ นักลงทุน
เจาของกิจการแพปลา
อาจารยสอนมหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บัญชีบริษัทเอกชน
เจาของกิจการ
เจาของโรงงาน
ธุรกิจสวนตัว
วิศวกรงานโครงสราง
สถาปนิกออกแบบบาน
นายแพทย
เจาของธุรกิจ
นักลงทุน
เจาของโรงงาน, เจาของกิจการ

194
กลุมที่ 3: กลุมผูที่ไมไดรับการปรับฮวงจุย
รหัสกลุ่มผู้ไม่สนใจฮวงจุ้ย
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308

เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง

การศึกษา
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หญิง ปริญญาโท

อาชีพ
เจาของโรงงาน
เจาของกิจการ
เจาของรานคา
เจาของธุรกิจคาของเกา
เจาของกิจการ
เจาของโรงงาน
นิสิตชั้นปที่ 2
ธุรกิจสวนตัว
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ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บข้ อมูล

196
ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
24 ธันวาคม 2555

เรื่อง ขอสัมภาษณ
นมัสการ
ดวย นายกิตติ์ชูพงษ ฉัตรจรูญสิน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึก ษา บัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง
“ฮวงจุย : คุณคาและอิทธิพลที่มีตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย” มีความประสงคจะขอสัมภาษณพระ
คุณทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความ
อนุเคราะหจากพระคุณทานโปรดใหสัมภาษณแกนักศึกษาดังกลาวดวย
จึงนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห ตามที่นิมนตมาขางตนนี้
ขอนมัสการดวยความเคารพ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม)
รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788

197

ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
24 ธันวาคม 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
นมัสการ
ดวย นายกิตติ์ชูพงษ ฉัตรจรูญสิน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึก ษา บัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง
“ฮวงจุย : คุณคาและอิทธิพลที่มีตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวม
ข อ มู ล จากผู ม ารั บ บริ ก ารดู ฮ วงจุ ย เพื่ อ ประกอบการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ในการนี้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากพระคุณทานโปรดแจงผูมารับบริการทราบ เพื่อขอ
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย
จึงนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห ตามที่นิมนตมาขางตนนี้
ขอนมัสการดวยความเคารพ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม)
รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
24 ธันวาคม 2555

เรื่อง ขอสัมภาษณ
เรียน
ดวย นายกิตติ์ชูพงษ ฉัตรจรูญสิน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึก ษา บัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง
“ฮวงจุย : คุณคาและอิทธิพลที่มีตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย” มีความประสงคจะขอสัมภาษณทาน
เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห
จากทานโปรดใหสัมภาษณแกนักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม)
รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
24 ธันวาคม 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
เรียน
ดวย นายกิตติ์ชูพงษ ฉัตรจรูญสิน นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพื้ นฐานทางการศึก ษา บัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง
“ฮวงจุย : คุณคาและอิทธิพลที่มีตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวม
ข อ มู ล จากผู ม ารั บ บริ ก ารดู ฮ วงจุ ย เพื่ อ ประกอบการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ในการนี้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุ เคราะหจากทานโปรดแจงผูมารับบริ การทราบ เพื่อขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม)
รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788
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ภาคผนวก จ
รู ปภาพข้ อมูลการปรับฮวงจุ้ยฮวงจุ้ย

201

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 18 สัตวในตํานานโบราณจีน
(ก) เตาดํา
(ค) เสือขาว

(ข) มังกรเขียว
(ง) หงษแดง

202

(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

ภาพที่ 19 การปรับภูมิทัศนทําเนียบรัฐบาล
(จ) ดานหนาทําเนียบรัฐบาล
(ฉ) ดานนอกทําเนียบรัฐบาล
ภาพที่ 20 การปรับภูมิทัศนโรงงาน
(ช) การยกตนไมลงตามตําแหนง (ซ) ตนไมบังเสาไฟฟาแรงสูง

203

(ฌ)

(ญ)

(ฎ)

(ฏ)

ภาพที่ 21 การปรับภูมิทัศนหองพระ
(ฌ) หองพระกอนปรับฮวงจุย
(ญ) หองพระหลังปรับฮวงจุย
ภาพที่ 22 การปรับภูมิทัศนศาลเจาที่จีน (ตี่จูเอี๊ย)
(ฎ) ศาลเจาที่ในบาน
(ฏ) ศาลเจาที่จีนในโรงงาน

204

ประวัตผิ ้วู ิจยั
ชือ – สกุล
ทีอยู่ปัจจุบนั
ทีทํางาน

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2555
ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2532 - 2537
พ.ศ. 2539 – 2548

กิตติ์ชูพงษ ฉัตรจรูญสิน
203/3 ถนนเจริญเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
269/58 ถนนเจริญราษฎร แขวงยานนาวา เขตสาทร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
E-mail: kit679@gmail.com, kit679@hotmail.com
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร
สอบนักธรรมชั้นเอก จากวัดพบพระเหนือ จังหวัดตาก
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาโทการสอนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

มาสเตอรแผนกเชื่อมโลหะ โรงเรียนดอนบอสโก
อุปสมบท โดยจําพรรษา ณ วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาใหกับสถานประกอบการและบุคคลทั่วไป

