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ค�ำน�ำผู้เขียน

 หลักการพื้นฐานของฮวงจุ้ยหรือพลังงานจากสิ่งแวดล้อม นับเป็น

ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งของการอ้างถึงความเจริญของเมืองตั้งแต่ในอดีต 

จนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเป็นตัวก�าหนดทิศทางความเจริญเติบโตของเมือง

ในอนาคต ซ่ึงการเข้าใจพ้ืนฐานการเจริญเติบโตของท�าเลใดๆ ก็ตามนั้น 

มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งกับวิถีการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกท�าเลธุรกิจ 

การเลือกท�าเลที่อยู่อาศัย การเลือกที่ท�างาน การเลือกท�าเลลงทุนในด้าน

อสงัหารมิทรพัย์ ฯลฯ โดยในเล่มนี้ผมได้เจาะลึกท�าเลกรุงเทพฯ เป็นส�าคัญ

 ตลอดระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา ผมได้มโีอกาสเขียนบทความรายเดอืน

เก่ียวกับฮวงจุย้ท�าเลต่างๆ ในกรุงเทพฯ ให้กับนิตยสาร MULTIMILLIONAIRE 

HOUSE & CHIC เป็นที่มาของการรวบรวมเนื้อหาของท�าเลต่างๆ ของ

กรุงเทพฯ ทัง้หมด เพ่ือมาเรียบเรียงใหม่ เกิดเป็นหนงัสือ "ฮวงจุย้ท�ำเลทอง
2
 

: เจำะลกึท�ำเลกรุงเทพฯ" เล่มนี้ 

 จดุประสงค์ของการรังสรรค์หนงัสือเล่มน้ีข้ึนก็เพ่ือให้ผูอ่้านได้เข้าใจ

ถึงศกัยภาพของท�าเลทอง หรือท�าเลทีม่คีวามเจริญในกรุงเทพฯ ว่ามคีวามเจริญ

เกิดข้ึนได้อย่างไร และช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นถึงทิศทางการเจริญเตบิโตของ

ท�าเลทองของกรุงเทพฯ ในภายภาคหน้า ผู้อ่านสามารถใช้หลักการฮวงจุ้ย 

ในเล่มนีน้�าไปพิจารณาและคัดกรองท�าเลทีผู่อ่้านสนใจเบือ้งต้นด้วยตวัเองได้ 

 การวิเคราะห์ฮวงจุย้ในแต่ละท�าเลอ้างองิจากหลกัการฮวงจุย้ทีเ่ป็นเหตุ

เป็นผล ซ่ึงเก่ียวกับการได้รับและเก็บกักพลังงานที่เกิดข้ึนตามธรรมชาต ิ

รวมถึงการยกตวัอย่างอาคารต่างๆ ในแต่ละท�าเลทีม่คีวามเจริญจากการได้รับ

กระแสพลังงานด้านฮวงจุ้ย โดยผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์

ส�าหรับคนที่ก�าลังมองหา หรือก�าลังเลือกท�าเลส�าหรับธุรกิจ ที่อยู่อาศัย 

และการลงทุน ในกรุงเทพฯ 

 สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ ท่ำนอำจำรย์มำศ เคหำสน์ธรรม และ

อำจำรย์ตะวัน เลขะพัฒน์ ผู้ ให้ความรู้ด้านวิชาการในศาสตร์ฮวงจุย้ เพ่ือเป็น

พื้นฐานของหลักการวิเคราะห์พื้นที่ท�าเลต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ 

    เกริกวิชญ์ กฤษฎำพงษ์
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 อาหาร ทีอ่ยูอ่าศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค คอืปัจจยั 4 พ้ืนฐาน

ของมนษุย์ หากขาดปัจจยัใดปัจจยัหนึง่ไป ชีวิตเราก็อาจจะย�า่แย่ได้ การจะเลอืก

กินอาหารสักจาน รสชาติคือสิ่งที่ใครหลายคนให้ความส�าคัญ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น

เราก็ควรเลอืกควบคูไ่ปกับคณุค่าทางโภชนาการ อาหารรสชาตอิร่อยถูกปาก 

เป่ียมไปด้วยสารอาหารทีค่รบถ้วน ถึงราคาจะสูงก็คุม้ค่าทีจ่ะจ่าย

 ถ้าจะถามว่ากรุงเทพฯ ย่านไหนอะไรดัง ร้านไหนอร่อย หลายคน 

คงมีร้านโปรด โซนในดวงใจ แต่ถ้าส�าหรับคนที่ไม่รู้ว่าโซนไหนอะไรเด็ด  

การถามกูรูผู้รู้ ให้ช่วยช้ีแนะก็เป็นอะไรที่ดีไม่น้อย ซ่ึงการเลือกที่อยู่อาศัย 

ทีด่ก็ีไม่ต่างจากการเลอืกกินอาหารสักเท่าไรนกั ส�าหรับใครทีอ่ยากจะหาท�าเล

เหมาะๆ สักที่ในกรุงเทพฯ เพ่ือเปิดกิจการ ประกอบธรุกิจ หรือใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยั 

จะรู้ได้อย่างไรว่า เขตไหนเป็นพ้ืนที่ที่ดี อยู่แล้วปัง ชีวิตดี กิจการรุ่งเรือง 

เพราะกรุงเทพฯ เองก็มีมากถึง 50 เขต

 จากค�าถามยอดฮตินี ้ จงึเป็นทีม่าของหนงัสอื “ฮวงจุย้ท�ำเลทอง
2 
:
 

เจำะลึกท�ำเลกรุงเทพฯ” เล่มนี้ เหมาะกับคนที่ก�าลังสนใจมองหาท�าเล 

เพ่ืออยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจ ทุกท�าเลที่ถูกเลือกมาเล่าล้วนเป็นท�าเล 

ที่เจริญรุ่งเรือง หรือเป็นย่านทีม่แีต่จะมมีลูค่าเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ (Prime Area) 

นอกจากน้ีผู้อ่านยังสามารถฝึกดูฮวงจุ้ยท�าเลต่างๆ ด้วยตัวเองในเบื้องต้น 

ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้

 “ฮวงจุ้ยท�าเลทอง
2
 : เจาะลึกท�าเลกรุงเทพฯ” นี้ เป็นผลงานล�าดับ 

ที่ 3 ต่อจากเล่ม “ฮวงจุ ้ย ชะตำฟ้ำ คนลิขิต” หากใครสนใจเร่ือง 

ความสัมพันธ์ของฮวงจุ้ย ดวงชะตา การกระท�าของมนุษย์ สามารถติดตาม

อ่านในเล่มที่ว ่านี้ครับ ส�าหรับคนที่สนใจ อยากรู้หลักการและเหตุผล 

ในการเลือกซ้ือท�าเลแบบเนื้อล้วน หลักการแน่นๆ สามารถติดตามอ่านได ้

ในผลงานล�าดบัที ่2 “ฮวงจุย้ท�ำเลทอง” ส�าหรับเล่มนีจ้ะเป็นหนงัสือทีเ่ก่ียวกับ

หลักการเลือกท�าเลทองในกรุงเทพฯ หรือวิธีการดูฮวงจุ้ยตามพ้ืนที่ต่างๆ 

โดยมีกรุงเทพฯ เป็นกรณีศึกษา

 

อารัมภบท
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 ฮวงจุย้กล่าวถึงหลักการบริหารพลงังานจากส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม

คนให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ค�านี้มาจากค�าว่า “ฮวง” ซึ่งแปลว่า “ลม” และ

ค�าว่า “จุ้ย” ที่แปลว่า “น�้า” โดยพลังงานทั้งสองสามารถเคลื่อนที่ ถ่ายเท 

และก่อให้เกิดพลังงานได้ 

 ตามหลักวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมนั้น ลมกับน�้าถูกจัดว่าเป็นส่ิง 

ที่มีสภาพเป็นของไหล สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยจะไหลลงสู ่ที่ต�่าเสมอ 

เมื่อเกิดการไหลหรือเคลื่อนที่ก็เกิดการน�าพาพลังงาน เพราะฉะนั้นหลักการ

บริหารพลงังานทางฮวงจุย้จะเป็นการบริหารพลงังานต่างๆ โดยอาศยัหลกัการ

เคลื่อนไหวของลมกับน�้าเป็นตัวน�าพาพลังงาน โดยลักษณะทางภูมิศาสตร์

ของกรุงเทพฯ ท�าให้กรุงเทพฯ ได้รับอิทธิพลสนับสนุนจากฮวงจุ้ยอย่างไรนั้น

ผู้อ่านสามารถหาค�าตอบได้ ในบทที่ 1 ครับ

 ก่อนจะเล่าถึงบทต่อไป ผมขอเท้าความก่อนว่า พลังงานนั้นไหล 

ตามแรงโน้มถ่วงโลกเสมอ ดังนั้นพ้ืนที่สูงจึงสะสมพลังงานได้ยาก ขณะที่

พ้ืนที่ราบต�่าเป็นจุดต�่ากว่าก็จะมีโอกาสได้รับพลังงานที่ไหลมาจากภูเขา 

ได้มากกว่า พ้ืนที่ราบต�่าจึงเป็นเหมือนจุดพักพลังงาน ท�าให้บริเวณนั้น 

เกิดการสะสมตัวของพลังงาน

 

12 | ฮวงจุ้ยท�ำเลทอง
2
 : เจำะลึกท�ำเลกรุงเทพฯ

 กรุงเทพฯ เป็นเขตพื้นที่ราบต�่าที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดย 

ถ้าหากน�้าทะเลข้ึนเพียง 5 เมตร กรุงเทพฯ ก็จะกลายเป็นนครใต้บาดาล 

ได้เลยทีเดียว และถ้าใครอยากจะพิสูจน์ว่าผมพูดชัวร์หรือมั่วนิ่ม สามารถ 

เช็กได้ทาง http://flood.firetree.net ซ่ึงเป็นเว็บไซต์วัดระดบัน�า้ทะเลทัว่โลก

 ด้วยความที่กรุงเทพฯ เป็นพ้ืนที่ราบต�่าที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ 

ซ่ึงได้รับพลงังานจากทางภาคเหนอื (ทีร่าบสูง ภเูขา) ที่ไหลจากทีสู่งลงสู่ทีต่�า่ 

กรุงเทพฯ จึงกลายเป็นพ้ืนที่ที่มีพลังงานทางฮวงจุ้ยสะสมอยู่มาก พลังงาน

เหล่านี้ถูกกระจายตัวด้วยแรงลม ทั้งจากลมธรรมชาติและลมจากการ

เคลื่อนไหวของรถและคน ยิ่งไปกว่านั้นกรุงเทพฯ ยังประกอบไปด้วยพ้ืนที่

ราบต�่าจุดหลักๆ อยู่ 2-3 จุด และพื้นที่ราบต�่าเหล่านั้นก็มีโอกาสที่จะเจริญ

เติบโตได้อีกมากในอนาคต

 อ่านถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่าพ้ืนที่ราบต�่าที่ว่านั่นคือที่ไหนกัน

แล้วถ้าผมจะบอกว่า พ้ืนท่ีสวน คือ พ้ืนท่ีรำบต�่ำ อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที ่

ทีม่พีลงังานทางฮวงจุย้สะสมอยูม่ากด้วยล่ะ ดนู่าสนใจมากทเีดยีวใช่ไหมครับ

 การที่เราจะจัดว่าเมืองไหนมีฮวงจุ้ยดี หลักการดูที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง

คือการดูว่าเมืองที่มีสวนนั้นถูกโอบล้อมด้วยอาคารหรือเปล่า เน่ืองจากสวน

เป็นพ้ืนทีร่าบต�า่ท�าหน้าทีส่ะสมพลงังานที่ไหลลงมาจากทีสู่ง ส่วนอาคารทีอ่ยู่

รอบๆ จะท�าหน้าที่กักเก็บพลังงาน ท�าให้พลังงานอยู่ในพ้ืนที่บริเวณสวน 

ส่วนกระแสลมหรือพลังงานหมุนเวียนจะเป็นตัวช่วยกระจายพลังงานไปยัง

พื้นที่ต่างๆ ส่งผลต่อความเจริญของพื้นที่โดยรอบ

 ส�าหรับกรุงเทพฯ เมืองหลวงแห่งนี้ประกอบไปด้วยสวนน้อยใหญ่

มากมาย ถ้าอย่างน้ันแล้วพ้ืนที่โซนไหนบ้างล่ะที่ติดโผต�าแหน่งท�าเลทอง 

ช้ันด ีผมจดักลุม่พ้ืนท่ีใช้พลงังำนจำกสวนสำธำรณะไว้ (ผูอ่้านสามารถตาม

ไปอ่านได้ ในบทที่ 2 และบทที่ 3)
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 แต่ถ้าจะให้เล่าเฉพาะหลกัการทางฮวงจุย้ ทกุคนอาจจะยงัเหน็ภาพ

ไม่ชัด ผมจึงหยิบยกโครงกำรที่น่ำสนใจมาเล่าเสริมในบทที่ 2 และ 3 นี้ด้วย 

ส่วนนี้จะช่วยยืนยันให้เห็นว่าการเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้พ้ืนที่สวนนั้นดีตามหลัก 

ฮวงจุ้ยอย่างไร โดยความพิเศษของแต่ละโครงการที่ถูกคัดสรรมานี้คือ 

การเป็นโครงการเกรด A ผู้อ่านจะเห็นถึงความเกี่ยวเนื่องของสิ่งแวดล้อม 

และการออกแบบอาคารที่มีความสอดคล้องกันกับฮวงจุ้ยอย่างน่าเหลือเชื่อ

 อย่างที่ทุกคนทราบดีว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีแม่น�้าเจ้าพระยา

พาดผ่าน ฮวงจุ ้ยคือศาสตร์ที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานลม 

กับพลังงานน�้า เจ้าพระยาคือสายน�้าที่ไหลลงมาจากภาคเหนือของไทย 

แสดงว่าพลังงานที่ไหลมากับกระแสน�้านั้นย่อมมีความส�าคัญ ด้วยเหตุนี้ 

ท�าเลที่อยู่ใกล้แม่น�้าจึงได้รับพลังงานที่ไหลมากับกระแสน�้าไปด้วย แต่ไม่ใช่

ว่าทุกพื้นที่ที่อยู่ติดแม่น�้าจะเจริญหรอกนะครับ เหตผุลทีเ่ป็นเช่นนัน้  บทท่ี 4 

กลุม่พื้นที่ได้รับพลังงำนจำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ได้อธิบายไว้หมดแล้วครับ 

 แม่น�า้มกีารไหลของกระแสน�า้อยู่ตลอดเวลาตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบุนั 

ท�าเลทีอ่ยู่ใกล้แม่น�า้จงึได้รับพลงังานจากกระแสน�า้อยูเ่ร่ือยๆ ผมจงึไม่พลาด 

ที่จะน�าท�าเลที่อยู ่ขนานริมแม่น�้าอย่าง ถนนเจริญกรุง มาอยู่ในส่วนนี ้

และมีการเล่าถึงโครงการที่ผุดข้ึนริมแม่น�้าด้วย นั่นคือ เอเชียทีค เดอะ 

รเิวอร์ฟร้อนท์ และโครงการทีเ่พ่ิงคลอดเมือ่ปลาย พ.ศ. 2561 อย่าง ไอคอนสยำม

 ต่อมา บทที่ 5 ท�ำเลน่ำสนใจตำมแนวรถไฟฟ้ำ ซึ่งเล่าถึงท�าเล 

ที่มีฮวงจุ้ยดีตามแนวรถไฟฟ้าสายแรก นั่นคือ รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) 

สายสุขุมวิท และรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล หลักการ 

ของบทนี้คือ ท�าเลที่ได้รับพลังจากรถไฟฟ้าก่อนย่อมได้รับพลังลมจาก 

การเคลื่อนไหวของคนและรถก่อนท�าเลอื่น ส่งผลให้ได้รับพลังที่ดีและ 

ได้รับความเจริญก่อนท�าเลอื่นๆ โดยเกณฑ์การพิจารณาท�าเลฮวงจุ ้ยดี 

ตามแนวรถไฟฟ้าสายแรก เรามีหลักการพิจารณาอยู่ว่า ท�าเลตามแนว

รถไฟฟ้าที่ดี ต้องเป็นท�าเลที่อยู่ในแนวสถานีที่มีคนใช้บริการจ�านวนมาก 

ส่งผลให้กระแสพลังงานไหลเวยีนมาก จึงจะถือว่าเป็นท�าเลที่มีฮวงจุ้ยดีครับ

 จากบทที่ 2 และบทที่ 3 ที่เล่าถึงกลุ่มพื้นที่ที่ได้รับพลังงานจากสวน 

มีการยกตัวอย่างโครงการเด่นๆ ไปแล้ว แต่ยังขาดโครงการที่ก�าลังจะสร้าง

ในอนาคต บทท่ี 6 จึงเป็น บทสรุป และโครงกำรท�ำเลทองในอนำคต

ส่วนที่จะมาขมวดให้เห็นว่า สรุปแล้วควรเลือกท�าเลแบบใดถึงเรียกว่าดีที่สุด 

นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตโครงการน่าจับตามองในอนาคต ห้ามพลาด 

ด้วยประการทัง้ปวงครับ
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บทที่ 1
ฮวงจุ้ย : 
ความมหัศจรรย์
ของลมกับน�้า
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 ชะตาดินหรือฮวงจุ ้ย คือพลังงานที่คนได้รับจากสิ่งแวดล้อม 

ที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ท�างาน หรือที่ไหนก็ตาม ถ้าเราใช้เวลาอยู ่

ในสถานที่ใดมากๆ เราก็จะได้รับพลังงานจากสถานที่นั้นมาก พลังงานจาก

สถานที่จะสะสมอยู่ในตัวเรา โดยหากสถานที่ที่เราเลือกอยู่มีพลังงานที่ดี 

มกีารบริหารพลงังานทีด่ ี ชีวิตเราก็จะได้รับพลังงานดีเข้ามา แต่ถ้าหากเรา 

ไปอยู่ในบริเวณที่มีพลังงานไม่ดี ชีวิตเราก็มีโอกาสที่จะไม่ดีตามไปด้วย 

 พอนึกภาพออกไหมครับ สมมติว่าเราอยู่ในห้องนอนที่ไม่มีอากาศ

ถ่ายเท เป็นจุดอับลม ไม่มีหน้าต่างระบายอากาศ นานไปห้องก็จะอับช้ืน 

การอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้นานๆ จะท�าให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง  

เจ็บป่วยได้ง่าย เพราะฉะนั้นหากเราอยากมีสุขภาพชีวิตที่ดี เราก็ควรเลือก

อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่มีความสมดุลทางธรรมชาติ 

ท�ำควำมรู้จักกับฮวงจุ้ย

 ทัง้นีฮ้วงจุย้เป็นศาสตร์ที่ใช้หลกัการบริหารพลงังานของไหลให้เกิด

ความสมดลุ เป็นเร่ืองของการเหนีย่วน�ากระแสพลงังานจากธรรมชาตมิาเสริม

ชีวิตคนให้มากที่สุด เมื่อชีวิตมีสมดุลที่ดีก็ย่อมส่งผลให้ชีวิตมีความเจริญ

รุ่งเรือง โดยที่มาของค�าว่าฮวงจุ้ยนี้มาจากค�าสองค�า คือ ฮวง แปลว่ำ ลม 

และค�าว่า จุ้ย ที่แปลว่ำ น�้ำ 

 ทุกคน ณ ที่นี้ คุ้นชินกับหลักทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับ หากคุณ

ท�าความรู้จกัฮวงจุย้น้ีไปเร่ือยๆ คณุจะเร่ิมรู้สกึว่าสองศาสตร์น้ีมคีวามเช่ือมโยง

เกี่ยวเนื่องกันอยู่ เพราะในทางเชิงวิศวกรรมนั้น ศาสตร์ฮวงจุ้ยหรือศาสตร์

ลมกับน�้าถูกจัดว่าเป็น 2 สิ่งในโลกซึ่งมีสภาพเป็นของไหล สามารถเคลื่อนที่

ได้เสมอ ดังนั้นทุกคนไม่ต้องแปลกใจที่ฮวงจุ ้ยท�าเลทองในกรุงเทพฯ 

จะเป็นการเล่าผสมผสานกันระหว่างอิทธิพลของพลังงานลมกับอิทธิพล 

ของพลังงานน�้า ซ่ึงกรุงเทพฯ ได้รับพลังงานลมจากอ่าวไทย และได้รับ

พลังงานน�้าจากแม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้าสายส�าคัญของประเทศ

ฮวง 
(พลังงานลม)

จุ้ย 
(พลังงานน้�า)

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE
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พลังงำนจำกภูเขำ

 พลังงานจากที่สูงตามแนวทิวเขา หรือที่ราบสูงส่วนต่างๆ ของ

ประเทศไทยจะไหลลงมาสะสมตวับริเวณทีร่าบต�า่ (พ้ืนทีก่รุงเทพฯ) และจะค่อยๆ 

ไหลลงสู่พ้ืนน�้าทะเล โดยจะถูกชะลอการไหลด้วยพลังงานจากกระแสลม 

ที่พัดขึ้นมาจากอ่าวไทย ส่งผลให้กรุงเทพฯ กลายเป็นจุดที่ถูกบีบอัดระหว่าง

กระแสพลงังาน 2 แหล่งด้วยกัน โดยแหล่งแรกคอื พลงังานจากภเูขา และแหล่ง

ทีส่อง คอื กระแสลมจากอ่าวไทย หรือพลงังานจากลมทะเลและลมมรสุม ท�าให้ 

พลังงานทางฮวงจุ้ยจึงสะสมที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมากกว่าพื้นที่อื่นๆ

1,000 เมตร ขึ้นไป

500 - 1,000 เมตร 

200 - 500 เมตร

100 - 200 เมตร

0 - 100 เมตร

ประเทศไทย
แสดงลักษณะภูมิประเทศ

ระดับความสูงของพื้นที่ (เมตร)

พลังงานจากภูเขาไหลลงสู่กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

แนวกระแสลมจากอ่าวไทย

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE
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 ลมเกิดจากการเคลือ่นตวัของอากาศทีเ่กิดจากอณุหภมูทิีแ่ตกต่างกัน 

โดยลมจะพัดจากบริเวณพ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิต�่ากว่าหรือความกดอากาศสูงกว่า

ไปหาพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าหรือความกดอากาศต�่ากว่า โดยอากาศที่ได้รับ

ความร้อนจะขยายตัวท�าให้มีความหนาแน่นน้อยลงและลอยตัวสูงข้ึน 

ขณะทีอ่ากาศทีอ่ยู่ในแนวราบบริเวณที่ได้รับความร้อนน้อยกว่าหรือมอีณุหภมูิ

ต�่ากว่าจะเคลื่อนตัวในแนวราบมาแทนที่ ทั้งนี้อากาศที่เคลื่อนที่ในแนวราบ

ขนานกับโลกนั้นเรียกกันว่า “ลม” นั่นเอง

 เล่าถึงตรงนี้หลายคนอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัด ถ้าอย่างนั้นทุกคน

ลองนึกถึงภาพชายหาดก็ได้ครับ ชายหาดประกอบด้วยส่วนที่เป็นพ้ืนดิน 

และส่วนทีเ่ป็นพ้ืนน�า้ ทัง้สองพ้ืนทีน่ีม้อีณุหภมูแิละความกดอากาศแตกต่างกัน 

ด้วยคณุสมบตัคิวามเป็นดนิและน�า้ ท�าให้อากาศทัง้สองบริเวณได้รับความร้อน

จากดวงอาทติย์ไม่เท่ากัน การดดูกลนืและคายความร้อนก็แตกต่างกันดนิดดูกลนื

พลังงำน “ลม” จำกอ่ำวไทย

และคายความร้อนได้ดีกว่าน�้า ท�าให้เวลากลางคืน อากาศเหนือพ้ืนดิน 

มอีณุหภมูทิีต่�า่กว่าพ้ืนน�า้ จงึท�าให้อากาศเหนอืพ้ืนน�า้ทีร้่อนกว่าลอยตวัสงูข้ึน 

และอากาศเหนือพื้นดินที่เย็นกว่าเคลื่อนตัวมาแทนที่ 

ลมทะเล

อากาศรอน

เหนือพื้นดิน

ลอยตัวขึ้น

ลมพัดเขาสูแผนดิน

ลมบก

อากาศรอน

เหนือพื้นทะเล

ลอยตัวขึ้น

ลมพัดออกสูทะเล

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE
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 และนั่นก็เป็นที่มาว่าท�าไมเราถึงเรียกลมที่เคลื่อนตัวจากพ้ืนดิน 

สู่พืน้น�า้ว่า “ลมบก” ในทางกลบักันในเวลากลางวันพ้ืนดนิจะสะสมความร้อน

จากแสงแดดได้เร็วกว่าพ้ืนน�า้ เป็นผลให้อากาศเหนอืพืน้ดนิมอีณุหภมูทิีสู่งกว่า

อากาศเหนอืพ้ืนน�า้ ดงันัน้อากาศเหนอืพ้ืนดนิทีม่คีวามร้อนสูงกว่าจะขยายตวั

และลอยสูงข้ึน และอากาศเหนือพื้นน�้าที่มีอุณหภูมิต�่ากว่าจึงเคลื่อนตัวมา

แทนที่ เราจึงเรียกลมที่เคลื่อนตัวจากพ้ืนน�้าไปสู่พื้นดินในเวลากลางวันว่า 

“ลมทะเล”

 

 การเกิดลมมรสุมอาศยัหลกัการเดยีวกันกับการเกิดลมบก ลมทะเล

โดยมีคีย์เวิร์ดคือความแตกต่างกันของอุณหภูมิระหว่างพ้ืนดินกับพื้นน�้า  

แต่ว่าลมมรสุมจะปกคลุมบริเวณกว้างใหญ่กว่าลมบกและลมทะเลมาก ใน 

ฤดูหนาว อุณหภูมิของพ้ืนดินเย็นกว่าอุณหภูมิของน�้าในมหาสมุทร อากาศ

เหนือพ้ืนน�้าจึงมีอุณหภูมิสูงกว่าและลอยตัวข้ึนสู่เบื้องบน อากาศเหนือทวีป

ซ่ึงเย็นกว่าจึงไหลไปแทนที่ท�าให้เกิดเป็นลมพัดออกจากทวีป พอถึงฤดูร้อน

และฤดฝูน อณุหภมูขิองดนิภาคพ้ืนทวีปร้อนกว่าน�า้ในมหาสมทุร เป็นเหตใุห้

เกิดลมพัดในทิศทางตรงข้าม หรือมีทิศทางพัดจากพื้นน�้าเข้าสู่ภาคพื้นทวีป 

 ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อพ้ืนน�้าขนาดใหญ่ทั้งด้านตะวันตก 

และด้านตะวันออก โดยทะเลทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ คอื ทะเล

อันดามัน ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย ส่วนด้านใต้ของกรุงเทพฯ 

คืออ่าวไทย ซึ่งอยู่ในทะเลจีนใต้ ส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก

 ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยเราจึงได้รับอิทธิพลทั้งจากลมบก ลมทะเล 

และลมมรสุม ซ่ึงได้แก่ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยจะพัดปกคลุม

ประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม 

เวลาเราฟังหรืออ่านข่าวพยากรณ์อากาศ เรามักจะได้ยินประโยคท่ีว่า 

“ประเทศไทยได้รบัอทิธพิลจากลมมรสมุพาดผ่าน” ใช่ไหมครับ 

แล้วทุกคนรู้ไหมครับว่า... ลมมรสมุเกิดจากอะไร?

ถึงสิน้เดอืนตลุาคม หรือต้นเดอืนพฤศจกิายน ระยะเวลาประมาณ 6-7 เดอืน 

ลมมรสุมนี้จะน�ามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท�าให้

มีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเล 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

 หลังจากนั้นไทยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมหรือต้นเดือน

พฤศจิกายน จนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน 

โดยมรสุมนี้มีแหล่งก�าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงทางซีกโลกเหนือ 

แถบประเทศมองโกเลียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้ประเทศไทย 

ตอนบนมอีากาศหนาวเยน็ ส่วนภาคใต้จะมฝีนชุก โดยเฉพาะภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

เนื่องจากลมมรสุมนี้จะน�าความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE
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 แท้จริงแล้วช่วงระหว่างสองเดือนนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจาก

ลมตะเภา (ลมว่าว) ซ่ึงพัดมาจากทศิใต้ หรือตะวันออกเฉยีงใต้ เมือ่มาถึงแล้ว

ก็อาจปะทะเข้ากับมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่บังเอิญ 

หลงทางมาในบางโอกาส ท�าให้เกิดเป็น “พายุฤดูร้อน” มีฝนฟ้าคะนอง 

ลมกระโชกแรง หรือมลีกูเหบ็ตก ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนทางตอนเหนอืของประเทศ

มวลอากาศเย็นจาก 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ลมตะเภา (ลมว่าว) ซึ่งพัดมาจากทิศใต้
หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้

ในช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย.
ประเทศไทยได้รับแสงแดดมาก
ท�าให้อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิสูง

อ่านมาถึงตรงน้ี

ถ้าหากใครลองนับๆ เดือนดูแล้ว

ก็อาจเกิดความสงสยัได้ว่า แล้วเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 

ประเทศไทยไม่ได้รบัลมจากท่ีไหนหรอกหรือ

	 “สายน�้าไม่เคยไหลย้อนกลับ”

 ประโยคนี้เรามักใช้ส่ือความหมายถึงเร่ืองของเวลาหรือโอกาส 

แต่ที่ผมเอ่ยถึงประโยคนี้ก็เพราะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นถึงอะไรบางอย่าง 

ทีแ่ฝงอยู่ในสายน�า้ เหตผุลทีส่ายน�า้ไม่ไหลย้อนกลบัก็เพราะสายน�า้มพีลงังาน

สะสมอยู ่สายน�า้จงึมกีารเคลือ่นทีอ่ยูเ่สมอ (พลงัในรูปแบบของไหล) ของไหล

มักไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก พลังงานที่สะสมอยู่ในของไหลจึงมักไป

สะสมอยู่ที่ต�่ากว่าเสมอ กรุงเทพฯ มีแม่น�้าเจ้าพระยาตดัผ่าน ซ่ึงไหลจาก 

ภาคเหนอืของประเทศ กรุงเทพฯ จึงได้รับพลังงานที่สะสมมาตามแม่น�้าด้วย 

 แม่น�้าเจ้าพระยาเกิดจากแม่น�้าสายหลัก 4 สาย แม่น�า้สายย่อย 

อกี 2 สาย มารวมกัน โดยแม่น�า้ 4 สายหลกั คอื แม่น�า้ปิง แม่น�า้วัง แม่น�า้ยม 

แม่น�้าน่าน และแม่น�้า 2 สายย่อย คือ แม่น�้าสะแกกรัง และแม่น�้าป่าสัก  

ซ่ึงแม่น�้าเจ้าพระยาเป็นแม่น�้าที่ดีมากตามหลักฮวงจุ้ย เพราะเป็นศูนย์รวม

ของแม่น�้าหลายสาย

พลังงำนจำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำ

SAMPLE    S
AMPLE    S
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ปิง
วัง ยม

น่าน

สะแกกรัง

ท่าจีน

ป่าสัก

กรุงเทพฯ

ปากน�้าโพ (จังหวัดนครสวรรค์)

  ด้วยความที่แม่น�้าเจ้าพระยาในช่วงกรุงเทพฯ มีลักษณะโค้งไปมา 

จึงช่วยให้กระแสพลังงานของน�้านั้นกระจายไปสู่พื้นที่ใกล้ๆ แม่น�้าได้มากขึ้น 

โดยเฉพาะพ้ืนที่ในโค้งน�า้ ซ่ึงเป็นพ้ืนทีท่ี่ได้รับพลงังานทีด่ทีางฮวงจุย้มากกว่า

ที่อื่น สังเกตจากการสะสมของตะกอนที่เพ่ิมอยู่ตลอดจนเกิดเป็นที่ดินงอก

เพ่ิมข้ึนในโค้งน�้า ท�าให้ที่ดินในโค้งน�้ามีพลังงานมาก ส่งผลให้มีโอกาส 

ที่จะเจริญมากกว่าพื้นที่โซนอื่นๆ   

 และยิ่งถ้าหากเป็นบริเวณพ้ืนที่เขตโค้งน�้าขนาดใหญ่ด้วยละก็ 

พ้ืนที่นั้นก็จะยิ่งมีพลังงานมาก การท�าธุรกิจในพื้นที่บริเวณน้ีก็มีโอกาส 

ที่จะเจริญรุ่งเรืองมาก ดูได้จากเขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขต

บางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา พ้ืนท่ีเหล่าน้ี 

ล้วนเป็นเขตที่อยู่ในโค้งน�้าขนาดใหญ่แทบทั้งสิ้น

ย่ิงไปกว่าน้ัน เจ้าพระยายังมีโค้งน้ำาเป็นรูปทรงถ้วย

รูปทรงของโค้งน้ำาลักษณะน้ีทำาให้มีกระแสพลังงานดันข้ึนไป

ทางด้านทิศเหนือของแม่น้ำาในกรุงเทพฯ

 ซ่ึงโค้งน�า้รูปทรงถ้วยนีม้ส่ีวนช่วยในการกักแนวการไหลของกระแส

พลงังานจากด้านเหนอืของเมอืงหลวง ท�าให้เกิดเป็นจดุบบีอดัตวัของกระแส

พลังงานจากโค้งน�้า และกระแสพลังงานจากแผ่นดินที่ไหลลงสู่ที่ต�่า เป็นผล

ให้แต่ละย่านในบริเวณเขตที่กล่าวไปข้างต้นมีความเจริญมาก

 แต่ถึงแม้ว่ากรุงเทพฯ ได้รับพลังงานที่ดีจากการมีแม่น�้าเจ้าพระยา

ตัดผ่านแต่ก็อย่าลืมว่ามันก็ส่งผลให้กรุงเทพฯ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง 

คือ ฝั่งธนบุรีกับฝั่งกรุงเทพฯ (ฝั่งพระนคร) ซ่ึงท�าให้แต่ละฝั่งมีฮวงจุ้ยดี 

ไม่เท่ากัน เนือ่งด้วยฝ่ังพระนครมพ้ืีนทีส่วนและมตีกึอาคารล้อมรอบมากกว่า 

(ติดตามได้ ในบทที่ 2 และบทที่ 3 )
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โค้งน�้าเป็นรูปถ้วย

 แม้กรุงเทพฯ จะได้รับพลังงานที่ดีจากแม่น�้าเจ้าพระยาคอยหนุน 

แต่พลังงานช่วงตอนปลายของแม่น�้ากลับแผ่วลง ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจาก 

ปากแม่น�้าเจ้าพระยามีลักษณะกว้าง หรือมีทางไหลออกสู่ทะเลที่เปิดกว้าง 

จงึท�าให้กระแสพลงังานสามารถไหลออกจากแผ่นดนิได้ง่าย ซ่ึงในทางฮวงจุย้

หมายถงึการจ่ายที่รั่วไหลออกได้ง่ายนั่นเอง

สวนลุมพินี

เขตปทุมวัน

เขตสาทร

ฝั่งกรุงเทพฯ
ฝั่งธนบุรี

เขตราชเทวี

ปากแม่น�้า

เขตยานนาวา

เขตราษฎร์บูรณะ

เขตบางคอแหลม

พลังงานจากภูเขาไหลมาสู่กรุงเทพฯ

แนวกระแสลมจากอ่าวไทย

 สายน�า้ไหลจากทีสู่งลงสู่ทีต่�า่เสมอ ซ่ึงพลงังานลมและน�า้จะกักเก็บ

ได้ดีมากเป็นพิเศษก็ต่อเมื่อพ้ืนที่นั้นเป็นพื้นที่ราบต�่าด้วยเช่นกัน จากที่ผม 

ได้เล่าไปว่าลมและน�้าเป็นของไหลตามธรรมชาติ เมื่อเกิดการไหลก็จะมี

การน�าพาพลงังานไปสูอ่กีจดุหนึง่ ซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาตขิองของไหลที่ไหล

ลงสู่ที่ต�่าเสมอ ท�าให้พลังงานไหลไปพักสะสมอยู่ในต�าแหน่งที่ต�่าได้ดี

 หากลองสังเกตเมอืงใหญ่ๆ หลายแห่งทีม่คีวามเจริญสูงอย่างโตเกียว 

เมืองที่ถูกจัดเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรหนาแน่นกว่า 

35 ล้านคน กเ็ป็นเมืองที่อยู่ในเขตพืน้ทีร่าบต�่า เช่นเดียวกนักบัเมอืงเซีย่งไฮ้ 

เมืองกวางโจว และกรุงเทพฯ ของเรา 

 จากการที่กรุงเทพฯ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเขตที่ราบต�่า 

หรือเป็นแอ่ง ซ่ึงในเชิงฮวงจุ้ยแล้วท�าเลพ้ืนที่ราบต�่านั้นเป็นจุดที่มีพลังงาน

ลมและพลังงานน�้าสะสมอยู่มากที่สุด โดยการสะสมตัวของพลังงานนี้อาศัย 

พื้นที่รำบต�่ำ พื้นที่สะสมพลังงำน
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หลักการ คือ การมีแหล่งกักเก็บพลังงานกับการจ่ายพลังงานที่ท�างาน 

สอดประสานกันอย่างกลมเกลียวเลยทีเดียว

 ทว่าด้วยลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพฯ ที่เป็นแบบนี้ ก็มีข้อเสีย

เหมือนกัน นั่นคือท�าให้เกิดน�้าท่วมได้ง่าย ถ้าหากน�้าแข็งข้ัวโลกละลาย 

เพ่ิมมากข้ึน บริเวณแถบโซนกรุงเทพฯ นีค้งเป็นพ้ืนทีแ่รกๆ ของประเทศไทย

ที่จมน�้าเร็วกว่าที่อื่น สังเกตได้จากช่วงไหนที่ฝนตกบ่อย ประกอบกับน�้าทะเล

หนุนสูงก็มักจะเกิด “ทะเลกรุงเทพฯ” กระจายตัวกันอย่างไม่ได้นัดหมาย

 แต่ถึงกรุงเทพฯ จะน�า้ท่วมเก่งมาก ทว่าก็สะสมพลังงานเก่งมากเช่นกัน

สาเหตเุนือ่งมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นพ้ืนทีท่ีอ่ยูต่�า่มากทีสุ่ดแห่งหนึง่

ของประเทศไทย จากข้อมูลในเว็บ http://flood.firetree.net ที่สามารถ 

ตรวจเช็กระดับความสูงของพื้นดินได้ เมื่อระดับน�้าเพิ่มขึ้น เราสามารถเห็น

ได้ว่าพ้ืนทีใ่ดน�า้จะท่วม โดยสามารถใช้ยนืยนัได้ว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑลนัน้

เป็นพื้นที่ต�่าที่สุดจุดหนึ่งของประเทศไทย

 ฮวงจุ้ยกรุงเทพฯ มีจุดจ่าย

พลังงานน�้าจากแม่น�้า พลังงานลม

จากภูเขา และสะสมพลังงานจาก

พื้นที่ราบลุ่ม ในสมัยก่อนอาจเรียก

พลังงานเหล่านี้ว่า มังกรน�้า มังกร

ภูเขา และมังกรที่ราบ แต่อย่าเพิ่ง

เข ้าใจผิดคิดว ่าเป ็นมังกรจริงๆ 

เพราะมังกรในที่นี้หมายถึงเส้น

ทางการไหลเวียนของพลังงาน 

ต่างหากครับ  

กำรจ่ำยและเก็บพลังงำนฮวงจุ้ย

ในกรุงเทพฯ 

หางมังกร (จุดเริ่มต้นของแม่น�้า)

หัวมังกร (จุดที่แม่น�้าหลายสายมารวมกัน)

ตัวมังกร (แนวการไหลของแม่น�้า)

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE

SAMPLE    S
AMPLE    S

AMPLE


