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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อ อธิบายศาสตรการดูฮวงจุยดวยองคความรูทางวิทยาศาสตร และเพื่อ จัด
หมวดหมู ฮ วงจุ ย ที่ไ ด อ ธิบ ายดว ยองค ค วามรู ท างวิ ท ยาศาสตร สํา หรั บเป น ฐานข อมู ล ในการนํา ไปใช จั ด การเรีย นรู ที่
สอดคลองกับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา โดยมีลักษณะเปนการวิจัยเชิงวิเคราะหเอกสาร และ
ศึกษาวิเคราะหศาสตรการดูฮวงจุยในภาคปฏิบัติซึ่งเปนขอแนะนําวาควรกระทําหรือไมควรกระทําเทานั้น ผลการวิจัย
ปรากฏดังนี้
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและศาสตรสาขาอื่นที่สามารถนํามาใชในการอธิบายใหเขาใจในเชิงของความเปน
เหตุเปนผลไดมี 8 สาขา โดยพบวา ศาสตรการดูฮวงจุยที่สามารถอธิบายดวยความรูมากกวา 2 สาขาขึ้นไปมีจํานวนมาก
ที่สุดคือรอยละ 34.1 รองลงมาไดแก สาขาวิชาทางดานสถาปตยกรรม รอยละ 27.5 สาขาวิชาดาราศาสตรและธรณีวิทยา
เทากับสาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดลอม คือรอยละ 8.7 สาขาวิชาชีววิทยา รอยละ 7.3 สาขาวิชาฟสิกส รอยละ 6.5 สาขาวิชา
ทางดานสังคมวัฒนธรรม รอยละ 3.6 สาขาวิชาจิตวิทยา รอยละ 2.9 และสาขาวิชาเคมีมีจํานวนนอยที่สุดคือ รอยละ 0.7
2. องคความรูเฉพาะในทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรที่สามารถนํามาใชในการอธิบายศาสตรการดูฮวงจุย ทั้ง
138 ขอ ไดแก สาขาวิชาฟสิกสซึ่งมากที่สุด คือรอยละ 18.1 สาขาวิชาดาราศาสตรและธรณีวิทยา รอยละ 13.8 สาขาวิชา
ชีววิทยา รอยละ 10.9 และ สาขาวิชาเคมี รอยละ 1.5
คําสําคัญ : ฮวงจุย องคความรูทางวิทยาศาสตร

Abstract
The purposes of this research were 1) to explain Fengsui by use Scientific knowledge, 2) to classify
Fengsui as follow Science subjects for use as database in Science instruction for level 3 – 4 students. This
research was document analysis research and to be specific to Observatory Fengsui.
Research finding as follow :
1. Science subjects and the others that can use for explain Fengsui are Architecture 27.5%,
Astronomy and Geology 8.7%, Health and Environment 8.7%, Biology 7.3%, Physics 6.5%, Sociology 3.6%,
Psychology 2.9%, Chemistry 0.7%, and Integrated many subjects 34.1%.
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2. There are 4 class of Fengsui that classified follow Scientific knowledge ; Physics 18.1%,
Astronomy and Geology13.8%, Biology 10.9%, Chemistry 1.5%.
Keywords : Fengsui, Scientific Knowledge

คํานํา

ฮวงจุยเปนศาสตรแขนงหนึ่งของชาวจีนที่ตกทอดมาคนรุนหลังและเปนที่นิยมแพรหลายในสังคมไทยปจจุบัน
เนื่อ งจากเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับ การเลือกทําเลที่ตั้งที่อยูอาศัยหรือแมกระทั่งสถานที่ทํางาน ซึ่งมักถูกมองวาเปน
โหราศาสตรที่งมงายไรสาระ แตหากพิจารณาขอหามขอปฏิบัติบางประการจะพบวาอาจสามารถอธิบายไดดวยความรูใน
สาขาตางๆ ไดอยางเปนเหตุเปนผล จึงสมควรที่จะนําฮวงจุยภาคปฏิบัติมาทําการศึกษาวิเคราะหดวยหลักเหตุผลในแขนง
วิชาตางๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของคนตะวันออกในสมัยที่ไดสรางระบบความรูเรื่องฮวงจุยเพื่อนํามาใชใหเกิดผล
ดีตอความเปนอยูของมนุษย โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย 2 ขอคือ 1) เพื่ออธิบายศาสตรการดูฮวงจุยดวยองคความรูทาง
วิทยาศาสตร และ 2) เพื่อจัดหมวดหมูฮวงจุยที่ไดอธิบายดวยองคความรูทางวิทยาศาสตรสําหรับเปนฐานขอมูลในการ
นําไปใชจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา

อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ตารางรวบรวมความรูฮวงจุยภาคปฏิบัติ ตารางวิเคราะหความรูทาง
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับการอธิบายฮวงจุยภาคปฏิบัติ โดยมีวิธีการศึกษาคือ รวมรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับศาสตรการดู
ฮวงจุยโดยยึดเอกสารที่ปรากฏในสํานักหอสมุดและวางจําหนายบนแผงหนังสือในชวงระหวางการวิจัย ซึ่งปรากฏผูเขียน
สํานักพิมพ ปที่พิมพ อยางชัดเจนและนาเชื่อถือ จากนั้นรวบรวมความรูเกี่ยวกับฮวงจุยภาคปฏิบัติ แลวศึกษาความรูทาง
วิทยาศาสตร แขนงตางๆ ทั้งวิทยาศาสตรบริสุทธิ์และวิทยาศาสตรประยุกต เชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร
ภูมิศาสตรและสถาปตยกรรม ที่สามารถชวยสนับสนุนขอปฏิบัติในการดูฮวงจุยภาคปฏิบัติใหมีความเปนเหตุเปนผล
ชัดเจนเป นรูป ธรรมได เพื่อ นําไปสูการจัด หมวดหมูฮ วงจุ ยที่ไ ดอธิบ ายด วยองคค วามรู ทางวิทยาศาสตรสํ าหรั บเป น
ฐานขอมูลในการนําไปใชจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดทํา
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย รวมทั้งตรวจสอบขอมูลความรูจากเอกสารเนื้อหาสาระ
ทางวิทยาศาสตรและศาสตรสาขาอื่นๆ จากนั้นนําเสนอขอมูลดวยการเขียนในเชิงพรรณนา

ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและศาสตรสาขาอื่นที่สามารถนํามาใชในการอธิบายใหเขาใจใน
เชิงของความเปนเหตุเปนผลไดมี 8 สาขา โดยพบวา ศาสตรการดูฮวงจุยที่สามารถอธิบายดวยความรูมากกวา 2 สาขาขึ้น
ไปมีจํานวนมากที่สุดคือรอยละ 34.1 รองลงมาไดแก สาขาดานสถาปตยกรรม รอยละ 27.5 สาขาดาราศาสตรและ
ธรณีวิทยา เทากับสาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดลอม คือรอยละ 8.7 สาขาวิชาชีววิทยา รอยละ 7.3 สาขาวิชาฟสิกส รอยละ
6.5 สาขาวิชาทางดานสังคมวัฒนธรรม รอยละ 3.6 สาขาวิชาจิตวิทยา รอยละ 2.9 และสาขาวิชาเคมีมีจํานวนนอยที่สุด
คือ รอยละ 0.7 ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนํามาจัดหมวดหมูเพื่อนําไปใชในการสอนวิทยาศาสตรได 4 หมวดวิชาหลัก คือ
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตรและธรณีวิทยา หากจัดหมวดหมูตามขอหามขอปฏิบัติของฮวงจุย จะแบงได 2 กลุม
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คือ ขอหามซึ่งไมควรทํา กับขอปฏิบัติซึ่งควรกระทํา และหากจัดหมวดหมูตามเนื้อหาขอหามขอปฏิบัติก็จะแบงไดเปน 6
กลุ ม ได แ ก เรื่ อ งของทิ ศ ทาง เรื่ อ งของการใช ส อยพื้ น ที่ เรื่ อ งของการประดั บ ตกแต ง เรื่ อ งของการกระทํ า เรื่ อ งของ
สภาพแวดลอม และเรื่องของการกอสรางการตอเติม
ตัวอยางความรูที่สามารถอธิบายศาสตรการดูฮวงจุยภาคปฏิบัติ อยางเชน ขอปฏิบัติที่วา ควรปลูกตนไมใหญไว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบานจะเปรียบเสมือนมีเทพเจาคุมครอง (ลิลเลียน ตู, 2548 : ตั้งกวงจือ, 2549 : นรินทร
ฤทธิ์, มปพ.: อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ, 2549) ซึ่งหากพิจารณาวาประเทศจีนนั้นมีที่ตั้งอยูในเขตอบอุนจนถึงเขตหนาว
ไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งนําเอาความหนาวเย็นและฝุนทรายมาดวย หากมีตนไมใหญอยูในทิศทาง
ดังกลาวก็จะชวยบังลมหนาวและฝุนที่จะเขาปะทะตัวบานและสรางความเจ็บปวยแกผพู ักอาศัยได ขอปฏิบัตินี้จึงสามารถ
นําความรูทางดานดาราศาสตรและธรณีวิทยา เรื่องลมมรสุม (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2549) ความรูเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร และความรูเรื่องของสุขภาพ (เอมอัชฌา
วัฒนบุรานนท, 2547)มาชวยอธิบายเพื่อแสดงความเปนเหตุเปนผลของศาสตรการดูฮวงจุยได

สรุปผลและเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา ศาสตรการดูฮวงจุยนั้น มีบางสวนที่สามารถอธิบายไดอยางเปนเหตุเปนผลดวยความรู
ทางวิทยาศาสตรแขนงตางๆ ทั้งนี้เปนเพราะวาศาสตรการดูฮวงจุยนั้นเปนภูมิปญญาของชาวจีนที่ตั้งอยูบนความเชื่อ
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับธรรมชาติและความสัมพันธกันของสรรพสิ่งตางๆ ตามแนวคิดของคัมภีรอี้จิงซึ่งเปนฐานความคิด
ของลัทธิเตาซึ่งไดใหความสําคัญกับความกลมกลืนและความสมดุลระหวางชีวิตกับธรรมชาติ (เวชสวรรค หลากาศ,
2549) ดังนั้น การดูทําเลที่ตั้งและการกอสรางหรือตกแตงอาคารสถานที่ตางๆ จึงตองคํานึงถึงความสมดุลและความ
เหมาะสมในดานตางๆ (ลิลเลียน ตู, 2548) ทั้งที่เปนความเหมาะสมกับการอยูอาศัยของมนุษย ความสัมพันธสอดคลอง
กับสภาพแวดลอม ความเหมาะสมตอดินฟาอากาศ ความสะดวกสบายในการใชสอย ความมั่นคงปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ และตอบสนองตอสภาพจิตใจของผูอยูสะทอนถึงการปฏิบัติตนในลักษณะที่เปนองครวม จึงทําใหขอหามขอ
ปฏิบัติหนึ่งๆ สามารถอธิบายไดดวยความรูมากกวา 1 แขนง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้คือ เนื่องจากงานวิจัยมีเวลาที่จํากัด ทําใหไมสามารถศึกษาถึงระบบแนวคิดได
อยางลึกซึ้ง จึงควรที่จะมีการขยายผลการศึกษาถึงระบบความคิดตางๆ จากฮวงจุยภาคทฤษฎีตอไป นอกจากนี้ยังควรหา
ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญทางดานศาสตรการดูฮวงจุยในพื้นที่เพื่อใหความรูและตรวจสอบผลการวิเคราะหเพื่อให
ผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้นดวย สําหรับขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชคือ ครูผูสอนควรทําความเขาใจ
ศาสตรการดูฮวงจุยและนําไปใชในฐานะเปนตัวอยางการปฏิบัติในชีวิตประจําวันของมนุษยที่มีเหตุมีผลโดยอาศัยความรู
ทางวิทยาศาสตรสนับสนุนการกระทําตางๆ โดยเลือกหมวดหมูของฮวงจุยที่เหมาะสมสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
ในวิชาวิทยาศาสตร
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