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The Objective of this Thesis: 1.To study the world view, ideal and belief of Feng Shui in Thai
society 2.To study the practice of the discourse of Feng Shui through knowledge and power 3.To study the
Social Space Construction of Feng Shui in Thai Society by Postmodernism. Proceeding the research, The
quality research of 30 people from focus group and 2 astrologers involving in participatory observation, date
collecting, documents, and in-depth and informal interviews. Statistical for quality analysis was based on text
analysis and discourse analysis.
Therefore, From the formation result of the research we found that Feng Shui blended into Thai
society because it was the world view that inherit from Thai-Chinese. That (1) The world view, ideal and
belief of Feng Shui in Thai society come from 1.1 World view of Feng Shui is “ Feng Shui is living in good
place make a happy life. 1.2 Idea of Feng Shui is “Feng Shui make successfully for working and happy family.
1.3 The believe of Feng Shui come from 1.3.1 Ancestor Ceremony prototype, 1.3.2 Fear, 1.3.3 Following
the others (2) The practice of the discourse of Feng Shui through knowledge and power as the practical part of
Feng Shui come from 2.1 Feng Shui is a knowledge 2.2 Know ledge of Feng Shui make a Power 2.3
Knowledge and Power of Feng Shui used by Feng Shui institute and professional 2.4 The practice of the
discourse come from 2.4.1Construction and Architecture relate to knowledge of Feng Shui and make a power
2.4.2 Real Estate business where used FengShui to make a Management and Marketing (3). The social space
creation by discursive practice of discourse occurs from; 3.1 The rapid development in publications and more
specification of Feng shui books make defeatism from the others 3.2 The promotion of Feng Shui to the society
and the increasing of Feng Shui associations, Organization and clubs, by Technology of Self that make people
believe and broadly accept (Panoptical) 3.3 The increasing of Feng Shui astrologers who affect and related to
the way we live 3.4 The improvement of social media, TV and other communication network that widely
spread 3.5 The Press with misappropriate to the another astrology come from the Knowledge of Feng Shui that
make the new norm to use in Management of Construction, Architecture Human resource and Marketing in
Real Estate Business. make the difference (The others) to be the Leader (Hegemony) . 3.6 The occupy of Feng
Shui to make the confidence by the difference knowledge that can solve the problem from living.
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
“ ฮวงจุ้ ย ” ภู มิ ป ั ญ ญาของจี น ประกอบไปด้ ว ย ลม และน้ า ฮวงจุ ้ ย เป็ น ศิ ล ปะ

การออกแบบที่อยู่อาศัยที่สามารถดลบันดาลให้เกิดความก้าวหน้า ได้เลื่อนต้าแหน่งในอาชีพ
เสริมสร้างสุ ข ภาพที่ ดี ทรั พ ย์ สิ น เพิ่ ม พู น และ ท้า ให้ เ จ้ า ของบ้ า นมี ชี วิ ต ที่มีความสุขได้
(Brown, 1997)

จากค้ากล่าวของ Brown ซึ่งเป็น อาจารย์ และที่ปรึก ษาทางด้ านฮวงจุ้ย ท้างานด้ าน
การออกแบบทางวิศวกรรม และมีค วามเชี่ยวชาญด้ านการรัก ษาด้วยการกดจุด เป็นผู้ร่วมก่อตัง
สถาบันเพื่อสุขภาพแห่งอังกฤษ และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องฮวงจุ้ยพืนฐานแก่ผู้ที่สนใจ และได้
เขียนหนังสือ Essential Feng Shui: Your Practical Guide to Health, Wealth and Happiness
ซึ่งกล่ าวถึง อิท ธิพ ลของฮวงจุ้ย ที่มีผ ลต่อ การปรับ ปรุง ชีวิต ให้ดีขึ นได้ นอกจากนี Bloomfield
(2004: 16) ได้กล่าวว่า คนจีนมีความเชื่อว่าฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ความรู้ของคนจีนโบราณ มีพลังลึกลับ
และได้เข้ามามีบทบาทส้าคัญกับชีวิตมากขึน
ฮวงจุ้ย เกิดขึนในเมืองจีนมากกว่า 6,000 ปี หรือ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล (Essen, H.V.
2000) ฮวงจุ้ยเป็นความรู้ ที่มีเ อกลัก ษณ์เ ฉพาะตัว มีการใช้อัตลักษณ์ (Identity) ทางภาษาที่สื่อ
ความหมาย โดยค้าว่า ฮวง แปลว่า ลม และค้าว่าจุ้ย แปลว่า น้า (Lip, 1997) ซึ่งท้าให้เกิดความเป็น
ปัจเจกในการสร้างภาษา และความรู้ที่ถูกหล่อหลอมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย
ชูพงษ์ ทองค้าสมุทร (2554) ได้กล่าวว่า “ฮวงจุ้ย” คือความรู้และศิลปะในการปรับ
สภาพแวดล้อมของชาวจีนที่มีม ายาวนาน และได้รับ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ห ลั ก การ
ที่สอดคล้องกับการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การเลือกพืนที่ก่อสร้าง การวางผัง
การเลือกรู ปทรง และการตกแต่ง ภายในอาคาร ปัจ จุบัน มีก ารน้า ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาใช้ใ น
การออกแบบอาคาร บางครังก่อให้เกิดความขั ด แย้ ง กั บ ความรู้ ใ นการออกแบบที่ เ ป็ น หลั ก การ
ทางวิทยาศาสตร์ในปัจ จุบัน สาเหตุ เพราะความรู้เรื่องฮวงจุ้ยถูก ก้า หนดจากลักษณะภูมิประเทศ
พืนที่ภูมิอากาศ สภาพทางสังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจากประเทศจีนโบราณ
1
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ปรากฏการณ์การขยายตัวของฮวงจุ้ยที่ก ระจายอยู่ใ นสังคม รวมถึงการแทรกตั ว ของ
ฮวงจุ้ยที่ไปกดทับ ปิดบัง กีดกันความเชื่อในโหราศาสตร์อื่น ๆ ได้ ครอบง้าความคิด ของผู้ที่อยู่ใน
สังคมมีการน้าฮวงจุ้ยมาใช้ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ทางความคิดเกี่ยวกับการน้าฮวงจุ้ยมาใช้ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการท้าธุรกิจ และการด้าเนินชีวิต ภายในโครงสร้างทางสังคมไทยที่โหราศาสตร์ยังคง
มีอิ ทธิ พ ลต่ อการด้ ารงอยู ่ ค วามเชื่อ มี อ้า นาจ (Power) ที่ส ่ง ผลให้เ กิด พฤติ ก รรม และเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม นอกจากนีความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ได้เปิด โลกทัศน์ (World view) และ
อุดมคติ (Ideology) ใหม่ของการด้ารงชีวิตซึ่งมีความสัมพันธ์กับการด้าเนินธุรกิจ และครอบครัว
ฮวงจุ้ย ได้ สร้ า งการครอบง้ า ทางความคิด จิน ตนาการและก้ า หนดวิถีป ฏิบ ัต ิที่ มุ่ง เน้น ไปสู่
ความส้าเร็ จ ทางด้านการท้าธุร กิจ และความสุข เฉกเช่น เดีย วกับ โหราศาสตร์ อื่น ๆ และจาก
งานวิจัยของ ศิรชิ ัย ทรวงแสวง (2548) พบว่า นักธุรกิจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ใช้โ หราศาสตร์ ใน
การบริการการตลาด บริหารงานบุคคล จัดหาทรัพยากร วางแผนในการด้าเนินธุรกิจ ตัดสินใจเพื่อ
การลงทุน และก้าหนดนโยบาย ตามล้าดับ นอกจากนี กัญชัช ศศิธร (2541: 59) ได้วิจัยเรื่องบทบาท
ของหมอดู ใ นสังคมไทยที่พบว่า หมอดู มีบ ทบาทส้า คัญ ในด้า นจิต ใจ สัง คม และเศรษฐกิจ
โหราศาสตร์ ยังมีบทบาทที่ส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของคนไทย ทังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภิญโญ พงศ์เจริญ (2543) เรื่องบทบาทของโหรในสังคมไทย ทีพ่ บว่าโหราศาสตร์มีบทบาทต่อตัวผู้
เข้ารับบริการ และตัวของโหราจารย์ ซึ่งโหราจารย์เองก็ได้มีบทบาทต่อสังคมในหลายๆ ด้าน ใน
ด้านสังคมมีหน้าที่ในการกระตุ้นให้คนในสังคมมีคุณ ธรรมและศีล ธรรม ส้า หรับ ด้า นการเมื อ ง
นั นผลการท้านายของโหราจารย์จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้
ฮวงจุ้ยได้ เข้ามามีบทบาท และมีอิทธิพลต่ อ สภาพความเป็น อยู่ใ นสัง คมไทย จาก
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย ผลการวิจัยของ วิไลลักษณ์ ชื่นธนวุฒิ (2551) เรื่อง
อิทธิพลของฮวงจุ้ยที่มีต่อวิถีชีวิต ของคนไทยชาวพุท ธในสัง คมปัจ จุบัน พบว่า ส่ว นใหญ่ คนที่
ประสบความส้าเร็จร่้ ารวยนัน ล้วนมีหลักของฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแทบทังสิน ไม่ว่าจะเป็นแค่
ความบังเอิญหรือตั งใจ แต่ สิ่งที่ก ระท้านั นตรงกับหลัก ฮวงจุ้ยอย่า งน่า ประหลาดใจ ฮวงจุ้ย จะ
เข้าไปช่วย ชีทางแก้ไขสิ่งที่ส่งให้เกิดผลร้ายให้กลับกลายเป็นสิ่งดี เป็นผลต่อเจ้าของบ้าน ครอบครัว
และบริวาร สุขภาพและความรุ่งเรืองของชีวิต จากงานวิจัยของ กชพรรณ อ่อนสุวรรณ (2555) เรื่อง
ลักษณะบุคคลตามทฤษฎีธาตุกับภาวะผู้น้าของบุคลากรโรงพยาบาลวังชิน ได้ศึกษาเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
ที่มคี วามสัมพัน ธ์กับธาตุ ข องแต่ ละบุค คล ผลจากการศึก ษาพบว่า บุค คลตามทฤษฎีธ าตุ ไ ม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะผู้น้าของบุคคลากรโรงพยาบาลวังชิน ส่วนพชรพรรณ พันธ์เปรม (2552) ได้
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ท้าวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของผู้ประกอบการ การใช้บริการโหราศาสตร์ พบว่า ผู้ประกอบการเชื่อว่า
การใช้โหราศาสตร์มีผลต่อธุรกิจ โดยจะเน้นเรื่องดวงชะตาของผู้ที่จ ะท้า ธุร กิจ ว่า เหมาะกับ ธุร กิ จ
ประเภทใด ให้ความส้าคัญกับศาสตร์ ฮวงจุ้ยในการเลือกท้าเลเปิด ด้าเนินกิจการ และใช้โหวงเฮ้ง
ในการเลือกพนั ก งาน โดยจะเน้ น เลื อ กใช้ บ ริ ก ารกั บ โหราจารย์ ที่ มี ป ระสบการณ์ และมีความ
น่าเชื่อถือ และน้าข้อแนะน้าไปปฏิบัติ
จึงเห็นได้ว่าฮวงจุ้ยได้สร้างอ้านาจ (Power) ในการจัด การกับ จิต ใต้ส้านึกของมนุษย์
อย่างแยบยล กระบวนการยัดเยียดให้มนุษย์ปฏิบัติตามที่ต้องการด้วยความรู้สึกที่ไม่ต่อต้าน และ
สยบยอม เกิด เป็น ภาคปฏิบัติก ารที่ป รากฏรูป แบบเฉพาะตัว มีก ารสร้า งรูป แบบ และความ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกิด ขึนภายในสังคม การได้ มาซึ่ง อ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ยที่ส่งผลต่ อ
การเปลี่ยนแปลง โลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) และการยอมรับ ผู้วิจัยได้น้าแนวคิด
ของ Foucault และแนวคิด ของ Faircough มาเป็น กรอบในการวิจัย เพื่อสืบค้นถึงการได้ มาซึ่ง
อ้านาจ (Power) และการขยายอ้านาจ (Power) อย่างแยบยลไปสู่การครอบง้าทางโลกทัศน์ (World
view) และอุดมคติของผู้ที่มีความเชื่อในฮวงจุ้ยอย่างสยบยอม จากแนวคิดของ Foucault (1972) นักคิด
ชาวฝรั่งเศส ได้ ให้นิ ยามของวาทกรรมที่เกิด ขึนในสังคมว่าเป็นความสัมพัน ธ์เชิง อ้านาจ (Power)
อุดมคติ ตรรกะ และการสร้างกฎเกณฑ์ที่ก่อให้เกิดชุดความรู้ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ความรู้ที่เกิดขึน
ก่อให้เกิดอ้านาจ (Power) และการกดทับ ปิดบัง ซ่อนเร้น ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางจิต หรือระบบคิด ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่ง คือความรู้ และอ้านาจ (Power) ที่ท้างานอยู่ภายใต้
สิ่งที่เรียกว่าที่เรียกว่า “ การก่อรูปของวาทกรรม” (Discursive formation) และ “ภาคปฏิบัติการทาง
วาทกรรม” (Discursive practice) จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึนในสังคมพบว่าฮวงจุ้ยมีส่วนเข้ามา
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจิต หรือระบบความคิดของคนในสังคม และจากแนวคิดของ Faircough
(1992) ที่นิยามว่า วาทกรรมเป็น กระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงและท้าให้เกิดการเคลื่อนไหว
ที่ก่อให้เกิด อัตลัก ษณ์ (Identity) ความสัม พัน ธ์ และโลกทัศ น์ (World view) ของสัง คม
การสร้างการเปลี่ยนแปลง มีกระบวนการจากการสร้างที่เป็นอัตลักษณ์ (Identity) เฉพาะจากสังคม
ชุมชนขนาดเล็ก ของตั ว บท (Text) ผ่านกระบวนการที่ มีก ารปฏิบัติแ ละการก่อ รูป ที่ เ รีย กว่า
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse practice) มีกระจายตัวไปสู่ชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึนซึ่งมี
ปฏิ สัม พั น ธ์ ต่ อกั น และการกระจายตั ว ออกไปสร้ า งพื นที่สั ง คมที่มี ภ าคปฏิบั ติ ก ารทางสัง คม
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วั ฒ นธรรม(Social cultural practice) เพื่ อ ตรวจสอบว่ า ฮวงจุ ้ย ได้เ ข้า มามีบ ทบาทตาม
กระบวนการของภาคปฏิบัติ การตามแนวคิดของ Faircough
การเปิดพืนที่ของฮวงจุ้ยในสังคม เป็นปรากฏการณ์ที่แยบยล ซ้อนเร้น ตามแนวความคิด
ของ Lefebre (1998) ได้ ให้ข้อสรุปว่า “พืนที่” (space) ไม่ได้หมายถึงขอบเขตหรือลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ แต่หมายถึงพืนที่ที่ต่อสู้กันทางอ้านาจ (Power) และจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้ที่ อ้านาจ
(Power) และจะมีปรากฏการณ์แย่งชิงอ้านาจ (Power)อยู่ตลอดเวลา จนกลายเป็น “พืนที่ทางสังคม”
(social space) ดั งนั นทุก หนแห่งจึงสามารถสร้างให้เป็น พืนที่ทางสังคมได้ ซึ่งจะประกอบด้ว ย
อัตลักษณ์ (Identity) วัฒนธรรมของกลุ่มบุคคล หรือชุมชน
ฮวงจุ้ยได้ถูกน้าไปใช้ และขยายอ้านาจ (Power) การครอบง้า ซึ่งไปสู่ธุรกิจ และการอยู่
อาศัย การขยายการครอบครองพืนที่ในสังคมจากความเป็นชุมชนเล็ก ๆ ไปสู่สังคมขนาดใหญ่ ที่
กว้างขวางขึน การครอบครองนีท้าให้เกิดเป็นมิติของความเป็นฮวงจุ้ยที่ส่งผลต่อการกีดกัน กดทับ
โหราศาสตร์อื่น ๆ ที่คงสภาพอยู่ก่อนในสังคม ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงสภาพสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทางด้ า นเทคโนโลยี และการสื่อสาร การเปิด กว้างในการรั บ ข้อมูลข่าวสาร จึงให้
ความสนใจว่าในการเปิดพืนที่ทางสังคมของฮวงจุ้ยด้วยการยัดเยียดความเป็นคุณลักษณะหนึ่ง และ
สามารถครอบง้าความคิด โลกทัศน์ (World view) อุด มคติ (Ideology) เกี่ยวกับฮวงจุ้ยได้จ าก
“ภาคปฏิบัติการของวาทกรรม (Discourse practice)” ช่องทางใด
ส้าหรับการวิจัยในครังนีผู้วจิ ัยต้องการค้นหารากเหง้าที่มาของความเชื่อที่ฝังลึก ครอบง้า
โลกทัศน์ (World view) และอุดมคติ (Ideology) ของผู้ที่อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด และภาคปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับ ฮวงจุ้ย ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่แยบยล สะท้อนออกมาใน
งานด้ านการออกแบบสถาปัต ยกรรม และการก่อ สร้า งซึ่ง พบเห็น ได้ทั่ว ไปอย่า ง กว้างขวาง
ก่อให้เกิดมิติของสภาพการกระท้าในรูปแบบของการลอกเลียนแบบ การผลิต หรือกระท้าซ้า ๆ ใน
แบบแผนการปฏิบัติแบบ เดิม ๆ น้ามาซึ่งการส่งผ่านความเชื่อจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง ใน
รูปแบบที่เกิดจากการถูกครอบง้าทางโลกทัศน์ (World view) และอุดมคติ (Ideology) การก่อรูป
และการได้ มาซึ่ง อ้านาจของฮวงจุ้ยที่ สร้างแบบแผน ที่ท้าให้เกิดการสยบยอมโดยเป็นการยอมรับ
อย่างไม่มีข้อข้องใจจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ครอบง้าความคิด จิตส้านึกของคนในสังคม
ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยแบบหลังความทันสมัย (Postmodernism)
ส้าหรับการวิจัยในครังนี ในการวิจัยเรื่อง ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจในการจัดการ และ
การสร้างพืนที่ทางสังคม ผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบเรื่องเล่า (Narrative Approach) เนื่องจาก
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นกลุ่มผู้ที่มีความสนใจเรื่อง ฮวงจุ้ย กลุ่มผู้ที่เคยใช้ฮวงจุ้ยมาแล้ว และกลุ่มของ
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โหราจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการแนะน้า ฮวงจุ้ยให้ แก่ บุค คลทั่วไปได้น้าไปปรับใช้ เนื่องจากวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเรื่องเล่าเป็นกระบวนการที่ท้าให้ผู้ให้ข้อมูลมีอิสระในการอธิบายสิ่ง ต่าง ๆ ที่เกิดขึน
ทังที่มีค วามประทับใจ และความไม่พึงพอใจซึ่งได้บรรจุเอาอัตลักษณ์ (Identity) หรือความเป็น
ตัวตน และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของผู้เล่าเอาไว้ การวิจัยนีเพื่อชีให้เห็น
ความเชื่อ โลกทัศน์ (World view)อุดมคติของฮวงจุ้ย ภาคปฏิบัติการก่อรูปทางวาทกรรมของฮวงจุ้ย
และการสร้างพืนที่ทางสังคมด้วยภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของฮวงจุ้ยในสังคมไทย
2. คำถำมกำรวิจัย
2.1 ความเชื่อ โลกทัศน์ อุดมคติ เกีย่ วกับฮวงจุ้ยในสังคมไทย มีที่มาของการก่อรูป และ
มีลักษณะอย่างไร
2.2 ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของฮวงจุ้ยผ่านความรู้ และอ้านาจเกิดขึนได้อย่างไร
2.3 การสร้างพืนทีข่ องฮวงจุ้ยในสังคมไทย เกิด ขึนได้ อย่างไร ผลที่เกิดขึน และ
การด้ารงอยูข่ องฮวงจุย้ ในสังคมไทย
3. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
ผู้วิจัยได้ก้าหนดจุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี
3.1 เพื่อศึกษาการก่อรูป โลกทัศน์ อุดมคติ ความเชื่อที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยในสังคมไทย
3.2 เพื่อศึกษาภาคปฏิบัติการความรู้ และอ้านาจของวาทกรรมฮวงจุ้ย
3.3 เพื่อศึกษาการสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย
4. ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยครังนี ใช้แนวคิดหลังยุคความทันสมัย (Postmodernism) เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีวิทยาที่ใ ช้ศึก ษา คือ การวิเคราะห์ว าทกรรม
(Discourse Analysis) ตามแนวคิดของ Foucault (1972) และกรอบการวิเคราะห์ของ Fairclough
การวิจัยได้ก้าหนดขอบเขตการวิจัย และอาศัยกรอบการวิเคราะห์ 3 ขันตอนของ Fairclough คือ
1) ตัวบท (Text) 2) ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse practice) และ 3) ภาคปฏิบัติการทาง
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สังคม และวัฒ นธรรม ในการท้าวิจัยจะด้ าเนินการในเชิงลึก และมีกระบวนการศึกษาข้อมูลโดย
การน้าวิธีวิเคราะห์วาทกรรม และการวิเคราะห์ตัวบท (Text Analysis)
4.1 ขอบเขตด้านเนือหา
4.1.1 การศึกษา และวิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฏี งานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้องกับ
ฮวงจุ้ย
4.1.2 การศึกษา และวิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฏี งานวิจั ย บทความที่เกี่ยวข้อง
ความเชื่อ โลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) ความรู้ อ้านาจ (Power) และการสร้างพืนที่
ทางสังคมของฮวงจุ้ย โดยใช้แนวคิดของ Foucault (1972)
4.1.3 การศึกษา และวิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฏี งานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างพืนที่ทางสังคมด้วยภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมโดยใช้กรอบขันตอน 3 ขันของ Fairclough
(1980)
4.2 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย / ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้วิจัยใช้ก ระบวนการศึก ษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีก ารวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ศึกษาความเชื่อ โลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย ความรู้ อ้านาจ (Power)
และการสร้างพืนที่ทางสังคมด้วยภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของฮวงจุ้ยทีเ่ กิดขึนในสังคมไทย โดย
เน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ผู้สนใจในฮวงจุ้ย จ้านวน 32
คน โดยแยกเป็นผู้ที่สนใจจะใช้บริการฮวงจุ้ย 15 คน และผู้ที่มีประสบการณ์การใช้ฮวงจุ้ย 15 คน
และโหราจารย์จ้านวน 2 คนโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และใช้การสร้าง
ความรู้ผ่านเรื่องเล่า (Narrative Construction) ในการท้าการเก็บข้อมูล
4.3 ขอบเขตด้านพืนที่
การเลือกพืนที่กรุงเทพ และปริมณฑล เนื่องจากเป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางของ
ประเทศ มีประชากรหนาแน่นจะสามารถเป็นแหล่งของผู้ที่จะให้ข้อมูลที่ดีได้ เนื่องจากมีโรงเรียนที่
เปิดสอนฮวงจุ้ยอยู่เป็นจ้านวนมาก โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้ามาเรียน หรือ มาอบรมเกี่ยวกับความรู้
เรื่องฮวงจุ้ย รวมถึงมีโ หราจารย์ที่มีค วามช้า นาญและมีป ระสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย มี
โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น้าฮวงจุ้ยไปใช้ ท้าให้การได้มาของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักในทุกกลุ่ม
และท้าให้ได้ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยจริง ๆ
4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิจัยครังนีใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี
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5. นิยำมศัพท์เฉพำะ
ฮวงจุ้ย หมายถึง ศาสตร์ที่ใช้ในการออกแบบ เพื่อการอยู่อาศัยให้เหมาะกับวัฒนธรรม
ของแต่ละพืนที่ และเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่สังคมไทย
โลกทัศน์ (World view) หมายถึง ความคิด ความเห็น ความคิด เห็น หรือการแสดง
ความคิด เห็น เกี่ยวกับโลกและชีวิตที่คนแต่ละคนตีความสิ่งต่าง ๆ ในโลกหรือมองว่าสรรพสิ่งใน
โลกมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรกับฮวงจุ้ย
อุดมคติ (Ideology) หมายถึง จุดหมายสูงสุดที่บุคคล หรือสังคมมุ่งบรรลุถึง และแบบ
ความคิดหรือความเชื่ออันเป็นจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตของตน หรือของกลุ่มชนที่มีต่อฮวงจุ้ย
วาทกรรม (Discourse) หมายถึง กระบวนการสร้างความหมายโดยภาษาและอัตลักษณ์
(Identity) ต่างๆที่เกิดจากภาคปฏิบัติวาทกรรมของฮวงจุ้ยที่เกิดขึนในสังคมไทย
ภาคปฏิบัติวาทกรรม (Discourse practice) หมายถึง กระบวนการตรึงวาทกรรมของ
ความรู้ และอ้านาจ (Power)ให้ด้ารงอยู่ในสังคม โดยแสดงออกมาทางการปฏิบัติ ความเชื่อ จารีต
ประเพณี และ วัฒนธรรม ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร ที่เกิดจากฮวงจุ้ย โดยใช้แนวคิดของ
Fairclough ในด้านที่เป็นตัว บท (Text) ภาคปฏิบัติการส่วนบุคคล และภาคปฏิบัติการทางสังคม
ภาคปฏิบัติวาทกรรมของฮวงจุ้ยที่เกิดขึนในสังคมไทย
ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับข้อเสนอข้อ ใดข้อ หนึ่ง ได้ว่า เป็น ความจริง ซึ่ง ยัง มิ ได้
พิสูจน์ได้โดยวิธีการของวิทยาศาสตร์ ซึ่งความเชื่อที่ถูกสร้างโดยภาคปฏิบัติวาทกรรมของฮวงจุ้ยที่
เกิดขึนในสังคมไทย ก่อให้เกิดภาคปฏิบัติการเฉพาะบุค คลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาทัง
วัจนภาษา และอวัจนภาษา และก่อให้เกิดการส่งต่อจนเกิดเป็นประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับ
เฉพาะกลุ่ม
ตัวบท (Text) หมายถึง ข้อความหรือส้านวนที่มีระดับความหมายสูงกว่าประโยคที่ใช้
กันทั่ว ๆ เกิดจากการสร้างรูปแบบภาษาเฉพาะตัวขึนมาใช้ และเป็นที่ยอมรับและน้ามาใช้สื่อสาร
อยู่ภายใต้ของสังคมหนึ่ง ๆ เป็นเหมือนตัวแทน และกลายมาเป็นอัตลักษณ์ (Identity) ของสังคมนัน
ผ่านวาทกรรมฮวงจุ้ย
การก่อรูป หมายถึง กระบวนการสร้างการก่อเกิดของความรู้ และอ้านาจ (Power) เพื่อ
สร้างโลกทัศน์ (World view)ให้เกิดการสยบยอมที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย
สร้างแนวทางภาคปฏิบัติที่เหมาะสมในช่วงเวลานัน ๆ ที่ส่งผลให้ฮวงจุ้ยเป็นที่รู้จัก และก่อให้เกิด
ภาคปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
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พืนที่ทางสังคม หมายถึง การสร้างทางสังคมจากการมีพฤติกรรม การสร้างกิจ กรรม
การสร้ า งแนวทางปฏิบัติ การใช้สัญลัก ษณ์ หรือการสร้า งการยอมรับ ของฮวงจุ้ย ที่เ กิด ขึ นใน
สังคมไทย
โหราจารย์ฮวงจุ้ย อาจารย์ฮวงจุ้ย ซินแส หมายถึง ผู้มีความรู้ด้านฮวงจุ้ย หมายถึง บุคคล
ผู้มีความรู้เรื่อง ฮวงจุ้ย มีความสามารถในการน้าฮวงจุ้ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทังต่อตัวเองและผู้อื่น
6. ประโยชน์ทไี่ ด้รบั
6.1 ได้ทราบถึงความเชื่อ โลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) ทีเ่ กี่ยวกับฮวงจุ้ย
ในสังคมไทย และที่มาของการก่อรูปของวาทกรรมฮวงจุ้ย
6.2 ได้ทราบถึงภาคปฏิบัติการวาทกรรมของฮวงจุย้ ผ่านความรู้และอ้านาจ (Power) และ
ผลที่เกิดขึนของฮวงจุ้ยในผู้ทสี่ นใจอ้านาจ (Power) ที่เกิดขึนทีส่ ่งผลต่อผู้ที่ตกอยู่ใต้อ้านาจ (Power)
วิธีป้องกันและช่วยเหลือที่กระท้าผ่านวาทกรรมฮวงจุ้ย
6.3 ได้ทราบถึงการสร้างพืนที่ การคงอยู่ และผลที่เกิดขึนของฮวงจุ้ยในสังคมไทย เพื่อที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะน้าไปใช้ในการควบคุม หรือวางมาตรการในการป้องกันการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับฮวงจุ้ยได้อย่างถูกต้อง
6.4 เป็นการตีแผ่ให้เห็นว่ามีปัจจัยใดเป็นองค์ประกอบส้าคัญที่ก่อให้เกิดภาคปฏิบัติการ
ของวาทกรรม (Discourse practice) ฮวงจุ้ย ได้ท ราบถึง การจัดการความรู้ ที่ก่อให้เกิด อ้านาจ
(Power) ท้าให้เกิดการสยบยอม และยอมรับต่อวาทกรรมฮวงจุ้ย

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)ในการจัด การ และการสร้างพืนที่ทาง
สังคม เป็นการวิจัยปรากฏการณ์ที่เกิดขึนในสังคมไทยที่ได้รับผลจากฮวงจุ้ย จนเกิดเป็นวาทกรรมที่
สะท้อนภาพของกลุ่มชนบางกลุ่มที่ใ ห้ค วามสนใจในศาสตร์นี ซึ่งภาคปฏิบัติ ว าทกรรมที่เกิดขึน
จ้าเป็นต้องได้รับการรวมรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฏี
ที่เกี่ยวข้องไว้ ประกอบด้วย
1. แนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรม
2. แนวคิดเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
3. แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อ
4. แนวคิดเกี่ยวกับโลกทัศน์ และอุดมคติ
5. แนวคิดเกี่ยวกับการก่อรูปทางสังคม
6. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างพืนที่ทางสังคมและการสร้างอัตลักษณ์
7. แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่า
แนวคิดเกี่ยวกับวำทกรรม (Discourse)
แนวคิดทางด้านการพัฒนาสังคมมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส้าหรับ
แนวคิดแบบ Modernity คือ แนวที่เกิด ขึนในช่ว งปฏิวัติ อุตสาหกรรม ซึ่งก้าหนดให้ ทุกอย่างอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ และทฤษฏี สามารถพิสูจน์ได้ และมีความถูกต้องเป็นจริง ซึ่งสามารถใช้ได้ในทุก
วัฒนธรรม แต่ส้าหรับแนวคิดแบบ Post -Modernism คือแนวคิดภายหลังจากยุคความทันสมัย เป็น
แนวคิดที่ไม่เชื่อเรื่องความมีอยู่จริง หรือความเป็นสากล แต่มีความเชื่อว่า แต่ละวัฒนธรรมมีเหตุผล
และแนวคิดในการยอมรับว่าสิ่งใดเหมาะสมกับวัฒนธรรมของตนเอง โดยไม่ต้องอ้างอิงการยอมรับ
จากวัฒนธรรมอื่น ๆ โดยสามารถศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละสังคมได้จาก ตัวบท (Text) ภาษา และ
วาทกรรมที่เกิดขึน
วาทกรรมเป็นชุดความคิดที่สามารถน้ามาศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึนทางภาษา วรรณกรรม และส่งผลทางวัฒนธรรม สังคม และทางด้าน
9
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การเมือง โดยสมเกียรติ วันทะนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นผู้น้าค้าว่า “วาทกรรม” มาใช้
เป็นคนแรก (ไชยรัต น์ เจริญ สิน โอฬาร, 2543: 19) ซึ่งสามารถน้ามาตีความประเด็นต่าง ๆ ใน
มุมมองที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากวาทกรรมเป็นสหวิ ชาที่เกี่ยวเนื่องกับ ภาษาศาสตร์ ปรัชญา
วรรณคดี มานุษยวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา สัญวิทยา
แนวคิดเรื่องวาทกรรมตามแนวคิดของ Foucault ได้นิยามความ หมาย ของ “Discourse”
(Hall, 1992: 291, cited in Hall, 2001: 72) ไว้ว่า “วาทกรรม คือกลุ่มถ้อยค้า ที่ใช้แสดงความรู้หรือ
วิธีการน้าเสนอ ความรู้เกี่ยวกับหัว ข้อเฉพาะในช่ว งเวลาหนึ่ งๆ วาทกรรมยัง มีส่ว นเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตความรู้ผ่านภาษาแต่เนื่องจากปฏิบัติการต่า งๆในสังคมนันก่อให้เกิดความหมาย
และความหมายดังกล่าวยังมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการที่กิดขึน”
ส่วน Kress (1985: 27) ได้กล่าวถึง แนวคิดเรื่องวาทกรรม ว่า วาทกรรมเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง
ขึน โดยมีก้าเนิดจากสภาพสังคม และการใช้ภาษา ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการใช้ ภาษาเป็นอย่างแรก ซึ่งทั ง
สภาพทางสังคม และการใช้ภาษามีความสัมพันธ์ ซึ่งวาทกรรมที่เกิดขึนสามารถศึกษาได้จากการใช้ภาษา
และส้านวน”

ในขณะที่ Paltridge (2006: 179) ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวาทกรรมไว้ว่า “วาทกรรม”
เป็นการศึกษาการเชื่อมโยงระหว่างการใช้ภาษากับตัวบททางสังคมและการเมืองสามารถใช้ศึกษา
ได้ หลายประเด็ น เช่น เพศภาวะหรือเพศสภาพ เชื อชาติ ความแตกต่ างทางวัฒนธรรม อุด มคติ
และอัตลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถศึกษาได้จากพฤติกรรมและการใช้ภาษาที่เกิดขึนภายในสังคม”
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ฮวงจุ้ย เป็น วาทกรรม เป็น สิ่ง ที่ก่อ ให้เ กิด ตัวบทใหม่ ๆ
ทางสังคม โดยมีการใช้ภาษา อวัจนภาษา และก่อให้เกิดพฤติกรรม ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ฮวงจุ้ย
ก็จัดว่าเป็นวาทกรรมหนึ่งที่ก่อให้เกิดพฤติ ก รรมภายในสังคม และมีก ารถ่ายทอด และมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมทางสังคม วาทกรรมจึงเป็นจุดเริ่มของการน้ากลุ่มถ้อยค้าที่เกิดขึน ที่แสดงถึงความรู้
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ของสังคมหนึ่ง ๆ ที่มีอิทธิพล และสะท้อนถึงพฤติกรรมที่เกิดขึนในสั งคม
และเป็นที่ยอมรับในสังคมนัน
แนวคิด และทฤษฏี ของ Foucault
Foucault (1972) ได้กล่าวถึงวาทกรรมในภาพกว้างโดยพบว่าการใช้ภาษาที่แตกต่าง
จากภาษาปกติ เป็นภาษาที่มีความเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และได้รับการยอมรับ โดยสามารถสื่อสาร
ท้าความเข้าใจได้ภายในกลุ่มคนในสังคมหนึ่ง ๆ ในช่ว งเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งมีอิทธิพล และส่งผลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของสังคมนัน ๆ
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วาทกรรม (Discourse) ในการวิจัยครังนีผู้วิจยั ได้ศึกษาการน้าวาทกรรมมาใช้ในรูปแบบ
ที่มากกว่าการเป็นเพียงถ้อยแถลงค้าพูด หรือภาษา เป็นการศึกษา ขันตอน และกระบวนการใน
การสร้าง/ผลิต (Constitute) เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ (Identity) และความหมาย (Significance) ให้กับ
สรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคมที่รายล้อมสังคมไว้ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ ความจริง อ้า นาจ (Power) หรือ
ตัวตนของสังคม ตามแนวคิดของ Foucault วาทกรรมยังคงท้าหน้าที่ด้ารงสิ่งต่าง ๆ ที่สร้างขึนมาให้
สามารถด้าเนินอยู่ได้ จนกลายเป็นที่ยอมรับของสังคม (Valorize) และพัฒนามาเป็นวาทกรรมหลัก
(Dominant Discourse) ของสัง คม นอกจากนี วาทกรรมจะส่ง ผลต่อการพูด การเขียน รูปแบบ
การปฏิบัติในสังคมหนึ่ง ๆ โดย วาทกรรมจะเป็นตัวก้าหนดเงื่อนไข กลไก และกฎเกณฑ์ในการพูด
การเขียนรูปแบบการปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึน (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2543 :
19 – 20) Foucault (1972) ได้ให้ความหมายของวาทกรรม (Discourse) ในหนังสือชื่อ “Politics and
the study of discourse” ว่า วาทกรรมไม่ได้เป็นเพียงค้าพูด ถ้อยแถลง หรือภาษา แต่วาทกรรมนันยัง
ประกอบไปด้วยภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม (Discursive Practices) ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบต่าง
ๆ โดยมีส่ว นสะท้อ นภาพของความคิ ด ความเชื่อ จารีต ปฏิบัติ คุณ ค่า ของสถาบันต่าง ๆ ใน
สังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อ งนั น ๆ (ไชยรัต น์ เจริญ สิน โอฬาร, 2543: 21) นอกจากนี ยัง กล่าวว่า
กระบวนการสร้างความหมายโดยการพูด ภาษาและสัญลักษณ์ต่างๆที่ด้ารงอยู่ในสังคม ในสภาวะใด
สภาวะหนึ่งภายใต้กฎเกณฑ์ที่ถูกก้าหนดไว้ ประกอบกันเป็นความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหนึ่ง ๆ วาทกรรม
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึนจากปรากฏการณ์ทางสังคมทังโดยกลุ่มที่ค รองอ้านาจ (Power) และกลุ่มที่
ต่อต้านอ้านาจ (Power) วาทกรรมถูกใช้เพื่อจัดระเบียบวิถีชีวิตของคนในสังคม ซึ่งวาทกรรมที่ถูก
สร้างขึนนันมีความแตกต่างจากสิ่งที่เกิด ขึนอย่างแท้จ ริง วาทกรรมที่ถูก สร้างขึนในสภาวะหนึ่ง
ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ถูกก้าหนดไว้จะสามารถด้ารงอยู่ได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงขึนอยู่กับการใช้อ้านาจ
(Power) และความรุนแรงเข้าไปบังคับยัดเยียดให้วาทกรรมนันเป็นที่ยอมรับจนกลายเป็นเอกลักษณ์
ของสังคม และ ยังเข้าไปมีบทบาทในการท้าลาย บดบัง ปิดกัน หรือขัดขวาง วาทกรรมอื่น ๆ ที่มี
ความแตกต่างจากวาทกรรมที่ได้สร้างไว้ วาทกรรมจัดเป็นอ้านาจ (Power)ที่กระจายตัว ส่งผลและ
แทรกซึมในแนวระนาบเชื่อมต่อกันอย่างหลากหลาย ท้าให้ยากที่จะหาจุดก้าเนิด จุดเริ่มต้น จุด
ศูนย์กลางของการผลิต กระท้า การใดๆ ของผู้ที่อ ยู่ใ นสัง คมล้ว นตกอยู่ภ ายใต้ วาทกรรมหรือ
ความสัมพันธ์อ้านาจ (Power) ในเรื่องความรู้และความจริงด้วยกันทังสิน วาทกรรมยังเป็นสิ่งที่บ่ง
บอกถึงการยอมรับของสังคมภายใต้กฎเกณฑ์และสภาวะใดสภาวะหนึ่ง ซึ่งมีความหมายมากกว่า
การเป็นเรื่องของการผูกติดกับคุณสมบัติเฉพาะ (Attributes) บางอย่างในตัวของสิ่งเหล่านัน เช่น
อวัยวะเพศกับความเป็นเพศหญิง หรือกับความเป็นเพศชาย ดังนันไม่ว่าการกระท้าสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึน
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ในสังคมจะอยู่ภายใต้วาทกรรมหรื อความสัมพัน ธ์ อ้านาจ (Power) ในเรื่องความรู้ และความจริง
ด้วยกันทังสินประเด็นของการวิเคราะห์วาทกรรม ไม่ได้อยู่ที่ค้าพูดนันๆเป็นจริงหรือเท็จ แต่อยู่ที่
กฎเกณฑ์ชุด หนึ่ งที่เป็นตั วก้ากับให้การพูดนั นๆ เป็นไปได้มากกว่าจะเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง
วาทกรรมจึงไม่ใช่เป็นเพียงผลลัพธ์ซึ่งเกิดจากการต่อสู้ เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบของการครอบง้า แต่
วาทกรรมในตั ว ของมัน เองนั น คือ การต่อ สู้ และการครอบง้า ที่มีต ่อ รูป แบบการวิเคราะห์
วาทกรรม (Discourse and Discourse Analysis) ตามแนวคิดของ Foucault นันมีจุดประสงค์ที่ส้าคัญ
ในการพยายามเรีย นรู ้ ท้า การศึก ษาเพื่อ ให้เ ข้า ใจ รวมถึง สืบ ค้น ถึง ต้น เหตุ ข องเหตุ ก ารณ์
กระบวนการ ขันตอน ล้าดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างความหมาย และเอกลักษณ์ต่าง ๆ
ให้ กับ สรรพสิ่ง ที่ห่ อหุ้ มผู้ ค นที่อ ยู่ใ นสัง คมโดยแสดงออกมาในรูป แบบของวาทกรรม และ
ภาคปฏิบัติการของวาทกรรม (Discourse practice) ว่าด้วยเรื่องหนึ่ง ๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มี
การต่อสู้ การแสดงอ้านาจ (Power) เพื่อช่วงชิงการน้า (Hegemony) ในการก้าหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วย
เรื่องนัน ๆ อย่างไรบ้าง และผลกระทบที่เกิดขึนจากการเก็บกด ปิดกัน ของวาทกรรมมีผลอย่างไร
ความส้าคัญของการวิเคราะห์ว าทกรรมนั นอยู่ที่ก ารค้น หาว่า กระบวนการใด หรือ
ความจ้าเป็น ในเรื่ องใดที่ส่งผลสิ่งนั นถูก กระท้าให้ก ลายเป็น วัตถุเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการพูด
ถึงของวาทกรรม (An object of discourse/Discursive object) ซึ่งก็คือการศึกษาถึงภาคปฏิบัติการ
จริ ง ของวาทกรรมนั่ น เองโดยทั่ ว ไปชุ ด ของความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นในสั ง คม
(A complex group of relations) ที่เป็นตัวก้าหนดการพูดถึงสิ่งนัน ๆ ไม่ได้ด้ารงอยู่ในตัววัตถุธรรม
ของวาทกรรมหรือโลกแห่งความเป็นจริง แต่อยู่ใ นส่วนภายนอกที่ห่อหุ้มตัววัตถุธรรมของวาท
กรรมไว้ และมีส่วนในการก้าหนดการด้ารงอยู่ข องตัว วัต ถุธ รรมของวาทกรรมนั น ๆ ในส่ว น
ของภาคปฏิบัติ การทางวาทกรรมจริงที่ Foucault ให้ความสนใจนันเป็น ภาคปฏิบัติก ารจริง ของ
วาทกรรมที่ก่อให้เกิด การยอมรับในสังคม (Serious Speech Acts) นั่นก็คือวาทกรรมของผู้เชี่ยวชาญ
หรือมีความช้านาญในแขนงต่าง ๆ ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมนันจะท้าการสถาปนาผู้พูดให้
มีอ้านาจ (Power) และความชอบธรรมในการพูดถึงเรื่องนัน ๆ โดยมุมมองของนั กวิเคราะห์วาท
กรรมนัน ให้มองว่ามนุษย์ เป็นเพียงผู้น้าวาทกรรมไปใช้ หรือเป็นผู้ที่กระท้าตาม (Enact) กฎเกณฑ์
ของสังคม มากกว่าที่จะคิดค้นหรือสรรต์สร้างระบบ หรือกฎเกณฑ์ใหม่ขึนมา ในการวิเคราะห์วาท
กรรมนันมิได้อยู่ที่ว่าค้าพูด หรือสิ่งต่าง ๆ เหล่านันเป็นจริง หรือเป็นเท็จ หากแต่ความสนใจกลับอยู่
ที่กฎเกณฑ์ชุดหนึ่งที่เป็นตัวก้ากับให้การพูด/กระท้านันเป็นไปได้ และกฎเหล่านีนันก็ฝังแฝงอยู่ภายใน
ตัวของวาทกรรมเอง

13
กระบวนการ และขันตอนในการวิเคราะห์วาทกรรม จะใช้ค้าถามที่เข้าใจได้ง่าย แต่มี
ความเป็นรูปธรรมสูง มีความชัดเจน ในการกล่าวถึงสิ่งที่ก้าลังพูดถึง หรือวาทกรรมของสิ่งนันคือ
อะไร การตังค้าถามมุ่งเน้นเพื่อต้ องการตรวจสอบหรือสืบค้น ว่าวาทกรรม และ ภาคปฏิบัติท าง
วาทกรรม มีส่วนในการสร้ างเอกลัก ษณ์และความหมายของสิ่งที่ถูก กล่าวถึงได้ อย่างไร และมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง โดยศึกษาถึงชุดกฎเกณฑ์ที่เป็นตัวก้าหนดและสร้างความหมาย
(Forms) ให้กับสิ่งที่ถูกตังค้าถามดังกล่าวนัน ท้าให้เห็นถึงการโยงใย และความสัมพันธ์เชิง อ้านาจ
(Power) ในสังคมที่ สิ่งนั นสามารถด้ารงอยู่ ทังยัง ช่ว ยให้เ ห็น ถึง ความลื่น ไหล และแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
ตามแนวคิดของ Foucault วาทกรรมถูกสร้างขึนจากความแตกต่าง ระหว่างสิ่งที่ถูกพูด
อย่างแท้จริง และสิ่งที่พูดได้ในระยะเวลาหนึ่ง ข้อมูลที่แตกต่างกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ คือกฎที่ว่า
ด้วยความแตกต่าง (Foucault, 1972: 633) การศึกษาวาทกรรมจ้าเป็นต้องศึกษาถึงล้าดับเหตุการณ์
ขันตอน กระบวนการ รายละเอียดในการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ และความหมายที่แท้จริงใน
ช่วงเวลานัน ๆ ซึ่งห่อหุ้มสังคมอยู่ ในรูปแบบของวาทกรรมและภาคปฏิบัติของวาทกรรม (Discursive
Practice) ซึ่งกระบวนการทางวาทกรรมมีความสลับซับซ้อน ตังแต่การผลิต (Production) การวาง
ระเบียบ (Regulation) การแจกจ่าย (Distribution) การเผยแพร่ (Circulation) และการด้าเนินการ
(Operation)
การน้ าแนวคิด เกี่ยวกับ เรื่อ งวาทกรรมของ Foucault มาใช้ใ นการวิจั ยเรื่ อง ฮวงจุ้ ย
ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจในการจัดการ และการสร้างพืนที่ทางสังคม เป็นการศึกษาไม่เพียงแต่
ถ้อยแถลงค้าพูด หรือภาษา เท่านัน แต่เป็นการศึกษาถึงกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ (Identity) ที่สังคม
ให้ การยอมรับต่อผลที่เกิดขึน การคงอยู่ การสร้างพืนที่ และกระบวนการการท้าลาย บดบัง ปิด
กัน หรือขัดขวางวาทกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างออกไปภายใต้กฎเกณฑ์ที่ถูกก้าหนดขึน การ
วิจัยจะเน้นวาทกรรมที่เกีย่ วข้อง และภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม เพื่อสืบค้นหาความสัมพันธ์ปัจจัย
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างพืนที่ การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของฮวงจุ้ยในสังคมไทย
แนวคิดของ Fairclough
ทฤษฎีทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรมในเรื่องของตัวบทและปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม
(Fairclough, 2000:167) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์วาทกรรมโดยใช้ ตัวบท (Text) เขาได้แบ่งมิติเป็น 3 มิติ
ดังนี
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การศึกษาวาทกรรมของ Fairclough สามารถพิจารณาได้จากแผนภาพด้านล่างนี
Text
ตัวบท
Discourse practice
ปฏิบัติการ
Social cultural practice
ภาคปฏิบัติการทางสังคม วัฒนธรรม

แผนภูมิที่ 1 กรอบความคิดมิติทางวาทกรรมและมิติในการวิเคราะห์วาทกรรม ของ Fairclough
ที่มา: N Fairclough, “Discourse, Social Theory and Social Research: The Discourse of Welfare
ReformW,” Journal of Sociolinguistics 4 (2000): 163-195.

จากแผนภาพของ Fairclough (2000: 167) แบ่งได้เป็น 3 มิติ ดังนี
1. ตัวบท (Text) ประกอบไปด้วย ภาษาพูด ภาษาเขียน วัจนภาษา และ อวัจนภาษา ซึ่ง
กฤษดาวรรณ หงลดารมภ์ และโสรัจ จ์ หงศ์ลดารมภ์ (2549: 112) ได้ ใ ห้ ค้าจ้ากัดความว่า ตัวบท
(Text)คือ ข้อความหรือส้านวนที่มีระดับความหมายสูงกว่าประโยคที่ใช้กันทั่ว ๆ เกิดจากการสร้าง
รูปแบบภาษาเฉพาะตัวขึนมาใช้ และเป็นที่ยอมรับ และน้ามาใช้สื่อสาร อยู่ภายใต้ของสังคมหนึ่ง ๆ
เป็นเหมือนตัว แทน และกลายมาเป็น อัต ลัก ษณ์ (Identity) ของสัง คมนั น ตัว บท (Text) ใน
ความหมายของ Fairclough คือ ที่มาของข้อมูลที่จะน้ามาศึกษา และวิเคราะห์ถึงกระบวนการ ใช้
ภาษาพูด ภาษาเขียน วัจนภาษา และ อวัจนภาษา Fairclough (1995) ได้แบ่ง ตัวบท (Text) ออกเป็น
3 บทบาท (Halliday 1978) ได้แก่
1.1 Textual Function คือ การน้าเสนอตัวบทในลักษณะการเชื่อมเนือความให้ได้
ความหมายที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ในสิ่งที่เกิดขึนแบบองค์รวม
1.2 Ideational Function คือ การน้ าเสนอความคิด รูปแบบความรู้ ความเชื่อของ
ชุมชน ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน
1.3 Interpersonal Function คือการน้าเสนอความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับบุคคล และระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม
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2. ปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Practice) ได้แก่ กระบวนการปรับเปลี่ยน และ
ก่อ ให้ เกิ ด ตั ว บทใหม่ ซึ่ ง เกิ ด จากการตี ค วาม โดย แสดงถึง ความสัม พั น ธ์ ที่เ กี่ ย วข้ องระหว่ า ง
ปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Practice) ที่เกิดขึนใหม่ เทียบกับแบบแผนเดิมๆของวาทกรรม
(Discourse Conventions) อย่างมีนัยยะ ซึ่งตัวบทที่เกิด ขึนใหม่ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และ
สัง คม วาทกรรมที่เ กิด ขึ นเชื่อ มโยงตัว บท (Text) กับ ภาคปฏิบัติก ารทางสัง คมวัฒ นธรรม
(Sociocultural Practice) ตัวบท (Text)จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแก่ชุมชน ดังนั น
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Practice) จึงเป็นการศึกษากระบวนการสร้างตัวบท (Text)
อย่างเป็นระบบ โดยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ที่เกิดขึนระหว่างตัวบท (Text) กับ บริบท
3. ปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Practice) ได้แก่ กระบวนการศึกษา
การเปลี่ยนแปลง ที่ซับซ้อนทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะของ
ตัวบทที่มีค วามแตกต่ างกันทางวาทกรรม โดยใช้การวิเคราะห์ ร ะดับ นามธรรมที่ส่ง ผลให้เ กิด
วาทกรรม ได้แก่ อุดมคติ (Ideology) อ้านาจ (Power) อัตลักษณ์ (Identity) ค่านิยม (Value) ความไม่
เท่าเทียมกันหรือความเป็นใหญ่ (Hegemony) ที่ปรากฏ และฝังอยู่ในโครงสร้างของวัฒนธรรม และ
โครงสร้างของสังคม ก่อให้เกิด การผลิต ผลิตซ้า ส่งผลท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพัน ธ์
ต่ างๆ ในด้ านเศรษฐกิจ การเมื อง และสังคม โดยการศึก ษาว่ าสังคมท้ าอะไร และอย่ างไรกั บ
วาทกรรม และก่อให้เกิดสถานการณ์อะไร โดยเน้นการศึกษาสถานการณ์ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรม นอกจากนียังศึกษาส้ารวจเชิงสถาบัน และองค์กรของวาทกรรมที่เกิดขึน ตรวจสอบ
ว่าสถานการณ์เหล่านันมีอิทธิพลต่อปฏิบัติการทางวาทกรรมอย่างไร ส่งผล และผลของวาทกรรมที่
เกิด ขึนเป็น อย่างไร ซึ่งในการที่จ ะท้า การเข้า ใจตัว บทดัง กล่า วได้อ ย่า งถูก ต้อ งนั น จะต้อ งมี
ประสบการณ์ร่วม มีภูมิหลัง หรือมีความรู้ในบริบทนันๆ เป็นอย่างดี โดยมักจะน้ามาจากสภาพ
สังคม และวัฒนธรรมในช่วงนันๆ (พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2543: 18-20)
ตามนั ยยะที่ได้ กล่าวมาข้างต้ นนี การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์จ ะประกอบจาก
3 มิติ ได้แก่
1. มิติบรรยายความคือ การวิเคราะห์ตัวบท (Text) ผ่านภาษาพูด ภาษาเขียน วัจนภาษา
และอวัจนภาษาเป็นการศึกษา โดยดูที่หน่วยพื นฐาน และองค์ป ระกอบทางภาษาทั งวัจ นภาษา
และอวัจ นภาษา อันประกอบไปด้ว ย ภาษาระดั บข้อความ ภาพ แสง สี เส้น องค์ประกอบภาพ
เป็น ต้ น เพื่ อน้ าไปสู่ ค วามเข้า ใจเนื อหาและความหมายที่เ ป็น เรื ่อ งเฉพาะใน ตัว บท(Text)
การวิเคราะห์มิติแรกจะเป็นการบรรยายการสร้างความหมายองค์รวมของตัว บทผ่านตัวภาษาทัง
ภาษาพูด ภาษาเขียน วัจนภาษา และอวัจนภาษา
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2. มิติ ตี ความ คือ การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis) ของภาคปฏิบัติ ก าร
วาทกรรม ได้แก่ การน้าตัวบทมาวิเคราะห์ความหมายที่มีนัยยะแฝงซ้อนไว้ อย่างละเอียด ทังภาษา
พูด ภาษาเขียน วัจนภาษา และอวัจ นภาษา และศึกษากระบวนการสร้างความหมายโดยเฉพาะที่
สัมพันธ์กับอุดมคติ (Ideology) และความเชื่อในสังคม ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรม
3. มิติ อธิบายความ เป็น การศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งตัว บท (Text) ที่เกิด ขึน
เทียบกับ ตัวบท (Text) ทางสังคมวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ เป็นการอธิบายการที่ภาษาถูกหล่อหลอมและ
สร้างขึนใหม่โ ดยสัง คมวัฒ นธรรม ซึ่ง มัก น้ า ไปสู่ป ระเด็น เรื่อ งอุด มคติ (Ideology) และ
ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ (Power) ในสังคม และมีการแสดงออกมาเป็นเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ และ
เกิด การช่วงชิงพืนที่ อ้านาจ (Power) ผ่านภาษา ก่อให้เกิด “พืนที่แห่งอุดมคติ ” หรือ “พืนที่แห่ง
ความหมาย”
สิ่งส้าคัญในการวิเคราะห์ ตั ว บท (Text) คือ ต้ องเข้าใจการปฏิสัม พัน ธ์ภายในตัวบท
(Intertextuality) โดยตัวบทที่เกิดขึนใหม่จะซึมซับ และคัดสรรสิ่งที่เกี่ยวข้อง จากตัวบทที่ผ่านมาใน
อดีต ลดความคลุมเครือ และสร้างพืนที่ของตัวเองขึนมา การสร้างตัวบทขึนมาใหม่ มีความสัมพันธ์
ระหว่างปฏิสัมพันธ์ภายในตัวบทกับการช่วงชิงการน้า (Hegemony) ซึ่งเป็นสิ่งที่ส้าคัญ เพื่อให้ตัว
บทใหม่สามารถด้ารงอยู่ได้ และสร้างสังคมวัฒนธรรมขึนมาใหม่
ส้าหรับการวิจัยเรื่อง ฮวงจุ้ยความเชื่อ และอ้านาจ (Power)ในการจัดการ และการสร้าง
พืนทีท่ างสังคม จะเป็นการน้าแนวคิดของ Fairclough มาศึกษาเกี่ยวกับ ตัวบทของฮวงจุ้ย ภาคปฏิบัติ
การทางวาทกรรมของฮวงจุ้ย และปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรมของฮวงจุ้ย และน้ามาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึนในด้านความเชื่อ อ้านาจ (Power) และการสร้างพืนที่ทางสังคม โดยอาศัย
กระบวนการ บรรยายความ การตีความ และอธิบายความ ในการวิจัยผู้วิจัยจะศึกษา ตัวบท (Text)
ของฮวงจุ้ยว่ามีตัวบท (Text) อย่างไรในสังคม โดยศึกษาจากชุมชน และสมาชิกของชุมชน ในแง่
ความคิด รูปแบบความรู้ จากภาษาพูด ภาษาเขียน วัจนภาษา และอวัจนภาษา และศึกษาว่า ตัวบท
(Text) ของ ฮวงจุ้ยมีการช่วงชิงการน้า (Hegemony)ได้อย่างไร นอกจากนียังศึกษาการสร้างพืนที่
ทางสังคม โดยศึกษาจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุ คคล และระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม
ว่าสถานการณ์ใดที่ส่งผลให้เกิดเป็นวาทกรรมทางสังคม และมีอิทธิพลต่อโลกทัศน์ (World view)
อุดมคติ (Ideology) อ้านาจ (Power) อัตลักษณ์ (Identity) ค่านิยม (Value) ความไม่เท่าเทียมกันหรือ
ความเป็นใหญ่ (Hegemony)
การวิเคราะห์มิติบรรยายความ โดยศึกษาตัวบท (Text) ของฮวงจุ้ยจากองค์รวมในด้าน
ภาษาพูด ภาษาเขียน วัจนภาษา และอวัจนภาษา
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การวิเคราะห์มิติตีความ โดยน้าตัวบท (Text) ใหม่ที่เกิดขึนของฮวงจุ้ย เทียบกับ ตัวบท
(Text) ที่อยู่ในสังคม ท้าการศึกษาอย่างลงลึก ลดความคลุมเครือเพื่อหาความหมายที่แฝงอยู่ รวมถึง
กระบวนการของการเกิดตัวบท (Text) ใหม่ จนเกิดเป็นความเชื่อในสังคม
การวิเคราะห์มิติอธิบายความ ถึงตัวบท (Text) ของฮวงจุ้ยทีส่ ามารถสร้างพืนที่ในสังคม
วัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิด โลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) อ้านาจ (Power) อัต ลัก ษณ์
(Identity) ค่านิยม (Value) และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของสังคม
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าวาทกรรม ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power) ใน
การจัดการ และการสร้างพืนที่ทางสังคม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ความเชื่อ ความรู้ อ้านาจ (Power)
และการสร้างพืนที่ ผู้วิจัยจึงใช้ 2 แนวคิดนี โดย Foucault พิจารณาในเรื่องของความเชื่อ ความรู้
และอ้านาจ (Power) ส้าหรับ Fairclough มองในเรื่องการสร้างพืนที่ซึ่งมี 3 ขันตอน ได้แก่ 1.ตัวบท
(Text) 2. ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse practice) 3.ภาคปฏิบัติก ารทางสังคม และ
วัฒนธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับศำสตร์ฮวงจุ้ย (Feng Shui)
ฮวงจุ้ยได้ ถูก ก้าหนดความหมายตามภาษาที่เป็น ภาษาจีน โดยค้าว่า ฮวง แปลว่า ลม
และค้า ว่ า จุ้ ย แปลว่ า น้า (Lip, 1997) และเกรี ย งไกร บุ ญ ธกานนท์ (2549) ได้แยกไว้ว่า
ฮวงจุ้ยสว่าง ( เหนือดิน ) เป็นที่อยู่ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ฮวงจุ้ยสงบ ( ใต้ดิน ) เป็นที่อยู่ของผู้ที่เสียชีวิต
แล้ว ได้แก่ สุสาน ฮวงซุ้ย และวิศิษ ฏ์ เตชะเกษม ได้อธิบายว่า ฮวงจุ้ย เกิด ขึนในเมืองจีนมากว่า
6,000 ปี หรือ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล (Essen, 2000) แต่บางคนก็ว่าฮวงจุ้ยเกิดขึนเมื่อ 2,500 ปีก่อน
คริสตกาล (Skinner, 2005) จักรพรรดิ์หูซี เป็นผู้สอนให้มนุษย์เรารู้จักวิธีการที่จะดูสถานที่ เป็น
การพูดถึงเรื่องของการวางต้าแหน่งของตัวอาคาร ช่วงนันท่านเก็บกระดองเต่าได้หนึ่งชิน และใน
กระดองเต่านันมีทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่องกับก้าเนิดดวงดาว ท่านก็เลยเป็นคนสรุปเรื่องของกาลเวลาต่างๆ
ก็ถือเป็นคนแรกที่ริเริ่มระบบกาลเวลา ต่อมาในยุคที่จักรพรรดิ์หวางตี ขึนเป็นปฐมจักรพรรดิ์ ค้นพบ
เข็มทิศขึนมาเป็นคนแรก จึงได้น้ าเรื่องเข็มทิศ กับดวงดาว มาเป็นพืนฐานความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
เนื่ อ งจากขณะนั นราชอาณาจั ก รจี น ถู ก ปกครองโดยกษั ต ริ ย์ ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น แคว้นต่าง ๆ รูปสลัก
เทพเจ้าของแต่ละพืนที่ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะทางภูมิประเทศนันๆ ที่อยู่ในทุ่งหญ้าก็จะเป็นพวก
แพะ ม้า กวาง วัว ลา กลุ่มที่อยู่ภูเขา ทะเล แม่น้า จะเป็นพวกนกอินทรี พวกปลา งู เต่า ในสมัยก่อน
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ต่างคนต่ างที่จ ะลุ ก ล้า พื นที่ ข องแต่ ล ะฝ่ า ย จนกระทั่ ง จั ก รพรรดิ์ ห วางตี ก็ได้รวบรวมทุกฝ่าย
เข้าด้วยกัน โดยท่านได้น้ารูปสลักเทพเจ้า ทุกฝ่ายมารวมให้เป็นจุดรวม ก็ของเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่
ผสมผสานจากหัว กวาง จมูก วัว หูวัว และเกล็ดของปลา อุ้งมือของเสือผสมกับอุ้งมือนกอิน ทรี
กลายเป็น "มังกร" ขึนมา ถือเป็นยุคที่เกิดมังกรเพื่อให้แต่ละฝ่ายรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ประเทศ ส้าหรับณัฐธิดา สุขมนัส. (2545: 108) ได้ให้ความหมายว่าฮวงจุ้ย ว่า ชาวจีนใช้ฮวงจุ้ยเป็น
ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ และใช้ในการเลือกท้าเลที่ตังของสถานที่ส้าหรับคนที่มีชีวิตอยู่ และคนตาย
โดยยึดหลักแห่งความสมดุล และความกลมกลืน ของสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ความอยู่ดีมีสุข แก่สมาชิกในครอบครัว รวมถึงลูกหลาน ฮวงจุ้ยเป็นภาษาแต้จิ๋ว ฮวง แปลว่า ลม จุ้ย
แปลว่า น้า เมื่อน้าค้า 2 ค้ามารวมกันจึงออกเสียงเป็นฮวงจุ้ยในภาษาแต้จิ๋ว และเฟิงสุ่ยในภาษาจีน
กลาง ซึ่งเมื่อแปลตามตัวหนังสือจีนก็คือ ลม-น้า แต่ท่านผู้รู้วิชาฮวงจุ้ยอธิบายว่าฮวงจุ้ยเสมือนลมที่
พัด หวนเกิด ความเข้าใจ และเสมือนน้ าที่ไม่อาจหยิบฉวยไว้ได้ ทังกระแสลม และกระแสน้ าที่
ไหลวนตามธรรมชาติ ล้วนมีอิทธิพลในการแปรเปลี่ย นภูมิป ระเทศ และสภาพแวดล้อ มต่างๆ
นอกจากนี Bloomfield (2004: 16) ได้กล่าวว่า คนจีนมีความเชื่อว่าฮวงจุ้ย เป็นความรู้ของคนจีน
โบราณ มีพลังลึกลับ และได้เข้ามามีบทบาทส้าคัญกับชีวิตมากขึน การสร้างบ้านที่ถูกต้องตามหลัก
ฮวงจุ้ย ความเชื่อในฮวงจุ้ยที่ว่าบ้านที่ดีอยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองต้องสร้างบ้านให้ถูกโฉลกกับเจ้าของ ท้า
ให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านมีความสุข มีสุขภาพดีทังร่างกายและจิตใจ ความเจริญในหน้าที่การงาน และ
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน นอกจากนี ฮวงจุ้ยไม่เพียงแต่จะใช้กับที่อยู่อาศัยของคนที่ยังมีชีวิตอยู่
ยังใช้กับที่อยู่ของคนตาย หรือบ้านของบรรพบุรุษในปรโลกก็ต้องดูให้ถูกโฉลกด้วย
ส่วนเกรียงไกร บุญธกานนท์ (2549) ได้กล่าวว่า ฮวงจุ้ยแบ่งสิ่งต่าง ๆ ในโลกออกเป็น
2 ฝ่าย คือหยิน กับหยาง โดยมีความหมายตรงกันข้าม และเป็นสิ่งที่ใช้หักล้างกัน หรือน้ามาเติมกรณี
มีความพร่องหรือขาดไป โดยหยินจะเป็น ผู้หญิง กลางคืน พระจันทร์ พืนดิน รสหวาน ผัก สิ่งที่เย็น
หยุดนิ่ง ไม่สว่าง สีด้า ส่วนหยางจะเป็น ผู้ชาย กลางวัน พระอาทิตย์ ท้องฟ้า รสขม เนือสัตว์ สิ่งที่
ร้อน เคลื่อนไหว แสงสว่าง สีขาว ส้าหรับการเป็นอยู่ที่ดีการปรับสมดุลให้กับการด้ารงชีวิตถือเป็น
เรื่องส้าคัญ เพราะจะท้าให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการมีสุขภาพดี และประสบความส้าเร็จ
ได้ทังครอบครัว และการท้างาน
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ทิศทางต่างๆ ในฮวงจุ้ย ที่น้ามาใช้ในการก้าหนดทิศทางของอาคาร หรือสถานที่ ฮวงจุ้ย
ได้ก้าหนด ทิศทางต่างๆ ไว้ เพื่อใช้ในการก้าหนดรูปแบบ และความหมาย จาก Steven Post (1998)
ดังนี
ทิศ
สัตว์
ลักษณะ
ความหมาย
ทิศเหนือ
เต่าด้า
สะสม
แทนความเจริญก้าวหน้า
ทิศตะวันออก มังกรเขียว
เกิด
แทนการมีทรัพย์สิน เงินทอง
ทิศใต้
นกฟินกิ ส์สีแดง เติบโต
แทนการมีความมีชื่อเสียง
ทิศตะวันตก เสือขาว
เก็บเกี่ยว
แทนการขยายครอบครัว
Elizabeth Moran, Joseph Yu and Val Biktashev ( 2008 ) กล่าวว่า ฮวงจุ้ยถูกค้นพบครัง
แรกสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) เรียกว่าฮวงจุ้ยดังเดิม เป็นการหาความสัมพันธ์ จากการสังเกต
พลังฟ้า (เวลา) และพลังดิน (พืนที่ภายในและภายนอก) การท้าพลังงานเหล่านีให้อยู่ในสภาพสมดุล
ที่ดีก่อให้เกิดสุขภาพ ความมั่งคั่งที่สมบรูณ์ ระหว่างทศวรรษที่ 1970 และ 1980 เกิดส้านักฮวงจุ้ย
สมัยใหม่ เรียกนิกายหมวกด้า เน้นความมุ่งมาดปรารถนาของชีวิต ความแตกต่างระหว่างฮวงจุ้ย
ดังเดิม กับฮวงจุ้ยสมัยใหม่ ที่เห็นได้ ชัด คือ ฮวงจุ้ยดั งเดิม มีแนวคิดในการใช้ธาตุของเจ้าของให้
สัมพันธ์กับทิศทางของอาคาร ที่อยู่อาศัย ปรับฮวงจุ้ยให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติ เช่น การใช้ฮวงจุ้ย
ของต้าแหน่งธาตุไฟ ให้ใช้เทียนไข หรือหลอดไฟสีแดง ต้าแหน่งธาตุดิน ให้ใช้ก้อนหิน เซรามิค
รูปปั้นที่ท้าด้วยดิน ซีเมนต์ ใช้สีน้าตาล สีเหลือง แต่ส้าหรับฮวงจุ้ยสมัยใหม่เรียกนิกายหมวกด้า เป็น
ส้านักที่มุ่งค้าขาย และเป็นธุรกิจ การน้าความปรารถนาของชีวิต มาเป็นจุดหมายแปดประการ ได้แก่
อาชีพ ความรู้ ครอบครัว ความมั่นคง ชื่อเสียง การแต่งงาน ลูกหลาน และผู้ช่วยเหลือ ส้าหรับฮวงจุ้ย
สมัยใหม่เรียกนิกายหมวกด้า ยังเน้นวิธีแก้ไขฮวงจุ้ยด้วยของต่าง ๆ เช่น รูปปั้นสิงโต ขลุ่ย น้าเต้า
กระจกเงา คริสตัล กบ แมว หรือสิ่งที่เป็นตัวแทนความร่้ารวยต่าง ๆ
วิศิษฏ์ เตชะเกษม (2540) กล่าวถึง ฮวงจุ้ย ประกอบด้วยธาตุทัง 5 ธาตุต้าราอีจิง ที่ได้
ก้าหนดไว้ ได้ แก่ ธาตุน้า ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุโลหะ ซึ่ง ทัง 5 ธาตุ มีวัฎจักรการเสริม
และวัฐจักรการท้าลาย ส้าหรับวัฏจักรเสริมนัน ได้แก่ ธาตุน้าเสริมธาตุไม้ ธาตุไม้เสริมธาตุไฟ ธาตุไฟ
เสริมธาตุดิน ธาตุดินเสริมธาตุโลหะ และส้าหรับวัฏจักรจักรท้าลายนัน ธาตุน้าท้าลายธาตุไฟ ธาตุไฟ
ท้าลายธาตุโลหะ ธาตุโลหะท้าลายธาตุไม้ ธาตุไม้ท้าลายธาตุน้า นอกจากนียังมีการก้าหนดให้ธาตุ
แต่ละธาตุมีทิศเป็นของตนเอง คือ ทิศเหนื อคือธาตุน้า ทิศตะวัน ออกคือธาตุ ไม้ ทิศใต้คือธาตุไฟ
ทิศตะวัน ตกคือธาตุโ ลหะ ส้าหรั บทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวัน ออกเฉียงใต้ ทิศตะวัน ตก
เฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นธาตุดิน จาก Steven Post (1998)
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รูปทรง ทิศ ในการก้าหนดแต่ละธาตุ และวัฏจักรการเสริม
ธาตุน้า
ทิศเหนือ

ธาตุ
โลหะ

ธาตุไม้

ทิศตะวันตก
ทิศตะวันออก

ธาตุดิน
ธาตุไฟ
ทิศเฉียงทัง 4

ทิศใต้

แผนภูมิที่ 2 วัฏจักรเสริมของธาตุทัง 5
ที่มา: Post Steven, The Modern Book Of Feng Shui (New York: Dell Publishing, 1998), 32.
รูปทรง ทิศ ในการก้าหนดแต่ละธาตุ และวัฏจักรการท้าลาย
ธาตุน้า
ทิศเหนือ
ธาตุ
โลหะ

ธาตุไม้

ทิศตะวันตก

ทิศตะวันออก

ธาตุดิน
ทิศเฉียงทัง 4

ธาตุไฟ
ทิศใต้

แผนภูมิที่ 3 วัฏจักรท้าลายของธาตุทัง 5
ที่มา: Post Steven, The Modern Book Of Feng Shui (New York: Dell Publishing, 1998), 32.
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ฮวงจุ้ยยังได้ใ ห้ค วามหมายของทิศ โดยจะแยกทิศออกเป็น 8 ทิศ ได้แก่ ทิศ เหนือ
ทิศตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ทิศตะวัน ออก ทิศตะวัน ออกเฉียงใต้ ทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งทิศแต่ละทิศจะส่งผลต่อการด้าเนินชีวิต ได้แก่ (อ้านวยชัย
ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, 2548)
ทิศเหนือ
จะเป็นเรื่องของ การงาน กิจการ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จะเป็นเรื่องของ ความรู้ การศึกษา
ทิศตะวันออก
จะเป็นเรื่องของ ครอบครัว พ่อแม่
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
จะเป็นเรื่องของ ทรัพย์สิน
ทิศใต้
จะเป็นเรื่องของ ชื่อเสียง การยอมรับ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้
จะเป็นเรื่องของ การแต่งงาน
ทิศตะวันตก
จะเป็นเรื่องของ ลูกหลาน บริวาร
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จะเป็นเรื่องของ การขยายงาน การเดินทาง
นอกจากนีผู้วิจัยยังได้สรุปท้าตารางเกี่ยวกับฮวงจุ้ยจากหนังสือฮวงจุ้ยหลายเล่มเพื่อให้
เข้า ใจง่า ยและมองเห็น แก่น แท้ข องฮวงจุ้ย อย่า งแท้จริงรวมถึงหนังสือของ Evelyn Lip (1997)
การก้าหนดธาตุ ในศาสตร์ฮวงจุ้ยให้สัมพันธ์กับปีเกิด แบ่งธาตุ ออกเป็น 5 ธาตุ ได้แก่
ธาตุน้า ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุโลหะ ในการก้าหนดธาตุต่าง ๆ จะใช้หลักของราชวงศ์จีน
โดยยึดวันส้าคัญจากการใช้วันตรุษจีน เป็นวันตังต้นในการเปลี่ยนธาตุ (Steven Post, 1998)
ธาตุน้า เกิด ปี พ.ศ. ที่ลงท้ายด้วย 5 และ 6 เช่น 2505 2506 2515 2516 2525 2526
ธาตุไม้ เกิด ปี พ.ศ. ที่ลงท้ายด้วย 7 และ 8 เช่น 2507 2508 2517 2518 2527 2528
ธาตุไฟ เกิด ปี พ.ศ. ที่ลงท้ายด้วย 9 และ 0 เช่น 2509 2510 2519 2520 2529 2530
ธาตุดิน เกิด ปี พ.ศ. ที่ลงท้ายด้วย 1 และ 2 เช่น 2511 2512 2521 2522 2531 2532
ธาตุโลหะ เกิด ปี พ.ศ. ที่ลงท้ายด้วย 3 และ 4 เช่น 2513 2514 2523 2524 2533 2534
ทิศทางต่างๆ ในของฮวงจุ้ย ที่น้ามาใช้ในการก้าหนดทิศทางของอาคาร หรือ สถานที่
ฮวงจุ้ย ได้ก้าหนดทิศทางต่างๆ ไว้ เพื่อใช้ในการก้าหนดรูปแบบ และความหมาย ดังนี
ทิศ
สัตว์
ลักษณะ
ความหมาย
ทิศเหนือ
เต่าด้า
สะสม
แทนความเจริญก้าวหน้า
ทิศตะวันออก มังกรเขียว
เกิด
แทนการมีทรัพย์สิน เงินทอง
ทิศใต้
นกฟินกิ ส์สีแดง เติบโต
แทนการมีความมีชื่อเสียง
ทิศตะวันตก เสือขาว
เก็บเกี่ยว
แทนการขยายครอบครัว
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ตารางที่ 1 สรุปตารางความสัมพันธ์ของธาตุทัง 5 กับ องค์ประกอบต่าง ๆ (1)
ธำตุ
น้า

อวัยวะ
ตัน
ไต

อวัยวะรับ
สัมผัส
กระเพาะปัสสาวะ หู

อวัยวะ
สัตว์
เคลื่อนไหว
กระดูก
หมู

บูด

เค็ม

ไม้

ตับ

ถุงน้าดี

ตา

เอ็น

ไก่

สาบ

เปรียว

ไฟ

หัวใจ

ล้าไส้เล็ก

ลิน

เส้นเลือด

แพะ

ไหม้

ขม

ดิน

ม้าม

กระเพาะอาหาร

ปาก

กล้ามเนือ

วัว

หอม

หวาน

ล้าไส้ใหญ่

จมูก

ผิวหนังขน

ม้า

คาว

เผ็ด

โลหะ ปอด

อวัยวะกลวง

กลิ่น

รสชำด

ที่มา: Post Steven, The Modern Book Of Feng Shui (New York: Dell Publishing, 1998), 32.
ตารางที่ 2 สรุปตารางความสัมพันธ์ของธาตุทัง 5 กับ องค์ประกอบต่าง ๆ (2)
ธำตุ

สี

รูปทรง

น้า

ด้า

ไม้

เขียว

ไฟ

แดง

ดิน

เหลือง สี่เหลี่ยมจัตุรัส

โลหะ ขาว

เวลำ

ไม่สมมาตร
รูปทรงอิสระ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า

22.00-05.59

สามเหลี่ยม
ทรงแหลม

10.00-13.59

วงกลม วงรี

06.00-09.59

14.00-17.59
18.00-21.59

ทิศ

ห้อง

วัสดุ

ทิศ
ห้องนั่งเล่น
เหนือ
ทิศ
ห้องนอน
ตะวันออก
ทิศ
ห้องท้างาน
ใต้

แก้ว
กระจก น้า
ไม้ หวาย
กระดาษ
พลาสติก
สังเคราะห์

ทิศเฉียง
ทัง4 ทิศ
ทิศ
ตะวันตก

ดิน หิน
กระเบือง
เหล็ก ทอง
โลหะ

ห้องน้า
ห้องครัว

สภำพ
อำกำศ
เย็น
ชืน
ร้อน
เปียก
แห้ง

ที่มา: Post Steven, The Modern Book Of Feng Shui (New York: Dell Publishing, 1998), 32.
ในขณะที่ วิไลลักษณ์ ชื่นธนวุฒิ (2551) จากงานวิจัย ฮวงจุ้ยเป็น ศาสตร์ที่ว่าด้ ว ย
ธรรมชาติ เราจะอิงธรรมชาติเป็นหลัก และเน้นเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง คนเราเมื่อสุขภาพดี
แล้ว สิ่ง ดี ๆอย่ างอื่น ก็จ ะตามมาเป็น ล้า ดั บยิ่ง ความเจริญมี มากขึ นเท่า ไรความต้ องการที่ จ ะเสพ
ทรัพยากรในทุกด้ านของมนุ ษ ย์ย่อมมีมากขึน และก็ต้ องเกิด การแย่ง ชิง ในทางการท้ามาหากิน
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ประสบความส้าเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง แตกต่างกันไป บ้างก็ว่าเป็นเรื่องของโชคและดวงชะตา ท้าให้
คนบางส่วนหาวิธีการที่จะเสริมโชคของตนเองให้ดีขึน มีทังการไปท้าบุญสะเดาะเคราะห์ เพื่อที่จะ
เสริมบารมีในชาติหน้าตามความเชื่อของคนไทย บางคนก็พยายามศึกษาวิธีอื่นเช่นการตรวจฮวงจุ้ย
ของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร เพราะส่วนใหญ่คนที่ประสบความส้าเร็จร่้ารวยนัน ล้วนมีหลัก
ของฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแทบทังสิน ไม่ว่าจะเป็นแค่ความบังเอิญหรือตังใจ แต่สิ่งที่กระท้านันตรง
กับหลักฮวงจุ้ยอย่างน่าประหลาดใจ
ควำมสำคัญของฮวงจุ้ย
จิตรา ก่อนันทเกียรติ (2552: 57-58) ได้กล่าวไว้ว่า ในการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยที่ดี
ที่สุด ส้าหรั บครอบครั ว ถ้าสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยที่ไม่สอดคล้องกับพฤติ ก รรมของ
ครอบครั ว จะท้าให้สมาชิก ภายในบ้านไม่มีค วามสุข ก่อให้เกิดความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
เจ็บป่ว ย เกิดความรุ่มร้ อน มีแต่ ความยุ่งยากหรืออาจมีเหตุ ไม่ค าดคิดเกิดขึนเมื่อบ้านไม่น่าอยู่
สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยสิ่งอัปมงคล เชื่อกันว่าสาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากความไม่สมดุลทาง
กายภาพ พฤติกรรมของมนุษย์กับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านีล้วนมีอิทธิพล และส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่อาศัยอยู่ในบ้าน การเลือกท้าเลที่ตังของบ้านเรือน และตัวบ้านจ้าเป็นต้องมี
ความสอดคล้องสมดุ ลกลมกลืน กับธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมท้า ให้ค รอบครัว มี ค วามสุ ข
ความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงในชีวิต และครอบครัว ส่วน Freena Bloomfield (1983) มีแนวคิดว่า
ความเชื่อในการเลือกสรรท้าเลที่ตั งของสถานที่ ทังส้าหรับคนเป็น และคนตายของคนจีน นั น
คนเป็น และคนตายมิได้แยกจากกันโดยสินเชิง ยังมีความผูกพัน และปฏิบัติต่อกัน โดยคนเป็นยัง
เคารพกราบไหว้ และนับถือคนตาย ยังปฏิบัติคนตายอย่างสม่้าเสมอ เพราะคนตายเป็นบรรพบุรุษ
เป็นต้นตระกูล เป็นเชือสายที่คนเป็นต้องแสดงความกตัญญูเคารพ กราบไหว้ เพื่อท้าให้ผู้ที่อาศัยใน
บ้านมีความสุขในครอบครัว ความเจริญในหน้าที่การงาน ด้านสุขภาพดีทังร่างกายและจิตใจ และ
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน และความเชื่อ ในฮวงจุ้ยที่ว่าบ้านที่ดีอยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง
นอกจากนี ณัฐ ธิด า สุข มนัส (2545) ได้ศึก ษาความเชื่อ เรื่องฮวงจุ้ยในวิถีชีวิตของ
ชาวไทยเชือสายจีนในกรุงเทพมหานคร ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเป็นองค์ประกอบความรู้ของชาวจีนที่
ปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันคนไทยเชือสายจีนยังคงยึดถือปฏิบัติอยู่จริง ฮวงจุ้ยนันนอกจากจะ
เป็นศาสตร์ที่ให้ค วามรู้เรื่องอ้านาจ (Power) เรื่องพลังเรื่องความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ เหนื อ
ธรรมชาติแล้ว เรื่องของฮวงจุ้ยยังเป็นเรื่องอิทธิพลของพลังชี่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
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ประโยชน์ทไี่ ด้จำกฮวงจุ้ย
เพื่อให้เห็นประโยชน์จากฮวงจุ้ย ผู้วิจัยได้จัดท้าตารางขึนเปรียบเทียบระหว่าง Elizabeth
Moran, Joseph Yu และ Val Biktashavv (2005: 48-49 ) ที่ได้สรุปสิ่งที่ฮวงจุ้ยสามารถส่งผลให้เกิด
ตามอุดมคติ (Ideology) จ้านวน 20 ข้อกับ Simon Brown (1999: 5) ได้กล่าวว่า ฮวงจุ้ย มีส่วนช่วยให้
การด้าเนินชีวิตดีขึนได้ โดย ฮวงจุ้ย จะมีส่วนช่วยท้าให้ได้รับประโยชน์ 11 ข้อ
ตารางที่ 3 ประโยชน์ของฮวงจุ้ย
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

แนวคิด Elizabeth Moran
สุขภาพดีขนึ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดใี นครอบครัว ที่ท้างาน
รู้สึกสบายใจยิ่งขึนในบ้านและหรือที่ออฟฟิศ
ส่งเสริมการนอนหลับให้ดขี ึน
กระตุน้ ชีวติ สังคม
ได้แต่งงาน
ตังครรภ์หรือป้องกันการแท้ง
รู้สึกควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึน
น้าความเคารพและชื่อเสียงมาให้
ได้งาน เงินเดือนขึน ได้รับการเลื่อนต้าแหน่ง
การหาอพาร์ทเม้นท์ บ้าน หรือ ธุรกิจได้
ป้องกันการแยกกันอยู่หรือหย่าร้าง
เพิ่มแรงจูงใจ

แนวคิด Simon Brown
สุขภาพดีขนึ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวดีขึน
ได้รับความผ่อนคลายในการอยู่อาศัย
การพักผ่อนหลับนอน ได้เต็มที่
การใช้ชวี ิตในสังคมมีสีสัน
ชีวิตรักและความสัมพันธ์ทางเพศสมบรูณ์
มีโอกาสตังครรภ์หรือการมีบุตร
สามารถควบคุณอารมณ์และความรู้สึกได้ดี
ได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียง
ระบบการเงินที่คล่องตัว
เพิ่มโอกาสในการขายที่อยู่อาศัย
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ตารางที่ 3 ประโยชน์ของฮวงจุ้ย (ต่อ)
ล้าดับ
14
15
16
17
18
19
20

แนวคิด Elizabeth Moran
เสริมสร้างนิสัยการศึกษาเล่าเรียนที่ดีขึน
เพิ่มความคิดสร้างสรรค์
ขจัดความซึมเศร้า
ธุรกิจดีขึน
ป้องกันคดีความหรืออิทธิพลของความมุ่งร้าย
ป้องกันอุบัติเหตุ
ขจัดปัดเป่าการเสพติด

แนวคิด Simon Brown

ที่มา: Elizabeth Moran, Yu Joseph, and Biktashev Val, The complete idiot’s guide to Feng
Shui (USA: 3 edition, 2005), 48-49.
ในการวิจัยเรื่อง ฮวงจุ้ย ความเชื่อ อ้านาจ (Power)ในการจัดการ และการสร้างพืนที่
ทางสังคม จะพบว่าฮวงจุ้ยเป็น ภูมิปัญญา ความรู้ดังเดิมของจีน เป็นศาสตร์โบราณ ที่เกิดขึนในเมือง
จีน กว่า 6,000 ปี โดยเกิดขึนในราชส้านักจีน และมีการเผยแพร่สู่ประชาชน จากการศึก ษาเรื่อง
ฮวงจุ้ยอย่างเป็นขันเป็น ตอน อย่า งละเอีย ด พิถีพิถัน พบว่า แท้จ ริง แล้ว ฮวงจุ้ย เป็น เรื่อ งของ
ความกลมกลื น ไปกั บ ธรรมชาติ และมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ เจริ ญ เติ บ โต และ ประสบ
ความส้าเร็จ เพื่อให้ก ารเป็นอยู่ของเจ้าของบ้าน มีค วามสุข มีฐานะมั่น คง สุขภาพดี เพื่อป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึนแก่ ธุรกิจ และครอบครัว และเพื่อสร้างความมั่นใจในการอยู่อาศัย และที่ส้าคัญ
คือการเสริมสร้าง ความอยู่ดีมีสุข แก่ผู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ดังนันความเชื่อ เรื่องฮวงจุ้ย จึงยังปรากฏ
อยู่ในสังคมไทย
แนวคิดเกี่ยวกับควำมเชือ่ (Believe)
ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึนกับมนุษย์ และถือว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึง่
การด้ารงชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณที่มีความเจริญทางด้านวิชาการน้อย ความเชื่อจึงเกิดจาก
การเกิดขึน และการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มนุษย์เชื่อว่า เกิดจากอ้านาจ และ
การดลบันดาลของผู้วิเศษ เช่น พระเจ้า เทวดา หรือ ภูตผีปีศาจ ปรากฎการณ์ที่เกิดขึนมักจะเกี่ยวข้อง
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กับภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ เช่น แผ่นดิ นไหว น้ าท่วม ไฟไหม้ ฟ้าร้อง
ฟ้าผ่า ฝนตก พายุ ซึ่งมีทังที่อ้านวยประโยชน์ และเป็นอันตรายต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จึง
พยายามที่จะคิดหาวิธีการที่จะก่อให้เกิดผลในทางที่ดี และเกิดความสุขให้กับตนเอง เพื่อกระท้าต่อ
สิ่งที่มีอ้านาจ (Power)เหนือธรรมชาติเหล่านัน ท้าให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นพิธีกรรม หรือ
ศาสนาเกิดขึน
ควำมหมำยของควำมเชื่อ
ค้าว่า “ความเชื่อ” มีความหมายอยู่หลายความหมาย นักวิชาการและผู้รู้ได้ให้ความหมาย
ของความเชื่อไว้ในแง่มุมต่างๆ ดังนี
ราชบัณฑิตยสถาน (2525: 278) ให้ความหมายของความเชื่อ ว่าหมายถึง เห็นตามด้วย
มั่นใจ ไว้ใจ นับถือ และในลักษณะคล้ายกันนี ส่วนมานิต มานิตเจริญ (2514: 453) กล่าวว่าความเชื่อ
หมายถึง เห็นจริงด้วย วางใจ ไว้ใจ มั่นใจ และนับถือ ความเชื่อตามพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา
อังกฤษ – ไทย (2524: 42) ให้ความหมายเกี่ยวกับความเชื่อไว้ 2 นัยด้วยกัน คือ
1. การยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งได้ว่าเป็นความจริง การยอมรับเช่นนีโดยสารัตถะ
ส้าคัญ แล้ว เป็น การรั บเชิงพุ ทธิปัญ ญา แม้ ว่าจะมีอารมณ์สะเทือนใจเข้ามาประกอบร่ว มด้ ว ย
ความเชื่อจะก่อให้เกิดภาวะทางจิตขึนในบุคคลซึ่งอาจจะเป็นพืนฐาน ส้าหรับการกระท้าโดยสมัคร
ใจของบุคคลนัน
ความเชื่อ อาจจะมีพืนฐานจากข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ
บางครังเกิดจากการคิดไปเอง การเข้าข้างตัวเอง และอาจมีพฤติกรรมผิด ๆ ที่แสดงถึงความเชื่ออย่าง
งมงาย แม้ว่าความจริงจะต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณา แต่ความจริงก็มีต้นทางจากความเชื่อมา
ก่อน ผลที่ได้จากความจริงที่แท้ก็คือการตรวจสอบความเชื่อ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในพืนฐานความ
เชื่อนัน
2. การยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งว่า เป็นจริงโดยที่ยังมิได้พิสูจน์ได้โดยวิธีการของ
วิทยาศาสตร์
ความเชื่อ คือ การยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ งเป็นความจริงหรือเป็น สิ่งที่เราไว้ใ จ
ความจริงหรือความไว้วางใจที่เป็นรูปของความเชื่อนัน ไม่จ้าเป็นว่าจะต้องเป็นความจริงที่ตรงตาม
หลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตร์ใดๆ คนที่เชื่อในฤกษ์ยามก็จะถือว่า วันเวลาการโคจรของดวงดาว
จะก่อให้เกิดผลต่อตัวมนุษย์ คนที่เชื่อเครื่องรางของขลังก็จะมีความยึดมั่นว่า เครื่องรางของขลัง

27
ให้คุณให้โทษแก่ตนได้จริง ตัวอย่างของความเชื่อ ได้แก่ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ โชคลาง ของขลัง
ผีสาง นางไม้ ความเชื่ออ้านาจ (Power)ลึกลับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เหล่านีเป็นต้น
ในขณะที่ ดนัย ไชยโยธา (2548: 33) กล่าวว่า ความเชื่อหมายถึงการยอมรับว่าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งมีอยู่จริง และมีอ้านาจ (Power)ที่จ ะบัน ดาลให้เ กิด ผลดีห รือ ผลร้า ยต่อการด้ารงชีวิตของ
มนุษย์ แม้ว่าสิ่งนันจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มชน ส้าหรับ
Fishbein & Ajzen (1970) ได้ให้ค้าจ้ากัดความว่าความเชื่อในของแต่ละบุคคลจะส่งผลต่อพฤติกรรม
โดยขึนอยู่กับความเชื่อมั่นในทัศนคติและความคาดหวัง ของบุคคลนัน นันทา ขุนภักดี (2547: 46)
ได้ศึกษาความเชื่อของคนไทยในอดีต และกล่าวสรุปไว้ว่าความเชื่อมีมูลเหตุมาจากความไม่รู้เพราะ
ความไม่รู้จึงก่อให้เกิดความกลัว เมื่อมีความกลัว แล้ว จึง ได้ส ร้า งความเชื่อ มาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ
ความเชื่อจึงหมายถึง สภาพที่บุคคลให้ความมั่นใจ ยอมรับ เห็นคล้อยตาม และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วน้าไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ทราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจเห็น
คล้อยตามและปฏิบัติตามด้วย โดยไม่กังวลว่าความเชื่อนันๆจะมีเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้หรือไม่
ก็ตาม นอกจากนี อ้านวยชัย ปฎิพัทธ์เผ่าพงษ์ (2548: 27) ในชีวิตมนุษย์นันต้องพบกับสิ่งที่ไม่ได้
คาดหมายไว้ เป็น สิ่ง ที่เ หนือ ธรรมชาติ ความเชื่อ จึง มีค วามจ้า เป็น ต่อ มนุษ ย์ ความเชื่อ สร้าง
ความมั่นใจก่อนที่จะลงมือท้าอะไร โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับอนาคต ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์
สงสัยและไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นอะไร หรือจะมีอะไรเกิดขึนตามมา ความเชื่อจะมาใน
รูปแห่งความหวัง และสามารถท้าให้ชีวิตจะยังคงด้าเนินต่อไปได้และท้าให้เกิดความมั่นใจ ท้าให้ดี
ขึนตามล้าดับเพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างสบายใจ
แนวคิดและควำมเป็นมำของควำมเชื่อ
ความเชื่ อ เริ่ ม จากการที่ ม นุ ษ ย์ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ธรรมชาติ เมื่ อ ธรรมชาติ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ดีท้าให้ ความเป็นอยู่ดีขึนหรือสร้างความเสียหาย ท้าลายชีวิต
และทรัพย์สิน ท้าให้มนุษย์เกิดความคิดว่าธรรมชาติ ต้องมีบางสิ่งที่อยู่เบืองหลังมี อ้านาจ (Power)
ในการก่อให้เกิดคุณและโทษแก่ต นได้ แต่ ไม่ส ามารถหาเหตุผ ลหรือ พิสูจ น์ไ ด้ว่า มีที่มาอย่างไร
มนุษย์จึงได้สร้างจินตนาการของตนเองขึนมาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลาย โดยมี
การแสดงออกทางพฤติก รรมต่ า งๆ มากน้อ ยขึ นอยู่กับ ความเชื่อ นั นๆ การความเชื่อ ที่ไ ด้รับ
การยอมรับ และมีการปฏิบัติ จะได้รับการถ่ายทอดมายังลูกหลาน (ฐาปณี เรียบเรียง, 2549)
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Fishbein and Ajzen (1970) ได้ให้ความหมายของความเชื่อ คือ “ความเชื่อของแต่ละ
บุคคลจะส่งผลต่อพฤติกรรม โดยขึนอยู่กับความเชื่อมั่นในทัศนคติและความคาดหวังของบุคคลนัน
และขึนอยู่กับความเชื่อของบุคคลอื่น และความเชื่อของสังคม”
จากค้าจ้ากัดความต่างๆ ข้างต้น ผู้วิจัยจึงพอสรุปความหมายของความเชื่อไว้ว่า “ความเชื่อ”
หมายถึง การยอมรับในสิ่งต่างๆ ว่าเป็นจริง มีอยู่จริง และมีอ้านาจ (Power) ที่จะบันดาลให้เกิดผลดี
หรือผลร้ายต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ถึงแม้ว่าสิ่งนันจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงด้วย
เหตุผล แต่เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มชนหรือสังคม
ควำมเชื่อวัฒนธรรมของสังคมไทย (Thai Culture Believe)
ความเชื่อส่ว นใหญ่ของมนุ ษย์เกิดขึนจากความสัมพัน ธ์ระหว่างมนุ ษย์กับธรรมชาติ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึนจะส่งผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์ในด้านให้คุณประโยชน์และให้โทษ บางครัง
สิ่งที่เกิดขึนไม่สามารถหาสาเหตุ และเหตุผลมาอธิบายได้ ท้าให้มนุษย์สร้างจินตนาการเพื่อท้าให้
รู้สึกปลอดภัย หรือสบายใจ ส้าหรับสังคมไทยมีความเชื่อที่หลากหลาย ขึนอยู่กับลักษณะโครงสร้าง
ของประเพณี วัฒนธรรม ท้าให้พิธีกรรมตามประเพณี มีธรรมเนียมและรูปแบบการปฏิบัติที่แปลก
แตกต่างกันไปด้วย
ความเชื่อที่ปรากฏอยู่ใ นสัง คมไทย สามารถแบ่ง ออกเป็น กลุ่ม ของความเชื่อ ดังนี
(สมภพ สังข์สุวรรณ, 2553)
1. ความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนา เนื่องจากสังคมไทยมีพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ มาตังแต่บรรพบุรุษ และยึดหลักค้าสอนทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระรัตนตรัยเป็นแนวทาง
ในการด้าเนินชีวิต จึงมีความเชื่อ คือ
1.1 ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ผลของการกระท้าจะเกิดขึนกับผู้ที่ได้กระท้าสิ่งนันไว้
ใครท้าดีย่อมได้ดี ใครท้าชั่วย่อมได้ชั่ว ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
1.2 ความเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็น เรื่องที่ปรากฏ
ในค้าสอนของศาสนาพุทธ มนุษย์ที่มกี รรมอยูจ่ ะต้องเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะหมดกรรม
1.3 ความเชื่อเรื่องกฎแห่งธรรมชาติ ทุกอย่างมีเกิดขึน มีอยู่ และดับไป
1.4 ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ใครท้าดีได้ขึนสวรรค์ ใครท้าชั่วตกนรก
2. ความเชื่อเกี่ยวกับวิทยาคมเป็นความเชื่อในสิ่งลึก ลับที่ปัจ จุบัน ยังไม่สามารถพิสูจ น์
ทราบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แยกออกได้เป็น 2 เรื่อง คือ
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2.1 ความเชื่อเรื่องเวทมนตร์คาถา เป็นความเชื่อเกีย่ วกับตัวอักษร อักขระ หรือบทสวด
ซึ่งเป็นภาษาเฉพาะเชื่อว่ามีพลังและอ้านาจ (Power) ลึกลับแฝงเร้นอยู่หากน้าไปใช้ตามก้าหนด
2.2 ความเชื่อเรื่ องเครื่องรางของขลัง เป็น ความเชื่อในวัต ถุ หรือสิ่งของที่เกิดขึน
เองตามธรรมชาติที่สามารถป้องกันอันตราย และดลบันดาลให้เกิดในสิ่งที่ต้องการ
3. ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นความเชื่อในเชิงบวก ที่ได้รับการยอมรับ และอยู่คู่กับ
คนไทยมาแต่อดีต เป็นความเชื่อที่ได้รับการสืบทอดและปฏิบัติต่อกันมา และยังปรากฏให้เห็นอยู่ใน
สังคมไทย เช่นการไหว้สักการะสถานที่ พระพุทธรูป พระเครื่อง พระเกจิ รูปเหมือนพระเกจิที่
ส้าคัญ
4. ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา เป็นความเชื่อในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ มีความลึกลับสามารถ
ให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ ได้รับการจินตนาการว่ามีอิทธิฤทธิ์และอ้านาจ (Power) เหนือมนุษย์ แต่
ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์
5. ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เป็น ความเชื่อที่ใ ช้ก ารเคลื่อนตัว ของดวงดาวตามวิชา
ดาราศาสตร์มาพยากรณ์ เป็นความเชื่อที่มีการสืบทอดมา
6. ความเชื่ อ เรื่ องเคล็ด และการแก้เคล็ดทางไสยศาสตร์ เป็นความเชื่อที่เน้นการเป็นวิธี
รักษาอาการเจ็บป่วย หรือ การแก้ไขในสิ่งไม่ดีให้ดีขึนโดยต้องกระท้าบางอย่างเพื่อให้เกิดผลตามที่
ต้องการ
ความเชื่อเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึนมี
ทังที่สร้างประโยชน์ และท้าให้เกิดความเสียหาย ซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์
สร้างจินตนาการเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจและได้สืบทอดความเชื่อนัน จึงปรากฏพฤติกรรม และ
พิธีกรรมต่าง ๆ ขึนในสังคม
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ฮวงจุ้ย เป็นความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ ที่ปรากฏอยู่ในสังคม
และมีการสืบทอดกันมา ดูได้จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน ทังภาษาพูด ภาษาเขียน วัจนภาษา
และอวัจนภาษา นอกจากนียังมีการเรียนการสอน การผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ย หรือการน้าฮวงจุ้ย
มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่มีความสนใจอย่างแพร่หลาย
ในการวิจัยครั งนี ผู้วิจัยมีจุด ประสงค์เพื่อศึก ษาความเชื่อของผู้ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องกับ
ฮวงจุ้ยโดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม และความเชื่อในส่วนของ ฮวงจุ้ย เพื่อเป็น
แนวทางในการวิจัยครังนี โดยมีเนือหาของแนวคิด
วิมลรัต น์ หงส์ร่อน (2537) ได้ วิจัย มาแล้ว กว่า 20 ปีใ นเรื่อง “ฮวงจุ้ย บทบาท
ความเชือ่ เรื่องฮวงจุ้ยต่ อการท้ากิจการของชาวจีนแต้จิ๋ว : กรณีศึก ษา ธุรกิจ การค้าย่านเยาวราช
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ตังแต่วงเวียนโอเดียนถึงสี่ แ ยกราชวงศ์ และได้ ผ ลสรุ ป ว่ า เจ้ า ของกิ จ การโดยมากมีค วามเชื่อ
ว่าฮวงจุ้ยมีบทบาทต่อการท้าธุ ร กิ จ และ เป็ น ตั ว บ่ ง ชี ถึ ง ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งและความล้ ม เหลว
ของกิจการตนเองได้ การจัดฮวงจุ้ยที่ถูกเป็นเสมือนขวัญ และก้าลังใจ ในการท้าธุรกิจให้ก้าวหน้า
ต่อไปในอนาคต และจะยังคงอยู่เพื่อสร้างความมั่นคงต่อการท้าธุรกิจ วรเทพ บุณฑริกมาศ (2555)
วิจัยเรื่อง ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของคนไทยเชือสายจีน เขตเทศบาล
เมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่าคนไทยเชือสายจีนที่ประกอบธุรกิจจะมีวิธีการด้าเนิน
ธุรกิจ แนวความคิดและความเชื่อต่างๆสืบทอดต่อกันมา และมีความเชื่อว่าฮวงจุ้ย สามารถท้าให้
ธุรกิจ เกิด ความเจริ ญรุ่ งเรื องได้ดี จึง ก่อ ให้ก ารสืบ ทอดทางการปฏิบัติจ นกลายเป็ นประเพณี
การประกอบธุรกิจของคนไทยเชือสายจีน มีองค์ประกอบคือ ที่อยู่อาศัย สถานที่ประกอบธุรกิจ และ
สุสาน ทัง 3 สิ่งจะต้องมีความสัมพันธ์ สอดคล้อง และส่งเสริมซึ่งกันและกัน จึงจะท้าให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าของการประกอบธุรกิจ ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ (2545: 34-35) ได้กล่าวว่า คนจีนจะได้
อพยพเข้ามาตังรกรากอยู่ในประเทศไทยมาหลายร้อยปี โดยคนจีนที่เข้ามาตังรกรากอยู่ในประเทศไทย
ยังคงมีความเชื่อ และยึดมั่นต่อประเพณีที่เคยปฏิบัติ สืบทอดต่ อกัน มาจากบรรพบุรุษอย่างมั่นคง
ถึงแม้ว่าจะมีวัฒนธรรมอื่นเข้ามาปะปนก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะท้าลายวัฒนธรรมดังเดิมของชาวจีน
ได้ โดยคนจีนยังมีการด้ารงรักษาประเพณีความเชื่อของตนเอง โดยที่ไม่ยอมให้วัฒนธรรมอื่นใดเข้า
มาผสมปะปนได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวท้าให้ชาวจีนในประเทศไทยยังคงมีค วามเชื่อและยึดถือแนว
ปฏิบัติดังเดิมในการด้าเนินชีวิตที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษถึงปัจจุบันอย่างเหนียวแน่น
ความเชื่อดังเดิมของชาวจีนได้ถูกน้ามาประยุกต์ใช้กบั ทุกเรื่องในชีวิตประจ้าวัน เช่น ความเชื่อเก่าแก่
เรื่องฮวงจุ้ย ได้ถูกน้ามาดัดแปลงใช้กับการประกอบอาชีพการค้าซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพดังเดิมของคน
จีนตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี วัชระ มานิตราษฏร์ (2545) ได้ท้าการวิจัย เรื่องการศึกษาฮวงจุ้ย
ที่สะท้อนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาผู้ประกอบการค้าที่ตังร้านอยู่บนถนนเยาวราช
ประชาชนได้น้าความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยมาใช้ในชีวิตประจ้าวันโดยการตกแต่งอาคารร้านค้าตามหลัก
ฮวงจุ้ย เนื่องจากประชาชนมองว่า แม้ได้อยู่อาศัยในท้าเลที่ถือว่ามี ฮวงจุ้ยที่ดี และอนุตรา สารผี ล
(2545) ได้วิจัยเรื่อง “ฮวงจุ้ย : ความเชื่อเชิงพาณิชย์ ศึกษากรณี หมู่บ้านโนเบิล วานา สาขาปิ่นเกล้า
ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่พอใจที่โครงการน้าหลักฮวงจุ้ยมาใช้ในการออกแบบและสร้างบ้าน
เนื่องจากมคี วามเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงผู้อยู่อาศัย และท้าให้บ้านน่าอยู่ขึน ทางด้านสถาปนิกจึงมี
การน้าฮวงจุ้ยมาใช้ในการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าในเชิงพาณิชย์มาก
จากแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อท้าให้ผู้วิจัยพบว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่
กับมนุษย์ตั งแต่ แรกเริ่ม ความเชื่อคือพฤติ กรรมที่เป็นผลจากความกลัว ความกลัว มนุษย์ในสิ่งที่
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จับต้องได้ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ บางครังความกลัวก็เป็นสิ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอดภายในครอบครัว
หรือแม้แต่สังคม ท้าให้มนุษย์หาทางออกทุกทางเพื่อที่จะหนีออกจากสภาวะความกลัว โดยสร้าง
จินตนาการ หรือยอมรับความคิดเห็นบางอย่างที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ และกลาย
มาเป็นความเชื่อ ส้าหรับความเชื่อในฮวงจุ้ยนันได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศจีน กว่า 6,000 ปี
และได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยมีแบบแผนการคิด การก้าหนดลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
ความรู้ที่ชัดเจนจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ส้าคัญของฮวงจุ้ย
ในการศึกษาครังนีจะพบว่า ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เป็นความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมไทย
ศิรินญา นภาศัพท์ (2551) พบว่าประโยชน์ที่เด่นชัดของโหราศาสตร์คือ ช่วยในการท้าความเข้าใจ
อุปนิสัยและศักยภาพของตนเอง รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเพื่อการพัฒนาให้ดีขึนและถูกทิศทาง ช่วย
ให้เข้าใจผู้อื่น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นอุปกรณ์ช่วยในการให้การปรึกษา และช่วยท้า
ให้เข้าใจธรรมชาติมากขึนโดยเฉพาะเรื่องกรรม นอกจากนีจากการวิจยั ของ พชรพรรณ พรรณเปรม
(2552) พบว่า ผู้ประกอบการเคยใช้บริการ ฮวงจุ้ยมากที่สุด ในการเปิดกิจการ และเพื่อตรวจสอบ
โชคชะตาของตนเองว่าเหมาะสมกับธุรกิจ ที่จ ะท้า หรือ ไม่ห รือ ไม่ ฮวงจุ้ย ได้เ ข้า มาสู่สัง คมไทย
และเป็นที่นิยมเพิ่มขึน ละเอียด ศิลาน้อย (2530) ได้อธิบายเรื่องฮวงจุ้ยหรือเฟิงสุ่ย (FengShui) ไว้ว่า
“คุณ สมบั ติ ท างธรณี วิ ท ยา ทางบรรยากาศ และทางจิ ต ของสถานที่ ตั งอาคารทุ ก ๆ แห่ งอั น
เป็นสถานที่ซึ่งมีศักยภาพสูงจะถูกประมวลหรือประเมินเข้าด้วยกันโดยวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่งจะ
เป็นตัวก้าหนดต้าแหน่ งที่ตังและวางแปลนอาคารบ้านเรือนทังหมด รวมทังสิ่งก่ อสร้างชนิดต่าง ๆ
ตลอดทั่วทังประเทศจีนเลยทีเดียว และวิทยาศาสตร์สาขานันก็คือเฟิงสุ่ยนั่นเอง
การศึกษาฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)ในการจัดการ และการสร้างพืนที่
ทางสังคม จะเป็น การศึก ษาที่มาของความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่เกิด ขึนในสัง คมไทย โดยเป็ น
การน้าแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับโลกทัศน์ และอุดมคติ (World View and Ideology)
มนุษย์มีความต้องการหลายสิ่งในการด้ารงชีวิต เพื่อให้ตนเองสามารถด้ารงอยู่ได้อย่างมี
ความสุข โลกทัศน์เป็นสิ่งที่มีความส้าคัญต่อชีวิต และในการด้าเนินชีวิตของแต่ละคนจะต้องอาศัย
โลกทัศน์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากการพิจารณา หรือการคิดไตร่ตรองจากประสบการณ์เดิมของตน
ระบบความคิด ความเห็น หรือความคิดเห็น และความเชื่อ ในวิถีชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งๆ จะเป็น
เพียงภาพสะท้อนของทัศนะพืนฐานอันเดียวกัน และส้าหรับอุดมคติ คือ เป้าหมายแห่งชีวิตของตน
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ซึ่งเกิดจากความต้ องการ เป็น สิ่งที่ เกิด จากจิน ตนาการ โดยจิน ตนาการถือเป็นสิ่งที่ดี ที่เป็นสิ่งที่
ท้าแล้วน้ามาซึ่งความสุข และความจริงที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
โลกทัศน์ (World view)
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับเว็บสเตอร์ (Webster, 1998) บัญญัติไว้ว่า โลกทัศน์คือ
ความคิดรวบยอดที่มีต่ อเหตุ ก ารณ์ต่ าง ๆ และโลกโดยรวม ที่ก่อให้เกิด มุมมองทางปรัชญาหรือ
ความเข้าใจต่อจักรวาล Redfield (1962) ได้ให้ความหมายทางมานุษยวิทยาว่า โลกทัศน์ของแต่ละ
บุคคลสามารถที่จะถูกกระทบและสั่น คลอน หรือเปลี่ยนแปลงได้ใ นระหว่า งการมีป ฏิสัม พัน ธ์
ไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ร ะหว่างมนุ ษย์กับธรรมชาติ มนุ ษ ย์กับมนุษ ย์ หรือมนุ ษ ย์กับ พระเจ้า โดย
1) โลกทัศน์ทุกแบบเริ่มจากบุคคลในฐานะที่เป็นผู้ดู และเป็นผู้ที่มีความคิดเป็นของตนเอง ทุกคน
มองออกจากตัวเองไปยังโลกภายนอก จากมุมมองที่กา้ หนดว่าตนเป็นใคร และอยู่ ต รงไหนของ
จัก รวาล 2)โลกทัศ น์เ ป็ น สิ่ง ที่ก้า หนดความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งมนุษ ย์กับ มนุษ ย์ และมนุษ ย์ กับ
สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น มนุษย์กับธรรมชาติ หรือพระเจ้า
ส่วน Chidester (1987) ได้ให้ความหมายทางสังคมศาสตร์ ว่า โลกทัศน์ (World view)
หมายถึง มุมมองพืนฐาน(basic perspective) ที่บุค คลหรือ กลุ่ม ชนใช้ใ นการรับ รู้ ตีความ และ
จินตนาการของโลกที่พวกเขาอยู่โดยโลกทัศน์ของบุคคลหรือกลุ่มชนจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับสถาบันสังคมต่าง ๆ (social institutions) อย่างไม่สามารถแยกได้ เนื่องจากสถาบันสังคมจะเป็น
ตัวก้าหนดคุณค่าพืนฐาน(basic values) ให้แก่บุคคลว่า อะไรคือสิ่งที่จ้าเป็น ต้องการหรือปรารถนา
ซึ่งในโลกอดีต สถาบันศาสนาเป็นสถาบันส้าคัญที่ก้าหนดคุณค่าให้แก่บุคคลและกลุ่มชน ในสังคม
สมัยใหม่มีสถาบันสังคมต่าง ๆ มากมายที่มีหน้าที่ แ ตกต่า งกัน ไป เช่น สถาบัน ศาสนา แรงงาน
การศึกษา การแพทย์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ “คุณค่า” เปรียบเทียบได้กับสินค้าที่ถูกผลิต สร้างสรรค์ และ
เผยแพร่โดยสถาบันสังคมต่าง ๆ เหล่านัน ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษของสถาบันสังคมจะ
สร้างสมบ่มเพาะวิธีคิดและคุณค่าตามแบบโลกทัศน์สมัยใหม่
ในขณะที่ Charies K. Wilber (2001) ได้ให้ความหมายของโลกทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์ ว่า
1. ธรรมชาติของมนุ ษ ย์ คือ มนุ ษ ย์ถูก จูงใจด้ว ยผลประโยชน์ส่วนตัว (self-interested)
และมนุษย์มีเหตุผล (rational) มนุษย์จึงมีความต้องการ และพยายามที่จะแสวงหาผลประโยชน์ขัน
สูงสุดให้แก่ตน
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2. จุดมุ่งหมายในชีวิตของมนุษย์ เป็นปัจเจกส่วนบุคคล คือ ต้องการแสวงหาความสุข
ตามแต่การนิ ยาม “ความสุข ”ของแต่ ละคน ทุก คนจึงมีอิสรภาพในการกระท้า เพราะเป็นสิ่งที่ดี
ที่ปัจเจกบุคคลจะได้รับในสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของตน
3. โลกสังคมอุดมคติ (Idea social world) คือ โลกที่ให้อิสรภาพแก่ปัจเจกบุคคลในอันที่
จะแข่งขันซึ่งกันและกัน โดยอยู่ ภ ายใต้ เงื่อนไขของความขาดแคลน เพื่อการบรรลุเป้าหมายแห่ง
ผลประโยชน์ของตนเอง
จากแนวคิด เรื่ องโลกทัศน์ (World view) ผู้วิจัย สรุปได้ ว่า โลกทัศ น์ (World view)
คือความคิด และจินตนาการ ของปัจเจกบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับสิ่งที่อยู่รอบตัว
ทังกับมนุษย์เอง หรือกับธรรมชาติ รวมถึงมนุ ษ ย์กับสถาบัน ต่ าง ๆ ที่เ กิด ขึ นในสัง คม โลกทัศ น์
(World view) ของปัจเจกบุคคลสามารถท้า ให้ สั่น คลอนได้ ห ากได้รับ ผลกระทบจากภายนอก
การมองหาประโยชน์ให้กับตนเอง และความต้องการความสุข ซึ่งเป็นความต้องการพืนฐานที่ทุกคน
ท้าได้อย่างอิสระ และหากว่าสถาบันใดก็ตามที่ต้องการเข้ามามีอิทธิพลเหนือโลกทัศน์ (World view)
ต่อผู้อื่น ตัวสถาบันเองต้องสร้างคุณค่าของตนเองด้วย สินค้า และบริการที่มีคุณภาพ และมีความ
เชี่ยวชาญพิเศษ จึงจะท้าให้สังคมยอมรับ เกิดการบ่มเพาะวิธีคิดและคุณค่าตามแบบโลกทัศน์ (World
view) สมัยใหม่ตามที่สถาบัน ต้ องการ ฮวงจุ้ยก็เช่นเดียวกัน มีองค์ประกอบที่ส้าคัญ คือเป็น สิ่ง ที่
สนองความคิด จินตนาการ และความต้องการของบุคคล ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันที่มีอิทธิพล
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการน้าฮวงจุ้ยไปใช้
อุดมคติ (Ideology)
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณ ฑิต ยสถาน,
2554) คือ จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง ทางใดทางหนึ่งที่
มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน
แนวคิดของ Antoine Louis Claude Destutt de Tracy นักวิชาการชาวฝรั่ งเศส ซึ่งมีชีวิต
อยู่ในระหว่างปี ค.ศ. 1754-1836 ใช้เรียกการศึกษาอย่างมีระบบพวก Enlightenment ทีเ่ ชือ่ ว่าความรู้
ทีแ่ ท้จริงสามารถหาได้โดยอาศัยประสบการณ์ อุดมคติ (Ideology) เป็นการศึกษากระบวนการของ
การสร้างความคิด และความคิดเป็นสิ่ งที่ได้รับจากสิ่งต่างๆ ที่ล้อมรอบคนเราอยู่ ดังนันการเรียนรู้
อย่างประจักษ์ จึงเป็นวิธีการที่จะได้รับความรู้อย่างแท้จริง (Baradat, 1996: 32-34) Sargent (1972,
อ้างถึงใน พิทักษ์ ศิริวงษ์, 2542: 14) อุดมคติ (Ideology) เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ท้าให้เกิด
การยอมรับในสิ่ง ที่สัง คมนิย มปฏิบัติ ซึ่ง ปัจ จุบัน สภาพสัง คมมีค วามสลับ ซับ ซ้อ นมากยิ่ง ขึ น
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เกิดการแสดงความคิด เห็น ที่แ ตกต่า งกัน ไป การยอมรับ สิ่ง ต่า ง ๆ เป็น เรื่อ งที่เ ป็น ไปได้ย าก
อุดมคติ (Ideology) จะเป็นเครื่องมือที่ใช้แยกแยะสิ่งที่เป็นปัญหาให้ออกจากสังคม และคงเหลือสิ่งที่
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งสังคมแต่ละแห่งจะมี อุดมคติ (Ideology) แตกต่ างกันไป บางสังคมเน้ น อุดมคติ
(Ideology) ที่ส่งผลต่อลักษณะทางจิตใจ บางสังคมเน้นทางด้านวัฒนธรรม ตามแต่ความเหมาะสม
ของแต่ละสังคม
Rejai (1991) ได้แบ่งแนวคิดเรื่องอุดมคติ (Ideology) ไว้ 5 มิติ ดังนี
1. มิติทางพุทธิภาวะเป็นเรื่องของความรู้ และความเชื่อทีม่ ีต่อสิง่ ต่างๆ
2. มิติทางใจเป็นเรื่องของอารมณ์ และความรู้สึก
3. มิติทางคุณค่า เป็นเรื่องของบรรทัดฐาน และการตัดสินสิง่ ต่างๆ
4. มิติทางแผนงาน เป็นเรื่องของการวางแผน และการกระท้าต่าง ๆ
5. มิติทางสังคม เป็นเรื่องของกลุ่มสนับสนุน และกลุ่มชน
อุดมคติ (Ideology) ท้าหน้าที่ที่ส้าคัญส้าหรับบุค คล และกลุ่ มบุคคล ประการแรกคือ
อุดมคติ (Ideology) เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ ซึ่งเกิดจากความเป็นจริงของสังคมก่อให้เกิดพฤติกรรม
ที่เป็นมาตรฐาน ประการที่สอง คือ อุดมคติ (Ideology) ได้สร้างความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์
ประการที่สาม อุดมคติ (Ideology) คือสิ่งที่เป็นภาพพจน์ของสังคมทังภายนอก และภายใน ช่วยท้า
ให้สังคมเกิดความเข้ มแข็ ง และมีค วามร่ว มมือ กัน ประการที่ สี่ คือ อุด มคติ (Ideology) ได้สร้าง
จุดมุ่งหมาย และสร้างความหวังให้แก่มนุษย์ และสังคม Max Weber (1994) กล่าวว่า อุดมคติ
(Ideology) ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งสามารถศึกษาอุดมคติ (Ideology) กับพฤติกรรมทาง
สังคมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อุดมคติ (Ideology) จึงมิใช่วิธีหาความรู้และไม่ใช่ความคิด
ความเชื่อสุดท้าย (End) ในการด้าเนินชีวิต แต่เป็นสิ่งที่ใช้อธิบายความคิด ความเชื่อที่เป็นวิถีทาง
(Means) ในการอธิบายโลก สัง คม และพฤติก รรมของมนุษ ย์ทั งในอดีต และ ปัจ จุบัน ส่วน
Althusser (1971) นั ก ทฤษฎีที่ มีอิทธิพลมากที่สุด ต่ อความคิด ในเรื่ องอุด มคติ (Ideology) กั บ
วาทกรรมนันได้กล่าวถึงปัจจัยส้าคัญ 3 ประการของอุดมคติ (Ideology) ไว้ ดังนี
1. อุดมคติ (Ideology) ก่อให้เกิดภาคปฏิบัติการของวาทกรรม (Discourse practice) และ
วิธีปฏิบัติในแต่ละสถาบัน
2. นักภาษาศาสตร์สามารถศึก ษาวาทกรรมได้จ ากอุด มคติ( Ideology)เพราะอุด มคติ
(Ideology) เป็นสิ่งที่สร้างสิ่งต่างๆ
3. ภาครัฐใช้อุดมคติ (Ideology) เป็นเครื่องมือของในการสร้าง การผลิตซ้า การถ่ายทอด
วาทกรรม
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เทพพร มังธานี (2555) กล่าวว่าอุดมคติ (Ideology) เป็นความคิดที่จะปรับปรุงสภาพทาง
วัต ถุและจิต ใจในปัจ จุบัน ให้ดีขึนและการคิด ถึงสภาพที่ค วรเป็น ในอนาคตที่เป็น ไปในชีวิต นี
อุดมคติ (Ideology) ต้องบอกทิศทางและขันตอนในการปฏิบัติ ให้บรรลุจุดหมาย และ การสอน
อุดมคติ (Ideology) ต้องมีลักษณะเป็นการชักจูง(ศรัทธา) และเข้าใจได้(เหตุผล)
จากแนวคิดเรื่อ งอุด มคติ (Ideology) ผู้วิจัย สรุป ได้ว่า อุด มคติ (Ideology) เป็นเรื่อง
ความคิดและจินตนาการ เป็นมาตรฐานแห่งความดีความงาม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และเป็นความจริง
ประกอบด้ ว ย คติ และคุ ณ ค่า เป็น เรื่อ งของความรู้ และความเชื่อ ที่ มีต่อ สิ่ง ต่า งๆ ที่ เกิดได้จาก
ความศรั ท ธา และประกอบด้ ว ยเหตุ ผล รวมถึงเป็ น เรื่อ งของอารมณ์ ความรู้สึกที่ใช้เป็นบรรทัด
ฐานในการกระท้าต่า ง ๆ ของบุค คลหรือ กลุ่ม คน ซึ่ง แต่ล ะสัง คมก็ จ ะมีอุดมคติ (Ideology) ที่
แตกต่างกันไป อุดมคติ (Ideology) เป็นความดี ความงาม และความจริง ทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือ
ว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน
ฮวงจุ้ย เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความคิดและจินตนาการ และสามารถสร้างความเชื่อ
ว่าจะสามารถสร้างความสุข ให้กับบุคคล ฮวงจุ้ยสามารถอธิบายโลก สังคม และ พฤติกรรม ของ
มนุษย์ทังในอดีต และ ปัจจุบันจึงมีคุณ ลักษณะคล้ายความเป็น อุดมคติ (Ideology) ที่จะปรับปรุง
สภาพทางวัตถุและจิตใจในปัจจุบันให้ดีขึนได้
แนวคิดเกี่ยวกับกำรก่อรูปทำงสังคม (Formation)
การด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ การเคลื่อนไหวของกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึนในสังคมไทย
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ก่อให้เกิดพฤติกรรมในรูปแบบของการยอมรับ และการปฏิเสธ
พฤติกรรมที่เกิดขึนจึงเป็นตัวก้าหนดการก่อรูปของสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึนในสังคม
สุรางค์ โค้วตระกูล (2553) ได้ อธิบายว่า พฤติ ก รรมส่ว นบุคคลเกิดขึนจากปัจจัยต่างๆ
ดังนี
1. เชาวน์ปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ บุคคลที่มีเชาวน์
ปัญญาดีจะชอบอ่านหนังสือ ค้นคว้าหาความรู้ ส่วนบุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาต่้าจะชอบกิจกรรมที่ออก
ก้าลังกาย หรือใช้แรง
2. เพศ และขนาดรูปร่างที่ต่างกันจะแสดงพฤติ ก รรมที่ต่ างกัน โดยเพศชายจะมีกิริยาที่
หยาบกระด้างมากกว่าเพศหญิง และขนาดของร่างกาย ก็มีผลต่อพฤติกรรม โดยผู้ที่มีรูปร่างสมส่วน
จะชอบออกงานสังคม ในขณะที่ผู้มีร่างกายผิดปกติจะมีพฤติกรรมเก็บตัว
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3. สภาพเศรษฐกิจ ผู้ที่มีฐานะเศรษฐกิจดีมีฐานะร่้ารวย จะมีพฤติ ก รรมจะแตกต่างจาก
บุคคลที่มีฐานะด้อยกว่า
4. วัฒนธรรมประเพณีศาสนา และการใช้ภาษาของแต่ละสังคมท้าให้บุคคลมีพฤติกรรม
แตกต่างกันในด้านการด้าเนินชีวิต การพูด การเขียน การแสดงออกเกือบทุกด้านภายใต้อิทธิพลของ
วัฒนธรรม ประเพณีศาสนา และการใช้ภาษาที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เป็นต้น
5. สภาพภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และความรู้สึกนึกคิดของบุคคล เช่น ผู้ที่อยู่ในสภาพภูมิประเทศทุรกันดารจะมีความอดทนค่อนข้างสูง
6. อาชีพที่ต่า งกัน มีอิท ธิพ ลให้พ ฤติก รรมแตกต่า งกัน ขึนอยู่กับลักษณะอาชีพที่ท้า
เช่น นักบัญชีต้องมีความละเอียดรอบคอบมาก
Bandura (1977) ได้ สร้างแนวคิด พืนฐานของทฤษฎีก ารเรียนรู้ ทางปัญญาสังคม คือ
การเรียนรู้เป็นการได้มาซึ่งความรู้ใหม่ (Acquired new knowledge) ไม่จ้าเป็นต้องแสดงพฤติกรรม
ออกมาทันที ดังนัน การเรียนรู้ในแนวทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม คือพฤติกรรมภายในที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงแต่ไม่แสดงออกมา แต่ถ้ามีการแสดงพฤติ ก รรมออกมาให้สัง คมภายนอกได้เห็น
แสดงถึงการยอมรับในความรู้ใหม่ ๆ นัน ซึ่งอาศัยจากการสังเกตจากตัวแบบ หรือใช้วิธีการสังเกต
(Observational learning) เมื่อบุคคลสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ ก็จะจดจ้าพฤติกรรมของตัวแบบไว้
แต่ก็ไม่ได้แสดงออกทันที แต่เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่สามารถแสดงพฤติกรรมที่ได้พบเห็นมาจากตัว
แบบก็จะแสดงพฤติกรรมนันออกมาทันที เช่น การไหว้เจ้าของชาวไทยเชือสายจีน บุตรเมื่อเห็นพ่อ
แม่ไหว้เจ้า ในวันส้าคัญ เช่นวันสารทจีน เมื่อถึงเวลาก็จะสามารถไหว้สารทจีนได้เช่นเดียวกับพ่อแม่
ที่ปฏิบัติมา หรือ คนไทยเชือสายจีนที่ครอบครัวมีความรู้เรื่องฮวงจุ้ย และมีการน้าฮวงจุ้ยมาปรับใช้
ในการปรับต้าแหน่งที่อยู่อาศัย เมื่อบุตรเติบโต และไปมีบ้านเป็นของตนเองก็จะน้าความรู้ที่ได้พบ
เห็นในครอบครัวไปจัดปรับปรุงบ้านของตนเองได้ เช่นเดียวกัน Bandura เชื่อว่าบุคคลมีความสามารถ
ในการเปลี่ยนประสบการณ์ชั่วคราวที่ได้พบ คือตัวบุคคลประกอบด้วยสติปัญญา และจิตใจ เป็นตัว
ก้าหนดการแสดงออกของพฤติกรรม และมีสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรในการตัดสินใจในการแสดงออก
ของพฤติกรรม
ดั ง นั นการแสดงพฤติก รรมจึง อธิบ ายได้ใ นลัก ษณะ การที่ มีก ารปฏิสั มพั น ธ์ กั น
ระหว่างองค์ประกอบ 3 ด้าน (Triad Reciprocal Determinant) Bandura, A. (1977).
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แผนภูมิที่ 4 ปฏิสัมพันธ์กัน ระหว่างองค์ประกอบ 3 ด้าน (Triad Reciprocal Determinant)
ที่มา: A. Bandura, Social learning theory (New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1977).
ดังภาพ การก้าหนดซึ่งกันและกันระหว่างพฤติกรรม (B) องค์ประกอบตัวบุคคล (P)
และสภาพแวดล้อม (E)
การปฏิสัมพัน ธ์ ระหว่า ง P - B ตัว บุค คล ได้แ ก่ค วามคิด ความคาดหวัง ความเชื่อ
ความรู้สึก การรับรู้ตนเอง เป้าหมาย ความตังใจ กับพฤติกรรม ปัจจัยตัวบุคคลจะส่งผลต่อการแสดง
พฤติ ก รรม ในขณะเดียวกันพฤติกรรมก็เป็น ตั ว ก้าหนดปัจจัยภายในตัวบุคคลด้วย คือ ตอบสนอง
ความรู้สึก เช่น บุคคลมีความเชื่อว่าการน้าฮวงจุ้ยมาใช้ปรับปรุงสถานที่จะท้าให้ประสบความส้าเร็จ
ก็จะมีพฤติกรรมแสดงการเคลื่อนย้ายปรับต้าแหน่ งสิ่งต่ าง ๆ ภายในห้อ ง เมื่อ ปรับ เสร็จ ก็จะท้า
ให้รู้สึกมั่น ใจ มีความเชื่อมั่นว่าจะประสบความส้าเร็จ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง E – P ระหว่าง
สิ่งแวดล้อม และตัวบุคคล สิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะเป็นตัวแบบ สื่อ ข้อความ หรือสิ่งของ จะกระตุ้น
ความคิด ความรู้สึก การรับรู้ตนเองและลักษณะอื่นๆ ของบุคคล โดยผ่านตัวแบบ เช่นการอบรมสั่งสอน
หรือการชัก จูงทางสังคม ท้าให้บุค คลจะมีปฏิกิ ริยาตอบสนองภายในต่ อสิ่งแวดล้อ มด้ ว ย เช่ น
การได้ รั บค้าแนะน้า จากโหราจารย์ใ นการจัด ฮวงจุ้ย ตัว บุค คลก็จ ะเกิด ปฏิกิริย าโต้ต อบ และ
เกิด ความสงสัยซัก ถาม โหราจารย์เมื่อได้ รับค้าถาม และมีค้าตอบไปให้บุคคลก็จะการตอบสนอง
เช่นการแสดงความพึงพอใจ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง B – E ระหว่างพฤติกรรม และสภาพแวดล้อม
นั่น คือ พฤติก รรมจะเปลี่ย น เงื่อ นไขสภาพแวดล้อ ม และสภาพแวดล้อ มที่เ ปลี่ย นไปจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมด้วย เช่น โหราจารย์แนะน้าว่าโต๊ะที่นั่งท้างานไม่ควรอยู่ตรงกับช่องประตู บุคคล
ก็จะย้ายโต๊ะท้างานไม่ให้ตรงกับช่องประตู และเมื่อมีโอกาสย้ายต้าแหน่งที่นั่ งใหม่ก็จะไม่วางโต๊ะ
ท้างานให้ตรงกับช่องประตู
การอธิบายปัจ จัย 3 ด้ าน ซึ่งเป็น ตั ว ก้าหนดซึ่งกันและกันแต่ละตัวมีอิทธิพลไม่เท่า กัน
และอาจจะเกิดขึนไม่พร้อมกัน (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2550)
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กำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรม
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม นั ก สังคมวิทยาได้ ให้ ความหมายของ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไว้
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532: 99 – 100)
ได้ก้าหนดความหมายไว้วา่ “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน
ในวัฒนธรรมของประชาชาติหนึ่ง ๆ ทังวัฒนธรรมทางวัต ถุ และวัฒนธรรมที่ไ ม่ใ ช่ วัตถุ ซึ่งอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสองประเภทนีเป็นไปแบบไม่เท่ากัน โดยทั่วไปวัฒนธรรมที่ไม่ใช่
วัตถุเปลี่ยนแปลงช้ากว่า นอกจากนันการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึนโดยอัตโนมัติหรือโดยการวางแผน
ก็ได้
ส่วน Davis (1967: 622) ให้ค วามหมายไว้ ว่า “การเปลี่ย นแปลงทางวัฒนธรรม”
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึนในวัฒนธรรมทุกสาขา ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ หรือวัฒนธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุ
ในขณะที่ Smelser (1988: 382) ได้ ใ ห้ค วามหมายไว้ ว่า “การเปลี่ย นแปลงทาง
วัฒนธรรม” เป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความเชื่อ ความรู้ และลักษณะการแสดงออกของการใช้
ชีวิตอย่างทั่ว ๆ ไปในสังคม ผลของการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ที่ท้า ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงการใช้ชีว ิต เช่น ความก้า วหน้า ทางฟิสิก ส์ท้า ให้เ กิด การผลิต
ระบบสื่อสารแบบโทรเลข และโทรศัพท์ขึนใช้ทั่วโลก และเกิดการแลกเปลี่ยน ทางวัฒนธรรมไป
ทั่วโลก
นอกจากนี สุรชัย หวันแก้ว (คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2540: 156 – 157) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงที่ เ กิด ขึ นในด้า นต่า งๆ ที่ม นุษ ย์ส ร้า ง และประดิษ ฐ์ขึ น และส่ง ผลให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงในด้านค่านิยม (Value) บรรทัดฐาน และระบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในสังคมนันๆ เช่น
ค่านิยม (Value) ของความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงในสังคม ซึ่งแต่เดิมฝ่ายชายมีความเหนือกว่า
ฝ่ายหญิง
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและทฤษฎีกำรเปลีย่ นแปลงทำงสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบอย่าง
หรือรูปแบบทางสังคม เช่น ระบบการปกครอง ระบบครอบครัว ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ซึ่ง
ไม่ ว่า จะเปลี่ย นแปลงด้า นใดก็ต าม โดยการวางแผนให้ เป็ น ไปหรื อเป็น ไปเอง และที่เ ป็ น

39
ประโยชน์หรือให้โทษ การเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึนจะเป็นไปอย่างชั่วคราว หรือถาวร ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้า หรือสร้างการถดถอยก็ได้ทังสิน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524) การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเกี่ยวข้อง และส่งผลต่ อ การพัฒนาชุมชน แผนพัฒนา ความทัน สมัย การพัฒนาสังคม
ผลกระทบต่อสังคม การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา สังคมเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสังคมของชุมชน
องค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคม
1. ความสัมพันธ์ทางสังคม
2. ค่านิยม (Value)
3. ความเชื่อ
4. อัตลักษณ์ (Identity)
5. ระบบความรู้
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้าน
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านสังคม
3. ด้านวัฒนธรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1. สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และประชากร
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ทัศนคติ/ความเชื่อของคนในสังคม
4. การเคลื่อนไหวทางสังคม
5. กระบวนการทางวัฒนธรรม
6. การประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1. การเปลี่ยนแปลงแบบเส้น ตรง เป็น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากสังคมที่มีความ
เจริญอารยธรรมขันต่้าไปสู่สังคมที่มีความเจริญของอารยธรรมระดับสูงขึนต่อไป
2. การเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจักรเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไม่มีความสม่้าเสมอ
ค่อยๆ เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ จนถึงที่สุดก็จะเสื่อมสลายไป
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การก่อรูปของฮวงจุ้ยในสังคมไทย เกิด จากสิ่ง ที่เ ป็น ความรู้ และได้มีก ารถ่ายทอด
การเรียนรู้ การน้าไปใช้ และมีการพิสูจน์ผลที่ได้ ฮวงจุ้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้ถูกน้าไปใช้และก่อให้เกิด
พฤติ ก รรมต่าง ๆ ที่แสดงออกมา เกิด วิถีปฏิบัติ ใ นสังคมขนาดเล็ก ท้าให้เกิด การเลียนแบบและ
ขยายตัวออกไป จนเป็นการยอมรับในสังคมทั่ว ๆ ไป
แนวคิดเกี่ยวกับกำรสร้ำงพื้นที่ทำงสังคม (Social Space) และ กำรสร้ำงอัตลักษณ์ (Identity)
การสร้างพืนที่ทางสังคม จะต้องสอดคล้องกับแนวคิดและแนวปฏิบัติของสังคมนัน ๆ
ในทางมานุษยวิทยา มีการศึกษาเรื่องนีอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับ
พืนที่ โดยในการศึกษา เกี่ยวกับวัฒนธรรมในระยะแรกเป็นการศึกษาด้านสารัตถนิยม (Essentialism)
โดยมองว่าผู้ค น หรื อชุมชน ไม่ค่อยมีก ารเคลื่อนที่หรือย้ายถิ่น และมีค วามผูกพันกับพืนที่ ซึ่งมี
อาณาเขตแน่นอน Malki (1999) ซึ่งเป็นการจ้ากัดวัฒนธรรมไว้กับพืนที่ ส่งผลให้เกิด อัตลักษณ์
(Identity) เฉพาะบุคคล ที่มีผลมาจากโครงสร้างทางศาสนา และการเมืองของสังคมดังกล่าว ท้าให้
บุคคลมี อัตลักษณ์ (Identity) ที่เหมือนกัน และเป็น อัตลักษณ์ (Identity) เฉพาะกลุ่ม ที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง (Kellner, 1986; Sorenson, 1997; Lavie and Swedenburg, 1996; Gilroy, 1997) แต่ใน
สังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมสมัยใหม่ วัฒนธรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจากการเพิ่ม ของ
ประชากร เกิดการเคลื่อนตั วอพยพย้ายถิ่น ของประชากร การกระจายสินค้า การเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า วสาร และ การแลกเปลี่ ย นแนวคิด Gupta และ Ferguson ได้เ สนอแนวคิด เกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับพืนที่ว่า วัฒนธรรมไม่จ้าเป็นต้องยึดติดกับพืนที่ใดพืนที่หนึ่ง
(Gupta and Ferguson 1999a; Gupta and Ferguson 1999b)
Lefebvre (1998) ได้ให้ข้อสรุปว่า “พืนที”่ (Space) ไม่ได้หมายถึงขอบเขตหรือลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ แต่ หมายถึงพืนที่ที่ต่ อสู้กัน ทางอ้านาจ (Power) และจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้ที่
อ้านาจ (Power) และจะมีปรากฏการณ์แย่งชิง อ้านาจ (Power) อยู่ตลอดเวลา จนกลายเป็น “ พืนที่
ทางสังคม” (Social space) ดัง นั นทุก หนแห่ง จึง สามารถสร้างให้เป็นพืนที่ทางสังคมได้ ซึ่งจะ
ประกอบด้วย อัตลักษณ์ (Identity) วัฒนธรรมของกลุ่มบุคคล หรือชุมชน ส่วนสายพิณ ศุพุทธมงคล
(2541) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง คุกกับคน: อ้านาจ (Power) และการต่อต้านขัดขืน จากงานวิจัย ได้ใช้
ปฏิบัติการวาทกรรมของ Foucault เป็นกรอบในการศึกษา โดย Foucault ได้นิยามความหมายของ
อ้านาจ (Power) ว่า (1) อ้านาจ (Power)มีลักษณะเฉพาะตัวไม่สามารถ แสวงหา ฉวยชิง หรือแบ่งปัน
แก่ผู้อื่นได้ (2) อ้านาจ (Power) เกิดจากความสัมพันธ์เชิงแบ่งแยก ภายในสังคม (3) อ้านาจ (Power)
ด้ารงอยู่ทุก แห่งหน และมีความซับซ้อน ในทุกความสัมพันธ์อาจก่อให้เกิดอ้านาจ (Power) ได้ และ
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การเกิดซึ่งอ้านาจ (Power) สามารถเกิดได้ในทุกๆ ที่ที่มีช่องว่าง และมีความเหมาะสม (4) อ้านาจ
(Power) เกิดจากการตังเป้าหมาย ทังที่เจตนา และไม่เจตนา และไม่จ้าเป็นต้องเกิดจากความเห็นชอบ
ให้สร้างอ้านาจ (Power) นันขึนมา (5) ที่ใดมีอ้านาจ (Power) จะปรากฏการต่อต้านขัดขืนจากผู้ที่
ได้รับผลกระทบ จากงานวิจัยผู้มีอ้านาจ (Power) ในคุกสามารถสร้างพืนที่และอัตลักษณ์ (Identity)
ในคุกได้โดยจะใช้เครื่องมือจากกฎระเบียบที่เข้มงวด การก้าหนดตารางเวลาที่ชัด เจน การแก้ ไข
พัฒนาพฤตินิสัยให้อยู่ในสิ่งที่ต้องการ การจัดสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย ที่แตกต่ างจากสภาพปกติ
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแก่ ภูมิหลังทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และการกระท้าความผิด และ
การจัดให้มีการสอดส่องให้ปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด โดยมีจุดประสงค์เพื่อด้ารงอ้านาจ (Power) ของ
ตนไว้ แต่การใช้อ้านาจ (Power)ในการสร้างพืนที่ และสร้างอัตลักษณ์ (Identity) ในลักษณะนีจะ
ได้รับการต่อต้านโดยจากผู้ต้องขังที่ได้รับผลกระทบโดยจะยกเหตุผลในเรื่องของกฎระเบียบที่ชีขาด
มากเกิน ไป และข้อ วินัย ทางศาสนาที่เ น้น การอยู่อาศัยร่ว มกันอย่างมีเมตตา การสร้างพืนที่ใ น
ลักษณะนีจะไม่มั่นคง และจะได้รับการท้าทายอยู่ตลอดเวลา
การสร้างอัตลักษณ์ (Identity) ของความเป็นชุมชน จ้าเป็นต้องมี อ้านาจ (Power) เข้ามา
เกี่ยวข้อง และเกิดขึนภายใต้การสร้างความแตกต่าง (Construction of Difference) และต้องผ่าน
กระบวนการกีดกัน (Exclusion) และผนวกรวม (Inclusion) ซึ่งน้าไปสู่กระบวนการสร้างความเป็นอื่น
(Otherness) อัตลักษณ์ (Identity) และวัฒนธรรมจึงเป็นเสมือนผลผลิตของความสัมพันธ์ระหว่าง
อ้านาจ (Power) และความไม่เท่าเทียมกัน ที่เกิดขึนภายในสังคม(Gupta and Ferguson 1999a) ดังนัน
อัตลักษณ์ (Identity) ของบุคคลจึงสามารถพิจารณาได้จ ากการผลิต (Production) ที่มีกระบวนการ
(Process) ที่ไม่สมบรูณ์ มีการเปลี่ยนแปลง มีความหลากหลาย และมีการสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลา
จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือสังคม อื่น ๆ (Kellner 1992; Hall 1997a; Hall 1977b; 141-147)
ดังนันอัตลัก ษณ์ (Identity) จึงไม่สามารถด้ารงอยู่อย่างยั่ งยืนควบคู่ไปกับชุมชน หรือท้องถิ่น แต่
พบว่ามีการเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา (Woodward, 1997:21) กระบวนการสร้างความเป็นชุมชน จะ
ด้าเนินไปพร้อมกับการสร้างวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ (Identity) ของบุคคลนัน โดยไม่ผูกโยงกับ
พืนที่ แต่สร้างขึนภายใต้ความสัมพันธ์เชิง อ้านาจ (Power) ซึ่งจะมีลักษณะ ยืดหยุ่น มีการต่อรอง
และการสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลา Leonard (1999) ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างอัตลักษณ์
(Identity) ของบุคคลต่อการสร้างความเป็นท้องถิ่น ความเป็นชุมชน จากเรื่องเล่าของคนพลัดถิ่น
(Displaced people) พบว่า อัตลักษณ์ (Identity) มีลักษณะไม่ตายตัว มีการต่อรอง และมีการสร้าง
อัตลักษณ์ (Identity) ใหม่อยู่เสมอ ภายใต้การเปลี่ยนแปลง และเงื่อนไขของตัวบททางสังคม บุคคล
จึงไม่ได้ปล่อยให้ตนเองถูกนิยามภายใต้พืนที่หนึ่ง ๆ แต่มีความต้องการที่จะสร้างอัตลักษณ์ (Identity)
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ของตนเองในพืนที่ที่เป็นของตนเอง และต้ องการที่จ ะควบคุม อัต ลัก ษณ์ (Identity) เหล่า นั นให้
เป็น ไปตามที่ต นเองต้อ งการ วัล ยา ภูมิภ ัก ดีพ รรณ (2547) ได้ท้า การวิจ ัย เรื่อ งปฏิบัติ ก าร
ความรุ นแรงต่ อตั วตนของนั กเรี ยน การสร้างมาตรฐานเดี ยวภายในโรงเรียนเพื่อสร้างอัตลักษณ์
(Identity) ทางสั ง คมได้ ปิ ด กั นและกดทั บ การเรี ย นรู้ เ ฉพาะตนของผู้ เ รี ย น ผู้ มี อ้ า นาจ
(Power)เหนือกว่าจะเป็นผู้สร้างอัตลักษณ์ (Identity) ภายในสถาบันการศึกษา การใช้อ้านาจ (Power)
บังคับให้ผู้เรียนยอมรับลักษณะเฉพาะตนก่อให้เกิดความรุนแรงและการต่อต้าน นอกจากนี การที่
ผู้มีอ้านาจ (Power)ได้ใช้อ้านาจ (Power) ตอกย้าให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ โดยให้รางวั ลแก่ผู้ปฏิบัติ
ตาม และลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม จึงเป็นเหมือนการครอบง้าทังความคิดและร่างกาย เป็นการปิด
กันความต้องการที่แท้จริงของผู้เรี ยน และปิด กันการเรียนรู้เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อการ
ด้า รงอยู่ ท้าให้การพัฒนาศัก ยภาพของผู้เ รีย นถูก จ้า กัด ไม่ส ามารถพัฒ นาได้อ ย่า งเต็ม ที่ และ
ศัก ยภาพความเป็น มนุษย์ถูกลดทอนลง
การสร้างพืนที่ทางสังคมด้ วยภาคปฏิบัติ การทางวาทกรรมของฮวงจุ้ย เป็น การสร้ าง
อัตลักษณ์ (Identity) ให้กับบุคคล ชุมชน ซึ่งฮวงจุ้ยก็มีอัตลักษณ์ (Identity) ของตนเองเช่นกัน โดย
ในการสร้างอัตลักษณ์ (Identity) ของฮวงจุ้ยมีที่มาจากอ้านาจ (Power) และความรู้ที่มีความแตกต่าง
ซึ่งสามารถดูได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึนในสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่ำ (Narrative Approach)
การสื่อสารข้อมูลในสังคมมีมากมายหลายอย่าง เป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
ความคิด จินตนาการ จากที่หนึ่ งไปสู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งบางครังมีข้อจ้ากัดทางด้ านกฎหมาย ประเพณี
ปฏิบัติ และความเหมาะสมในสังคม ท้าให้การได้มาของข้อมูลอาจไม่ถูกต้ องชัดเจนนัก แนวคิด
เกี่ยวกับการหาข้อมูลด้วยวิธีเรื่องเล่าเป็นวิธีการหนึ่งของการได้มาซึ่งข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลสามารถให้
ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ ได้แสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเป็ น ตั ว ของตั ว เอง โดยผู้ สั ม ภาษณ์ มี ส่ ว นใน
การพูดคุย โดยท้าหน้าที่เพียงแค่ก้าหนดหัวข้อ แต่ไปได้น้าความคิดของตนไปเกี่ยวข้อง และไม่ตัง
ค้าถามที่เป็นการชีน้า ดั งนั นการสัมภาษณ์ เชิงเรื่องเล่าจีงเป็น วิธีก ารหาข้อมูลที่ดีวิธีหนึ่ง ที่จะได้
ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์มาก ๆ ในการท้าวิจัย
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ควำมสำคัญของเรื่องเล่ำ
เรื่องเล่าเป็นสิ่งทีเ่ ป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความมหัศจรรย์ ถึงแม้นักวิทยาศาสตร์จะ
ได้พยายามสร้างปัญญาเทียม (Artificial Intelligence) หรือระบบคอมพิวเตอร์เพื่อท้าการคิดแทน
มนุ ษ ย์ และแม้ ปั ญ ญาเที ย มหรื อ คอมพิ ว เตอร์ มี ค วามสามารถคิ ด ค้ า นวณสิ่ ง ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า ง
สลับซับซ้อน แต่สิ่งที่คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถท้าได้ ก็คือ การเข้าใจในเรื่องเล่า เช่น เดีย วกับ ที่
เด็กแปดขวบเข้าใจ เพราะเรื่องเล่าจะมีตรรกะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมซ่อนเร้นอยู่เสมอ การเข้าใจเรื่อง
เล่าเป็นสิ่งที่สะท้อนอัจฉริยภาพของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสมองของมนุษย์ที่สามารถติดตาม ไขความ
และเรียนรู้จากเรื่องเล่าได้ การเรียนรู้จากเรื่องเล่าแสดงถึงศักยภาพการเรียนรู้ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ใน
ชีวิต มนุษย์จึงสามารถสร้างระบบการเรียนรู้ขององค์กรด้วยการสร้างโลก และสร้างแรงบันดาลใจ
ได้จากเรื่องเล่า (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2552: 38)
มนุษย์มีสัญชาตญาณธรรมชาติ และศักยภาพในการเรียนรู้เรื่องเล่าที่ติดตัวเรามาตังแต่
ก้าเนิ ด เป็นสิ่งที่ไม่ต้องสอน เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องเล่าก่อนเรียนรู้เรื่องการค้านวณทางคณิต ศาสตร์
เด็กจะเติบโตไปกับเรื่องเล่า ท้าความเข้าใจและติดตามไปกับเรื่องเล่าเหล่านัน เมื่อเรื่องเล่าเป็นส่วน
หนึ่งที่มาพร้อมกับมนุษ ย์ จึงส่งผลท้าให้ในปัจ จุบันแนวทางการศึกษาแบบเรื่องเล่า “Narrative
Approach” จึงกลายเป็นกระแสการศึกษาทางสังคมวิทยาที่มีความส้าคัญ เพราะได้เพิ่มความส้าคัญ
กับผู้ถูกศึกษาว่าควรจะเป็นผู้ที่มีส่ว นร่ว มที่ส้าคัญ ในงานวิจัยมากยิ่งขึน เนื่องจากว่า เป็น เจ้า ของ
เรื่อ งราวต่างๆ นั่นเอง และมีความสอดคล้องกัน กับ ที่ นภาภรณ์ หะวานนท์ (2552: 40) ได้
อธิบายเกี่ยวกับวิธีการศึกษาเรื่องเล่าในงานศึก ษาทางสังคมศาสตร์ไ ว้ว่า “วิธีก ารศึก ษาเรื่อ งเล่า
ให้ก รอบการมองที่ส ามารถช่ว ยให้นั ก วิจั ยเข้ าถึ ง ประสบการณ์ ข องบุ ค คลโดยผ่านทางเรื่องราว
ในอดีต ด้วยความที่มนุษย์เรานันอยู่ภ ายใต้ อิทธิพลของเรื่อ งเล่า ของตนเอง และของผู้อื่น เรื่อ ง
เล่าจึงเป็น บัน ทึก ประสบการณ์ของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึนผ่านเรื่องราวที่ถูกน้ากลับมาเล่าใหม่ กระบวน
การศึกษาเรื่องเล่ามีความเหมาะกับการศึกษาความซับซ้อนของชีวิต เพราะเรื่องเล่าเปิดพืนที่ให้มนุษย์
สามารถถ่ายทอดเรื่องต่างๆ กลับมาเล่าใหม่ได้อีกครัง คนมองความสมเหตุสมผลในชีวิตของตนเอง
ตามเรื่องเล่าที่มีอยู่ ดังนันการท้าความเข้าใจชีวิตจึงไม่ใช่การตังค้าถามว่าชีวิตเป็นอย่างไร แต่เป็น
การตังค้าถามว่าชีวิตเคยได้รับการตีความอย่างไร และตีความใหม่อย่างไร”
นอกจากนี Giddens (1991: 96) นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ มีความเห็นว่า “เรื่องเล่า”
(Narrative) ได้บรรจุเอาอัตลักษณ์ (Identity) หรือความเป็นตัวตน และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ณ เวลาช่วงหนึ่งของผู้เล่าเรื่องเอาไว้ ดังนันเรื่องเล่าจึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งทาง
สังคมวิทยาที่สามารถน้าข้อมูลต่ าง ๆ มาวิเคราะห์ใ ห้เห็น ถึงความสัมพัน ธ์ ในเชิงอ้านาจ (Power)
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ด้วยการมองย้อนกลับไปในอดีตโดยเน้นการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างโครงสร้างและผู้กระท้าการ
หรือที่เรียกว่า Actor Oriented มาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ตีความ
ดังนันวิธีการวิจัยด้านคุณภาพที่น้าเรื่องเล่ามาเสริมการเรียนรู้ โดยการถ่ายทอดชีวิต และ
สังคมจึงเป็น สิ่งจ้าเป็น เนื่ องด้ ว ยชีวิต มนุ ษ ย์นั นมีค วามละเอีย ด สลับ ซับ ซ้อ น และไม่ส ามารถ
ลดทอนลงเหลือเพียงข้อเท็จจริ งหรือตัวชีวัดเป็นข้อๆ ได้ ในทุกวัฒนธรรมจะพบเห็นวัฒนธรรม
การเล่าเรื่ อง ซึ่งมีค วามส้าคัญมากในการถ่ายทอดเรื่องราวคุณ ธรรมและค้าสอนต่ างๆ เช่น ใน
พระพุทธศาสนามีนิทานชาดก ในศาสนาฮินดูมีภควัทคีตา ในคริสต์ศาสนามีเรื่องพระเจ้า เป็นต้น
โดยที่เรื่องเล่าเหล่านียังคงได้รับการถ่ายทอด สืบทอด และเรียนรู้ ต่อเนื่องมาเป็นพันๆ ปี เรื่องเล่ายัง
เป็น เครื่ องมือส้า คั ญ ในการสื่อ สาร และสร้า งความสัม พัน ธ์ ระหว่างมนุษ ย์ เพื่อให้การด้าเนิ น
ชีวิตประจ้าวันบรรลุเป้าหมาย ในยุคปัจจุบันชีวิตการท้างานในองค์กรสมัยใหม่ทุกคนต้องเกี่ยวข้อง
กับองค์กรที่สังกัดนัน เรื่องเล่าสามารถใช้เป็น เครื่อ งมือ ในการสร้า งและบริห ารจัด การองค์กร
ไปสู่เป้าหมาย และความส้าเร็จร่วมกัน โดยทักษะส้าคัญที่น้ามาใช้ในการศึกษาเรื่องเล่า ได้แก่ 1)
ทักษะการสร้างสัมพัน ธภาพ 2) ทัก ษะการสัม ภาษณ์ 3) ทัก ษะการฟัง 4) ทัก ษะการสังเกต 5)
ทักษะการจดบันทึก และ 6) ทักษะการลงเยี่ยม (จรรยา รับศิริเจริญ, 2552 : 66-69)
จากการน้าเอาเรื่องเล่ามาเป็นศาสตร์แห่งการบริหารองค์กรแนวใหม่ ได้รับความสนใจ
จากผู้บริหารองค์กรอย่างมากในช่วง 2 – 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ลักษณะของเรื่องเล่าที่จะน้ามาใช้ใน
องค์กรนันแตกต่างจากการเล่าเรื่องแบบธรรมดา ตัวอย่างเช่น วรรณกรรม การเขียนนวนิยาย การเล่า
นิ ทาน หรื อศิลปะแขนงอื่น ๆ เพราะจุด ประสงค์ข องเรื่องเล่าในองค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้ หรือเพื่อการแก้ ปัญหาในองค์ก ร ในยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริก าเหนื อ
การบ้าบัดแนวเรื่องเล่าเป็นรูปแบบการบ้าบัดที่นิยมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง รากฐานด้านปรัชญาแนวคิด
การบ้าบัดแนวเรื่องเล่ามาจากกลุ่มทฤษฎีปรากฏการณ์วิทยา แนวคิด การก้า หนดสร้างทางสังคม
และศาสตร์แห่งการตีความ (Robbins, Chatterjee, and Canda, 1998: 52; กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
, 2552: 75) โดยเรื่องเล่าที่มักใช้เพื่อการเรียนรู้ในองค์กรมีคุณลักษณะที่ส้าคัญ ได้แก่
1. เรื่องเล่าต้นแบบ (Exemplar) กระบวนการคิดเดียวกันกับที่เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่าต้นแบบ
จะถูกน้าไปผลิตซ้าเพื่อการแก้ปัญ หาอื่น ๆ ในแวดวงวิท ยาศาสตร์ ตัว อย่า ง เรื่อ งเล่าเกี่ยวกับ
การทดลองปล่อยของหนักของเบา ของกาลิเลโอ ที่หอเอนเมืองปิซา และเรื่องแอปเปิ้ลหล่นใส่หัว นิว
ตัน แม้จะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึนจริง แต่ ก็ได้กลายเป็นเรื่องราวที่ ถูก
กล่าวถึง เพื่อถ่ายทอดวิธีคิดในการแสวงหาความจริง และการสอนทางวิทยาศาสตร์ม าเป็นเวลา
หลายร้อยปี ท้าให้เห็นได้ว่าในทุกวัฒนธรรมจะมีเรื่องเล่าในการถ่ายทอดวิธีคิดอย่างเป็นรูปธรรม
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ส้าหรั บการศึกษาวิจัย เรื่อง ฮวงจุ้ย ความเชื่อ อ้านาจ (Power)ในการจัดการ และ
การสร้างพืนที่ทางสังคม จะเป็นการศึกษาว่ามีเรื่องราวใดที่ถูกถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตมาสู่
ปัจจุบัน ซึ่งความรู้เหล่านีแม้ว่าจะเป็นความรู้ที่มีมายาวนาน แต่เพราะเหตุใดจึงยังคงอยู่ และยังคง
ปฏิบัติสืบต่อกันมา
2. เรื่องเล่าจะมีส่วนส้าคัญในการช่วยสถาปนาความจริงขึนมาในสังคม สังคมที่มีเรื่อง
เล่าต่างกัน ย่อมที่จะมีความจริงต่างกัน สังคมที่ต่างกันก็จะนิยามสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกัน ความหมาย
ของสิ่งต่างๆ ส่วนใหญ่ถูกนิยามขึนมาจากเรื่องเล่าที่ให้ความหมายหรือคุณค่า เรื่องเล่ายังสร้างกรอบ
แนวคิดว่าอะไรเป็นไปได้ อะไรเป็นไปไม่ได้ หรือยังอนุญาตให้มนุษย์สร้างจินตนาการได้มากน้อย
แตกต่างกัน ส้าหรั บองค์ก รแล้ว นั น บุค ลากรที่ท้างานด้ านคุณภาพจึงมีความจ้าเป็นอย่างมากใน
การเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า ซึ่งการน้าเรื่องเล่ามาจัดกระบวนการเรียนรู้ในองค์กรนัน ได้รับแนวคิด และ
อิทธิพลจากวิธีคิด ในกระบวนทัศ น์ห ลัง สมัย ใหม่ (Postmodernism) ที่ยึด ถือ ว่า แท้จ ริง แล้ว
ความจริงนันไม่ได้มีอยู่ล่วงหน้า และไม่มีความจริงใดเลยที่ถูกต้องสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว ความจริง
เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึนมาได้ ที่ส้าคัญ คือ ความจริงทางสังคมเป็นตัวบทที่ถูกก่อรูปขึนด้วยเรื่องเล่า
ดังนันจึงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเรื่องเล่าจะเข้ามาต่อรองในการสร้างความจริงใหม่ๆ
ของสังคม
การศึกษาวิจัย เรื่อง ฮวงจุ้ย..ความเชื่อ อ้านาจ (Power) ในการจัดการ และการสร้าง
พืนที่ทางสังคมจะเป็นการศึก ษาว่าสภาพสังคมที่มีความแตกต่ างกันไประหว่างอดีตกับปัจ จุบัน
โดยเฉพาะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย จะส่งผลต่อความเชื่อ และ
การสร้างพืนที่ทางสังคมด้วยภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม
3. การเรียนรู้ของมนุษย์มีหลายรูปแบบ ในที่นีจะกล่าวถึงการเรียนรู้ของมนุษย์ 2 แบบ
คือ การเรียนรู้เชิงนามธรรม และการเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า
3.1 การเรียนรู้แบบนามธรรม (Abstract) คือ การเรียนรู้ที่ได้รับการเน้นหนักในระบบ
การศึกษาสมัย ใหม่ มีห ลัก การเรีย นรู้ห ลัก การเป็น ข้อ ๆมีข้อ ดี ตรงที่เรียนรู้แล้วสามารถ สร้าง
กรอบความคิด (Conceptualization) ได้
3.2 การเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า (Narrative) เรื่อ งเล่า มีบ ทบาทมากในแง่การทบทวน
สะท้อนคิด (Reflection) กล่าวคือ เมื่อเราฟังเรื่องเล่าแล้วเราได้ข้อคิดอย่างไรจากเรื่องเหล่านัน ซึ่ง
การทบทวนสะท้อนคิดจะเกิดขึนได้จากการที่ตนเองไปสัมพันธ์กับเรื่องเล่าโดยตรง และการเรียนรู้
ด้วยตัวเอง โดยการรู้หรือเข้าใจในหลักการอย่างเป็นนามธรรม (Abstract) ก็แตกต่างไปจากการรู้
และการเข้าใจผ่านเรื่องราวที่เป็นรูปธรรม (Narrative) ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้เรื่ องฉันทะ การมี
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ความวิริ ยะ หรื อการมีจิต ตะ เอาใจใส่ฝัก ใฝ่ใ นสิ่ง นั น ในฐานะหลัก การ ในอิทธิบาท 4 (จนเรา
สามารถจดจ้าได้อย่างแม่นย้าว่าอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา) แต่แค่
การรู้ หรือเข้าใจในหลักการที่เป็นนามธรรมไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเพียรได้
เท่ากับการอ่านและเข้าใจเรื่องราวของพระมหาชนกสักครังหนึ่ง จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่การเรียนรู้
ผ่านเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็น ชาดก นิทาน ต้ านาน หรือเรื่องเล่าจากประสบการณ์ ตั วอย่างเช่ น เมื่อ
กล่าวถึงงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ มักนึกถึงค้าต่างๆ เหล่านี เช่น ใกล้บ้าน ใกล้ใจ การดูแลแบบ
องค์รวม (Holistic Care) การดูแลแบบผสมผสาน (Integrated Care) ทีม่ ีหลักการเป็นข้อๆ แต่ที่ขาด
ไปคือการบอกเรื่องเล่าเรื่ องราว (Narrative) ที่จ ะถูก กล่า วต่อ เล่า ต่อ หรื อ ถูก เอาไปคิดต่อของ
นามธรรม (Abstract) เหล่านัน
4. เรื่องเล่า (Narrative) เป็นทางเลือก (Alternative Form) ของระบบข้อมูลป้อนกลับ
(System Feedback) และเป็น กลไกที่สามารถสะท้อนตัว ระบบได้อย่างมาก เนื่ องจากขบวนการ
ปรับตัว และขบวนการสร้างวงจรป้อนกลับ (Feedback Loop) มีความส้าคัญมากในระบบที่มีความ
ซับซ้อน และเป็นระบบที่ต้องมีการปรับตัว (Self Adapting System) แต่ที่ผ่านมาผู้บริหารองค์กร
หรือผู้มีอ้านาจ (Power)มักใช้อ้านาจ (Power)ในการบังคับบัญชาท้าให้ไม่สามารถรับรู้ข้อมูลจาก
ระบบป้อนกลับได้ ประกอบกับการประเมินผลซึ่งเน้นที่เกณฑ์ชีวัด และผลงานที่เป็นตัวเลขมากกว่า
ข้อมูลจากเรื่องเล่า ท้าให้ระบบขาดความละเอียดอ่อน หากเราใช้เรื่องเล่ามาเป็นกลไกการสะท้อน
(Feedback) อย่างเป็นระบบจะให้ความเป็นจริงที่เกิดขึน เรื่องเล่าสามารถเป็นตัวเร้าจินตนาการ และ
สร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรสามารถขับเคลื่อน และฟันฝ่าวิกฤตปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วย
คุณลักษณะเด่นของเรื่องเล่ำ
คุณลักษณะเด่นของเรื่องเล่า คือ กระบวนการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration Process)
ระหว่างนักวิจัยกับประชากร หรื อผู้มีส่ว นร่ว มในการวิจัย ประชากรของการวิจัยในเรื่องเล่าอยู่
ในฐานะเป็นผู้ร่วมมือ (Collaborator) หรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย (Research Participant) มากกว่า
ผู้ให้ข้อมูลหลักหรื อผู้ใ ห้ข้อมูล (Informant) ซึ่งในการด้าเนินการวิจัยแนวเรื่องเล่านี เรื่องราวของ
ประสบการณ์จ ะถูก น้า มาวิเ คราะห์ เ กิด การถกเถีย งพูด คุย กับ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย โดยผ่าน
การสนทนา (Dialogue) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นักวิจัยแนวเรื่องเล่าใช้มีด้วยกันหลายวิธี ภายใต้
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักวิจัยกับผู้มีส่วนร่วมวิจัยและการร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด
ข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปของบันทึกภาคสนาม (Field Notes) การบันทึกเป็นปูมเรื่อง (Journal Records)
บทบันทึกค้าสัมภาษณ์ (Interview Transcripts) การสังเกตของนั ก วิจัย และการสังเกตของผู้อื่น

47
เรื่องราวที่เล่าออกมา จดหมาย งานเขียนเชิงอัตตชีวประวัติ ข้อมูลเอกสาร อาทิเช่น แผนการเรียน
แผนการสอนของโรงเรี ยนหรือมหาวิทยาลัย จดหมายข่าว หรือเนื อหาของตั ว บทอื่น ๆ (Texts)
อาทิเ ช่น กฎ ระเบีย บ หลัก การ และรูป ภาพต่า งๆ ตลอดจนถึง การบัน ทึก เทปวีด ิท ัศ น์
(กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2552: 77-82) ส้าหรับในการวิจัยแนวเรื่องเล่า Moen ( 2006: 64-65) ได้
ท้าการหยิบยกประเด็นส้าคัญที่อาจถือว่าเป็นการสะท้อนกระบวนการด้าเนินงานวิจัยแนวเรื่องเล่า
อย่างยืดหยุ่นสามประเด็น เพื่อลดขันตอนการด้าเนินงานค่อนข้างคลุมเครือ ได้แก่ 1) ประการแรก
การสร้ างสัมพันธภาพระหว่างนั กวิจัยและผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 2) ประการที่สอง วิธีก ารใน
การพัฒนาเรื่องเล่า จากประสบการณ์และถ้อยค้าที่มีการพูดออกมา ไปสู่การเรียบเรียงเป็นตัวบท
(Text) ลายลัก ษณ์ อัก ษร มี ค วามครบถ้ ว นและน่ า เชื่อถื อได้ เพี ย งไร และ 3) ประการที่สาม การ
ตีความหมายโดยใช้ศาสตร์แห่งการตีความของนักวิจัย
นอกเหนือจาก Moen แล้วนัน นักวิจัยแนวเรื่องเล่าท่านอื่นๆ ก็ได้ย้าถึงความส้าคัญของ
การพิจารณาการสร้างสถานการณ์ที่อบอุ่น เหมาะสมส้าหรับการสร้างสัมพันธภาพ โดยเน้นเรื่อง
สถานที่ แ ละเวลาที่ จ ะน้ า ไปสู่ ก ารสนทนาพู ด คุ ย ระหว่ า งนั ก วิ จั ย กั บ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการวิ จั ย
นอกจากนีนักวิจัยอีกส่วนหนึ่งเห็นว่า การสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างนักวิจัยกับผู้มีส่วนร่วมใน
การวิจัย การให้ความส้าคัญกับหลักการไม่ต้าหนิติเตียน (Non - judgmental Attitude) ซึ่งจัดได้ว่า
เป็นสิ่งส้าคัญในการวิจัยแนวเรื่องเล่า กระบวนการแสวงหาความรู้แนวเรื่องเล่าจึงจะบรรลุผลส้าเร็จได้
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในการวิจัยแนวเรื่องเล่า จุดประสงค์ของนักวิจัยอาจจะไม่ใช่ผู้ที่รับฟังเรื่องราว
หรือปัญหาหรือเป็นนักบ้าบัด เพื่อน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิต ของผู้เล่าเรื่องที่เป็น
ผู้ใช้บริการโดยตรง ทังนีนักวิจัยจ้าเป็นต้องมีจุดยืนอยู่ที่การแสวงหาความรู้ และการแสวงหาค้าตอบ
ที่เหมาะสมต่อค้าถามการวิจัย ซึ่งค้าถามการวิจัยก็ไม่จ้าเป็น จะต้องสะท้อนปัญหาความต้องการ
ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแต่ละคนเสมอไป แต่ถึงกระนันก็ตาม ก็มิได้หมายความว่า นักวิจัยแนว
เรื่องเล่าจะมองข้ามความละเอียดอ่อนของชีวิตความเป็นอยู่โดยองค์รวมของผู้ที่เป็นผู้เล่าเรื่องราวไป
โดยจะเห็นได้ว่าจากในหลาย ๆ กรณี ที่นักวิจัยแนวเรื่องเล่ามีปฏิกิริยาต่อชีวิตทางสังคมของผู้เล่าเรื่อง
อย่างรับผิดชอบ เปรียบเสมือนดังกับว่าตนเองนัน เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ที่ซึ่งก้าลังได้ท้าหน้าที่ใน
การบ้าบัดแนวเรื่องเล่าหรือว่าก้าลังได้ท้าหน้าที่ในการให้ค้าปรึกษาแก่ผู้อื่นไปด้วยพร้อมกันไปใน
เวลาเดียวกันนั่นเอง (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2552: 86)
ผู้วิจัยได้น้ากระบวนการวิจัยคุณ ภาพ เชิงวาทกรรมด้ ว ยวิธีเรื่องเล่า เป็น เครื่องมือใน
การวิจัยเพราะฮวงจุ้ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้จินตนาการสามารถสร้า งผลกระทบต่อโลกทัศน์
(World view)ท้าให้เกิดความเชื่อ และตอบสนองต่อความต้องการทางอุดมคติ (Ideology) ของผู้ที่
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เข้ามาเกี่ยวข้องได้ นอกจากนีฮวงจุ้ยยังมีการสร้างพืนที่ขึนในสังคม การน้าวิธีเรื่องเล่ามาใช้เพราะ
มีค วามยืด หยุ่น ผู้วิจัย สามารถมีส่ว นร่ว มในข้อ คิด เห็น รวมถึง ผู้ใ ห้ ข้อ มูล หลัก ก็ส ามารถให้
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)ในการจัดการ และ
การสร้างพืนที่ทางสังคม เป็นการศึกษาเพื่อท้าความเข้าใจเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่ เข้ามามีบทบาทส้าคัญใน
สังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษา โลกทัศน์ อุดมคติ (Ideology) ความเชื่อ ที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยใน
สังคมไทย เป็นการศึกษา โลกทัศน์ (World view)ที่เป็นโลกทัศน์ของผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีต่อฮวงจุ้ย
และเชื่ อ มโยงไปถึ ง เรื ่อ งของการอยู่อ าศัย ร่ว มกับ ธรรมชาติอ ย่า งสมดุล ศึก ษาอุด มคติ
(Ideology) ที่มีต่อฮวงจุ้ย ที่ท้าให้การด้าเนินชีวิตของมนุษย์มีความสุข ประสบความส้าเร็จ โดยไม่ท้า
ให้ผู้อื่นเดือดร้อน ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่ไปกด และสร้างการก่อรูปจินตนาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
ฮวงจุ้ย การกดทับ จินตนาการ และสร้างสยบยอมต่ออ้านาจ (Power)ของฮวงจุ้ย และแสดงออกในรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงทางโลกทัศน์ (World view)และอุดมคติ (Ideology) ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สัง คม 2.ศึก ษาภาคปฏิ บั ติ ก ารความรู้ แ ละอ้า นาจ (Power) ของวาทกรรมฮวงจุ้ ย ว่าความรู้ ที่
เกิดขึนจากความรู้ของฮวงจุ้ยมีส่วนในการสร้างอ้านาจ (Power) และส่งผลต่อการสร้างการยอมรับ
การสยบยอมจากบุค คลในสัง คม ขัด ขวาง กีด กัน โหราศาสตร์ อื่น ๆ และการสร้างอัต ลัก ษณ์
(Identity) ที่เป็นลักษณะเฉพาะ 3.ศึก ษาการสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยในสังคม การสร้างการช่วงชิง
การน้า (Hegemony) ปิดกัน ขัดขวางโหราศาสตร์อื่น ๆ และสร้างผู้เชี่ยวชาญ เป็นการสร้างพืนที่ที่
ก่อให้เกิดการยอมรับ สร้างความเป็นอื่น (The Others) การผลิตซ้า ๆ (Reproduction) เพื่อการด้ารง
อยู่ของฮวงจุ้ยในสังคม
การศึกษาวิจัยเรื่อง ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)ในการจัดการ และ
การสร้างพืนที่ทางสังคม จึงเป็นการศึกษาการก่อรูปและมีพัฒนาการผ่านโลกทัศน์ (World view)
อุดมคติ (Ideology) และสร้างความเชื่อให้กับคนในสังคมไทย เนื่องจากมีโลกทัศน์ว่าท้าแล้วท้าให้
เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรืองจึงเป็นวาทกรรมของความรู้และอ้านาจ (Power)ของภาคปฏิบัติการ
ทางวาทกรรม (Discourse practice) ที่ก่อให้เกิด การกดทับ จิน ตนาการ และสร้างการสยบยอม
ต่ออ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ย ภาคปฏิบัติการความรู้ และอ้านาจ (Power) ของวาทกรรมฮวงจุ้ย ที่
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของรู ปแบบอาคาร การใช้ พื นที่ การตลาดเกี่ ยวกั บโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ใหม่ ๆ กดทับความคิด และสร้างการสยบยอมของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยแนวคิดความรู้
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คือ อ้ านาจ (Power) เป็ น การสร้ างโลกทั ศน์ (World view) อุ ด มคติ (Ideology) และค่ านิ ย ม
(Value)ใหม่ให้วงการก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักออกแบบ สถาปนิก
วิศวกร ส้าหรับการสร้างพืนที่ทางสังคมของฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย ได้ ส่ง ผลต่ อ โหราศาสตร์อื่น ๆ เป็น
การสร้ างค่านิยม (Value)ใหม่ ก่อให้เกิดการกดทับด้วยโลกทัศน์ (World view )อุดมคติ (Ideology)
และอัตลักษณ์ (Identity) การผลิตซ้า ๆ (Reproduction) ของชุดความรู้ของฮวงจุ้ยสู่บุคคล และ
สังคม และสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม
กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
1.แนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรม
- Foucault
- Fairclough
2.แนวคิดเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
3.แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อ
4.แนวคิดเกี่ยวกับโลกทัศน์
และอุดมคติ
5.แนวคิดเกี่ยวกับการก่อรูป
ทางสังคม
6.แนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง
พืนที่ทางสังคมและการ
สร้างอัตลักษณ์
7.แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่า
(Narrative Approach)

โลกทัศน์ อุดมคติ ความเชื่อ
ที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยใน
สังคมไทย

ภาคปฏิบัติการความรู้และอ้านาจ
ของ วาทกรรมฮวงจุ้ย

การสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยใน
สังคม

แผนภูมิที่ 5 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีกำรวิจัย
1.วิเคราะห์เอกสาร
2. สัมภาษณ์เชิงลึก
3.สัมภาษณ์เชิงเรื่องเล่า

วิธวี ิเครำะห์ข้อมูล
1.วิเคราะห์ตัวบท
(Text Analysis)
2.วิเคราะห์วาทกรรม
(Discourse Analysis)

ผลกำรวิจัย
การรือถอนให้เห็นถึง
ความรู้ อ้านาจ
การจัดการวาทกรรม
ฮวงจุ้ย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)ในการจัดการ และสร้างพืนที่
ทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา โลกทัศน์ (World view)อุดมคติ (Ideology) ความเชื่อที่
เกี่ยวกับฮวงจุ้ยในสังคมไทย 2) เพื่อศึก ษาภาคปฏิบัติ ก ารวาทกรรมของฮวงจุ้ยผ่านความรู้และ
อ้านาจ (Power) 3) เพื่อศึกษาการสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย การศึกษาวิจัยใช้วิธีเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) วิธีวิทยาที่ใช้คือ การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) โดยใช้ตาม
แนวคิดของ Foucault และกรอบการวิเคราะห์ 3 ขันตอนของ Fairclough คือ 1. ตั วบท (Text)
2. ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse practice) และ 3. ภาคปฏิบัติการและโดยใช้กระบวนการ
การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณ์แบบเรื่องเล่า
(Narrative) ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย ได้แก่ โหราจารย์ ผู้ที่มีความสนใจในฮวงจุ้ย
วิธีวิทยำกำรวิจัยเชิงวำทกรรม (Discourse Research)
ด้า เนิ น การศึก ษาวิจัย หลังยุค ความทัน สมัย (Postmodernism) เพื่อ ให้ไ ด้ข้อ มูล เชิง
ลึกเกี่ยวกับโลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) ความเชื่อ ความรู้ อ้านาจ (Power) การสร้าง
พืนที่ การด้า รงอยู่ และผลที่เกิด ขึนของฮวงจุ้ย ในสัง คมไทย ซึ่ง มองผ่า นปรากฏการณ์วิท ยา
(PhenomenologicalApproach) ผ่านการตี ความให้ความหมาย (Meanitivity Interpretation) โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณ์แบบเรื่องเล่า (Narrative Interview)
ไปสู่ก ารวิเคราะห์ตั ว บท (Text Analysis) และการวิเคราะห์ว าทกรรม (Discourse Analysis)
(นรินทร์ สังข์รักษา, 2559)
หน่วยกำรวิเครำะห์
งานวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเพื่อศึก ษา ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)
ในการจัดการและสร้างพืนที่ทางสังคม หน่ ว ยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการวิจัยครังนี
ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยงข้องกับวาทกรรมทางด้านฮวงจุ้ย ได้แก่ โหราจารย์ ผู้ที่สนใจ ผู้ประกอบการ
ผู้ที่เคยน้าความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยไปใช้
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กำรเลือกพื้นที่ในกำรวิจัย
การเลือกพืนที่ก รุ งเทพ และปริม ณฑล จะสามารถเป็น แหล่งของผู้ที่จะให้ข้อมูลที่ดี
ได้ เนื่องจากมีโรงเรียนที่เปิดสอนฮวงจุ้ยอยู่เป็นจ้านวนมาก โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้ามาเรียน หรือ
มาอบรมในความรู้ เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย รวมถึงมีโหราจารย์ที่มีค วามช้านาญและมีป ระสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น้าฮวงจุ้ยไปใช้ ท้าให้การได้มาของข้อมูลจากผู้ให้
สัมภาษณ์ในทุกกลุ่ม และท้าให้ได้ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย
ในการเลือกพืนที่วจิ ัย ผู้วจิ ัยได้ด้าเนินการตามล้าดับขัน ดังต่อไปนี
1. ศึกษาข้อมูลเบืองต้น เกี่ยวกับสถาบัน หรือกิจ กรรมที่มีก ารสอนการให้ก ารอบรม
การให้ความรู้ เรื่องฮวงจุ้ย รวมถึงหน่วยงาน องค์กร หรือบุค คล ที่ใ ห้บริการด้านการอบรม หรือ
ให้บริการทางด้านการแก้ไขฮวงจุ้ยแก่ผู้ที่มีความประสงค์ โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต (Internet)
2. ตรวจสอบรายชื่ อ สถาบัน ที ่มีก ารสอน การอบรม การให้ค วามรู ้ เรื่ องฮวงจุ้ ย
รวมถึง หน่ว ยงาน องค์ก ร หรือ บุค คล ที่ใ ห้บ ริก ารด้า นการอบรม หรือ ให้บริก ารทางด้ า น
การแก้ไขฮวงจุ้ยแก่ผู้ที่มีความประสงค์ ที่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่น่าเชื่อถือในสังคม โดยท้า
การติดต่อประสานไปยัง หน่ ว ยงานและบุค คลที่เกี่ยวข้อง เพื่อท้าหนั งสือ ขอเข้า ไปท้า การแจก
แบบสอบถาม และการเข้าขอสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
3. ท้าการคัด เลือกสถาบัน ที่มีการสอน การให้ก ารอบรม องค์กร หรือบุค คล ที่ มี
ความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ส้าคัญในการท้าการวิจัย
ขั้นตอนกำรวิจัย
การวิจัยครังนีผู้วิจยั เลือกการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. แหล่งข้อมูล
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยแนวเรื่องเล่า
(Narrative Approach)
1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จากหนังสือ
ต้ารา วารสาร นโยบาย แผ่นพับ Website และอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก หมายถึง กลุ่มผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับฮวงจุ้ย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่
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1. ผู้ที่มีความสนใจด้านฮวงจุ้ย
จ้านวน 15 คน
2. ผู้ที่มีประสบการณ์การใช้ฮวงจุ้ย
จ้านวน 15 คน
3. ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย (โหราจารย์) จ้านวน
2 คน
รวมจ้านวน 32 คน หรือจนข้อมูลอิ่มตัว (Saturated Data) ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection)
เกณฑ์การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
1. เป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
2. เป็นผู้สมัครใจให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลหลัก
3. เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย (โหราจารย์)
2. กำรเข้ำสู่พนื้ ที่
ผู้วิจัยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับฮวงจุ้ยและสามารถเข้าถึง
ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย (โหราจารย์) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
3. แนวทำงกำรวิจัย
ในการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจยั ได้แบ่งการวิจยั ออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 ศึกษาการก่อรูปของโลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) ความเชื่อที่
เกี่ยวกับของฮวงจุ้ยในสังคมไทยโดยศึกษาการวิเคราะห์เอกสารและใช้ก ารคัด เลือกแบบเจาะจง
(Purposive Selection) จากบุคคลทั่วไป และโหราจารย์ ว่าที่มีความเชื่อ โลกทัศน์ (World view)
อุดมคติ (Ideology) เกี่ยวกับฮวงจุ้ย จ้านวน 32 คน หรือจนข้อมูลอิ่มตัว (Saturated Data)
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ขันการวิจยั

กระบวนการ

ผลที่ได้

1.วิเคราะห์เอกสาร

1.วิเคราะห์เอกสาร

2.สัมภาษณ์เชิงลึก

2. ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้

In-depth Interview)

อ้านาจในการจัดการ ของ

3.สัมภาษณ์แบบ

ฮวงจุ้ย โดยวิธกี าร

1.โลกทัศน์กี่ยวกับ ฮวงจุ้ย

เรื่องเล่า (Narrative

สัมภาษณ์เชิงลึก

2.อุดมคติเกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย

Approach)

In-depth Interview)

3.ความเชื่อเกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย

ผลการศึกษา

การสังเกต การจดบันทึก

และวิธีการเรื่องเล่า
“Narrative Approach”
จากตัวแทนผู้รับบริการ
30 คน โหราจารย์ 2 คน

แผนภูมิที่ 6 การศึกษาการก่อรูป ความเชื่อ โลกทัศน์ อุดมคติ ความเชื่อ ที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยใน
สังคมไทย
ระยะที่ 2 ศึก ษาภาคปฏิบัติการวาทกรรมของฮวงจุ้ยผ่านความรู้และอ้านาจ โดยเน้น
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยแนวเรื่องเล่า (Narrative Approach) จาก
ผู้สนใจในฮวงจุ้ย จ้านวน 30 คนโหราจารย์จ้านวน 2 คน โดยแยกเป็นผู้ที่สนใจจะใช้บริการฮวงจุ้ย
15 คน และผู้ที่มีประสบการณ์การใช้ฮวงจุ้ย 15 คน โหราจารย์จ้านวน 2 คน หรือจนข้อมูลอิ่มตัว
( Saturated Data)
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ขันการวิจยั
1.วิเคราะห์เอกสาร

2.สัมภาษณ์เชิงลึก
In-depth Interview)
3.สัมภาษณ์แบบ
เรื่องเล่า (Narrative
Approach)

กระบวนการ

ผลที่ได้

1.วิเคราะห์เอกสาร

2. ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้
อ้านาจในการจัดการ ของ
ฮวงจุ้ย โดยวิธกี ารสัมภาษณ์

ภาคปฏิบัติการ

เชิงลึก In-depth Interview)

วาทกรรมของ

การสังเกตและการจดบันทึก

ฮวงจุ้ยผ่าน

และวิธีการเรื่องเล่า

ความรู้และ

“Narrative Approach”จาก

อ้านาจ

ตัวแทนผู้รับบริการ 30 คน
โหราจารย์ 2 คน

แผนภูมิที่ 7 ศึกษาภาคปฏิบัติการวาทกรรมของฮวงจุ้ยผ่านความรู้และอ้านาจ
ระยะที่ 3 ศึกษาการสร้างพืนทีข่ องฮวงจุ้ยในสังคม โดยเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) และแนวคิด ได้แก่ ผู้สนใจในฮวงจุ้ย จ้านวน 30 คนโดยแยกเป็น ผู้ที่สนใจจะใช้บริการ
ฮวงจุ้ย 15 คน และผู้ที่มีประสบการณ์การใช้ฮวงจุ้ย 15 คน หรือจนข้อมูลอิ่มตัว ( Saturated Data)
และการวิจัยแนวเรื่องเล่า (Narrative Approach) จากผู้รับบริการจ้านวน 30 คน โหราจารย์จ้านวน 2 คน
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ขั้นกำรวิจัย
1.วิเคราะห์เอกสาร
2.สัมภาษณ์เชิงลึก

In-depth Interview)
3.สัมภาษณ์แบบ
เรื่องเล่า (Narrative
Approach)

กระบวนกำร

ผลทีไ่ ด้

1.วิเคราะห์เอกสาร
2. ศึกษาศึกษาการสร้าง
พืนที่ การด้ารงอยู่ และ
ผลที่เกิดขึนของ ฮวงจุย้ ใน

การสร้างพืนที่

สังคมโดยใช้วิธีการ

การด้ารงอยู่ และ

สัมภาษณ์เชิงลึก

ผลที่เกิดขึน

In-depth Interview) การ

ของฮวงจุ้ยใน

สังเกตและการจดบันทึก

สังคม

และใช้วิธีการเรื่องเล่า
“Narrative Approach”
จากตัวแทนผู้รับบริการ
30 คน โหราจารย์ 2 คน

แผนภูมิที่ 8 การศึกษาการสร้างพืนที่ ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย
จากตารางข้างต้นสามารถน้าเสนอรายละเอียดขันตอนการวิจัยแต่ละขันตอนได้ดังนี
4. วิธีวิจัยจะใช้กระบวนกำรวิเครำะห์
4.1 ระยะที่ 1, 2 และ 3 การวิจัยเรื่อง ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)ใน
การจัดการ และสร้างพืนที่ทางสังคม
4.1.1 วัตถุประสงค์ ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power) ในการจัดการ
และสร้างพืนที่ทางสังคม
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4.1.2 วิธีการศึกษาวิจัย
1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Searching) โดยการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารต่ า ง ๆ จากข้ อ มูล ทุ ติ ย ภูมิ ข้ อมู ล เกี่ย วกั บ ความเชื่ อ โลกทั ศ น์ (World view)อุ ด มคติ
(Ideology) ความรู้ อ้านาจ (Power) การสร้างพืนที่
2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) ส้าหรับการสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยครังนี
จะเน้นการสัมภาษณ์เ ชิง ลึก เป็น หลัก (In-depth Interview) โดยจะใช้ทั งการสัม ภาษณ์ แบบมี
โครงสร้า ง (Structured Interview) และการสัม ภาษณ์แ บบไม่มีโ ครงสร้า ง (Non-Structured
Interview) เพื่อ ให้ไ ด้ข้อ มูล ถูก ต้อ ง และครอบคลุม ประเด็น ที่ท้า การวิจัย มากที่สุด ส้าหรับ
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้วิจัยจะก้าหนดแนวค้าถามส้าหรับการสัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า ซึ่ง
เป็นแนวค้าถามที่ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาแล้วว่าจะสามารถตอบโจทย์ก ารวิจัยได้ชัดเจน
และครอบคลุมที่สุด ดังนี แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ส้าหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อ โลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) ความเชื่อ ความรู้
อ้านาจ (Power) การสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ย
3. วิธีการเรื่องเล่า “Narrative Approach” ส้าหรับวิธีการเรื่องเล่า จะท้า
การคัดเลือกตัวแทนจากผู้รับบริการ 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบ (Purposive Selection) ตัวแทน
ผู้รับบริ ก าร เพื่อให้ได้ ข้อ มูล ถูก ต้อ งและครอบคลุม ประเด็น ที่ท้า การวิจัย มากที่สุด ผู้วิจัย จะ
ชีแจงหัวข้อที่ต้องการทราบจากการเล่าเรื่องให้ผู้รับบริการได้ทราบเป็นเบืองต้น ผู้รับบริการมีอิสระ
ในการเล่าเรื่อง ผู้วิจัยมีหน้าจัดเตรียมสถานที่ที่จ ะใช้เป็น สถานที่เล่าเรื่องให้รู้สึก สบายผ่อนคลาย
ผู้ วิ จั ย และผู้ ช่ ว ยจะท้า การบั น ทึ ก เสี ย ง และจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ หรือ ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
ตามความเหมาะสม โดยในระหว่างการเล่าเรื่องผู้วิจัยจะไม่เ ข้า ไปแทรกแซงการเล่า เรื่อง เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
4. แบบสัง เกต และจดบัน ทึก แนวทางที่ใ ช้ใ นการสัง เกต ครอบคลุม
ประเด็นการสังเกต ดังนี แนวคิด และ พฤติกรรมและการแสดงออกของผู้ที่มีความสนใจใน ฮวงจุ้ย
ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ใช้ ฮวงจุ้ย และโหราจารย์ผู้มีความรู้ในฮวงจุ้ย
4.1.3 แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ
ผู้วิจัยได้ก้าหนดผู้ให้ ข้อมูลหลัก เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของผู้ใช้บริการ
โดยแยกเป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะใช้ บริก ารฮวงจุ้ย จ้านวน 15 คน และผู้ที่เ คยใช้ บริการฮวงจุ้ย
จ้านวน 15 คนส้าหรับกลุ่มของโหราจารย์ผู้มีความรู้ความช้านาญด้านฮวงจุ้ย จ้านวน 2 คน
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การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี
1. ส้าหรับผู้ที่มีความสนใจใน ฮวงจุ้ย จ้านวน 15 คน ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) จะเลือกจากผู้ที่ได้เข้ามาเรียน หรือเข้ามาอบรมฮวงจุ้ย โดยใช้เกณฑ์
เรื่องอายุ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งสามารถแบ่งผู้ให้ข้อมูลหลักได้เป็น
1.1 อายุต่้ากว่า
35 ปี
จ้านวน 3 คน
1.2 อายุระหว่าง
36 – 40 ปี จ้านวน 3 คน
1.3 อายุระหว่าง
41 – 45 ปี จ้านวน 3 คน
1.4 อายุมากกว่า
46 – 50 ปี จ้านวน 3 คน
1.5 อายุมากกว่า
50 ปี ขึนไป จ้านวน 3 คน
2. ส้าหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ใช้ฮวงจุ้ย จ้านวน 15 คนใช้วิธีการเลือก
แบบ (Purposive Selection) จะเลือกจากผู้ที่ได้เข้ามาเรียน หรือเข้ามาอบรม ฮวงจุ้ย และได้มีการน้าไป
ปรับปรุ ง โดยการติ ด ตาม หรื อขอข้อมูลผู้ที่มารับบริก ารด้านการปรับฮวงจุ้ยจากโหราจารย์ โดย
ใช้เกณฑ์เรื่องอายุเพื่อให้เกิดความหลากหลายในกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลหลักซึ่งสามารถแบ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้เป็น
2.1 อายุต่้ากว่า
35 ปี
จ้านวน 3 คน
2.2 อายุระหว่าง
36 – 40 ปี จ้านวน 3 คน
2.3 อายุระหว่าง
41 – 45 ปี จ้านวน 3 คน
2.4 อายุมากกว่า
46 – 50 ปี จ้านวน 3 คน
2.5 อายุมากกว่า
50 ปี ขึนไป จ้านวน 3 คน
3. ส้าหรับโหราจารย์ผู้มีความรู้ในฮวงจุ้ย จ้านวน 2 คน จะเลือกจากผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในสังคม และมีประสบการณ์ด้านการเป็นโหราจารย์ไม่น้อยกว่า 5
ปี โดยจะพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏในรูปหนังสือ ข้อมูลเอกสารอิเลคทรอนิกส์ การให้การอบรม
การเผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณะชน
3.1 โหราจารย์ จ้านวน 2 คน
3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
3.3 ผู้ใ ห้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Selection)
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3.3.1 ผู้ที่มีความสนใจใน ฮวงจุ้ย
จ้านวน 15 คน
3.3.2 ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ใช้ ฮวงจุ้ย จ้านวน 15 คน
3.3.3 โหราจารย์ผู้มีความรูใ้ น ฮวงจุ้ย จ้านวน 2 คน
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิจัยครั งนี ผู้วิจัยได้ ใ ช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิ ธีผสมผสานกัน เพื่อให้ได้
ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ จึงเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย ดังนี
5.1 แบบฟอร์มส้าหรับการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลประเภทเอกสาร
5.2 แนวค้าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใช้เป็น แนวทาง
(Guideline) ในการสัมภาษณ์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Key Informants) ฮวงจุ้ย การปฏิบัติ การก่อรูป
และการสร้ างพืนที่ข องฮวงจุ้ย ในสังคมไทยส้าหรับการสัมภาษณ์ที่ใ ช้ในการวิจัยครังนี จะเน้ น
การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลัก (In-depth Interview) โดยจะใช้ในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบ
ค้าถามการวิจัย โดยเลือกสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ซึ่งได้แก่ ผู้ที่มีความ
สนใจใน ฮวงจุ้ย ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ใ ช้ฮ วงจุ้ย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และ
อ้านาจ (Power)ในการจัดการและการสร้างพืนที่ทางสังคม
5.3 การสังเกต (Observation) การสังเกตที่ใช้ในการวิจัยครังนีมีทังการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ใน
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงฮวงจุ้ย ได้แก่ การเรียน การอบรม ตลอดจนการเข้ารับบริการ
การปรั บฮวงจุ้ ย เพื่ อให้ ได้ ข้ อมู ลในเชิ งลึ ก มากยิ่ งขึน โดยในการสังเกต ผู้ วิจั ยจะวางแนวทาง
การสังเกตไว้ล่วงหน้าว่ าจะสังเกตในประเด็นใดบ้าง และจะก้าหนดประเด็นในการสังเกตไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบ และในบางครังอาจจะใช้ก ารสัม ภาษณ์ป ระกอบการสัง เกตเพิ่ม เติม ทังนี
ขึนอยู่กับสถานการณ์
5.4 อุปกรณ์ภาคสนาม อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะน้าไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย
ภาคสนาม ได้แก่
5.4.1 แบบบัน ทึก ข้อมูลภาคสนามซึ่งเตรียมไว้ล่วงหน้ าเพื่อสะดวกในการจัด
หมวดหมู่ของข้อมูลและวิเคราะห์ โดยบัน ทึก ข้อมูลทั่ว ไป ข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์ การสังเกต
มีการใส่ตัวเลขก้ากับเพื่อเรียง จ้าแนก ตรวจสอบและวิเคราะห์
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5.4.2 เทปบันทึกเสียงใช้บันทึกขณะที่มีการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยจะขออนุญาตจาก
ผู้ให้สัมภาษณ์ก่อน ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบกับที่บันทึกได้
5.4.3 กล้องถ่ายรูปใช้บันทึกภาพสถานที่ บุคคล และเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วย
อธิบายข้อมูลที่มีอยู่ให้ชัดเจนยิ่งขึนและใช้ประกอบรายงานการวิจัย
6. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือ
6.1 ก้าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสัมภาษณ์ การสังเกต สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติการก่อรูปของฮวงจุ้ย ส้าหรับน้าไปใช้ในการวิจัย ตามกรอบแนวคิดที่ก้าหนด
6.2 ศึกษานิย าม แนวคิด ทฤษฎีจ ากเอกสาร และงานวิจัย ต่า งๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติการก่อรูปของฮวงจุ้ย เพื่อน้ามาใช้เป็น แนวทางในการสร้า งเครื่อ งมือ ในการวิจัยเชิง
คุณภาพไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การสังเกต แบบฟอร์มวิเคราะห์เอกสาร
6.3 น้าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ประมวลเพื่อก้าหนดเป็น โครงสร้างและขอบเขตของเครื่องมือโดยให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่
ศึกษา โดยขอค้าแนะน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
6.4 สร้างหรือก้าหนดประเด็นของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพแต่ละประเภทไม่ว่า
จะเป็นการสั ม ภาษณ์ การสั ง เกต หลั ง จากนั นน้า ประเด็ น ที่ ส ร้ า งเสร็ จ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และน้ามาปรับปรุงแก้ไข
6.5 ตรวจสอบคุณภาพในด้านของความเที่ยงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) ก่อน
น้าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงจากผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้ที่ท้าการตรวจสอบก็คือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
จ้านวน 5 คนเป็นผู้ตรวจสอบ
6.6 น้ าประเด็ น ของเครื่องมือการวิจัยเชิ งคุณ ภาพแต่ ละประเภทที่ใ ช้ใ นการวิจั ย
ครังนีที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปด้าเนินการเก็บข้อมูลตามลักษณะของเครื่องมือ
7. กำรเก็บรวมรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยครังนี ผู้วิจัยเป็นผู้รวบรวมข้อมูล โดยด้าเนินการตามขันตอน ดังนี
7.1 ผู้วิจัยประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์การ ที่ให้บริการเกี่ยวกับฮวงจุ้ย เพื่อขอ
อนุญาตท้าวิจัยและขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย
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7.2 ผู้วิจัยด้าเนินการขอหนังสือแนะน้าตัวอย่างเป็นทางการจากหน่วยงาน หรือองค์การ
ที่ให้บริการเกี่ยวกับฮวงจุ้ย เพื่อชีแจงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลและขออนุญาตเก็บข้อมูล โดย
ผู้วิจัยน้าหนังสือไปให้หน่วยงาน หรือองค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับฮวงจุ้ยด้วยตนเอง
7.3 เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต แบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มี
ส่วนร่วม โดยผู้วิจัยร่วมกับผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้ด้าเนินการ โดยเริ่มจากการศึกษาตัวบทของหน่วยงาน
หรือองค์การ ที่ให้บริการเกี่ยวกับฮวงจุ้ยต่อจากนันท้าการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยก่อน
เข้าพืนที่แต่ละครัง ผู้วิจัยได้เตรียมประเด็นค้าถามล่วงหน้าและหลังจากท้าการสัมภาษณ์และสังเกต
แต่ละครัง จะท้าการรวบรวมข้อมูล หากข้อมูลใดไม่กลมกลืนหรือหาค้าตอบไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน ผู้วิจัยจะเข้าไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
8. กำรตรวจสอบข้อมูล
หลังจากได้ข้อมูลครบแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาว่าเพียงพอหรือไม่ โดย
ดูจากการอิ่มตัว ความซ้ากัน หรื อเหมือนกัน ของข้อมูลที่เป็น ตัว ก้า หนดว่า เพีย งพอหรือไม่ และ
ตรวจสอบว่าข้อมูลนันตอบปัญหาข้อมูลการวิจัยหรือไม่ ถ้าได้ ข้อมูลไม่ต รงกัน จะต้ องตรวจสอบ
ว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็น อย่า งไร ใช้วิธีก าร Crystallization คือ การมองหลายเหลี่ย มมุม โดยใช้
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation ) ซึ่งมีวิธีการดังนี (นรินทร์ สังข์รักษา, 2557:
252)
8.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็น การตรวจสอบว่า
ข้อมูลที่ได้มานันถูกต้องหรือไม่ แหล่งที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่
แหล่งเวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่
แหล่งสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่
แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่
8.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) เป็นการตรวจสอบ
ข้อมูลจากการเก็บข้อมูล จากภาคสนาม ที่ประกอบด้วยคณะผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย และท้าการบันทึก
ร่วมกันโดยมีความเห็นตรงกัน
8.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation) เป็นการตรวจสอบโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีที่หลายหลาก และต่ างไปจากเดิ มจะท้าให้ก ารตี ค วามข้อ มูล แตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด และตรวจสอบมุมมองที่แตกต่างกันของทฤษฏีสู่การปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่
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8.4 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆกันหลายวิธี เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกต
ควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันนันก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย
9. กำรควบคุมคุณภำพงำนวิจัย
ผู้วิจัยได้ค้านึ งถึงข้อสรุปที่ได้จ ากการเก็บข้อมูล ว่าต้องมีความเที่ยงตรง (Validity)
และมีความเชื่อถือได้ (Credibility/Reliability) ของผลการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า
(Triangulation)มาใช้ในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้เกิด ความเที่ยงตรงและความเชื่อถือของข้อมูล
ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ (สุภางค์ จันทวานิช, 2549: 128-130) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการควบคุมคุณภาพใน
งานวิจัย ดังต่อไปนี
9.1 ด้านความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity)
9.1.1 ความเที่ยงตรงเชิงบรรยาย
9.1.1.1 วิธีการควบคุมคุณภาพ โดย การใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation)
ในด้านการตรวจสอบข้อมูล และวิธีรวบรวมข้อมูล (Method Triangulation) โดยท้าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในพืนที่มากกว่าหนึ่งวิธี เพื่อตรวจสอบความยืนยันซึ่งกันและกัน ได้แก่ การสัมภาษณ์อย่าง
เป็นทางการ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสังเกต (Observations) และท้าการศึกษาใน
เชิงลึกโดยจะเข้าไปร่วมเรียน หรือร่วมอบรม กับผู้ให้ข้อมูลหลักนอกจากนีผู้วิจัยยังใช้การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non - Participant Observation) คือเป็นการสังเกตที่ผู้วิจัยใช้ในกรณีที่ต้องการ
สังเกตกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่าง ๆ ออกไปโดยไม่เข้าไปร่วมกิจกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ชัดเจนมากยิ่งขึน
9.1.1.2 วิธีการควบคุมคุณภาพ โดย การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิเคราะห์
ข้อมูล (Analystical Triangulation) ในการศึกษาครังนีผู้วิจัยมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
และสามารถให้ค้าแนะน้าเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อค้นพบ
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
9.1.2 ความเที่ยงตรงเชิงตีความ
9.1.2.1 วิธีก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ โดย การยื น ยั น ผลจากแหล่ ง ข้ อ มู ล
(Participant Feedback/ Member Check) ที่น้าผลการศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านฮวงจุ้ยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)ในการจัด การ และการสร้างพืนที่ทางสังคม เพื่อยืน ยัน
ความเหมาะสม (Fittingness) ในการศึก ษาครั งนี เป็น การศึก ษาเพื่อ อธิบ ายปรากฏการณ์ ใน
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พืนที่ (Phenomenology) เกี่ยวกับศึกษา ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)ในการจัดการ
และการสร้างพืนที่ทางสังคม
9.1.2.2 การสินสุดการเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลในการวิจัยครังนีจะสินสุด
เมื่อ 1) ไม่มีข้อค้นพบประเด็นใหม่ 2) ได้ข้อมูลครอบคลุมประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา และ 3) ข้อมูล
ที่ได้สามารถอธิบายฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)ในการจัดการ และการสร้างพืนที่
ทางสังคม ซึ่งภายหลังจากการเก็บข้อมูลในแต่ละครังผู้วิจัยจะท้าการตรวจสอบข้อมูลว่าครอบคลุม
ประเด็นที่ผู้วิจัยท้าการศึกษาหรือไม่หากไม่ครอบคลุมผู้วิจัยจะน้าประเด็นที่ขาดหายไปน้าไปสัมภาษณ์
ในครั งต่ อไปจนได้ ข้อมูลครบตามกรอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ผู้วิจัยตังไว้ หรือในกรณีที่พบว่ามี
ประเด็นนอกเหนือจากกรอบที่ท้าการศึกษาแต่เป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับเนือหา
ที่ส้าคัญของการศึกษาครังนี ผู้วิจัยก็จะน้าเอาประเด็นนันไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจนกว่าจะพบข้อมูลที่
สามารถอธิบายเกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power) ในการจัดการ และการสร้าง
พืนที่ทางสังคม
9.2 ด้านความเที่ยงตรงภายนอก (External Validity)
วิธีการควบคุมคุณ ภาพ โดยการเลือกพืนที่เ พื่อ ศึก ษาภาคปฏิบัติ การของวาท
กรรม (Discourse practice) ของฮวงจุ้ยเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่สังคมไทย ซึ่งผู้วิจัยเลือก
พืนที่โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการตรวจสอบสามเส้าต่างแหล่งข้อมูล
(Triangulation of Source) มีก ารใช้ข้อ มูล จากหลายแหล่ง การศึก ษาครั งนีจึงสามารถตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยได้ จากนั นผู้วิจัย ได้สัง เคราะห์ข้อ มูล เพื่อ จัด กลุ่ ม ข้อ มูล เพื่อ ให้ ได้กรอบ
ของศึกษา ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)ในการจัดการ และการสร้างพืนที่ทางสังคม
10. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนือหา(Textual Analysis) และ
การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) กล่าวคือ เป็นการวิเคราะห์วาทกรรมที่เผยให้เห็นถึง
ปรากฏการณ์ข องฮวงจุ้ยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมจะเป็น การสะท้อนถึงรากเหง้า
ความคิด โลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) ที่เกิดขึน รวมถึงมิติที่ซ้อนเร้นในการต่อสู้ช่วง
ชิงอ้านาจ (Power)กับ โหราศาสตร์อื่น ๆ และความแยบยลในการสถาปนาการช่วงชิงการน้า
(Hegemony) การสร้างพืนที่ และการสร้างอัตลักษณ์ (Identity) ที่ท้าให้เป็นความรู้ที่แตกต่างจาก
โหราศาสตร์อื่น ๆ

63
การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) ( นรินทร์ สังข์รักษา, 2547) เป็นวิธี
คิดยุคหลังโครงสร้างนิยม (Post Modern) ที่ช่วยเผยให้เห็นถึงรากเหง้า และการก่อก้าเนิดของฮวงจุ้ย
การเคลื่อนตัวของฮวงจุ้ยจากพืนที่หนึ่งสู่ที่หนึ่ง ผ่านกระบวนการทางสัง คมที่มีส่ว นของประเพณี
และวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง การเข้ามาของฮวงจุ้ยอย่างแยบยลก่อให้เกิดวาทกรรมทังที่เป็นภาษา
และภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ไม่จ้ากัดรูปแบบ ระหว่างบุคคลต่อบุคคล และระหว่างบุคคลกับ
สังคม เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ โลกทัศน์ (World view)
และอุดมคติ (Ideology) ที่เกิดจากประสบการณ์ที่เกิดขึน (Willig, 2001: 107) การก่อรูปของฮวงจุ้ย
ที่เกิดขึน ก่อให้เกิดวาทกรรมที่ส่งผลต่อบุคคล และโหราศาสตร์อื่น ๆ ซึ่งการวิเคราะห์วาทกรรมจะ
ช่ว ยเปิด เผยปรากฏการณ์ที่มีค วามเกี่ย วข้อ งกั นอย่างซับซ้อนของส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นัยยะ
การวิเคราะห์วาทกรรม ก็คือการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis)
การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ไม่ได้หมายถึงการวิเคราะห์เฉพาะสิ่งที่เป็น
ค้าพูด เท่านั น แต่ หมายถึงสิ่งที่ปรากฏขึนทังการกระท้า การแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็น
สัญลักษณ์ (Symbol) เช่นภาษาพูด ภาษาเขียน พิธีกรรม ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse
Practice) การโฆษณา การเลือกตัว บทในการวิเ คราะห์ว าทกรรมจึง มีค วามส้า คัญ เป็น อย่า ง
มาก (Willig, 2001: 18) ตัวบทจะถูกก้าหนด และเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)
ซึ่งการวิเคราะห์ ตั ว บท (Text) จะเป็ น การสืบค้น ถอดรหัส แยกย่อย เจาะหา ความหมาย และ
การสร้างความหมายของฮวงจุ้ย ที่เกี่ยวข้องกับ โลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) และ
ความเชื่อ การก่อรูปของฮวงจุ้ย ที่สร้างปรากฏการณ์ทางสังคม และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึน
เป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงวาทกรรมฮวงจุย้ ที่แยบยลในการน้าความรู้ที่แตกต่างจากโหราศาสตร์ชนิด
อื่น ๆ มาสร้างเป็นอ้านาจ (Power) ในการสร้างความสยบยอม และการสร้างการยอมรับ จากผู้ที่
เกี่ยวข้อง และยังเป็นการสร้างพืนที่ทางสังคมที่ช่วงชิงการน้า(Hegemony) สร้างวาทกรรมที่มีความ
เหมาะสม และสร้างอัตลัก ษณ์ (Identity) ที่เป็น ตัวตนที่แท้จริงของฮวงจุ้ย วาทกรรมของฮวงจุ้ย
ก่อ ให้เ กิด การรับ รู้ที่ก ว้า งขวางเพื่อ เป็ น การส่ง ต่อ ความวาทกรรมที่เป็นที่ยอมรับมายาวนาน
ท้าให้เกิดการสร้างโลกทัศน์ (World view)อุดมคติ (Ideology) ความเชื่อใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
โดยก้าหนดสาระส้าคัญของการวิจัยตามล้าดั บ ประเด็ น การวิเคราะห์ วาทกรรมใน 3 ประเด็นคือ
การวิเคราะห์ โลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) ความเชื่อ ที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยในสังคมไทย
การวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการความรู้และอ้านาจ (Power) ของวาทกรรมฮวงจุ้ย และการวิเคราะห์
การสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย
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นอกจากนี เพื่อเป็นการสนั บสนุ น สาระส้าคัญของการวิเ คราะห์ทั งนี เพื่อ อธิบาย
ปรากฏการณ์ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)ในการจัดการ และการสร้างพืนที่ทาง
สังคม การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครังนี มีขันตอนที่ส้าคัญ 3 ขันตอน (ชาย โพธิสิตา, 2547: 362)
ดังต่อไปนี
10.1 การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) ขันตอนการจัดระเบียบข้อมูลนีเป็น
ขันตอนที่เกี่ยวข้องกับการแยกและการจัดหมวดหมู่ข้อมูล (Sorting and Coding the Data) โดย
การจัดหมวดหมู่ข้อมูลหรือการให้รหัสข้อมูล (Coding) ไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูล ซึ่งจะท้าให้
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บมาได้นันตรงกับประเด็นที่ศึกษาและเพียงพอส้าหรับการวิเคราะห์
หรือ ไม่ ส้าหรับหลักการส้าคัญในการจัดระเบียบข้อมูล ได้แก่
10.1.1 การจัดระเบียบทางกายภาพข้อมูล คือ การถอดข้อ มูล ออกมาจากเทป
บันทึกเสียง การเขียนบันทึก และการสรุปข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
10.1.2 การจัดระเบียบทางเนือหา คือ กระบวนการ “ย่อหรือทอนข้อมูลลง”
(Data Reduction) โดยผู้วิจัยจะมีก ารเลือ กสรรเอาข้อ ความบางส่ว นในข้อ มูล ที่มี ความหมาย
ตรงประเด็นกับเรื่องที่ต้องการวิเคราะห์ออกมาจากข้อความอื่น ๆ ซึ่งข้อความส่วนที่เลือกมานัน
จะถูกย่อหรือทอนลงโดยการสรุปเอาเฉพาะความหมายส้าคัญที่สื่อออกมาแล้วก้าหนดรหัสข้อมูล
(Coding)
10.2 การแสดงข้อมูล (Data Display) ขันตอนนี เป็นการน้าเสนอข้อมูลในรูปของ
การพรรณนาอัน เป็น ผลมาจากการเชื ่อ มโยงข้อ มูล ที่จั ด ระเบีย บแล้ว เข้ าด้ ว ยกัน ซึ่ง ผู้วิ จัย จะ
วิเคราะห์โดยการให้รหัสที่มีความสอดคล้องกัน เข้ามารวมกัน
10.3 การหาข้อสรุป (Conclusion) ในการหาข้อสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
ผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) โดยข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยนันต้องสามารถ
ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ โดยก้าหนดเกณฑ์ไว้ดังนี คือ
10.3.1 มีข้อค้นพบประเด็นใหม่
10.3.2 ได้ข้อมูลครอบคลุมประเด็นที่ผู้วิจยั ต้องการศึกษา
10.3.3 ข้อมูลที่ได้สามารถอธิบายการวิจัยเรื่อง ฮวงจุ้ย ความเชื่อ และอ้านาจ
(Power)ในการจัดการ และการสร้างพืนที่ทางสังคม
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ตารางที่ 4 การวิจัยเรื่อง ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ ในการจัดการ และการสร้างพืนที่ทาง
สังคม
วัตถุประสงค์

วิธีกำร

ศึกษาวิจัยเรื่อง
ฮวงจุ้ย ความ
เชื่อ ความรู้
และอ้านาจ
(Power)ในการ
จัดการและ
สร้างพืนที่ทาง
สังคม

วิเคราะห์เอกสาร
(Documentary
Analysis)
การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview)
การสังเกต
(Observation )
การเรื่องเล่า
“Narrative Approach”
จากตัวแทน
ผู้รับบริการ 30 คน
จากตัวแทนโหราจารย์
2 คน

กลุ่ม
เป้ำหมำย
1.เอกสาร
2.สั มภาษณ์ ร ะดั บ ลึ ก
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้
บริการฮวงจุ้ย
จ้านวน 30 คน
โหราจารย์
จ้านวน2 คน หรือ
จนข้อมูลอิ่มตัว

เครื่องมือกำร
วิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง ฮวงจุ้ย
โลกทัศน์ (World
view)อุดมคติความ
เชื่อ และความรู้
อ้านาจ (Power)ใน
การจัดการและ
สร้างพืนที่ทาง
สังคม
วิเคราะห์เนือหา/
ประเด็น
(Documentary
Analysis)
การวิเคราะห์ตัวบท
(Text Analysis)
การวิเคราะห์วาท
กรรม

(Discourse
Analysis)

ผลที่ได้
ฮวงจุ้ย ความเชื่อ
ความรู้ และ
อ้านาจ
(Power)ในการ
จัดการและสร้าง
พืนที่ทางสังคม

บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)ในการจัดการ และการสร้าง
พืนที่ทางสังคม เป็นการวิจัยเชิงวาทกรรม โดยผู้วิจัยมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ของฮวงจุ้ยที่เกิดขึนในสัง คมไทย ซึ่ง ได้เ ข้า มามีบ ทบาท ต่อ การประกอบธุรกิจ และการใช้ใน
การปรับปรุงที่อยู่อาศัยของประชาชนมากขึน
การวิจัยครั งนี ผู้วิจัยได้ ศึก ษาเกี่ย วกับ ฮวงจุ้ย โดยน้ า แนวคิด และทฤษฏีต่ าง ๆ มา
บุรณาการเป็นกรอบความคิดในการศึก ษาครั งนี และสามารถแบ่ง การวิจัย ได้เ ป็น 3 ข้อ โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการก่อรูป โลกทัศน์ (World view)อุดมคติ (Ideology) และความเชื่อ
ทีเ่ กี่ยวกับฮวงจุ้ยในสั ง คมไทย 2) เพื่ อ ศึ ก ษาภาคปฏิ บั ติ ก ารของฮวงจุ้ ย ผ่ า นความรู้และอ้านาจ
(Power) 3) เพื่อศึกษาการสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย
ผู้วิจัยได้ ก้าหนดแนวค้าถาม เพื่อให้สอดคล้องกับวัต ถุประสงค์ใ นการวิจัย ฮวงจุ้ย
ความเชื่อ อ้านาจ (Power)ในการจัดการ และการสร้างพืนที่ทางสังคม แนวทางการตังค้าถามจะใช้
แนวคิดของ Fairclough มาเป็นแนวทางในการวิจัย โดยแบ่งหัวข้อการวิจัย เป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1.การก่อรูป โลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) ความเชื่อที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ย ใน
สังคมไทย ตอนที่ 2.ความรู้ อ้านาจ (Power) ปรากฏการณ์ และผลที่เกิดขึนของฮวงจุ้ย ตอนที่ 3.
การสร้างพืนที่ การคงอยู่ และผลที่เกิดขึนของฮวงจุ้ยในสังคมไทย โดยใช้ ก ระบวนการเรื่องเล่า
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยแนวเรื่องเล่า (Narrative Approach) ฮวงจุ้ยจัด
อยู่ในกลุ่มโหราศาสตร์ และจากการศึกษางานวิจัยของศิริชัย ทรวงแสวง (2548) ที่พบว่า นักธุรกิจ
หอการค้าจังหวัดเชีย งใหม่ ใช้โ หราศาสตร์ใ นการบริ ห ารการตลาด บริห ารงานบุคคล จัดหา
ทรัพยากร วางแผนในการด้าเนินธุรกิจ ตัดสินใจเพื่อการลงทุน และก้าหนดนโยบาย ตามล้าดั บ
นอกจากนี กัญชัช ศศิธร (2541: 59) เรื่องบทบาทของหมอดูในสังคมไทย พบว่า หมอดู มีบทบาท
ส้าคัญในด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจโหราศาสตร์ยังมีบทบาท ที่ส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของคนไทย
จากงานวิจัยของภิญโญ พงศ์เจริญ (2543) เรื่องบทบาทของโหรในสังคมไทย พบว่า โหราศาสตร์มี
บทบาทต่อตัวผู้เข้ารับบริการ และโหราจารย์ โดยโหราจารย์มีบทบาทต่อสังคมในหลายๆ ด้าน ใน
ด้านสังคมโดยมีหน้าที่ในการกระตุ้ นให้คนในสังคมมีคุณธรรมและศีลธรรม ด้ านการเมือง ผลการ
ท้านายของโหร จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ นอกจากนียังมีบทบาทในด้านการรักษา
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ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ นอกจากนียังมีบทบาทในด้านการแพทย์ การอุตุนิยมวิทยา การเตือนภัย
และการสังคมสงเคราะห์ โหราศาสตร์ยังมีบทบาทต่อบุคคลทั่วไปโดยมีความส้าคัญจากมากไปด้าน
น้อย คือ เรื่องพิธีกรรมและฤกษ์ยาม การตังชื่อองค์การและหน่วยงาน การสร้างความเชื่อมั่นและ
ความยิ่งใหญ่ การจัดส้านักงาน พืนที่ ตราสัญลัก ษณ์ การสร้างความสัมพันธ์ การวางแผนก้าหนด
นโยบาย และการตัดสินใจ
ผู้วิจัยขอน้าเสนอการวิจยั เป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 การก่อรูปโลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) และความเชื่อเกี่ยวกับ
ฮวงจุ้ย
ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ ก ารของวาทกรรม (Discourse practice)ฮวงจุ้ย ผ่านความรู้และ
อ้านาจ (Power)
ตอนที่ 3 การสร้างพืนทีข่ องฮวงจุ้ยในสังคม
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี
ตอนที่ 1 กำรก่อรูปโลกทัศน์ อุดมคติ และควำมเชื่อ เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
1.1 กำรก่อรูปโลกทัศน์เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
ในการวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้ด้าเนินการศึกษาเกี่ยวกับโลกทัศนข์ องผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อ
ฮวงจุ้ย และพบว่าฮวงจุ้ยได้เข้าไปสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งในจินตภาพ และมโนภาพอย่างแยบยล
โดยมีสภาพแวดล้อม และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อ งกับ ฮวงจุ้ย เป็น สิ่ง ที่ก่อ ให้เ กิด การยอมรับ ตัว
บท(Text) ของฮวงจุ้ยทีป่ รากฏอยู่ โดยฮวงจุ้ยได้สร้างรูปแบบตัวตนของตัวเองขึนมาทังวจนภาษา
และอวจนภาษา
โลกทัศน์ตัวบททำงด้ำนภำษำของฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ยยังคงรักษาความหมายของค้าที่เรียกอย่างชัดเจน ซึ่งยืนหยัด และด้ารงการใช้
อยู่ อย่างมั่นคง ค้าว่าฮวงจุ้ย ที่มีความหมายชัดเจน ว่า ฮวง ที่แปลว่าลม และจุ้ยที่แปลว่าน้า ตามราก
ค้าในภาษาจีน การตีค วามตามรากเหง้า ของภาษาที่ชัด เจนไม่ซับซ้อน ก่อให้เกิดความง่ายต่อ
การตีความและการน้า ไปใช้ ท้าให้ก ารสร้างจิน ตภาพเป็น เรื่องที่ท้า ได้ง่า ย การสื่อ ความหมาย
อย่างตรงไปตรงมาท้าให้การท้าความเข้าใจเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเป็นไปอย่างเปิดเผย มีแหล่งที่มาอย่าง
ชัดเจน และก่อให้เกิดการสร้างโลกทัศน์ที่เข้าใจได้ทันที
ตัวบทของฮวงจุ้ยเป็นความรู้โบราณที่มาจากประเทศจีนเพราะค้าเรียกที่ใช้เรียกเป็น
ภาษาจีน ฮวงจุ้ย ในความคิดของผู้ให้สัมภาษณ์ ก็มีบางส่วนมีความเข้าใจตามค้าที่มาจากภาษาจีน
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โดยมี ค้ าว่า ฮวง ที่แปลว่า ลม และค้า ว่าจุ้ ยที่แ ปลว่ า น้ า ความชัด เจนของค้า และความหมาย
ก่อให้เกิดการสยบยอมทางจินตนาการ และกลายเป็นโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
เนื่ อ งจากเป็ น คนจี น ค้า ว่ า ฮวงจุ้ ย ในความหมายคิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ งของที่อยู่อาศัย
ธรรมชาติรอบๆตัว ฮวงกะจุ้ย แปลว่าลมกับน้า ก็น่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบตัว แต่สิ่งที่อยู่
รอบตัวมา เรายังไม่เข้าใจมันจริงๆว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไง เราจะต่อกับมันยังไง เพียง
แค่ได้ยินเฉยๆ (จาตุรงค์ เอกวัฒน์พานิช, 2558)

ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของคุณโทกิจ ทองกูลธรรมวงศ์ ที่ว่าค้าว่าฮวงจุ้ย เป็นค้า
ที่มาจากภาษาจีน “ฮวงจุ้ย เป็น ภาษาจีน ฮวงแปลว่าลม จุ้ยแปลว่าน้า เป็น ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ของที ่อ ยู ่อ าศัย ประกอบด้ว ย สิ ่ง แวดล้อ ม น้ า ลม ภูเ ขา คือ การอยู ่ร ่ว มกับ ธรรมชาติ ”
(โทกิจ ทองกูลธรรมวงศ์, 2558)
นอกจากนี ความคิดของคุณ วรนั นต์ อมรเวชกุล ที่ว่าค้าว่าฮวงจุ้ย เป็นค้าที่มาจาก
ภาษาจีน และอยู่คู่กับสังคมไทยมานาน “พ่อเป็น คนจีน ตังแต่เริ่ม รู้ความก็จะมีค้าว่าฮวงจุ้ยเข้ามา
ตลอดไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือสื่อต่างๆ จะเห็นอยู่ในปัจจุบัน” (วรนันต์ อมรเวชกุล, 2558)
ชื่อเรียกของของค้าฮวงจุ้ย หรือ เฟิ่งฉุ่ย ที่ชัดเจน บ่งบอกถึงรากเหง้าที่เป็นความรู้ของ
ชนชาติจีน ชื่อเรียกที่เป็นอัตลักษณ์ (Identity) และไม่แปรความหมายไปตามภาษาอื่นท้าให้สร้าง
ความแข็งแรงของการรั บรู้ ที่หนั ก แน่น ความชัด เจนในมโนภาพของผู้ที่ไ ด้เ ข้า มาเกี่ย วข้อ ง
ทังรากเหง้าที่มาของภาษา และความหมาย ท้าให้ เป็น ตัว บททางภาษาที่มีค วามเป็น ตัว ตนสูง
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและง่ายแก่การจดจ้าส้าหรับครอบครัวคนไทยเชือสายจีน ตัวบทที่เป็นภาษา
ค้าว่าฮวงจุ้ย จะครอบง้าทางความคิด และสร้างการสยบยอม จากขนบธรรมเนียม ประเพณีของจีนที่
อยู่รอบตัว
นอกจากนีในโลกทัศน์ของบุคคลเกี่ยวกับความหมายของค้าว่าฮวงจุ้ย ที่ ฮวง แปลว่า
ลม และจุ้ย แปลว่า น้า ด้วยความหมายที่ชัดเจนจึงเป็นการกดทับทางด้านความคิด และจินตนาการที่
ท้าให้มองเห็นภาพของฮวงจุ้ยได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีลม และน้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้อง
กับความคิดของคุณวิศิษ ฏ์ เตชะเกษม ที่ว่า ฮวงจุ้ยเป็น ความรู้ที่เกี่ยวกับ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
โดยจัดอาคารบ้านเรือน ทิศทางให้สอดคล้องกับกระแสน้า และกระแสลมที่เกิดขึน
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ฮวงจุ้ยเป็นความรู้ที่เกีย่ วกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยจัดอาคารบ้านเรือน ทิศทาง
ให้สอดคล้องกับก็กระแสน้า กระแสลมทีเ่ กิดขึน โดยอาศัยการเคลื่อนตัวของพระจันทร์ และ
ดวงดาว ซึ่งมีการจินตนาการว่ากลุ่มดาวคล้ายมังกร คล้ายเต่า คล้ายเสือ ก็เลยน้ากลุ่มดาวนีมา
วางว่าเรียกว่ากลุ่มดาวมังกร กลุ่มดาวเสือ กลุ่มดาวนก กลุ่มดาวเต่า เป็นที่มาของ 4 ศักดิ์สิทธิ์ที่
คุ้มครองมนุษย์ให้ปลอดภัย ตรงนีเป็นฐานของวิชาฮวงจุ้ย "ชัยภูมิ" ท้าเลในแต่ละแห่งก็จะมี
ฮวงจุ้ยต่างกันไป ไม่สามารถ น้ามาใช้ได้เหมือนกันหมด ต้าราต่าง ๆ จึงไม่สามารถยึดหลักใด
หลักหนึ่งแต่ให้ใช้พนฐานที
ื
่ส้าคัญคือการอาศัยร่วมอยู่กับธรรมชาติ การน้ามาประยุกต์ใช้ และ
ต้องเข้าใจอย่างท่องแท้ ไม่จ้าเป็นต้องรือ ทุบท้าลาย ให้เสียหาย (วิศิษฏ์ เตชะเกษม, 2558)

ส่ว นความคิดของคุณ คุณ จีระพันธ์ เชิดชิด ที่ว่า ฮวงจุ้ย เป็น การจัดที่อยู่อาศัยให้
เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติ “ฮวงจุ้ย คือหลักธรรมชาติ การจัดสถานที่ใ ห้ เหมาะสมกับสภาพ
ธรรมชาติ ความเป็นอยู่” (จีระพันธ์ เชิดชิด, 2558)
โลกทัศน์(World view) ของฮวงจุ้ยจึงเป็นเรื่องของการสยบยอมตามต้นก้าเนิดที่มา
ของความรู้จ ากประเทศจีน และชื่อเรียกที่เป็นภาษาจีน ซึ่ง มีค วามหมายเฉพาะ ฮวง ที่แปลว่า ลม
และจุ้ยที่แปลว่าน้า ด้วยค้าเพียง 2 ค้า ที่สื่อความหมายในการเข้าใจที่ง่าย ง่ายแก่การจดจ้า และสร้าง
ความเป็นอัตลักษณ์ (Identity) ที่เป็นเรื่องเฉพาะตัว ท้าให้เกิดความชัดเจนในการรับรู้ และส่งต่อชื่อ
และความหมายออกไปสู่สังคมภายนอก สร้างการยอมรับ และคงความเป็นตัวตนได้ยาวนาน
โลกทัศน์ตัวบททำงด้ำนอวจนภำษำเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
เป็นตัวบทที่สร้างโลกทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติการหรือการสร้างความเข้าใจที่
น้าไปสู่การสร้างปรากฏการณ์ที่เป็นตัวบทที่แท้จริง ฮวงจุ้ยสร้างเปลือกภายนอกที่ห่อหุ้มอย่างฝั่งลึก
ด้วยข้อปฏิบัติที่สืบทอดกันมา ซึ่งโลกทัศน์ของฮวงจุ้ยได้สร้างมโนภาพเกี่ยวกับการอยู่อาศัยร่วมกับ
ธรรมชาติในท้าเลที่ดี จะท้าให้มีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ คุณษิราชาธาร เนตรนัยทัด
ที่ว่าจะมีร ะดั บการศึก ษาสูงขนาดไหน อิทธิพลของฮวงจุ้ยมีผลด้ านจิต ใจต่ อการปรับปรุงที่อยู่
อาศัย การปรับฮวงจุ้ยให้ถูกต้องเพื่อให้มีชีวิตที่ดีมีค วามสุข และเป็น สิ่งที่ได้ รับ การยอมรับ และ
ปฎิบัติ กันมาอยู่ภายในสังคม
ต่อให้เพื่อนที่เรียนจบ ป.เอก หรือจบ ป.โท ในเมืองไทย ถึงเวลาแล้วพอจะตังเตียง
นอน อย่างน้อยๆก็ต้องมีคนถามเข้ามาในกลุ่ม ว่าจะตังที่เก่า หรือเปลี่ยนหัวนอนดี ใครมีต้ารา
ไหนบ้าง คนเกิดปีมะโรง นอนหันทิศไหนกัน แสดงว่าเราถูกสอนกันมาแบบนี ว่าต้องอิง
ฮวงจุ้ยแบบนีนิดนึง ถึงแม้ว่าเขาจะจบวิทยาศาสตร์มา แต่ก็มีจิตส้านึกในสมองให้คิดเรื่องนี ว่า
ต้องท้า (ษิราชาธาร เนตรนัยทัด, 2558)
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ในความคิดของคุณภิญนภัทร พงศ์พิสุทธินาถ ที่ว่า ฮวงจุ้ย สิ่งส้าคัญในการน้ามาใช้
เลือกท้าเล เพราะหากว่าได้ท้าเลที่ฮวงจุ้ยดี ก็จะท้าให้การท้าธุรกิจประสบความส้าเร็จได้
เริ่มจากการมีแผนว่าจะซือที่ดิน ที่จะท้าออฟฟิศใหม่ ก็เหมือนกับว่าไปเจอที่ดินแปลง
หนึ่ง ที่คิดว่าเหมาะสม แต่ราคาที่ดินเหมาะสม และมีตัวเลือกนีที่ดีที่สุด แต่ก็ค้านึงถึงฮวงจุ้ย
เหมือ นกัน แต่ ที่ตรงนีดี ที่สุด แต่ ก็คิดเหมื อน กันว่า ถ้าเกิดฮวงจุ้ ยไม่ ดีจะท้ ายัง ไง ก็เริ่ มจาก
ออฟฟิศที่เราจะเช่าที่แ รกแล้ ว อั น แรกที่ เ ขาแนะน้า เราไม่ชอบเลย แต่พอเดินออกมาในที่
เดียวกันเลยเราชอบ ซึ่งยังมีแต่เสาที่ยังสร้างไม่เสร็จ แล้วมันตรงกับทางสามแพร่ง ซึ่งจริงๆ
ตัวเองเป็นรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยเชื่ อ นั ก ว่ า ทางสามแพร่ ง ไม่ เ หมาะสมที่ จะท้า ก็ เ ลยไปหาวิธีแก้
เพื่อที่จะได้ใช้ที่ดินนี (ภิญนภัทร พงศ์พิสุทธินาถ, 2558)

การก่อรูปโลกทัศน์ของผู้ให้สัมภาษณ์ถูกยัดเยียดจากสภาพแวดล้อม และปรากฏการณ์ที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตัวบทที่สร้างจากภาษาด้ ว ยการใช้ภ าษาจีน ที่เป็น ภาษารากเหง้า เดิม ทัง
ภาษาพูด และภาษาเขียน เป็นการยืนยัน จุดก้าเนิดที่ชัดเจนของตัวบท (Text) ที่สร้างความเชื่อมั่น
และก้าหนดรูปแบบการเข้าใจต่อตัวบทที่ ก ระชับ และชัด เจน นอกจากนี การได้พ บตัว บทของ
เหตุก ารณ์ ต่าง ๆ ที่ปรากฏและแพร่ห ลายอย่า งแยบยล จนกลายเป็น ค่า นิย ม (Value)ที่ไ ด้รับ
การยอมรับในสังคม
ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยได้เกิดการถ่ายทอดและส่งต่อโดยมีภาคปฏิบัติการเป็นตัวแทน
ในการย้าภาพในความคิดและจินตนาการ ท้าให้โลกทัศน์เกี่ยวกับตัวบทของฮวงจุ้ยได้ถูกหล่อหลอม
จากการได้สัมผัสจริง เพื่อตอกย้าความเป็นตั วบทของฮวงจุ้ย และสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตั วของ
ฮวงจุ้ยขึนมา ฮวงจุ้ยจึงมีอิทธิพล และกดทับต่อพฤติกรรมการแสดงออกมา
การก่อรูปโลกทัศน์ (World view) ของฮวงจุ้ยของผู้ให้สัมภาษณ์ จึงเป็นความรู้จาก
ประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ฮวงจุ้ยมีอัตลักษณ์ (Identity)
ที่ชัดเจน โดยเป็นความรู้ที่มีที่มาแน่นอนจากชื่อเรียกที่เป็นภาษาจีน และจากความหมายที่แปลว่า
ลมกับน้า ซึ่งเป็นเรื่องของการอยู่อาศัยร่ว มกับธรรมชาติ ท้าให้ฮ วงจุ้ยได้ รับการยอมรับ และจาก
ภาคปฏิบัติการที่พบเห็นอย่างกว้างขวาง และเป็นรูปธรรมที่สัมผัส จับต้องได้ ท้าให้ ฮวงจุ้ยสร้าง
ค่านิยม (Value)ในสังคม กดทับความคิด จินตนาการ และสร้างการสยบยอมของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหาก
น้าโลกทัศน์ของ ฮวงจุ้ยมาเทียบกับโหราศาสตร์อื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในสังคม จะพบว่าโหราศาสตร์
อื่น ๆ ไม่มีโลกทัศน์ที่ชัดเจนทังที่มา แนวทางการปฏิติบัติทางวาทกรรม และอัตลักษณ์ (Identity)
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ท้าให้โลกทัศน์ (World view) ของฮวงจุ้ยสร้างการต่อสู้ กีดกัน ปิดกัน โหราศาสตร์อื่น ๆ ที่มีอยู่ใน
สังคมได้อย่างแยบยล โลกทัศน์ของฮวงจุ้ย คือ “ฮวงจุ้ย การอยู่อาศัยในท้าเลที่ดี และมีความสุข”
1.2 กำรก่อรูปอุดมคติเกีย่ วกับฮวงจุ้ย
ในการวิจัยอุดมคติที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยนัน เน้นสิ่งที่เป็นความคิดและจินตนาการที่
ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง ทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมาย
แห่งชีวิตของตน จากผลการวิจัยพบว่าฮวงจุ้ยได้ สร้างรูปแบบของจิน ตนาการที่ส อดคล้อ งกับ สิ่ง
ที่เป็นภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม อุดมคติ (Ideology) ที่เป็นตัวบทที่ฮวงจุ้ยได้สร้างให้แก่ผู้ที่สนใจ
ในฮวงจุ้ยเป็นอุดมคติ (Ideology) ที่สอดคล้องกับอุดมคติ (Ideology) พืนฐานที่เป็นที่ต้องการของ
มนุษย์ ตัวบทของอุดมคติ (Ideology) ที่เป็นพืนฐานได้ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ครอบครัว
และสุ ข ภาพ โดยสร้ า งตั ว บทของอุ ด มคติ (Ideology) ที่ ฮ วงจุ้ ย สามารถท้ าให้ ธุ ร กิ จ ประสบ
ความส้าเร็จ ร่้ารวย ท้าให้ครอบครัวมีความสุข ลูกหลานก้าวหน้าในงาน และท้าให้สุขภาพแข็งแรง
นอกจากนี Gill Hale (2003) ได้กล่าวว่า ตัวบทของฮวงจุ้ย สามารถช่วยให้สุขภาพดี
ขึน มีความสุข และก่อให้เกิดความส้าเร็จ เจริญรุ่งเรือง โดย ปรับเปลี่ยนพลังงานที่ดีไปสู่ บ้าน สวน
ส้านักงาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึน สุขภาพที่ดี และสร้างความเจริญรุ่งเรือง แก่ผู้ที่ได้อยู่อาศัย
และ Simon Brown (1999: 5 ) ได้กล่าวว่า ฮวงจุ้ย มีส่วนช่วยให้การด้าเนินชีวิตดีขึนได้ โดยฮวงจุ้ย
จะมีส่วนช่วยท้าให้สุข ภาพดี ขึน ความสัมพัน ธ์ภ ายในครอบครัว ดีขึ น ได้รับ ความผ่อ นคลาย
ในการอยู่ อ าศัย การพัก ผ่อ นหลับ นอนได้เ ต็ม ที่ การใช้ชีว ิต ในสัง คมมีสีส ัน ชีว ิต รัก และ
ความสัม พัน ธ์ท างเพศสมบู ร ณ์ มีโ อกาสตั งครรภ์ห รือ การมีบุต ร สามารถควบคุณ อารมณ์
และความรู้สึกได้ดี ได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียง ระบบการเงินที่คล่องตัว และเพิ่มโอกาสในการขาย
ที่อยู่อาศัย และจากการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณธันยพร จารุไพศาล พบว่าอุดมคติ (Ideology)
ของฮวงจุ้ยที่เกิดขึน คือ ฮวงจุ้ยสามารถส่งผลดีต่อโชค สุขภาพ การงาน การเงิน
“ฮวงจุ้ย เกี่ยวกับเรื่องของท้าเล ซึ่งมันจะมีผลต่อโชค สุขภาพ การงาน การเงิน”
(ธันยพร จารุไพศาล, 2558)
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของคุณปพิชญา โหระกุล ที่ว่าฮวงจุ้ยให้สิ่งดี ๆ เข้ามา ทัง
เรื่องบ้าน และเรื่องงาน
“ได้ยินมาตังแต่จ้าความได้ ว่าต้องท้าให้ถูกหลักฮวงจุ้ยให้สิ่งดี ๆ เข้ามาทังเรื่องบ้าน
เรื่องงาน” (ปพิชญา โหระกุล, 2558)
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จะเห็ น ได้ ว่ า หลั ก ส้ า คัญ ของฮวงจุ้ ย คือ การท้ า ให้ เป้ า หมายของชีวิ ต การท้ า งาน
ประสบความส้าเร็จ ชีวิตครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงซึ่งก็สอดคล้องกับอุดมคติ (Ideology)
ที่เป็นที่ต้องการของมนุษย์ทุกคน ด้วยความที่จุดประสงค์ และอุดมคติ (Ideology) ของมนุษย์อยู่ใน
พืนฐานความต้องการที่เป็นบรรทัด ฐานเดียวกันคือมุ่งเน้นความส้าเร็จในการท้างาน และความสุข
ในการใช้ชีวิต ท้าให้ตัวบทของฮวงจุ้ย สอดคล้องกับอุดมคติ (Ideology) ของบุคคลได้อย่างแยบยล
จึงท้าให้ฮวงจุ้ยได้รับการยอมรับ และเป็นเสมือนเครื่องมือที่สามารถน้าไปสู่อุดมคติ (Ideology) ได้
อุดมคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ย จึงมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ชนิดอื่น เพราะ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท้าเลที่อยู่อาศัย ไม่ใช่เรื่องของการท้าบุญ หรือการแก้บน ที่เป็นเรื่องที่จับต้อง
ไม่ได้ และเป็นเรื่องของความเพ้อฝันจินตนาการ ส้าหรับภาคปฏิบัติการวาทกรรมที่ชัดเจนในการที่
จะต้องเลือกท้าเลที่ดี และปรั บที่อยู่อาศัยให้ถูก ต้ องตามหลัก ฮวงจุ้ยได้สร้างความน่าเชื่อถือ สร้าง
การยอมรับ และไปกดทับ กีดกัน ปิดกัน ขัดขวางโหราศาสตร์อื่น ที่เป็นเพียงเรื่องของความเพ้อฝัน
อย่างชัดเจน
อุดมคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ย จึง เป็น เรื่อ งของการท้า ให้ก ารท้า งานประสบ
ความส้าเร็จ ร่้ารวย ชีวิตครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ซึ่งต้องเกิดจากการเลือกท้าเล และ
การปรับที่อยู่อาศัยให้ถูกต้อง
การก่อรูปอุดมคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ย เกิดจากการที่ฮวงจุ้ยเป็นความรู้เกี่ยวกับ
ชัยภูมิ ท้าเล ที่ตัง อาคาร สถานที่ ที่มุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัย หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับความส้าเร็จ
จากการท้างาน มีครอบครัวที่มีความสุข และสุขภาพดี ซึ่งไปสอดคล้องกับความคิด และจินตนาการ
ที่เป็นอุดมคติ (Ideology) พืนฐานของมนุษย์ ท้าให้เกิดการสยบยอมต่อวาทกรรมของฮวงจุ้ยในการ
ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน และไปกีดกันอุดมคติ (Ideology) ของโหราศาสตร์อื่นๆที่ไม่มีความชัดเจน
อุดมคติข องฮวงจุ้ย คือ “ฮวงจุ้ยที่ดี ส่งผลให้ก ารงานประสบความส้าเร็จ ครอบครัว
มีความสุข”
1.3 ควำมเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ยเป็นโหราศาสตร์ที่มีต้นก้าเนิ ด จากประเทศจีน ส้าหรับประเทศไทยฮวงจุ้ย
ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่เป็นชาวจีนที่อพยพเข้ามา ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยได้ ปรากฏ
รูปแบบที่แสดงออกมาทางสังคมอย่างแยบยล ผู้วิจัย พบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยสามารถแยก
ที่มาจากปรากฏการณ์ที่เกิดจึนในสังคมได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 3.1 ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่เกิด
จาก ประเพณี การไหว้บรรพบุรุษ 3.2 ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่เกิดจากความกลัว 3.3 ความเชื่อ
เกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่เกิดจากการกระท้าตามผู้อื่น
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1.3.1 ควำมเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่เกิดจำกที่เกิดจำกประเพณี กำรไหว้บรรพบุรุษ
จากสภาพสังคมไทยที่มีเ รื่อ งของความเชื่อ ในโหราศาสตร์ โดยจะพบว่า ใน
สังคมไทยมีความเชื่อเรื่องการน้าโหราศาสตร์มาใช้ในการประกอบธุรกิจและการใช้กับครอบครัว
โดยโหราศาสตร์ที่ป ระชาชนให้ ความสนใจใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่ ดวงชะตา สัตตเลข
ลายมือ ฮวงจุ้ย โหงวเฮ้ง และไพ่ยิปซี (ณัชชา ชิน ธิป , 2548) ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าผู้ใ ห้สัมภาษณ์มี
ความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ยว่าสามารถท้าให้การด้าเนินชีวิตดีขึนได้ทังเรื่องธุรกิจ และ เรื่องครอบครัว
ฮวงจุ้ยเป็นความเชื่อของคนจีนที่มีมานานกว่า 6,000 ปี ตัวบทของฮวงจุ้ยได้ถูก
ปลูกฝังอยู่ในประเพณีของจีนอย่างแยบยล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประเพณีการไหว้บรรพบุรุษ หรือ
ไหว้ เซ็งเม้ง โดยเน้ นภาคปฏิบัติการให้มีการจัด ภูมิทัศน์ของสุสานให้มีความสวยงาม ถูก ต้ อ ง
ตามหลักฮวงจุ้ย สร้างอุดมคติ (Ideology) ที่ว่าวิญญาณบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปจะช่วยส่งเสริมให้
ลูก หลานประสบความส้า เร็จ ในการท้างาน และมีครอบครัวที่มีความสุข ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย
เป็นเรื่องเฉพาะไม่ได้ขึนอยู่กับว่าอยู่ในครอบครัวคนไทยเชือสายจีน เพราะบางครอบครัวที่เป็นคน
ไทยเชือสายจีนก็ไม่ได้ส นใจเรื่อ งฮวงจุ้ย คนจีน เมื่อ เวลาไปไหนก็ไ ปพร้อ มกับ วัฒ นธรรมที่
คล้องกับประเพณีไปด้วย ฮวงจุ้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของตรงนี เพราะคนจีนเมื่อไปที่ไหนก็บอกว่าต้อง
ไหว้นะ การไหว้ก็คือฤดูกาล แต่เวลาไหว้ก็บอกว่าคนเกิดปีนันก็ต้องไหว้ทิศนันทิศนี มันไปทังฟ้า
ทังดิ น ทังคนเลย กลายเป็น ติ ด เอาทฤษฎีข องฮวงจุ้ยเรื่องฟ้าดิ น และคนไปด้ ว ย คนจีน บอกมี
กุศโลบายการสอน เกี่ยวกับ การไหว้ ถ้าเธอไหว้ตามที่ยึดถือปฏิบัติ มาจะเจริญรุ่งเรือง โดยต้ องมี
อิกเต็ก =มโนธรรม, ยี่เห็ง = การปฏิบัติ และ ซา-ฮวงจุ้ย แปลรวมความ ก็คือ หนึ่ง คนเราต้องมี
คุณธรรม สอง ต้ องมีบุญวาสนา และสาม ต้องมีฮวงจุ้ยที่ดี หากไม่ถึงพร้อมทังสามปัจจัย ก็จะไม่
สามารถประสบความส้ า เร็ จ สู ง สุ ด ได้ และส้ า หรั บ คนที่ จ ะประสบความส้ า เร็ จ ได้ นั นต้ อ ง
ประกอบด้วย 5 สิ่ง คือ อันดับที่หนึ่ง คือคุณธรรมที่อยู่ในใจก็คือตัว คน อันที่สอง คือจริยธรรม
รูปแบบการกระท้า อันที่สาม คือฮวงจุ้ย อันที่สี่ คือการศึกษา และอันที่ห้า คือบุญวาสนา
การให้ความส้าคัญกับการไหว้สารทจีน เช็งเม้ง คือการไหว้สุสานบรรพบุรุษ ซึ่ง
ค้าว่า “เช็ง” หมายถึง บริสุทธิ์ สะอาด และ “เม้ง” หมายถึง ส่องแสงสว่าง การไหว้สุสานบรรพบุรุษ
จึงหมายถึง ช่ว งเวลาแห่งความสะอาด สดใส น่ ารื่นรมย์ ซึ่งคนไทยเชือสายจีน ในบ้านเราก็รับ
วัฒนธรรมนีมาปฏิบัติตาม ฮวงจุ้ยส้าหรับคนตายก็คือ การจัดท้า สุสานบรรพบุรุษ การไหว้ ตาม
เทศกาล เป็นการอาศัยพลังงานจาก สุสานบรรพบุรุษ นันมาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับลูกหลาน
ของผู้ที่เสียชีวิต ต่อไป ดังนั นการจัดฮวงจุ้ย โดยเลือกสถานที่ และจัดภูมิทัศน์ให้ถูกต้ อง สะอาด
เรียบร้อย จะส่งผลดีต่อลูกหลานต่อไป (วิศิษฏ์ เตชะเกษม, 2552)
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ภาพที่ 1 การไหว้บรรพบุรษุ

ภาพที่ 2 สุสาน
ที่มา: ควำมเชือ่ เรือ่ งทำเล สุสำน กับเทศกำลไหว้บรรพบุรุษชำวไทยเชื้อสำยจีน, เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน
2558, เข้าถึงได้จาก Th.pattayadailynews.com/ความเชื่อเรื่องท้าเล-สุสาน-กับเทศกาลไหว้บรรพบุรุษ
ชาวไทยเชือสายจีน/
การท้าความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยในประเทศไทย
ผู้วิจัยได้ท้าให้แผนภูมิขึนมาเพื่ออธิบายว่า ฮวงจุ้ยเป็นความรู้โบราณที่มาจากประเทศจีน เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับ การเลือกชัยภูมิด้วยดวงดาว เพื่อให้ได้ท้าเลที่ดี ซึ่งคนจีนมีประเพณีไหว้บรรพบุรุษ และ
ต้ องมีก ารเลือกท้าเลที่ตั งสุสานให้ดี เพราะมีค วามเชื่อว่าการเลือกท้าเลที่ตั งสุสานที่ดี วิญญาณ
บรรพบรุษจะส่งผลให้ลูกหลานมีครอบครัวที่มีความสุข ประสบความส้าเร็จในการท้าธุรกิจ ฮวงจุ้ย
ในประเทศไทยยังแบ่งเป็น ฮวงจุ้ยดั งเดิ ม ที่เน้ น ปรับการอยู่อาศัยให้เข้ากับธรรมชาติ ใช้วิธีก าร
ปรับแก้โดยอาศัยความเข้าใจ และฮวงจุ้ยสมัยใหม่ ใช้สิ่งของต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา เช่น รูปปั้น
น้าพุ ขลุ่ย ผ้ายันต์ และมีการทุบท้าลายอาคาร เพื่อสร้างพืนทีใ่ หม่ให้เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ย
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ฮวงจุ้ย ความรู้โบราณ
จากประเทศจีน
ตัวบทด้านภาษา
ฮวงจุ้ย เกี่ยวข้องกับ
ลม น้า และดวงดาว

การกดทับ และครอบง้า ตัว

อุดมคติ (Ideology)

บทของฮวงจุ้ย ด้วยประเพณี

ที่เชื่อว่าฮวงจุ้ย

การไหว้ บรรพบุรุษ เช็งเม้ง

ความส้าเร็จ มี

มีส่วนท้าให้เกิดความเชื่อ

ความสุข สุขภาพดี

ตัวบทเกี่ยวกับ

โลกทัศน์ (World
view) การเลือกชัยภูมิ
ท้าเล

แผนภูมิที่ 9 ความเป็นมาของฮวงจุ้ยในประเทศไทย
ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ได้รับการก่อรูป และถ่ายทอดมาทังจากที่เป็นตัวบท (Text)
และในรูปแบบของภาคปฏิบัติ ก ารทางวาทกรรม ซึ่ง มีก ารส่ง ถ่า ยความรู้จ ากการครอบง้า ทาง
ความคิดด้วยประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นการสร้างการสยบยอมอย่างแยบยล
และปิดกัน บดบังการเข้ามาของโหราศาสตร์อื่น ๆ ประเพณีการไหว้บรรพบุรุษจึงส่งผลต่ อการ
สร้างการสยบยอม และการด้ารงอยู่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย
มีอาก๋ง อาม่า คุณพ่อเป็นคนไทยเชือสายจีน แต่คุณแม่เป็นลาวพวน ซึ่งก็คนละเรื่อง
เลย แต่ ก็ มามี อิ ทธิ พลตอนอายุ ซั ก 14-15 ปี เพราะมี ความรู้ สึ ก ว่ า บ้ า นต่ า งจั ง หวั ดมั ก จะมี
รูปแบบบ้านที่เ หมื อ นกั น แต่ บ้า นที่ เ ราอยู่ การจั ดของเรา ห้ อ งนอน หรือการจัดวางของบ้าน
เราแตกต่างจากบ้านอื่นๆอย่างสินเชิง แต่เราจะรู้สึกว่าบ้านเราไม่หรูหรา แต่เป็นบ้านที่อยู่แล้ว
อยากได้อะไรก็ได้ 3 วันหลังจากไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ สิ่งที่อยากได้ อะไรก็จะได้จะส้าเร็จ
ทุกเรื่อง ก็คิดว่ามันเริ่มมีอะไรบางอยางแล้ว แต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าฮวงจุ้ย เพราะสมัยนันยังไม่
รู้จัก (กฤตรวี ธิติอมรวิทย์, 2558)

การครอบง้า และการกดทับทางด้านความคิด เกิดจากประเพณีการไหว้บรรพบุรุษ ที่
เป็นส่วนหนึ่งทีก่ ่อให้เกิดความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ตั ว บท (Text) ของฮวงจุ้ย ไปกดทับ ความคิด
พฤติกรรมของครอบครัวคนไทยเชือสายจีนให้มีความสนใจเกี่ยวกับฮวงจุ้ยได้ เป็นการเพิ่มโอกาส
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มากกว่าที่จ ะเข้าไปสัม ผัส กับ ความรู้เ รื่อ งฮวงจุ้ย และมีแ นวโน้ม ที่จ ะท้า ให้ เ กิด ความเชื่อใน
ฮวงจุ้ยเพิ่มขึน
จากสภาพสังคมไทยที่มีเรื่องของความเชื่อในโหราศาสตร์ โดยจะพบว่าในสังคมไทย
มีความเชื่อเรื่ อง การน้า โหราศาสตร์มาใช้ ใ นการประกอบธุร กิจ และการใช้กับครอบครัว โดย
โหราศาสตร์ที่ประชาชนให้ความสนใจใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่ ดวงชะตา สัตตเลข ลายมือ
ฮวงจุ้ย โหงวเฮ้ง และไพ่ยิปซี (ณัชชา ชินธิป, 2548) ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีความเชื่อใน
ศาสตร์ฮวงจุ้ยว่าสามารถท้าให้การด้าเนินชีวิตดีขึนได้ทังเรื่องธุรกิจ และ เรื่องครอบครัว
ตัวบท (Text) ของฮวงจุ้ยได้ถูกน้ามาใช้ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย บ้าน และอาคาร
ส้านั ก งาน และมีส่ว นส้าคัญในการน้ ามาใช้ประกอบการจัด พืนที่ใ ห้เหมาะสมกับการท้าธุรกิจ
เพื่อไม่ให้มีอุปสรรค และประสบความส้าเร็จตามอุดมคติ (Ideology) ที่ได้ตังใจไว้ โดยเกิดจาก
ธรรมเนี ยมประเพณี ป ฏิบัต ิก ารไหว้บ รรพบุ รุษ ในวัน เช็ ง เม้ง ซึ่ง เป็น เรื่อ งที่ลูก หลานคนจีน
ทุกครอบครัว จะต้ องเลือกท้าเลที่ดี ในการสร้างสุสาน เพราะเป็น สัญ ลัก ษณ์ข องคุณ งามความดี
ที่แสดงออกมาในรูปของการแสดงความกตัญญู เป็นความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ อย่างมั่นคง จึงยังพบ
เจอเทศกาลเช็งเม้งที่ลูกหลานคนไทยเชือสายจีน ยังไปไหว้ และท้าความสะอาดหลุมฝังศพ สุสาน
บรรพบุรุษตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อขอให้บรรพบุรุษอวยพรให้ลูกหลานร่้ารวย มีความสุข
ประเพณีไหว้บรรพบุรุษ ได้กดทับ และครอบง้าความคิด ของลูกหลานคนไทยเชือ
สายจีนทุกครอบครัว สร้างอุดมคติ (Ideology) เหนือจินตนาการที่ว่าถ้าเลือกที่ฝังศพของบรรพบุรุษ
ในท้าเล และภูมิประเทศที่ดี ที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยจะส่งผลดีต่อลูกหลาน ท้าให้ลูกหลานประสบ
ความส้าเร็จในด้านธุรกิจการงาน ครอบครัวมีความสุข และมีลูกหลานเพิ่มขึน ความรู้ในการเลือก
ชัยภูมิได้สร้างโลกทัศน์เกี่ยวกับฮวงจุ้ย กล่าวคือ การเลือ กชัย ภูมิที่ดีใ นการฝั ง ศพให้บรรพบุรุษ
สามารถน้ ามาปรับใช้กับการอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่อยู่อาศัย อาคาร ส้านั กงาน ตึก โรงงาน
ที่ดิน ซึ่งคนไทยเชือสายจีนที่เป็นทายาทยังคงยึดมั่น และปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณี ไหว้บรรพบุรุษ
ฮวงจุ้ยได้เข้าไปครอบง้าทางด้านจิตใจ และความคิด ท้าให้เกิดเป็นความเชื่อและความศรัทธา และ
ธรรมเนียมการไหว้บรรพบุรุษท้าให้เกิดการผลิตซ้า ๆ และสร้างการสยบยอมอย่างแยบยล ประเพณี
ไหว้บรรพบุรุษยังได้ปิดกัน และขัดขวางโหราศาสตร์อื่น ๆ เป็น การช่วงชิงการน้า (Hegemony)
และยึดพืนที่ทางด้านความเชื่อจากคนไทยเชือสายจีน ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของฮวงจุ้ยยังได้
สร้างภาพของการใช้ฮวงจุ้ยให้ปรากฏขึนในสังคมและเริ่มสร้างความรู้ที่แตกต่างจากโหราศาสตร์อื่นๆ
ท้าให้เกิดการยอมรับ และกลายเป็นค่านิยม (Value) ที่แพร่หลายอยู่ในสังคมไทย
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1.3.2 ควำมเชื่อในฮวงจุ้ยเกิดจำกควำมกลัว
ในสัง คมไทยถู ก กดทั บเกี่ ยวกับ ความเชื่ อ เรื่ อ งการน้ าโหราศาสตร์ม าใช้ ใ น
การประกอบธุ ร กิจ และน้ ามาใช้กับ ครอบครัว จากงานวิจัยของ ณัชชา ชิน ธิ ป (2548) เรื่อ ง
โหราศาสตร์กับการประกอบธุรกิจพบว่าโหราศาสตร์ที่ประชาชนให้ความสนใจใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ ได้ แก่ ดวงชะตา สัต ตเลข ลายมือ ฮวงจุ้ย โหงวเฮ้ ง และไพ่ยิปซี ซึ่งส่ว นใหญ่พบว่าผู้ใ ห้
สัมภาษณ์มีความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ยว่าสามารถท้าให้การด้าเนินชีวิตดีขึนได้ทังเรื่องธุรกิจ และ
เรื่องครอบครัว
วิศิษฏ์ เตชะเกษมโหราจารย์ผมู้ ีประสบการณ์ได้ให้ทัศนะว่าผูท้ มี่ าขอให้ใช้ฮวงจุย้
ในการแก้ไขปัญหา หรือเพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตนัน ผู้ที่มาขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่มา
เพราะความกลัว ซึ่งเท่าที่พบบางครังปัญหาเหล่านันมั กจะพบหลังจากที่ได้เข้าไปใช้ชีวิต อยู่ใ น
บริเวณ หรือสถานที่นันแล้ว หรือพบเมื่อสร้างสถานที่แล้วเสร็จ และมีคนมาทัก สถานที่นันไม่ดี จะ
น้าโชคร้ายมาให้ผู้ที่อยู่อาศัย ความเชื่อในการน้าฮวงจุ้ยมาแก้ปัญหาเกิด จาก ฮวงจุ้ยมีตัวบท (Text)
ของความรู้ที่มีหลักการที่สอดคล้องกับการก่อ สร้า ง สถาปัต ยกรรมในด้า นต่า ง ๆ เช่นการเลือก
พืนที่ก่อสร้าง การวางผัง การเลือกรูปทรง และการตกแต่งภายในอาคาร ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหา และปรับแก้ไของค์ประกอบเกี่ยวกับท้าเล จากสภาพการที่ร้าย มาเป็นสภาพการที่
เอือประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าไปใช้ หรือด้าเนินการ และยังมีภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมที่มีรายละเอียด
ชัดเจนสามารถน้ามาแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และตรงประเด็น
วิศิษฏ์ เตชะเกษม ได้กล่าวว่าความกลัวเป็นสิ่งที่ติดตัวมากับมนุษย์ กดทับ และ
ครอบง้า ความคิดของมนุษย์อย่างมีอ้านาจ (Power) ส่งผลให้ต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้เกิด
ก้าลังใจ และความมั่นใจในการด้าเนินชีวิต โดยกลุ่มคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยมากได้แก่กลุ่ม
วิตกจริต และโมหะจริต เพราะความกลัวได้เข้ าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และสร้างภาวะสยบ
ยอมให้แก่ ฮวงจุ้ย
ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ ย เกิ ดจากความกลั ว ฮวงจุ้ ย เป็ น เครื่ อ งมื อ ชนิ ด หนึ่งที่
ตอบสนองความกลัวนันได้ เพราะฮวงจุ้ยมีความเป็นวิทยาศาสตร์ และ เป็นสิ่งที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ มี เ หตุ ผ ลมารองรั บ มนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะคนมีจริตที่เกิดจากความกลัว
ต่างกันโดยแบ่งคนเป็น 6 ประเภท คือ 1.ราคะจริต คนที่ยังมีความโลภ ทังที่มีอยู่แล้ว ก็ยังมี
ความต้องการสิ่งต่าง ๆ เพิ่มอยู่เสมอ 2.โทสะจริต คนที่ต้องการการแข่งขัน ต้องการเอาชนะ
การต่อสู้ ต้องการชัยชนะ 3.โมหะจริต คนที่ท้าตามผู้อื่น เห็นเขาท้าก็ท้าตามเขา เห็นเขาท้า
แล้วรวยก็ท้าตามเขา แต่ถามว่าท้าท้าไม ก็ไม่รู้ 4.ศรัทธาจริต คนที่รักษาวัฒนธรรมด้วยความ
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ภูมิใจในสิ่ ง ที่ ไ ด้ รักษารากเหง้ า วัฒ นธรรมของบรรพบุ รุ ษ ไว้ 5.วิ ตกจริ ต คนที่ มีความกลัว
ไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ ต้องการหาสิ่งที่มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน 6.พุทธจริต คนที่ต้องการรู้
ความจริง หาเหตุผลว่าสิ่งต่าง ๆ เกิดขึนอย่างไร และจะเป็นอย่างไรต่อไป”

นอกจากนียังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า
กลุ่ มวิ ตกจริต กั บกลุ่ มโมหะจริ ต เป็ น กลุ่ มที่ อ่อ นแอที่สุ ด จะมี ความเชื่อ เรื่ อ ง
เกี่ยวกับฮวงจุ้ยมากที่สุดเพราะต้องการให้ตัวเองดีขึน และมีเหมือนคนอื่น กลุ่มศรัทธาพวกนีมี
ความเชื่อที่ไม่ต้องการค้าแนะน้าเพราะมีความรู้และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งเค้าปฏิบัติสืบทอดกันมา
กลุ่มโทสะจริต จะมีความเชื่อในกลุ่มโหราจารย์ที่จริยธรรมโดยเน้นการท้าลาย ท้าให้ผู้อื่นแพ้
หรือได้รับความเสียหาย ราคะจริตเป็นกลุ่มที่มีความเชื่ออย่างมีวิจ ารณญาณ คือเลือกที่จะเชื่อ
โหราจารย์ ที่ได้รับการยอมรับ เพราะไม่เดือ ดร้อน ต้องการปรับให้ ทุกสิ่งดีขึน ถ้าไม่ดีขึนก็
ไม่ได้เป็นกังวล ส้าหรับพุทธจริต ต้องการต้องการรู้ความจริง หาเหตุผลว่าสิ่งต่าง ๆ เกิดขึน
อย่างไร และจะเป็นอย่างไรต่อไป ตราบใดก็ตามที่มนุษย์ยังมีความกลัว ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยยัง
อยู่คู่กับสังคมต่อไป (วิศิษฏ์ เตชะเกษม, 2558)

ส่วนคุณ ปพิช ญา โหระกุล ที่ก ล่า วถึง ความเชื่อ เกี่ย วกับ ฮวงจุ้ย ก่อให้เกิด
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม มีการกระท้าการเพื่อการแก้ไขความกลัวที่จะเกิดขึนโดยใช้ความรู้จาก
หนังสือ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้คริสตัลเพื่อแก้ปัญหา รวมถึงหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับคาน โดย
การหันหัวเตียงไม่ให้อยู่ใต้คาน และหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในต้าแหน่งที่มีของแหลมทิ่มแทง แสดงให้
เห็นถึงความกลัวถูกสยบยอมจากการครอบง้าทางอ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ย
“คุณพ่อเคยบอกว่าอ่านหนังสือแล้วฮวงจุ้ยตรงนีไม่ดี ต้องซือคริสตัลมาไว้ หรือ
ไม่ใ ห้ว างของตรงนี ห้า มนั ่ง ใต้ค าน ห้า มหัน หัว เตีย งไปทางนี ห้ า มมี สิ่ ง แหลมๆ ทิ่ม แทง”
(ปพิชญา โหระกุล, 2558)
ในขณะที่ คุณจาตุรงค์ เอกวัฒน์พานิช ได้กระท้าภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม
ฮวงจุ้ย เพื่อลดทอนความกลัวที่จะเกิดขึนในการด้าเนินชีวิตในสังคม เพราะต้องอยู่ร่วมอาศัยกับ
คนจ้านวนมาก ต้ องการทราบ และหาทางป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึนในอนาคต รวมถึงแก้ไขสิ่งที่ได้
ด้าเนินการมาแล้วผิดพลาด ตัวบท (Text) ของฮวงจุ้ย และภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของฮวงจุ้ย
ถูกน้ามาเป็นสิ่งที่ เปรียบเทียบกับโหราศาสตร์อื่น ๆ เพื่อสร้างอุดมคติ (Ideology) ที่ต้องการ ซึ่งได้
เปิดใจยอมรับฮวงจุ้ยและน้าความรู้ฮวงจุ้ยมาแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาแล้ว และป้องกันสิ่งที่ยังไม่เกิด เป็น
การครอบง้าทางความคิด และสร้างการสยบยอมต่อฮวงจุ้ย
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เรื่องของความกลัวมาก่อนเลย เพราะว่าสิ่งที่เราด้าเนินไป มีโอกาสทังส้าเร็จและ
ผิดพลาด ทังการใช้ชีวิตและท้าธุรกิจ หรือว่าการเรียนก็ตาม ท้าให้เกิดความไม่แน่นอนเกิ ด
สะสมจนกลายเป็นความกลัว แล้วไม่มีตัวช่วยให้เราเข้มแข็งขึน บางคนก็วิ่งไปหาไสยศาสตร์
บางคนก็ไปหาหมอดู ผมว่าศาสตร์ของฮวงจุ้ย คนจะคิดว่าผูกกับเรื่องของดวงไปด้วย จริงๆ
แล้วผมอยากรู้ว่าอะไรคือหลักการ อะไรคือเหตุผล การที่เราด้าเนินชีวิตแบบนี มันมีเหตุผลของ
มันไหม จากที่เราไปเจอคนแบบนี อาศัยอยู่ในสถานที่แบบนี ร่วมปะปนกับคนหลายๆแบบ
มันมีค้าอธิบายไหม ที่จะท้ าให้เราด้า เนินชี วิตได้อ ย่างถูกต้ อง และไม่ต้องระวัง ไม่ ต้องเดิ น
ท่ามกลางความกลัว ฮวงจุ้ยจึงจะน้ามาแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาแล้ว และป้องกันสิ่งที่ยังไม่เกิด เราจะ
ใช้ศาสตร์ที่ไหนมาเป็นแนวทางให้เราด้าเนินไป (จาตุรงค์ เอกวัฒน์พานิช, 2558)

ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่เกิดจากความกลัว ซึ่งความกลัวนีสามารถเกิดขึนได้กับทัง
ด้านครอบครัว และด้านธุรกิจ โดยเฉพาะด้านธุรกิจให้ความส้าคัญกับการน้า ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
มาใช้เพื่อให้ธุรกิจไม่ขาดทุน เสียหาย และประสบความส้าเร็จ การน้าโลกทัศน์ (World view) และ
อุดมคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ยมาใช้ในตัวบท (Text) ของปรับสถานที่ และปรับใช้ในองค์กร เพื่อ
กดทับความกลัว และสร้างความไม่มั่นใจในการท้าธุรกิจ ด้วยอุดมคติ (Ideology) ใหม่ของฮวงจุ้ย ที่
เชื่อว่าฮวงจุ้ยจะสามารถท้าให้ธุรกิจประสบความส้าเร็จได้ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ท้าให้
เกิดการครอบง้าทางความคิดและจินตนาการและสร้างการสยบยอมต่อฮวงจุ้ย
นอกจากนี คุณวิศิษฏ์ เตชะเกษม ซึ่งเป็น โหราจารย์ ได้ให้ทัศนะว่าผู้ที่ขอให้ใช้
ฮวงจุ้ยช่วยเหลือบางส่วนมาเพราะความกลัว และการเลือกใช้ฮวงจุ้ยเพื่อแก้ไข เนื่องมาจากฮวงจุ้ยมี
รายละเอียดของการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเท่าที่พบบางครังปัญหาเหล่านันมาพบหลังจาก
ที่ได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในบริ เวณนั นแล้ว หรือพบเมื่อสร้างสถานที่ แล้ว เสร็จ มีค นมาบอกว่าไม่ดี
ไม่เหมาะสม การน้าฮวงจุ้ยมาแก้ไขจึงมีจุดประสงค์เพื่อให้สถานที่บริเวณนัน ๆ เป็นสถานที่ที่ดีขึน
จึงเป็นการย้าถึงการกดทับ และเกิดการสยบยอมของความกลัวด้วยฮวงจุ้ย
สรุป ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ที่เกิดจากความกลัว ส่งผลต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดย
เข้าไปครอบง้าทางด้านความคิด และจินตนาการ สร้างการกดทับด้วยโลกทัศน์ (World view)และ
อุดมคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ย และสร้างการสยบยอม ซึ่งการน้าฮวงจุ้ยไปใช้ทังตัวบท (Text) และ
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม มุ่งเน้นให้ผู้น้าไปใช้ประสบความส้าเร็จด้านธุรกิจ และมีครอบครัวที่มี
ความสุข ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ที่เกิดจากความกลัว ส่งผลต่อโหราศาสตร์ชนิดอื่น เป็นการปิดกัน
และขัด ขวาง การขยายตั ว ของโหราศาสตร์ อื่น ๆ นอกจากนี ยั งเป็น การสร้างความน่ า เชื่ อถื อ
การสร้างการยอมรับ และการสร้างค่านิยม (Value) ด้วย
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1.3.3 ควำมเชื่อในฮวงจุ้ยที่เกิดจำกกำรกระทำตำมผูอ้ ื่น
จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้มีการน้าฮวงจุ้ยมาใช้โดยได้พบภาคปฏิบัติการ
เกี่ยวกับฮวงจุ้ยอยู่รอบตัวเรา จากงานวิจัยของ พชรพรรณ พรรณเปรม (2552) พบว่า ผู้ประกอบการ
เคยใช้บริ ก ารฮวงจุ้ยมากที่สุด ในการเปิด กิจ การ และเพื่อ ตรวจสอบโชคชะตาของตนเองว่า
เหมาะสมกับธุรกิจที่จะท้าหรือไม่
ตอนแรกอยูด่ ีแทค เขาใช้ศาสตร์ของฮวงจุ้ยในการจัดประตูทางเข้าของออฟฟิศ มอง
ว่าเป็นบริษัทต่า งชาติ แต่ท้าไมเอาฮวงจุ้ย มาใช้ แสดงว่า มันน่ าจะมีผ ล ก็ เลยท้า ให้เ ราคิดว่ า
ฮวงจุ้ยส้าคัญ หรือถ้าเราสังเกตหลายที่ ที่เขาเน้นเรื่องการค้าขาย เขาจะมีน้าตกอยู่ตรงข้างหน้า
จากการสังเกต พวกบริษัทใหญ่ๆ บ้านคนที่มีฐานะ เขาจะมีการใช้ คือรอบๆตัวเรามีการน้าฮวงจุ้ย
มาใช้ใช่ไหม เราก็เลยสนใจ (ธันยพร จารุไพศาล, 2558)

จากสภาพแวดล้อมทางสังคม คือ ภาคปฏิบัติการที่มีการน้าตัว บท (Text) ของ
ฮวงจุ้ยมาใช้ทังส่วนบุคคลและการท้าธุรกิจ การกดทับ และการครอบง้า โดยเฉพาะในองค์การที่เน้น
การท้าธุร กิจ ฮวงจุ้ยจะสร้ างการสยบยอมโดยสะท้อ นออกมาในรูป ของภาคปฏิบัต ิ การทาง
วาทกรรม เช่น การปรับเปลี่ยน ปรับปรุงสถานที่ ให้เป็นไปตามแนวคิดของฮวงจุ้ย
“ในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เรื่องพวกนีเป็นเรื่องซีเรียสส้าหรับประเทศ
นันมาก ซึ่งมันต้องมีอะไรสักอย่าง”(ศัลยา โฆสิระโยธิน, 2558)
ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยได้ถูกน้าไปใช้อย่างกว้างขวาง นอกจากในประเทศไทย
แล้วประเทศอย่างสิงคโปร์ ฮ่องกง ที่มีคนเชือสายจีน ก็ได้ให้ความส้าคัญอย่างมากในการน้าฮวงจุ้ย
ไปใช้ อิทธิพล และอ้านาจ (Power)ของฮวงจุ้ย ก่อให้เกิดการสยบยอม และสร้างการยอมรับอย่าง
เป็นสากล
ยกตัวอย่างเช่น ผมไปร้านค้าบางร้านที่ทุกอย่างดีหมด แต่มีปัญหาอุปสรรคใน
การท้างาน พอหลังจากนัน 1 เดือน ผมเข้าไป ลูกค้าก็จะเล่าให้ฟังว่าไปปรึกษากับซินแส ได้มี
การรปรับฮวงจุ้ย มันก็เลยเป็นจุดก้าเนิดที่ท้า ให้ ผ มเกิ ดความสนใจว่ า ฮวงจุ้ ย มันมีความส้าคัญ
หรืออะไรที่ท้าให้ปรับเปลี่ยนได้จริงหรือ ท้าให้เริ่มศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง (โชตธนะวัฒน์
ม้วนหรีด, 2558)
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ความรู้เรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ท้าให้เกิดความเชื่อและก่อ ให้เ กิด การสยบยอมของ
ผู้คนต่อตัวบท (Text) ของฮวงจุ้ย และแสดงออกมาในรูปภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse
practice) จากค้าแนะน้าของซินแส ท้าให้เกิดการสร้างโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ย และถูกครอบง้า
โดยอุดมคติ (Ideology) และอ้านาจ (Power)ของฮวงจุ้ย ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ได้ถูกน้าไปใช้ใน
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของฮวงจุ้ย และปรากฏชัดในอาคาร ส้านักงาน โดยเฉพาะบริษัท ฯ
ต่างประเทศ เช่น สิงค์โปร์ ฮ่องกง หรือ องค์การที่มีผู้บริหารที่มีความใกล้ชิด กับวัฒนธรรมของ
ประเทศจีน ความเชื่อที่ว่าการน้า ฮวงจุ้ยมาใช้ใ นการการปรับปรุง อาคาร สถานที่ ให้เหมาะสม
ก่อให้เกิดอุดมคติ (Ideology) พืนฐานว่าฮวงจุ้ยสามารถท้าให้ธุรกิจ ประสบความส้าเร็จ ร่้ารวย
นอกจากนียังมีความเชื่อ ว่า ฮวงจุ้ย สามารถแก้ไ ข หรือ ป้อ งกัน อัน ตรายที่จ ะเกิดขึนได้ การน้า
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของฮวงจุ้ยมาใช้ในส้านักงานท้าให้ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหน้าที่ พนักงาน ได้รับรู้และเกิดความสนใจในความรู้เรื่องฮวงจุ้ย มีการหาความรู้เพิ่มเติม และมี
การน้าไปใช้ปรับปรุงอาคาร สถานที่ บ้าน ที่ท้างาน ของตนเองบ้าง ด้วยความเชื่อและก่อให้เกิด
การกระท้าตาม
ความเชื่อในการน้าฮวงจุ้ยมาใช้ในการปรับปรุงด้านการท้าธุรกิจ และด้านการอยู่
อาศัยส่วนบุคคล ได้รับการน้าไปใช้อย่างกว้างขวาง ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยบางส่วนได้รับการส่งต่อ
ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยจากครอบครัวที่ได้รับสืบทอดกันมา เป็นการผลิตซ้าที่เกิด จากการครอบง้าจาก
การไหว้บรรพบุรุ ษ ซึ่งเป็น ประเพณี วัฒนธรรม ที่แสดงถึงความเป็น คนดี มี ความกตัญญูรู้คุณ
แต่ส่วนใหญ่ได้รับการส่งต่อความเชื่อจากสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว จากคนรอบข้าง จากสถานที่
ท้างาน ความเชื่อถือจะมีมากขึนหากผู้ที่บอกต่อเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ
หรือเคยมีประสบการณ์ในการน้าฮวงจุ้ยไปใช้ หรือไปทดลองปฏิบัติ และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย ได้ถูกน้ามาใช้จากส้านักงานมาสู่บ้าน ที่อยู่อาศัย นอกจากนีการหาข้อมูลทาง
โซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งท้าได้ง่าย รวดเร็ว และมีข้อมูลจ้านวนมาก อีกทังยังมีการเรียนรู้ฮ วงจุ้ยจาก
ประสบการณ์ของผู้อื่น สามารถสอบถามข้อมูล หรือขอค้าปรึก ษาได้ ง่าย ท้าให้การตัดสิน ใจน้า
ฮวงจุ้ยมาใช้สามารถท้า ได้ง่า ยขึ นเป็น การครอบง้า ทางความคิดได้อย่างแยบยล เกิดการกดทับ
และสร้างการสยบยอมต่อฮวงจุ้ยอย่างเต็มใจ
ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย จากความกลัว โดยเฉพาะการท้า ธุร กิจ ท้า ให้ เกิด
การแสวงหาความมั่นใจ และก้าลังใจในการท้าธุรกิจให้ประสบความส้าเร็จ การน้าฮวงจุ้ยมาใช้เป็น
สิ่งที่ได้รับการยอมรับ เพราะในสภาพสังคมปัจจุบัน ผู้ที่ประสบความส้าเร็จจะน้าฮวงจุ้ยมาใช้ และ
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เหลือหลักฐานซึ่งเป็นข้อพิสูจ น์ไ ด้ว่า สถานที่นี หรือ ธุร กิจ นี มีก ารน้า ฮวงจุ้ย มาใช้ เช่นลักษณะ
อาคาร
การออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษ
ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่ก่อ ให้เ กิด การกดทับ และสร้า งการสยบยอม หาก
พิจารณาถึงความเชื่อจากรากเหง้าจะพบว่าการยอมรับ เกิดจาก การที่ 1) ฮวงจุ้ยเป็นสิ่งที่กษัตริย์เป็น
ผู้คิดค้นขึนมา และน้ามาใช้ เพื่อสร้างความสงบสุขแก่บ้านเมือง และสร้างความสุขแก่ประชาราษฏร์
จึงมองว่าฮวงจุ้ยเป็นของสูงส่งมีคุณค่า และที่ส้าคัญฮวงจุ้ยมีที่มา และประวัติ ศาสตร์ อันยาวนาน
สามารถอ้างอิงและเชื่อถือได้ 2) ฮวงจุ้ยมีตัวบท (Text) และภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ชัดเจน
โดยมีต้ารา ข้อมู ลต่ าง ๆ เป็น เครื่ องยืนยัน มีผู้ที่สืบทอดและถ่ายทอดความรู้ที่เป็นรูปธรรมได้แก่
สถาบัน โหราจารย์ รายการโทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย ต่าง ๆ 3) ฮวงจุ้ยมีหลัก ฐานที่เกิดจากตัวบท
(Text) และภาคปฏิบัติทางวาทกรรมที่ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น อาคารที่มีลักษณะพิเศษ
การปรับพืนที่ตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งสิ่งเหล่านีอยู่ใกล้ ๆ ตัว และสามารถรับรู้ได้ง่าย ๆ จึงไม่น่าแปลกใจ
ว่าฮวงจุ้ยจะมีอิทธิพลต่อความเชื่อ และกดทับ ความคิดจินตนาการของผู้คนในสังคมได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนีฮวงจุ้ยยังไปกดทับ กีดกันโหราศาสตร์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในสังคม ซึ่งมีแค่เพียงจินตนาการที่ไม่
มีที่มาที่ไป ไม่มีการปฏิบัติ และหลักฐานที่เป็นเครื่องยืนยันถึงความส้าเร็จ
สรุป ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่เกิดจากการกระท้าตามผู้อื่น เป็นความเชื่อที่เกิดจาก
ตัวบทของวาทกรรมของฮวงจุ้ย ที่ไปกดทับ ความคิดและจินตนาการของบุคคล ท้าให้เกิดการสยบยอม
และก่อให้เกิดภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม ที่เกิดการท้าซ้า เป็นการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ (World
view)จากผลของภาคปฏิบัติก ารที่ด้าเนิ น การโดยผู้อื่น แต่ ส่งผลต่ อการสยบยอมอย่างแยบยลของ
ผู้พบเห็น เป็น ความเชื่อ ที่ส ามารถเรีย นรู้ จากภายในครอบครัว และ สามารถเรียนรู้ได้จ าก
สภาพแวดล้อมภายนอก จากเพื่อน คนรู้จัก และจากที่ท้างาน ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยส่วนใหญ่ที่
เกิดจากการกระท้าตามผู้อื่นจะเกิด จากการที่ได้ รับค้าแนะน้าจากคนที่รู้จัก คนแนะน้า ที่มีค วาม
น่าเชื่อถือ ซึ่งจะไปกดทับและสร้างอ้านาจ (Power) เหนือความคิดและจินตนาการของบุคคล
ตอนที่ 2 ภำคปฏิบตั ิกำรของวำทกรรมฮวงจุ้ยผ่ำนควำมรู้และอำนำจ (Power)
ความรู้และอ้านาจ (Power)ของฮวงจุ้ยที่เกิด ขึนภายในสังคมได้ สร้างภาคปฏิบัติทาง
วาทกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม เป็นความรู้ใหม่ที่ได้เปลี่ยนโลกทัศน์ (World view)
และอุดมคติ (Ideology) จากความเชื่อ ความคิดเดิม ๆ ความรู้และอ้านาจ (Power)ของฮวงจุ้ยได้สร้าง
การกดทับ และสร้า งการสยบยอมต่อ ทั งผู้ที่เ กี่ย วข้อ ง และโหราศาตร์ เดิมที่มีอยู่ในสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bandura (1977) ที่ได้กล่าวว่าการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม คือการเรียนรู้
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เป็นการได้มาซึ่งความรู้ใหม่ (Acquired new knowledge) ไม่จ้าเป็นต้องแสดงพฤติกรรมออกมา
ทัน ที ดั งนั น การเรี ยนรู้ ใ นแนวทฤษฎีก ารเรียนรู้ทางปัญญาสังคม คือ พฤติก รรมภายใน ที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงแต่ไม่แสดงออกมา แต่ถ้ามีการแสดงพฤติกรรมออกมาให้สังคมภายนอกได้ เห็น
แสดงถึงการยอมรับในความรู้ใหม่ ๆ นัน เพื่อให้เข้าใจในเรื่องความรู้และอ้านาจ (Power)ของฮวงจุย้
ที่มีผลต่อสังคม ผู้วิจัยได้แบ่งเรื่อง ความรู้ และ อ้านาจของฮวงจุ้ยเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่
2.1 ฮวงจุ้ยเป็นการสร้างความรู้
2.2 ความรู้ฮวงจุ้ยเป็นการสร้างอ้านาจ (Power)
2.3 ความรู้และการใช้อ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ยที่ปรากฏในสังคม
2.4 ภาคปฏิบัติการของฮวงจุ้ย
2.1 ฮวงจุย้ เป็นกำรสร้ำงควำมรู้
สิ่งที่สะท้อนให้เห็น ว่าฮวงจุ้ยเป็น ความรู้ สามารถได้ปรากฏอยู่รอบตัว ซึ่งความรู้ที่
ปรากฏมีทังที่เป็นวจนภาษาและอวัจนภาษา มีทังที่เป็น ตัวบท (Text) และเป็นภาคปฏิบัติการทาง
วาทกรรม ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยเป็นความรู้ที่มีมาแต่โบราณซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากหลัก ฐานทาง
ต้ารา หนั งสือ และความรู้นีได้มีการถ่ายทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งปรากฏเป็น สถาบัน ที่
มีก ารเรีย นการสอนเกี่ย วกับ ฮวงจุ้ ย รวมถึง มีโ หราจารย์ผู ้มีค วามรู้ ท้ าการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับฮวงจุ้ยให้กับลูกศิษย์ และผู้ที่สนใจ
ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยหลัก ๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับชัยภูมิ หรือการเลือกที่ตังเพื่อการอยู่
อาศัย หรือการท้าธุรกิจ โดยในการเลือกท้าเลนัน สิ่งที่ส้าคัญคือ ธาตุเจ้าของพืนที่ และลักษณะของ
พืนที่ ต้องมีความสัมพันธ์กัน และเกือหนุนกัน จึงจะท้าให้เกิดความส้าเร็จได้
องค์ประกอบส้าคัญทีฮ่ วงจุ้ยเป็นความรู้ เพราะ
1. ฮวงจุ้ยมีที่มาชัดเจนว่าเป็นความรู้ของคนจีน ที่ประวัตคิ วามเป็นมากว่า 6,000 ปี
2. ฮวงจุ้ยมีสถาบันที่คงความรูไ้ ว้
3. ฮวงจุ้ยมีตวั แทนผู้สืบทอด และถ่ายทอดความรูฮ้ วงจุย้ ได้แก่ โหราจารย์ ซินแส
4. ฮวงจุ้ยมีเอกสารต้าราที่เป็นเครื่องยืนยัน และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้
5. ฮวงจุ้ยมีผลงานที่เป็นตัวบท (Text) และภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ปรากฏอยู่
เช่นอาคาร สถานที่ ประเพณี วัฒนธรรม ขันตอนการปฏิบตั ิที่ชัดเจน
6. ฮวงจุ้ยมีหลักการที่สอดคล้องกับความรู้อนื่ เช่น ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
ความรู้ ของฮวงจุ้ยเป็น ความรู้ที่เป็นทางการ (Explicit Knowledge) มีก ารจัดการ
ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และปรากฏในการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ
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เช่น คู่มือ เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ ฯลฯ เป็นความรู้ที่แสดงออกมาโดยใช้ตัว
บท (Text) ภาคปฏิบัติ ก ารทางวาทกรรม และสัญลัก ษณ์ จึงสามารถสื่อสาร เผยแพร่ และสร้ าง
การยอมรับได้อย่างรวดเร็ว
ความรู้ของฮวงจุ้ยจึงส่งผลต่อการกดทับ และครอบง้าความคิด จินตนาการของบุคคล
ที่ต้องการน้าฮวงจุ้ยไปใช้ และสร้างการยอมรับที่เหนือกว่าโหราศาสตร์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในสังคม และ
ยั ง สร้ า งการกี ด กั น โหราศาสตร์ อื่นที่เป็นเพียงความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลท้าให้เกิดการสยบยอมจาก
สังคมอย่างแยบยล ความรู้ ข องฮวงจุ้ยก่อให้เ กิด เป็น อ้า นาจ (Power) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) และภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของสังคม
2.2 ควำมรู้ฮวงจุ้ยเป็นกำรสร้ำงอำนำจ (Power)
จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึนในสังคม ฮวงจุ้ย เข้ามามีอิทธิพลต่อ ตั ว บท (Text) และ
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของสังคม ซึ่ง Foucault (1972) ได้ให้ความหมายของอ้านาจ (Power)
ไม่ใช่อ้านาจ (Power) ที่เกิดจากการใช้ก้าลังบังคับ แต่เป็นอ้านาจ (Power) ที่เกิดจากการมีเหตุผลมา
รองรั บ จนกลายมาเป็น ความรู้ แบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เช่น วิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
ความส้าเร็จของอ้านาจ (Power) จึงอยู่ที่ความสามารถในการป้องกัน ซ่อนเร้นขบวนการในการ
ท้างาน ที่ไม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นข้อก้าหนด แนวทางปฏิบัติต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะข้อก้าหนด
แนวทางปฏิบัติ ข องผู้เชี่ยวชาญทังหลายในรูปของวาทกรรมวิชาการในเรื่องนันๆ จึงส่งผลให้
“ความรู้” คือรูปแบบที่ซ่อนไว้ของอ้านาจ (Power) เพราะอ้านาจ (Power) ที่แท้จริง คือการท้าให้มอง
ไม่เห็นว่าสิ่งนันๆ เป็นเรื่องของอ้านาจ (Power) แต่เป็นเรื่องของความรู้หรือความจริง ที่ไม่มีเรื่อง
ของอคติและคุณค่ามาเกี่ยวข้อง
อ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ย ได้ส่ง ผ่า นแนวทางปฏิบัติที่เ ป็น รูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่ง
อ้านาจ (Power) นีได้ท้าให้เกิดข้อปฏิบัติที่เป็นเหมือนระเบียบวิธีการ ซึ่งได้มีการเขียนไว้เป็นต้ารา
หนังสือ ที่สามารถสืบค้นได้ และเป็นข้อปฏิบัติ กฎระเบียบที่เป็นเอกลักษณ์ มีการใช้ ตัวบท (Text)
และภาษาเฉพาะตัว เช่น การมีบ้า นอยู่ท างสามแพร่ง เป็น ท้าเลที่ไม่ดี ผู้อยู่อาศัยจะได้รับความ
เดือดร้อน ต้องเสียเงินเสียทอง ต้องแก้ไขด้ วยการท้าก้าแพงให้สูง ข้อก้าหนดและข้อปฏิบัติของ
ฮวงจุ้ยมีมากมาย จึงมีก ารรวบรวม และจัด ท้าเป็น เอกสาร หนั งสือ หรือ จัด เก็บ ในระบบข้อมูล
ทางอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งอ้านาจ (Power) นีจะไปสร้างการกดทับ และการสยบยอมทางด้านความคิด
และจินตนาการของบุคล และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์และอุดมคติ (Ideology) ของผู้คนใน
สังคม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่อยู่อาศัย และความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม นอกจากนี
อ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ยยังไปสร้างการกีด กัน กดทับ หรือบางครังท้าลายความเชื่อถือของ
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โหราศาสตร์อื่น ๆ ที่อยู่ในสังคมลงด้วย เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างฮวงจุ้ยกับโหราศาสตร์
ชนิดอื่น ผู้วิจัยได้ท้าแผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบระหว่างฮวงจุ้ยกับโหราศาสตร์อื่น ๆ
การจัดการความรู้ และอ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ยที่เกิด ขึนในสังคม เป็นทังตัวบท
(Text) และ ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse practice) ที่มีรูปแบบของความรู้ และการ
ปฏิบัติการที่ชัดเจน ดังจะเห็นได้จากหนังสือ เกี่ยวกับการน้าฮวงจุ้ยมาใช้ ที่มีข้อก้าหนด ข้อปฏิบัติ
ในการน้าฮวงจุ้ยไปใช้งาน หรือจากสื่อต่าง ๆ จากการแนะน้าของโหราจารย์ฮวงจุ้ย ซึ่งท้าให้ฮวงจุ้ย
แตกต่างจากโหราศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึน ผู้ วิจัยได้จัดท้าแผนภูมิภาคปฏิบัติการ
และการก่อรูปของฮวงจุ้ยในการเป็นความรู้ ตามรูปแผนภูมิที่ 10

แนวทาง

ขันตอนปฏิบัติ

การน้าไป

การแก้ไขด้วย

รายละเอียด

ปฏิบัติ จับต้อง

ฮวงจุ้ย

ด้านพิธีกรรม

ได้ มีความเป็น

ปัญหา หรือ

และงาน

วิทยาศาสตร์

สิ่งที่มีความ

ก่อสร้าง

และจิตวิทยา

ต้องการ

ตกแต่ง
ขันตอนปฏิบัติ

การน้าไป

การแก้ไขด้วย

รายละเอียด

ปฏิบัติ เป็น

โหราศาสตร์อื่น

ด้านพิธีกรรม

เรื่องของจิตใจ

แนวทาง

การวัดผล

การวัดผล

แผนภูมิที่ 10 ที่มาของภาคปฏิบัติการและการก่อรูปของฮวงจุ้ยในการเป็นความรู้
กระบวนการในการแก้ปัญหาของโหราศาสตร์ต่า ง ๆ ที่ป ระกอบด้ว ย ขั นต อน
การปฏิบัติการน้าไปปฏิบัติและส้าหรับกระบวนการวัดผลโหราศาสตร์อื่น จะไม่มีก ระบวนการ
วัด ผล แต่ฮ วงจุ้ยจะมีกระบวนการวัด ผล ซึ่งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ภาคปฏิบัติก าร
การก่ อ รู ป ของฮวงจุ้ ย สามารถน้ า ไปวัด ผลได้ จากตัว บทของฮวงจุ ้ย ที ่เ ป็น ความรู ้แ ละ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความรู้ต่าง ๆ ได้ แ ก่ การก่ อ สร้ า ง สถาปั ต ยกรรมในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น
การเลือกพืนที่ก่อสร้ าง การวางผัง การเลือกรูปทรง และการตกแต่ งภายในอาคาร จึงได้ รับการ
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ยอมรับ เพราะเป็นความรู้ที่แตกต่างจากโหราศาสตร์อื่น ก่อให้เกิดเป็นอ้านาจ (Power)ที่กดทับ และสร้าง
การสยบยอม ต่อโหราศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างแยบยล และสร้างอัตลักษณ์ (Ideology) เฉพาะตัวขึนมา
คือ “ฮวงจุ้ย เรื่องของการจัดสถานที่ด้วย ทิศ และธาตุ ให้เหมาะสมและสร้างประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน”
2.3 ควำมรู้ และกำรใช้อำนำจ (Power) ของฮวงจุ้ย
สิ่งที่ปรากฏในสั งคมมีก ารน้ า ความรู้ เ กี่ย วกับ ฮวงจุ้ย ไปใช้ กัน อย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของชัยภูมิ ท้าเล และสถานที่ ซึ่งความรู้นีเองได้ สร้างตั วบท (Text) และ
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมมากมายที่ปรากฏ และเห็นอยู่รอบตัว แสดงให้เห็นถึงการสยบยอมใน
การรับเอาความรู้ของฮวงจุ้ยไปใช้ และการแสดงออกของอ้านาจ (Power)ที่เกิดเป็นรูปแบบอาคาร
สถานที่ การออกแบบทางด้านงานสถาปัตยกรรม และการก่อสร้าง ปรากฏการณ์ที่เด่นชัดในการน้า
ความรู้ และอ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ยไปใช้ พบในธุรกิ จ ทางด้ านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีค วาม
เหมาะสมกับชุดความรู้
กระบวนการยอมรับ และสยบยอมทางสังคม เกิดจากการจัดการความรู้ที่กลายเป็น
อ้านาจ (Power) โดยที่อ้านาจ (Power) นีจะส่งผ่านการใช้อ้านาจ (Power) ในรูปแบบของตัวบท
(Text) และภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse practice)โดยตัวบทจะส่งผ่านอ้านาจ (Power)
จากหนังสือ ต้าราที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ย การเติบโตของอ้านาจ (Power) ดูได้จากหนังสือ ต้าราเกี่ยวกับ
ฮวงจุ้ยที่มีจ้านวน และรายละเอียดของฮวงจุ้ยที่เพิ่มขึน และเกี่ยวข้องกับความรู้ในสาขาอื่น ๆ หลาย
สาขาวิช า นอกจากหนัง สือ แล้ว การส่ง ผ่า นอ้า นาจ (Power)ยังส่งผ่านด้านการสื่อสารต่าง ๆ ที่
ปรากฏอยู่ในสังคม เช่นรายการโทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย อ้านาจ (Power) ที่เกิดจากตัวบทเป็น อ้านาจ
(Power)ที่สร้างการยอมรับที่เกิดขึนทางอ้อม ซึ่งอ้านาจ (Power) เหล่านีเป็นอ้านาจ (Power) พืนฐาน
เช่นเดียวกับโหราศาสตร์อื่น ๆ อ้านาจ (Power) ที่เกิด จากความรู้ที่เป็น อ้านาจ (Power)ที่สร้าง
การสยบยอมได้อย่างเด่นชัดเป็นอ้านาจ (Power) ที่เกิดจากอ้านาจ (Power) ของสถาบันฮวงจุ้ย และ
อ้านาจ (Power)ที่เกิดจากผู้เชี่ยวชาญ
อ้านาจ (Power) ที่เกิดจากความรู้เป็นอ้านาจ (Power) ที่ฮวงจุ้ยใช้เพื่อปิดกัน ขัดขวาง
โหราศาสตร์อื่น ที่จะเข้ามาในแวดวงงานก่อสร้าง สถาปั ตยกรรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่าง
ชัดเจน แต่ก็ส่งผลทางอ้อมต่อการน้าไปใช้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล อ้านาจ (Power)ของฮวงจุ้ย
จึงท้าให้เกิด การสยบยอมจากบุค คล และกดทับ โหราศาสตร์อื่น ๆ อ้านาจ (Power)ที่ปรากฏใน
สังคม และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสังคม
2.3.1 อำนำจ สถำบันฮวงจุ้ย (Power of Institution) เป็นอ้านาจ (Power) ที่เกิดจาก
ความรู้ที่ได้ถูกสถาปนาเป็นอ้านาจ (Power) ที่ได้รับการยอมรับอย่างเปิดเผยต่อสังคม Horton and
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Hunt (1976) ได้ใ ห้ ค วามหมายว่า สถาบัน คือ จุด รวมของความสัม พัน ธ์ท างสัง คม (Social
relationships) ซึ่งแสดงให้เห็นในรูปของการปฏิบัติ และค่านิยม (Value) เพือ่ สนองตอบต่อความต้องการ
พืนฐานต่าง ๆ Davis (1986) ได้ให้ความหมายว่า สถาบันเป็นผลพวงจากชุด วิถี ประชา (Folkways)
จารีตประเพณี (Mores) และกฎหมาย (Laws) ที่สร้างขึน ซึ่งมีหน้าที่ต่าง ๆของสังคม เช่นเดียวกับ
ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง (2532: 6 – 65) อธิบายว่า สถาบัน แปลว่า “สิ่งที่ตังขึนมา” ตามความหมาย
ตัวอักษร ในสังคมศาสตร์ หมายถึง วิถีชาวบ้าน จารีตและกฏหมายต่างๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มี
ความส้าคัญ และท้าให้ ประชาชนมีค วามรู้ สึก ผูก พัน กับบรรทัด ฐานเหล่านี สร้างความเชื่อ มั่น
ในความถูกต้ อง ยอมรั บในสัญลัก ษณ์ (Symbols) ต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องและด้ารงไว้ซึ่งสถาบัน และ
คุณค่าส้าคัญในสังคมนัน สถาบันฮวงจุ้ยได้รับการยอมรับจากสภาพสังคมที่ต้องการสิ่ง ยึด เหนี่ย ว
เพื่อสร้างความมั่นใจ และตอบสนองต่อความต้องการพืนฐานด้ านธุรกิจ และครอบครัว อ้านาจ
(Power) ของ ฮวงจุ้ย ได้ก ดทับ สร้า งการสยบยอมแก่บุค คล การสถาปนาสถาบันฮวงจุ้ยเป็น
การแสดงอ้านาจ (Power) และความส้าคัญอย่างแยบยล สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เกิดเป็นวิถี
ประชาที่น้า มาปฏิบัติ สถาบัน ฮวงจุ้ย ได้ส ร้า งจารีต ประเพณีที่ไ ด้รับ การยอมรับ เป็น สถานที่
รวบรวมความรู้ต่า ง ๆ สร้างสัญลักษณ์ และท้าหน้าที่ ดูแลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อการสืบค้น
และด้ารงไว้ซึ่งความรู้เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย อ้านาจ (Power) ที่เกิดจากความรู้ของฮวงจุ้ยได้กลายเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม และสร้างการสยบยอมจากสังคม นอกจากนีสถาบันฮวงจุ้ย (Power of Institution)
ยังได้ใช้ความรู้ของฮวงจุ้ยท้าลาย และบดบัง ปิดกันโหราศาสตร์อื่น ๆ ด้วย
2.3.2 อำนำจจำกผู้เชี่ยวชำญฮวงจุ้ย (Power of Expert) เป็นอ้านาจ (Power)ที่เกิด
จากความเชี่ย วชาญทางด้า นความรอบรู้เ กี่ย วกับ ฮวงจุ้ย เป็น เหมือ นตัว แทนที่ไ ด้รับ มอบ
อ้านาจ (Power)ในการก้าหนดแนวทางปฏิบัติ ไปสร้างการสยบยอมต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง อ้านาจ
(Power)นี มีพลานุภ าพสูงมาก สร้างการครอบง้าที่เด็ด ขาด ผ่านการกดทับทางโลกทัศน์ (World
view) และ อุดมคติ (Ideology) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย จะสร้างอ้านาจ (Power) ผ่านความรู้ที่อยู่บน
พืนฐานของความจริง (Regime of Truth) ด้วยวิธีวงศาวิทยา คือ ความรู้ที่มีประวัติศาสตร์ และมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จะเป็นอ้านาจ (Power)ที่ทุกคนเห็นว่าเป็น
ความจริง และมีการสร้างกฎระเบียบ ข้อบังคับแนวทางปฏิบัติที่ทุกคนยอมรับ ผู้เชี่ยวชาญฮวงจุ้ยจึง
ถือว่าเป็นผู้มีอ้านาจ (Power)ที่จะสั่งการไปยังผู้ที่กดทับ ด้วยอ้านาจ (Power)ที่ไร้การต่อต้าน และ
สร้างการสยบยอมจากผู้ที่ด้ อยความรู้กว่า การแสดงออกของผู้เชี่ยวชาญจะมีวิธีการแสดงออก
เฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ และวิธีการเฉพาะตัว (Technology of Self ) ที่สร้างความน่าเชื่อถือ
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ผู้เชี่ยวชาญ(Expert) เป็นตัวแทนของระบอบความจริง (Regime of Truth) ด้วย
อ้านาจ (Power) ที่สร้ า งความเป็น ใหญ่ (Hegemony) ที่มี เ อกลัก ษณ์แ ละวิธีการเฉพาะตัว ผ่าน
เทคโนโลยีแห่งตัวตน (Technology of Self ) มีการจัดการเพื่อสร้างการกดทับ และสยบยอมจาก
บุคคล ด้ าเนิ นการเปลี่ยนโลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) ด้ว ยขบวนการครอบง้า
ยัดเยียดความรู้ให้ผู้อื่นอย่างแยบยล และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) จะหาหนทางสร้าง
การยอมรับอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง โดยการใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับแนวทางปฏิบัติที่ทุก คนยอมรับ
โดยกล่าวอ้ างถึงผลส้ าเร็ จ ตามมโนภาพที่ ได้ ตั งไว้ และหากไม่ยิน ยอมปฏิบัติ ต ามกฎระเบีย บ
ข้อบังคับทีไ่ ด้ก้าหนดไว้จะส่งผลร้ายแก่ผู้นัน ผู้เชี่ยวชาญฮวงจุ้ยจึงเปรียบเสมือนผู้พิพากษาที่สามารถ
ก้าหนดให้ผู้เกี่ยวข้องต้องด้าเนิน การทุกอย่างตามที่ได้ตัดสินให้เป็นการใช้ อ้านาจ (Power) สร้าง
ความยิ่งใหญ่ (Hegemony) ที่ใช้การกดขี่เพื่อสร้างการสยบยอม และหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถ้าไม่ท้า
ตามจะเกิด ผลร้ ายตามมาได้ อ้ านาจ (Power)ของผู้ เชี่ ยวชาญยัง ท้า ลาย ปิ ด กั น การเข้ ามาของ
โหราศาสตร์อื่น ๆ สู่ตัวบุคคล จึงเป็นการกุมอ้านาจ (Power)แบบเบ็ดเสร็จ
จากการวิจัย ภาคปฏิบัติ ก ารของฮวงจุ้ยผ่านความรู้และอ้านาจ(Power) ผู้วิจัยพบว่า
การก่อรูปของฮวงจุ้ยเกิดจากองค์ประกอบที่ส้าคัญ 2 ประการ คือ 2.1 ความรู้ และอ้านาจ (Power)
ของฮวงจุ้ย ที่เ กี่ ย วข้อ งกับ ความรู้ท างด้า นก่อ สร้า งสถาปัต ยกรรม 2.2 ความรู้ และอ้า นาจ
(Power)ของฮวงจุ้ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Smelser (1988: 382) ได้ให้ ความหมายไว้วา่ “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” เป็น
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความเชื่อ ความรู้ และลักษณะการแสดงออกของการใช้ชีวิตอย่างทั่ว ๆ ไป
ในสังคม ผลของการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.4 ภำคปฏิบัตกิ ำรของฮวงจุ้ย
2.4.1 ภำคปฏิบัติก ำรของวำทกรรมฮวงจุ้ย ผ่ำนควำมรู้ แ ละอ ำนำจ (Power) ที่
เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง และสถำปัตยกรรม
ความรู้แ ละอ้า นาจ (Power)ของฮวงจุ้ย ปรากฏอยู่ ใ นสัง คมไทยได้เ พราะมี
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดของ ชูพงษ์ ทองค้าสมุทร (2554) ที่กล่าวว่า
ฮวงจุ้ย คื อ ความรู้ แ ละศิ ล ปะ ในการปรั บ สภาพแวดล้ อ มของชาวจีนที่มีมา
ยาวนาน และได้รับการพัฒ นาอย่า งต่อ เนื่อ ง และมีหลัก การที่ส อดคล้อ งกับการก่อสร้า ง
สถาปั ตยกรรมในด้านต่าง ๆ เช่นการเลื อกพืนที่ก่อสร้าง การวางผัง การเลื อกรู ปทรง และ
การตกแต่งภายในอาคาร
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2.4.1.1 กำรจัดกำรควำมรู้เ กี่ย วกับ ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย เป็น ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท้าธุรกิจ และเป็นความรู้ที่มีความเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ และการสร้างประสบการณ์
จนมีความเชี่ยวชาญมีตัวบท (Text) ข้อก้าหนดและแนวทางปฏิบัติที่เป็นอัตลักษณ์ (Identity) การ
ก่อรูปของฮวงจุ้ย ในสังคมจึงเข้ามาในรูปของความรู้ที่ได้รับการยอมรับ ทางสังคม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิมลรัตน์ หงส์ร่อน (2537) ได้ท้าการวิจัย รื่อง “ฮวงจุ้ย บทบาทความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย
ต่อการท้ากิจการของชาวจีน แต้จิ๋ว : กรณีศึก ษา ธุร กิจ การค้า ย่า นเยาวราช ตั งแต่ว งเวีย น
โอเดียนถึงสี่แยกราชวงศ์ และได้ผลสรุปว่า เจ้าของกิจการโดยมากมีความเชื่อว่าฮวงจุ้ยมีบทบาทต่อ
การท้าธุรกิจ และเป็ น ตั ว บ่ ง ชี ถึ ง ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งและความล้ ม เหลว ของกิจ การตนเองได้
การจัดฮวงจุ้ยที่ถูกเป็นเหมือนขวัญ และก้าลังใจในการท้าธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต และ
จะยัง คงอยู่เ พื ่อ สร้า งความมั ่น คงต่ อการท้าธุรกิจ ซึ่งเป็น ไปตามเป้าประสงค์ข องทางอุดมคติ
(Ideology) ของฮวงจุ้ย
ช่วยเรื่องสุขภาพ จริงๆช่วยได้หมด แต่ที่เราเห็นเองคือเรื่องสุขภาพ ถ้า
ห้องของเราเราท้าความสะอาด จัดวางให้เหมาะกับการใช้งานตามหลักฮวงจุ้ย ก็คิด
ว่าน่าจะท้าให้สุขภาพเราดีขึน เช่นห้องน้า หากไม่เคยท้าความสะอาดเลย สุขภาพ
เราก็ไม่ดี เพราะห้องน้าเป็นที่สะสมของเชือโรค แต่เรื่องอื่นอาจจะยังไม่เห็นภาพ
ชัดเจน (ศัลยา โฆสิระโยธิน, 2558ข)

ความรู้ฮวงจุ้ย เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในหลายสาขา ภาคปฏิบัติ
การของฮวงจุ้ยในการจัดบ้า น หรือ สถานที่ใ ห้เ ป็น ระเบีย บ และสะอาด โดยเฉพาะห้องน้า ให้
เป็นไปตามตัวบทของฮวงจุ้ยก็จะส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง เพราะไม่ก่อให้เกิดการสะสมของเชือโรค
ซึ่งเป็นไปตามหลักสุขลักษณะที่ดี ฮวงจุ้ยจึงสร้างการยอมรับ และสร้างอ้านาจ (Power)การกดทับ
อย่างแยบยล การที่ฮวงจุ้ยสามารถเชื่อมโยงได้ กับหลากหลายสาขาวิช าจึง ท้า ให้ฮ วงจุ้ยอยู่เหนือ
โหราศาสตร์อื่น ๆ และยึดโยงอ้านาจ (Power)เข้าหาตัวเอง กีดกันโหราศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างเป็น
เหตุเป็นผล
ผมคิดว่ าฮวงจุ้ ย มั น เป็ น ทั งสองอย่ า งผสมกั น มั น เป็ น ความเชื่ อ ทาง
โหราศาสตร์ส่วนหนึ่งโดยใช้ วิทยาศาสตร์ เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง เพราะว่ า ผมคิ ด ว่ า
ถ้าความเชื่ออย่างเดียว ก็เหมือนคน ที่เชื่อ แล้วไปขูดเลข ไปซือหวย แต่อันนีเป็น
วิ ท ยาศาสตร์ เหมื อ นกั บ บางครั ง การจั ด ต้ า แหน่ ง ในบ้ า น ในห้ อ งนอน
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มันเหมือนกับพอเราจัด แล้วเราสบาย ส่วนหนึ่ง อาจจะเกิด จากความที่มันโล่ ง
โปร่งขึน หายใจได้สะดวกขึน มันก็เลยท้าให้ใจเราสบายขึนด้วย ผมมองว่ามันเป็น
ตรรกะเชิงวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่ง (สุริโย ลิขิตอิทธิรักษ์, 2558)

ฮวงจุ้ยมีความเป็นโหราศาสตร์และความเป็นวิทยาศาสตร์การน้าความรู้
ฮวงจุ้ย ไปใช้งานโดยน้าไปจัดต้าแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน เป็นการน้าความรู้ ก่อให้เกิด
การก่อรูปจากภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม ซึ่งพบว่าการจัด ห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ย คือสะอาด
โปร่งโล่ง จะท้าให้การอยู่อาศัยสะดวก และการถ่ายเทอากาศดี ตามหลักการทางสาธารณสุข ท้าให้
เกิดการยอมรับ และเป็นการสร้างอ้านาจ (Power)จากความรู้ของฮวงจุ้ยที่มีต่อบุคคล
ก็เชื่อเรื่องพวกนีบ้าง เคยเห็นเพื่อนจัด แล้วรู้สึกดี เคยอ่านหนังสือ จริงๆ
แล้วฮวงจุ้ยเป็นหลักวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่โหราศาสตร์ เป็นการจัดทิศทางลมให้มันดี
ต่อคนที่อยู่ในบ้าน พอจัดดีแล้ว ก็จะส่งเสริมให้ดีตาม มันพิสูจน์ และมีเหตุมีผลที่
พิสูจน์ได้ (รัตยา บวรภัทรเดช, 2558)

การน้าความรู้ ฮวงจุ้ย ไปใช้งานซึ่งโลกทัศน์ของฮวงจุ้ยคือ การจัดพืนที่
และสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย ซึ่งการให้กระแสลมผ่านเข้าไปในพืนที่ หรือตัว
อาคารจะช่วยระบายอากาศ ความร้อน และป้องกันการหมักหมมของเชือโชค ท้าให้การอยู่อาศัย
ถูกสุข ลัก ษณะ เป็น ตั ว บทความรู้ ข องฮวงจุ้ยที่มีค วามสัมพัน ธ์กับความรู้ ด้ านการก่อสร้าง และ
สถาปัตยกรรม ซึ่งก่อให้เกิดอ้านาจ (Power)และการสยบยอมจากความจริงที่ปรากฏ
ความรู้ของฮวงจุ้ยที่มีหลักการที่สอดคล้องกับการก่อสร้า งสถาปัตยกรรม
เป็นการสร้างอ้านาจ (Power) ที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นอ้านาจ (Power)ที่มาจากความรู้จ ริง ๆที่ได้รับ
การยอมรับ และแตกต่างอย่างสิ นเชิง จากโหราศาสตร์ที่มีอ ยู่ใ นสัง คมปัจ จุบัน ซึ่ง ไม่ส ามารถ
อ้างอิง ความรู้ใด ๆ มาเป็นเครื่องรับรองความถูกต้อง อ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ยที่เกิดจากความรู้ที่
เกี่ยวกับการก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมเป็นอ้านาจ (Power) ที่ปิดกัน ขัดขวาง ท้าลาย โหราศาสตร์
ประเภทอื่น ๆ ที่จะเข้ามาในงานการก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม เป็น การสร้างการยอมรับ และ
ค่านิยม (Value)ในงาน การก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม ความรู้ของฮวงจุ้ยได้สร้างระบบการจัดการ
ทางด้ านการบริ หารการก่อสร้ าง และสถาปัตยกรรม โดยท้าให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถาปนิ ก
มัณฑนากร นักออกแบบต้องให้ความสนใจ และเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ (World view) และอุดมคติ
(Ideology) เกี่ยวกับฮวงจุ้ยเพิ่มขึน เกิดการสยบยอมของผู้ที่ต้ องการใช้ฮ วงจุ้ย นอกจากนี การที่ฮ
วงจุ้ยมี ส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้อีก หลาย ๆ ด้านเช่น สาธารณสุข การออกแบบตกแต่ง ภายใน
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ยิ่งสร้ างความน่าเชื่อถือ และสร้างอ้านาจ (Power) ให้ฮวงจุ้ยมากยิ่งขึน และจากการที่ฮวงจุ้ยมีอ้านาจ
(Power) มากขึ นก็ จ ะยิ่ ง สร้ า งการสยบยอมจากบุ ค คลต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และท้ า ลาย บดบั ง
โหราศาสตร์อื่นได้มากขึนด้วย
2.4.1.2 กำรสร้ำงควำมเป็นอื่น (The Others) ความรู้ของฮวงจุ้ยที่สอดคล้องกับ
การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม การวางผัง การเลือกรูปทรง และการตกแต่งภายในอาคาร เป็นความรู้
เฉพาะที่ต้องอาศัย ความเข้าใจ จึงจะน้ามาใช้หรือน้ามาแก้ไขได้ อย่างถูก ต้ อง ตั ว บทของฮวงจุ้ย
แตกต่างจากโหราศาสตร์ ชนิ ด อื่น คือมีวิธีก ารปฏิบัติ ก ารทางวาทกรรมที่มีก ระบวนการชัด เจน
มีรายละเอียดในการใช้ ในการแก้ปัญหาชัด เจน มีก ารปฏิบัติ จ ริง เป็นขันตอน และมีก้าหนดการ
ในการด้าเนินการ มีเหตุผลในการใช้ และการแก้ปัญหา รวมถึงมีผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ หรือ
สามารถน้ามาอ้างอิงได้ ต่างกับโหราศาสตร์ชนิดอื่น ๆ ที่ไม่สามารถน้ามาอ้างอิง หรือมีหลักฐานมา
เป็นตัวบ่งชี ว่าก่อให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ขึนมา ท้าให้ฮวงจุ้ยได้รับการยอมรับ และสามารถสร้างความรู้ที่
แตกต่าง ที่มีตั วบทเป็น อัตลัก ษณ์ (Identity) ของตั วเอง โดยน้ าความรู้ที่ เกี่ยวกับทิศ ท้าเล และ
ความเหมาะสมของธาตุเจ้าของกับพืนที่ และเป้าประสงค์ของการน้าฮวงจุ้ยมาใช้กเ็ พื่อตอบสนองต่อ
อุดมคติ (Ideology) ของผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ดังนันอัตลักษณ์ (Identity) ของฮวงจุ้ย คือ
“ฮวงจุ้ย เรื่องของการจัดสถานที่ด้วย ทิศ และธาตุให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน”
วันหนึ่งคุณพ่อไปเปิดทีวีเคเบิล เขาก็พูดทุกวัน ดูทุกวัน วันหนึ่งก็มาบอก
ว่า จะเชิญอาจารย์ฮวงจุ้ยมาดูที่บ้าน ผมก็สงสัยว่าไปเจอกันที่ไหน แล้วก็มาดูที่บ้านจริงๆ วัน
นันหมดไป 2 หมื่นกว่าบาท ค่าดู ค่าเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ ยังไม่รวมถึงพวกทุบผนั ง ใหม่ ซึ่ ง เรา
ก็ ท้า ตามเขา ทุ ก วั น นี ก็ เ หมื อ นเดิ ม ผมว่ า ไม่ แ ตกต่ า ง (รังสรรค์ โชคธนวิสุทธิ์, 2558)

ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมจากการได้รับความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย เพิ่มขึน
อย่างสม่้าเสมอ และการได้รับความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยจากสื่อสาธารณะที่มีความน่าเชื่อถือ ท้าให้เกิด
การก่อรูปของอ้านาจ (Power) จากตัวบทความรู้ จากงานวิจัยของอนุตรา สารีผล (2545) ได้วิจัยเรื่อง
“ฮวงจุ้ย : ความเชือ่ เชิงพาณิชย์ ศึกษากรณี หมู่บ้านโนเบิล วานา สาขาปิ่นเกล้า ผลการวิจัยพบว่า
ลูก ค้าส่ว นใหญ่ พอใจที่โ ครงการน้าหลัก ฮวงจุ้ยมาใช้ใ นการออกแบบและสร้างบ้าน เนื่องจากมี
ความเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงผู้อยู่อาศัย และท้าให้บ้านน่าอยู่ขึน ทางด้านสถาปนิกจึงมีการน้าฮวงจุ้ย
มาใช้ในการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าในเชิงพาณิชย์มาก เป็นการปิดกัน กดทับและเบียดขับ
ของโหราศาสตร์ อื่ น ๆ อย่ า งชั ด แจ้ ง ท้า ให้ ปั จ จุ บั น พบการเปลี่ ย นแปลงของรู ป แบบบ้ า น ที่
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ออกแบบโดยอิงความรู้ทางด้านฮวงจุ้ยมากขึน จากงานวิจัยของณัฐธิดา สุขมนัส (2545: 108) ได้
ให้ความหมายว่าฮวงจุ้ย ว่าชาวจีนใช้ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์แห่งการพยากรณ์ และใช้ในการเลือกท้าเล
ที่ตังของสถานที่ส้าหรับคนที่มีชีวิตอยู่ และคนตาย โดยยึดหลักแห่งความสมดุล และความกลมกลืน
ของสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ความอยู่ดีมีสุข แก่สมาชิกในครอบครัว นอกจากนี
ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยยังถูกน้ามาใช้ในการจัดการด้านบุคคลากร จากงานวิจัยของกชพรรณ อ่อนสุวรรณ
(2555) เรื ่อ ง ลัก ษณะบุค คลตามทฤษฎีธ าตุก ับ ภาวะผู้น้ า ของบุค ลากร โรงพยาบาลวังชิน
มีการน้าฮวงจุ้ยมาจัดการทางธุรกิจและความเป็นอยู่
ความรู้ และอ้านาจของฮวงจุ้ยได้กระตุ้นให้เกิดความต้องการน้า ฮวงจุ้ยไป
ทดลองใช้และมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม โดยน้าใช้ในการเลือก
ท้าเลที่ตังของสถานที่ฝังบรรพบุรุ ษ นอกจากนี่ ยังใช้ค วามรู้เ กี่ย วกับ ฮวงจุ้ยในการบริหารจัดการ
ด้านการบุคคล ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาคปฏิบัติทางวาทกรรมที่เกิดขึนรอบตัวก่อให้เกิดอ้านาจ (Power)
แห่งการสยบยอมอย่างแยบยล การน้าความรู้ฮวงจุ้ยมาเป็นช่องทางการสร้างอ้านาจ (Power) และ
การปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ (World view) และอุดมคติ (Ideology) เป็น สิ่ง ที่ป รากฏอยู่รอบตัวอย่าง
ไม่ มี ทางหลี ก เลี่ ย ง ซึ่ งอ้ า นาจ (Power) ของฮวงจุ้ย มี แต่ จ ะเพิ่ ม ขึนและกดทั บ ความคิ ด และ
จินตนาการของผู้คนให้เกิดการสยบยอมอย่างเลี่ยงไม่ได้ และยังขัดขวาง ท้าลายโหราศาสตร์อื่น ๆ
อย่างไร้ความปราณี
2.4.2 ภำคปฏิบัติกำรของวำทกรรมฮวงจุ้ยผ่ำนควำมรู้และอำนำจ (Power) ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ อสังหำริมทรัพย์
มาโนช ประภาษานนท์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ว่า
ในช่วงปี พ.ศ. 2530 – 2539 ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยได้รับการยอมรับอย่างมาก
จากการขยายตัวของธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการมีการขยายกิจการทังด้าน
การซือหาที่ดินเพื่อ การท้าโครงการ และ การเก็ งก้าไร นอกจากนียังมีก ารท้าโครงการที่อ ยู่
อาศัยทังแนวราบราบ และแนวสูงจ้านวนมาก ประกอบกับภาครัฐ มีนโยบายส่งเสริมการลงทุน
(BOI) และ การขยายระบบการคมนาคมสู่ชานเมือง ท้าให้มีการขยายเมืองออกไปยังปริมณฑล
รอบ ๆ การที่ผู้ประกอบการจะซือที่ดินแปลงใดๆ เพื่อการลงทุนจึงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ (มาโนช ประภาษานนท์, 2558)

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับแนวคิด ของอาจารย์มาโนช ประภาษานนท์
ผู้วิจัยจึงได้น้ า ข้อ มูล จ้า นวนหน่ว ยการก่อ สร้า งที่อ ยู่อ าศัย ในช่ว ง พ.ศ. 2532 – 2540 ตาม
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วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ภาคปฎิ บัติ ก ารของฮวงจุ้ย ผ่ า นความรู้ และอ้ า นาจ (Power) ที่เ กิ ด จาก
การเติบโตทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตารางที่ 5 แสดงจ้านวนหน่วยการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในช่วง พ.ศ. 2532 – 2558

2543

การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดนิ
กรุงเทพมหานคร (หน่วย)
59,410
90,046
82,825
62,102
64,637
107,526
101,320
92,641
79,807
22,338
7,998
6,141

2544

12,061

2545

10,683

ปี พ.ศ.
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542

2557

การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดนิ
กรุงเทพมหานคร (หน่วย)
20,781
25,177
16,804
19,503
13,837
15,792
14,797
20,784
24,853
21,271
20,247
16,381

2558

20,875

ปี พ.ศ.
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์, เข้าถึงเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้
จาก http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=102&language=th
จากตารางที่ 5 การขออนุญาตก่อสร้างจะพบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2532 – 2540 มี
จ้านวนหน่ว ยการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ที่ข อจ้านวนมากแสดงให้เห็นถึงการเจริญ เติ บโตของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนีในช่วงปี พ.ศ. 2530 – 2539 ช่วงเวลาที่มีการขยายตัวของธุรกิจอย่างมาก
เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นย้า ยฐานการผลิต (2530) มาประเทศไทยมีก ารลงทุน ขยายการผลิต และ
การส่งออก มีการเปิดเสรีทางการเงิน (2533- 2536) และส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต
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อย่างมาก (2533 – 2539) ส่งผลให้ธุรกิจทุก ประเภท มีผลการด้าเนินงานที่ดี มีก้าไร และมีการ
ขยายตัวทางธุรกิจอย่างมาก ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย เข้ามาในสังคมไทย
และเริ่มได้มีการใช้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย เกี่ยวกับ ที่ดิน อาคาร ธุรกิจ ที่อยู่อาศัย จึงส่งผลให้ ความรู้
เรื่องฮวงจุ้ยได้รับการยอมรับ และกลายเป็นองค์ประกอบส้าคัญในการท้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตารางที่ 6 แสดงการเติบโต ของ GDP ของประเทศไทย ระหว่างปี
ขยำยตัว
ขยำยตัว
ปีที่
GDP
ปีที่
GDP
(%)
(%)
2517 600.2
4.49
2530 1376.8 9.52
2518 629.9
4.94
2531 1559.8 13.29
2519 687.6
9.16
2532 1749.9 12.19
2520 755.4
9.86
2533 1945.3 11.17
2521
830
9.87
2534 2111.8 5.56
2522 873.5
5.24
2535 2282.5 8.08
2523 913.7
4.6
2536 2470.9 8.25
2524 967.7
5.91
2537 2692.9 8.98
2525 1019.5 5.35
2538 2941.7 9.24
2526 1076.4 5.58
2539 3115.3
5.9
2527 1138.3 5.75
2540 3072.6 -1.37
2528 1191.2 4.64
2541 2749.6 -10.51
2529

1257.1

5.53

2542

2871.9

4.45

พ.ศ. 2517 – 2553
ขยำยตัว
(%)
2543 3008.4 4.75
2544 3073.6 2.17
2545
3237
5.32
2546 3468.1 7.14
2547 3688.1 6.34
2548
3858
4.61
2549 4056.5 5.15
2550 4256.5 4.93
2551 4361.4 2.46
2552 4263.3 -2.25
2553 4476.5
5
หมำยเหตุ ปี 2553 เป็นตัวเลข
ประมาณการของ
กระทรวงการคลัง
ปีที่

GDP

ที่มา: ถวิล นิลใบ, โครงสร้ำงและสภำวะเศรษฐกิจไทย, เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้
จาก http://123.242.156.42/awc59/data/upload/fileupload-20140107081409.pptx
ฮวงจุ้ยได้ ถูก น้ามาใช้กัน อย่างแพร่หลายในสังคมยุค ปัจจุบัน โดยเฉพาะกับ
การท้าธุรกิจ เกี่ยวกับ บ้าน ที่ดิน อาคาร อสังหาริมทรัพย์ เพราะโลกทัศน์ข องฮวงจุ้ย อุดมคติ
(Ideology) และความรู้ ข องฮวงจุ้ย มี หลัก การที่ส อดคล้อ งกับการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมใน
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ด้านต่าง ๆ เช่น การเลือกพืนที่ก่อสร้าง การวางผัง การเลือกรูปทรง และการตกแต่งภายในอาคาร
จากงานวิจัยของอนุตรา สารีผล (2545) การวิจัยเรื่อง “ฮวงจุ้ย : ความเชื่อเชิงพาณิชย์ ศึก ษากรณี
หมู่บ้านโนเบิล วานา สาขาปิ่นเกล้า ผลการวิจัยพบว่า ลูกกค้าส่ว นใหญ่พอใจที่โครงการน้า
หลักฮวงจุ้ยมาใช้ในการออกแบบ และสร้างบ้าน เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงผู้อยู่อาศัย
และท้าให้บ้านน่าอยู่ขึน ทางด้านสถาปนิกจึงมีการน้าฮวงจุ้ย มาใช้ใ นการออกแบบตามความ
ต้องการของลูกค้าในเชิงพาณิชย์มาก ผู้ให้สัมภาษณ์ มีความต้องการน้าความรู้เรื่องฮวงจุ้ยไปท้า
กิจกรรมที่เกี่ยวกับที่ดิน ส้านักงาน บ้าน ที่อยู่อาศัย อาจเป็นเพราะด้วยความรู้เรื่องฮวงจุ้ย ส่วนใหญ่
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอยู่อาศัยเป็นหลัก ความรู้ของ ฮวงจุ้ย เป็นสิ่งที่สร้างอ้านาจ (Power) ในการ
ครอบง้าความคิด และจินตนาการของผู้ที่อยู่ในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
ความรู้เรื่ องฮวงจุ้ยเป็น ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ โดยตรง ความรู้
เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ยก่อให้เกิดอ้านาจ (Power)ในการสั่นคลอนโลกทัศน์ของบุคคล และสร้างการยอมรับ
เริ่มจากการมีแผนว่าจะซือที่ดิน ที่จะท้าออฟฟิศใหม่ ก็เหมือนกับว่าไปเจอที่ดิน
แปลงหนึ่ง ที่คิดว่าเหมาะสม แต่ราคาที่ดินเหมาะสม และมีตัวเลือกนีที่ดีที่สุด แต่ก็ค้านึงถึ ง
ฮวงจุ้ยเหมือนกัน แต่ที่ตรงนีดีที่สุด แต่ก็คิดเหมือน กันว่าถ้าเกิดฮวงจุ้ยไม่ดีจะท้ายังไง ก็เริ่ม
จากออฟฟิศที่เราจะเช่าที่แ รกแล้ ว อั น แรกที่ เขาแนะน้า เราไม่ ชอบเลย แต่ พอเดิ น ออกมาใน
ที่เดียวกันเลยเราชอบ ซึ่งยังมีแต่เสาที่ยังสร้างไม่เสร็จ แล้วมันตรงกับทางสามแพร่ง ซึ่งจริงๆ
ตัวเองเป็น รุ่ นใหม่ที่ ไ ม่ค่อ ยเชื่ อนั ก ว่า ทางสามแพร่ ง ไม่ เ หมาะสมที่จะท้า ก็ เลยไปหาวิ ธี แ ก้
เพื่อที่จะได้ใช้ที่ดินนี (ภิญนภัทร พงศ์พิสุทธินาถ, 2558)

ความรู้ ฮวงจุ้ย ถูกน้าไปใช้งานในการซือที่ดินเพื่อท้าส้านักงาน และได้น้าความรู้
เรื่อง ฮวงจุ้ยไปใช้ในการเลือกที่ดนิ ที่มีฮวงจุ้ยดี ซึ่งจะพบได้ว่าฮวงจุ้ยถูกน้าไปใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ตัวบทความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย ที่กล่าวถึงคือที่ดินสามแยกเป็น ที่ดินที่ไม่ดี
จ้าเป็นต้องหาทางแก้ไข อ้านาจ (Power) ของความรู้ส่งผลให้ต้องหาวิธีแก้ไขเพื่อการใช้ที่ดินส่งผลดี
ต่อการด้าเนินธุรกิจ
ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยได้ถูก น้าไปใช้ใ นการท้าธุรกิจ โดยธุรกิจ ที่ได้ น้า ฮวงจุ้ยไป
ใช้ได้แก่ธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ ซึ่งมีก ารเผยแพร่ข้อมูลทังทางด้า นป้า ยโฆษณา หนัง สือ พิม พ์
สื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ ท้าให้การก่อรูปของฮวงจุ้ยเกิดขึนในสังคม และมี
การน้าไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยมีการน้าความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาใช้ในการบริหารโครงการ และ
น้าความรู้ของฮวงจุ้ยมาใช้ในการตลาด โดยเฉพาะแนวคิดทางด้าน 4 P ( Product, Price, Place,
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Promotion) เพื่อสร้างความแตกต่าง และการได้เปรียบในเชิงธุรกิจ การจัดการทางด้านการตลาด
มีการน้าความรู้ และอ้านาจ (Power) ใช้ทางด้าน 4 P
1. ตัวสินค้า (Product) มีการน้าความรู้มาใช้ในการออกแบบตัวบ้าน อาคาร ให้
สอดคล้องกับความรู้ของฮวงจุ้ย เช่น การจัดต้าแหน่งประตูทางเข้า การวางต้าแหน่งของห้องต่าง ๆ
การใช้สี การใช้วัสดุ ให้เหมาะกับพืนที่ และธาตุของผู้อยู่อาศัย การน้าฮวงจุ้ยมาใช้ในการออกแบบ
บ้าน อาคาร ท้าให้เกิดภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เกิดการผลิตซ้าทางด้าน
ความรู้ สร้ างการกดทับทางด้ านโลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) แก่เจ้าของ สร้าง
การยอมรับทางสังคม นอกจากนียังเป็นการกีดกัน ปิดกันโหราศาสตร์ อื่น ๆ อีกด้วย
2. ราคาสิน ค้า (Price) ผลของการน้า ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาใช้ท้าให้การก้าหนด
ราคาของสินค้า ซึ่งได้แก่บ้าน อาคาร ที่ดิน ของผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์ สามารถ
ก้าหนดราคาของสินค้าได้ตามที่ต้องการ และพบว่าโครงการที่น้าฮวงจุ้ยมาใช้มีแนวโน้มที่จะมีราคา
แพงกว่าโครงการที่ไม่ได้น้าความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาใช้ อ้านาจที่เกิด ขึนจึงเป็น อ้านาจที่ได้ มาจาก
ความเชื่อ และสร้างการยอมรับ
3. ด้านสถานที่ (Place) ส้าหรับฮวงจุ้ยแล้ว เรื่องสถานที่ และท้าเลที่ตังเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพ ย์ โ ดยตรง โดยการที่ จ ะท้า โครงการบ้า นจัด สรรจ้า เป็น ต้อ ง
เลือกท้าเลที่ดีเพราะเมื่อน้าที่ดินมาท้าเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแล้ว บ้านในโครงการจะ
เป็นที่ต้องการของลูกค้า และท้าให้ปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว สร้างผลก้าไรจากการท้าโครงการ
ส้าหรับผู้ซือก็ต้องการได้บ้าน อาคารในท้าเลที่ดี เมื่ออยู่แล้วท้าให้ครอบครัวมีความสุข และร่้ารวย
เงินทองเช่นกัน อ้านาจของฮวงจุ้ยจึงส่งผลต่อการตัดสินใจซือของลูกค้า เป็นอ้านาจที่การสร้างการ
สยบยอมจากลูก ค้า ส้าหรั บผู้ท้าโครงการความรู้และอ้า นาจของฮวงจุ้ย เป็ น การช่ว งชิงการน้ า
(Hgemony) โดยใครก็ต ามที่สามารถเลือ กท้า เลฮวงจุ้ย ที่ดี ได้มีโอกาสที่ก็จะประสบความส้าเร็จ
ท้าให้เกิดการสยบจากคู่แข่ง
4. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Promotion) โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึนใหม่ ๆ
พบว่ามีการน้าความรู้ของฮวงจุ้ยมาใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจุดเด่นให้แตกต่างจาก
ของคู่แข่ง ซึ่งความรูน้ ีได้กลายมาเป็นอ้านาจในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เกิดความต้องการ
ในบ้านอาคารที่อยู่ในท้าเลทีด่ ี โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะเป็นการน้าโลกทัศน์ (World view)
อุดมคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ยไปสู่สังคม เป็นการสร้างค่านิยม(Value) และสร้างการสยบยอมจาก
ความรู้ที่แตกต่าง เป็นการสร้างค่านิยม (Value) และเป็นการเบียดขับ ขัดขวางโหราศาสตร์อื่น ๆ
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ภาพที่ 3 โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น้าฮวงจุ้ยไปใช้
สภาพเศรษฐกิจ ที่เติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั งแต่ ปี พ .ศ .2532 จนถึง
ปัจจุบัน ท้าให้ผู้ประกอบการต้ องการสร้างความมั่น ใจในการประกอบธุรกิจ จึงมีก ารน้า ความรู้
ของฮวงจุ้ยมาใช้ ใ นเชิง สัญ ลัก ษณ์ เพื่อ แสดงถึง อ้า นาจ (Power) จากการสร้า งความแตกต่าง
ก่อให้เกิดการยอมรั บ และสร้ างความไม่เท่าเทีย มกัน ในการประกอบธุร กิจ ท้า ให้ฮ วงจุ้ย เป็น
องค์ประกอบที่ส้าคัญที่สร้างความแตกต่าง และกีดกัน ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่ ไม่ได้น้าความรู้
เรื่องฮวงจุ้ยมาใช้ในการท้า โครงการ ในธุร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ย์ มีก ารจัด การเกี่ย วกับ ความรู้
และอ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ย อย่างชัดเจน เพราะฮวงจุ้ยเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็น
อัตลักษณ์ (Identity) ของฮวงจุ้ย อ้านาจ (Power) ที่เกิดขึนจึงเป็นอ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ยที่สามารถ
แสดงบทบาทได้อย่า งเต็ ม ที่ ฮวงจุ้ย สร้า งความเป็น ใหญ่ (Hegemony) และท้า ลายการเข้า มา
ของโหราศาสตร์อื่น ๆ อย่า งสิ นเชิง เกิด การสร้า งค่า นิย ม (Value)ใหม่ ที่เ กี่ย วข้อ งกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบที่ส้าคัญในการท้าโครงการ
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นอกจากนีฮวงจุ้ยยังครอบง้าความคิด สร้างการสยบยอมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตังแต่เจ้าของ
โครงการ พนั กงาน ผู้ซือ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การกระจาย
ความรู้ และอ้านาจ (Power) จากส่วนของโครงการไปสู่ผู้มีส่วนร่วม เป็นการตอกย้าการสร้างความ
สยบยอม และเป็นการบดบัง ปิดกันโหราศาสตร์ อื่น ๆ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเด็ดขาด
สรุป ภาคปฏิบัติการของวาทกรรม (Discourse practice) ฮวงจุ้ยผ่านความรู้และ
อ้านาจ (Power) เป็นการจัดการฮวงจุ้ยในด้านความรู้ และอ้านาจ (Power) โดยในด้านความรู้ฮวงจุ้ย
ได้สร้างความรู้ที่แ ตกต่า ง และสร้า งความเป็น อื่น (The others) ซึ่ง ความรู้ข องฮวงจุ้ยมีความ
สอดคล้องและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม ท้าให้เกิดการน้าความรู้ไปใช้
ในด้านการด้านการบริ หารการก่อสร้าง และสถาปัต ยกรรม การจัด การทางด้า น การออกแบบ
นอกจากนีความรู้ของฮวงจุ้ยได้ถูกน้าไปใช้ในธุรกิจอสังหาริม ทรัพ ย์ ความรู้ข องฮวงจุ้ยสถาปนา
อ้านาจ (Power) ที่ไปกดทับ และสร้างการสยบยอม ด้วยการมีสถาบันฮวงจุ้ย และการมีผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้ใช้อ้านาจ (Power) ในการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ (World view) และอุดมคติ (Ideology) สร้าง
การยอมรั บ สร้ างค่านิ ยม (Value) จากผู้เกี่ยวข้อง อ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ยจะช่วงชิงการน้า
(Hegamony) กีดกัน ขัดขวาง บดบังเหนือโหราศาสตร์อื่น ๆ และส้าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มี
การน้า ความรู้ ข องฮวงจุ้ยมาใช้ใ นการบริหารจัดการโครงการ และน้าความรู้ของฮวงจุ้ยมาใช้ใน
การบริหารจัดการทางด้านการตลาดโดยใช้แนวคิด 4P ( Product, Price, Place, Promotion) เพื่อ
สร้างความแตกต่าง และการได้เปรียบในเชิงธุรกิจ
จากปรากฏการณ์ที่เกิด ขึนทางสังคมพบว่ามีการน้าความรู้ (Knowledge) และ
อ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ยไปใช้ในด้านการจัดการทางด้านธุรกิจซึ่งสามารถแยกได้เป็น
1. การจัดการทางด้านการก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม มีการน้าความรู้เกี่ยวกับ
ฮวงจุ้ย ด้านการเลือกท้าเล การซือที่ดิน การใช้พืนที่ การจัดภูมิสถาปัตย์ การเลือกท้าเลที่ตังของสุสาน
หลุมศพของบรรพบุรุษ
2. การจัดการทางด้านการออกแบบบ้าน อาคาร และการออกแบบตกแต่งภายใน
เช่น การก้าหนดต้ าแหน่ งทิศทางของทางเข้า บ้าน อาคาร การก้าหนดต้ าแหน่ งของห้องต่ าง ๆ
การเลือกเฟอร์นิเจอร์ การใช้สี การใช้วัสดุ ให้เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย
3. การจัดการทางด้านการยริหารบุคคล โดยมีการน้าเรื่องธาตุมาใช้กับบุคลากรใน
การจัดการลักษณะบุคคลตามทฤษฎีธาตุกับภาวะผู้น้าของบุคลากร
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4. การจัดการทางด้านการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พบว่ามีการน้าความรู้
ของ ฮวงจุ้ยซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางด้าน 4 P คือ ตัวสินค้า (Product) ราคาสินค้า (Price)
สถานที่ (Place) การประชาสัมพันธ์ (Promotion)
ตอนที่ 3 กำรสร้ำงพื้นทีข่ องฮวงจุ้ยในสังคม
เนื่องจากฮวงจุ้ยเป็นความรู้ที่มาจากประเทศจีน ระยะแรกการสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยจะ
อยู่ในกลุ่มชนชาวไทยเชือสายจีนซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะ การน้าฮวงจุ้ยมาใช้เป็นเรื่องที่พิเศษ เนื่องจาก
ระยะแรกในประเทศไทยยังไม่มีโหราจารย์ที่มีค วามรู้เรื่องฮวงจุ้ยมากนั ก อาศัยเพียงผู้ที่อยู่ใ น
ครอบครัวที่มีผู้มีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาแนะน้าบ้างซึ่งส้าหรับผู้ที่มีความต้องการใช้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย
อย่างจริงจัง และมีฐานะการเงินที่ดี จะใช้วิธีเชิญโหราจารย์จากเมืองจีน เข้ามาช่วยแนะน้า และปรับ
สถานที่ เพื่อให้เกิดความสุข และความเจริญรุ่งเรือง เป็นการเริ่มสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยในวงแคบ ๆ
นอกจากนีประเพณีการไหว้บรรพบุรุษ หรือ เช็งเม้ง ยังเป็นประเพณีที่มีการน้าฮวงจุ้ยมา
ใช้ในการเลือกท้าเล และการจัดสุสาน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการน้าฮวงจุ้ยมาใช้ในการตกแต่งบ้าน
และการปรับปรุงส้านักงาน และจากงานวิจัยของ ณัชชา ชินธิป (2548) ได้ศึกษาเรื่องโหราศาสตร์
กับการตัดสินใจทางธุรกิจ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า นักธุรกิจทังแบบครัวเรือน และ
แบบห้างหุ้นส่วนจ้ากัด มีความเชื่อว่าโหราศาสตร์ส่งผลต่อการประกอบกิจการโดยมีความเชื่อ และ
น้าไปปฏิบัติจากประสบการณ์ที่สืบทอดกันมา ซึ่งโหราศาสตร์ที่น้ามาช่ว ยในการตัดสิน ใจได้แก่
คัมภีร์มหาสัตเลข ลายมือ ไพ่ยิบซี ฮวงจุ้ย และโหงวเฮ้ง โดยจะใช้ฮวงจุ้ย ในด้านการท้าธุรกิจเป็นหลัก
ได้แก่ การเลือกต้าแหน่งที่ตังที่อยู่อาศัย ต้าแหน่งที่ตังค้าขาย การแบ่งพืนที่ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Lefebre (1998) ได้ให้ข้อสรุปว่า “พืนที”่ (Space) ไม่ได้หมายถึงขอบเขตหรือลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ แต่หมายถึงพืนที่ที่ต่อสู้กันทางอ้านาจ (Power) และจะมี การเปลี่ยนแปลงตามผู้ที่
อ้านาจ (Power) และจะมีปรากฏการณ์แย่งชิง อ้านาจ (Power) อยู่ตลอดเวลา จนกลายเป็น “ พืนที่
ทางสังคม” (Social space) ดั งนันทุก หนแห่งจึงสามารถสร้างให้เป็น พืนที่ทางสังคมได้ ซึ่งจะ
ประกอบด้วยอัตลักษณ์ (Identity) วัฒนธรรม ของกลุ่มบุคคล หรือชุมชน
ระหว่างปี 2532 – 2540 มีการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ทังภาคอสังหาริมทรัพย์
และภาคอุตสาหกรรม การส่งออก ท้าให้ธุรกิจต่าง ๆ ประสบความส้าเร็จ มีก้าไร และเกิดสภาพ
คล่องทางการเงิน เกิดการขยายตัวทางธุรกิจ มีการสร้างอาคาร ส้านักงานจ้านวนมาก รวมถึงความ
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ต้องการในที่อยู่อาศัยก็มีมากตามมาด้วย ผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ระหว่างปี 2530 – 2540 จาก
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกท้าให้ธุรกิจต่าง ๆ ประสบความส้าเร็จ และเติบโต องค์การ บริษัท ต่าง ๆ ที่
ใช้ค วามรู้ เรื่ องฮวงจุ้ยมาประกอบในการท้าธุรกิจ ก็จะเกิดความเชื่อและค่านิยม (Value) มีการน้า
ฮวงจุ้ยมาใช้ในการตัดสินใจครังต่อไป การสร้างพืนที่ในสังคมจึง เริ่ม เติบ โตและกระจายออกไป
จากองค์กรหนึ่งไปสู่อีกองค์กรหนึ่ง จากองค์กรสู่บุคลากรขององค์กร ด้วยการน้าความรู้ที่ได้พบ
เห็นจากสถานที่ท้างานมาปรับใช้กับบ้าน ที่อยู่อาศัย และเมื่อมีโอกาสเปิดกิจการของตนเองขึนมาก็
น้ า ความรู้ เรื่ องฮวงจุ้ ยไปใช้ ด้ วย การน้ าฮวงจุ้ยมาใช้มี ทั งที่ ประสบความส้ าเร็จ และไม่ ประสบ
ความส้าเร็จ
การเติบโตทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ท้าให้ระบบการกระจายข้อมูลจากผู้รู้ไปสู่ผู้สนใจ
ท้าได้ง่ายและรวดเร็วขึน แนวทางในการสร้างพืนที่จึงมุ่งเน้นไปที่ระบบสื่อสารมวลชน เพื่อให้ได้
กลุ่มคนจ้านวนมาก การใช้ภ าษาที่เป็น สากล การให้ ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน จึงมีความส้าคัญ ซึ่ง
การสร้างพืนที่ ได้แก่ 3.1 การสร้างพืนที่จากการพัฒนาสิ่งพิมพ์ หนังสือ ที่รวดเร็ว 3.2 การสร้าง
พื นที่ จ ากการสร้ า งสถาบั น ฮวงจุ้ ย 3.3 การสร้ า งพื นที่ จ ากการเพิ่ ม จ้า นวนของโหราจารย์
3.4 การสร้างพืนที่จากการพัฒนาด้านการสื่อสาร โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย
3.1 กำรสร้ำงพื้นที่จำกกำรขยำยฐำน โดยใช้สิ่งพิมพ์ หนังสือ ที่รวดเร็ว
เป็นการสร้างความเป็นอื่นผ่านหนังสือเกี่ยวกับฮวงจุ้ย เป็นการสร้างพืนที่ในยุคแรก
ๆ ที่เป็นระบบกระจายข้อมูลอย่างทั่วถึง ท้าให้ผู้ที่สนใจในฮวงจุ้ย ได้รับความรู้ แต่ยังไม่สามารถ
น้าไปใช้ได้ดีนัก เนื่องจากส่วนใหญ่หนังสือเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเป็นการน้าหนังสือจากต่างประเทศมา
แปลเป็นภาษาไทย มีจ้านวนน้อย และการตีค วามหมายยัง เป็น ข้อ มูล ที่เ ป็น สภาพภูมิป ระเทศ
สภาพภูมิอ ากาศของประเทศจีน แต่ปัจจุบันหนั งสือ เกี่ยวกับฮวงจุ้ยสามารถหาซือได้ ง่าย และ
สะดวกขึน และมีผู้เขียนจ้านวนมาก
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ภาพที่ 4 หนังสือฮวงจุ้ย
การเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญคือการได้มาซึ่งความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย ได้แก่หนังสือ ซึ่งเป็น
เครื่องมือส้าคัญในการสร้างอัตลักษณ์ (Identity) ของฮวงจุ้ย หนังสือความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยยังเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการกดทับ กีด กัน และลดความส้าคัญ ของโหราศาสตร์อื่น ลง ตัว บทความรู้
เกี่ยวกับฮวงจุ้ยได้ ถูกเขียน และจัด พิมพ์ เผยแพร่อยู่ตลอดเวลา เป็น การผลิตซ้า ๆ (Reproductive)
เพื่อสร้างการช่วงชิงการน้า (Hegemony) เหนือโหราศาสตร์อื่น ๆ นอกจากนีความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
ยังได้มีการปรั บเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสภาพทางธุร กิจ (Tranformation) เช่น การประยุก ต์ใ ช้
ความรู้ เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ยในการออกแบบงานสัญลักษณ์ต่าง ๆ (Logo) เป็นการสร้างความแตกต่าง
และการยอมรับของฮวงจุ้ยที่เกิดขึนในสังคม และกดทับ บดบังโหราศาสตร์อื่น ๆ
โดยมีล้าดับของหนังสือซึ่งท้าให้ฮวงจุ้ยสร้างพืนที่ในสังคมได้อย่างกว้างขวางขึน ซึ่ง
จากที่ผู้วิจัยได้ท้าการค้นคว้าพบว่า หนังสือฮวงจุ้ย ที่เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ระหว่างปี
พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2558 จ้านวน ทังสิน 124 เล่ม
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ผู้วิจัยได้ ท้าการสรุ ปเนื อหาที่เกี่ยวข้องกับ ผู้แต่ งหนั งสือ เกี่ยวกับฮวงจุ้ย ระหว่างปี
พ.ศ. 2530 ถึงปี พ.ศ. 2558โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2530 –
2540 ช่วงที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 2550 และช่วงที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2558 โดยแบ่ง
หัวข้อที่เกี่ยวข้องออกเป็น 4 หัวข้อ คือ 1.หนั งสือแปล จากภาษาอังกฤษ 2.หนั งสือที่แปล จาก
ภาษาจีน 3.หนังสือทีเ่ ขียนโดยคนไทย และ 4.หนังสือทีเ่ ขียนโดยคนต่างประเทศ
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบที่มาของหนังสือฮวงจุ้ยที่เกิด จากประเภทของผู้เขียนที่เกิดระหว่างปีพ.ศ.
2530-2558
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2541 ข้อ
รายละเอียด
2540
2550
พ.ศ. 2551 - 2558
ที่
จ้านวน 24
จ้านวน 58
เล่ม
เล่ม
จ้านวน 42 เล่ม
1 หนังสือฮวงจุ้ยที่แปล จาก
7
3
9
ภาษาอังกฤษ
2 หนังสือฮวงจุ้ยที่แปลจากภาษาจีน
9
6
8
3 หนังสือฮวงจุ้ยที่เขียนโดยคนไทย
5
43
25
4 หนังสือฮวงจุ้ยที่เขียนโดย
3
6
คนต่างประเทศ
จากตารางที่ 7 ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ และแบ่งช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับหนังสือฮวงจุ้ยที่
เกิดขึนในประเทศไทยได้เป็น 3 ช่วงเวลา คือ
ช่วงเวลาที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 2540 พบว่าหนังสือฮวงจุ้ยส่วนใหญ่ แปลมาจาก
ภาษาจีน และภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ โดยมีผู้เขียนที่ส้าคัญ คือ Evelyn Lip, Sarah Rossback
และหลีเ่ หยินขุย เป็นที่น่าสนใจว่าหนังสือที่แปล ส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นว่า
ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย เป็น ความรู้ที่ มีค วามเป็น สากล มีนัก เขีย นคนไทยที่แ ปลหนัง สื อ เกี่ยวกับ
ฮวงจุ้ยจ้านวนมากคือคุณอ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ แต่มีผู้เขียนหนังสือฮวงจุ้ยที่เป็นคนไทยจ้านวน
ไม่มากนัก ส้านักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือก็มีไม่มากเช่นกัน โดยมีส้านักพิมพ์ดอกหญ้า ส้านักพิมพ์
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สร้อยทอง นานมี โอเดียนสโตร์ เป็นผู้พิมพ์เผยแพร่รายใหญ่ ท้าให้เริ่มมีการกระจายหนังสือไป
ทั่วประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นการแทรกตัวเข้ามาอย่างแยบยล และเริ่มเข้ามาเบียดบังพืนที่ และบด
บังความน่าเชื่อถือบางอย่างของโหราศาสตร์อื่น ๆ ประกอบกับ เป็น ช่วงที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มีการเติบโต มีการน้าความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยมาใช้ในส่วนที่มีความเกีย่ วข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
งานก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม
ช่วงเวลาที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 2550 เป็นช่วงเวลาที่มีหนังสือเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
จ้านวนมาก และมีความหลากหลายในการให้ความรู้ มีหนังสือเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่เขียนโดยนักเขียน
ชาวไทยจ้านวนมากขึ น โดยมีนัก เขีย นคนส้า คัญ คือ อาจารย์ม าโนช ประภาสานนท์ และคุณ
ภาณุวัฒน์ พันธ์วิชาติกุล หนังสือที่เขียนโดยชาวต่างประเทศ ก็เริ่มได้รับความนิยม หนังสือฮวงจุ้ย
ได้รับการผลิตโดยผู้ผลิตที่มีศักยภาพ เช่นส้านักพิมพ์มติชน ส้านักพิมพ์ไพลิน ซึ่งเป็นส้านักพิมพ์ที่
ผลิตหนังสือราคาถูก ขายตามการจัดงานต่าง ๆ ท้าให้สามารถกระจายหนังสือฮวงจุ้ยไปได้ทั่วประเทศ
อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง มีการผลิตซ้า (Reproductive) สร้างการยอมรับ และ อ้านาจ (Power) ที่เกิด
เป็น ค่านิ ยม (Value) ว่าในการท้าธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ การประกอบธุรกิจ ต่ าง ๆ หรือการท้า
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยต้องได้รับการตรวจสอบตัวบทของฮวงจุ้ยก่อน
ช่วงเวลาที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2558 เป็นช่วงเวลาที่มีหนังสือเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
จ้านวนมาก หนังสือฮวงจุ้ยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ หนังสือที่ขียนโดยผู้เขียนเชือสายจีนโดยมี
ผู้เขียนที่ส้าคัญ คือ Joey Yap และมีผู้แปล คือคุณภาณุวัฒน์ พันธ์วิชาติกุล นอกจากนียังพบว่ามี
ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่เป็นนักเขียนหน้าใหม่ ๆ เพิ่มจ้านวนมากขึน และมีความหลากหลาย
ในการให้ความรู้เกีย่ วกับฮวงจุ้ย ทางด้านส้านักพิมพ์เริ่มมีส้านั ก พิมพ์ข นาดใหญ่ เข้ามาด้าเนิ น การ
เช่น ส้านักพิมพ์มติชน เนชั่นบุคส์ อมรินทร์พรินติง แอนด์พลับลิชชิ่ง ซีเอ็ด ยูแคชั่น ท้าให้การรับรู้
เรื่องฮวงจุ้ยผ่านหนังสือสามารถท้าได้สะดวก รวดเร็ว และ กระจายไปได้ทั่วประเทศ ความรู้ฮวงจุ้ย
จากได้สร้างพืนที่อย่างทั่วถึง และ มีความเฉพาะเจาะจงลงไปมากขึน ก่อให้เกิดการปิดกัน สร้าง
ความเป็นใหญ่ (Hegemony) เหนือโหราศาสตร์อื่น ๆ
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบเนือหาของหนังสือฮวงจุ้ยที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2530-2558
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2551 ข้อที่
รายละเอียด
2540
2550
2558
จ้านวน 24 จ้านวน 58 จ้านวน 42
เล่ม
เล่ม
เล่ม
1 ความเป็นมาและความเชื่อเกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย
12
16
7
2 ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเกีย่ วกับสุสาน
1
1
3 ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเกีย่ วกับท้าเล
4
3
4 ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยกับที่อยู่อาศัย การ
3
15
13
ออกแบบตกแต่งภายใน
5 ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยกับการจัดสวน
3
2
6 ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยกับส้านักงาน ธุรกิจ
1
8
5
ค้าขาย
2
7 ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเกีย่ วกับแฟชั่น
2
8 การแก้ปญ
ั หาด้วยฮวงจุ้ย
6
4
9 การจัดฮวงจุ้ยด้วยตนเอง
4
7
1
10 สิ่งของที่เป็นมงคลเสริมฮวงจุ้ย
2
2
รวม

24

58

42

จากตารางที่ 8 ผู้วิจัยได้ท้าการสรุปเนือหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องฮวงจุ้ย ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2530 ถึงปี พ.ศ. 2558โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2530 –
2540 ช่วงที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 2550 และช่วงที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2558 โดยแบ่ง
หัวข้อที่เกี่ยวข้องออกเป็น 13 หัวข้อ คือ 1. ความเป็นมาและความเชื่อเกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย 2.ความรู้เรื่อง
ฮวงจุ้ยเกี่ยวกับสุสาน 3.ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเกี่ยวกับท้าเล 4.ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยกับที่อยู่อาศัย การออกแบบ
ตกแต่งภายใน 5.ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยกับการจัดสวน 6.ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยกับส้านักงาน ร้านค้า ธุรกิจ
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ค้าขาย 7.ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย เกี่ยวกับแฟชั่น 8.การแก้ปัญหาด้วยฮวงจุ้ย 9.การจัดฮวงจุ้ยด้วยตนเอง
และ 10.สิ่งของที่เป็นมงคลเสริมฮวงจุ้ย
ช่ว งเวลาที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 2540 เนื อหาของหนั งสือ ฮวงจุ้ยที่เน้ น
ความเป็นมาของความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเป็น หลัก มีการเน้นเนือหาในการเลือกท้าเลที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย
การน้าฮวงจุ้ยไปใช้ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน มีก ารน้าความรู้เกี่ยวกับ
ฮวงจุ้ยมาออกแบบโลโก้ สัญลักษณ์ เครื่องหมายต่าง ๆ เป็นจุดเริ่มต้นการสร้างอัตลักษณ์ (Identity)
ของฮวงจุ้ยที่เกี่ยวกับธาตุ ทิศ และท้าเลที่ตัง
ช่วงเวลาที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 2550 เนือหาของหนังสือฮวงจุ้ยยังคงเน้นที่
ความเป็นมาของความรู้เรื่องฮวงจุ้ย เนือหาเริ่มให้ความส้าคัญกับการน้าฮวงจุ้ยไปใช้ในการปรับปรุง
ทีอ่ ยู่อาศัย เกี่ยวกับการตกแต่ งบ้าน การน้า ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยไปเกี่ยวข้องกับการจัด ส้านักงาน
การด้าเนินธุรกิจ การค้าขาย นอกจากนี มีการน้าความรู้เรื่องฮวงจุ้ยไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีหนังสือ
ฮวงจุ้ยที่ไปเกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านสถาปัต ยกรรม วิศวกรรม การตกแต่งภายใน การจัด สวน
หนังสือส่วนใหญ่เน้ น เกี่ยวกับการน้าฮวงจุ้ยมาปรับ ปรุง การใช้ชีวิต ให้ชีวิต มั่น คง มีโ ชคลาภ
ความส้าเร็จ และเป็นหนังสือฮวงจุ้ยที่สามารถเรียนรู้ และสามารถน้าไปใช้ได้ด้วยตนเอง
ช่วงเวลาที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2558 เนือหาให้ความส้าคัญกับการน้าฮวงจุ้ยไป
ใช้ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน รวมถึงการจัดสวน การอยู่อาศัยในคอนโด
การสร้างโรงงาน เป็น หนั งสือฮวงจุ้ยส่ว นใหญ่เน้ น การอ่านที่ ท้าความเข้าใจได้ง่าย และสามารถ
น้าไปใช้ได้ทันที หนังสือฮวงจุ้ยที่เน้นทางด้านธุรกิจ การค้าขาย สุขภาพ และความงาม มีการแตก
แขนงความรู้ของฮวงจุ้ยออกเป็นความรู้เฉพาะด้าน เช่น ฮวงจุ้ยกับการออกแบบแฟชั่น และการน้า
ฮวงจุ้ยไปผสมผสานกับศาสตร์อื่น ๆ และมีหนังสือเกี่ยวกับการน้าสิ่งของที่เป็นมงคลเสริมฮวงจุ้ย
การสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยจากหนังสือถือว่าเป็นจุดเริ่มที่ส้าคัญที่สุด จะเห็นได้ว่าใน
ระยะแรกของการรั บรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย หนั งสือได้ เข้ามามีบทบาทเป็น อย่างมากต่ อการรับรู้ และ
การสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยในสังคม เพราะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในเวลานันก่อนที่จะมีการเข้ามา
ของโซเชียลมีเดีย หนังสือ หรือเอกสารเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเป็นการน้าตัวบท (Text) โลกทัศน์ (World view)
และอุดมคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ยไปสู่ประชาชน ท้าให้เกิดการแทรกตัวของฮวงจุ้ยเข้ามาในสังคม
ด้วยความรู้ที่แตกต่าง และมีอัตลักษณ์ (Identity) เกิดการผลิตซ้า ๆ (Reproductive) ของความรู้ และ
เริ่มมีการปิดกั น ขัด ขวาง ความรู้ข องโหราศาสตร์อื่น ๆ ที่จ ะเข้า มา และเกิด ช่ว งชิง การ น้ า
(Hegemony)
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หนังสือฮวงจุ้ยท้าหน้าที่ในการสั่นคลอนโลกทัศน์ (World view)และอุดมคติ (Ideology)
ของผู้คนในสังคม ให้เปิดรับความรู้ใหม่ๆ ด้วยความสะดวกและสามารถพกพาไปได้ ทุกที่ ท้าให้
สร้างการกดทับความคิดอย่างค่อยเป็นค่อยไป การเติบโตของระบบการพิมพ์ท้าให้ต้นทุนหนังสือมี
ราคาถูกลง การเข้าถึงหนังสือฮวงจุ้ยยิ่งท้าได้ง่ายจากจ้านวนหนังสือที่เพิ่มขึน เรื่องราวที่แตกแยกย่อย
และความเกี่ยวข้องกับความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ประกอบกับระบบการกระจายสิน ค้าที่รวดเร็ว
กว้างขวาง ยิ่งท้าให้การกระจายความรู้ของฮวงจุ้ยไปสู้สังคมที่ไกล ๆ ท้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างการผลิตซ้าที่ท้าได้อย่างต่อเนื่อง หนังสือฮวงจุ้ยได้สร้างความเป็นอื่น (The others) ทีแ่ ตกต่าง
จากโหราศาสตร์ที่มีอยู่ หนังสือฮวงจุ้ยมีทังที่เป็นหนังสือต่างประเทศ และหนังสือแปล ท้าให้เกิด
การกดทับ เบียดขับหนังสือโหราศาตร์อื่น ๆ ซึ่งแทบจะไม่มีหนังสือเลย ท้าให้บทบาทของฮวงจุ้ยที่
อยู่เฉพาะส่วนบุคคล (Individual Identity) ได้รับการเผยแพร่ออกสู่สังคม (Social Identity) และ
เริ่มสร้างการสยบยอมเพิ่มขึนเรื่ อย ๆ ด้ ว ยความที่ห นัง สือ ฮวงจุ้ย มีทั งที่เ ป็น ภาษาต่า งประเทศ
ทังภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ยิ่งท้าให้ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยมีความเป็นสากล เหนือโหราศาสตร์อื่น ๆ
ยิ่งท้าให้เกิดการกดทับทางความคิด และสร้างอ้านาจ (Power)ให้เกิดการสยบยอม ทังจากบุคคล และ
โหราศาสตร์อื่น ๆ (รายชื่อหนังสือดูได้จาก ภาคผนวก)
หนังสือจึงเป็นตัวบท (Text) ที่แสดงอัตลักษณ์ (Identity) ที่แท้จริงของฮวงจุ้ย อย่าง
เป็นทางการ และง่ายต่อการเข้าถึง ที่ส้าคัญสามารถน้ามาศึกษาเกี่ยวกับฮวงจุ้ยได้ตลอดเวลา เป็น
การย้าการสร้างการสยบยอมอย่างค่อยเป็นค่อยไป หนังสือยังเป็นสิ่ งที่ไปเปลี่ยนโลกทัศน์ (World
view)และอุด มคติ (Ideology) ของผู้ค นที่ต้ องการหาความมั่นคง และก้าลังใจจากคนที่ท้าธุรกิจ
คนที่ต้องการสร้างครอบครัวที่มีความสุข โดยอาศัยความรู้ท้าเลที่ตัง บ้านที่อยู่อาศัย การกดทับ ต่อ
บุคคล และโหราศาสตร์ที่มีอย่างต่อเนื่องจากการที่มีหนังสือเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ออกสู่ตลาดและการที่มี
หนังสือต่างประเทศที่แสดงความเป็นสากล ยิ่งเบียดขับสร้างความเป็นอื่น (The Others) ที่ชัดเจน
และสร้างพืนที่ในสังคมได้อย่างมั่นคงมากขึน
3.2 กำรขยำยฐำนอำนำจเพื่อสร้ำงสถำบันฮวงจุ้ย
เป็น การสร้ างพืนที่และสร้างการปิด กันโหราสาสตร์อื่น ๆ ที่มีอยู่ใ นสังคม โดย
เกรียงไกร บุญธกานนท์ ได้ก่อตังชมรมภูมิโหราศาสตร์ ขึนในปี พ.ศ. 2532 และได้ให้ความรู้เรื่อง
ฮวงจุ้ยแก่ผู้ที่สนใจ มีการอบรมให้ความรู้ จนมีจ้านวนของโหราจารย์ในเมืองไทยเพิ่มมากขึน มี
การแยกตัวออกไปตังชมรมต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งการเปิดเป็นชมรมก็จะมีการน้าความรู้เรื่องฮวงจุ้ย
ไปเผยแพร่ด้ว ย เช่น สถาบัน ศาสตร์ฮ วงจุ้ยในประเทศไทย สถาบันค้นคว้า วิช าการฮวงจุ้ย
ศูน ย์วิชาการฮวงจุ้ย (ประเทศไทย) ชมรมฮวงจุ้ยไฮเทค ชมรมโหราศาสตร์ และฮวงจุ้ย
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ถ้าเขาไปจัดฮวงจุ้ยกับคนอื่นที่ประสบความส้าเร็จ มันก็มโี อกาสจะมีชอื่ เสียง แล้วก็มี
นักธุรกิจคนอื่นไปจัดด้วย หรือแม้กระทั่งในยุคนี พอเจออาจารย์ที่คอ่ นข้างเก่ง แล้ววิชาที่เขา
สอนๆกัน แล้วมันใช้ได้จริง แล้วมันตรงซัก 80% ลูกศิษย์ที่ไปเรียนแล้วเอาไปใช้ต่อ แล้วมันก็
ถูกอีก 70-80% มันก็ท้าให้เกิดซินแสใหม่ๆขึนมาเยอะพอสมควร (โอฬาร กรองชิต, 2558)

ความรู้ฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง เมื่อน้าไปใช้จ นเกิด ผลจะท้าให้เกิด การน้าความรู้ ไปสอน
หรือเผยแพร่ต่ อ จะเป็นช่องทางที่ท้าให้เกิดซิน แสใหม่ ๆ และความรู้จะถูก เผยแพร่ ออกไป เป็ น
การสร้างพืนที่ในสังคม

ภาพที่ 5 สถาบันต่าง ๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย
การสร้างพืนที่ทางสังคมด้วยวาทกรรมการสร้างสถาบันฮวงจุ้ย เพื่อท้าหน้าที่ด้ารงไว้
ซึ่งตัวบทของ ฮวงจุ้ย ก่อให้เกิดการช่วงชิงการน้า (Hegemony) กับโหราศาสตร์อื่น ๆ ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย ท้า ให้เกิดการยอมรับ เป็นการสร้างค่านิยม
(Value)ใหม่ที่เกิดขึนภายในสังคม ซึ่งก่อให้เกิดอ้านาจ (Power)อย่างแยบยล นอกจากนีสถาบันยังมี
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หน้าที่หลักในการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้วาทกรรมของฮวงจุ้ย ยังคงด้ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ (Identity)
ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
สถาบันฮวงจุ้ยเปรียบประดุจเสาหลักของความรู้เรื่องฮวงจุ้ย เป็นสถานที่บอกเล่าถึง
รากเหง้าที่มาของความรู้เ รื่อ ง อัต ลัก ษณ์ (Identity) และความเป็น ตัว ตนที่แท้จริงของฮวงจุ้ย
สถาบันฮวงจุ้ยก่อให้เกิด การสั่นคลอนความเชื่อโลกทัศน์ (World view)และอุด มคติ (Ideology)
เกี่ยวกับการหาความสุข ความส้าเร็จ ในการใช้ชีวิต ก่อ ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงโลกทัศน์ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย ท้าให้เกิดการยอมรับ เป็นการสร้างค่านิยม (Value)ใหม่ที่เกิดขึนภายใน
สังคม ความรู้ ข องฮวงจุ้ยที่มีค วามเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และสถาปัต ยกรรม ท้าให้ฮ วงจุ้ ย
สามารถสร้างความเป็น อื่น (The others)ได้ อย่างมีเอกภาพ ซึ่ง ก่อ ให้เ กิด อ้า นาจ (Power)อย่า ง
แยบยล นอกเหนื อจากโหราศาสตร์อื่น ๆ สถาบัน ฮวงจุ้ยจึง ท้า หน้า ที่ส่ง ต่อ ความรู้ และตอบ
ค้า ถาม แก้ปัญหาเกี่ยวกับฮวงจุ้ย เป็นการสร้างพืนที่ทางสังคม (Social Identity) ช่วงชิงการน้ า
(Hegemony) ซึ่ ง ท้ า ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งฮวงจุ ้ย ยิ ่ง มี อ้ า นาจ ( Power) มากขึ น และสร้า งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนจากทังตัวบท (Text) และวาทกรรมที่ปรากฏในสังคม
3.3 กำรสร้ำงพื้นที่จำกกำรขยำยฐำนด้วยกำรเพิ่มจำนวนของโหรำจำรย์
เป็น การสร้ า งพืนที่ผ่านผู้ เชี่ยวชาญจากการกดทับ และสร้า งการสยบยอม
การอ่า นหนัง สือ เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท้าความเข้าใจในฮวงจุ้ย ได้ชัด เจน ผู้ที่ส นใจจะน้ า
ฮวงจุ้ยไปใช้จึงมีก ารศึก ษาฮวงจุ้ยทังจากหนังสือ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว รวมถึงให้ความสนใจใน
การเข้าเรียน เข้ารับการอบรม โดยดูได้จ ากการที่มีสถาบัน ให้ค วามรู้เ รื่อ งฮวงจุ้ย เกิด ขึ นจ้า นวน
มาก ปัจ จุบัน ฮวงจุ้ยกลายเป็น ธุร กิจ ที่มี การขยายตัวเป็นอย่างมาก มีการสร้างพืนที่ทางสังคมด้วย
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม มีโหราจารย์ หรือซินแส ที่ให้บริการดูฮวงจุ้ย ซึ่งผู้ใช้บริการต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายให้กับโหราจารย์ หรือซินแส และมีการขายสินค้าเกี่ยวกับการแก้ไขฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นฮวงจุ้ย
สมัยใหม่ เรียกนิก ายหมวกด้า เป็น ส้านั กที่มุ่ง ค้า ขาย และเป็น การท้า ธุร กิจ จากข้อ มูล การให้
สัมภาษณ์ พบว่า ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายมีผลต่อการเลือกใช้บริการจากโหราจารย์ หรือ ซินแส และ
การที่โ หราจารย์ หรือ ซิน แส ขายของที่แก้ไขฮวงจุ้ย ผู้ใ ห้สัมภาษณ์ มีทังมองในแง่ลบ และ ผู้ใ ห้
สัมภาษณ์บางคนถือเป็นเรื่องปกติ
เจ้าแรกเลย เป็น ลูกศิษ ย์ของ มอ. ใส่ชุ ดด้ามาเลย มาตั งโต๊ะ ไหว้เ จ้าด้วย แต่ เขาไม่
เคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายกับผม ซึ่งผมไหว ผมถามว่า 4,000 ท้าแค่ไหน เขาบอกว่าตังโต๊ะไหว้เจ้า
และดูฮวงจุ้ยให้ ผมก็ให้มา สามีเขาก็ขับแท็กซี่มา พอมาถึงก็เปิดประตูเข้ามานั่งโต๊ะ แล้วก็เอา
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ส้ม 4 ลูกไหว้ แล้วก็เดินเข้ามาในบ้าน ผัวทักอย่างหนึ่ง เมียทักอย่างหนึ่ง ประตู อะไรชนกัน
ต้องเยืองอะไร ผมฟั งดูแ ล้ว 2 คนผัวเมีย นี่ขัดแย้ งกัน เอง แม้ กระทั่งข้อเดี ยว ผมหมดความ
ศรัทธาทันทีเลย ก็เลยบอกให้พอ เพราะไม่สามารถบอกได้ว่าให้ท้าอะไร แค่นีพอ สรุปเขาขอ
ค่าใช้จ่ายอีก 3 พัน เขาบอกว่าค่าแท็กซี่เขา อะไรพวกนี เขาก็พูดท้านองว่าไม่จ่ายก็ไม่เป็นไร แต่
ทังหมดที่ท้าไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ เหมือนผมโกงเขา หายนะมันจะกลับมาหาผม เหมือนผมจะ
โกงเขา แค่ 3000 ผมจ่ายได้ แต่เสียรู้คน มันเจ็บใจ ถ้าเราไม่ได้ยิน 4000 มาก่อน จะไม่ว่าอะไร
ในที่สุด พอสินเดือนก็ฝากเลขาเอาเงินไปให้ ไม่ให้มันคาใจ

นอกจากนีผู้ให้การสัมภาษณ์ยังได้เชิญโหราจารย์ รายที่ 2 เข้ามาปรับปรุงพืนที่ ซึ่งมี
การแก้ไขที่แตกต่างจากซินแสคนแรก
รายที่ 2 ค่อนข้างจะไสยศาสตร์ แต่เก่งนะ เขาเห็นในสิ่งที่เรารู้คนเดียว แต่เขารู้นะ
น่าจะส้านักเต่าด้า พอเข้ามาปุ๊บ เขาไปท้าน้องสาวเสียหลายแสนเลย เกือบล้าน ที่พระราม 3
จนน้องสาวรวยขึน ค้าขายดีขึน เลยให้มาช่วยพี่ชายหน่อย ผมไม่รู้เลยว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ด้วย
ความที่เขามีอายุ แต่เราเด็ก ในที่สุดก็ดูเสร็จแล้วเรียกหมื่นสอง ตอนนันเงินเดือนแค่ 7,500
บาท ผมก็เลยบอกน้องไปว่าเฮียไม่ไหว ไม่มีเงิน น้องถามว่ามีเท่าไรก็ใส่ไป แล้วพาซินแสไป
กินข้าว ก็จบกันไป ไม่ได้แช่งอะไร ตอนนันเขาให้ท้าดินนูนไว้ทางด้านขวามือของบ้าน ทาง
ทิศตะวันออกของบ้าน แล้วท้าให้มันเป็นขาเต่า หัวเต่า เพื่อช่วยให้ภรรยาผม แล้วให้เอาเชือก
แดงไปผูกตุ่มน้าทุกตุ่ม ลดพลังของน้า แล้วทางทิศตะวันตกห้ามมีน้าโดยเด็ดขาด ให้เอาน้า
ออกให้หมด แล้วให้ภรรยานอนขวามือผม ซึ่งปกติเคยนอนด้านซ้าย ผมถามเขาว่าซินแสครับ
การดูฮวงจุ้ย หรือการท้าบ้านที่ซินแสแนะน้านีมันอยู่ได้กี่ปี ซินแสบอกว่ายุคเธอตอนนีก็เป็น 3
ปี ต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นยุค 8 แล้ว แล้วก็ซินแสก็ต้องมาใหม่ใช่ไหม เขาก็ยิม ๆ

เพื่อให้เกิดความมั่นใจผู้ให้การสัมภาษณ์จึงได้เชิญโหราจารย์ รายที่ 3 เข้ามาปรับปรุง
พืนที่เดิม ซึ่งมีการแก้ไขที่แตกต่างจากโหราจารย์ทัง 2 คน
รายที่ 3 ก็เป็นเพื่อนของเขาเอง ซึ่งเขาก็ก๊อปปี้ อ.มอ แล้วก็มาเรียนด้วยญาณวิเศษของ
เขาเอง รวม 3 อย่าง ที่บอกว่าให้สาดเกลือในทิศอสูร บางอย่างผมก็ท้าเช่น ห้องคริสตัล เพราะ
ผมเผอิญมีอยู่ 1 ลูก ซือมา 199 บาท แล้วให้เอาน้าใส่อ่าง แล้วเอาเหรียญหกเหรียญมาวางใน
ทิศนัน ก็ไม่เสียตังเลยท้า แต่เกะกะนิดหน่อย แล้วก็โรยเกลือไม่ได้ท้า เพราะว่าถ้าเกิดเราโรย
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ในบ้ า น แล้ ว เราต้ อ งไปกวาด มั น จะเก็ บ กวาดยาก เพราะติ ด เฟอร์ นิ เ จอร์ อี ก (โทกิ จ
ทองกูลธรรมวงศ์, 2558)

การปฏิบัติตามค้าแนะน้าขอโหราจารย์ฮ วงจุ้ย ทั ง 3 ท่า น ซึ่ง มีค วามแตกต่างกัน
ทางด้านวิธีปฏิบัติ และการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ท้าให้เกิดความสับสน และไม่แน่ในว่าฮวงจุ้ยจะช่วย
แก้ปัญหา และส่งเสริมให้ชีวิตมีความสุข ความส้าเร็จได้หรือไม่ โหราจารย์มีส่วนส้าคัญอย่ายิ่งใน
การสร้างพืนที่ทางวาทกรรมของฮวงจุ้ย เพราะเป็นผู้น้าตัวบทของฮวงจุ้ย ไปสู่การยอมรับ การช่วง
ชิงการน้า (Hegemony) และการสร้างอ้านาจ (Power) ครอบง้าผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ส้าหรั บประเทศไทย มี ซิน แสฮวงจุ้ยที่มี ชื่อเสียง ที่เป็น ที่รู้จัก จ้านวนมาก ซิน แส
ฮวงจุ้ยแต่ละท่านต่างก็มีความรู้ความช้านาญ และเป็นที่รู้จัก เช่น อาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์
และอาจารย์ วิศิษฏ์ เตชะเกษม ผู้ก่อตังชมรมภูมิโหราศาสตร์ อาจารย์อาจารย์มาโนช ประภาษา
นนท์ นักเขียน และผู้ด้าเนินรายการฮวงจุ้ย อาจารย์มาศ เคหาสน์ธรรม ผู้อ้านวยการสถาบันค้นคว้า
วิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย อาจารย์วรธนัท อัศกุลโกวิท ฯลฯ ซึ่งอาจารย์บางท่านได้ให้บริการ
ด้านการสอนความรู้เรื่องฮวงจุ้ย และยังให้บริการรับแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ทางด้านฮวงจุ้ย
อาจารย์ที่ไปเรียนก็โอเค แต่มาตอนหลัง ขายของเยอะมาก แพง ที่ซือมาก็เกือบแสน
แล้ ว คิดว่ า ไม่ ใช่ ล ะ ไม่ ก ล้ า บอกที่ บ้า น แต่ เ วลาพวกฤกษ์ ง ามยามดี ก็ ถู ก หวยนะ แต่ เ รื่ อ ง
การตลาดนีเยอะไปนิดนึง เลยท้าให้ไม่ค่อยอยากจะเรียนต่อ แล้วเพื่อ นๆในห้อ งก็มีคนบ่ น
หลายคน พอคอร์สแรกจะจบ ก็จะจบแบบค้างๆ ถ้าไม่เรียนต่อก็ไม่เข้าใจ เป็นอย่างนีทุกคอร์ส
ถ้าเรียนจบคอร์ส 2 เขาก็ข้ามไป 4 พอเรียนจบก็ต้องกลับมาเรียน 3 อีก มันก็เลยไม่ต่อเนื่อง มัน
ผูกกันไปผูกกันมา มีของขายก็แพงมาก คนบ่นเยอะเลย (รัตยา บวรภัทรเดช, 2558)

การเข้าเรี ยนกับโหราจารย์แต่ พบว่า มีการสอนที่ค่อนข้างเอาเปรียบผู้เรียน และเน้น
การตลาดการขายของมากเกินไป ซึ่งส่งผลต่ อภาพลักษณ์ของฮวงจุ้ยในแง่ลบ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อ
การด้ารงอยู่ของฮวงจุ้ยได้ “หากแพงเป็นแสน แล้วไม่ได้มีที่มา ไม่ได้มีคนแนะน้ามาว่าดี ตัวเองก็คง
ไม่เอา คงต้องใช้เวลาศึกษา และต้องเป็นซินแสที่เชื่อถือได้” (วนิฐา โกทะนุ, 2558)
ค่าใช้จ่ายที่เกิด จากการบริการของโหราจารย์แพง ผู้ที่เชื่อถือก็พร้อมทีจ่ ะจ่ายแต่ต้อง
เป็นโหราจารย์ที่น่าเชื่อถือ แสดงให้เห็นว่าโหราจารย์ทางด้ านฮวงจุ้ย ท้าหน้ าที่เป็น เสมือนตัวแทน
ของวาทกรรมของฮวงจุ้ยที่มีต่อสังคมในการสร้างการยอมรับ และสร้างอ้านาจ (Power)ของฮวงจุ้ย
ต่อบุคคล และสังคม “ถ้าเราไม่มีเงินมาก แต่ไปจ้างหมอดูเป็น หมื่นเป็นแสนมาดู แทนที่จะได้แต่
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กลับเสียตรงนีไป เราต้องดูตามก้าลังของเรา ว่าเราสามารถถึงจุดไหน ไม่ใช่เกินก้าลังทรัพย์ของตัวเอง
เสียไปหมด” (นวลพรรณ ไม้แก, 2558)
นอกจากนี ยังพบว่า ค่าใช้จ่ายที่ค วรดู ตามก้าลังของผู้ที่จ ะเชิญโหราจารย์มาดู หาก
ค่าใช้จ่ายเกินก้าลังจะท้าให้เป็นปัญหาแก่ผู้ที่เชิญโหราจารย์มาปรับฮวงจุ้ยให้
มีคนแนะน้าค่ะ แต่ก็ เคยลองติดต่ออาจารย์ที่เจ๋งสุด มีชื่อ ที่สุ ด แพงสุดสุด ออกที วี
ตอนแรกก็คิดว่าแพงอาจจะดี แต่ ก ็ ไ ม่ ใ ช่ อ ย่ า งนั นเสมอไป เขาให้ เ วลากับเราไม่มาก มี
เหมือนกันที่มาดูๆท้าโน่นนี่ และบางอาจารย์ก็ให้ท้าในสิ่งที่เราท้าไม่ได้เต็มร้อยหรือท้าไม่ได้
บ้างบางส่วน เพราะบางทีก็เกินกว่าแก้ไข บางครังถ้าเพิ่มเยอะไป เพราะเรามีโรงงาน เรามีสิงห์
อยู่แล้วคู่ละเท่านันเท่านีหมื่น แต่จะมาให้เพิ่มเป็นคู่ละสองสามแสน เราก็รู้สึกว่าเราท้าไม่ไหว
แต่ทังนีทังนันก็เคยเจออาจารย์ที่ไม่ได้ให้เราแก้ไขอะไรมากเกินไป และเราท้าได้ เราเห็นผลว่า
มันดีขึน” (สายแสง สุธีสร, 2558)

ถึงแม้ว่าจะเป็น ซิน แสที่ดั ง ๆ เจ๋งที่สุด มีชื่อที่สุด แพงที่สุด แต่ การให้ค้าแนะน้า ที่
ไม่สามารถท้าได้ และเน้นการขายสินค้ามากเกินไป ก็จะไม่ได้รับการยอมรับ นอกจากนีในการดูฮวงจุ้ย
ต้องมีค่าดู ค่าบริการ ที่ต้องจ่ายให้กับโหราจารย์ฮวงจุ้ย ซึ่งสามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่มที่ชัดเจน ได้แก่
1. กลุ่มที่ไม่สามารถจ่ายค่าดู ค่าบริการให้โหราจารย์ได้ และมองว่ามีราคาค่อนข้างสูง
จึงมีอคติกับความรู้เรื่องฮวงจุ้ย 2) กลุ่มที่สามารถจ่ายค่าดู ค่าบริการให้โหราจารย์ได้ จะเป็นบุคคลที่
มีฐานะ หรือกิจการที่มีรายได้มาก ไม่มีอคติกับความรู้เรื่องฮวงจุ้ย และมีความต้องการใช้ความรู้
เรื่องฮวงจุ้ยมาปรับปรุงการใช้ชีวิตให้ดีขึน ทังชีวิตครอบครัว การงาน และสุขภาพ ดังนันการน้า
ความรู้เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ยไปใช้จึง เกิด ขึ นเฉพาะผู้ที่มีร ายได้ม าก ซึ่ง เป็น การเพิ่ม ความ มั่นใจใน
การด้าเนินชีวิต ให้สามารถประสบความส้าเร็จ ตามที่ ต้องการ ถือเป็นข้อจ้ากัดที่มีผลต่อการสร้าง
พืนที่ทางสังคมของ ฮวงจุ้ย และส่งผลต่อการคงอยู่ และอ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ย
โหราจารย์ด้านฮวงจุ้ยมีอิทธิพลต่อผู้ที่เข้ารับบริการมาก ด้วยความที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ผู้ที่มาขอค้าแนะน้า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันสร้างอ้านาจ (Power) และการกดทับที่มากด้วยแรง
กดดัน เพราะโหราจารย์ เป็น ตัว แทนการของการน้า โลกทัศน์ (World view)อุด มคติ (Ideology)
ของฮวงจุ้ยมายัดเยียดให้อย่างตรงที่สุด นอกจากนีโหราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญยังเป็นผู้น้าบริบท ความรู้
และวาทกรรมของฮวงจุ้ยมาใช้ และก่อให้เกิดการการผลิต ซ้า ๆ (Reproductive) โหราจารย์ จึงมี
อ้านาจ (Power)ในการกดทับ ความคิด และจินตนาการ สร้างการสยบยอมของผู้ที่เข้ารับบริการด้วย
การสร้างความรู้ใหม่ ๆ นอกจากนีโหราจารย์ด้ านฮวงจุ้ยยังปิดกัน กีด กัน และขัด ขวางการเข้ามา
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ของโหราศาสตร์อื่น ๆ อย่างแยบยล อีกทังยังสร้างความป็นใหญ่ ช่วงชิงการน้า (Hegemony) เหนือ
โหราศาสตร์อื่น ๆ การสร้างพืนที่ของโหราจารย์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เพราะลักษณะ
ทางกายภาพของสถานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนีจะไปกดทับความคิด
ของคนที่มีความเกี่ยวข้องและสร้างความเชื่อ โลกทัศน์ (World view)และจินตนาการใหม่เกี่ยวกับ
ฮวงจุ้ย จนกลายเป็นค่านิยม (Value)ใหม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยในสังคม
การสร้างพืนที่จากการเพิ่มของโหราจารย์ ท้าให้เกิด การแข่งขันของโหราจารย์
หรือ ซิน แส ในการน้าความรู้ เรื่ อง ฮวงจุ้ยมาเผยแพร่กัน มากขึน เป็นการเพิ่มจ้านวนผู้เชี่ยวชาญ
โหราจารย์บางท่านเริ่มมีช่องรายการโทรทัศน์ของตนเองในการให้ความรู้แก่ประชาชน มีการออก
หนังสือเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ซึ่งเป็น ผลิต ซ้า หรือ การให้สัมภาษณ์ ทางวารสาร โหราจารย์ หรือซินแส
บางท่านเริ่ มให้บ ริก ารดู ฮ วงจุ้ย และมี ก ารขายของต่าง ๆ เพื่อใช้ใ นการแก้ฮ วงจุ้ย ท้าให้เกิด
การสร้างพืนที่ขึนในสังคมอย่างกว้างขวาง ดังนันจะพบว่าผู้ที่จ ะสามารถเข้า ถึง และใช้ฮ วงจุ้ย ได้
อย่างจริ งจังจึงเป็น กลุ่มของผู้ที่มีฐานะทางการเงิน ดี เป็น ส่วนใหญ่ เพราะเฉพาะค่าดู ฮ วงจุ้ยก็มี
ค่าใช้จ่ายที่สูง และบางครังต้องมีการทุบ รือท้าลาย สถานที่ พืนที่ของเดิม ก่อนการสร้างใหม่ซึ่งต้อง
มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน
3.4 กำรสร้ำงพื้นที่จำกกำรขยำยฐำนสื่อประชำสัมพันธ์
ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรทัศน์ โซเชียลมีเดี ย ผ่านภาคปฏิบัติการทาง
สังคมวัฒนธรรม ซึ่งการสร้างพืนที่จากการพัฒนาด้านการสื่อสาร โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย ท้าให้
หลังปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน การพัฒนาทางด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคม เติบโตอย่างรวดเร็ว
ท้าให้การกระจายตัวเพื่อสร้างพืนที่ของ ฮวงจุ้ยมีมากขึน เป็นการช่วงชิงการน้า(Hegemony) เหนือ
โหราศาสตร์ อื่น ๆ การหาความรู้เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ยจากผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย ท้าได้ง่าย และรวดเร็ว
และสามารถดูได้ซ้า ๆ สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้จากบทความ ค้าแนะน้า และ
ผลการแก้ไข จากผู้ที่ได้ น้าไปทดลองปฏิบัติ รวมถึงท้าให้เกิด ธุรกิจเกี่ยวกับฮวงจุ้ยมากมาย เช่น
การจัดอบรมสัมมนา จากสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย การให้บริการด้านดูฮวงจุ้ย แก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย เป็นการสร้างพืนที่ที่ท้าได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
จากการที่ระบบการสื่อสารมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เกิดรายการโทรทัศน์ ที่น้า
ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยออกมาเผยแพร่ ส่งผลให้เกิดการรับรู้เรื่องฮวงจุ้ยภายในสังคมอย่างรวดเร็ว เช่น
รายการ ฮวงจุ้ย SME ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ ฮวงจุ้ยเปลี่ยนชีวิต ดวงกับฮวงจุ้ย รวยด้วยฮวงจุ้ย รายการ
ฮวงจุ้ยดี ไซน์ ได้ เข้ามีบทบาทและเป็น ช่องทางได้ รับความนิยมจากประชาชน นอกจากรายการ
โทรทัศน์จะจัดรายการแล้ว ยังมีการจัดงานเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การจัดงานมหกรรม
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บ้านจัดสรร และคอนโด จะมีโหราจารย์ให้ค้าแนะน้าเรื่องการใช้ฮวงจุ้ย หรือการจัดสัมมนาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะมีโหราจารย์เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย และจากการสัมภาษณ์พบว่า ข้อมูล
ทางโซเชียลมีเดีย เป็นข้อมูลที่ได้รับความนิยม สามารถหาข้อมูลได้ง่าย และมีจ้านวนข้อมูลที่มาก
เป็นการสร้างพืนที่ทางวาทกรรมที่ท้าให้เกิดตัวบทของฮวงจุ้ยถูกผลิตซ้า(Reproductive) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย
เคยเจอ แต่ ผ มไม่ ไ ด้ ไ ปศึ ก ษาว่ า เก่ ง จริ ง หรื อ ไม่ ก็ เ จอในโซเชียล มีคนมาอ้างอิง
ประมาณ 10-20 คน ว่า เก่ง แต่คนอ้างอิงนันเราก็ไม่รู้จัก เลยไม่รู้ว่าเก่งจริงหรือ เปล่าอาจจะ
โฆษณาว่าเขาไปดูที่ที่ฮ่องกง มาเก๊า มา แต่เราก็ไม่รู้ว่าคนที่มาพูดกับเราไม่ใช่คนที่ใกล้ชิดเรา
ซักคนเดียว ผมไม่ค่อยมั่นใจกับพวกนี เพราะมักจะมาด้วยราคา อาจจะมากเกินไป เพราะว่าเรา
ต้องการแค่สมดุลอย่างเดียวเอง เราไม่ได้ต้องการอย่างอื่น เพราะฉะนันอาจารย์พวกนีก็มักจะ
มาพร้อมกับต้นทุนที่แพง แล้วก็ขายของด้วย (คุณรังสรรค์ โชคธนวิสุทธิ์, 2558)

ในโลกของโซเชียลมีเดีย มีการอวดด้างสรรพคุณของโหราจารย์ ว่ามีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับฮวงจุ้ย สร้างความไม่มั่นใจ และมีราคาค่าบริการค่อนข้างแพง

ภาพที่ 6 รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
อ้านาจ (Power) ของสื่อต่าง ๆ ที่เกิด ขึนส่งผลดี ต่อการส่งผ่านอัตลักษณ์ (Identity)
ของฮวงจุ้ยไปสู่ สัง คม และเข้า ไปเปลี่ย นโลกทัศ น์ (World view) อุด มคติ (Ideology) ของ
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ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจอย่างแยบยล การส่งถ่ายความรู้ได้ส่งผ่านอ้านาจ (Power) และการสยบยอมไปด้วย
เหมือนเป็นการยัดเยียดความจงรักภักดี และต้องปฏิบัติต ามอย่างไม่มีข้อแม้หากต้อ งการให้ธุรกิจ
เติ บโต มีก้า ไร ร่้ ารวย หรื อต้ องการให้ ชีวิต และครอบครั ว มีค วามสุข สื่อต่ า ง ๆ จะเร่ง สร้า ง
ความเป็นอื่น (The others) สร้างการยอมรับและสร้างพืนที่ให้กว้างขวางขึน
การสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยจากการพัฒนาด้านการสื่อสาร โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย เป็น
ช่องทางที่ได้รับความนิยม เพราะเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ง่าย รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายไม่แพง
และสะดวกในการค้น หา ข้อมูลต่ า ง ๆของฮวงจุ้ยได้ ถูก รวบรวม และเก็บไว้ มีผู้เชี่ย วชาญให้
ค้าอธิบาย และให้ค้าแนะน้า ผู้สนใจสามารถสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฮวงจุย้ ได้ทันที จึงเป็นการสร้าง
ความรู้ใ หม่ การผลิตซ้า ๆ (Reproductive) การสร้างอ้านาจ (Power) และค่านิยม (Value) ที่เป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึนในสังคม นอกจากนี ยังเป็น การการช่ว งชิงการน้า(Hegemony) เหนือ
โหราศาสตร์อื่น ๆ เพราะมีรายการที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยจ้านวนมากขึน
3.5 กำรปิดกั้น กดทับและเบียดขับ โดยกำรสร้ำงควำมเป็นอื่น (The others)
ฮวงจุ้ย จัดว่าเป็นโหราศาสตร์ชนิดหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ และได้เข้ามาในเมืองไทย
พร้อมกับประเพณี และวัฒ นธรรมที่สืบ ทอดกั น มากว่ า 6,000 ปี ความรู้ ข องฮวงจุ้ ย เป็ น
โหราศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งจากโหราศาสตร์อื่น ๆ เพราะมีอัตลักษณ์ (Identity) ที่ชัดเจน คือ “ฮวงจุ้ย
เรื่องของการจัด สถานที่ด้ วย ทิศ และธาตุ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน” ความรู้ของฮวงจุ้ยเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับ ภูมิโหราศาสตร์เน้นเกี่ยวกับการจัดการท้าเล ที่ตัง อาคาร สถานที่ ให้มีความเหมาะสมกับ
ธาตุเกิดของผู้อยู่อาศัย โดยมีโลกทัศน์ (World view) และอุดมคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ยที่ก่อให้เกิด
ความสุข และความร่้ารวย ซึ่งมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์อื่น ดังนันฮวงจุ้ยจึงเป็นความรู้ที่สร้าง
ความเป็น อื่นที่ชัด เจน (The others) เพราะเป็นความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และ
สถาปัตยกรรม และมีการน้ามาใช้ในการจัดการด้ านที่อยู่อาศัย ด้ านการออกแบบตกแต่ งภายใน
ด้า นการบริห ารบุค คล และธุร กิจ ด้า นอสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะด้านธุรกิจ ด้าน
อสังหาริมทรัพย์ มีการน้าฮวงจุ้ยมาใช้ในด้านการตลาด ฮวงจุ้ยได้เข้ามาอยู่ในสัง คมไทย และได้
เข้ามามีส่ว นเกี่ยวข้องอย่างมากกับการอยู่อาศัยการบริหารจัดการทังด้านครอบครัว และด้านการ
ท้าธุรกิจ โดยมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัว ขยายไปสู่ชุมชน และขยายวงกว้างออกไปยังสังคม
การน้าความรู้ฮ วงจุ้ยออกไปเผยแพร่ ท้าให้สร้างปรากฏการณ์ต่ าง ๆ มากมายใน
สังคม สร้างการยอมรับ และสยบยอม และปิดกัน กดทับและเบียดขับ โหราศสตร์อื่น ๆ ที่อยู่ใ น
สังคม ซึ่งการสร้างพืนที่ทางสังคม ของฮวงจุ้ยได้เพราะฮวงจุ้ย 1. ฮวงจุ้ยมีที่มาชัดเจนว่าเป็นความรู้
ของคนจีน ที่ประวัติความเป็นมากว่า 6,000 ปี ซึ่งโหราศาสตร์อิ่น ๆ มีที่มาไม่ชัดเจน 2. ฮวงจุ้ยมี
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สถาบันที่คงความรู้ไว้ และมีการเรียนการสอนที่เป็นหลักการที่แท้จริง 3. ฮวงจุ้ยมีตัวแทนผู้สืบทอด
และถ่ายทอดความรู้ฮวงจุ้ย ได้แก่ โหราจารย์ ซินแส ที่ได้รับการยอมรับ 4. ฮวงจุ้ยมีเอกสารต้าราที่
เป็นเครื่องยืนยัน และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ ที่เป็นสากลโดยมีการแปลเป็นภาษาไทย จีน อังกฤษ
5. ฮวงจุ้ยมีผลงานที่เป็น ตั ว บท (Text) และภาคปฏิบัติก ารทางวาทกรรมที่ปรากฏอยู่ เช่นอาคาร
สถานที่ ประเพณี วัฒนธรรม ขันตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งพบเห็นได้โดยทั่วไป โดยเฉพาะใน
ประเทศจีนฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน 6. ฮวงจุ้ยมีหลักการที่สอดคล้องกับความรู้อื่น เช่น ก่อสร้าง
สถาปัต ยกรรม และมีก ารน้ามาใช้ในการออกแบบ และเชิงธุรกิจ การปิดกัน กดทับและเบียดขับ
โดยการสร้างความเป็น อื่น (The others) ของฮวงจุ้ย ส่ง ผลโดยตรงต่อ โหราศาสตร์อื่นๆ เป็น
การสร้างพืนที่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึนเรื่อย ๆ และเข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจในการด้าเนิน
ชีวิต และการท้าธุรกิจ ของผู้คนในสังคม เป็นการสร้างการสยบยอม และการค่านิยมที่ (Value) ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3.6 กำรสร้ำงพื้นที่เพื่อกำรดำรงอยู่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย
ฮวงจุ้ยจะยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยเพราะฮวงจุย้ เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต และประเพณี
การไหว้บรรพบุรุ ษ ของคนไทยเชื่อสายจีน ฮวงจุ้ยเป็น ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้า ง และ
สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นปัจจัย 4 ทางด้านที่อยู่อาศัยที่มนุษย์มีความต้องการ และตราบใดที่มนุษย์ยังมี
ความกลัวในสิ่งที่ผ่านมา และสิ่งที่จะเกิดขึนในอนาคต การหาสิ่งยึดเหนี่ยวที่น่าเชื่อถือจึงเป็นเรื่อง
ส้าคัญ ซึ่งฮวงจุ้ยได้ สร้ างโลกทัศน์ ข องการประสบความส้า เร็จ ร่้า รวย และมีค วามสุข และ
ตอบสนองต่อความกลัวของมนุษย์ และได้สร้างโลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) ของ
มนุษย์ใหม่ ด้วยองค์ประกอบส้าคัญ คือการมีความรู้ที่มีความแตกต่าง สามารถน้าความรู้ไปใช้ใน
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม การมีตัวบททัง วจนภาษาที่เป็นอัตลักษณ์ (Identity) มีภาษา ค้าพูด
หนังสือ สิ่งพิมพ์ที่ แสดงตัวตนที่ชัดเจน การมีอวจนภาษาที่สามารถจับต้องได้ทางการปฏิบัติ และ
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ฮวงจุ้ยเข้าไปมีบทบาท การมีองค์ประกอบประกอบของการผลิตซ้า ๆ
(Reproductive) จากการมีห นัง สือ ที่มีเ รื่อ งราวใหม่ ๆ เกี่ย วกับ ฮวงจุ้ย การน้า ความรู้เ กี่ย วกับ
ฮวงจุ้ยไปใช้ซึ่งเกิดจากการท้าตามผู้อื่น การมีสถาบันฮวงจุ้ย มีโหราจารย์ ที่ให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย
และการมีสื่อโซเชีย ลมีเ ดีย ที่ทัน สมัย สามารถหาข้อ มูล ได้ร วดเร็ว ท้า ให้เ อื อต่อ การด้า รงอยู่
ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย
สรุป การสร้างพืนที่ท างสั ง คมของฮวงจุ้ ย เป็ น การน้า ความรู้ ข องฮวงจุ้ ย ที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรั บไป ปรับ เปลี่ย น ครอบง้า โลกทัศ น์ (World view) และอุด มคติ (Ideology) ของ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างแยบยล โดยอาศัยแนวคิดของ Foucault เรื่องความรู้ และอ้านาจ (Power) น้ากรอบ
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3 ขัน ของ Fairclough ได้แก่ 1) ตัวบท (Text) 2) ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse practice)
3) ภาคปฏิบัติทางสังคม และวัฒนธรรม ( Social culture practice) ในการสร้างพืนที่ทางสังคม จาก
การวิจัยพบว่า ตัว บท (Text) ของฮวงจุ้ยเป็นความรู้ที่ผ่านการครอบง้าประเพณี และวัฒนธรรม
การไหว้บรรพบุรุษ เป็นการกดทับที่สร้างการยอมรับอย่างแยบยล เป็นเรื่องของการสร้างพืนที่จาก
ส่วนเล็ก ๆ ของ ครอบครัว ชุมชนเล็ก ๆ ที่มีอัตลักษณ์ (Identity) เฉพาะตัว ต่อมาจากการพัฒนาของ
หนังสือ และสิ่งพิมพ์ ท้าให้ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยมีการขยายสู่สังคมรอบข้าง ซึ่งความรู้นีได้สร้าง
ปฏิบัติการทางวาทกรรม มีการน้าฮวงจุ้ยไปใช้เกี่ยวกับการก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม ท้าให้ความรู้
เกี่ยวกับฮวงจุ้ยได้รับการยอมรับในวงกว้างก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารที่สอดคล้อง
กับความรู้ด้านฮวงจุ้ย และการน้ามาใช้ในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ควมรู้ของฮวงจุ้ยได้สถาปนา
เป็น อ้านาจ (Power) ขึนมา และเข้าไปมีบทบาทต่อพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่เกี่ยวข้อง และสร้าง
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึนภายในสังคม
จากการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ โดยมีกระบวนการต่าง ๆ ที่ชัดเจน จากหนังสือ
ต้าราต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ย มีสถาบันฮวงจุ้ยที่เป็นเหมือนเป็นแกนหลักของความรู้ที่สามารถสืบย้อน
และเป็นฐานข้อมูลที่ส้าคัญ อีกทังยังเป็นแหล่งผลิตผู้เชี่ยวชาญด้ านฮวงจุ้ยออกสู่สังคม สถาบัน
ฮวงจุ้ยจึงท้าหน้าที่ในการสร้างความน่ าเชื่อถือ ค่านิ ยม (Value) และสร้างความเป็น ใหญ่ในด้าน
โหราศาสตร์ (Hegemony) ท้าลาย ปิดกัน ขัดขวางการเข้ามาของโหราศาสตร์ อื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ฮวงจุ้ยท้าหน้าที่ท้าหน้า ที่ใ นการน้า ความรู้ ตัว บท (Text) และภาคปฏิบัต ิก ารทางวาทกรรม
(Discourse practice) ไปสู่ผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ผู้เชี่ยวชาญมีบทบาทส้าคัญ ยิ่งในยัดเยียดความรู้
การครอบง้า และสร้างการสยบยอมจากผู้เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้เชี่ยวชาญยังท้าลาย กีดกัน
วาทกรรมของฮวงจุ้ยอื่น ๆ ที่จะเข้ามา และสร้างพืนที่ทางสังคมอย่างถาวร
การเผยแพร่ความรู้ฮวงจุ้ย ทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) ท้าให้การน้าโลกทัศน์
(World view) และอุดมคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ย เกี่ยวกับการเลือกอยู่อาศัย ในท้าเลที่ดี จะส่งผลให้
การงานส้าเร็จ ร่้ารวย ครอบครัวมีความสุข ให้เข้าถึง และเป็นการสร้างพืนที่ภาคปฏิบัติทางสังคม
และวัฒนธรรม ( Social culture practice) เป็นการปิดกัน กดทับ และเบียดขับ โดยการสร้างความ
เป็นอื่น (The others) ที่ส่งผลต่ อโหราศาสตร์อื่น ๆ อย่างแยบยล และเป็นการสร้างการคงอยู่ ของ
ฮวงจุ้ยในสังคมไทยโดยมีพืนฐานการยอมรับที่มาจากความรู้ที่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากล
จากการวิจัยเรื่อง ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)ในการจัดการ และ
การสร้างพืนที่ท างสัง คม ผู้ว ิจัย ได้จัด ท้า แผนภาพเพื่อ ให้เ ข้า ใจถึงความสัมพันธ์ และการเกิด
วาทกรรมตามกรอบของ Foucault และ Fairclough
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ฮวงจุย้ ควำมเชือ่ ควำมรู้ และอำนำจ
ในกำรจัดกำร และกำรสร้ำงพื้นที่ทำงสังคม
ตัวบท
Text

ภำคปฏิบัตกิ ำร
Discourse Practice

ภำคปฏิบัตกิ ำร ทำงสังคม
และวัฒนธรรม
Social Cultural Practice

กำรก่อรูปโลกทัศน์ อุดมคติ

ภำคปฏิบัติกำรวำทกรรมของ

กำรสร้ำงพื้นที่ทำงสังคมด้วย

และควำมเชื่อ

ฮวงจุ้ย

ภำคปฏิบัติกำรทำงวำทกรรม

ฮวงจุ้ยเป็นความรู้โบราณ ที่มี

ฮวงจุ้ย ความรู้ ท้าให้เกิดอ้านาจ

ระบบการพิมพ์ที่รวดเร็วท้าให้

การบันทึก และปฏิบัติเป็น

(Foucault) และท้าให้เกิด

ฮวงจุ้ยเผยแพร่ผ่านหนังสือ

โลกทัศน์ และอุดมคติ

อัตลักษณ์

ประเพณีการไหว้ บรรพบุรุษ

ฮวงจุ้ยถูกน้ามาใช้จากการเติบโต

สารทจีน เซ็งเม้ง ส่งผลต่อการ

ทางธุรกิจ ช่วง พ.ศ. 2530 -2540

โหราจารย์ฮวงจุ้ย ที่มีความรู้

น้าฮวงจุ้ยมาใช้กับที่อยู่

โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ความสามารถ เป็นที่ต้องการ

สถาบันฮวงจุ้ย เป็นเสาหลักใน
การให้ความรู้ และการใช้ฮวงจุ้ย

ระบบการสื่อสารที่ก้าวหน้าท้า

ฮวงจุ้ยถูกน้ามาแก้ปัญหาที่

ฮวงจุ้ยได้รับการเผยแพร่และ

เกิดขึน จากภายในครอบครัว

สร้างการรับรู้ จาก หนังสือ การ

และปัญหาจากภายนอก

สอน อบรม รายการโทรทัศน์

ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย เกิดจาก

ผลลัพธ์ที่ดีที่เกิดจากการน้า

ความเป็นอื่น

ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์

ฮวงจุ้ยไปใช้ ท้าให้เกิดการ

การด้ารงอยู่ของฮวงจุ้ยใน

ความกลัว และการท้าตามผู้อื่น

ยอมรับ

สังคมไทย

ให้ฮวงจุ้ยเผยแพร่ได้กว้างไกล
การปิดกัน กดทับและเบียดขับ
โหราศาสตร์อื่น ๆโดยการสร้าง

โลกทัศน์ของฮวงจุ้ย กำรอยู่ในทำเลทีด่ ี
ทำให้ชีวิตมีควำมสุข
แผนภูมิที่ 11 ฮวงจุ้ย ความเชื่อ อ้านาจ ในการจัดการ และการสร้างพืนที่ทางสังคม ตามแนวความคิด
ของ Foucault และ Fairclough
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จากแผนภูมิที่ 11 ผู้วิจัยได้ท้าการสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึนของปรากฏการณ์ ฮวงจุ้ย
ความเชื่อ อ้านาจ ในการจัดการ และการสร้างพืนที่ทางสังคม ตามแนวความคิด ของ Faircloughโดย
ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์โบราณที่มีมากกว่า 6,000 ปี เป็นความเชื่อที่ชาวจีน
น้าเข้ามาในประเทศไทย และได้รับการการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาในหมู่คนไทยเชือสายจีน เป็น
เรื่องเกี่ยวกับการเลือกท้าเลที่ตัง เพื่อให้การเป็นอยู่ประสบความส้าเร็จ ร่้ารวยและมีความสุข มีความ
เกี่ยวข้องกับประเพณีไหว้บรรพบุรุษ เช็งเม้ง การเลือกท้าเลให้สุสาน บรรพบุรุษที่ดี จะส่งผลให้
ลูกหลานมีค รอบครัวที่มีค วามสุข และมีธุร กิจ ที่ ร่้า รวย ฮวงจุ้ย ถูก น้า มาใช้เ พื่อ แก้ปัญ หา จาก
ภายใน และภายนอก
ผู้วิจัยได้แบ่งกำรวิจัยเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 การก่อรูป โลกทัศน์ อุดมคติ ความเชื่อที่
เกี่ยวกับฮวงจุ้ยในสังคมไทย ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติการความรู้ และอ้านาจของวาทกรรมฮวงจุ้ย ตอน
ที่ 3 การสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย
ตอนที่ 1 กำรก่อรูป ของโลกทัศ น์ อุด มคติ และควำมเชื่อ เกี่ย วกับ ฮวงจุ้ย เป็น
ปรากฏการณ์ที่ เกิด จากการเข้ามาของฮวงจุ้ยสู่สังคมไทยโดย 1.1โลกทัศน์ของฮวงจุ้ยจะเป็ นเรื่อง
ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสุขของมนุษย์กับสภาพแวดล้อม โลกทัศน์ข องฮวงจุ้ย จึงหมายถึง
“ท้าเลที่อยู่อาศัย โดยการอยู่อาศัยในท้าเลที่ดีจะสร้างความสุข ” 1.2 อุดมคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ย
เป็นเรื่องของจุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์ที่ต้องการความส้าเร็จ ความสุข ซึ่งฮวงจุ้ยก็ มีจุดมุ่งหมาย
เช่นเดียวกับอุด มคติ (Ideology) แต่มีส่ว นเกี่ยวข้องกับ ที่อยู่อาศัย และการด้าเนินธุรกิจ อุดมคติ
(Ideology) ของ ฮวงจุ้ย จึงหมายถึง “ฮวงจุ้ยที่ดีส่งผลให้การงานประสบความส้าเร็จ ครอบครัวมี
ความสุข ” 1.3.การก่อรู ปของฮวงจุ้ยยังเกิด จาก 1.3.1 ความเชื่อในประเพณี ไหว้บรรพบุรุษที่มี
การสืบทอดกันมา เป็นเรื่องของเลือกท้าเลที่ดีให้ผเู้ สียชีวิตที่ส่งผลให้ลูกหลานประสบความส้าเร็จ มี
ความสุข และถูกน้ามาใช้เพื่อปรับท้าเล ที่อยู่อาศัย ส้านักงานให้มีความสุข ส้าเร็จ ร่้ารวย 1.3.2 ความ
เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเกิดจากความกลัวในสิ่งที่ผ่านมาและสิ่งที่จะเกิดขึนท้า ท้าให้ต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
เพื่อสร้างความมั่นใจ ที่จะประสบความส้าเร็จ ฮวงจุ้ยเป็นความรู้ที่สามารถแก้ไขความกลัวได้เพราะ
มีตัวอย่างของผู้ที่ประสบความส้าเร็จปรากฏให้เห็นอยู่ 1.3.3 ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเกิดจากการท้า
ตามผู้อื่น เนื่องจากมีการน้าฮวงจุ้ยไปใช้อย่างแพร่หลาย และพบเห็นการแก้ไขในการอาคาร ส้านักงาน
ต่าง ๆ ผู้ที่มีค วามเกี่ย วข้อ ง หรือ มีค วามสนใจจึง ได้น้า ความรู้เ กี่ย วกับ ฮวงจุ้ย ไปปรับใช้กับ
การอยู่อาศัยของตนเอง ดังนันความเชื่อเกี่ยวกับ ฮวงจุ้ยในสังคมไทยจึงยังคงด้ารงอยู่ได้
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ตอนที่ 2 ภำคปฏิบัติก ำรควำมรู้ และอ ำนำจของวำทกรรมฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยได้ รับ
การยอมรั บและท้าให้เกิด ภาคปฏิบัติก ารและการก่อรูปขึนในสังคมไทยเพราะการเจริญเติบโต
ทางด้านธุรกิจเป็นอย่างมากระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 2540 และความรู้ของฮวงจุ้ยที่หลักการของการ
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม โดยภาคปฏิบัติก ารของฮวงจุ้ย เกิดจาก 2.1.ฮวงจุ้ยคือความรู้ 2.2 ความรู้
ของฮวงจุ้ยคืออ้านาจ 2.3 ผู้ใ ช้อ้านาจของฮวงจุ้ยคือสถาบัน ฮวงจุ้ย และผู้เ ชี่ย วชาญด้านฮวงจุ้ย
จึงท้าเกิดเป็นอัตลักษณ์ (Identity) ของฮวงจุ้ย คือ “ฮวงจุ้ย เรื่องของการจัดสถานที่ด้วย ทิศ และธาตุ
ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน” 2.4 ภาคปฏิบัติการของ ฮวงจุ้ยที่เกิดจากการน้าไปใช้งาน 2.4.1 ฮวงจุ้ยมี
หลักการที่สอดคล้องกับการก่ อ สร้ า ง สถาปั ต ยกรรมในด้ า นต่าง ๆ เช่นการเลือกพืนที่ ก่อสร้าง
การวางผัง การเลือกรูปทรง และการตกแต่งภายในอาคารความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยได้รับการยอมรับ
และสร้างอ้านาจ (Power) ขึนในสังคม 2.4.1.1 การจัดการความรู้เกี่ยวกับอวงจุ้ยได้ถูกน้าไปใช้ ใน
การจัดการการบริหารงานก่อสร้าง สถาปัต ยกรรมในเรื่องการเลือกท้าเลท้าโครงการ การบริหาร
จัดการงานออกแบบในเรื่องการจัดห้องต่าง ๆ การเลือกวัสดุ สี และการบริหารจัดการงานบุคคลใน
เรื่องการเป็นผู้น้า 2.4.1.2 การสร้างความเป็น อื่น ด้ ว ยความรู้ สถาบัน ผู้เ ชี่ย วชาญ ที่แ ตกต่า งจาก
โหราศาสตร์อื่น 2.4.2 การเติบโตของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ มีก ารน้าความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาใช้กัน
อย่างแพร่หลาย มีการเชิญผู้มีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยจากทังใน และต่างประเทศ มาช่วยปรับปรุงสถานที่
ท้าเล อาคาร ที่ดิน โรงงาน และจากผลส้าเร็จที่เกิดขึน ท้าให้ความรู้ฮวงจุ้ยเข้ามามีอ้านาจ (Power) ใน
การตัดสินใจท้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการน้าความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยมาใช้ ในด้านการบริหารจัดการ
และการน้าฮวงจุ้ยมาใช้ในกระบวนการ 4 P ในการบริหารการตลาดของโครงการเป็นการสร้าง
การสยบยอมจากสัง คมและเป็น การกีด กัน บดบัง โหราศาสตร์อื่น ๆ ที่จ ะเข้า มาในธุร กิจ
อสังหาริมทรัพย์
ตอนที่ 3 กำรสร้ำงพื้นที่ของฮวงจุ้ย เกิดขึนได้เพราะฮวงจุ้ยเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการท้า
ธุรกิจ และการด้า รงชีวิต ท้าให้มีก ารเสาะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย เพื่อ ท้า หุร กิจประสบ
ความส้าเร็ จ ร่้ารวย ชีวิต ครอบครั ว มีค วามสุข เป็น ที่มาของการสร้างพืนที่ทางสังคมของฮวงจุ้ย
3.1 การสร้างพืนที่จากการขยายฐาน โดยใช้ สิ่งพิมพ์ หนังสือ ที่รวดเร็ว ระบบการพิมพ์ที่ก้าวหน้า
และการน้าเข้าหนังสือจากต่างประเทศท้าได้ง่าย และรวดเร็ว การหาความรู้จากหนังสือท้าได้ง่าย
และมีความหลากหลาย การน้า ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยไปแก้ปัญหาที่เกิด ขึนอย่างแพร่หลาย และ
มีและมีจ้านวนหนังสือเกี่ยวกับฮวงจุ้ยมากยิ่งขึน เป็นการสร้างากรสยบยอมอย่างแยบยล และเป็น
การกดทับ ปิดกันโหราศาสตร์อื่น ๆ 3.2 การขยายฐานอ้านาจเพื่อสร้างสถาบันฮวงจุ้ย เพื่อให้ความรู้
ฮวงจุ้ยแก่ผู้ที่สนใจ เป็นการเผยแพร่ความรู้อย่างมีพืนฐาน และเป็นระบบมากขึน ฮวงจุ้ย ได้เข้ามามี
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บทบาท โดยสร้ างโลกทั ศน์ (World view)ใหม่เกี่ยวกั บการประสบความส้าเร็จ ร่้ารวยและมี
ความสุข นอกจากนียังเป็นการสร้างจ้านวนโหราจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึนให้กับสั งคม
และการสร้างการกดทับ การสยบยอมจากผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนียังท้าลายโหราศาสตร์อื่น ๆ 3.3
การสร้างพืนที่จากการขยายฐานด้วยการเพิ่มจ้านวนของโหราจารย์ ในการท้าหน้ า ในการน้า ตัว
บทของฮวงจุ้ยมาเผยแพร่ ให้ค้าแนะน้า จึงพบว่าโหราจารย์เป็นเหมือนอีกอ้านาจ (Power) หนึ่งที่มี
ส่วนต่อการตัดสินใจของผู้ที่สนใจในฮวงจุ้ย และเป็น การสร้างพืนที่ทาง สังคม เพราะค้าแนะน้า
ของโหราจารย์ฮ วงจุ้ยเป็นความรู้ ที่ได้รับการยอมรับ และกดทับ กีด กันโหราศาสตร์อื่น ๆ อย่าง
ได้ ผล 3.4 การสร้ างพืนที่จากการขยายฐานสื่อประชาสัมพันธ์ โซเชียลมีเดี ย ได้ อย่างกว้างขวาง
รวดเร็ว รายการที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยมีมากขึน นอกจากนียังมีคอร์สการอบรม และ การขายสินค้าที่
เกี่ยวกับฮวงจุ้ย เป็นการสร้างโลกทัศน์ (World view) และอุดมคติ (Ideology) ใหม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
ให้เกิดขึนในสังคม และปิดกัน ขัดขวาง โหราศาสตร์อื่นๆ 3.5 การปิดกัน กดทับและเบียดขับ โดย
การสร้ า งความเป็น อื่ น (The Others) เป็น การสร้างพื นที ่ท างสัง คมด้ว ยความรู ้ ที่ไ ด้ร ับ
การยอมรั บอย่างเป็นสากล และส่งผลกระทบต่อโหราศาสตร์อื่น ๆ 3.6 การด้ารงอยู่ของฮวงจุ้ยใน
สังคมไทย ความรู้ ของฮวงจุ้ยที่ได้ รับการยอมรับ สามารถแก้ไขปัญหา และสร้างความมั่น ใจใน
การด้าเนินชีวิต ท้าให้ฮวงจุ้ยยังเป็นที่ต้องการทังด้านครอบครัว และทางด้านธุรกิจ
ฮวงจุ้ยสร้างตัวบท (Text) และภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse practice) ที่
รายล้อมอยู่รอบตัว สร้างการกดทับ สร้างการสยบยอมอย่างแยบยล ปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้ใน
สังคม การปรับอาคาร ส้านักงานให้เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ย ได้ส่งผ่านการความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
ด้วยผลลัพธ์แทนค้าพูดสร้างการสยบยอม และเกิดการผลิตซ้า การกระจายจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่ง
หนึ่ง จากอาคาร ไปสู่ส้านักงาน ไปสู่บ้าน ไปสู่ห้อง ไปสู่ของใช้ส่วนตัว ยิ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่
ชัดเจนของฮวงจุ้ยท้าให้เกิดการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ จากหนังสือ อินเตอร์เน็ต โซเชียล
มีเดีย ส่งผลให้เกิดการครอบง้าทางความคิด การมีสถาบันฮวงจุ้ยที่คอยให้ความรู้ และตอบค้าถามยิ่ง
สร้างความมั่น คงให้ ฮ วงจุ้ยสามารถด้า รงอยู่อ ย่า งมีตัว ตน และได้รับ การยอมรับ ผู้เ ชี่ย วชาญ
ด้ านฮวงจุ้ย เป็น ตั ว ขับเคลื่อ นที่ส้า คัญ ที่สุด ของการคงอยู่ข องฮวงจุ้ย ในสัง คม เพราะมีค วาม
ใกล้ชิด กับผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด การน้าความรู้ที่ถูกต้องไปช่วยแก้ไขปัญหา หรือไปเสริมให้พืนที่นัน
ประสบความส้า เร็จ จะยิ่ง สร้า งการสยบยอม สร้า งอ้า นาจ (Power)เพิ่ม ขึ น และสร้า งความ
เป็น ใหญ่ (Hegemony) การขยายจ้า นวนของผู้เ ชี่ย วชาญฮวงจุ้ย จะช่ว ยท้า ให้เ กิด การผลิตซ้า
(Reproductive) ของความรู้ สู่สังคม สร้างการเปลี่ยนแปลงรวมถึงท้าลายโหราศาสตร์อื่น ๆ อย่างช้า
ๆ และสร้าง การด้ารงอยู่ของ ฮวงจุ้ยในสังคมอย่างถาวร
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ฮวงจุ้ยจะยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยเพราะฮวงจุย้ เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต และประเพณีการ
ไหว้บรรพบุรุ ษของคนไทยเชื อสายจีน ฮวงจุ้ย เป็น ความรู้ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การก่อ สร้า ง และ
สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นปัจจัย 4 ทางด้านที่อยู่อาศัยที่มนุษย์มีความต้องการ และตราบใดที่มนุษย์ยังมี
ความกลัวในสิ่งที่ผ่านมา และสิ่ง ที่จ ะเกิ ด ขึ นในอนาคต การหาสิ่งยึดเหนี่ยวที่น่าเชื่อถือจึงเป็น
เรื่องส้าคัญ ซึ่งฮวงจุ้ยได้ สร้างโลกทัศน์ ของการประสบความส้าเร็จ ร่้ารวย และมีความสุข และ
ตอบสนองต่อความกลัวของมนุษย์ และได้สร้างโลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) ของ
มนุษย์ใหม่ ด้วยองค์ประกอบส้าคัญ คือการมีความรู้ที่มีความแตกต่าง สามารถน้าความรู้ไปใช้ใน
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม การมีตัวบททังวจนภาษาที่เป็น อัตลักษณ์ (Identity) มีภาษา ค้าพูด
หนังสือ สิ่งพิมพ์ที่ แสดงตัวตนที่ชัดเจน การมีอวัจนภาษาที่สามารถจับต้องได้ทางการปฏิบัติ และ
การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพที่ ฮ วงจุ้ ย เข้ า ไปมี บ ทบาท การมี อ งค์ ป ระกอบของการผลิ ต
ซ้า ๆ (Reproductive) จากการมีหนังสือที่มีเรื่องราวใหม่ ๆเกี่ยวกับฮวงจุ้ย การน้าความรู้ เกี่ยวกับ
ฮวงจุ้ยไปใช้ซึ่งเกิดจากการท้าตามผู้อื่น การมีสถาบันฮวงจุ้ย มีโหราจารย์ ที่ให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย
และการมีสื่อโซเชียลมีเดียที่ทัน สมัย สามารถหาข้อมูลได้ รวดเร็ว ท้าให้เอือต่ อการด้า รงอยู่ ของ
ฮวงจุ้ยในสังคมไทย

บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจในการจัด การ และการสร้างพืนที่ทางสังคม มี
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1.เพื่อศึกษาความเชื่อ โลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) ที่
เกี่ยวกับฮวงจุ้ยในสังคมไทย 2.เพื่อศึกษาภาคปฏิบัติการวาทกรรมของฮวงจุ้ยผ่านความรู้และอ้านาจ
(Power) 3.เพื่อศึกษาการสร้ างพืนที่ ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย แนวทางการศึกษาเป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ โดยศึก ษาความเชื่อ อ้านาจ (Power)ในการจัด การ และการสร้า งพืนที่ทางสังคมของ
ฮวงจุ้ยโดยเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ใ ห้สัมภาษณ์ ได้ แก่ ผู้สนใจใน
ฮวงจุ้ย จ้านวน 32 คนโดยแยกเป็น ผู้ที่สนใจจะใช้บริการฮวงจุ้ย 15 คน และ ผู้ที่มีประสบการณ์
การใช้ฮ วงจุ้ย 15 คน และโหราจารย์จ้า นวน 2 คนโดยใช้ก ารเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Selection) และใช้กระบวนการเรื่องเล่า (Narrative) ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์ ตัวบท (Text Analysis) และการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) การศึกษาฮวงจุย้
ความเชื่อ อ้านาจ (Power)ในการจัด การ และการสร้างพืนที่ ทางสังคม ผู้วิจัยได้ แบ่งการศึก ษา
ออกเป็น 3 ขันตอน โดยขันตอนที่ 1 เป็นการศึกษาความเชื่อ โลกทัศน์ (World view) อุด มคติ
(Ideology) เกี่ยวกับฮวงจุ้ย ว่าเกิด ขึนมาได้อย่างไร โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ ฮวงจุ้ย การตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ แบบเรื่องเล่า(Narrative Approach)
ขันตอนที่ 2 เป็น ศึก ษาภาคปฏิบัติการวาทกรรมของฮวงจุ้ยผ่านความรู้และอ้านาจ (Power) โดย
การศึก ษาจากเอกสาร บทความ งานวิ จั ยที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ ฮวงจุ้ ย การตอบแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์แบบเรื่องเล่า(Narrative Approach) ขันตอนที่ 3 เป็น การศึก ษาการสร้างพืนที่ข อง
ฮวงจุ้ยในสังคมไทย โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ฮวงจุ้ย การตอบ
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบเรื่องเล่า(Narrative Approach)
การวิจัยครังนีผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบถึงปรากฏการณ์ของฮวงจุ้ย
ที่เกิดขึนในสังคมไทย เพื่อให้ทุก คนที่สนใจในฮวงจุ้ยได้ ใ ช้เป็ น ข้อมูลเกี่ยวกับโลกทัศน์ (World
view)อุดมคติ (Ideology) และอัตลักษณ์ (Identity) ของฮวงจุ้ย นอกจากนียังได้ทราบถึงความเชื่อ
ความรู้ อ้านาจ (Power) และการสร้างพืนที่ทางสังคมของฮวงจุ้ย การวิจัยครังนี ยังมุ่งหวังให้ผู้ที่
สนใจจะน้าฮวงจุ้ยไปใช้ ได้ตระหนักถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อพึงควรระวังที่อาจเกิดขึนได้ และสามารถน้า
ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
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ผลการวิจัยเรื่อง ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจในการจัดการ และการสร้างพืนที่
ทางสังคม ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี
ตอนที่ 1 กำรก่อรูป โลกทัศน์ อุดมคติ ควำมเชือ่ ที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยในสังคมไทย
ความเป็นมาของฮวงจุ้ยในประเทศไทย
ฮวงจุ้ย เป็นความรู้ของชาวจีนที่มีมากว่า 6,000 ปี โดยเป็นการน้ามาใช้เกี่ยวกับการจัด
ชัยภูมิการตังเมือง และการสร้างพระราชวังขององค์จักรพรรดิ เพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรู และ
สร้างความอุดมสมบรูณ์แก่เมือง ต่อมาปราชญ์ชาวจีนได้น้าความรู้ เรื่องฮวงจุ้ยออกมาใช้กับราษฎร
เพื่อใช้ในด้านการอยู่อาศัยในบ้านเรือนที่มีความสุข และด้านการค้าที่ประสบความส้าเร็จ สร้างผล
ก้าไร ฮวงจุ้ยเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับชาวจีนที่อพยพเข้ามาตังถิ่นฐาน การน้าฮวงจุ้ยเข้ามาของ
คนจีนซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา การไหว้เจ้าตามเทศกาลต่าง ๆ และการไหว้
บรรพบุรุ ษ เป็น สิ่งที่ได้ รั บการสืบ ทอดกัน มา เพื่อเป็น สิ่งยึด เหนี่ ยวให้ค นจีนยังมีความส้านึกถึง
รากเหง้าของเผ่าพันธุ์มังกร (วิศิษฏ์ เตชะเกษม) คนจีนที่เข้ามาตังรกรากอยู่ในประเทศไทย ยังคงมี
ความเชื่อ และยึดมั่นต่อประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษอย่างมั่นคง ถึงแม้ว่าจะ
มีวัฒนธรรมอื่นเข้ามาปะปนก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถที่จะท้าลายวัฒนธรรมดังเดิมของชาวจีนได้ โดย
คนจีนยังมีการด้ารงรักษาประเพณีความเชื่อของตนเอง โดยที่ไม่ยอมให้วัฒนธรรมอื่นใดเข้ามาผสม
ปะปนได้ ด้ ว ยเหตุผ ลดัง กล่า วท้า ให้ช าวจีน ในประเทศไทยยัง คงมีค วามเชื่อ และ ยึดถือแนว
ปฏิบัติดังเดิมในการด้าเนินชีวิตที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษถึงปัจจุบันอย่างเหนียวแน่น
(ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, 2545: 34-35) ประเพณีการไหว้บรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องการจัดฮวงจุ้ยที่ดีให้แก่
ที่ฝังศพบรรพบุรุษจะส่งผลต่อลูกหลานให้มีครอบครัวที่มีความสุข มีกิจการที่ประสบความส้าเร็จ
ร่้ารวยเงินทอง เป็นสิ่งที่สะท้อนภาพถึงความเชื่อในการน้าฮวงจุ้ยไปใช้ในการจัดที่อยู่อาศัย ส้านักงาน
อาคาร ที่ดิน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี คนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยได้ส่งถ่ายวัฒนธรรมใน
การด้า เนิ น ชีวิต แก่ค นไทยเชือสายจีน ในรุ่นถัดมาโดยยึดหลักที่ว่า คนที่จะประสบความส้าเร็จต้อง
ประกอบด้วย มีวาสนาที่ดี มีโชคชะตาที่ดี อยู่ในที่ฮวงจุ้ยที่ดี มีการศึกษาที่ดี และมีจริยธรรมที่ดี ซึ่ง
การอยู่ในที่ฮวงจุ้ยที่ดีถือเป็นเรื่องส้าคัญอย่างหนึ่งของผู้ที่จะประสบความส้าเร็จ
1.1 กำรก่อรูปโลกทัศน์ (World view) เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
ในการวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้ด้าเนินการศึกษาเกี่ยวกับโลกทัศน ข์ องผู้ให้สัมภาษณ์ที่มี
ต่อฮวงจุ้ย และพบว่า โลกทัศน์ ของฮวงจุ้ยเกิดจากการรับรู้เรื่องภาษา ซึ่งมีรากเหง้าภาษามาจาก
ภาษาจีน โดยมีความเข้าใจถึงความหมายของค้าว่า ฮวงที่แปลว่า ลม และจุ้ยที่แปลว่าน้า และ
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เชื่อมโยงไปถึงเรื่ องของภาคปฏิบัตกิ ารทางวาทกรรมในเรื่องของการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติอย่าง
สมดุ ลฮวงจุ้ยในโลกทัศ น์ข องผู้ใ ห้สัม ภาษณ์ จ ึง เป็น ความรู้ข องจีน ที่เป็น การอยู่อาศัยร่ว มกับ
ธรรมชาติ โดยอยู่ในท้าเลที่ดีจะสามารถส่งเสริมให้ธุรกิจก้าวหน้า ประสบความส้าเร็จ มีครอบครัวที่ดี
มีความสุข โลกทัศน์ของฮวงจุ้ยจึงเป็น “ฮวงจุ้ย การอยู่อาศัยในท้าเลที่ดี และมีความสุข”
1.2 กำรก่อรูปอุดมคติ (Ideology) เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
ในการวิจัยครั งนี ผู้วิจัยได้ ด้าเนิ น การศึก ษาเกี่ย วกับ อุด มคติ (Ideology) ของผู้ให้
สัมภาษณ์ที่มีต่อฮวงจุ้ย อุดมคติ (Ideology) คือจินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม
และความจริง ทางใดทางหนึ่ งที่มนุษย์ถือว่าเป็น เป้าหมายแห่งชีวิต ของตน และพบว่า ฮวงจุ้ยก็มี
เป้าหมายทีจ่ ะท้าให้ก ารด้าเนิน ชีวิต ของมนุ ษย์มีความสุข ประสบความส้าเร็จ โดยไม่ท้าให้ ผู้อื่น
เดื อดร้ อน ฮวงจุ้ยกับอุด มคติ (Ideology) จึง มีเป้าหมายที่สอดคล้ อง และเป็นไปในทางเดียวกัน
ดังนันจึงสามารถใช้ฮวงจุ้ยเป็นเครื่ องมือในการเข้าถึง อุดมคติ (Ideology) ได้ อุด มคติ (Ideology)
ของฮวงจุ้ยจึงเป็น “ฮวงจุ้ย ท้าให้การท้างานส้าเร็จ ครอบครัวมีความสุข”
1.3 ควำมเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
ความเชื่อว่าฮวงจุ้ยสามารถปรับปรุงชีวิตครอบครัว การงาน และสุขภาพให้ ดีขึน
ได้นัน เป็นความเชื่อที่ผู้ให้สัมภาษณ์ ต่างมีความเห็นและเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะมีค วาม
เชื่อ ว่า จะสามารถท้า ให้ชีว ิต ด้า นการงานดีขึ น มากที่สุด รองลงมาคือ ด้า น ครอบครัว และ
สุขภาพ ตามล้าดับ
จากการวิจัยพบว่าความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย เกิดจาก ความเชื่อเรื่องการไหว้บรรพบุรุษ
ความกลัว และ ความเชื่อที่เกิดจากการท้าตามผู้อื่น
1.3.1 ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่เกิดจากประเพณี การไหว้บรรพบุรุษ
ฮวงจุ้ยได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อของคนไทยเชื อสายจีนที่อยู่ใน
เมืองไทย ที่มีค วามเชื่อว่าหากเลือกท้าเลในการฝังศพให้บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วในท้าเลที่ดี
ที่ถูกหลักฮวงจุ้ยจะท้าให้บรรพบุรุษกลับมาช่ว ยส่ง เสริม ท้า ให้ลูก หลานประสบความส้า เร็จ ใน
ด้านธุรกิจการงาน ครอบครัวมีความสุข และมีลูกหลานเพิ่มขึน ตัวบท (Text) ของฮวงจุ้ยที่กดทับ
และครอบง้าความคิดของลูกหลานท้าให้เกิดเป็นความเชื่อ และกลายเป็น ประเพณีที่ส้า คัญ ที่ค น
ไทยเชือสายจีนทุกครอบครัวจะต้องปฏิบัติ เพราะถือเป็นอุดมคติ (Ideology) ที่ดีงาม ได้ก่อให้เกิด
การผลิต ซ้า (Reproductive)ในด้ า นพฤติ ก รรม ที่เ ป็น ต้ น ทางของความเชื่อที่ ว่าการน้ าความรู้
เกี่ยวกับฮวงจุ้ยมาใช้จะส่งผลดีต่อทังเรื่องงานและเรื่องครอบครัว เช่นเดียวกัน ความเชื่อเกี่ยวกับการ
เลือกท้าเลที่ดี ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกทัศน์ของฮวงจุ้ยที่มุ่ งเน้นการเลือกท้าเลที่ดีที่ส่งผลให้
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เกิดความสุข ความเชื่อฮวงจุ้ยที่เกิด จากประเพณีไ หว้บ รรพบุรุษ จะเกิดขึนกับครอบครัว คนไทย
เชือสายจีน เกิดจากการครอบง้า ทางความคิด และจินตนาการ และเป็น อุด มคติ (Ideology) ใน
รูปแบบของบริบทที่ได้รับการถ่ายทอดแบบการครอบง้า และการสยบยอม
1.3.2 ความเชื่อในฮวงจุย้ เกิดจากความกลัว
จากการที่มนุษย์มีความกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึนมาแล้ว และสิ่งที่ยังไม่เกิดขึน ใน
อนาคต ท้าให้มนุษย์ต้องหาสิ่งยึด เหนี่ ยวจิตใจเพื่อสร้างความมั่น ใจในการด้ารงชีวิต ฮวงจุ้ยเป็น
ตัวเลือกที่ได้รับการยอมรับ เพราะฮวงจุ้ยเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ และสามารถน้าไปปฏิบัติได้ ฮวงจุ้ยถูก
น้ามาใช้แก้ไขในด้านธุรกิจ และด้านครอบครัว โดยถูกน้ามาใช้ในการปรับภูมิทัศน์ สถานที่ อาคาร
โรงงาน ร้านค้า และสวน เพื่อให้การด้าเนินธุรกิจประสบความส้าเร็จ มีก้าไร มีการขยายงาน และ
ป้องกันอุปสรรคที่จะเกิดขึน ส้าหรับครอบครัวการน้าฮวงจุ้ยมาใช้นัน จะน้ามาเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ให้ครอบครัวมีความสุข ส่งผลดีด้านการเงิน และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบรูณ์ ความเชื่อฮวงจุ้ยที่เกิด
จากความกลัว เป็น การน้าโลกทัศน์ (World view) ของฮวงจุ้ยไปใช้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และ
ส่งผลให้ได้อุดมคติ (Ideology) ตามที่ต้องการ ฮวงจุ้ยจะเข้าไปกดทับทางความคิด และจินตนาการ
ด้วยความรู้ใหม่ที่เกิดจากการการผลิตซ้า ๆ (Reproductive) และก่อให้เกิด ค่านิยม (Value)เกี่ยวกับ
ฮวงจุ้ยในสังคม
1.3.3 ความเชื่อในฮวงจุย้ ที่เกิดจากการกระท้าตามผู้อื่น
เป็นความเชื่อที่เกิดจากการเรียนรู้จากภายใน และจากภายนอกครอบครัว จาก
เพื่อ น คนรู ้จ ัก และจากที่ท้า งาน ความเชื่อ เกี่ย วกั บ ฮวงจุ้ย ส่ว นใหญ่จ ะเกิด จากการได้ รับ
ค้าแนะน้าจากคนที่รู้จัก แต่การน้าฮวงจุ้ยไปใช้จะเกิดขึนจากค้าแนะน้าของบุคคลที่เรานับถือ หรือ
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการน้าฮวงจุ้ยไปใช้แก้ปัญหาความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยยังเกิดจากสภาพแวดล้อมที่
อยู่รอบตัว โดยเฉพาะจากสถานที่ท้างาน บริษัท หรือองค์กรที่มีผู้บริหารเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีน
จะพบว่ามีการน้าความรู้เกีย่ วกับฮวงจุย้ มาใช้ในการปรับปรุงอาคาร สถานที่ หรือแม้แต่การปรับปรุง
ตกแต่งส้านักงาน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของอาคารสถานที่ และพฤติกรรม
ของบุคคล ความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่เกิดจากการกระท้าตามผู้อื่น ฮวงจุ้ยจะไปการกดทับ และสร้าง
สยบยอมต่ออ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ย และแสดงออกในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
จินตนาการ ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ท้าให้เกิดภาคปฏิบัติการที่ปรากฏตามสถานที่ต่าง ๆ
เกิดกิจกรรม การท้าธุรกิจ และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม เช่น การปรับอาคารสถานที่
ให้เป็นไปตามความรู้เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย การใช้สิ่งของ เครื่องประดับให้เหมาะสมกับฮวงจุ้ย เป็นต้น
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ตอนที่ 2 ภำคปฏิบตั ิกำรวำทกรรมของฮวงจุ้ยผ่ำนควำมรู้และอำนำจ
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Practice) เป็น การศึก ษาตัวบท (Text) ของ
ฮวงจุ้ยที่เกิดขึน และการได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม การที่ฮวงจุ้ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมได้เพราะ
2.1 ฮวงจุ้ยเป็นกำรสร้ำงควำมรู้
เป็นความรู้ที่มีความยาวนานกว่า 6,000 ปี มีการสืบทอด และมีความสอดคล้องกับ
หลักการของการก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน ท้าให้ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยเป็นความรู้ที่มี
ความเป็นสากล และได้รับการยอมรับ ด้วยความที่ฮวงจุ้ยมีความเกี่ยวพันกับท้าเล ที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้ และส้าคัญต่ อการด้าเนินชีวิต มีก ารน้า ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยมาใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ท้าให้ความรู้ของฮวงจุ้ยสถาปนาอ้านาจ (Power) ของตัวเองขึนมาอย่างแยบยล
2.2 ควำมรู้ฮวงจุ้ยเป็นกำรสร้ำงอำนำจ (Power)
ได้สร้างปรากฏการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ และการอยู่อาศัย โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการน้าฮวงจุ้ยมาใช้เพื่อการช่วงชิงการน้า
(Hegemony) น้าความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ (World view)และอุดมคติ (Ideology) ของ
ผู้ที่สนใจจะซือบ้าน และสร้างการครอบง้าทางความคิดจากจากการน้าอัตลักษณ์ (Identity) เฉพาะตัว
ของฮวงจุ้ย จนเกิดการสยบยอม ซึ่งอัต ลักษณ์ (Identity) ของฮวงจุ้ย คือ “ฮวงจุ้ย เรื่องของการจัด
สถานที่ด้ว ย ทิศ และธาตุ ให้เหมาะสมกับผู้ใ ช้งาน” นอกจากนี ความรู้และอ้านาจ (Power) ของ
ฮวงจุ้ยยังได้สร้างปรากฏการณ์และสร้างค่านิยม (Value) ใหม่ขึนในสังคมอีกทังยัง กีดกัน ท้าลาย
ความเชื่อของโหราศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัย และการท้าธุรกิจ
2.3 ควำมรู้ และกำรใช้อำนำจ (Power)
ด้วยความที่ความรู้ของฮวงจุ้ย เป็นความรู้ที่ได้รับการยอมรับท้าให้อ้านาจที่เกิดขึนมี
การน้าไปใช้ใ นสังคม โดยอ้านาจนี ได้ ถูก น้าไปใช้ โดยสถาบันฮวงจุ้ย และผู้เชี่ยวชาญฮวงจุ้ย
2.3.1 อ้านาจ สถาบันฮวงจุ้ย (Power of Institution) สถาบันฮวงจุ้ย ได้รับการยอมรับ
จากสภาพสังคมที่ต้องการสิ่งยึด เหนี่ ยว เพื่อสร้างความมั่น ใจ และตอบสนองต่อ ความต้องการ
พืนฐานด้านธุรกิจ และครอบครัว เป็นการคงไว้ซึ่งอ้านาจของฮวงจุ้ย อ้านาจ (Power) ของสถาบัน
ฮวงจุ้ยได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เกิดเป็นวิถีประชาที่น้ามาปฏิบัติ สถาบันฮวงจุ้ยได้สร้างจารีต
ประเพณีที่ได้รับการยอมรับ และได้สร้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน้าความรู้ฮวงจุ้ยออกเผยแพร่ นอกจากนี
เป็นสถานที่รวบรวมความรู้ต่า ง ๆ สร้า งสัญ ลัก ษณ์ สร้า ง และดูแ ลกฎระเบีย บที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การสืบค้น และด้ารงไว้ซึ่งความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย สถาบันฮวงจุ้ยยังได้ท้าลาย และบดบังความรู้ของ
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โหราศาสตร์ อื่น ๆ ด้วยความรู้ที่แตกต่ าง (The Others) ความรู้ที่ก ลายเป็นอ้านาจ (Power) และ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสร้างการสยบยอมจากสังคม
2.3.2 อ้านาจจากผู้เชี่ยวชาญฮวงจุ้ย (Power of Expert) ผู้เชี่ยวชาญ(Expert) เป็น
ตัว แทนของระบอบความจริง (Regime of Truth) ด้ วยอ้านาจ (Power) ที่สร้างความเป็น ใหญ่
(Hegemony) ที่มีเอกลักษณ์และวิธีการเฉพาะตัวผ่านเทคโนโลยีแห่งตัวตน (Technology of Self ) มี
การจัดการเพื่อสร้างการกดทับ และสยบยอมจากบุคคล ผู้เชี่ยวชาญจึงเปรียบเสมือนผู้พิพากษา
ที่สามารถก้าหนดให้ผู้เกี่ยวข้องต้องด้าเนินการทุกอย่างตามที่ได้ตัดสินให้ ด้วยขบวนการครอบง้า
ยัดเยียดความรู้ให้ผู้อื่นอย่างแยบยล และหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับแนวทางปฏิบัติ
ที่ทุกคนยอมรับอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง โดยกล่าวอ้างถึงผลส้าเร็จตามมโนภาพที่ได้ตังไว้ และหากไม่
ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้ก้าหนดไว้จะส่งผลร้ายแก่ผู้นัน นอกจากนีผู้เชี่ยวชาญ
ยังท้าลาย ปิดกัน การเข้ามาของโหราศาสตร์ อื่น ๆ สู่ตัวบุคคล จึงเป็นการกุมอ้านาจ (Power) แบบ
เบ็ดเสร็จ และทรงอิทธิพลมากที่สุด
2.4 ภำคปฏิบัติกำรของฮวงจุ้ย
เป็น การน้ าความรู้ และอ้านาจที่เกิด ขึนของฮวงจุ้ยไปใช้ ซึ่งเป็น การจัด การด้ าน
ความรู้ และอ้านาจที่ก่อให้เกิดภาคปฏิบัติทเี่ ป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีการน้าความรู้ด้านการตลาด ด้าน
การจัดการมาใช้โดยความรู้ และอ้านาจของฮวงจุ้ยท้าหน้าที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และบริการ และเข้า
ไปมี ส่ว นเกี่ย วข้ องในการท้ ากิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกั บการก่อ สร้ าง สถาปั ต ยกรรม และธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์
2.4.1ภาคปฏิบัต ิก ารของวาทกรรมฮวงจุ้ยผ่า นความรู้และอ้านาจ (Power) ที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
ฮวงจุ้ยมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ประเภทอื่น ๆ เพราะฮวงจุ้ยมีหลักการที่
สอดคล้องกับการก่อสร้ าง สถาปัตยกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การเลือกพืนที่ก่อสร้าง การวางผัง
การเลือกรูปทรง และการตกแต่งภายในอาคาร (ชูพงษ์ ทองค้าสมุทร, 2554) ฮวงจุ้ยมีกระบวนการ
น้าความรู้ไปใช้ และการแก้ปัญหาที่ชัดเจนท้าให้ได้รับการยอมรับ ก่อให้เกิดเป็น อ้านาจ (Power)ที่
ปรากฏรูปอยู่ใ นสังคม โดยสะท้อนออกมาในรูปของการออกแบบอาคาร สถานที่ การจัด พืนที่
ใช้สอยที่สามารถพบเห็นได้ โ ดยทั่ว ไป นอกจากนี อ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ย ยัง ถูกน้ามาใช้กับ
ความรู้อื่น ๆ อีก เช่นการออกแบบป้าย สัญลักษณ์ ผลที่ได้จากการน้าวิธีการของฮวงจุ้ยไปใช้จะเป็น
ตัวยืนยันว่าฮวงจุ้ยมีความแม่นย้า ถูก ต้ องและน่าเชื่อถือ ภาคปฏิบัติ ก ารของวาทกรรม (Discourse
practice) ฮวงจุ้ยผ่านความรู้ และอ้านาจ (Power) ที่เกิดขึนในสังคมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่
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อาศัยเป็นหลัก เพราะอัตลักษณ์ (Identity) ของฮวงจุ้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุของเจ้าของ ทิศ และท้าเล
ที่ตังของพืนที่ ภาคปฏิบัติการที่เกิดขึนคือการน้าความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซือ
หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยเป็นสิ่งส้าคัญที่สร้างอ้านาจ (Power) ในการตัดสินใจ
ด้าเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ด้ ว ยความมั่น ใจ อ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ย ที่เ กิด จากความรู้ที่เกี่ยวกับ
การก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม เป็นสิ่งที่ท้าให้ฮวงจุ้ยปิดกัน ขัดขวาง ท้าลาย โหราศาสตร์ประเภท
อื่น ๆ ที่จะเข้ามาในงานการก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม เป็นการสร้างการยอมรับ เกิดการสยบยอม
ของผู้ที่ต้องการใช้ฮ วงจุ้ย และค่า นิย ม (Value)ในงานการก่อ สร้า ง และสถาปัตยกรรม ท้าให้
ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบต้องเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ (World view)
และอุดมคติ (Ideology) เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ยใหม่
2.4.1.1การจัดการความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย ความรู้ของฮวงจุ้ยที่ มีหลักการที่
สอดคล้องกับการก่อสร้า งสถาปั ตยกรรม เป็นการสร้างอ้านาจ (Power)ที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นอ้านาจ
(Power) ที่มาจากความรู ้จ ริง ๆ ที่ไ ด้รับ การยอมรับ เป็น การสร้า งการยอมรับ และค่า นิย ม
(Value)ในงานการก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม ท้าให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก มัณฑนากร
นักออกแบบต้องเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ (World view) และอุดมคติ (Ideology) เกี่ยวกับฮวงจุ้ยใหม่
นอกจากนีการที่ ฮวงจุ้ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้อีกหลาย ๆ ด้ าน เช่น สาธารณสุข การออกแบบ
ตกแต่งภายใน ท้าให้ยิ่งสร้ างความน่าเชื่อถือ และแตกต่ างอย่างสินเชิงจากโหราศาสตร์ อื่น ๆ ที่
มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งไม่สามารถอ้างอิงความรู้ใด ๆ มาเป็นเครื่องรับรองความถูกต้อง ความรู้
ของฮวงถูกน้าไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่ง และ
การบริหารจัดการบุคลากร อ้านาจ (Power) ท้าให้ฮวงจุ้ยยิ่งมีอ้านาจ (Power) มากยิ่งขึน และสร้าง
การสยบยอมจากบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงท้าลาย บดบัง โหราศาสตร์อื่นๆ ได้มากขึนด้วย
2.4.1.2 การสร้างความเป็นอื่น (The others) ความรู้ของฮวงจุ้ยที่สอดคล้อง
กับการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เป็นความรู้เฉพาะที่ต้องอาศัยความเข้าใจ จึงจะน้ามาใช้หรือน้ามา
แก้ไขได้อ ย่า งถูก ต้อ ง ฮวงจุ้ย แตกต่า งจากโหราศาสตร์ช นิด อื่น คือ มีวิธีก ารปฏิบัติ ก ารทาง
วาทกรรมทีม่ ีกระบวนการชัดเจนมีรายละเอียดในการใช้ ในการแก้ปัญหาชัดเจน มีการปฏิบัติจริง
เป็นขันตอน และมีก้าหนดการในการด้ าเนินการ มีเหตุผลในการใช้ และการแก้ปัญหา รวมถึงมี
ผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ ได้ หรือสามารถน้ามาอ้า งอิง ได้ ต่า งกับ โหราศาสตร์ช นิด อื่น ๆ ที่ไม่
สามารถน้ามาอ้างอิง หรือมีหลักฐานมาเป็นตัวบ่งชี ว่าก่อให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ขึนมา ท้าให้ฮวงจุ้ยได้รับ
การยอมรับ และสามารถสร้างความรู้ที่แตกต่าง ที่มีตัวบทเป็ นอัตลักษณ์ (Identity) ของตัวเอง ที่มี
ความเป็นอื่น (The others) ดังนันอัตลักษณ์ (Identity) ของฮวงจุ้ย คือ “ฮวงจุ้ย เรื่องของการจัด
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สถานที่ด้วย ทิศ และธาตุให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน” ฮวงจุ้ยสร้างอ้านาจ (Power) และการปรับเปลี่ยน
โลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) กดทับ ความคิด และจินตนาการของผู้คนให้เกิดการ
สยบยอมอย่างเลี่ยงไม่ได้ และปิดกัน กดทับ เบียดขับ โหราศาสตร์อื่น ๆ อย่างแยบยล
2.4.2 ภาคปฏิบั ติ ก ารของวาทกรรมฮวงจุ้ยผ่านความรู้ และอ้า นาจ (Power) ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
จากองค์ประกอบที่ส้าคัญคือ ระหว่างปี 2532 – 2540 อัตราการเติ บโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในอัตราที่สูงมากและการขยายตัวทางด้านธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ก็
สูงมากที่สุด จึงถือได้ว่าธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เกิดการก่อรูปของ
ฮวงจุ้ยในสังคมไทย มีก ารน้า ความรู้เ รื่อ งฮวงจุ้ย มาใช้กันอย่างแพร่หลาย การเติบโตของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ท้าให้เกิดเกิดการแข่งขันกันในด้านธุรกิจ การสร้างความแตกต่าง และการสร้าง
การยอมรับจึงเป็นเรื่องที่ถูกน้ามาใช้ จากปรากฏการณ์ทางสังคม พบว่ามีการน้าฮวงจุ้ยมาใช้เพื่อเป็น
จุดขาย และตอบสนองความต้ องการของผู้ซือโดยน้า ความรู้ข องฮวงจุ้ยมาใช้ใ นการท้าการตลาด
ในรุปแบบ 4 P ได้แก่ 1) บ้าน หรือโครงการ (Product) มีการการน้าความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาออกแบบ
2) ราคา (Price) โครงการที่อยู่ในท้าเลที่ฮวงจุ้ยดีสามารถตังราคาที่สูงได้ 3. ท้าเล (Place) มีการเลือก
ท้าเลส้าหรับท้าโครงการที่ถูกหลักฮวงจุ้ย 4) การประชาสัมพันธ์ (Promotion) โดยอาศัยโลกทัศน์
(World view) และอุดมคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ยเป็นเครื่องมือในการท้าโฆษณาประชาสัมพันธ์
โดยอ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ยได้สร้างความแตกต่าง และกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้น้า
ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาใช้ นอกจากนีการบริหารจัดการด้านความรู้ และอ้านาจ (Power) ไม่ได้ส่งผล
เฉพาะเจ้าของโครงการ แต่ส่งผลโดยตรงต่อผู้ซือ และยังส่งต่อผู้เกี่ยวข้องจ้านวนมาก ให้ปรับโลกทัศน์
(World view) และอุดมคติ (Ideology) ใหม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ย เช่น สถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร คนท้า
ป้ายโฆษณา หรือรวมแม้กระทั่งคนที่เห็นป้าย หรือข้อความที่เกี่ยวข้องระหว่างฮวงจุ้ยกับโครงการ
ซึ่งท้าให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึนในสังคมเกี่ยวกับวงการอสังหาริมทรัพย์
ฮวงจุ้ยสร้างอ้านาจ (Power) จากความรู้ และมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็น
ผู้น้าอ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ยไปใช้ การจัดการด้านความรู้ และอ้านาจของฮวงจุ้ยมีส่วนส้าคัญต่อ
การท้าให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประสบความส้าเร็จ ความส้าคัญนีเองท้าให้เกิดเป็น อ้านาจ (Power)
ในการท้าลาย ปิดกัน ขัดขวางการเข้ามาของโหราศาสตร์อื่น ๆ และส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ในการปรับโลกทัศน์ (World view)และอุดมการณ์เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
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ตอนที่ 3 กำรสร้ำงพื้นทีข่ องฮวงจุ้ยในสังคมไทย
การสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย เป็นปฏิบัติ การทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural
Practice) ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
ฮวงจุ้ยเป็นความรู้ที่มาจากประเทศจีน ระยะแรกการสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยจะอยู่ในกลุ่มชนชาวไทย
เชือสายจีน ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะ การน้าฮวงจุ้ยมาใช้เป็นเรื่องที่พิเศษ เนื่องจากระยะแรกในประเทศ
ไทยยังไม่มีโหราจารย์ที่มีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมากนัก อาศัยเพียงผู้ที่อยู่ใ นครอบครัว ที่มีผู้มีค วามรู้
เรื่องฮวงจุ้ยมาแนะน้าบ้าง ซึ่งส้าหรับผู้ที่มีค วามต้องการใช้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยอย่างจริงจัง และมี
ฐานะการเงินที่ดี จะใช้วิธีเชิญโหราจารย์จากเมืองจีนเข้ามาช่วยแนะน้า และปรับสถานที่ เพื่อให้เกิด
ความสุข และความเจริญรุ่งเรื อง ฮวงจุ้ยเป็น โหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง
ได้ แก่ ที่อยู่อาศัย บ้าน อาคาร โรงงาน ตราบใดก็ต าม หากที่อยู่อาศัยยังคงเป็น ปัจ จัยส้าคัญใน
การด้ ารงชีวิต การน้าฮวงจุ้ ยมาใช้เพื่อแก้ไขความกลัวที่เกิดจากต้องการอยู่อาศัยในบ้านอย่างไม่มี
ความสุข ผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ระหว่างปี 2532 – 2540 จากการเติ บโตของเศรษฐกิจ
โลกท้าให้ธุรกิจต่าง ๆ ประสบความส้าเร็จ และเติบโตโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ องค์การ
บริษัท ต่าง ๆ ที่ใช้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาประกอบในการท้าธุรกิจก็จะเกิดความเชื่อและน้ามาใช้ใน
การตัดสินใจครังต่ อไป การสร้ างพืนที่ใ นสังคมจึงเริ่มเติ บโตและกระจายออกไปจากบุคคลากร
ขององค์กร น้าความรู้ที่ได้พบเห็นจากสถานที่ท้างานมาปรับใช้กับบ้าน ที่อยู่อาศัย และเมื่อมีโอกาส
เปิดกิจการของตนเองขึนมาก็น้าความรู้เรื่องฮวงจุ้ยไปใช้ด้วย การสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยเกิดจาก
3.1 กำรสร้ำงพื้นที่จำกกำรขยำยฐำนโดยใช้สิ่งพิมพ์ หนังสือ ที่รวดเร็ว
จากการพัฒนาด้ า นสิ่ ง พิ ม พ์ ท้า ให้ ร ะบบการจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ เกี่ ย วกั บ ฮวงจุ้ ย ท้า
ได้ ง่ า ยขึ น ระยะแรกเป็ น การน้า หนังสือจากต่างประเทศมาแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งได้แก่ภาษาจีน
และภาษาอังกฤษ ต่อมาเมื่อความรู้ เรื่องฮวงจุ้ยได้ รับการยอมรับ และเริ่มมี การเผยแพร่ความรู้เรื่อง
ฮวงจุ้ ย หนั งสือ ถือเป็ น ตั ว เลือกที่ง่า ยและเหมาะสมกับเทคโนโลยีใ นเวลานั น จ้า นวนหนั งสื อ
เกี่ยวกับฮวงจุ้ยมีเพิ่มขึนเรื่อย ๆ ทุกปี และหนังสือฮวงจุ้ยเริ่ม มีก ารเปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มจาก
ประวัติความเป็นมาของฮวงจุ้ย ความรู้พืนฐานของฮวงจุ้ยที่เกี่ยวกับที่ดิน บ้าน อาคาร ต่อจากนันมี
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยในด้านการออกแบบสวน สัญลักษณ์ แฟชั่น ความรู้ของฮวงจุ้ยได้
ถูกปรับเปลี่ยนจากการอ่านเพื่อท้าความเข้าใจ เป็นการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากการวางฮวงจุ้ยผิด การ
เลือกใช้สิ่งของที่สามารถแก้ไขฮวงจุ้ยได้ และเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ที่จะปรับแก้ฮวงจุ้ยที่เป็นปัญหา
ได้ด้วยตนเอง
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หนังสือเป็นช่องทางที่สามารถน้าตัวบทของฮวงจุ้ยเข้าสู่สังคมได้ในระยะแรก และ
สร้างพืนที่อย่างได้ ผล ท้าให้เกิด การยอมรับในโลกทัศน์ (World view) และอุดมคติ (Ideology)
ของฮวงจุ้ย จากพัฒนาการของหนังสือเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ได้ครอบง้าความคิดของผู้ที่สนใจ และได้ปิดกัน
ขัดขวางโหราศาสตร์ อื่น ๆ ด้ ว ยอ้านาจ (Power)ของความรู้ที่แตกต่ างที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้าน
ก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม และความรู้ด้านอื่น ๆ หนังสือยังสามารถถ่ายทอดตัวบทของฮวงจุ้ยได้
อย่างละเอียด และก่อให้เกิดการผลิตซ้า ๆ (Reproductive) ของความรู้ที่ส่งเข้าสู่สังคม สร้างการคง
อยู่ของฮวงจุ้ยในสังคม
3.2 กำรขยำยฐำนอำนำจเพื่อ สร้ำงสถำบัน ฮวงจุ้ย
ภายหลังจากที่อาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ ได้ก่อตังชมรมภูมิโหราศาสตร์
และได้ ใ ห้ ค วามรู้ เ รื่ อ งฮวงจุ้ ย แก่ ผู้ ที่ ส นใจ จนมี จ้ า นวนโหราจารย์ ใ นเมื อ งไทยเพิ่ ม มากขึ น
มีการแยกตั วออกไปตั งชมรมต่าง ๆ เพื่อให้การอบรม และให้ ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยแก่ผู้ที่สนใจ
การอบรมเกี่ยวกับฮวงจุ้ยได้มีการพัฒนาจากการอบรมด้วยอาจารย์ เป็นการเรียนรู้และอบรมผ่านทาง
ระบบออนไลน์ ซึ่งมีค วามสะดวกเพิ่มขึน สถาบัน ที่ใ ห้ค วามรู้เ กี่ย วกับ ฮวงจุ้ย ได้ท้า ให้บ ริบ ท
ของความรู้เ กี่ย วกับ ฮวงจุ้ยได้ ถูกน้าออกไปเปิดเผยอย่างมั่น คง และสร้างความน่าเชื่อถือขึนใน
สังคม สถาบัน ฮวงจุ้ยเป็นการแสดงออกของอ้านาจ (Power)ที่บ่งบอกถึงการยอมรับของฮวงจุ้ยใน
สังคม และปิด กัน ขัด ขวาง โหราศาสตร์อื่ น ๆ สร้างการช่ว งชิ งการน้ า(Hegemony) และสร้า ง
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นการสร้างพืนที่ที่ก่อให้เกิดการยอมรับ และสร้างโลกทัศน์ใหม่ให้สังคม
3.3 กำรสร้ำงพื้นที่จำกกำรขยำยฐำนด้วยกำรเพิ่มจำนวนของโหรำจำรย์
โหราจารย์ด้าน ฮวงจุ้ย เป็นองค์ประกอบส้าคัญในการสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยในสังคม
เพราะการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท้าความเข้าใจในฮวงจุ้ยได้ชัดเจนผู้ที่ส นใจจะน้า
ฮวงจุ้ยไปใช้จึงมีการศึกษาฮวงจุ้ยทังจากหนังสือ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว รวมถึงให้ความสนใจในการ
เข้าเรียน เข้ารับการอบรม โดยดูได้จากการที่มีสถาบันให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเกิดขึนจ้านวนมาก
โหราจารย์ทางด้านฮวงจุ้ยจะมีความรู้ที่มากกว่า และมีความแม่นย้าในการปรับเปลี่ยน
พืนที่สถานที่ให้เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ที่มีความต้องการใช้ โหราจารย์
ฮวงจุ้ยจึงเข้ามามีบทบาท และสร้างความมั่นใจในการอยู่อาศัย และการประกอบธุรกิจ ซึ่งฮวงจุ้ยที่
ใช้อยู่ในสังคมปัจจุบันมีทังฮวงจุ้ยดังเดิม และฮวงจุ้ยสมัยใหม่ ความแตกต่างระหว่างฮวงจุ้ยดังเดิม
กับฮวงจุ้ยสมัยใหม่ ที่เห็นได้ชัด คือ ฮวงจุ้ยดังเดิม มีแนวคิดในการใช้ธาตุของเจ้าของให้สัมพันธ์กับ
ทิศทางของอาคาร ที่อยู่อาศัย ปรับฮวงจุ้ยให้ก ลมกลืน ไปกับ ธรรมชาติ สามารถปรับพืนที่ได้โดย
ไม่ยากนัก แต่ส้าหรับฮวงจุ้ยสมัยใหม่ เรียกนิกายหมวกด้า เป็นส้านักที่มุ่งเน้นด้านพาณิชย์ มุ่งค้าขาย
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และเป็นธุรกิจ การน้าความปรารถนาของชีวิต มาเป็นจุดหมายแปดประการ ได้แก่ อาชีพ ความรู้
ครอบครัว ความมั่นคง ชื่อเสียง การแต่งงาน ลูกหลาน และผู้ช่วยเหลือ และยังเน้นวิธีแก้ไขฮวงจุ้ย
ด้วยสิ่งของต่าง ๆ เช่น รูปปั้นสิงโต ขลุ่ย น้าเต้า กระจกเงา คริสตัล กบ แมว หรือสิ่งที่เป็นตัว แทน
ความร่้ารวยต่าง ๆ โหราจารย์ฮวงจุ้ยที่มีความสามารถเป็นที่ต้องการของสังคม แต่จากการวิจัยพบว่า
ผู้ที่เ คยใช้บ ริก ารจากโหราจารย์บ างคนไม่ส ามารถแก้ปัญหาตามที่ต นเองต้ องการได้ และมี
การขอค้าแนะน้าจากโหราจารย์อีกหลาย ๆ ท่านเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้ดีขึน และส้าหรับโหราจารย์ที่
มุ่งเน้นการขายสินค้า เพื่อใช้ในการแก้ไขฮวงจุ้ย หรือประชาสัมพันธ์ตัวเองว่ามีความรู้ ความสามารถ
มากเกินไป จะได้รับความเชื่อถือน้อยลงไป รวมถึงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปในการเชิญโหราจารย์มา
ปรับแก้ไขพืนที่ ก็เป็นอุปสรรคในการสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยในสังคม แต่ส้าหรับผู้ที่มีความเชื่อและ
มีฐานะทางการเงินที่สามารถยอมรับค่าใช้จ่ายได้ ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะใช้ความรู้ฮวงจุ้ยใน
การปรับปรุงให้ครอบครัว และการท้าธุรกิจดีขึน ในการสร้างพืนที่ของโหราจารย์นัน โหราจารย์
ฮวงจุ้ยจะใช้ความรู้ที่กลายมาเป็นอ้านาจ (Power) กดทับความคิดของผู้ที่สนใจให้เกิดการสยบยอม
ปิดกัน ขัด ขวางการเข้ามาของโหราศาสตร์อื่นอย่างแยบยล สร้างการผลิตซ้า ๆ (Reproductive)
ความรู้ของฮวงจุ้ย
3.4 กำรสร้ำงพื้นที่จำกกำรขยำยฐำนสื่อประชำสัมพันธ์
ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย การพัฒนาด้านการสื่อสาร
และโทรทัศน์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว เกิดรายการโทรทัศน์ ที่น้าความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยออกมาเผยแพร่
และท้าให้เกิดการรับรู้เรื่องฮวงจุ้ยภายในสังคมอย่างรวดเร็ว รายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับ
ฮวงจุ้ยมีจ้านวนมาก รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถหาได้อย่างมากมาย และใช้เ วลาไม่น าน มี
การน้า ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียไปใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีการแจ้งผลจากการใช้เพื่อเป็นข้อมูล
ให้ผู้ที่สนใจทราบ แต่การน้าข้อมูลมาใช้จึงต้องมีความรอบคอบและระมัด ระวัง เนื่อ งจากมีทั ง
ข้อมูลที่น่ าเชื่อถือ และข้อมูลที่ไม่น่ าเชื่อถือ นอกจากนีในโซเชียลมีเดียยังมีการใช้พืนที่ในการท้า
ธุรกิจเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ซึ่งการรับรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยของผู้ให้สัมภาษณ์มีความไม่พอใจนักกับโหราจารย์
หรือสถาบันที่มุ่งหาประโยชน์มากเกินไป และจากการวิจัยผู้ที่สามารถน้า ฮวงจุ้ยมาใช้ได้ จ ะต้อง
เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางด้านการเงินการสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยจากการสื่อสาร โทรทัศน์ โซเชียล
มีเดี ย เป็น การการช่วงชิงการน้ า (Hegemony) ที่เหนือกว่าโหราศาสตร์อื่น ๆ และเป็นการสร้าง
ความรู้ที่แตกต่าง สร้างค่านิยม (Value) เพื่อการคงอยู่ของฮวงจุ้ยในสังคม
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3.5 กำรปิดกั้น กดทับและเบียดขับ โดยกำรสร้ำงควำมเป็นอื่น (The others)
ฮวงจุ้ยเป็นภูมิโหราศาสตร์เน้นเกี่ยวกับการจัด การท้า เล ที่ตั ง อาคาร สถานที่ ซึ่ง
มีค วามแตกต่ างจากโหราศาสตร์อื่น เป็น ความรู้ที่สร้างความเป็นอื่น ที่ชัด เจน (The others) มี
การน้ามาใช้ในการจัดการด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม การจัดการด้านการออกแบบ การจัดการ
ด้านบุคคล และธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะด้านธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มี
การน้าฮวงจุ้ยมาใช้ในด้านการตลาด ซึ่งประกอบด้วย 4 P คือ 1.ด้านตัวสินค้า(Product) 2. ด้านราคา
(Price) 3. ด้านสถานที่ (Place) 4. ด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ (Promotion) ความรู้เกี่ยวกับ
ฮวงจุ้ยเป็นความรู้ที่เป็นสากลมีการน้าฮวงจุ้ยมาบริหารจัดการอย่างเป็นขันเป็นตอน ประกอบไป
ด้วย ตัว บท (Text) สถาบัน ฮวงจุ้ย ผุ้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย มีการผลิตความรู้ซ้า ๆ กระจายความรู้
ออกไปท้าให้สร้ างปรากฏการณ์ต่ าง ๆ มากมายในสังคม สร้างการยอมรับ และสยบยอม จาก
ผู้เกี่ยวข้อง และปิดกัน กดทับ เบียดขับโหราศาสตร์อื่น ๆ อย่าง
3.6 กำรสร้ำงพื้นที่เพื่อกำรดำรงอยู่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย
ฮวงจุ้ย เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต และประเพณีการไหว้บรรพบุรุษของคนไทยเชือสาย
จีน ฮวงจุ้ยเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมซึ่งเป็น หนึ่งในปัจจัย 4 ที่ส้าคัญ
ต่อการด้ารงชีวิต ฮวงจุ้ยได้สร้างโลกทัศน์ของการประสบความส้าเร็จ ร่้ารวย และมีความสุข และ
ตอบสนองต่อความกลัวของมนุษย์ และได้สร้างโลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) ของ
มนุษย์ใหม่ ด้วยองค์ประกอบส้าคัญ คือการมีความรู้ที่มีความแตกต่ าง สามารถน้าความรู้ไปใช้ใ น
ภาคปฏิบัติ การทางวาทกรรม การมีตัวอย่างของสถานที่ที่น้าฮวงจุ้ยไปใช้แล้วประสบความส้าเร็จ
จะเป็นเครื่องยืนยัน และเป็นการส่งต่อความรู้นีต่อไปในสังคมภายภาคหน้า สร้างการคงอยู่ของ
ฮวงจุ้ยในสังคม ความรู้ของฮวงจุ้ยสร้างอ้านาจ (Power) ที่ก่อให้เกิดการสยบยอม และเบียดบังกด
ทับโหราศาสตร์ อื่น ๆ แต่ค วามรู้ ของฮวงจุ้ยจ้าเป็นต้ องเป็น ความรู้ที่ถูกต้ อง สามารถน้ าไปแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการอยู่อาศัยได้ หากว่าความรู้ที่น้าไปใช้นันเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ ก็จะส่งผลต่อการด้ารงอยู่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย
เพื่อให้งานวิจัยเรื่องฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)ในการจัดการ และ
การสร้างพืนที่ทางสังคม สะท้อนภาพของวาทกรรมที่เกิดขึนในสังคม ที่มีองค์ประกอบของความรู้
อ้านาจ (Power) การต่อ สู้ท างสัง คมเพื่อ การอยู่ร อด การสร้า งอัต ลัก ษณ์ (Identity) โลกทัศน์
(World view) อุดมคติ (Ideology) ที่เกิดขึนมาใหม่ (Individual Identity) ที่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม (Social Identity) ผู้วิจัยได้ท้าแผนภูมิ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึน
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กำรก่อรูป และควำมเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย เกิดจำก
1.1โลกทัศน์ (World View) ฮวงจุ้ยคือการอยู่อาศัยท้าเลที่ดี และมีความสุข
1.2 อุดมคติ (Ideology) ฮวงจุ้ยท้าให้การงานส้าเร็จ ครอบครัวมีความสุข

1.3 ความเชื่อ
1.3.1.การไหว้บรรพบุรุษท้าให้การครอบง้า การกดทับที่เกิดจากประเพณี
1.3.2.ความกลัว ที่ถูกการสยบยอมด้วย ความรู้ที่เป็นสากล
1.3.3 การท้าตามผู้อื่นด้วย การยอมรับโลกทัศน์ อุดมคติ

2.ภำคปฏิบัติกำรควำมรู้และอำนำจ ของ
วำทกรรมฮวงจุ้ย เกิดจำก
2.1 ฮวงจุ้ยเป็นการสร้างความรู้ สร้างโลกทัศน์ใหม่
2.2 ความรู้ฮวงจุ้ยเป็นการสร้างอ้านาจ สร้างอุดมคติ
2.3 ความรู้ และการใช้อ้านาจ สร้างการกดทับ
2.4 ภาคปฏิบัติการของฮวงจุ้ย เป็นสิ่งที่แสดงถึงการ
น้าความรู้ และอ้านาจไปใช้
2.4.1อ้านาจของความรู้ ที่สอดคล้องกับงาน
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม สร้างอัตลักษณ์ การช่วงชิง
การน้า สร้างอัตลักษณ์ของฮวงจุ้ย
2.4.1.1การจัดการความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย สร้า
อ้านาจ กดทับ สยบยอม
2.4.1.2 การสร้างความเป็นอื่น (The orthers)
2.4.2 ความได้เปรียบ การช่วงชิงการน้าสร้าง

3.กำรสร้ำงพื้นที่ของฮวงจุ้ยในสังคม เกิดจำก
3.1หนังสือ สิ่งพิมพ์ เปิดโลกทัศน์ สร้างอุดมคติ
อัตลักษณ์ใหม่
3.2สมาคมเกี่ยวกับฮวงจุ้ย สร้างพลานุภาพ การ
ยอมรับที่ยั่งยืน
3.3 ผู้เชี่ยวชาญที่เพิ่มขึน ช่วงชิงการน้า ผลิตซ้า
ความรู้ สร้างการสยบยอม กีดกัน ท้าลาย การเข้า
มาของโหราศาสตร์อื่น
3.4 การสื่อสาร โซเชียลมีเดีย ผลิตซ้าความรู้ สร้าง
ค่านิยม
3.5 การปิดกัน กดทับและเบียดขับ โดยการสร้าง
ความเป็นอื่น (The orthers)
3.6 การด้ารงอยู่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย

ค่านิยม จากการน้าอ้านาจ ไปใช้ในการท้าธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

แผนภูมิที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ของ ความเชื่อ อ้านาจ การสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ย ในสังคมไทย
กำรอภิปรำยผล
จากการวิจัยเรื่ อง ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ความรู้ และอ้านาจ (Power)ในการจัดการ และ
การสร้างพืนที่ทางสังคม ผูว้ ิจัยพบว่า จากแนวคิดวาทกรรมของ Foucault (1980) ที่กล่าวถึง ความรู้
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ของฮวงจุ้ยสร้างอ้านาจ (Power) ซึ่งท้าให้เกิดการช่วงชิงการน้า (Hegemony) การสถาปนาอ้านาจ (Power)
ตามทฤษฎีทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรมในเรื่องของตัวบทและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนัน อ้านาจ
(Power) ของฮวงจุ้ยที่เกิดขึนก่อให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ (Identity) เฉพาะตัว และเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เกี่ยวกับท้าเล อาคาร ที่อยู่อาศัย การใช้พืนที่ มีการน้าความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยมาใช้ในด้าน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการด้ารงชีวิต ฮวงจุ้ยได้สร้างโลกทัศน์ (World view)อุดมคติ (Ideology)
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่อาศัยกับความสุขโดยมีเป้าหมายว่า การอยู่อาศัยที่ถูกต้องตามหลัก
ฮวงจุ้ย จะท้าให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข ความรู้และอ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ยได้สร้างการยอมรับ และ
การสยบยอมจากผู้ที่สนใจ อีกทังสร้างการท้าลาย กีดกัน กดทับ วาทกรรมของโหราศาสตร์อื่น ๆที่
อยู่ภายในสังคมด้ว ย ผู้วิจัยได้น้ ากรอบแนวคิด 3 ขันตอนของ Fairclough (2000: 167) ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์วาทกรรมโดยใช้ ตัวบท (Text) ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse practice) และ
ภาคปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม (Social cultural practice) มาเป็นแนวทางในการวิจัย และพบว่า
ตัวบทของฮวงจุ้ย (Text) ได้สร้างความเป็นตัวตนจากรากเหง้าของค้าเรียกที่เป็นภาษาจีน ท้าให้รู้ที่มา
อย่างชัดเจน การปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ มีหนังสือ ต้ารา เอกสารทีย่ ืนยันความเป็นตัวตน เป็นการสร้าง
ความเป็นอื่น (The other) ด้วยความรู้ที่แตกต่าง ภำคปฏิบัติกำรวำทกรรม (Discourse practice) ของ
ฮวงจุ้ยผ่านความรู้และอ้านาจ (Power) ที่เป็นสากล เกี่ยวข้องกับความรู้ที่ได้รับการยอมรับทางด้าน
ก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม มีการน้าความรู้ไปใช้ท้าให้เกิดรูปแบบของสถาปัตยกรรมใหม่ ๆ ที่เป็น
เอกลักษณ์ สร้างความเป็นใหญ่ (Hegamony) ก่อให้เกิดการผลิตซ้า การน้าไปใช้ท้าให้เกิดการยอมรับ
สร้างการสยบยอม และท้าลาย บดบัง ขัดขวาง โหราศาสตร์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในสังคม ภำคปฏิบัติกำร
ทำงสังคม วัฒนธรรม (Social cultural practice) ฮวงจุ้ยได้สร้างโลกทัศน์ (World view)อุดมคติ
(Ideology) ใหม่ ผ่านหนังสือ สถาบันความรู้ฮวงจุ้ย ผู้เชี่ยวชาญ การสื่อสาร ท้าให้การเผยแพร่ความรู้
จากชุมชนเล็ก ๆ ไปสู่สังคมใหญ่ ด้วยความที่เป็นความรู้สากลท้าได้รับการยอมรับอย่างมั่นใจ มีการ
น้าไปใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงการน้าไปใช้กับการออกแบบ ที่อยู่อาศัย
ของประชาชนทั่ว ไป ก่อ ให้เ กิด การผลิต ซ้า จนเป็น ค่านิ ยม (Value) ตอกย้า การด้ ารงอยู่ ข อง
วาทกรรมฮวงจุ้ยในการเสริมสร้างความสุข ความร่้ารวยให้บุคคล และสังคม ส้าหรับ การวิจัยครัง
นีมีวัตถุประสงค์ 3 ตอน คือตอนที่1 เพื่อศึกษาการก่อรูป โลกทัศน์ อุดมคติ ความเชื่อที่เกี่ยวกับ
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ฮวงจุ้ยในสังคมไทย ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาภาคปฏิบัติการความรู้ และอ้านาจ ของวาทกรรมฮวงจุ้ย
ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาการสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย
ตอนที่ 1 การศึกษาการก่อรูป โลกทัศน์ อุดมคติ ความเชื่อที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยในสังคมไทย
พบว่า 1.1 การก่อรูปโลกทัศน์เกี่ยวกับฮวงจุ้ย เป็นเรื่องเกี่ยวกับท้าเลที่อยู่อาศัย ความเข้าใจที่มุ่งเน้น
การเลือกและอาศัย อยู่ใ นท้า เลที่ดี ส่ง ผลให้มีค วามสุข โลกทัศ น์ข องฮวงจุ้ย มุ่ง เน้น การสร้าง
ความชัด เจนเกี่ยวกั บที่อยู่อาศัย และท้ าเลโดยเฉพาะเพื่อ การอยู่อาศัยอย่างมีค วามสุข จึงสร้า ง
ความชัด เจน และจากความเป็น ความรู้โบราณ มีก ารน้า มาใช้ร่ว มกับ ความรู้สมัยใหม่ด้านการ
ก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม จึงสร้างการยอมรับ และการสยบยอม อย่างแยบยล อีกทังไปกดทับวาท
กรรมของโหราศาสตร์ อื่น ๆ ที่ไม่มีค วามชัด เจน ส้าหรับ 1.2 การก่อรูปอุด มคติ เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
มีความสอดคล้องกับอุดมคติ (Ideology) ของมนุษย์ทั่วไป คือจินตนาการของความส้าเร็จ ทังงาน
และครอบครัว การทีอ่ ุดมคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ยสามารถสร้างอุดมคติ (Ideology) ใหม่แก่สังคม
ได้เพราะอุด มคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ย เป็น เรื่องที่สามาถจับต้องได้ มีแนวทางการปฏิบัติ และ
ผลที่ออกมาชัดเจน ต่างกับอุดมคติ (Ideology) ของโหราศาสตร์อื่น ๆ ที่เป็นเพียงจินตนาการ หรือ
ความเพ้อฝัน ท้าให้อุดมคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ยสามารถช่วงชิงการน้า และสร้างความเป็นใหญ่
สร้างความรู้ใหม่ ๆ ปิดกัน ขัดขวาง โหราศาสตร์อื่น ๆ สร้างการสยบยอม และการยอมรับจากผู้คน
ในสังคมที่สนใจในฮวงจุ้ย 1.3 การก่อรูปความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย เกิดจาก 1.3.1 ความเชื่อเกี่ยวกับ
ฮวงจุ้ยที่เกิดจากที่เกิดจากประเพณี การไหว้บรรพบุรุษ โดยมีความเชื่อว่าการฝั่งศพบรรพบุรุษใน
ท้าเลดี และการเลือกอยู่อาศัยในท้าเลดีเช่นบรรพบุรุษ จะส่งผลดีต่อการด้าเนินชีวิต คนจีนยึดถีอ
เรื่องความกตัญญูเป็นเรื่องส้าคัญ ดังนั นวาทกรรมของฮวงจุ้ยจึงก่อให้ เกิดจากการครอบง้า และ
สร้างการสยบยอมจากประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ สืบทอดกันมา และกลายมาเป็น ค่านิยม (Value) ซึ่ง
ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยในลักษณะนีเป็นความเชื่อที่ฝั่งรากลึก ยากต่อการเปลี่ยนแปลง และปิดกันบดบัง
วาทกรรมของโหราศาสตร์อื่น ๆ ซึ่ง สอดคล้องกับงานเขียนของขจัดภัย บุรุษพัฒน์ (2545: 34-35)
ได้กล่าวว่า คนจีนที่เข้ามาตังรกรากอยู่ในประเทศไทย ยังคงมีความเชื่อ และยึดมั่นต่อประเพณีที่เคย
ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษโดยคนจีนยังมีการด้ารงรักษาประเพณีความเชื่อของตนเอง
โดยที่ไม่ยอมให้วัฒนธรรมอื่นใดเข้ามาผสมปะปน เช่น ความเชื่อเก่าแก่เรื่องฮวงจุ้ย ได้ถูกน้ามา
ดัดแปลงใช้กับการประกอบอาชีพการค้าซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพดังเดิมของคนจีนตังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 1.3.2 ความเชื่อในฮวงจุ้ยเกิด จากความกลัว ผลัก ดั น ให้เ กิด การแสวงหาความมั่นใจใน
การด้ารงชีวิต และการท้าธุรกิจ มีการน้าฮวงจุ้ยมาใช้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลรัต น์ หงส์ร่อน
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(2537) ได้วจิ ัย มาแล้ว กว่า 20 ปีใ นเรื่องฮวงจุ้ย บทบาทความเชือ่ เรื่องฮวงจุ้ยต่อการท้ากิจการของ
ชาวจีนแต้ จิ๋ว : กรณีศึก ษา ธุร กิจ การค้าย่านเยาวราช ตั งแต่ ว งเวียนโอเดี ยนถึงสี่แยกราชวงศ์
และได้ผลสรุปว่า เจ้าของกิจการโดยมากมีความเชื่อว่าฮวงจุ้ยมีบทบาทต่อการท้าธุรกิจ และเป็น
ตัวบ่งชีถึงความเจริญรุ่งเรืองและความล้มเหลวของกิจการตนเองได้ การจัดฮวงจุ้ยที่ถูกเป็น เหมือน
ขวัญและก้าลังใจในการท้าธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต และจะยังคงอยู่เพื่อสร้างความมั่น คงต่อ
การท้าธุรกิจความรู้ของฮวงจุ้ยเป็นความรู้ที่ได้รับการยอมรับ ฮวงจุ้ยใช้ความมีเหตุผลสยบความเชื่อ
อย่างไม่มหี ลัก การ จึงท้าให้เกิด การสร้างความรู้ที่แตกต่ าง สร้างการยอมรับ และการสยบยอม
ต่อ ผู้เ กี่ย วข้อ ง สร้า งความเป็น ใหญ่ (Hegemony) อีก ทั งยัง เป็น การท้า ลาย กี ด กัน ขวางกั น
โหราศาสตร์อื่น ๆ ที่มีอยู่ใ นสังคม 1.3.3 ความเชื่อในฮวงจุ้ยที่เกิดจากการกระท้าตามผู้อื่น เกิด
จากการก่อรูป และแพร่กระจายความรู้ฮวงจุ้ยไปสู่การยอมรับจนเป็นค่านิยม (Value) โดยสิ่งที่ปรากฏ
ได้แก่ ลักษณะอาคาร การจัดบริเวณ ที่มีฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุตรา
สารีผล (2545) ได้วิจัยเรื่อง “ฮวงจุ้ย : ความเชือ่ เชิงพาณิชย์ ศึกษากรณี หมู่บ้านโนเบิล วานา สาขา
ปิ่นเกล้า ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ พอใจที่โครงการน้าหลัก ฮวงจุ้ยมาใช้ใ นการออกแบบ
และสร้างบ้าน เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงผู้อยู่อาศัย และ ท้าให้บ้านน่าอยู่ขึน ทางด้าน
สถาปนิกจึงมีการน้าฮวงจุ้ยมาใช้ในการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าในเชิง พาณิชย์มาก
แสดงถึงการสยบยอมต่อ โลกทัศน์ (World view)อุด มคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ย เกิดการผลิตซ้า
และกดทับ ปิดกัน การเข้ามาโหราศาตร์อื่น ๆ จึงเห็นได้ว่าฮวงจุ้ยมีการก่อรูปและมี การพัฒนาผ่าน
โลกทัศน์ (World view) อุดมคติ (Ideology) และสร้างความเชื่อให้กับคนในสังคมไทย เนื่องจาก
ฮวงจุ้ยเป็นความรู้ที่เป็นสากล มีโลกทัศน์ (World view)และอุดมคติ (Ideology) ที่ว่าเมื่อน้าฮวงจุ้ย
ไปปฏิบัติแล้ว จะท้าให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ร่้ารวย มีความสุข จึงเป็นวาทกรรมของ
ความรู้และอ้านาจ (Power)ของภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse practice)
ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ ก ารของวาทกรรมฮวงจุ้ยผ่านความรู้และอ้านาจ (Power) เป็น
การน้าความรู้และอ้านาจของฮวงจุ้ยไปใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 2.1. ฮวงจุ้ยเป็นการสร้างความรู้ โดยความรู้ของฮวงจุ้ยมีความเกี่ยวข้องกับหลักการ
ก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม 2.2 ความรู้ฮวงจุ้ยเป็นการสร้างอ้านาจ (Power) สอดคล้องกับแนวคิด
วาทกรรมของ Foucault (1980) ที่กล่าวถึง ความรู้กับอ้านาจ (Power) ซึ่งท้าให้เกิดการช่วงชิงการ
น้ า ด้ ว ยความรู้ ที่ แตกต่ า ง มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ และบดบั ง ท้ า ลายเหนื อโหราศาสตร์ อื่น ๆ
2.3 ความรู้ และการใช้อ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ยได้ถูกน้าไปใช้ โดย 2.3.1 อ้านาจ สถาบันฮวงจุ้ย
(Power of Institution)เป็ น การคงไว้ ซึ่ ง อ้า นาจ และสร้ า งความมั่ น คงให้กับฮวงจุ้ยโดยท้า
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หน้าที่รวบรวมความรู้ ต่าง ๆ สร้ างสัญลัก ษณ์ สร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้ านฮวงจุ้ย ดูแลกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อการสืบค้น และด้ารงไว้ซึ่งความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย สถาบันฮวงจุ้ยยังได้ท้าลาย และบด
บังความรู้ของโหราศาสตร์อื่น ๆ ด้ ว ยความรู้ที่แตกต่ าง (The others) ความรู้ที่ก ลายเป็น อ้านาจ
(Power) และกลายเป็น ส่วนหนึ่ งของสังคม และสร้างการสยบยอมจากสังคม 2.3.2 อ้านาจจาก
ผู้เชี่ยวชาญฮวงจุ้ย (Power of Expert) เป็นตัวแทนของระบอบความจริง (Regime of Truth) ด้วย
อ้านาจ (Power) ที่สร้ างความเป็น ใหญ่ (Hegemony) ที่มีเอกลัก ษณ์และวิธีก ารเฉพาะตั ว ผ่า น
เทคโนโลยีแห่งตัวตน (Technology of Self ) สร้างการกดทับ และสยบยอมจากบุคคล ผู้เชี่ยวชาญ
จึงเปรียบเสมือนผู้พิพากษาที่สามารถก้าหนดให้ผู้เกี่ยวข้องต้องด้าเนินการทุกอย่างตามที่ได้ตัดสินให้
ด้วยกระบวนการครอบง้า ยัดเยียดความรู้ให้ผู้อื่นอย่างแยบยล นอกจากนีผู้เชี่ยวชาญยังท้าลาย ปิดกัน
การเข้ามาของโหราศาสตร์อื่น ๆ สู่ตัวบุคคล จึงเป็นการกุมอ้านาจ (Power) แบบเบ็ดเสร็จ และทรง
อิทธิพลมากที่สุด 2.4. ภาคปฏิบัติการของฮวงจุ้ย เป็นสิ่งที่แสดงถึงการน้าความรู้ และอ้านาจไปใช้
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2.4.1 ภาคปฏิบัติการของ
วาทกรรมฮวงจุ้ยผ่านความรู้และอ้านาจ (Power) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม
หลักการของฮวงจุ้ยที่สอดคล้องกับความรู้ทางด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การวางผัง
การตกแต่งภายใน การจัดสวน และการเลือกพืนที่ ท้าให้2. 4.1.1 การจัดการความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
อ้านาจ (Power) ของฮวงจุ้ยที่เกิดจากความรู้ มีความยิ่งใหญ่มาก เพราะเป็นเครื่องรับรองถึงความรู้ที่
ได้รับการยอมรับอย่างสากล และท้าให้ฮวงจุ้ยอยู่เหนือโหราศาสตร์อื่น ๆ อย่างชัดเจน สร้างความ
เป็นอื่น (The others) และท้าลาย บดบัง กีดกัน โหราศาสตร์อื่น ๆ ที่เคยน้ามาใช้ในงานก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมอย่างสินเชิง และสร้างการสยบยอมจากผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มใจ ไม่มีข้อสงสัย 2.4.1.2
การสร้างความเป็นอื่น (The orther) ความรู้ที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน ตัวบท (Text) ของฮวงจุ้ย
แตกต่างจากโหราศาสตร์ชนิดอื่น คือมีวิธีการปฏิบัติก ารทางวาทกรรมที่มีก ระบวนการชัด เจนมี
รายละเอียดในการใช้ ในการแก้ปัญหาชัดเจน มีการปฏิบัติจริงเป็นขันตอน และมีก้าหนดการใน
การด้าเนินการ มีเหตุผลในการใช้ และการแก้ปัญหา รวมถึงมีผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้วา่ ฮวงจุ้ยมี
วิธีการจัดการที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และถูกน้าไปใช้บริหารจัดการในครอบครัว และธุรกิจ ได้
อย่างแยบยล และเป็นสากล ความรู้ และอ้านาจของฮวงจุ้ยสามารถกดทับ และสร้างการสยบยอม
อย่างยินยอม และบดบัง ท้าลายโหราศาสตร์อื่น ๆ 2.4.2 ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมฮวงจุ้ย ผ่าน
ความรู้ แ ละอ้ า นาจ (Power) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรั พย์ ท้าให้เกิดการน้ าความรู้เรื่อง ฮวงจุ้ยมาใช้กัน อย่างแพร่หลายในหมู่นัก พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ อ้านาจ (Power) ของ ฮวงจุ้ยถูกน้ามาใช้เพื่อความได้เปรียบมีการช่วงชิงการน้ า
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เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ (Hegemony) อย่างแยบยล และสร้างค่านิยม (Value) ของฮวงจุ้ย ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มีการน้า ความรู้ และอ้านาจของฮวงจุ้ย มาใช้ท้าการตลาด โดยใช้แนวทาง 4 P เพื่อ
การสร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม ให้เ หนื อ กว่า คู่ แ ข่ งขั น และตอบสนองความพึ งพอใจของลู ก ค้ าโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ และสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการซือ ขายที่อยู่อาศัย อาคาร ที่ดิน ฮวงจุ้ยท้าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง และกลายเป็นความจ้าเป็น ต่อการท้าธุรกิจ งานออกแบบ งานการก่อสร้าง และงาน
สถาปัตยกรรม และไปท้าลาย บดบังโหราศาสตร์อื่น ๆ ที่เคยใช้ใ นการท้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภาคปฏิบัติการความรู้ และอ้านาจ (Power) ของวาทกรรม ฮวงจุ้ย จึงมีผลให้เกิด การเปลี่ย นแปลง
ของรูป แบบอาคาร การใช้พื นที่ และการตลาดเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ใ หม่ ๆ และ
กดทับความคิด และสร้ างการสยบยอมของผู้ที่เ กี่ย วข้อ งด้ว ยแนวคิดความรู้คืออ้านาจ (Power)
เป็นการสร้ างโลกทัศน์ (World view)อุดมคติ (Ideology) และค่า นิย ม (Value)ใหม่ใ ห้ว งการ
ก่อสร้ าง และสถาปัต ยกรรมรวมถึง ผู้เ กี่ย วข้อ ง เช่น นักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร การจัดการ
ด้ า นความรู้ และอ้ า นาจของฮวงจุ้ ย มี ส่ ว นส้ า คั ญ ต่ อ การท้า ให้ ธุ ร กิจ อสั ง หาริ ม ทรั พย์ ป ระสบ
ความส้าเร็จ
ตอนที่ 3 กำรสร้ำงพื้นที่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย เป็นการสร้างภาคปฏิบัติการทางสังคม
วัฒนธรรม (Social cultural practice) ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ และเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม
ซึ่งการสร้างพืนที่เกิดจาก 3.1 การสร้างพืนที่จากการขยายฐาน โดยใช้ สิ่งพิมพ์ หนังสือ ที่รวดเร็ว
การพัฒนาของ ธุรกิจหนังสือ และสิ่งพิมพ์ที่รวดเร็ว ท้าให้ง่ายต่อการเข้าถึงซึ่งความรู้ฮวงจุ้ย เป็น
ก้าวแรกที่ส้าคัญที่สุดของการน้าตัวบท (Text) ของความรู้ และ ประเพณี วัฒนธรรม ของคนจีนที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกท้าเล การจัด ที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประสบความส้าเร็จ ร่้ารวย มีความสุขออก
เผยแพร่ ท้ า ให้เ กิ ด การเปิ ด โลกทั ศ น์ (World view)อุ ด มคติ (Ideology) ของฮวงจุ้ย สู่ สั ง คม
สร้างการครอบง้าความคิด และการสยบยอมของผู้ที่สนใจ และปิด กั น ขัด ขวางโหราศาสตร์ อื่น
3.2 การขยายฐานอ้านาจเพื่อสร้างสถาบันฮวงจุ้ย การตังชมรม สมาคมเกี่ยวกับ ฮวงจุ้ยเป็นการสร้าง
อ้านาจ (Power) ที่ทรงพลานุภาพที่สุดที่สร้างความเป็นอื่น (The Other) และเป็นการสร้างความรู้ที่
แตกต่างที่ส้าคัญในการกดทับ และสร้างการสยบยอมอย่างไม่มี ข้อสงสัย สถาบัน ฮวงจุ้ยท้าหน้าที่
เป็นแกนหลักของศูนย์อ้านาจ (Power) ที่มีหน้าที่ในการคงโลกทัศน์ (World view)อุดมคติ (Ideology)
อัตลักษณ์ (Identity) ของฮวงจุ้ยไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสายพิณ ศุพุทธมงคล (2541) เรื่อง
คุกกับคน ที่กล่าวว่า การสร้างอัตลักษณ์ (Identity) ของความเป็นชุมชน จ้าเป็นต้องมีอ้านาจ (Power)
เข้ามาเกี่ยวข้อง และเกิดขึนภายใต้การสร้างความแตกต่าง (Construction of Difference) และต้อง
ผ่านกระบวนการกีด กัน (Exclusion) และผนวกรวม (Inclusion) ซึ่งน้าไปสู่กระบวนการสร้าง
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ความเป็นอื่น (Otherness) ดังนันสถาบันฮวงจุ้ยจึงสร้างการสยบยอมจากสัง คมด้ว ยการผลิต ซ้า ๆ
และท้าลาย กีดกัน (Exclusion) โหราศาสตร์อื่นๆ อย่างรุนแรง เพื่อการด้ารงอยู่ของฮวงจุ้ยในสังคม
3.3 การสร้างพืนที่จากการขยายฐานด้วยการเพิ่มจ้านวนของโหราจารย์ โหราจารย์จ้านวนมากที่
เพิ่มขึนมีหน้าที่ในการส่งมอบอัต ลักษณ์ (Identity) โลกทัศน์ (World view) อุด มคติ (Ideology)
สู่สังคมด้วยการใช้อ้านาจ (Power) กดทับ และสั่งการอย่างแยบยล เกิดเป็นภาคปฏิบัติการวาทกรรม
ของฮวงจุ้ย ที่เกิดจากอ้านาจ (Power)ไปสร้างความเชื่อ และความศรัทธา โหราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจึงมี
อ้านาจเด็ดขาดในการใช้อ้านาจ (Power) ในการยัดเยียด กดทับ ความคิด ของผู้ที่สนใจในฮวงจุ้ย
โดย ขึนอยู่กับว่าโหราจารย์จะใช้อ้านาจในทางสร้างสรรค์ หรือท้าลาย และโหราจารย์ฮวงจุ้ยยังเป็น
ผู้ที่กีดกัน ท้าลายโหราศาสตร์อื่น 3.4 การสร้างพืนที่จากการขยายฐานสื่อประชาสัมพันธ์การเติบโต
ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร การพัฒนาด้านการสื่อสาร โซเชียลมีเดีย เป็นภาคปฏิบัติการทางสังคม
วัฒนธรรม (Social cultural practice) เป็นการส่งต่อความรู้ฮวงจุ้ยสู่สังคม โดยสร้างการรับรู้อย่าง
รวดเร็ว และกว้างขวางขึน ช่วงชิงการน้า และท้าการผลิตซ้าความรู้ฮวงจุ้ย ขยายโลกทัศน์ (World
view) อุดมคติ (Ideology) อัตลักษณ์ (Identity) ท้าให้เกิดการยอมรับ สร้างการสยบยอม และสร้าง
ค่า นิ ย ม (Value) สู่ สั ง คม นอกจากนี ยั ง กดทั บ กี ด กั น เบี ยดบั ง โหราศาสตร์ อื่ น ๆ อี ก ด้ ว ย
3.5 การปิดกัน กดทับและเบียดขับ โดยการสร้างความเป็นอื่น (The orther) ความรู้ และภาคปฏิบัติ
การของ ฮวงจุ้ ย ท้ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง และสร้ า งบรรทั ด ฐานใหม่ ข องงานก่ อ สร้ า ง
สถาปัต ยกรรมที่สร้ างความเป็น อื่น (The others) มีก ารน้ าฮวงจุ้ยไปใช้บริหารจัด การในธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ว่าต้องใช้ ฮวงจุ้ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญในการด้าเนินงาน ในด้านสินค้า
(Product) การตังราคา (Price) การท้าเล (Place) และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Promotion) และ
สอดคล้องกับแนวคิด ของสุร ชัย หวัน แก้ ว (2540: 156 – 157) ที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึนในด้านต่า งๆ ที่ม นุษ ย์ส ร้า ง และประดิษ ฐ์ขึ น
และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในด้านค่านิยม (Value) บรรทัดฐาน และระบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ในสังคมนันๆ” อ้านาจของฮวงจุ้ยสร้างการสยบยอมจากผู้เกี่ยวข้อง และการปิด กั น กดทับ และ
เบียดขับโหราศาสตร์อื่น ๆ 3.6 การด้ารงอยู่ของฮวงจุ้ยในสังคมไทย มีองค์ประกอบที่ส้าคัญ แยก
ได้เป็นด้านส่วนบุคคล (Individual Identity) และปัจจัยด้านสังคม (Social Identity) ตราบใดก็ตามที่
มนุษย์ยังมีความต้องการให้ตัวเอง และครอบครัวมีความสุข และธุรกิจประสบความส้าเร็จ ร่้ารวย
และมีความกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึนในอนาคต หรือต้องการปรับเปลี่ยนเพื่อหลีกหนีปัญหาที่พบเจอใน
ปัจจุบัน มนุษย์จะยังคงหาสิ่งที่มาช่วยเหลือท้าให้ตัวเองรู้สึกมั่นคง และปลอดภัย ฮวงจุ้ยสามารถ
ตอบสนองสิ่ ง เหล่ า นี ได้ ด้ ว ยตั ว บท (Text) ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความรู้ ด้ า นการก่ อ สร้ า ง
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สถาปัตยกรรม และความรู้สาขาอื่น ๆ ท้าให้ฮวงจุ้ยมีความเป็นอัตลักษณ์ (Identity) ที่ชัดเจน สร้าง
ความเป็นอื่นที่ก ดทับ โลกทัศน์ (World view)อุดมคติ (Ideology) ยัดเยียดความเชื่อในความรู้ที่
แตกต่าง เกี่ยวกับการเลือกชัยภูมิ ท้าเล เกี่ยวกับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้ประสบความส้าเร็จ มี
ความสุ ข ฮวงจุ้ ย ได้ รั บ การยอมรั บ เพราะเป็ น ความรู้ จึ ง ท้ า ลาย ปิ ด กั น เบี ย ดบั ง ความรู้ ข อง
โหราศาสตร์อื่น ๆ อย่างถาวร ท้าให้โหราศาตร์อื่น ๆ เข้ามาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ยาก รวมถึง
บดบังการเข้ามาในชีวิตประจ้าวันของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื ่ อ งฮวงจุ้ ย ความเชื่ อ และอ้า นาจ (Power)ในการจัด การ และ
การสร้างพืนที่ทางสังคม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี
1. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่าฮวงจุ้ยมีหลักการที่สอดคล้องกับการก่อสร้าง
สถาปัต ยกรรมในด้ า นต่ าง ๆ เช่น การเลือ กพืนที่ ก ่อ สร้า ง การวางผัง การเลือ กรูป ทรง และ
การตกแต่งภายในอาคาร ควรจะได้จัดให้มีการจัดอภิปรายความรู้เรื่องฮวงจุ้ยโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท้า
ให้ค วามรู้ เรื่ องมีค วามถูก ต้ อ ง และสามารถน้ าผลการประชุมไปปรับใช้ใ ห้เหมาะสม และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
1.2 จาก ผลการวิจัยพบว่า ฮวงจุ้ย ของทุกส้านัก และจากหนังสือ เกือบทังหมดมีที่มา
ของความรู้จากแหล่งก้าเนิ ด เดี ยวกัน แต่ มีก ารพัฒนารูปแบบ และแนวคิด ที่แตกต่างกันไป จาก
การรวบรวมข้อมูลพบว่า เรื่องธาตุ และทิศ เป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก การจะน้าเรื่องทิศ
และธาตุไปใช้จึงเป็นเรื่องที่สามารถท้าได้ทันที และการน้าไปใช้ใ ห้เ หมาะกับ ธาตุเ กิด ของตนเอง
น่าจะเป็นประโยชน์ เพราะจะสร้ างความมั่น ใจในการด้าเนิ น ชีวิต และสร้างโอกาสในการที่จะ
ประสบความส้าเร็จ และมีความสุขในชีวิต เช่น คนที่เกิดธาตุไม้ ควรเลือกซือบ้าน หรือ อาคาร ที่หัน
หน้าไปยังทิศตะวันออก หรือทิศเหนือจะเหมาะสม แต่ไม่ควรหันไปทางทิศตะวันตก เพราะเป็นทิศ
โลหะที่ท้าลายต้นไม้ นอกจากนีคนธาตุไม้ควรเลือกของใช้สีเขียว เพราะเป็นสีประจ้าตัว หรือเลือก
ของใช้สีด้าเพราะเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน ไม่ควรเลือกใช้ของสีขาว เพราะเป็นสีประจ้าตัว
ของธาตุโลหะ
1.3 จากผลการวิเคราะห์พบว่า ฮวงจุ้ยเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย และอยู่รอบตัว
เราอย่างใกล้ชิด การน้าฮวงจุ้ยมาใช้ในปัจจุบันสามารถท้าได้ง่าย ๆ เพราะมีแหล่งข้อมูลที่สามารถหา
ได้จาก หนังสือ การอบรม สัมมนา การเรียนที่เป็นแบบต่อเนื่องจากชมรม สถาบัน หรือ ข้อ มูลจาก
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โซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งมีข้อมูลอยู่มากมาย ดังนันการที่จะหาข้อมูลที่สนใจ หรือ ถ้าหากมีความสงสัย
เกี่ยวกับฮวงจุ้ยจึงต้องมีความระมัด ระวัง การที่จ ะน้าข้อมูลเกี่ยวกับฮวงจุ้ยมาใช้ ควรที่จะมีความ
ระมัดระวัง และหาข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง หลาย ๆ อาจารย์มาเปรียบเทียบกันก่อนที่จะได้น้าไปใช้
งาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และดีที่สุด และมีความเหมาะสมกับตัวเอง ข้อมูลปัจจุบันมีทังข้อมูล
ที่เป็นจริง และข้อมูลที่ถูกจัดท้าขึนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ซินแส ให้เป็นที่รู้จัก สร้างชื่อเสียงเพื่อ
ผลทางการพาณิชย์ ดังนันการเลือกเสพข้อมูลจึงต้องใช้วิจารณญาณที่รอบคอบ
1.4 จากผลการวิเคราะห์พบว่า ฮวงจุ้ยในประเทศไทยแบ่งได้เป็น ฮวงจุ้ยคลาสสิค
และฮวงจุ้ยสมัยใหม่ การจะเลือ กฮวงจุ้ยใดมาใช้นันต้องตัด สิน ใจให้ดี เพราะมีค วามแตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชัด โดยฮวงจุ้ยคลาสสิคเน้นการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติ มีการก้าหนด ทิศทางของลม
ให้ผ่านเข้าพืนที่ ไม่ต้องทุบรือ หรือ ท้าลาย ส่วนประกอบของพืนที่ แต่เน้นการจัดองค์ประกอบของ
พืนที่ให้ครบถ้วนตามความรู้เรื่องฮวงจุ้ย เช่น ถ้าพืนที่นีขาดธาตุไฟ ก็จะเพิ่มของตกแต่งสีแดง เช่น
กรอบรู ป กล่อ งใส่ หรื อ ทาสีแดงเพิ่มเข้าไป เพื่อให้องค์ประกอบของพืนที่ได้ สมดุล ในขณะที่
ฮวงจุ้ยสมัยใหม่จะเน้นการใส่ของที่เสริมเข้าไปในเชิงสัญลักษณ์ โดยไม่สนใจความสมดุลของพืนที่
มากนัก เช่นใส่สิงห์คู่หน้าอาคารเพื่อให้เกิดความน่าเกรงขาม หรือใส่น้าตกเพื่อให้เงินทองไหลเข้ามา
เน้นการแก้เชิงสัญลักษณ์มากกว่า ซินแสบางท่านก็เน้นต้าราเก่าที่ไม่มีการดัดแปลงให้เหมาะสม ท้า
ให้ต้องทุบรือ ท้าลาย พืนที่ ในการเลือกใช้ความรู้ทางฮวงจุ้ย จึงควรหาความรู้ และทดลองใช้ก่อน
เพื่อให้มั่นใจ เพราะหาต้องซือของมาแก้ฮวงจุ้ยที่มีราคาแพงก็อาจสร้างปัญหาทางการเงินได้ หรือ
การต้องทุบ รือ ท้าลาย อาคารอาจต้องใช้เงินจ้านวนมากในการด้าเนินการ ใช้เวลาพอสมควรในการ
ซ่อม หรือสร้างขึนมาใหม่ และต้องมีช่างที่มีฝีมือในการท้างาน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ฮวงจุ้ย เป็นความรู้ที่ มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านก่อสร้าง สถาปัตยกรรมศาสตร์
ภูมิสถาปัต ย์ งานออกแบบตกแต่งภายในงานวิศวกรรม ควรจะได้ จัดให้มีการจัดอภิปรายความรู้
เรื่องฮวงจุ้ยโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท้าให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมีความถูกต้อง และสามารถน้าผลการประชุม
ไปปรับใช้ให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.2 ฮวงจุ้ ย มี ค วามเกี ่ย วข้อ งโดยตรงกับ กับ ธุร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ย์ ทั งเรื ่อ ง
การจัด การที่ดิน และการก่อสร้ างอาคาร นอกจากฮวงจุ้ยจะน้ามาใช้เกี่ยวกับการจัด ออกแบบ
ปรับปรุ งพืนที่ อาคาร ส้านั ก งาน บ้าน ที่อยู่อาศัย แล้ว ความรู้ข องฮวงจุ้ย ยังสามารถน้ าไ ปใช้
เกี่ยวกับงาน หรือกิจกรรมอะไรได้บ้าง
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2.3 ปัจจุบันมีการน้าความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งฮวงจุ้ยเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้าน ส้านักงาน อาคาร โรงงาน ค้าแนะน้าของโหราจารย์ที่ไม่มี
ความรู้เรื่องงานออกแบบอาคาร หรือออกแบบตกแต่ งภายใน จะสร้างปัญหาให้กับผู้ออกแบบ
สถาปนิก มัณฑนากร หรือวิศวกร หรือไม่ และความรู้เรื่องฮวงจุ้ยควรจะถูกน้ ามาใช้เป็นความรู้
เพิ่มเติ ม แก่ ผู้ที่เรี ยนทางด้ านออกแบบ สถาปนิ ก มัณ ฑนากร หรือวิศวกร หรือไม่ เพื่อใช้ใ น
การออกแบบตังแต่เบืองต้นให้ได้บ้าน และอาคารที่ส่งผลดีแก่ผู้อยู่อาศัย หรือผู้ที่ท้าธุรกิจ
2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research :
PAR) ระหว่างโหราจาย์ ชาวบ้าน นักวิจัย เพื่อหาความต้องการที่แท้จริง และประโยชน์ที่ฮวงจุ้ยจะ
สามารถน้ามาช่วยเหลือสังคมได้
2.5 ควรจะมีก ารขยายผลการศึก ษาเกี่ยวกับฮวงจุ้ยไปยังแต่ ละภูมิภ าค เพื่อ น้า มา
เปรียบเทียบถึงความเชื่อ การก่อรูป และการสร้างพืนที่ของฮวงจุ้ย แต่ละแห่งว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการน้าฮวงจุ้ยไปใช้
2.6 ปัจจุบันพบว่านอกจากฮวงจุ้ย แล้ว มีโหราศาสตร์ที่มีอยู่ในสังคมไทย จ้านวนมาก
ควรจะได้มีก ารศึก ษาถึง โหราศาสตร์อื่น ๆ เพิ่ม เติม ที่ส่ง ผลต่อ กระทบต่อ สัง คม และสร้า ง
การเปลี่ยนแปลง เพื่อหาแนวทางในการน้าประโยชน์มาใช้ หรือเพื่อการป้องกัน
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รำยนำมผู้ให้สัมภำษณ์ในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรสัมภำษณ์เชิงเรื่องเล่ำ
ลำ
ดับ

ชื่อ

1 คุณณัฏฐ์ชา พงศ์สุภา

อำยุ

กำรศึกษำ

24 ปริญญาตรี

อำชีพ
พนักงานบริษัท ด้าน

วันที่
สัมภำษณ์

สนใจ

25 พ.ย. 58


การตลาด
2 คุณวนิฐา โกทะนุ

27 ปริญญาโท

ปัจจุบันท้างานที่บ้าน

18 ต.ค.58

3 คุณรัตยา บวรภัทรเดช

30 ปริญญาโท

ท้าธุรกิจส่วนตัว ผลิต

12 ต.ค. 58




ชินส่วนอะไหล่ยานยนต์
4 คุณธันยพร จารุไพศาล

32 ปริญญาโท

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

25 พ.ย.58

5 คุณโอฬาร กรองชิต

33 ปริญญาตรี

ท้ากิจการของตัวเอง

25 พ.ย.58

6 คุณปพิชญา โหระกุล

34 ปริญญาโท

พนักงานบริษัท+

5 พ.ย.58

36 ปริญญาตรี

8 คุณภิญนภัทร พงศ์พิสุทธินาถ 36 ปริญญาโท

เปิดส้านักงานบัญชี





ร้านกาแฟ
7 คุณสุริโย ลิขิตอิทธิรักษ์

เคยใช้

26 พ.ย.58



ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ บ.ซูโม 16 ต.ค.58


โต้ คอร์ปอเรชั่น
9 คุณศัลยา โฆสิระโยธิน

38 ปริญญาโท

ปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์

12 พ.ย.58

10 คุณรังสรรค์ โชคธนวิสุทธิ์

38 ปริญญาโท

ท้ากิจการของตัวเอง

16 ต.ค.58

11 คุณษิราชาธาร เนตรนัยทัด

39 ปริญญาโท

ท้าเครื่องหนัง พวกสมุด

25 พ.ย. 58





แฟ้ม
12 คุณนวลพรรณ ไม้แก

40 ปริญญาโท

ท้าธุรกิจครอบครัว

21 พ.ย.58

13 คุณทรรศนพร พิทยาพละ

41 ปริญญาตรี

บัญชีธุรการ ประมาณ

21 พ.ย. 58

14 คุณปนิตา ธีรภาพวงศ์

41 ปริญญาโท

นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

5 พ.ย. 58
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ลำ
ดับ

ชื่อ

15 คุณภูเทพ ดอนพวง

อำยุ

กำรศึกษำ

41 ปริญญาเอก

อำชีพ
ที่ปรึกษาด้านพลังงาน

วันที่
สัมภำษณ์
21 พ.ย. 58

ภาครัฐและเอกชน
16 คุณยาดา เลิศเรืองปัทกุล

42 ปริญญาตรี

ท้าธุรกิจครอบครัว

17 คุณกฤตรวี ธิติอมรวิทย์

42 ปริญญาตรี

ธุรกิจ food development 25 พ.ย. 58

สนใจ



12 ต.ค.58




ในปั๊มปตท.
18 คุณจีระพันธ์ เชิดชิด

44 ปริญญาตรี

รับเหมาก่อสร้าง

13 ต.ค. 58



19 คุณจาตุรงค์ เอกวัฒน์พานิช

46 ปริญญาตรี

อาชีพสัตวแพทย์

15 ตงค.58



20 คุณโชตธนะวัฒน์ ม้วนหรีด

45 ปริญญาตรี

เจ้าของธุรกิจเปลี่ยนดูแล 16 ต.ค. 58


รถยนต์
21 คุณจิรวัส ปุติวงศ์

46 ปริญญาตรี

ท้างานบริษัทเอกชน

18 ต.ค. 58


จัสมินกรุ๊ป
22 คุณวรนันต์ อมรเวชกุล

46 ปริญญาโท

ผจก.ส้านักงานความ

เคยใช้

11 พ.ย.58


ปลอดภัย
23 คุณสมมุติ รัตนประเสริฐ

48 ปริญญาโท

เจ้าของโรงงานพลาสติก 21 พ.ย. 58



24 คุณโทกิจ ทองกูลธรรมวงศ์

50 ปริญญาตรี

น้าเข้าวัสดุทันตกรรม

25 พ.ย. 58



25 คุณกาลภาคภูมิ กมลโรจน์ไชย

53 ปริญญาโท

ที่ปรึกษาอุตสาหหรรม

16 ต.ค. 58

26 ดร.ชลชนก วีรวรรณ

53 ปริญญาเอก

ธุรกิจบริษัทจัดฝึกอบรม 16 ต.ค. 58

27 คุณสุรศักดิ์ อ้านวยประวิทย์

53 ปริญญาเอก

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ 25 พ.ย. 58
รายย่อย
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ลำ
ชื่อ
ดับ
28 คุณดวงพร ตังคนังนุกูล

อำยุ

กำรศึกษำ

อำชีพ

55

ปริญญาโท

ท้าธุรกิจครอบครัว

วันที่
สัมภำษณ์
5 พ.ย. 58

29 คุณสายแสง สุธีสร

58

ปริญญาตรี

ท้ากิจการของตัวเอง

16 ต.ค. 58

30 คุณจิรา ภูกลิ่นสุคนธ์

58

ปริญญาตรี

ลูกจ้างบริษัทเอกชน

21 พ.ย. 58

31 คุณ.มาโนช ประภาษานนท์

61

ปริญญาตรี

8 ต.ค. 58

32 คุณวิศิษฏ์ เตชะเกษม

57

ปริญญาโท

โหราจารย์/ แต่ง
หนังสือ / รายการ
โหราจารย์ /
สถาปนิก/ แต่ง
หนังสือ/ อบรม

สนใจ

เคยใช้






13 พ.ย. 58


ภำคผนวก ข
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์จัดเก็บข้อมูล
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ภำคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
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แนวทำงตัง้ คำถำมที่ใช้ในสัมภำษณ์เชิงเรื่องเล่ำ
หัวข้ อ“ฮวงจุ้ย” การจัดการความเชื่อ การสร้ างพืน้ ที่ทางสังคมด้ วย
ภาคปฏิบัตกิ ารทางวาทกรรม
ข้อที่ 1. ที่มำ และควำมเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
1. มีคิดว่าฮวงจุ้ยคืออะไร
1.1 ท้าไมถึงสนใจ ฮวงจุ้ย
ข้อที่ 2.ภำคปฏิบัติกำรและกำรก่อรูปของฮวงจุ้ย
2. ฮวงจุ้ยเข้ามาในชีวิต ได้อย่างไรบ้าง
2.1 ช่องทางใดที่คดิ ว่าทีอิทธิพลต่อการน้าฮวงจุ้ยมาใชัมากที่สุด
ข้อที่ 3. การสร้ างพืน้ ทีท่ างสังคมด้ วยภาคปฏิบัตกิ ารทางวาทกรรม
3. คิดว่าฮวงจุ้ย สามารถช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ เพราะอะไร
3.1 มีความต้องการน้าฮวงจุ้ยมาใช้เพื่ออะไรบ้าง
4. คิดว่าฮวงจุ้ย มีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างไร
4.1คิดว่าจะอยู่ในสังคมไทยได้หรือไม่
5.ปัญหาและค้าแนะน้าเกีย่ วกับฮวงจุ้ย
รายละเอียดผู้กรอกค้าถาม ชื่อ………………………….นามสกุล……………………….……
เพศ.......ชาย ......หญิง อายุ .......ปี อาชีพ………………………………………………...
ประสบการณ์การใช้ฮวงจุ้ย ..........เคย ..........ไม่เคย วันที่สัมภาษณ์……………………...
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ข้อที่ 1. มีคิดว่าฮวงจุย้ คืออะไร

1.1 ท้าไมถึงสนใจ ฮวงจุ้ย

ข้อที่ 2. ฮวงจุ้ยเข้ามาในชีวิต ได้อย่างไรบ้าง
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2.1 ช่องทางใดที่คดิ ว่าทีอิทธิพลต่อการน้าฮวงจุ้ยมาใชัมากที่สุด การแนะน้า การบอกต่อ หนังสือ
Internet การสัมมนา Website อื่น ๆ

ข้อที่ 3. คิดว่าฮวงจุย้ สามารถช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ เพราะอะไร

3.1 มีความต้องการน้าฮวงจุ้ยมาใช้เพื่ออะไรบ้าง

162

ข้อที่ 4. คิดว่าฮวงจุย้ มีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างไร

4.1 คิดว่าฮวงจุ้ยจะอยู่ในสังคมไทยได้หรือไม่
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5.ปัญหาและค้าแนะน้าเกีย่ วกับฮวงจุ้ย

ขอขอบพระคุณ

ภำคผนวก ง
รำยชื่อหนังสือทีเ่ กีย่ วข้องกับฮวงจุ้ย
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รายชื่อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย
ชื่อหนังสือ
ฮวงจุ้ย : ศาสตร์แห่งการพยากรณ์
ท้าเลดีร้าย
คู่มือเลือกท้าเลดูราศีบ้านอาศัย
ฮวงจุ้ย = Fung Sui

ผู้แต่งชาว
ต่างประเทศ
Sarah Rossback

Sarah Rossback

เฟิง-สุ่ย (ฮวงจุ้ย) : ภูมิลักษณ์
พยากรณ์
ฮวงจุ้ยภาควิชาการ

อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
แปล.
นรมิตร ลิ่วธนมงคล
อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์,
แปลและเรียบเรียง.
ละเอียด ศิลาน้อย
สินศักดิ์ วิศษิ ฐ์สกุล

เคหะพยากรณ์
พลิกต้านานความเชื่อและไสย
ศาสตร์จีน
ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์แห่งการ
ตกแต่งบ้าน Interior design
witFeng Shui : how to apply the
ancient Chinese art of placement

ผู้แปล/ผู้แต่ง

สุภาณี ปิยพสุนทรา แปล.
Evelyn Lip

บรรยง บุญฤทธิ์ แปล.

Sarah Rossback

อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
แปล.

ฮวงจุ้ย : ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ Sarah Rossback
ท้าเลดีร้าย = Feng Shui
หนังสือฮวงจุ้ย ภาควิชาการ เล่ม สี่
สุสานและฌาปนสถาน
ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ = Chinese
หลี่เหยินขุย และ
geomancy
คณะ
คู่มือเลือกท้าเลบ้าน 200 วิธี ตาม
หลักฮวงจุ้ย

อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
แปล.
สินศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล.
สินศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล,
วรรณธะ มโนภินิเวศ
ช. ศรีงิวราย แปล

สถานที่ผลิต
ส้านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า,
2530.
กรุงเทพฯ, เอช-เอน
การพิมพ์, 2530
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า,
2530.
กรุงเทพฯ : โอเดียนส
โตร์, 2530.
กรุงเทพฯ : หนังสือ
ฮวงจุ้ย, 2530.
กรุงเทพฯ : นานมี,
2530
กรุงเทพฯ : พี. วาทิน
พับลิเคชั่น, 2532.
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า,
2532.

กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า,
2535.
กรุงเทพฯ : ธารทอง,
2535.
กรุงเทพฯ : โมเดิร์น
ไลฟ์, 2536.
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า,
2536.
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ชื่อหนังสือ
บ้านถูกโฉลกตามหลักฮวงจุ้ย =
Feng shui for the home

ผู้แต่งชาว
ต่างประเทศ
Evelyn Lip

ฮวงจุ้ยส้านักดาวเหิน : คัมภีร์
โบราณเสริมสร้าง
โชคชะตา Feng-Shui and
Destiny
The best of feng-shui decoration

เรมอนด์ โหล

บ้านถูกโฉลกตามหลักฮวงจุ้ย =
Feng shui for the home
สุดยอดฮวงจุ้ย : บ้านแปดทิศ

Evelyn Lip
หลี่เหยินขุย

อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
แปล.

สถานที่ผลิต
ส้านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า,
2537.

อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
แปล.

กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า,
2537.

The art of decor vol.2

กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ,
2537.
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า,
2537.
กรุงเทพฯ : หมายเหตุ ,
2537.
กรุงเทพฯ : สร้อยทอง,
2538.

ผู้แปล/ผู้แต่ง

อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
แปล.
วรรณธะ มโนภินิเวศ แปล

ฮวงจุ้ยป้ายร้านค้า : ศาสตร์และ
ศิลป์แห่งการเสริมสร้างฮวงจุ้ย
ร้านค้าให้สมบูรณ์
ปรับปรุงการออกแบบตกแต่ง
ซง, เช่า กวง
ภายใน แก้ไขกี่ในส้านักงาน เพิ่ม
ก้าไรในสถานประกอบธุรกิจตาม
หลักฮวงจุ้ย ฉบับศึกษาได้ง่ายด้วย
ตนเอง

ม. อึงอรุณ แปล

วินัย คงเจริญยิ่ง เรียบเรียงแปลจากภาษาจีน

กรุงเทพฯ : เส้น
ดินสอ, 2538

ปรับปรุงแก้ไขฮวงจุ้ย เปิดทางให้
เงินไหลมา

วินัย คงเจริญยิ่ง เรียบเรียงแปลจากภาษาจีน

กรุงเทพฯ : เส้น
ดินสอ, 2538

อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
แปล

กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ,
2538.

ประกายธรรม ไชยแถน.

กรุงเทพฯ : เดลฟี
ส้านักพิมพ์, 2539

ไขปริศนาเครื่องหมายการค้าตาม
หลักฮวงจุ้ย The design & feng
shui of logos, trademarks &
signboards
ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่
อยู่อาศัย

Evelyn Lip
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ชื่อหนังสือ
ตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ย
ต้ารา "ฮวงจุ้ยไทย" ชัยภูมิศาสตร์
Feng shui bai da เฟิง สุ่ย ไป่ ต๋า
Chinese geomancy : a layman's
guide to Feng Shui
Feng shui for the home

ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์แห่งการ
อยู่อาศัย
ฮวงจุ้ยและสถาปัตยกรรม :
ต้านานแห่งศาสตร์และศิลป์ใน
การวิเคราะห์ ส้าหรับชีวิต
สมัยใหม่
ฮวงจุ้ยประยุกต์ : ภูมิพยากรณ์
ส้าหรับธุรกิจและการอยู่อาศัย
Feng Shui for beginners
สู่สหัสวรรษใหม่ด้วยใจมั่น ...
ต้านานฮวงจุ้ย
ค้าขายให้ร่้ารวยด้วยหลักฮวงจุ้ย
อย่างง่าย
ฮวงจุ้ยและทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่
ของประเทศไทย
ฮวงจุ้ยส้าหรับผู้อยู่ทาวน์เฮ้าส์

ผู้แต่งชาว
ต่างประเทศ
ไป๋เฮ่อหมิง

สถานที่ผลิต
ส้านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
วัชรี สีสุวรรณ, อ้านวยชัย กรุงเทพฯ : สร้อยทอง
ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ แปล
, 2539.
สมเจตน์ แสงค้า ณ เวียงค้าพู. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง,
2540.
Song Shao Guang
Qin shi yuan chu ban
she, 1992. (2535)
Lip, Evelyn
Singapore : Time
books International,
c1984 (2537)
Lip, Evelyn
Singapore : Time
Books International,
c1986.(2539)
ศิขริน ปีตะวัน.
กรุงเทพฯ : สร้อยทอง,
2541.
ธนัชชา บูม เรียบเรียง.
กรุงเทพฯ : แสงดาว,
2541

Richard Crare

ผู้แปล/ผู้แต่ง

นภฉัตร แปล

กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง,
2542.

ธนัชชา เรียบเรียง.

กรุงเทพฯ : สร้อยทอง
, 2543.
กรุงเทพฯ : ไพลิน,
2544.
กรุงเทพฯ : บ.ฐานการ
พิมพ์, 2544.
กรุงเทพฯ : บริษัท
ควอลิตีวอยช์, c2545.

หยก ตังธนาวัฒน์.
โดย ประดิษฐ์ พีระมาน.
วิศิษฏ์ เตชะเกษม.
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ชื่อหนังสือ

ผู้แต่งชาว
ต่างประเทศ

ผู้แปล/ผู้แต่ง

ไขปริศนาฮวงจุ้ย ตามหลักเหตุ
และผล
ฮวงจุ้ยไทย ชัยภูมิศาสตร์ : ภาค
ปฐมภูมิ

มาโนช ประภาษานนท์.

ฮวงจุ้ย การสร้างบ้าน-ต่อเติมบ้าน

มาโนช ประภาษานนท์.

เคล็ดลับตกแต่งภายในตามหลัก
ฮวงจุ้ย
วิเคราะห์ฮวงจุ้ย : บ้านเดี่ยว
ทาวน์เฮาส์ คอนโดฯ
วิเคราะห์ฮวงจุ้ย : โรงงาน
ส้านักงาน ร้านค้า
สารพันปัญหาฮวงจุ้ย ฉบับ
มั่งมีศรีสุข
สารพันปัญหาฮวงจุ้ย ฉบับโชค
ลาภทับทวี
คู่มือแก้ฮวงจุ้ยทาวน์เฮาส์และ
ตึกแถว
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตกแต่งบ้าน
ตามหลักฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ยบ้านและสวน

มาโนช ประภาษานนท์.

เทคนิคซือบ้านและที่ดินตามหลัก
ฮวงจุ้ย
บัญญัติ 10 ประการของฮวงจุ้ย
ร้านค้า
หลักฮวงจุ้ย

มาโนช ประภาษานนท์.

สมเจตน์ แสงค้า ณ เวียง
ก้าพู.

มาโนช ประภาษานนท์.
มาโนช ประภาษานนท์.
มาโนช ประภาษานนท์.
มาโนช ประภาษานนท์.
มงคล ไพศาลวาณิช เรียบ
เรียง.
ศักดิ์เดช ถิรบุตร
ศักดิ์เดช ถิรบุตร

มาโนช ประภาษานนท์.
ซง เช่า กวง

วินัย คงเจริญยิ่ง แปล.

สถานที่ผลิต
ส้านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน,
2545.
กรุงเทพฯ : One
World Publishing,
2545.
กรุงเทพฯ : มติชน,
2545.
กรุงเทพฯ : มติชน,
2546.
กรุงเทพฯ : มติชน,
2546.
กรุงเทพฯ : มติชน,
2546.
กรุงเทพฯ : มติชน,
2546.
กรุงเทพฯ : มติชน,
2546.
กรุงเทพฯ : ไพลิน,
2546.
กรุงเทพฯ : ไพลิน,
2546.
กรุงเทพฯ : ไพลิน,
2546.
กรุงเทพฯ : มติชน,
2546.
กรุงเทพฯ : มติชน,
2546.
กรุงเทพฯ : บริษัทสาร
สาร มาร์เก็ตติง, 2546.
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ฮวงจุ้ยและสถาปัตยกรรม :
ต้านานแห่งศาสตร์และศิลป์ใน
การวิเคราะห์ ส้าหรับชีวิต
สมัยใหม่
100 วิธีดูบ้านดี-บ้านร้ายตามหลัก
ฮวงจุ้ย

ผู้แต่งชาว
ต่างประเทศ

เหอ เจา ควง

ผู้แปล/ผู้แต่ง
ธนัชชา บูม เรียบเรียง.

กรุงเทพฯ : แสงดาว,
2546

พชรพงษ์ พรายมณี แปล.

กรุงเทพฯ :
ส้านักพิมพ์บ้าน
พยากรณ์, 2546.
กรุงเทพฯ : มติชน,
2546.
กรุงเทพฯ : แสงดาว,
2547.

เคล็ดลับการแก้ฮวงจุ้ยด้วยตนเอง

มาโนช ประภาษานนท์.

ฮวงจุ้ยของสวัสดิมงคล

สิตางศุ์

หลักฮวงจุ้ย 200 ข้อ ส้าหรับ
ลักษณะบ้านที่ดี
ปาฏิหาริย์...ฮวงจุ้ย

ม. อึงอรุณ

ฮวงจุ้ยมงคล ฉบับวิธีแสวงลาภ
อีฉานจฺวซี ื่อ
ลอย ลาภเสี่ยง และเสริมดวงพนัน
ฮวงจุ้ยส้านักปากัว-หลอซู

ลิลเลียน ตู

ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ในมิติ
ของซินแส สถาปนิก วิศวกร
เคล็ดลับฮวงจุ้ย : วิธีเลือกต้าแหน่ง ไช่ หมิงหาน
และวันเวลามงคล
ฮวงจุ้ยโชคลาภ 195 เคล็ดจัดบ้าน
ร่้ารวย

สถานที่ผลิต
ส้านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์

ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล,
ธิตินัย พันธุ์วิชาติกุล.
พัลลภ อ้าพันกูล

กรุงเทพฯ : แสงดาว,
2547.
กรุงเทพฯ : นิรมิต,
2548.
[กรุงเทพฯ] : เต๋า
ประยุกต์, 2548.

อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์]. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า
กรุ๊ป, 2548.
เวชสวรรค์ หล้ากาศ.
กรุงเทพฯ : มติชน,
2548.
พัลลภ อ้าพันกูล แปล.
เมธี เลิศธนจินดา.

กรุงเทพฯ : เต๋า
ประยุกต์, 2549.
กรุงเทพฯ : เมาฬี,
2549.
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ผู้แต่งชาว
ต่างประเทศ

จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยยุค 8
อมตะแห่งฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ยที่บ้าน ท้าเองก็ได้...ง่ายจัง
ฮวงจุ้ยที่ท้างาน ท้าเองก็ได้...ง่ายจัง
คัมภีร์ฮวงจุ้ยบ้านมงคล
ไขรหัสลับด้วยฮวงจุ้ย = Feng
Shui
ฮวงจุ้ยคัมภีร์พลิกชะตาฟ้า :
ภาคชัยภูมิ
วิธีปรับฮวงจุ้ยบ้านให้พร้อมอยู่
พลังฮวงจุ้ย
จัดบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ยเพื่อ
ความรักที่ยั่งยืนและเปี่ยมสุข
ฮวงจุ้ยจัดบ้านเสริมดวงชีวิตคู่
แต่งสวนให้ถูกฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ยไทย ชัยภูมิศาสตร์ : ภาค
ปฐมภูมิ
เปิดต้านานเทศกาลเชงเม้ง ไหว้
แล้วเฮง อยู่เย็นเป็นสุข

ซินแสหลิน

สถานที่ผลิต
ส้านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
เกรียงไกร บุญธกานนท์
กรุงเทพฯ : ชมรมภูมิ
โหราศาสตร์, 2549.
คงภัค วิมานอมรแมน
2549.
อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์. กรุงเทพฯ : อัศจรรย์,
2549.
อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์. กรุงเทพฯ : อัศจรรย์,
2549.
รัชชานนท์ เพลินธรรมุคณ. กรุงเทพฯ : มั่งมีศรีสุข
, 2549
คลังจินดา คลังเงินตรา
นนทบุรี : คลังจินดา
,2550
ZTarot, พิภัทรา กาญจนวุฒิ กรุงเทพฯ : ปราณี
ธรรม.
เจริญบล็อกและการ
พิมพ์, 2550
ณัฐสุดา จันทนยิ่งยง
กรุงเทพฯ : บ้าน
พยากรณ์, 2550.
สรวง ทองค้า
กรุงเทพฯ : D.ดี,
2550.
ไพศาล ตังพาณิชยกุล.
กรุงเทพฯ : เอ็ม มีเดีย,
2550.
ปีเตอร์ หยาง.
กรุงเทพฯ : เพชร
ประกาย, 2550.
พัฒน์ พิชาน.
กรุงเทพฯ : ไทยควอ
ลิตีบุ๊คส์, 2550.
สมเจตน์ แสงค้า ณ เวียง
กรุงเทพฯ : บริษัท
ก้าพู.
ยูก้า คิม รีโอ, 2550.
ตาบอดส่องตะเกียง, กิ่งกมล กรุงเทพฯ : วาไรตี
ประวรรณา แปล.
มีเดีย, 2550.
ผู้แปล/ผู้แต่ง
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ผู้แต่งชาว
ต่างประเทศ

จัดบ้านจัดสวนแบบนียิ่งอยู่ยิ่งรวย
บ้านรวยด้วยฮวงจุ้ย

ฟู จือ หมิง

ก้าวกระโดด...สู่ความส้าเร็จ...
ด้วยฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ย : ฤกษ์งามยามดี ปลูกบ้านตังศาลพระภูมิ
ตกแต่งร้านค้า-ส้านักงานให้มั่งคั่ง
ร่้ารวย ด้วยหลักฮวงจุ้ย
คู่มือแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านด้วยตัวเอง :
จัดให้ดีทีละห้อง
ขจัดความรกรุงรังในบ้านด้วย
Karen Kingston
ฮวงจุ้ย Clear your clutter with
feng shui
The illustrated encyclopedia of
Lillian Too
Feng Shui
Space clearing : how to purify
Linn, Denise
and create harmony in your home
Feng shui in the home : creating
harmony in the home

O'Briend,
Silbhan.

Feng shui style : the Asian art of Skinner, Stephen.
gracious living
Feng shui your home, garden,
Hale, Gill.
office and life : achieving health,
happiness and prosperity though
the ancient art of placement

สถานที่ผลิต
ส้านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
อนันต์ ตังจงกิจเจริญ.
กรุงเทพฯ : ชบา พับ
ลิชชิ่ง เวิร์กส, 2550.
พงศ์สดายุ นาคทอง แปล. กรุงเทพฯ : เจ้าส้านัก,
2550.
อาจารย์อัปสร.
กรุงเทพฯ : มู่หลาน,
2550
ส. มหานาค.
นนทบุรี : ส้านักพิมพ์
วี.ที.เอส., 2550
อนันต์ ตังจงกิจเจริญ.
กรุงเทพฯ : ชบา พับ
ลิชชิ่ง เวิร์กส, 2550.
อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ กรุงเทพฯ : อัศจรรย์,
2550.
ปรียพรรณ มีสุข แปล.
กรุงเทพฯ : คอนเซ็ปต์
บุ๊กส์, 2550.
ผู้แปล/ผู้แต่ง

Shaftesbury, Dorset :
Element, 1999.(2542)
London : Ebury
Press, c2000.(2543)
Singapore : Periplus,
c2002. (2545)
Singapore : Periplus,
c2003.(2546)
London : Southwater,
c2003.(2546)
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Feng shui garden design :
creating serenity
108 เคล็ดลับปรับฮวงจุ้ยให้ทันใจ
ด้วยตนเอง Fast feng shui

ผู้แต่งชาว
ต่างประเทศ
Antonia Beattie

สถานที่ผลิต
ส้านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
Singapore : Periplus,
2003.(2546)

อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ แปล

กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด
ยูเคชั่น, 2551.

จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยเก้าดาว
T. Raphael
Feng Shui : arranging your home Simons
for health and happiness with
personalized astrological charts

อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
แปล.

กรุงเทพฯ : แสงดาว,
2551.

วิธีปรับฮวงจุ้ยบ้านให้พร้อมอยู่

ณัฐสุดา จันทนยิ่งยง.

กรุงเทพฯ : บ้าน
พยากรณ์, 2551.
กรุงเทพฯ : แสงดาว,
2551.

มือใหม่ฝึกใช้ฮวงจุ้ย The
complete idiot's guide to feng
shui
ฮวงจุ้ยมงคล ฉบับคริสตัลน้าโชค

Stephenie
Roberts

ผู้แปล/ผู้แต่ง

Elizabeth Moran , อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
Master Joseph Yu แปล.
and Master Val
Blktashev
เฉิน กั๋วเฉิง
พัลลภ อ้าพันกูล แปล.

ฮวงจุ้ยถูกหลัก 200 แบบ

สิตางศุ์ [นามแฝง]

การตกแต่งแสงสีตามหลักฮวงจุ้ย

ม. อึงอรุณ.

แก้ไขความอัปมงคลในบ้านด้วย
หลักฮวงจุ้ยเพื่อเสริมสุขภาพ เรียก
โชคลาภและสร้างความร่้ารวย
ฮวงจุ้ยเรือนหอ

ไพศาล ตังพาณิชยกุล.

ฮวงจุ้ยน้าโชคฉบับวิธีออกแบบ
และปรับแต่งฮวงจุ้ยด้วยตนเอง

ตติธัช ทรัพย์รุ่งเรือง.
ไป๋ เฮ่อหมิง

พัลลภ อ้าพันกุล แปล.

กรุงเทพฯ : เต๋า
ประยุกต์, 2551.
กรุงเทพฯ : แสงดาว,
2551.
กรุงเทพฯ : ไทยควอ
ลิตีบุ๊คส์, 2551.
กรุงทพฯ : เจ พลัส
มีเดีย, 2551.
กรุงเทพฯ : เครือเถา,
2551
กรุงเทพฯ : เต๋า
ประยุกต์, 2551.
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เคล็ดลับรวยด้วยฮวงจุ้ยร้านค้า

ผู้แต่งชาว
ต่างประเทศ
เฟยหยุนซานเห
ยิน

แต่งเติมเสริมฮวงจุ้ย

ผู้แปล/ผู้แต่ง
พัลลภ อ้าพันกูล แปล.
มาโนช ประภาษานนท์.

คัมภีร์ฮวงจุ้ย

ฟู จือ หมิง

พงศ์สดายุ นาคทอง แปล.

ฮวงจุ้ยคอนโดมิเนียมและ
อพาร์ตเมนต์ Feng Shui for
condominium & apartment
buyers

Joey Yap

อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
แปล.

100 วิธีฮวงจุ้ยน่ารู้

ตัน มิง ฉัน

ไอรีน เป แปล.

ฮวงจุ้ยทางเลือก H2O3
Alternative Feng Shui

สรกฤช พงศ์ศุภนิมิต.

แก้ปัญหาธุรกิจและชีวิตด้วย
ฮวงจุ้ย
ถอดเกร็ดฮวงจุ้ย

มานพ ศิริชวลิต.

วิธีดูฮวงจุ้ยด้วยตัวเอง

ณัฐสุดา จันทนยิ่งยง.

มาโนช ประภาษานนท์.

ฮวงจุ้ยภายนอกบ้าน

Joey Yap

ฮวงจุ้ยกับความงาม Beauty feng
shui : chinese techniques for
unvelling your inner beauty
181 เคล็ดฮวงจุ้ย

Chao-Hsiu Chen

อ้านายชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
แปล.
อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
แปล.
ม. อึงอรุณ.

สถานที่ผลิต
ส้านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
กรุงเทพฯ : เต๋า
ประยุกต์, 2551.
กรุงเทพฯ : มติชน,
2551.
กรุงเทพฯ : เจ้าส้านัก,
2552.
กรุงเทพฯ :
เนชั่นบุ๊คส์, 2552.

กรุงเทพฯ : ดวงกมล,
2552.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์
พรินติงแอนด์พับลิช
ชิ่ง 2552.
กรุงเทพฯ : Think
Beyond, 2552.
กรุงเทพฯ : มติชน,
2552
กรุงเทพฯ : บ้าน
พยากรณ์,2553
กรุงเทพฯ :
เนชั่นบุ๊คส์, 2553.
กรุงเทพฯ : แสงดาว,
2553.
กรุงเทพฯ : เอ็มทีบุ๊ค ,
2553.
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ฮวงจุ้ยภายในบ้าน = Feng Shui
for homebuyers-interio
คัมภีร์ฮวงจุ้ยอัจฉริยะ "มังกร
มงคล"

ผู้แต่งชาว
ต่างประเทศ
Joey Yap

ผู้แปล/ผู้แต่ง
อ้านายชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
แปล.
รัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ.

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยบ้าน

กชกร พรมไชย.

ฮวงจุ้ยดีงานนีมีแต่รุ่ง

ทศพร ศรีตุลา

ฮวงจุ้ยสุขภาพ : ตรวจบ้าน ตรวจ
โรค

มาโนช ประภาษานนท์.

บ้านน่าอยู่เพราะรู้หลักฮวงจุ้ย

เบญจธรรม รักษ์ธรรม

จัดฮวงจุ้ยดีก็มีสุข

นะโอะอิ ยูมิริ

ช่อลดา เจียมวิจักษณ์ แปล.

ฮวงจุ้ยทันสมัยเรื่องจริงใกล้ตัว =
Modern Feng Shui
โมเดิร์นฮวงจุ้ย สไตล์ likeme

ตะวัน เลขะพัฒน์.

ฮวงจุ้ย 12 ราศี : ปรับแล้วดีเปลี่ยน
แล้วเฮง
ฮวงจุ้ยบ้านดี : ชีวิตนีมีชัยไปกว่า
ครึ่ง

เฮง นิรันดร์.

รอบรู้เรื่องฮวงจุ้ยเพื่อการอยู่อาศัย
ที่เป็นสุข

ภควัต ฟูสกุลธรรม

วรางค์รัตน์ รัตนบ้ารุง.

กิตติภพ ภักดียิ่งยง.

สถานที่ผลิต
ส้านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
กรุงเทพฯ :
เนชั่นบุ๊คส์, 2553.
ปทุมธานี : มั่งมีศรีสุข
,.2553.
กรุงเทพฯ : Lips,
2554.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์
พรินติงแอนด์พับลิช
ชิ่ง How-to, 2554.
กรุงเทพฯ : มติชน,
2554
กรุงเทพฯ : ต้นธรรม,
2554.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์
พรินติงแอนด์พับลิช
ชิ่ง, 2555.
กรุงเทพฯ : โฮมบาย
เอร์ไกด์, 2555.
กรุงเทพฯ : ทรู
ดิจิตอล คอนเท้นท์
แอนด์ มีเดีย, 2555.
กรุงเทพฯ : Minibear
Publishing, 2555.
กรุงเทพฯ : คุณธรรม,
2555.
กรุงเทพฯ : แพรธรรม
, 2555.
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ผู้แต่งชาว
ต่างประเทศ

ฮวงจุ้ยเถ้าแก่มั่งคั่งรุ่งเรือง
500 เคล็ดลับปรับฮวงจุ้ย บ้าน
ร่มเย็น คนร่้ารวย
จัดสวนรอบบ้าน...
ด้วย "หลักฮวงจุ้ย"
ฮวงจุ้ยปรับบ้านเปลี่ยนชีวิต =
Joey Yap
Pure feng shui
ฮวงจุ้ยบ้านดี : ชีวิตนีมีชัยไปกว่า
ครึ่ง
ฮวงจุ้ย : แก้ไขสิ่งปลูกสร้างให้ถูก
หลักเพื่อสิริมงคลของผู้อาศัย
จัดฮวงจุ้ยถูกวิธี กวักโชคดีเข้าบ้าน

สถานที่ผลิต
ส้านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
มาโนช ประภาษานนท์.
กรุงเทพฯ : มติชน,
2556.
เสฎฐกรณ์ โชคศิริกุลชัย.
กรุงเทพฯ : เก็ท ไอ
เดีย, 2556.
อภิชาติ ศรีสอาด, จันทรา อู่ กรุงเทพฯ : นาคา
สุวรรณ.
อินเตอร์มีเดีย, 2556.
อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ กรุงเทพฯ :
แปล.
เนชั่นบุ๊คส์ม, 2557.
กิตติภพ ภักดียิ่งยง.
กรุงเทพฯ : คุณธรรม,
2557.
เบญจธรรม รักษ์ธรรม.
กรุงเทพฯ : ต้นธรรม,
2557.
ปาวัน การสมใจ แปล.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์
ฮาวทู, 2558.
ผู้แปล/ผู้แต่ง

ภำคผนวก จ
ภำพกิจกรรมกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

177

ภาพที่ 7 สัมภาษณ์ และแสดงความคิดเห็น อาจารย์มาโนช ประภาษานนท์ 8 ตุลาคม 2558

ภาพที่ 8 สัมภาษณ์ และแสดงความคิดเห็น อาจารย์วิศิษฐ์ เตชะเกษม 13 ตุลาคม 2558
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ภาพที่ 9 สัมภาษณ์ และแสดงความคิดเห็น ที่ สมาคมธรรมศาสตร์ พระรามที่ 4, 16 ตุลาคม 2558

ภาพที่ 10 สัมภาษณ์ และแสดงความคิดเห็น ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ SCB Park ,14-15
พฤศจิกายน 2558
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ภาพที่ 11 สัมภาษณ์ และแสดงความคิดเห็น ที่ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23, 12 พฤศจิกายน 2558

ภาพที่ 12 สัมภาษณ์ และแสดงความคิดเห็น ที่ โรงแรมอริสตัน สุขุมวิท 24 25พฤศจิกายน 2558
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ภาพที่ 13 สัมภาษณ์ และแสดงความคิดเห็น ที่โรงแรม Viva Garden สุขุมวิท 62 , 13 ธันวาคม 2558
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ประวัตผิ ู้วิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2555
ประวัตกิ ารท้างาน
พ.ศ. 2532-2536
พ.ศ. 2536-2540
พ.ศ. 2540-2541
พ.ศ. 2541-2548
พ.ศ. 2545-2546
พ.ศ. 2548-2549
พ.ศ. 2549-2551
พ.ศ. 2551-2553
พ.ศ. 2553-2558
ปัจจุบัน

นายสมชัย เจริญวรเกียรติ
3/112 ตรอกวัดราชสิทธาราม ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
Email : somchai48@gmail.com Tel. 0814363483

ปริญญาศิลปบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์) คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาเคหพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
บริษัทสยามวู๊ดเด้น โปรดักซ์ จ้ากัด
บริษัท หลุยส์ ตีเลียวโนเวนส์ จ้ากัด
บริษัท อีสเทอร์สตาร์ เรียลเอสเตท มหาชน จ้ากัด
บริษัท ซี พี เซเว่นอีเลฟเว่น จ้ากัด มหาชน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย การตลาด
บริษัท แอดวานด์อโกร จ้ากัด
บริษัทเซนทรัล ฟู๊ดรีเทล จ้ากัด
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากัด มหาชน
บริษัท โอลิมปิค กระเบืองไทยจ้ากัด มหาชน
ผู้บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้บรรยายพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยเครดิต
ที่ปรึกษาบริษัท ฯ ให้ค้าปรึกษาด้านการออกแบบ และฮวงจุ้ย

