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คำนำสำนักพิมพ์
คำนำผู้เขียน (พิมพ์ครั้งที ่ 1)
คำนำผู้เขียน

  1.  ฮวงจุ้ยคืออะไรนะ
  2.  ก่อนเปิดหนังสือเล่มนี้
  3.  ข้อควรจำก่อนเริ่มต้นจัดฮวงจุ้ยบ้าน
  4.  บ้านนี้อยู่แล้วดี  
  5.  บ้านที่อาจารย์ช้างไปบ่อย  
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10.  ห้องนอนกับความรัก  
11.  ห้องนั่งเล่นกับความอบอุ่นในครอบครัว  
12.  ฮวงจุ้ยหน้าบ้านกับเงิน เงิน เงิน  
13.  ห้องพระกับกระบวนท่ารับมือสิ่งเร้นลับ  
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คำนำสำนักพิมพ์

หนังสือ ฮวงจุ้ยดี บ้านนี้มั่งมีศรีสุข ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 13 นี้ ได้ 

เพิม่เตมิเนือ้หาใหส้มบรูณม์ากยิง่ขึน้ เพือ่ใหผู้อ้า่นไดน้ำความรูจ้ากในเลม่ไปปรบัปรงุ 

บ้านของตัวเองให้น่าอยู่และถูกหลักฮวงจุ้ย ตามที่อาจารย์ช้างได้ให้คำแนะนำไว้ 

เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งซื้อบ้านใหม่ และคนที่มีบ้านอยู่แล้วอยากจะลองปรับ 

ฮวงจุ้ยเพื่อเปิดรับสิ่งดี  ๆ  เข้ามาในชีวิต เนื้อหาในเล่มข้มข้นตั้งแต่บทแรกจนถึง

บทสุดท้าย ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อปรับฮวงจุ้ยภายในบ้าน เช่น  

หอ้งนอน หอ้งรบัแขก หอ้งพระ หอ้งกนิขา้ว ตลอดจนฮวงจุย้นอกบา้นกม็คีำแนะนำ 

ที่ผู้อ่านสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

หากอยากปรับปรุงฮวงจุ้ยบ้าน หนังสือเล่มนี้ของอาจารย์ช้างไม่ทำให้ผู้อ่าน 

ผิดหวังอย่างแน่นอน

สำนักพิมพ์อมรินทร์ HOW - TO

มิถุนายน 2563ตัว
อย
่าง



คำนำผู้เขียน
(พิมพ์ครั้งที ่ 1)

ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการสภาพแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งเมื่อดูกัน 

จริง ๆ แล้ว สภาพแวดล้อมที่มีความสำคัญกับมนุษย์มีเพียงสองแห่ง คือ บ้านกับ 

ที่ทำงาน 

อยา่งไรกต็าม สิง่ทีฮ่วงจุย้พยายามจดัจรงิ  ๆไมใ่ชเ่รือ่งของแสง เงา การกัน้หอ้ง 

หรือการประดับตกแต่งให้สวยงาม แต่เป็นการจัดการกับ  ชี่ (Chi) หรือพลังที่มีอยู่ 

รอบตัวมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในสิ่งแวดล้อม ในสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต หรือแม้แต่ 

ในตัวเราก็มีพลังชี่ด้วย 

ผมขอยกตัวอย่างเช่น คนสองคนเดินเข้าไปในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งพร้อม ๆ  

กัน ทั้งที่สถานที่ดังกล่าวได้รับการออกแบบและตกแต่งอย่างสวยงาม แต่หนึ่งใน 

สองคนนั้นเมื่อเดินเข้าไปปุ๊บกลับเกิดความรู้สึกแปลก ๆ ปั๊บ เช่น อาจจะรู้สึกอึดอัด  

หงุดหงิดใจ อยากเดินออกไปจากที่นั่นเร็ว ๆ แต่อีกคนกลับไม่รู้สึกเช่นนั้น นั่นอาจ 

อธิบายตามหลักฮวงจุ้ยได้ว่า ชี่ของคนแรกไม่ถูกกับชี่ของสถานที่นั้น ขณะที่ชี่ในตัว 

ของคนที่สองเข้ากับชี่ของสถานที่แห่งนั้นได้ดีกว่า 

เชน่เดยีวกนั อาจมบีางครัง้ทีเ่ราเคยเดนิเขา้ไปในรา้นอาหารหรอืโรงแรมสกัแหง่ 

พรอ้มกบักลุม่เพือ่น แตม่เีราเพยีงคนเดยีวทีรู่ส้กึไมช่อบสถานทีแ่หง่นัน้ เปน็เรือ่งของ 

ความรู้สึกล้วน ๆ ไม่เกี่ยวกับการตกแต่งแต่อย่างใด
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ฮวงจุ้ยก็คือศาสตร์ท่ีพยายามจัดการกับพลังช่ีท่ีเรามองไม่เห็นด้วยตา แต่สามารถ 

สร้างความรู้สึกดีหรือไม่ดีให้เราได้นั่นเองครับ

บ่อยครั้งผมจึงเรียกฮวงจุ้ยว่า Chi Management หรือการจัดการชี่

ถ้าหากเราได้อยู่ในสถานที่ที่มีชี่เหมาะกับตัวเรา ก็จะรู้สึกอบอุ่น สบายใจ  

ตรงกันข้าม ถ้าได้อยู่ในที่ที่มีชี่ขัดกับเรา ก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ อึดอัด ซึ่งใน 

ความเป็นจริงแล้ว การใช้ชีวิตอยู่ในชี่ที่เหมาะหรือไม่เหมาะกับตัวเรามีผลกระทบ 

มากกว่าเรื่องของความรู้สึก กล่าวคือ จะส่งผลไปถึงสุขภาพ การเงิน การงาน  

ความรกั ฯลฯ ไดอ้ยา่งไมน่า่เชือ่ และสาเหตทุีฮ่วงจุย้สนใจบา้นกบัทีท่ำงานเปน็พเิศษ 

ก็เพราะว่า ทั้งสองแห่งเป็นสถานที่ที่คนเราใช้เวลาอยู่ในนั้นมากที่สุดนั่นเอง 

วิศวกรหรือสถาปนิกอาจมองบ้านเป็นเพียงอาคารสถานที่ แต่ฮวงจุ้ยจะมองว่า 

บ้านเป็นสิ่งมีชีวิต เปรียบเหมือนกับกองบัญชาการส่วนตัวหรือแหล่งกำเนิดชี่ที่ดีของ 

มนุษย์ ถ้าใครได้อยู่ในบ้านท่ีมีช่ีเหมาะสม ก็เท่ากับว่าคนคนน้ันมีพ้ืนท่ีในการบ่มเพาะ 

พลังให้ตัวเขา และได้รีชาร์จพลังทุกวัน เพราะการได้อยู่ในบ้านที่ดีก็เท่ากับการนำ 

ตัวเองไปอบช่ีท่ีดี ๆ เวลาก้าวเท้าออกจากบ้านก็จะมีพลังในการทำงาน มีเสน่ห์ต่อผู้คน 

รอบขา้ง เปรยีบไดอ้กีอยา่งวา่ การไดอ้ยูใ่นชีท่ีเ่หมาะก็เหมอืนกบัเวลาเราฉดีน้ำหอม 

คนที่ได้เจอเราก็จะรู้สึกสดชื่น ในขณะเดียวกัน ถ้าเราไปกินหมูกระทะ คนก็จะรู้ว่า 

หมอนี่ไปกินหมูกระทะมา แล้วก็คงไม่อยากจะเข้าใกล้เราเท่าไร
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บา้นทีจ่ดัฮวงจุย้ผดิ ๆ จะสรา้งชีท่ีไ่มเ่หมาะสม การอยูใ่นบา้นลกัษณะนีก้เ็หมอืน 

กับเรานั่ง ๆ นอน ๆ อยู่ในร้านหมูกระทะก็ว่าได้

บ้านที่มีฮวงจุ้ยดี นอกจากจะส่งผลดีอย่างที่เราสามารถสัมผัสได้จากผู้คน 

รอบข้างหรือปัจจัยภายนอกแล้ว ก็ยังส่งผลดีกับผู้อยู่อาศัยแบบที่เจ้าตัวสัมผัส 

ได้เองโดยตรงด้วย เช่น เรื่องสุขภาพ ใครที่นอนไม่ค่อยหลับ เมื่อจัดฮวงจุ้ยแล้ว 

ก็จะนอนหลับได้เต็มที่ขึ้น ใครที่ฟุดฟิดเจ็บป่วยปีละสามร้อยกว่าวันก็จะแข็งแรงขึ้น 

ความสมัพนัธข์องคนในบา้นกจ็ะดขีึน้ เรือ่งโชคหรอืการเกบ็เงนิเกบ็ทองกจ็ะทำไดด้ขีึน้ 

อีกทั้งยังส่งผลให้คนในบ้านมีวิธีคิดหรือการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย  

เพราะฉะนั้น บ้านที่ฮวงจุ้ยดีจึงเป็นบ้านที่ตอบโจทย์ด้านความรู้สึก ไม่ใช่เรื่อง 

ฟอร์มหรือฟังก์ชัน อย่างไรก็ดี ฮวงจุ้ยต้องให้ความสำคัญกับแสงสว่าง ความชื้น  

ทิศทางลม ดีไซน์ ฯลฯ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งด้วย แต่ทว่าสิ่งแรกที่ฮวงจุ้ย 

ให้ความสำคัญคือ “ความรู้สึก” 

บ้านที่มีฮวงจุ้ยดีคือบ้านที่เรารู้สึก “ชอบ” “รัก” และอยากอาศัยอยู่นั่นเองตัว
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ผมออกตัวไว้ก่อนว่า เราไม่สามารถจัดฮวงจุ้ยบ้านที่เหมาะกับคนทุกคนได้  

ฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่า หลังจากจัดฮวงจุ้ยแล้ว ไม่ว่าใครก็ตามเดินเข้ามาก็จะรู้สึก 

ชอบหรอืรกับา้นของเรา เพราะในความเปน็จรงิไมม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุ และไมม่ฮีวงจุย้ 

ทีใ่คร  ๆกอ็ยูไ่ด ้ มกีแ็ตฮ่วงจุย้ทีเ่หมาะกบัเราและสมาชกิในครอบครวัของเรามากทีส่ดุ 

ส่วนจะมีลักษณะอย่างไรนั้น แต่ละบ้านต้องไปจัดกันเอง 

บ้านก็เหมือนกับคนแหละครับ มนุษย์มีลมหายใจ บ้านก็มีลมหายใจ 

ความรูเ้รือ่งฮวงจุย้ในหนงัสอืเลม่นีจ้ะชว่ยใหค้ณุสามารถตอ่ลมหายใจใหก้บับา้น  

และบ้านก็จะช่วยให้คุณหายใจได้อย่างมีความสุข  

อ.ช้าง - ทศพร ศรีตุลา
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คำนำผู้เขียน

หนังสือฮวงจุ้ยดี บ้านนี้มั่งมีศรีสุข ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.  2555 และได้ 

การตอบรับที่ดีมากจากผู้อ่านจนพิมพ์ซ้ำถึง 12 ครั้ง

ในการพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 13 นี้มีการปรับเปลี่ยนปกใหม่และเพิ่มเนื้อหาบางส่วน 

เพื่อให้หนังสือสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ความตั้งใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้คือ อยากให้ผู้ที่สนใจศาสตร์ฮวงจุ้ย 

สามารถศึกษาหาความรู้และจัดฮวงจุ้ยบ้านได้ด้วยตนเอง 

โดยเนื้อหาในเล่มประกอบด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยที่หลากหลายตำรา บวกกับ 

ประสบการณก์ารดฮูวงจุย้ของผมเองมากกวา่ 20 ป ี จงึอยากแนะนำใหผู้อ้า่นคอ่ย ๆ  

ทำความเข้าใจในแต่ละบทจนจบเล่ม แล้วค่อยเริ่มนำความรู้มาปรับใช้กับที่อยู่อาศัย 

ของเรา ซึ่งวิธีการที่แนะนำในหนังสือเล่มนี้จะเป็นหลักฮวงจุ้ยที่ไม่จำเป็นต้องไปทุบ 

รื้อถอนให้เปลืองงบประมาณ 

เป้าหมายสำคัญทีสุดของการจัดฮวงจุ้ยบ้านก็คือ การให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน 

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ตัว
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ความสำเร็จของหนังสือเล่มนี้ต้องขอขอบคุณทุก  ๆ  ฝ่าย ทั้งกำลังใจจาก 

ครอบครวั ความรูจ้ากครบูาอาจารย์ บา้นทกุหลงัทีเ่คยไปดูฮวงจุย้ตลอด 20 กวา่ปี 

ที่ผ่านมา โอกาสจากสำนักพิมพ์อมรินทร์ HOW - TO และคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ 

ความไว้วางใจติดตามผลงานกันตลอดมา

เคล็ดลับสำคัญในการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือ อยากให้ทุกท่านอ่านด้วยจิตใจ 

ที่มีความสุข แล้วเราจะได้มีบ้านที่ฮวงจุ้ยดี อยู่แล้วมั่งมีศรีสุขครับ

อ.ช้าง - ทศพร ศรีตุลา

 Facebook : Facebook.com/Master.chang

 Instagram : Morchang

 Line Official Account : @Morchang
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ฮวงจุ้ย
คืออะไรนะ

หากแปลตามรูปศัพท์ ฮวงจุ้ย คือ ทฤษฎีที่ว่าด้วย 

ลมและน้ำ เพราะฮวงแปลว่า  ลม และจุ้ยแปลว่า  น้ำ  

แต่สิ่งที่ฮวงจุ้ยพยายามจัดการจริง ๆ คือ ชี่ 

ชี่จึงไม่ใช่ลม  แต่หมายถึงพลังที่มีอยู่รอบ  ๆ  ตัว  

ทฤษฎฮีวงจุย้เชือ่วา่ สรรพสิง่ทกุอยา่งในโลก ไมว่า่จะเปน็ 

โตะ๊ เกา้อี ้ กอ้นหนิ ตน้ไม้ คน สตัว ์ ฯลฯ ลว้นมชีีข่อง 

ตัวเอง ชี่จะขี่ลม และกักเก็บไว้ด้วยน้ำ และฮวงจุ้ยคือ 

การต่อจิ๊กซอว์เพื่อให้ชี่รอบ  ๆ  ตัวเกิดความสมดุล ซึ่งคน 

แต่ละคนจะมีภาพจ๊ิกซอว์ท่ีแตกต่างกันออกไป เพราะฉะน้ัน 

จึงไม่มีมาตรฐานว่าทุกคนต้องจัดแบบน้ีจึงจะดี แต่เป็นเร่ือง 

ที่แต่ละคนต้องศึกษาเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ 

ตัวเอง 

ฮวงจุ้ยเชื่อว่า เมื่อชี่ดีแล้ว โชคทั้งหลายก็จะตามมา  

แตโ่ชคในทีน่ีไ้มใ่ชก่ารถกูหวย ถกูลอตเตอรี ่ จบัฉลากแลว้ 

ได้ที่หนึ่ง ซื้อหุ้นได้ถูกตัว หรือจัดเสร็จปุ๊บ สามีที่หนีไป 

1
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2 ฮวงจุ้ยดี บ้านนี้มั่งมีศรีสุข

อยู่กับเมียน้อยจะกลับบ้านทันที แต่ชี่ที่ดีจะทำให้เราได้รับโอกาสที่ควรจะได ้

ยกตัวอย่าง ถ้าคุณทำงานเก่ง มีผลงานชัดเจน แถมนิสัยก็ดี น่ารัก มีน้ำใจ  

แต่ทำมั้ย...ทำไม กลับไม่ได้เลื่อนตำแหน่งอย่างใครเขาสักที หรือเปิดร้านอาหาร  

อาหารก็อร่อยระดับติดดาว ร้านก็สะอาด แต่ไม่ค่อยมีลูกค้าเดินเข้าร้าน อย่างนี้ 

ฮวงจุ้ยช่วยคุณได้ 

ความจริงก็คือ ฮวงจุ้ยทำหน้าที่สองอย่าง คือ สร้างโชคจากข้างนอก และดึง 

โชคจากข้างใน โชคจากข้างนอก เช่น การได้เลื่อนตำแหน่ง หรือการที่ลูกค้าเดิน 

เขา้รา้นคณุ ฯลฯ สว่นโชคจากขา้งในคอืการทีค่ณุสามารถจดัการกบัสิง่ทีม่องไมเ่หน็ 

เช่น ข่าวลือ การถูกหม่ันไส้ ถูกนินทา หรือความรู้สึกท่ีเราให้คำนิยามส้ัน  ๆ ว่า “ซวย”

การจัดฮวงจุ้ยช่วยให้ชีวิตดีขึ้น มองเห็นโอกาสมากขึ้น ประสบความสำเร็จ 

เร็วขึ้น แต่ไม่ได้แปลว่า เดี๋ยวนี้ เปรียบกับการลดน้ำหนัก ถ้าเรากิน  ๆ   ๆ  มาเป็น 

เวลา 10 ปี แต่ลดน้ำหนักได้เพียง 1 เดือน ก็มาน่ังปวดหัวว่า “ทำไมน้ำหนักไม่ลด”  

นี่แปลว่าเราไม่เข้าใจกลไกของร่างกาย ฮวงจุ้ยก็ทำนองเดียวกัน พลังงานที่ไม่ดี 

มาจากการสะสม ต้องอาศัยเวลาในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเริ่มจัดฮวงจุ้ยจะเป็น 

นิมิตหมายที่ดี และเปิดทางให้มีองค์ประกอบด ี ๆ เข้ามาในชีวิต

 ฮวงจุ้ยดีเท่ากับชี่ที่สมดุล
ศาสตร์ฮวงจุ้ยเชื่อเรื่องความสมดุลและความกลมกลืน อะไรที่น้อยไปมากไป  

มีผลทำให้ชี่ไม่สมดุลทั้งนั้น 

เมื่อพูดถึงความสมดุลก็ต้องพูดถึง  หยิน  –  หยาง ซึ่งเป็นภาพรวมของจักรวาล 

ทัง้หมด ความรูเ้รือ่งหยนิ – หยางมรีายละเอยีดลกึซึง้ สามารถตอ่ยอดไปเปน็ศาสตร์ 

อืน่ ๆ หลายแขนง และเปน็รากฐานของฮวงจุย้ โดยทัว่ไปเราจะแทนหยนิ - หยางดว้ย 

รปูภาพคลา้ยลกูนำ้ หยนิจะเปน็ตวัสดีำมจีดุขาว หวัอยูด่า้นลา่ง สว่นหยางจะเปน็ตวั 

สีขาวมีจุดดำ หัวอยู่ด้านบน 

ตัว
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คนบางคนอาจคิดว่า หยาง – ดี หยิน – ไม่ดี หรือหยาง – สว่าง หยิน – มืด แต่ 

ความจริงคือ ทั้งหยินและหยางเป็นการกล่าวถึงสภาพหรือพลังของสิ่งต่าง  ๆ  ที่เป็น 

คู่กันและอยู่ตรงข้ามกัน ไม่ได้หมายความว่า ชีวิตต้องมีแต่หยาง หรือต้องมอง 

หาหยางในทกุทีอ่ยา่งเดยีว เพราะหากเปน็อยา่งนัน้ ชวีติกไ็มส่มดลุ ทีจ่รงิแลว้หลกั 

ฮวงจุ้ยบอกไว้ว่า จงมองหาหยินเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่เป็นหยาง และจงมองหาหยาง 

ในพื้นที่ที่เป็นหยิน ในบางพื้นที่ต้องการความเป็นหยินมาก ขณะที่บางพื้นที่ก็ 

ต้องการความเป็นหยางมากกว่า 

สิ่งที่ฮวงจุ้ยไม่ชอบก็คือ ชี่ที่แรงเกินไป อย่างทางเดินหรือถนนที่พุ่งเข้ามาหา 

ตวับ้าน ช่ีท่ีถูกบีบเป็นถนน ท่อ หรือเส้นเหมือนลำกล้อง ช่ีท่ีเกิดจากความแหลมคม 

ของมุมตึก สันตึก ฮวงจุ้ยชอบโต๊ะกลมมากกว่าโต๊ะเหลี่ยม เพราะโต๊ะเหลี่ยมมีมุม 

สี่มุม ซึ่งแต่ละมุมเป็นตัวก่อกำเนิดชี่ที่แรง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Poison Arrow  

หรือลูกศรอาบยาพิษ 

นอกจากนั้นฮวงจุ้ยยังให้ความสำคัญกับประตูมาก เพราะเป็นปากทางให้ชี่ 

เดนิทางเขา้มาได ้ ทีอ่ยูอ่าศยัทีด่ตีอ้งมปีระตขูนาดเหมาะสม มปีระตทูีเ่ปดิใหช้ีเ่ดนิทาง 

เขา้มาในบา้นไดโ้ดยสะดวก และตอ้งสามารถกกัชีใ่หไ้หลเวยีนอยูใ่นบา้นไดร้ะยะหนึง่ 

ก่อนจะออกไปโดยไม่ติดขัด หลักฮวงจุ้ยจะบอกว่า ทางเข้าบ้านต้องเป็นมังกร  

เจ้าของบ้านก็อาจทำถนนหน้าบ้านให้เป็นถนนโค้งรูปตัวเอส (S) แทนมังกรเสียเลย  
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ซ่ึงความจริง ฮวงจุ้ยไม่ได้หมายถึงมังกรจริง  ๆ หรอก แต่อยากให้ทำทางเข้าบ้านให้ 

เป็นรูปโค้ง เพื่อให้ชี่สะสมพลังได้ดีขึ้น และไม่ให้ชี่ที่แรงเกินไป การปรับเปลี่ยน 

สภาพแวดลอ้มตามทฤษฎฮีวงจุย้ทีจ่ะพดูถงึในหนงัสอืเลม่นี ้ จะเกีย่วขอ้งกบั 3 สว่น 

หลัก ๆ ได้แก่ ทิศทาง ธาต ุ และวัตถุมงคล

1. ทิศทาง 
ฟ้าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของความสำเร็จของคน ซึ่งเราจะใช้วันเดือน 

ปีเกิดมาเป็นตัวเทียบว่า ทิศที่ดีสำหรับแต่ละคนคือทิศใด โดยเทียบตามวันเดือน 

ปีเกิดตามแบบปฏิทินจีน ซ่ึงจะเปล่ียนช่วงประมาณวันท่ี 4 – 5 กุมภาพันธ์ (ไม่ได้เปล่ียน 

ตามวันตรุษจีนอย่างที่คนจำนวนหนึ่งเข้าใจกันนะครับ)

ถ้าอยากรู้ว่าคุณเป็นคนปีใดและทิศที่ดีคือทิศใด พลิกไปดูตารางปีเกิดที่ 

ภาคผนวกท้ายเล่มได้เลยครับ

ยกตัวอย่าง ถ้าคนท่ีเกิดต้ังแต่วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 เป็นต้นไป ต้องการ 

จัดฮวงจุ้ยบ้านเพ่ือปรับปรุงเร่ืองความสัมพันธ์กับคนรัก ถ้าเป็นผู้ชาย ทิศท่ีคุณควร 

ใส่ใจคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถ้าเป็นผู้หญิง ทิศที่ดีสำหรับคุณคือทิศตะวันออก 

เฉียงใต้

แต่ถ้าเกิดก่อนวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ในปีนัน้ เชน่ เกดิวนัที่ 4 กมุภาพนัธ์ กถ็อืวา่  

คณุเปน็คนปเีกา่ ตอ้งถอยหลงักลบัไปดตูารางของคนทีเ่กดิในป ี พ.ศ. 2522 ในกรณนีี ้

ถ้าเป็นผู้ชาย และต้องการปรับฮวงจุ้ยบ้านเรื่องสุขภาพ ทิศที่คุณต้องใช้ก็คือทิศ 

เหนือ ส่วนคุณผู้หญิงก็ต้องดูทิศเหนือ

ตัว
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ปี วันที่
เปลี่ยน
ปี

ปี

นักษัตร

ผู้ชาย ผู้หญิง

ทิศที่ส่งเสริม
สุขภาพ

ทิศที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์

ทศิทีส่ง่เสรมิ
สุขภาพ

ทิศที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์

2522 4 ก.พ. มะแม เหนือ ตะวันออก
เฉียงใต้

เหนือ ตะวันออก
เฉียงเหนือ

2523 5 ก.พ. วอก ตะวันตก ตะวันตก
เฉียงเหนือ

ใต้ ตะวันออก
เฉียงใต้ 

เมื่อรู้ว่าทิศที่ดีประจำตัวคือทิศใด ก็สามารถใช้ทิศเหล่านั้นเป็นพื้นฐานในการ 

จัดฮวงจุ้ยเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อ ๆ ไปครับ

2. ธาตุ
ธาตุเป็นเสาหลักอีกหนึ่งอย่างของการจัดฮวงจุ้ย ระบบธาตุในโลกมี 2 ระบบ  

คือ ระบบธาตุแบบสากล ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ และระบบธาตุแบบจีน ซึ่งมี  

5 ธาตุ ได้แก่ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทอง ฮวงจุ้ยจะใช้ระบบธาตุแบบจีนเป็นหลัก แต่ 

เพราะผมอยากให้หนังสือเล่มนี้ช่วยแก้ปัญหาให้คนได้จริง ๆ บางบทจึงมีธาตุแบบ 

สากลเข้ามาแทรกบ้าง 

ธาตุมีความสัมพันธ์กับทิศทางและจะต้องนำความรู้ทั้งสองอย่างไปใช้คู่กันเสมอ 

กล่าวคือ 

ทิศเหนือ คือ ธาตุน้ำ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ ทิศตะวันตกเฉียงใต ้ คือ ธาตุดิน 

ทิศตะวันออก และ ทิศตะวันออกเฉียงใต ้ คือ ธาตุไม ้

ทิศตะวันตก และ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ ธาตุทอง 

ทิศใต ้ คือ ธาตุไฟ
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จากแผนผังของธาตุกับทิศจะทำให้เรารู้ว่าพื้นที่บริเวณทิศไหนควรมีพลังของ 

ธาตุใด เช่น พื้นที่ทางทิศเหนือมีลักษณะของธาตุน้ำโดดเด่นที่สุด แต่ก็ไม่ได้ 

หมายความว่าจะไม่มีธาตุอื่น  ๆ  อยู่ด้วย เพราะความจริงทุก  ๆ  ทิศมีลักษณะของทั้ง  

5 ธาตุปะปนกัน เพียงแต่ถ้าเรามองไปทางทิศเหนือ ก็จะเห็นว่าธาตุที่มีพลังที่สุด 

และโดดเด่นที่สุดคือ ธาตุน้ำ

สว่นเหตผุลวา่ทำไมทศิเหนอืตอ้งเปน็ธาตนุำ้ ทำไมทศิใตต้อ้งเปน็ธาตไุฟ ฮวงจุย้ 

กม็คีำอธบิายไวเ้ชน่กนั แตต่อ้งถอยไปดภูมูหิลงัทางประวตัศิาสตร ์ สงัคม ประเพณ ี 

และวัฒนธรรม เช่น คนจีนสมัยก่อนจะไม่ชอบทิศเหนือ เพราะภาคเหนือของจีน 

อยู่ติดกับแถบไซบีเรีย มีอากาศหนาวและแห้งแล้ง แต่จะชอบทิศใต้ เพราะทางใต้ 

น้ำ

ดิน

ไม้

ไม้

ไฟ

ดิน

ทอง

ทอง
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Fire

Earth
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Water

Metal

Burning Wood
creates Fire

Fire creates Earth

Earth creates
Metal

Water nurture
Plants

Metal liquifiest
ทิศเหนือ

น้ำ

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทอง

ทิศตะวันตก
ทอง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ดิน

ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ดิน

ทิศตะวันออก
ไม้

ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ไม้

ทิศใต้
ไฟ

ตัว
อย
่าง
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บ้านนี้อยู่แล้วดี 7 

มีสภาพอากาศอบอุ่นและเพาะปลูกได้ เป็นต้น ที่เล่ามาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความ 

สัมพันธ์ระหว่างธาตุกับทิศ ซึ่งถ้าเล่าหมดจะละเอียดมากเกินไป และผมเชื่อว่า  

การที่เรารู้ว่าตัวเองอยู่ธาตุใดก็ไม่สำคัญเท่ากับการนำไปใช ้ เอาเป็นว่าให้รู้ว่าเราอยู่ 

ธาตุอะไรและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็พอแล้วครับ

แต่สิ่งที่เราควรรู้ก็คือ ในทั้ง 5 ธาตุจะมีส่วนที่ส่งเสริมและควบคุม (บางตำรา 

ใช้คำว่า ทำลาย) กันด้วย ได้แก่ ทองส่งเสริมน้ำ น้ำส่งเสริมไม้ ไม้ส่งเสริมไฟ  

ไฟส่งเสริมดิน ดินส่งเสริมทอง และทองควบคุมไม ้ ไม้ควบคุมดิน ดินควบคุมน้ำ  

น้ำควบคุมไฟ ไฟควบคุมทอง

นอกจากน้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทองจะเป็นตัวแทนของธาตุโดยตัวมันเองแล้ว ยังมี 

สิ่งอื่นที่เป็นตัวแทนหรือสื่อถึงธาตุต่าง ๆ ได้แก่

น้ำ

ดิน

ทอง

ไฟ

ไม้

ตัว
อย
่าง
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ธาตุ รูปทรง สี วัสด ุ / สัมผัส บุคลิก / อารมณ์

น้ำ

Fire

Earth
Wood

Water

Metal

Burning Wood
creates Fire

Fire creates Earth

Earth creates
Metal

Water nurture
Plants

Metal liquifiest

รูปคลื่น ฟ้า
น้ำเงิน ดำ น้ำ ความเย็น

ความรื่นเริง
สนุกสนาน

ความสุนทรีย์

ไม้

Fire

Earth
Wood

Water

Metal

Burning Wood
creates Fire

Fire creates Earth

Earth creates
Metal

Water nurture
Plants

Metal liquifiest

สีเ่หลีย่มผนืผา้
แนวตั้ง 

หรือแนวนอน
เขียว ต้นไม้

การเจริญเติบโต 
ความคดิสรา้งสรรค์

ความก้าวหน้า

ไฟ

Fire

Earth
Wood

Water

Metal

Burning Wood
creates Fire

Fire creates Earth

Earth creates
Metal

Water nurture
Plants

Metal liquifiest

พีระมิด  
สามเหลี่ยม 
ของแหลม

ส้ม
แดง ม่วง

แสงสว่าง
ความร้อน

การออกหน้า 
ความรุ่มร้อน  

รีบเร่ง 
กระฉับกระเฉง

ดิน

Fire

Earth
Wood

Water

Metal

Burning Wood
creates Fire

Fire creates Earth

Earth creates
Metal

Water nurture
Plants

Metal liquifiest

สี่เหลี่ยม

เอิร์ธโทน
ครีม

เหลือง
น้ำตาล

ดิน วัสดุ
ที่ทำจากดิน

เช่น เซรามิก
ดินเผา แร่

ความละเอียด
รอบคอบ

ทอง

Fire

Earth
Wood

Water

Metal

Burning Wood
creates Fire

Fire creates Earth

Earth creates
Metal

Water nurture
Plants

Metal liquifiest

ทรงกลม 
วงกลม วงรี

สี
เมแทลลิก

วัสดุที่มี
ความมันวาว
มีประกาย

สติปัญญา 
กลยุทธ์ 

การวางแผน

ตัว
อย
่าง
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ตวัอยา่งการนำเรือ่งธาตไุปใชท้ีเ่ราไดย้นิกนับอ่ย ๆ คอื ไมใ่หว้างเตาแกส๊ตดิกบั 

ห้องน้ำ เพราะน้ำกับไฟเป็นธาตุที่ไม่ถูกกัน วิธีแก้คือ ต้องไม่ให้น้ำกับไฟปะทะกัน 

โดยตรง ให้หาธาตุไม้มาวาง เช่น ทำสีผนังหรือเลือกสีหัวเตาเป็นสีเขียว หรือหา 

ต้นไม้มาปลูกหน้าห้องน้ำ เพราะเมื่อมีไม้ วัฏจักรของธาตุจะเปลี่ยน น้ำจะเจอไม้ 

ก่อนเจอไฟ และไม้ก็จะส่งเสริมไฟแทน

3. วัตถุมงคล 
การใชว้ตัถมุงคลในการจดัฮวงจุย้มคีวามแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะ 

พืน้ที ่ เพราะผนัแปรไปตามศาสนาหรอืวฒันธรรม อยา่งคนไทยเวลา 

ไปวัดก็นิยมปล่อยหอยขม เพราะคำว่าขมนั้นพ้องกับคำว่า ขมขื่น  

เวลาปล่อยหอยขมก็เหมือนเราได้ปล่อยความขมขื่นทิ้งไป แต่คน 

ชาติอื่นคงไม่คิดเหมือนเรา เพราะคำว่า  “หอยขม”  ในภาษาอื่น  ๆ  

ไม่ได้มีความหมายพ้องกับคำว่าขมขื่นอย่างในภาษาไทย หรือบางคน 

รู้สึกต้องการกำลังใจ ก็อาจอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมมาประดิษฐาน ต้องการโชค 

ก็ตั้งพระสังกัจจายน์ หรือเทพกวนอู บางคนนิยมตั้งสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ อย่าง 

ปลามังกร กระจกแปดเหลี่ยม เหรียญจีน ก้อนทอง ขลุ่ย ฯลฯ ซึ่งที่ซื้อก็เพราะ 

เขารู้เรื่องราวหรือตำนานของสิ่งเหล่านี้ และบางคนที่ชอบธรรมชาติ ก็อาจหาวัตถุ 

จำพวกหิน แร ่ ควอตซ์ เขี้ยวหนุมาน ฯลฯ มาตั้งไว้

การใช้วัตถุมงคลไม่ใช่เรื่องแปลก ยิ่งถ้าเป็นของที่เราชอบก็จะยิ่งช่วยก่อให้เกิด 

พลังที่ดี ทว่าปกติผมจะแนะนำให้ตั้งวัตถุมงคลเพื่อส่งเสริมธาตุมากกว่า เช่น ถ้า 

อยากเสริมธาตุไฟ แล้วเจ้าของบ้านชอบรูปภาพม้าแปดตัวที่มีสีแดง ผมก็สนับสนุน 

ให้ใช้ แต่ขอให้ดูความกลมกลืนเป็นสำคัญ

ตัว
อย
่าง
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หยิน – หยาง

ส่ิงท่ีแทนความเป็นหยาง ได้แก่ แสงสว่าง ผู้ชาย การเคล่ือนไหว อารมณ์ 

ที่มั่นคง รอยยิ้ม

สิ่งที่แทนความเป็นหยิน ได้แก่ ความมืด ผู้หญิง อารมณ์แปรปรวน  

ความรู้สึกจับต้องไม่ได้ น้ำตา

หยิน - หยางเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันและเป็นคู่กันก็จริง แต่ไม่ได้มีในสัดส่วน 

ที่เท่ากัน จากสัญลักษณ์  เราจะเห็นว่า หยินและหยางแยกจากกันด้วย 

เสน้โคง้ ไมใ่ชเ่สน้ตรง และทีส่ว่นโคง้บางชว่งกจ็ะมหียนิมากกวา่หยาง (ชว่งลา่ง) 

ขณะท่ีบางช่วงก็จะมีหยางมากกว่าหยิน (ช่วงบน) แต่ท้ังหมดน้ีก็อยู่ในจักรวาล 

เดียวกัน 

อย่างเช่นฤดูกาล บางฤดูช่วงกลางวันส้ันกว่ากลางคืน ก็มีความเป็นหยินมาก  

แต่บางฤดูกลางคืนก็สั้นกว่ากลางวัน ซึ่งก็จะมีความเป็นหยางมาก 

ประเทศนอร์เวย์มีความเป็นหยางมากกว่าประเทศอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน เพราะ 

นอร์เวย์มีพระอาทิตย์เที่ยงคืน ประเทศไทยรวมถึงประเทศแถบเส้นศูนย์สูตร 

เปน็ประเทศในเขตรอ้น กจ็ะมคีวามเปน็หยางมากเชน่กนั คนในประเทศแถบนี ้

ก็ต้องลดความเป็นหยางลง เพ่ือให้ชีวิตสมดุลมากข้ึน ซ่ึงธรรมชาติก็มีการปรับตัว 

อยู่ตลอดและเอื้อให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นอยู่แล้ว เช่น การพัฒนาเรื่องผิวพรรณ  

สีผิว การขับเหง่ือ หรือโครงสร้างร่างกาย ซ่ึงรูปลักษณ์ภายนอกของคนตะวันออก 

จะมีความเป็นหยินมากกว่าคนตะวันตก เพื่อให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมที่มี 

ความเป็นหยางนั่นเอง

ตัว
อย
่าง
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ทฤษฎีสัตว์มงคล

ทฤษฎีสัตว์มงคลเป็นความรู้อีกกรอบหนึ่งของฮวงจุ้ย ซึ่งสามารถนำมาใช้ 

ในการจัดฮวงจุ้ยเพื่อดึงพลังจากพื้นที่โดยรอบ อันได้แก่ พลังของมังกร หงส์  

เสือ เต่า มาเสริมให้กับบ้าน มีรายละเอียดดังนี้

หากทำได้ควรจัดบ้านให้มีองค์ประกอบทั้งสี่อย่าง จะทำให้บ้านมีพลังที่ดี หรือ 

อยา่งนอ้ยกใ็หท้ำเทา่ทีท่ำได ้ เพราะบางบา้นไมม่พีืน้ที ่ ไมส่ามารถปลกูตน้ไมด้า้นหลงั 

เพื่อเสริมความมั่นคงได้จริง ๆ ก็อาจต้องหาวิธีอื่น เช่น การติดไฟเพิ่ม เป็นต้น

ด้านซ้ายมือ เม่ือยืนหันหน้าออกไป 
ทางประตูบ้าน เป็นตำแหน่งของ 
พลังมังกร เป็นพลังหยาง ควร 
เป็นตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหว  
และถ้าจะตกแต่งหรือปลูกต้นไม้ 
ทางด้านนี้ ก็ควรเป็นสิ่งของหรือ 
ต้นไม้ที่มีความสูงมากที่สุด

ด้านขวามือ เป็นตำแหน่งของพลัง 
เสอื เปน็พลงัหยนิ เปน็พลงัแหง่ 
ความสงบนิ่ง แต่นิ่งในที่นี้ไม่ได้ 
แปลวา่ไมเ่คลือ่นไหวเลย แตค่วร 
จะเคล่ือนไหวน้อยกว่าฝ่ังซ้าย และ 
ของท่ีต้ังวางควรมีความสูงน้อยกว่า

ด้านหน้า เป็นตำแหน่งของพลังหงส์ 
เป็นพลังหยาง ด้านหน้าต้องโปร่ง 
โล่ง  ตำแหน่งนี้ เป็นตำแหน่งของ 
บรวิาร ถ้าด้านหน้าโปร่ง โล่ง สะอาด 
เจ้าของบ้านจะมีชื่อเสียงด ี มีบริวารดี

ด้านหลัง เป็นตำแหน่งของพลังเต่า  
เป็นพลังหยิน ต้องการความม่ันคงและ 
ความสงบที่บริเวณนี้

บ้าน

ตัว
อย
่าง



1. ขึ้นเวทีอย่างมีความคิดสร้างสรรค ์
คุณสมบัติสำคัญของผู้ท่ีจะนำฮวงจุ้ยไปใช้ได้ดีคือ  

ความคิดสร้างสรรค์ ถ้าคุณอ่านหนังสือแล้วทำตามเป๊ะ  ๆ  

คุณอาจเป็นซินแสที่ดีไม่ได้ เพราะวิชาจะไม่ได้รับการ 

พัฒนา คุณจะไม่สามารถหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองได้อย่าง 

แท้จริง ตัวอย่างง่าย  ๆ คือ ฮวงจุ้ยของบริษัทบันเทิงกับ 

ฮวงจุ้ยของบริษัทกฎหมายย่อมต่างกัน เราคงยึดตาม 

มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดไม่ได้ ต้องพิจารณา 

จากตัวเองก่อนเป็นสำคัญ

เราต้องเป็นคนกำหนดฮวงจุ้ย ไม่ใช่ให้ฮวงจุ้ยมา 

กำหนดเรา เช่น ถ้าเรารู้มาว่าคนวันจันทร์ไม่ถูกกับสีแดง 

แต่เราชอบสีแดงอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จะใช้สีแดงบ้าง 

ในบางโอกาสก็ไม่ใช่เร่ืองแปลก แต่จะใช้แค่ไหนและอย่างไร 

จึงจะเหมาะสม คุณต้องเปิดใจให้ความรู้และความคิด 

สร้างสรรค์ทำงานควบคู่กันไป

ก่อนเปิด
หนังสือเล่มนี้2
ตัว
อย
่าง
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2.  จัดใจก่อนจัดฮวงจุ้ยเสมอ
อารมณ์เป็นสิ่งสำคัญมากในการจัดฮวงจุ้ย จึงไม่ควรจัด 

อย่างเร่งรีบ เพราะเป็นช่วงที่ชี่ในร่างกายไม่สมดุล และจะทำให้ 

ได้ฮวงจุ้ยที่ผิด ตัวอย่างเช่น ถ้ากำลังจะไปซื้อบ้านหลังใหม่  

หรือหาทำเลทำออฟฟิศใหม่ นัดนายหน้าและเจ้าของที่ไว้เรียบร้อย 

แล้ว แต่ก่อนไปเกิดทะเลาะกับคนท่ีบ้าน หรือกำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่ ต่อให้ท่ีตรงน้ัน 

ดีแค่ไหน เราก็คงไม่มีกะจิตกะใจดู เช่นเดียวกัน ก่อนจัดฮวงจุ้ย เราต้องเคลียร์ 

พลังของตัวเองให้สมดุล อาจจะล้างหน้า แปรงฟัน ยิ้มให้ตัวเองก่อน

ที่สำคัญอีกอย่างคือ ไม่ควรเริ่มจัดฮวงจุ้ยด้วยความอาฆาตแค้น เช่น ถ้าเพิ่ง 

ทะเลาะกับภรรยาหรือสามีมาสด  ๆ  ร้อน  ๆ ความเจ็บใจยังไม่ทันจาง ก็อย่าเพิ่งจัด 

ฮวงจุ้ยบ้าน เพราะถ้าเริ่มต้นด้วยชี่ที่แรง ผลลัพธ์ก็คงไม่ดีแน่  ๆ  

3. มองออกไปจากจุดที่ยืนอยู ่
เราต้องกล้าที่จะเดินออกไปนอกคอมฟอร์ทโซน (Comfort Zone) เพราะ 

การใช้ชีวิตรูปแบบเดิม  ๆ  และยึดติดกับความเคยชินจะทำให้เรามองข้ามบางสิ่ง 

บางอย่าง หรือสกัดกั้นไม่ให้เราเริ่มทำสิ่งใหม่  ๆ ก่อนอื่นเราต้องใช้การสังเกต  

คือมองทุกอย่างรอบตัวอย่างเป็นกลาง ตัดเรื่องความชอบไม่ชอบ สไตล์ ดีไซน์  

หรือราคาออกไปก่อน ให้มองเป็นเพียงของชิ้นหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ว่าเราเป็นคน 

โมเดิร์น โต๊ะทำงานของเราต้องเป็นเหล็กเท่านั้น เพราะการมองแบบนี้จะทำให้ 

เราไม่มีทางได้เจอฮวงจุ้ยที่ดีสำหรับตัวเราเองจริง ๆ ควรศึกษาทำความเข้าใจฮวงจุ้ย 

เสียก่อน แล้วค่อยดูว่าจะปรับอย่างไรให้เข้ากับความชอบของเราได้บ้าง

ตัว
อย
่าง
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4. เตรียมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการจัดฮวงจุ้ยคือ เข็มทิศ นอกนั้นอาจจะมีกระดาษ  

หรือดินสอ ผมเข้าใจว่าผู้หญิงจะค่อนข้างกลัวการใช้เข็มทิศ เพราะโดยธรรมชาติ 

ผู้หญิงจะบอดทิศ (ส่วนผู้ชายก็จะตาบอดสี) แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทำให้การดู 

ทิศทางเป็นเรื่องง่าย  ๆ  แต่สิ่งที่ต้องเตือนไว้ก่อนคือ  อย่าดูทิศตามทิศทางที่ 

พระอาทิตย์ขึ้นหรือตก อย่างบางคนจะหันหน้าไปทางที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วบอกว่า 

นี่คือทิศตะวันออก ด้านหลังคือทิศตะวันตก ขวาคือทิศเหนือ ซ้ายคือทิศใต้  

เพราะจะเป็นการดูทิศที่หยาบเกินไป จำไว้ว่า ถ้าเราไม่ลงทุนกับฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย 

ก็จะไม่ลงทุนให้เราเหมือนกัน

ซ้ือเข็มทิศสักอันเถอะครับ เพราะเด๋ียวน้ีเราสามารถหาซ้ือเข็มทิศท่ีทนทานในราคา 

เพยีง 200 – 300 บาทเทา่นัน้ หรอืถา้โทรศพัทม์อืถอื ไอแพด็ ไอโฟน มแีอพพลเิคชัน่ 

เข็มทิศอยู่ก็ใช้ได้เหมือนกัน วิธีการดูทิศที่ถูกต้องที่สุดคือ ให้วัดจากนอกอาคาร  

(เพราะในอาคารมทีัง้คานเหลก็ อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส์ คอมพวิเตอร์ ฯลฯ ซึง่อาจ 

ทำให้เข็มทิศทำงานเพี้ยนได้) โดยยืนหน้าตึกแล้วหันเข็มทิศเข้าหาอาคาร (ที่จริง 

ยนืหนัหนา้ออกกไ็ดผ้ลเหมอืนกนัครบั) โดยถอืเขม็ทศิเหนอืเขม็ขดั (เพราะหวัเขม็ขดั 

อาจทำปฏกิริยิาใหเ้ขม็ทศิรวนไดเ้ชน่กนั) และถอืในระดบัทีข่นานกบัพืน้ เขม็ทศิจะชี ้

บอกทิศเหนือ จากนั้นเราก็จะรู้ทิศที่ถูกต้องทั้งหมด คุณอาจพล็อตใส่กระดาษก็ได ้ 

และไม่จำเป็นต้องวัดทิศใหม่ในทุก ๆ ห้อง 

ถ้ามีครบทั้ง 4 ข้อนี้แล้ว ก็ไปลุยกันต่อได้เลย

อ่านหนังสือให้จบก่อนนะครับ แล้วค่อยจัดทีเดียว เพ่ือให้ความรู้ 
ตกผลึก จะได้ไม่ต้องโยกย้ายเปลี่ยนฮวงจุ้ยไปมาหลาย ๆ รอบ

ตัว
อย
่าง



3 ข้อควรจำ
ก่อนเริ่มต้น
จัดฮวงจุ้ยบ้าน

 ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ในการบริหารจัดการพลังช่ี เรียก 

ได้ว่าเป็น Chi Management

 คำว่า First Impression หรือรักแรกพบ ไม่ได้เกิดข้ึน 

เฉพาะกับคนเท่าน้ัน แต่เกิดข้ึนกบับา้นไดด้ว้ย การได ้

เจอบ้านที่เห็นปุ๊บรักปั๊บ นั่นอาจหมายความว่าคุณ 

ตกหลุมรักบ้านหลังนั้น และมีชี่ที่เข้ากับบ้านนั่นเอง

 ฮวงจุ้ยที่ดีคือฮวงจุ้ยที่จัดแล้วเนียน ไม่สะดุดตา  

ถ้าจัดแล้วคนอื่นดูไม่ออกว่าคุณจัด แปลว่าสอบผ่าน

 การจัดฮวงจุ้ยเป็นเร่ือง “จำเป็น” สำหรับทุกบ้าน ไม่ต่าง 

จากการอาบน้ำแต่งตัว

ตัว
อย
่าง
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 เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกว่า การจัดฮวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องยาก หลายคนอาจ 

จะจัดอยู่แล้วเป็นประจำ เพียงแต่ไม่รู้ตัว เช่น การใส่ใจทำความสะอาดบ้าน  

ตรวจสอบรอยร้าว ซ่อมแซมวงกบประตู เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัด 

ฮวงจุ้ย 

 สิง่ทีฮ่วงจุย้กลวัทีส่ดุและเปน็สิง่ทีเ่ราตอ้งระวงัมาก  ๆ กค็อื “ความเคยชนิ” เพราะ 

ถา้เคยชนิกบัอะไรมาก ๆ เรากจ็ะมองขา้มสิง่ทีค่วรแกไ้ข หรอืปลอ่ยปละละเลย 

ไป ประเภทเห็นแต่ไม่ยอมลุกขึ้นมาลงมือทำสักที การเริ่มต้นจัดฮวงจุ้ยไม่ใช่ 

การเลือกของหรือเรียงวัสดุใหม่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเริ่มตั้งแต่การสำรวจ 

ตัวเราว่ามีอุปนิสัยอย่างไร มีความช่างสังเกต และรู้จักดูแลเอาใจใส่สภาพ 

แวดลอ้มหรอืไม ่ ถา้เราเปน็คนแบบนี ้ กจ็ะรูเ้องวา่เมือ่ไรทีถ่งึเวลาตอ้งจดั ลอง 

เทียบกับคนทำงานในฟาร์มเลี้ยงหมู ถ้าเราขับรถผ่านจะรู้สึกว่าเหม็นมาก แต่ 

ถ้าไปถามคนที่ทำงานในฟาร์ม เขาจะบอกว่าไม่ได้กลิ่น เช่นเดียวกัน บางที 

บา้นเราอาจจะมขีีห้มอูยู ่ แตเ่ราคดิเองวา่มนัไมเ่หมน็กไ็ด ้ เพราะฉะนัน้สิง่สำคญั 

คือต้องพยายามกระตุ้นตัวเองให้เอาใจใส่ฮวงจุ้ยอย่างสม่ำเสมอ  

 ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากทีเดียว ถ้าบ้านไหนคิดจะจัด 

ฮวงจุย้ใหไ้ดผ้ล กต็อ้งขอความเหน็จากสมาชกิทกุคนในครอบครวั เพราะในตวั 

คนก็มีพลังชี่ ถ้าเริ่มต้นด้วยความไม่ลงรอยกันก็มีโอกาสที่จะบานปลายเป็น 

ความขดัแยง้ได ้ หากจดัแลว้คนทีไ่มเ่หน็ดว้ยรูส้กึไมค่อ่ยอยากอยูบ่า้น หรอืไม ่

อยากใช้งานห้องนั้น ๆ ฮวงจุ้ยก็ไม่มีทางได้ผล เพราะฉะนั้นคนในบ้านต้องคุย 

กันก่อน พยายามอย่าให้เกิดกรณี  “จัดแล้วไม่ได้อยู่” หรือ  “อยู่แต่ไม่ได้จัด”  

เป็นอันขาด 

ตัว
อย
่าง



ฮวงจุ้ยมองว่าบ้านเป็นสิ่งมีชีวิต มีลมหายใจ ซึ่ง 

ลมหายใจของบา้นกค็อืชีน่ัน่เอง และดงัทีไ่ดเ้สริฟ์ออรเ์ดริฟ์ 

ไปแตแ่รกแลว้วา่ การจดัฮวงจุย้บา้นคอืการพยายามจดัการ 

กับชี่ที่เข้ามาในบ้านของเรา ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เรามอง 

ไม่เห็น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ เราต้องทำก็คือ  หนึ่ง ต้อง 

วิเคราะห์ให้ออกว่าบ้านเรามีชี่ที่ดีหรือไม่ดี สมดุลหรือไม่ 

สมดลุแคไ่หน สอง เมือ่รูแ้ลว้กต็อ้งบรหิารจดัการชีเ่พือ่ให ้

บ้านหลังน้ีเป็นบ้านท่ีอยู่แล้วมีความสุข ม่ังค่ัง ร่ำรวย หรือ 

ถ้าจะพูดให้เข้ายุคเข้าสมัยก็คงต้องบอกว่า จัดฮวงจุ้ยเพื่อ 

ให้บ้านนี้อยู่แล้วไม่ต้องไปแก้กรรม 

บ้านนี้
อยู่แล้วดี4

ตัว
อย
่าง
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 เริ่มต้นจัดอย่างไรดี
เวลาทำงาน ผมไม่คิดว่าตัวเองกำลังจัดฮวงจุ้ยให้เจ้าของบ้าน แต่คิดว่ากำลัง 

สอนเจ้าของบ้านให้รู้วิธีจัดและวิธีดูแลฮวงจุ้ยด้วยตัวเอง เพราะผมเชื่อว่าฮวงจุ้ย 

ก็เหมือนกับรถยนต์ ที่เราคงไม่สามารถขับไปได้เป็นแสนกิโลเมตรโดยไม่เปลี่ยน 

น้ำมันเครื่องเลย ต่อให้รถราคาแพงแค่ไหนก็ต้องรู้จักบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง 

แน่นอนว่าถ้าจัดเป็น เมื่อถึงเวลาต้องจัด เราก็จะจัดได้เองโดยไม่ต้องพึ่งซินแส  

อย่างไรก็ตาม เจ้าของบ้านพึงจำไว้ด้วยว่า คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านคือ  

“คุณ” ไม่ใช่ซินแส เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพูดคุยและปรับความเข้าใจกับซินแสด้วย  

ที่ผมต้องเตือนไว้ก่อนเพราะนี่เป็นสาเหตุลำดับต้น ๆ ที่ทำให้หลายคนไม่ชอบฮวงจุ้ย  

เจ้าของบ้านอาจไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ซินแสบอก แต่ด้วยความเกรงใจ ซึ่งก็ไม่ใช่ว่า 

เกรงใจซนิแสหรอกครบั แตเ่กรงใจภรรยา เพราะสว่นใหญค่นทีต่ดิตอ่ซนิแสจะเปน็ 

ผู้หญิง สามีไม่รู้เรื่องด้วย 

เมื่อซินแสบอกว่าประตูไม่ดี เสาผิด ต้นไม้ผิด ฯลฯ ให้ย้ายนั่น 

ยา้ยนี ่ แลว้เจา้ของบา้นถาม ซนิแสกลบับอกวา่ “อยา่ถาม ถามมาก 

เดี๋ยวไม่มีสมาธิ” เจอแบบนี้เจ้าของบ้านบางคนอาจจะเกลียดฮวงจุ้ย 

ไปเลยก็ได ้ เพราะไหนจะตอ้งเสยีคา่เชญิซนิแส (ทัง้  ๆ ทีค่นจา่ยสตางค ์

ไมไ่ดอ้ยากเชญิสกัหนอ่ย) ไหนจะคา่ของ ไหนจะตอ้งวุน่วายจดับา้น 

ใหม ่ แลว้ยงัจะไมใ่หถ้ามอกี เผลอ ๆ ซนิแสกลบัไปปุบ๊ คนในบา้น 

ตีกันปั๊บ เพราะฉะนั้นก่อนจะเชิญใครมาดู หรือแม้กระทั่งคนที่นำ 

หนังสือเล่มนี้ไปใช้จัดฮวงจุ้ย ก็ต้องทำความเข้าใจกับคนในบ้าน 

ให้เรียบร้อยเสียก่อน เพราะอย่างท่ีบอกไปแล้วว่า ฮวงจุ้ยมีความเป็น 

ประชาธิปไตยพอสมควร ทุกคนในบ้านมีสิทธิ์มีเสียงเท่า ๆ กัน 

ตัว
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บ้านนี้อยู่แล้วดี 19 

ที่สำคัญคือ โปรดอย่าเกรงใจซินแส  (แต่เกรงใจภรรยาต่อไปดีแล้วครับ)  

เพราะถึงแม้ว่าจะจัดตามซินแสบอก แต่ถ้าเราไม่ชอบ เราก็จะไม่อยากอยู่ ไม่เกิด 

ความรู้สึกรักบ้านของเรา ผมคิดว่าเราน่าจะพูดคุยกันเพื่อหาจุดตรงกลางที่ทั้งเรา 

และซินแสยอมรับร่วมกันได้ อย่าให้ถึงกับต้อง “ทนอยู่” เลยครับ ถ้าต้องทนอยู่กับ 

คนที่เราไม่รัก ต่อให้อยู่ด้วยกันทุกวัน เราก็คงไม่รักเขาอยู่ดี บ้านก็เหมือนกัน  

ต่อให้ฮวงจุ้ยดี แต่ถ้าเราไม่รัก เราก็ไม่อยากอยู่บ้าน และถ้าไม่ได้อยู่อาศัย บ้านก็ 

ไม่มีประโยชน์กับเราเลย 

นอกจากน้ัน กลไกของฮวงจุ้ยจะทำงานไม่ได้หากไม่มีองค์ประกอบท่ีครบถ้วน  

ซึง่ตวัผูอ้ยูอ่าศยันบัเปน็องคป์ระกอบหนึง่ เปรยีบเทยีบกบันาฬกิาสกัเรอืน หากขาด 

ฟันเฟืองตัวใดตัวหนึ่งไป นาฬิกาก็คงเดินไม่ได้ สมมติซินแสบอกให้จัดหกอย่าง  

แต่เราจัดไม่ครบ เนื่องจากสามีไม่ยอม ลูกไม่เต็มใจ ผลที่ควรจะเกิดอาจไม่เกิด 

ก็ได้  เพราะฉะนั้นทุกคนในบ้านต้องมีฉันทามติ อะแฮ่ม!  ต้องเต็มใจก่อน  

สิ่งไหนที่ไม่ชอบ ไม่อยากทำ ก็ต้องหาวิธีเลี่ยง หรือหาทางจัดแบบอื่น ซึ่งซินแส 

ทีเ่ชญิมากค็วรตอบคำถามเราได้ ซนิแสคนไหนทีไ่มช่อบใหถ้าม พดูอยา่งทีอ่ยากพดู 

แถมยังรีบกลับ ผมว่าเรามีสิทธิ์เชิญซินแสคนนั้นกลับก่อนเวลาได้ครับไม่จำเป็น 

ต้องทน ตัว
อย
่าง
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 ตรวจเช็กบ้านด ี บ้านไม่ดี
ทุกพื้นที่ในบ้านมีชี่ที่ดีและไม่ดีปะปนกัน ห้องแต่ละห้องก็ให้กำเนิดชี่ที่ไม่ 

เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการจัดฮวงจุ้ยบ้านจึงไม่ใช่การดูแค่ตัวบ้านเท่านั้น แต่คือ 

การจัดรายละเอียดของบ้านทั้งหลัง ทุก  ๆ  ห้อง ทุก  ๆ  พื้นที่คือส่วนหนึ่งของบ้าน  

และเป็นองค์ประกอบของฮวงจุ้ย 

พลังชี่เปรียบได้กับลมหายใจของบ้าน บ้านที่มีชี่ไม่ดีเปรียบเหมือนคนที่หายใจ 

ด้วยรูจมูกข้างเดียว หายใจได้ไม่คล่อง ติดขัด ซึ่งอาการติดขัดอาจเกิดจากจุด 

บกพร่องเล็ก  ๆ  ของบ้านเพียงจุดเดียว แล้วค่อยลามไปเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้น เช่น  

ถา้หนา้บา้นตอ้งปะทะกบัชีแ่รง  ๆ กอ็าจเกดิความขดัแยง้ระหวา่งคนในบา้นไดง้า่ย และ 

ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็อาจบานปลายเป็นการทะเลาะเบาะแว้ง ถ้าห้องนอนมีชี่ไม่ดี เราก็ 

1.	 พดูคยุตกลงกบัสมาชกิในบา้นใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นวา่ ทีบ่า้นกำลงั 
จะจัดฮวงจุ้ย ขอให้ทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าเวลาที่ซินแสมาบ้าน  
ถ้าไม่ชอบอะไรหรือไม่เห็นด้วยกับซินแส ให้ถามทันที

2.	 ถามไถ่ล่วงหน้าว่าเราสามารถสอบถามหรือถกเถียงกับซินแส 
ได้เต็มที่หรือไม ่ จะได้ไม่ต้องวางมวยกันภายหลัง

3.	 เปิดใจให้กว้าง เพราะฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่มุ่งจัดการกับพลังชี่  
ซึ่งเปน็สิ่งที่เรามองไมเ่หน็ และอาจเป็นเรื่องที่ใหมจ่ริง ๆ สำหรับ 
หลาย ๆ คน

Tips สิ่งควรทำก่อนเชิญซินแส

ตัว
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อาจจะนอนไม่หลับและมีปัญหาสุขภาพตามมา หรือถ้าห้องครัวมีชี่ไม่ดี ก็จะทำให้ 

การกินการอยู่ไม่ดี และทำให้เกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์ได้  

เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องแยกให้ออกว่า บ้านที่มีฮวงจุ้ยดีและฮวงจุ้ยไม่ดี 

มีลักษณะอย่างไร โดยไล่ดูองค์ประกอบของบ้านที่เปลี่ยนไม่ได้เลยหรือปรับเปลี่ยน 

ยากกอ่น จากนัน้จงึคอ่ยไปดอูงคป์ระกอบทีป่รบัเปลีย่นไดง้า่ยกวา่ แตเ่วลาคนเลอืก 

ซือ้บ้าน ย่ิงเป็นบ้านใหม่ เรามักจะถามว่า โครงการใช้ไม้ปาร์เกต์ ซิงค์ ลูกบิด เตา  

ยีห่อ้อะไร แถมใหห้รอืเปลา่ สรปุคอืจะใหค้วามสำคญักบัสิง่ของภายในกอ่น ซึง่ผดิ 

เพราะฮวงจุ้ยให้ดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก่อน นั่นคือสิ่งแวดล้อมภายนอก 

วิธีดูฮวงจุ้ยบ้านท่ีถูกต้องคือ เราต้องไล่ดูองค์ประกอบนอกตัวบ้านจนถึงหน้าบ้าน 

ดังนี ้

1. โซน
บางคนจะถือเรื่องโซนมาก เพราะไปดูดวงมาแล้วหมอดูบอกว่าควรซื้อบ้านอยู่ 

ในโซนน้ี ๆ ซ่ึงถ้าถามผม ผมจะไม่ซีเรียสกับเร่ืองน้ีมากนัก แต่เพ่ือความสบายใจ  

สำหรับคนที่อยากเลือกโซนของบ้านให้ถูกโฉลกกับดวง ยกตัวอย่างโซนตะวันตก  

ก็ไม่จำเป็นว่าต้องเลือกบ้านที่อยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ (ฝั่งธนบุรี) เสมอไป  

ให้เลือกหลังที่อยู่ทางทิศตะวันตกของโครงการ ทิศตะวันตกของอำเภอ หรือทิศ 

ตะวันตกของซอยนั้น ๆ ก็ได้ 

ตัง้แตเ่กดิเหตกุารณน์ำ้ทว่มกรงุเทพฯเมือ่ป ี พ.ศ. 2554 เรือ่งโซนกลายเปน็ปจัจยั 

หนึ่งที่คนเป็นห่วงกันมาก แต่น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา สาเหตุสำคัญเกิดจากการบริหาร 

จัดการน้ำและการผันน้ำไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ซ่ึงผมคิดว่าคร้ังท่ีแล้วน้ำท่วมก็จริง  

แต่ครั้งต่อไปอาจไม่ท่วมก็ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักหาข้อมูลด้วยตัวเอง อย่าง 

ผังเมืองก็เป็นเรื่องที่เราค้นได้ อีกทั้งยังสามารถเช็กได้ว่าจะมีโครงการพันล้านเช่น  

ตัว
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ทางด่วน ทางยกระดับ ฯลฯ ผุดขึ้นใกล้บ้านเราหรือเปล่า เพราะสิ่งเหล่านี้ให้ผล 

ในทางท่ีไม่ดีกับช่ี ถ้าเป็นการเลือกซ้ือบ้านใหม่ ยังเลือกได้ ก็ให้เลือกโซนท่ีไม่ต้อง 

เจอโครงการพวกน้ีดีกว่า 

2. ทิศ
คนไทยจะชอบทิศใต้เป็นพิเศษ ถ้าเลือกได้ก็อยากได้บ้านที่หันหน้าไปทาง 

ทศิใต ้ เพราะพระอาทติยจ์ะขึน้ทางทศิตะวนัออก โคจรมาทางทศิใต้ แลว้ไปตกทาง 

ทศิตะวนัตก คนจนีกจ็ะชอบบา้นทศิใตม้าก เพราะประเทศหนาวเยน็ ถา้บา้นหนัหนา้ 

ไปทางทิศใต้ก็จะได้รับแสงแดดตลอดวัน เป็นบ้านที่อบอุ่น ขณะเดียวกันลมหนาว 

ที่มาจากทางเหนือก็ให้หลังบ้านรับไป เพราะฉะนั้นการออกแบบให้บ้านหันหน้า 

ไปทางทิศใต้จึงเป็นการออกแบบที่ดีตามหลักภูมิศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องของฮวงจุ้ย ซึ่ง 

ผมอยากบอกว่าบ้านหันหน้าไปทางทิศไหนก็ดีทั้งนั้นครับ หลักฮวงจุ้ยไม่ได้บอกว่า 

ทิศใต้เป็นทิศที่ดีที่สุด แต่บอกว่าทุกทิศเป็นทิศที่ดีเท่าเทียมกัน

ยกตัวอย่างบ้านที่อยู่ทางทิศตะวันตกที่หลายคนเป็นกังวล อันที่จริงก็เป็นบ้าน 

ทีอ่ยูแ่ลว้รวยกนัเยอะ เพยีงแตว่า่บา้นทศิตะวนัตกจะรอ้นชว่งบา่ย  ๆ มากหนอ่ยเทา่นัน้ 

ซึ่งการจัดสวนหรือการเลือกฟังก์ชันของห้องจะช่วยแก้ไขเรื่องนี้ได้ เช่น ทำห้อง 

ทางทิศตะวันตกให้เป็นห้องครัว หรือห้องน้ำ เป็นต้น

 

3. ตำแหน่งของบ้าน
แทนที่จะสนใจเรื่องวัสดุอุปกรณ์ว่าโครงการให้กระเบื้อง ให้สุขภัณฑ์เกรดไหน  

ผมว่าเรามาสนใจเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ เช่น ถนน ทางด่วน  

ทางยกระดับ ฯลฯ ดีกว่า เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลทำให้ชี่แรงเกินไป หรือทำให้ชี่มา 

ไม่ถึงบ้านของเรา 

ตัว
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ยกตัวอย่าง หมู่บ้านที่มีทางขึ้นลงทางด่วนอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านพอดี ที่แบบนี้ 

ชี่จะแรงมาก ถ้าจะอยู่ต้องมีการแก้ไขฮวงจุ้ยก่อน หรือถนนหน้าบ้าน สมมติว่า 

บา้นเราเปน็บา้นหลงันอ้ย  ๆ แตต่ัง้อยูร่มิถนนใหญ ่ คดิถงึภาพบา้นเลก็  ๆ ทีอ่ยูร่มิแมน่ำ้ 

ฮวงโหทีก่วา้งใหญด่สูคิรบั นัน่เทา่กบัวา่ขนาดของบา้นไมส่มดลุกบัพลงั และกระแสชี ่

ที่ส่งมานั้นแรงเกินกว่าที่บ้านจะควบคุมได้  

หรือถ้าบ้านอยู่ใต้สะพานยกระดับ หรือใต้ทางด่วน ให้นึกภาพตัวเรายืนอยู่ 

หน้าบ้าน มองไปแล้วเห็นสะพานอยู่ด้านบน ตำแหน่งน้ีก็ไม่ดีอีกเช่นกัน เพราะสะพาน 

หรือทางด่วนลักษณะนี้จะบล็อกพลังชี่ที่ดีไม่ให้เข้าบ้าน หรือโชคไม่ค่อยเข้านั่นเอง

โดยสรุป สิ่งที่สัมพันธ์กับตำแหน่งของบ้านที่ควรใส่ใจได้แก่ 

 ถนนหน้าบ้าน ควรมีขนาดสัมพันธ์กับตัวบ้าน 

 สะพานทุกชนิด เช่น สะพานลอย สะพานยกระดับ ฯลฯ ไม่ควรมีทาง 

ขึ้นลงตรงกับตำแหน่งของประตูบ้าน

ตัว
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 เสาไฟฟ้า แน่นอนว่าการที่หมู่บ้านเรามีเสาไฟฟ้าเป็นเรื่องดี เพราะแปลว่า 

ไฟฟา้มาถงึ เรามไีฟฟา้ใช ้ แตถ่า้เปดิประตบูา้นออกมาแลว้มองเหน็เสาไฟฟา้ 

ตั้งประจันหน้า ก็ไม่ดีเท่าไรเพราะให้ชี่ที่แรงเกินไป 

 ช่องตึก เช่นเดียวกับเรื่องเสาไฟฟ้า ถ้าเราเปิดประตูบ้านแล้วมองเห็นช่อง 

ระหว่างตึก (คือให้นึกภาพตึกสองตึกที่ตั้งอยู่เกือบชิดกัน และมีช่องให้ 

ลมพัดผ่านอยู่ตรงกลาง) แปลว่าบ้านเรากำลังรับชี่ที่แรงมาก

 เมรุเผาศพ ให้ผลเหมือนกับเสาไฟฟ้า คือไม่ควรเป็นสิ่งแรกที่เจอเมื่อเปิด 

ประตบูา้น ถา้มเีมรเุผาศพผา่หนา้บา้น จะทำใหก้ระแสชีท่ีเ่ขา้มาถกูแบง่แยก 

ออกจากกัน กลายเป็นว่าชี่ที่เข้ามาในบ้านเป็นชี่ที่ไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ 

ถ้าเปิดประตูปุ๊บเจอเมรุเผาศพปั๊บ ก็ย่อมส่งผลด้านจิตใจ ประมาณเดียว 

กับคนที่มีบ้านอยู่ใกล้โรงเรียน พอสี่โมงเย็นจะได้ยินเสียงออดดังลั่น  

ต้องตกใจกันทุกวันจนกว่าจะชิน

 ตน้ไมใ้หญ ่ ถา้มตีน้ไมใ้หญบ่ลอ็กอยูห่นา้บา้น เปดิมาปุบ๊เหน็ปับ๊ กแ็ปลวา่ 

บ้านเรารับชี่ที่แรงเหมือนกัน แต่ต้นไม้ที่สร้างปัญหาคือต้นไม้ที่มีลักษณะ 

ยืนต้นโดด  ๆ เช่น ไม้ตระกูลต้นปาล์ม ซึ่งไม่มีพุ่ม ไม่มีกิ่ง ไม่มีฟอร์ม  

มองเห็นเป็นแท่งคล้ายเสา แต่ผมต้องเตือนคนที่มีต้นไม้หน้าบ้านลักษณะ 

น้ีว่า อย่าพยายามหาน้ำยาไปรดเพ่ือให้ต้นไม้ตาย เพราะต้นไม้ตายให้ผลรา้ย 

ยิ่งกว่าต้นไม้เป็น ๆ เสียอีก ต้นไม้เหี่ยว ๆ ยืนต้นตายอยู่หน้าบ้านเป็นอะไร 

ที่น่ากลัวมาก อย่าทำอย่างนั้นเลยครับ
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 ของที่มีลักษณะนิ่งซึ่งวางขวางอยู่หน้าบ้าน เช่น ตู้ 

ไปรษณีย์ ตู้ชุมสายโทรศัพท์ ตู้โทรศัพท์ ถังขยะ 

ใหญ ่ ๆ ฯลฯ ถา้มนับงัอยูห่นา้บา้นเราพอด ี กจ็ะขวางชี ่

ไม่ให้เข้าบ้าน นอกจากนี้ของเหล่านี้ก็จะปล่อยชี่ที่ไม่ดี 

มาหาเราด้วย เพราะเหลี่ยมหรือมุมของมันจะให้ชี่ 

พุ่งเข้าตัวบ้านที่แรงเกินไป

ถ้าเป็นเร่ืองถนน ทางข้ึน  -  ลงทางด่วนท่ีแจ๊กพ็อตมาอยู่ 

หน้าบ้านเราพอดี อาจแก้ไขได้ยากกว่าปัญหาจากเสาไฟฟ้า  

ต้นไม้ ฯลฯ แต่ก็มีวิธีผ่อนหนักเป็นเบาได้คือ เราต้องสร้าง 

บรรยากาศเพื่อเสริมพลังชี่ให้เป็นบวกมากขึ้น เช่น

เปดิไฟหนา้บา้นตอนกลางคนื ตดิไฟสอ่งสวา่งรมิรัว้ ลองนกึภาพประตบูา้นฝรัง่ 

ที่ชอบติดไฟไว้เหนือประตู ไฟดวงนี้ช่วยสลายพลังที่ไม่ดีได้ส่วนหนึ่ง 

กระจายพลงัดว้ยเสยีง หากระดิง่หรอืโมบายลม์าแขวนไวใ้หต้รงกบัตวัอปุสรรค  

เช่น แขวนเหนือประตูบ้านให้ตรงกับเสาไฟฟ้า ต้นไม้ หรือส่ิงท่ีเป็นตัวปัญหา จะช่วย 

กระจายพลังที่ไม่ดีออกไปได้ตัว
อย
่าง
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ถ้าเลือกได้ คนส่วนใหญ่ย่อมไม่อยากมีบ้านท่ีติดกับหม้อแปลง 
ไฟฟ้า แต่ถ้าเลือกไม่ได้จริง ๆ  ฮวงจุ้ยก็มีวิธีแก้ไข ดังนี ้
	 อย่าให้หัวเตียงหันไปทางทิศที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าตั้งอยู่ เพราะ 
เราตอ้งนอนในทีท่ีม่สีภาวะเปน็หยนิ แตห่มอ้แปลงไฟฟา้ใหพ้ลงั 
หยางที่รุนแรง

	 ด้านท่ีติดกับหม้อแปลงไม่ควรเป็นห้องน้ำ เพราะน้ำกับไฟไม่ถูกกัน 
จึงไม่ควรปะทะกันโดยตรง

	 ลดพลงัธาตไุฟดว้ยธาตดิุน เชน่ มดีอกไมต้น้ไมส้เีหลอืงตกแตง่ 
ฉากหรือระเบียง หรือติดม่านสีเหลือง สีน้ำตาล หรือสีเอิร์ธโทน 
ในห้องที่ติดกับหม้อแปลงไฟฟ้า ปลูกต้นไม้สีเหลืองริมรั้ว

	 ไม่แนะนำให้สร้างตำแหน่งน้ำ เช่น ทำน้ำพุ อ่างปลา ฯลฯ ใกล้กับ 
หม้อแปลง เพราะน้ำกับไฟทำให้เกิดความขัดแย้ง

Tips บ้านใกล้หม้อแปลงไฟฟ้า ปัญหาที่แก้ไขได้

ตัว
อย
่าง



ตัว
อย
่าง


	ฮวงจุ้ยดี บ้านนี้มั่งมีศรีสุข
	โดย ทศพร ศรีตุลา (อาจารย์ช้าง) 

	จัดทำโดย สำนักพิมพ์ SHORT CUT ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 

	สารบัญ
	คำนำสำนักพิมพ์
	คำนำผู้เขียน
	คำนำผู้เขียน
	1. ฮวงจุ้ยคืออะไรนะ
	2. ก่อนเปิดหนังสือเล่มนี้
	3. ข้อควรจำก่อนเริ่มต้นจัดฮวงจุ้ยบ้าน
	4. บ้านนี้อยู่แล้วดี
	5. บ้านที่อาจารย์ช้างไปบ่อย
	6. บ้านดีต้องมีเซ็นเตอร์
	7. บ้านเลขที่นั้นสำคัญไฉน
	8. ห้องครัวดี + ห้องนอนดี = สุขภาพดี
	9. ห้องน้ำ เปลี่ยนห้องร้ายเป็นห้องดี
	10. ห้องนอนกับความรัก
	11. ห้องนั่งเล่นกับความอบอุ่นในครอบครัว
	12. ฮวงจุ้ยหน้าบ้านกับเงิน เงิน เงิน
	13. ห้องพระกับกระบวนท่ารับมือสิ่งเร้นลับ
	14. ฮวงจุ้ยในคอนโด
	บทส่งท้าย
	ภาคผนวก
	ทิศกับธาตุ
	องค์ประกอบของธาตุทั้ง 5 ในฮวงจุ้ย
	ตารางปีเกิดกับทิศมงคล
	ตารางราศีและธาตุตามวันเกิด




