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ค์วามเช่�อและไสยศาสต่ร์ิอย่้ค่้์กับมนุษย์ในทุกสังค์มมายาวนาน  
ไม่ต่�องมองอ่�นไกลในสังค์มไทยเร่ิ�องพัวกนี�ทริงอิทธุิพัลต่่อการิดำเนินชีวิต่  
ทั�งการิกิน การิอย้่ การิแต่่งกาย ฯลฯ จันในยุค์ปัจัจุับัน  

ที�น่าสนใจัค่์อค์นยุค์ใหม่หันมาสนใจัเริ่�องไสยศาสต่ร์ิกันมากข้ึ้�น  
โดยเฉพัาะในช่วงสถานการิณ์์โริค์ริะบาดที�ผ่านมา ทำให�ผ้�ค์นร้ิ�สก้อ่อนไหว  
ขึ้าดค์วามมั�นใจั ค์วามเช่�อทางไสยศาสต่ริ์หริ่อมีช่�อใหม่ว่า "ม้เต่ล้"  
ได�เขึ้�ามาช่วยเติ่มค์วามเช่�อมั�นได�เป็นอย่างดี  

และด�วยค์วามที�เริ่�องค์วามเช่�อเช่�อมโยงกบัมนษุยใ์นหลายมติ่ ิเริ่�องนี� 
จัง้กลายเป็นลก้เล่นให�สนิค์�าและบริกิาริต่่างๆ นำมาเป็นจัดุขึ้าย สริ�างมล้ค่์า 
ทางเศริษฐกิจัหลายหม่�นล�านบาทในแต่่ละปี อย่างเชน่ธุุริกิจัตั่วเลขึ้มงค์ล
มีม้ลค่์าสง้ถง้ 1,000 ล�านบาทต่่อป ีและ 0.36% ขึ้องมล้ค่์าท่องเที�ยวไทย 
ในปี พั.ศ. 2562 หริ่อค์ิดเป็น 10,800 ล�านบาท ก็ได�มาจัากการิเดินทาง 
ไปทำบุญขึ้อพัริสิ�งศักดิ�สทิธิุ�ขึ้องค์นไทยในช่วงเริิ�มต่�นขึ้องการิแพัร่ิริะบาด
ขึ้องเช่�อไวรัิส Covid-19 และค์าดว่าจัะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในแวดวง
โหริาศาสต่ริ์ไทยส้งถ้ง 5,000 ล�านบาทหลังการิแพัริ่ริะบาด 

ยงัไม่นับศาสต่ร์ิฮวงจัุ�ยที�มผีลทั�งเริ่�องที�อย้อ่าศัยและการิดำเนินธุุริกจิั อย่าง 
ในฮ่องกงริาค์าขัึ้�นต่�ำขึ้องค่์าให�ค์ำปริก้ษาด�านฮวงจัุ�ยอย่้ที� 8 ดอลล่าห์ฮ่องกง 
ต่่อ 1 ต่าริางฟุต่ และริาค์าจัะถีบตั่วส้งถ้ง 30 ดอลลาริ์ฮ่องกง ถ�าเป็น
โค์ริงการิริะดับไฮเอนด์ เริยีกได�ว่าเริ่�องค์วามเช่�อและไสยศาสต่ร์ิเช่�อมโยง
กับเศริษฐกิจัจันกลายเป็นริะบบเศริษกิจัฉบับม้เต่ล้ก็ว่าได� 

เริ่�องค์วามเช่�อและไสยศาสต่ร์ิสริ�างปริะโยชน์ได�หลากหลาย เพีัยงแต่่
ต่�องริ้�จัักใช�อย่างพัอดี ทั�งในแง่เศริษฐกิจั สังค์ม หริ่อแม�กริะทั�งวิทยาการิ  
เพัริาะริากฐานขึ้องวทิยาศาสต่ร์ิสมยัใหม่ ส่วนหน้�งกม็าจัากค์วามสงสยัใค์ร่ิร้ิ� 
จัากไสยศาสต่ริ์จันต่�องหาทางพิัส้จัน์ 

The Knowledge ฉบับนี�จัะพัาไปทำค์วามร้ิ�จัักค์วามเช่�อทาง 
ไสยศาสต่ร์ิหริ่อม้เต่ล้ในหลายมิติ่ และการิปริะยุกต์่ใช�ให�เกิดปริะโยชน์ 
ในแง่เศริษฐกิจั ที�อาจัจัะทำให�เริ่�องงมงายไม่ได�งมงายอย่างที�ค์ิด  

OKMD Team
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ไม�เช่่ออย�าลบหลู�
พลังมูเตลกูระตุ�นเศรษฐกิจไทย

“มม้าม้กลบัไมโ่กง” เขึ้ามก้นัมากอ่น ใค์ริไมต่่ามเทรินดเ์ดี�ยวเสียโอกาส ตั่�งแต่่เส่�อสมีงค์ล
ก่อนออกจัากบ�าน เลิกงานไปไหว�พัริะต่ริีม้ริต่ิ ขึ้อพัริพัริะจัันทริ์ วอลล์เปเปอริ์เสริิมดวงต่�องมี 
เพัริาะโลกอย่้ยากโดยเฉพัาะยคุ์นี� เลยขึ้อมเ้ต่ลใ้ห�อุน่ใจั โดยวยัริุน่ วยัทำงานต่่างริ้�จักั “มเ้ต่ล”้  
ค์ำมาแริงในกริะแสสมัยใหม่นี�ว่าเป็นค์วามเช่�อในพัลังหริ่อสิ�งศักดิ�สิทธิุ�ที�ช่วยให�สำเริ็จั 
ต่ามเป้าหมาย แต่่หากอย่้ในบริิบทขึ้องค์นริุ่นป้�ย่าต่ายาย ค์ำว่า “ม้” หริ่อ “ม้เต่ล้” ค่์อ  
“ไสยศาสต่ริ”์ ที�เป็น Soft Power ฝังัริากลก้ในสงัค์มไทย ริวมทั�งปริะวัติ่ศาสต่ร์ิโลกมายาวนาน 
จันอยากชวนทุกค์นมาถอดค์วามหมายขึ้องม้เต่ล้
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ว�วัฒนาการของ
ไสยศาสตร�สู�ศาสนาผีี 
พราหมณ์�-ฮิินดูสู�พุทธ

ถ�าจัะนับกนัต่ามช่วงเวลา ศาสนาพัริาหมณ์์ หริอ่  
ฮินด้ เกิดก่อนพัุทธุศาสนามายาวนานหลายพัันปี  
แต่่ก็ไม่เท่าศาสนาผีที�มีมาก่อนกาล โดยมนุษย ์
แริกเริิ�มเลอ่กบช้าเทวดา นางไม� ภ้ต่ผี และปศีาจั เม่�อ 
เป็นริะบบข้ึ้�นในสังค์มจั้งเรีิยกว่าศาสนาเหม่อน 
ในช่วงเวลาปัจัจับุนั ยกตั่วอย่าง ค์นเมอ่งในสังค์มไทย 
สมัยกอ่น เม่�อยงัไมร่ิ้�จักัศาสนาพัริาหมณ์์-ฮนิด้และ
พัทุธุ แต่่ก็มศีาสนาผี อย่างผแีถนผีฟ้า ผบี�านผเีริอ่น
ให�บช้าเป็นหลัก โดยใช�วิธุกีาริติ่ดต่่อกันผา่นร่ิางทริง  
ต่ามขึ้�อมล้จัากเริ่�องค์วามเช่�อขึ้องชาวพัทุธุในสงัค์มไทย  
พัริะค์ริ้ใบฏิิกาหัสดี กิต่ต่ินนโท ผศ. ดริ. สาขึ้าวิชา
พัริะพัุทธุศาสนา มหาวิทยาลัยจัุฬาลงกริณ์์ริาช
วิทยาลัย วิทยาเขึ้ต่นค์ริริาชสีมา

หากกล่าวถ้งภาพัริวมขึ้องวิวัฒนาการิขึ้อง
ไสยศาสต่ร์ิส้่ศาสนา เริาจั้งอาจัอธิุบายด�วยชุดค์ำ
ที�ว่า “ผี-พัริาหมณ์์-พัุทธุ” เพั่�อเริียงต่ามลำดับเวลา  
และสามาริถมองมุมต่่างเป็น “พุัทธุ-พัริาหมณ์์-ผี”  
ต่ามค์วามสำค์ัญและค์วามเช่�อในสังค์มไทย  
ในเวลาเดียวกันอาจัาริย์นิธุิ เอียวศริีวงศ์ เค์ยพั้ดถ้ง
ปริะเด็นนี�เช่�อว่าทั�ง 3 ค์วามเช่�อ ค์วามศริัทธุาจัะยงั
ค์งอย่้ค่้์กบัสงัค์มไทยและยิ�งเพิั�มค์วามสำค์ญั      

ท่ามกลางสถานการิณ์์ Covid-19 ที� เกิด
ปริากฏิการิณ์์ ได�แก่ ค์วามนิยมพ้ัดคุ์ยค์ลายเหงา
ในสังค์มออนไลน์ ค์วามเช่�อใน Influencer และ
การิหันหน�าพ้ั�งสายม้ หริ่อมีค์วามเช่�อโชค์ลาง  
ต่ามงานวิจััยหัวขึ้�อการิต่ลาด “Marketing in the  
Uncertain World การิต่ลาดขึ้องค์นอย่้เป็น” เม่�อ 
วันที� 15 มกริาค์ม พั.ศ. 2564 ซ้�งสำริวจั 1,200  
ค์วามคิ์ดเห็น จัากกลุ่มต่ัวอย่างจัริิง อ�างอิงจัาก  
“มาริ้�จักัการิต่ลาดสายม ้(Muketing) ที�พ้ั�งทางใจัใหม่ 
ขึ้องค์นยุค์ Covid-19”

ม้เต่ล้ หริ่อ ไสยศาสต่ร์ิ เกิดจัากค์วามพัยายามหา
ค์ำอธิุบายสิ�งต่่างๆ ที�อย่้ริอบๆ ตั่ว ด�วยการิใช�วิธุีการิ
ต่่างๆ เพั่�อสริ�างจัติ่ใจัที�มพีัลงัเขึ้�มแขึ้ง็ เปน็จัดุเริิ�มต่�นขึ้อง
เวทมนต่ริค์์าถา และพัธิุกีริริมต่่างๆ หากถามวา่มเ้ต่ลม้า
จัากไหน บทค์วาม “ม้เต่ล้ : มานุษยวิทยาขึ้องเค์ริ่�องริาง
ขึ้องขึ้ลังและโชค์ลาภ Mutelu : Anthropology of  
Fortune and Fetishism” ดริ. นฤพันธุ์ ด�วงวิเศษ จัาก 
เพัจัศ้นย์มานุษยวิทยาสิริินธุริ ได�กล่าวถ้งค์ำนี�โดย
สันนิษฐานว่า เป็นค์ำที�มาจัากช่�อภาพัยนต่ริ์ขึ้อง
อินโดนีเซีย เริ่�อง Penangkal ilmu Teluh ที�ออกฉายใน 
ป ีพั.ศ. 2522 และขึ้�อสันนิษฐานนี�กมี็แนวโน�มเป็นไปได�  
จัากเน่�อเร่ิ�องย่อในชุมชนค์นรัิกภาพัยนต่ร์ิ The Movie  
Database (TMDB) ที�ว่าด�วยภริริยาที�นอกใจัและใช� 
มนต์่ดำทำคุ์ณ์ไสยจันสามีจับัได� และให�หมอผีมาช่วยเหลอ่

ใค์ริจัะคิ์ดว่าอกีกว่า 40 ปีต่่อมา ค์วามสนกุในการิใช�ค์ำ  
และค์วามล่�นไหลขึ้องภาษาจัะทำให�ค์ำนี�กลับมา 
ในบริิบทที�ใกล�เคี์ยง กลายเป็นเทรินด์ที�มาแริงแซงโค์�ง  
ที�ทั�งนกัการิต่ลาดและผ้�บริโิภค์ต่�องหันมาสนใจั นอกจัากนี� 
ที�มาขึ้องค์ำว่าม้เต่ล้ยังบอกได�ว่าอินโดนีเซีย หน้�งใน 
ปริะเทศอุษาค์เนย์มีค์วามเกี�ยวขึ้�องกับภ้ต่ผีมายาวนาน  
และยากจัะแยกจัากกนัได� โดยเฉพัาะเม่�อนำไปเช่�อมโยง 
กับค์วามหมายขึ้องค์ำว่าไสยศาสต่ร์ิ ที�พัจันานุกริม 
ฉบับริาชบัณ์ฑิิต่ยสถาน พั.ศ. 2554 บอกว่า เป็นต่ำริา
หริ่อวิชาทางไสย ซ้�งค์ำว่าไสยนั�นยังถ้กอธิุบายว่า  
ลัทธุิอันเน่�องด�วยเวทมนต่ร์ิค์าถาซ้�งเช่�อว่าได�มาจัาก
พัริาหมณ์์

เม่่อ “มูเตลู” ฟื้้�นค่นชีพ
ความหมายแบบใหม�แบบสับ

E

SCAN QR CODE

เพั่�อริับชม Clip



ถอดรหัสเคร่่องรางของขลัง จากความเช่่อสู�มูเตลูอิโคโนมี
หากถามว่าต่ลาดขึ้องขึ้ลังขึ้องไทยเริาจัริงิจังัแค่์ไหน นอกจัากพัริะเค์ร่ิ�องหลกัล�าน ทัวร์ิ ไหว�พัริะศักดิ�สทิธิุ�กบัหมอด้ดัง  

บริกิาริจัดัหาและให�บช้าเค์ร่ิ�องริางขึ้องขึ้ลังทั�งในและต่่างปริะเทศ ได�แบ่งริป้เค์าริพัที�สริ�างข้ึ้�นต่ามวัต่ถุปริะสงค์์ผ้�บช้า  
ออกเป็น 3 ปริะเภทอย่างน่าสนใจั ได�แก่ “คุ์�มค์ริอง-มหาเสน่ห์-มหาลาภ” เพ่ั�อป้พ่ั�นฐานม่อใหม่ให�เขึ้�าใจัง่ายข้ึ้�น

นี�เป็นแค่์ตั่วอย่างที�ทางสำหรัิบขึ้องขึ้ลังในริ้ปแบบดั�งเดิมที�ยังค์งได�รัิบค์วามนิยมอย่างต่่อเน่�อง และไม่ค์วริ 
มองขึ้�ามใน Mutelu Economy

3. มหาลาภ ช�วยให�ร่ํารวย 
เหล่อเก็บเหล่อใช� มีเงินมีทอง

ไม่ขึ้าดม่อ ได�แก่ ท�าวเวสสุวริริณ์  
พัญานาค์ และพัญาค์ริุฑิ เหมาะ
สำหริบัค์นทั�วไป ค์นทำธุุริกจิั เจั�าขึ้อง
กิจัการิ ค์นชอบเสี�ยงดวง ถนัดเร่ิ�อง
ตั่วเลขึ้ ตั่�งแต่่หวยใต่�ดินไปจันถ้ง 
ค์ริิปโต่

2. มหาเสน�ห� มหานิยม 
ช่วยให�เป็นที�หมายปองริักใค์ริ่ 

สะดุดต่าผ้�อ่�น มีเสน่หด้์งด้ดใจั ได�แก่  
นะหน�าทอง สาริกิาลิ�นทอง พัริะขึ้นุแผน  
เหมาะสำหรัิบผ้� มีช่�อเสียง ดาริา 
นักแสดง อินฟล้เอนเซอร์ิ ค์นทำ
ธุุริกิจัค์�าขึ้าย ไปจันถ้งนักการิเม่อง

1. ปกป้องคุ�มครอง 
ช่วยให�แค์ล�วค์ลาด ป้องกนัเริ่�องริ�าย  

พั�นอันต่ริาย แก�ค์ุณ์ไสยและสิ�งไม่ดี
เหมาะกับค์นทั�วไป ค์นทำงานเสี�ยง
อันต่ริาย ไปจันถ้งค์นใช�ริถใช�ถนน  
ที�แม�จัะถอยริถ EV หลายค์นก็ยัง
อยากให�ริถมีหลวงป้�ทวด หลวงพ่ัอ
โสธุริ ต่ิดริถไว�ให�อุ่นใจั
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มูที่ดี ค่อมูที่ผีู�บร�โภคพอใจ 
มูที่พร�อมโอน

เ ม่� อ พ้ั ด ถ้ ง ก ริ ะ แ ส ส า ย ม้ บ� า น เ ริ า  
อย่างไริเสียก็ต่�องมีกริะแสค์วามฮิต่ขึ้อง 
วอลล์เปเปอร์ิเสริิมดวงบนจัอสมาริ์ต่โฟน 
ทั�งในแง่การิเขึ้�าถ้งง่าย จ่ัายสบาย ไม่ต่�องริอ  
แ ล ะ ฟั ง ก์ ชั น ห ล า ก ห ล า ย ที� บ า ง เ จั� า มี 
ให�เล่อกกว่า 20 หมวด นำโดย Horowall  
เว็บไซต่บ์ริกิาริสั�งซ่�อและสั�งทำวอลล์เปเปอร์ิ
จัากการิริวมตั่วและออกแบบขึ้องเหล่า
หมอด้ช่�อดัง ที�หากย�อนไปยุค์ก่อนนี�มา
จันถ้งวันนี�  ค่์อยุค์หมายเลขึ้มงค์ลขึ้อง 
เบอริ์โทริศัพัท์ ที�สายม้เช่�อว่าช่วยให�มั�นใจั 
พัริ�อมโอนไว ยังไงก็ค์ุ�มค์่าการิลงทุน

รวย!รวย!รวย!



นอกจัากเลขึ้มงค์ลขึ้องเค์ริ่อข่ึ้ายม่อถ่อยักษ์ใหญ่  
หลายแบรินด์ดังยังได�นำแนวคิ์ดม้เต่ล้มาทำการิต่ลาด  
เขึ้�าถ้งผ้�บริิโภค์ ได�แก่ ธุนาค์าริไทยพัาณ์ิชย์ที�เค์ยใช�  
Faithful Marketing อย่าง “แม่มณี์” พัริ�อมค์วามเช่�อ
เริ่�องนางกวัก ทำให�กลุ่มพั่อค์�าแม่ค์�ายอมต่ั�ง QR Code 
นอกเหน่อจัากธุนาค์าริอ่�นที�ใช�อย่้เดมิที�ปกติ่นิยมไม่เกนิ 
2 ธุนาค์าริ จันกลายเป็นหน้�งในริะบบการิจ่ัายเงินที�ได�รัิบ
การิพ้ัดถง้อย่างมาก และปริะสบค์วามสำเร็ิจัในแง่มล้ค่์า
และการินำไปใช�จัริิง 

จัากเค์สแม่มณ์ีเม่�อไม่กี�ปีที�ผ่านมา ย�อนไปถ้งสิ�งที�  
ผศ. ดริ. เอกก์ ภทริธุนกุล ภาค์วิชาการิต่ลาด ค์ณ์ะ 
พัาณ์ชิยศาสต่ร์ิและการิบญัชี จัฬุาลงกริณ์์มหาวิทยาลยั
เค์ยกล่าวไว�ในริายการิ Innovation Wisdom เริ่�อง 
การิต่ลาดสายม้ (เต่ล้) การิใช�ค์วามเช่�อค์วามศรัิทธุา
มาทำการิต่ลาด ว่าแท�จัริิงแล�วการิต่ลาดสายม้เกิดข้ึ้�น
ก่อนหลักการิต่ลาดหลายพัันปี ไม่ว่าจัะเป็นแมวกวัก
ขึ้องญี�ปุ�น หริ่อนางกวักขึ้องไทยเริา ในขึ้ณ์ะที�แนวค์ิด 
การิต่ลาดทุกวันนี�เกิดข้ึ้�นไม่ถ้ง 100 ปี โดยหยิบย่มมา
ใช�ช่วยกริะตุ่�นยอดขึ้าย สริ�างเศริษฐกิจัที�ต่ริงใจัสายม้

หากสังเกต่ให�ดี เริาจัะพับหน้�งในค์วามจัริงิขึ้องมเ้ต่ล ้
ที�ว่า ค์วามม้ไม่เค์ยเล่อกสถานะทางการิเงิน ไม่ว่าจัะมี
ริายได�เท่าไริไปจันถ้งมหาเศริษฐี เพัริาะไม่ว่าอย่างไริก็
จัะมีต่ลาดสินค์�าหริ้พัริ�อมการิต่ลาดม้เต่ล้ค์อยริองริับ  
ป้พัริมแดงริอ

เริิ�มตั่�งแต่่แบรินด์เค์ร่ิ�องปริะดับชั�นส้งจัากฝัริั�งเศส  
Van Cleef & Arpels ที�มาพัริ�อมค์ำกล่าวถ้งผ้�บริิโภค์  
"ถ�าอยากมีโชค์...ค์ุณ์ก็ต่�องเช่�อในโชค์” ที�กล่าวโดยหน้�ง
ในสามพีั�น�องที�ด้แลบริิหาริในช่วงกลางศต่วริริษที� 20 
Jacques Arpels บอกเล่าค์วามเช่�อเริ่�องโชค์ที�นำมาใช�
ใน Alhambra ค์อลเลกชันจิัวเวลริีริ้ปใบโค์ลเวอริ์สี�แฉก
ที�อย่้ค่้์แบรินด์มานานกว่า 50 ปี โดยเป็นที�ร้ิ�กันว่าใบไม�
ชนิดนี�ค่์อสัญลักษณ์์ค์วามโชค์ดีในวัฒนธุริริมต่ะวันต่ก
นั�นเอง นอกจัากนี�ใบโค์ลเวอริส์ี�แฉกกย็งัเป็นสญัลักษณ์์
หริ่อเค์ริ่�องริางปริะเทศชาวไอริ์แลนด�วยเช่นเดียวกัน

ถัดมากลา่วได�ว่าน่าจับัต่ามองเป็นอยา่งยิ�ง เม่�อ Jing 
Daily ส่�อสิ�งพัมิพัดิ์จิัทลัชั�นนำเกี�ยวกบัแนวโน�มผ้�บริโิภค์
ริะดับหริ้ในปริะเทศจีันได�นำเสนอบทค์วาม China’s  

Consumers Want ‘Lucky Luxury’ พ้ัดถ้งสนิค์�าแบรินด์หริ ้
พัว่งมเ้ต่ลที้�ผ้�บริโิภค์มหาเศริษฐีต่�องการิ โดยเล่าย�อนถ้ง
ตั่�งแต่่ค์วามเช่�อที�พักพัามาตั่�งแต่่แริกเกิดที�พั่อแม่แต่่ละ
ค์ริอบค์รัิวต่�องค์�นขึ้�อม้ลตั่�งช่�อเพ่ั�อค์วามมงค์ลต่าม 
ต่ำริา มาจันถ้งยุค์ปริะสบค์วามสำเริ็จัพัริ�อมจั่ายเม่�อ 
พัวกเขึ้าเติ่บโต่ ที�ในเวลาเดียวกันขึ้องหริ้และม้ยังได�
แสดงถ้งอำนาจัในการิจัับจ่ัายและเล่อกซ่�อเม่�อคุ์ณ์อย่้ 
ในปริะเทศสังค์มนิยม เพั่�อบอกว่านี�ไม่ใช่แค์่ขึ้องหริ้แต่่ 
ยังนำโชค์ ต่่อยอดค์วามริ�ำริวยและค์วามสขุึ้ให�กบัต่วัเอง

ยกตั่วอย่างเช่น ในปี พั.ศ. 2562 ที�เศริษฐกิจัจัีน 
ยุค์ใหม่กำลังเฟ่�องฟ้ ไม่ว่าจัะ Prada Valentino  
Alexander McQueen และอีกหลากหลายแบรินด์หริ้ 
ก็ ต่่างพัริ�อมใจักันออกแบบกริะเป๋าสีแดงที� เป็น
สญัลกัษณ์แ์ห่งค์วามโชค์ดีสอดรัิบกับเทศกาลปีใหมข่ึ้อง
ชาวจันี ไหนจัะพัลงัขึ้องเลขึ้ 8 เลขึ้มงค์ลในวฒันธุริริมจันี
ที�ทำให�ลิปสต่ิก Dior Matte 888 ขึ้ายดิบขึ้ายดี เพัริาะ
หมายถ้งโชค์ดีค้์ณ์ด�วย 3 จัากแค่์ริหัสขึ้องผลิต่ภัณ์ฑิ ์
ก็กลายเป็นริหัส ริวย ริวย ริวย!

จับตาดูความมูในตลาดหรูและพลังผีู�บร�โภคชาวจีน
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นิยามความหมายและ
ที่มาที่ไปของเคร่่องรางของขลัง
ในแต�ละวัฒนธรรม

เพัริาะมนุษย์ต่�องการิค์วามปลอดภัย เม่�อพับกับ
สถานการิณ์์ไม่มั�นค์งทางจิัต่ใจัต่ามหลักจัิต่วิทยา  
ย่อมต่�องการิสิ�งย้ดเหนี�ยว เป็นเหตุ่ให�ทุกภ้มิภาค์ในโลก
มักมีเค์ร่ิ�องริางขึ้องขึ้ลังที�สริ�างค์วามมั�นใจั ปลอบขึ้วัญ  
ส่งพัลังโชค์ดีในวัฒนธุริริมขึ้องต่นเอง เช่นเดียวกับ 
หลายปริะเทศที�หยิบยกมาเล่าส้่กันฟัง

นกฮิูกคู�ตาโตนําโชค (Myanmar Owl) 
     เมียนมาร�

นกฮ้ก สัต่ว์นำโชค์ในค์ติ่เมียนมาร์ิในวาริสาริ 
เม่องโบริาณ์ ทำให�ร้ิ�ว่านกฮ้กเป็นสัญลักษณ์์นำโชค์
ขึ้องปริะเทศเพั่�อนบ�านที�อุดมไปด�วยป�าไม� เพัริาะเป็น 
นกที�ฉลาดและสุขุึ้ม โดยในศาสนาพัริาหมณ์์-ฮินด้ 
เช่�อว่าเป็นสัต่ว์ขึ้องพัริะลักษมี ชายาขึ้องพัริะวิษณุ์  
ที�หากใช�เป็นสัต่ว์นำโชค์ห�ามมาตั่วเดียวแต่่ต่�องมา 
ค่้์กันเท่านั�น เพั่�อบอกถ้งมิต่ริภาพั ค์วามซ่�อสัต่ย์  
ค์วามอุดมสมบ้ริณ์์ โดยนิยมแขึ้วนไว�ในบ�าน ในริถยนต่์  
และในริ�านริวงขึ้องพั่อค์�าแม่ขึ้าย เปรีิยบเหม่อนเป็น 
นางกวักขึ้องไทยเริา ถ�าย�อนกลับไปในปี พั.ศ. 2556 
นกฮ้กค้์่นำโชค์ ยังถ้กใช�เป็นสัญลักษณ์์นำโชค์ในกีฬา
ซีเกมส์ค์ริั�งที� 27 ที�เม่องหลวงแห่งใหม่ขึ้องเมียนมาร์ิ
อย่างเนปิดอว์

ถุงโชคดีโอมาโมร� (Omamori) 
     ญี่ี่ปุ�น

โอมาโมริิ ค์่อ ถุงโชค์ดีเล็กๆ น่าริัก พักง่ายค์ล�ายขึ้อง
ชำริว่ย หลายค์นไม่ร้ิ�วา่มีเค์ร่ิ�องริางเล็กๆ ที�อาจัเป็นยนัต์่  
ไม� หริ่อวัสดุอ่�นๆ บริริจุัอย้่ด�วย โดยต่ามธุริริมเนียม
ไม่ค์วริเปิดด้ เพัริาะอาจัส้ญเสียพัลังม้ในการิคุ์�มค์ริอง
ป้องกัน ปริากฏิให�เห็นทั�งในมังงะและชีวิต่ปริะจัำวัน 
โดยมักใช�ห�อยกริะเปา๋หริอ่พักต่ดิตั่ว เพัจั JNTO องค์์การิ
ส่งเสริิมการิท่องเที�ยวแห่งปริะเทศญี�ปุ�นยังบอกด�วยว่า  
โอมาโมริิและการิขึ้อพัริจัะแต่กต่่างไปต่ามวัด ศาลเจั�า  
และเทพัเจั�าสถิต่อย่้ สะท�อนให�เห็นการิส่�อสาริกับ
เทพัเจั�าแถมด�วยค์วามน่ารัิกจัากค์วามใส่ใจัปริะดิษฐ์
ถุงในแบบญี�ปุ�น
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ดวงตาปีีศาจสู้้�กลัับ (Nazar Amulet) 
     ตุรกี 

กว่่าหลายพัันปีีท่ี่�รููปีตาสี่นำ�าเ งิินโคบอลต์ในช่ื่�อ  
Evil Eye หรู่อ Nazar ที่ำาหน้าท่ี่�เปี็นเครู่�องิรูางิของิขลังิ  
ช่ื่ว่ยปัีดเป่ีาสิี�งิชัื่�ว่รู้าย สีรู้างิคว่ามปีลอดภััย ด้ว่ยแนว่คิด
คว่ามชัื่�ว่รู้ายเล็งิมาตาปีีศาจสู้ีกลับ ต้านพัลังิลบและ 
คว่ามกลวั่ บ้างิกว็่า่เก่�ยว่ขอ้งิกบัเที่พัเจา้ฮอรูสัีของิอย่ปิีต์
ท่ี่�ศ่รูษะเป็ีนเหย่�ยว่ ม่ตาเป็ีนดว่งิอาทิี่ตย์และดว่งิจันที่ร์ู  
ปีรูากฏหลักฐานบนจ่�โบรูาณท่ี่�โด่งิดังิท่ี่�ถููกฝัังิไว่้กับ
ฟาโรูห์ ช่ื่ว่ยปีกป้ีองิชื่วิ่่ตหลังิคว่ามตาย นอกจากเล่�อนขั�น 
มาเปี็นสัีญลักษณ์ของิตุรูก่แล้ว่ ในเว่ลาน่�ได้กลายเป็ีน
แรูงิบันดาลใจในโลกแฟชัื่�นและคนดังิอย่างิ Beyonce 
Kim Kardashian และ Gigi Hadid

นอกจากน่�ยังิม่พัว่งิกุญแจเที่้ากรูะต่าย
ให้โชื่ค (Rabbit’s Foot) ท่ี่�หลายคนยังิ
ใชื่้กันในที่ว่่ปียุโรูปีและอเมริูกา ท่ี่� ยุคน่� 
ม่ ข อ งิ จำา ล อ งิ ไ ว้่ ใ ห้ ซ่ื้� อ ม า พั ก พั า ด้ ว่ ย 
คว่ามเช่ื่�อว่า่ กรูะต่ายเป็ีนสัีตว์่ท่ี่�ต่�นตัว่ว่่องิไว่  
ให้โชื่คลาภั โดย Franklin D. Roosevelt 
ปีรูะธานาธิบด่สีหรูัฐอเมรูิกาก็เคยนำามา
ติดตัว่ หรู่อม้าไม้ดาลา (Dala Horse) ท่ี่� 
โด่งิดังิทัี่�ว่โลก โดยเปี็นม้าไม้ที่าสี่แดงิท่ี่�เปี็น
ของิเล่นดั�งิเดิม ซ่ื้�งิมาจากภูัมิภัาคดาลารู์นา  
ของิสีว่่เดน โดดเด่นเรู่�องิโชื่ค ศักดิ�ศรู ่ 
สีติปีัญญาแข็งิแกรู่งิ เรูิ�มดังิรูะดับสีากล 

ในปี ีพั.ศ. 2482 หลังิ World Exhibition  
ในนิว่ยอรู์ก สีหรูัฐอเมรูิกา

SCAN QR CODE

เพือรับฟัง Audio Text่
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ปัญหาเศริษฐกิจัโลกที�ปฏิิเสธุไม่ได�ว่าทำให� 
ผ้�ค์นอยากฟ่�นตั่วและริ�ำริวยด�วยตั่วช่วยไสยศาสต่ร์ิ 
อยา่งริวดเร็ิว ทา่มกลางเงินเฟ้อและเศริษฐกิจัที�ต่กต่�ำ  
ที�อาจัย�อนกลับไปด้ตั่วอย่างตั่�งแต่่ยุค์จัตุ่ค์ามริามเทพั  
มาจันถ้งไอ�ไข่ึ้ วัดเจัดีย์ ที�ทั�งสองค์วามเช่�อบังเอิญ 
มาจัากจัังหวัดนค์ริศริีธุริริมริาช หริ่อปริากฏิการิณ์์ 
การิเดินทางไปยังถ�ำนาค์า จัังหวัดบ้งกาฬ เพั่�อ 
เสริิมดวงชะต่า ขึ้อให�ริ�ำริวย

อนาคตของมูเตลู
มูไม�สนเมตาเว�ร�ส

เริ่�องริาวขึ้องม้เต่ล้หริ่อไสยศาสต่ร์ิกับผ้�ค์น
ไม่มีทางจับลงง่ายๆ แม�เริาจัะเดนิทางมาถ้งยคุ์ 
ที�มีโลกค่้์ขึ้นานอย่างเมต่าเวิริ์สในเวลานี�  
ทั�งในแง่มุมค์วามเช่�อและการิกริะตุ่�นเศริษฐกิจั  
ที�อาจักล่าวได�ว่าเกี�ยวขึ้�องกับ 3 ปัจัจััยหลัก  
ได�แก่

1
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ม้เต่ล้ที�เป็นค์วามเช่�อส่วนบุค์ค์ล ค์่อ Soft Power ขึ้นานแท� ที�ถ�าใค์ริจิัต่ไม่แขึ้็งก็อ่อนแอแพั�ไปได�ง่ายๆ อย่างไริ
ก็ต่ามขึ้อให�ม้กันอย่างมีขึ้อบเขึ้ต่ ทั�งฝัั�งผ้�ที�เช่�อในพัลังค์วามศักดิ�สิทธุิ� ฝัั�งนักการิต่ลาด และฝัั�งผ้�บริิโภค์ที�พัริ�อมจ่ัาย  
ก่อนขึ้อส่งท�ายด�วยขึ้�อค์วาม “ค์ำเต่่อน : ม้เต่ล้เป็น Soft Power ค์วามเช่�อส่วนบุค์ค์ลโปริดใช�วิจัาริณ์ญาณ์ 
ในการิริับชมและใช�เงิน”

การิเติ่บโต่ขึ้องผ้�บริิโภค์ชาวจีัน
และเอเชีย (Asian Century) ที�
เศริษฐกิจัโดยเฉพัาะในจีันเฟ่�องฟ้ 
จัากนโยบายรัิฐที�ผลกัดันให�ปริะเทศ
เต่บิโต่ทางเทค์โนโลยแีละนวตั่กริริม
ขึ้องโลก ทำให�ชาวจัีนมีอิทธุิพัลต่่อ
แบรินด์ในเวลานี�  จันเกิดต่ลาด 
ที� เ กี� ย วขึ้� องกับ วัฒนธุริริมและ 
ค์วามเช่�อขึ้องชาวจีัน ได�แก่ ต่ริุษจีัน  
ไหว�พัริะจัันทริ์ สัต่ว์มงค์ลปริะจัำปี  
ไปจันถ้งแพันโทนสีที�มีค์วามเป็น 
สิริิมงค์ล

2

การิเปลี�ยนแปลงขึ้องอุณ์หภ้มโิลก  
(Climate Change) ที�ส่งผลกริะทบ
ทั�วโลกในปจััจุับัน ที�ขึ้�อสุดท�ายอาจัด้ 
เหม่อนมนุษย์เริากำลังถอยหลัง 
เขึ้�าค์ลอง เพัริาะแม�จัะสามาริถ
พัยากริณ์์อากาศ ค์ำนวณ์การิละลาย 
ขึ้องน� ำแ ข็ึ้ง ขัึ้� ว โลกได�  แ ต่่ ก็ ยั ง
อยากขึ้อพ้ั�งพัาสิ�งศักดิ�สิทธิุ�ให�ลด 
ค์วามรินุแริงในทุกภาค์ส่วน ไม่ใช่แค์่
ปัญหาภาค์เกษต่ริกริริมที�บ�านเริา
ในอดีต่มีพัิธุีแห่นางแมวขึ้อฝัน หริ่อ
ตั่�งนะโม 3 จับ แล�วท่องพัริะค์าถา
ป้องกันภัยพัิบัติ่เพั่�อให�พั�นจัากภัย
อันต่ริาย

3



เริ่�องริาวค์วามเช่�อและไสยศาสต่ริ์สอดแทริกอย่้ในชีวิต่ปริะจัำวันขึ้องค์นไทยมาอย่างยาวนานทั�งเริ่�องการิกิน  
การิอย่้ หริ่อแม�แต่่การิสริ�างภาพัลักษณ์์ ไม่ว่าจัะเป็นการิด้แลริ้ปริ่างหน�าต่า การิแต่่งต่ัว ฯลฯ ทำให�หลายธุุริกิจั 
นำเริ่�องริาวขึ้องค์วามเช่�อมาสริ�างเอกลกัษณ์์ให�กบัสนิค์�าตั่�งแต่่หวัจัริดเท�า และนี�ค่์อต่วัอยา่ง 5 ธุุริกจิัด�านภาพัลกัษณ์์
ที�นำค์วามเช่�อมาใช�ให�เป็นปริะโยชน์

ธุรกิจสร�างภาพลักษณ์�
ฉบับมูเตลูที่ทําให�
ดูดีได�และเฮิงด�วย 5
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แฟื้ชั่น สีสัน และสิ�งมงคล 

จัากริายงานขึ้อง Bain & Company ริะบุว่า 21% ขึ้องการิใช�จ่ัายสนิค์�า
ฟุ�มเฟ่อยในปี พั.ศ. 2564 มาจัากจีันและค์าดว่าจัะกลายเป็นต่ลาดสินค์�า
ฟุ�มเฟ่อยที�ใหญ่ที�สดุในโลกภายในปี พั.ศ. 2568  ซ้�งหากย�อนไปในช่วง 10 ปี 
ที�ผ่านมาจัีนก็ยังถ่อเป็นต่ลาดใหญ่ขึ้องธุุริกิจัแฟชั�น จันทำให�แบรินด์หริ้ 
จัากโลกต่ะวันต่กนำเริ่�องริาวค์วามเช่�อแบบจัีนเขึ้�ามามีส่วนในงานดีไซน์  
ที�เห็นได�ชดักค่็์อ ชว่งต่ริษุจันีแบรินดช์ั�นนำทั�ง Gucci Louis Vuitton Chanel 
นำสนิค์�าสแีดงอนัเปน็สมีงค์ลขึ้องชาวจันีมาขึ้าย หริอ่ออกค์อลเลกชนัพัเิศษ  
เช่น ริองเท�าริุ่นมงค์ล Adidas Chinese New Year 2021 ลวดลายสีแดง
และสัต่ว์มงค์ลขึ้องจีัน เพั่�อเสริิมมงค์ลต่�อนริับปีใหม่

ในขึ้ณ์ะที�เมอ่งไทยเองกม็สิีนค์�าที�ขึ้ายดิบขึ้ายดีสำหริบันักท่องเที�ยวจันี
ค่์อ กริะเป๋าหนังจัริะเขึ้�และปลากริะเบนจัากค์วามเช่�อที�ว่าช่วยนำโชค์ลาภ
และพัลังอำนาจัมาส้่ผ้�ค์ริอบค์ริอง 

ส่วนในต่ลาดไทยแบรินด์สต่ริีต่แวริ์ริะดับโลกอย่าง Supreme ก็ม ี
เส่�อเชิ�ต่ Supreme x หลวงพั่อค์้ณ์  ในค์อลเลกชัน Spring/Summer 2021 
- Blessings Ripstop Shirt ที�มีผ�ายนัต่ร์ิป้หลวงพัอ่ค้์ณ์อย่้ด�านหลงั ริวมทั�ง
แบรินด์เส่�อผ�าริะดับ SME ก็ใช�ลก้เล่นเกี�ยวกับค์วามเช่�อเร่ิ�องสีปริะจัำวันเกดิ  
และสีมงค์ลปริะจัำวันมาใช�ในแง่การิต่ลาด และ Jim Thompson ก็มี 
ค์อลเลกชันลายแก�วชิงดวง ลายไทยโบริาณ์ที�มีค์วามหมายมงค์ลมาใช� 
ในการิออกแบบ 

2

1
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เลขศาสตร�เสร�มดวงชะตา 

เลขึ้ศาสต่ร์ิ เป็นพัยากริณ์์ศาสต่ร์ิว่าด�วยต่วัเลขึ้ที�เกี�ยวขึ้�องกบั
ชวิีต่ปริะจัำวันที�ย้ดถ่อ โดยวิเค์ริาะห์ต่ามหลักโหริาเลขึ้ศาสต่ร์ิ  
ริวมค์่าตั่วเลขึ้หริ่อแทนต่ัวอักษริด�วยต่ัวเลขึ้แล�วริวมผล โดย
ต่ัวเลขึ้แต่่ละต่ัวจัะมีดาวปริะจัำและมีกำลังขึ้องดาวแฝังอย่้
ทั�งให�ค์ุณ์และให�โทษแก่ผ้�ค์ริอบค์ริอง สิ�งเหล่านี�กลายเป็น
ที�มาขึ้องธุุริกิจัเลขึ้มงค์ลที�เสริิมทั�งบุค์ลิกและดวงชะต่า 
สริ�างม้ลค์่ามหาศาล 

ปัจัจุับัน 3 ค่์ายโทริศัพัท์ม่อถ่อยักษ์ใหญ่ใช�ค์วามเช่�อนี�
สริ�างแค์มเปญต่่างๆ ริ่วมกับหมอด้ช่�อดัง โดยต่ลาดเบอร์ิ
มงค์ลเติ่บโต่อย่างต่่อเน่�องต่ลอด 10 ปี ในแต่่ละปีมีม้ลค่์า 
ไม่ต่�ำกว่า 1,000 ล�านบาท นอกจัากนี�ทะเบียนเลขึ้สวยที� 
ต่ริงกับหลักโหริาศาสต่ร์ิยังมีม้ลค่์ามหาศาลและกลายเป็น
หน้�งในทริัพัย์สินที�สริ�างผลต่อบแทนได�ดีไม่แพั�การิลงทุน 
ในทริพััย์สินทั�วไป โดยกริมการิขึ้นส่งทางบกเริิ�มเปิดการิปริะมล้ 
ปา้ยทะเบยีนริถยนต่ตั์่�งแต่่ป ีพั.ศ. 2546 ริายได�นำเขึ้�ากองทนุ  
กปถ. เพั่�อช่วยเหล่อผ้�พัิการิอันเน่�องมาจัากการิปริะสบภัย
ทางถนน 

ที�มา : jingdaily.com/adidas-2021-chinese-new-year-
campaign-jackson-yee
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เคร่่องประดับเสร�มมงคล 

เพัริาะมจุีัดกำเนดิเม่�อนบัหม่�นนบัล�านปก่ีอน จัง้เช่�อกนัวา่อญัมณ์ด้ีดซบั
พัลงัธุริริมชาต่เิอาไว�ภายใน และถา่ยทอดพัลงัด�านบวกเสริมิสริิมิงค์ลให�กบั 
ผ้�เป็นเจั�าขึ้อง อีกทั�งยงัเช่�อมโยงไปยงัเริ่�องดวงชะต่า เชน่ อญัมณ์ปีริะจัำวนัเกดิ  
เช่�อกันว่าหากเล่อกได�ถ้กโฉลกก็ยิ�งนำสิ�งดีๆ เขึ้�ามาในชีวิต่ นอกจัากนี�ยังมี 
ค์วามเช่�อขึ้องไทยในเริ่�องนพัริตั่น์ อัญมณี์เก�าชนิดที�เสริมิมงค์ลในด�านต่่างๆ  
เชน่ ทบัทิม นำมาซ้�งค์วามสำเร็ิจั ลาภยศ เพัทาย มั�งคั์�ง ริ�ำริวย มริกต่ ศรัิทธุา 
กล�าหาญ เพัชริ ยิ�งใหญ่ ชัยชนะ โกเมน สุขึ้ภาพัดี ชีวิต่ย่นยาว เป็นต่�น 

ไมเ่พัยีงแต่่ในเมอ่งไทยเท่านั�น แม�แต่่แบรินด์ริะดับโลกกน็ำเริ่�องค์วามเช่�อ
มาเป็นจุัดขึ้ายอย่างเช่น Cartier กับซีริีส์ Amulette de Cartier เค์ริ่�องริาง
นำโชค์ที�มีให�เล่อกต่ั�งแต่่ทอง 18 เค์ เพัชริ ไขึ้่มุก และวัสดุอ่�นๆ ลักษณ์ะเป็น
วงกลมแบ่งเสี�ยวเหม่อน Pacman ที�พัริ�อมจัะต่อบสนองค์วามปริาริถนา
เหม่อนการิอ�าปากริับโชค์ 

นอกจัากอัญมณี์หินนำโชค์ที�เช่�อว่าถ่ายทอดพัลังบวกให�กับผ้�สวมใส่ยัง 
ถ้กมาผนวกเขึ้�ากับเค์ริ่�องริางขึ้องขึ้ลังด�วยการิดีไซน์ทันสมยัต่อบโจัทย์ค์นริุน่ใหม่  
จันกลายเป็นเค์ริ่�องปริะดับยอดฮิต่อย่างเชน่ Leila Amulet ที�มาพัริ�อมต่ะกริดุ
และเค์ริ่�องริางปลกุเสก เสริมิดวงชะต่าในแต่่ละด�าน และเพิั�มมล้ค่์าด�วยวสัดุ
อย่างทองค์ำและอัญมณ์ีเขึ้�ามาเป็นต่ัวเสริิม

ปัจัจัุบันต่ลาดเค์ริ่�องปริะดับและอัญมณ์ีทั�วโลกมีม้ลค่์าเฉลี�ย 348.5  
พัันล�านดอลลาริส์หริฐัฯ ต่่อปี สว่นมล้ค่์าการิสง่ออกขึ้องไทยอย่้ที� 6,158.66 
ล�านดอลลาริ์สหริัฐฯ ในปี พั.ศ. 2564

3

เสร�มดวง
เพ��มเสน�ห�ด�วยเคร่่องสําอาง

การิแต่่งหน�าเสริมิดวงเป็นการิผสมศาสต่ร์ิค์วามเช่�อ 
หลายอย่างเขึ้�าด�วยกัน ทั�งเริ่�องโหงวเฮ�ง และสีมงค์ลปริะจัำวัน 
ที�ค์นไทยได�ริับค์ต่ิค์วามเช่�อมาจัากฮินด้ ที�เช่�อกันว่า 
จัะมเีทวดาปริะจัำวัน เริยีกว่า เทวดานพัเค์ริาะห์ปริะจัำอย่้
มาใช�ร่ิวมกัน ด�วยการิใช�สีต่่างๆ กลบจุัดด�อยเน�นจุัดเด่น 
เพั่�อเป้าหมายที�แต่กต่่างกันออกไป เช่น สีม่วงและดำ 
จัะช่วยเริียกเงินเขึ้�ากริะเป๋า หริ่อส่วนจัม้กจัะบ่งบอก
เร่ิ�องเงินทอง ถ�าอยากมีโชค์เร่ิ�องนี�ก็ต่�องเพิั�มไฮไลต่์ให�
โดดเด่น เป็นต่�น 

ปัจัจับัุนยงัมีค์ริมีบำริงุและน�ำมนัหอมริะเหยที�ผนวก
เอาค์วามเช่�อเขึ้�ากับค์ุณ์สมบัติ่ขึ้องสมุนไพัริมาช่วยเพิั�ม
จุัดขึ้าย เช่น การิใช�ว่านสาวหลงที�มีช่�อดี เสริิมเสน่ห์  
และยังมีคุ์ณ์สมบัติ่แก�ผ่�นคั์น ริักษาโริค์ผิวหนัง และ 
มีกลิ�นหอมด�วย จ้ังนิยมนำมาทำเป็นน�ำมันนวดในสปา
และค์รีิมบำริุงผิว นอกจัากนี�ยังมีการิผสานค์วามเช่�อ
เกี�ยวกับพัลังจัากหินค์วอต่ซ์ มาทำล้กกลิ�งนวดหน�า 
โริสค์วอต่ซ์ ปริับสมดุลและจััดการิพัลังงานจัักริะ อีกทั�ง
ยังเช่�อว่าเป็นหินนำโชค์เริ่�องค์วามริักอีกด�วย

4
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5 ศัลยกรรมความงามกับโหงวเฮิ�ง  

ในช่วงปี พั.ศ. 2562 ก่อนการิแพัริ่ริะบาดขึ้อง Covid-19 ธุุริกิจัศัลยกริริมค์วามงามในเม่องไทยริุ่งเริ่องถ้งขึ้ีดสุด 
ด�วยม้ลค์่าต่ลาดส้งถ้ง 4.3 หม่�นล�านบาท ทำให�เกิดค์ลินิกเสริิมค์วามงามผุดข้ึ้�นมากมาย ค์ลินิกหลายๆ แห่ง 
จ้ังนำเอาค์วามเช่�อเริ่�องโหงวเฮ�งมาสริ�างจุัดเด่นให�ธุุริกิจั 

โหงวเฮ�งเป็นศาสต่ริ์ชั�นส้งขึ้องจีัน บ่งบอกถ้งลักษณ์ะต่่างๆ ขึ้องริ่างกายทั�งดีและไม่ดี ใช�พัยากริณ์์ค์วามเจัริิญ
ริุ่งเริ่องและค์วามสำเริ็จัในชีวิต่ขึ้องบุค์ค์ล โดยมีขึ้�อสังเกต่บนใบหน�า 5 จุัด นั�นก็ค์่อ 

หน�าผาก หมายถ้ง สต่ิปัญญา ค์วามสุขึ้ ค์วามริุ่งเริ่อง ค์วริมีขึ้นาดที�พัอเหมาะไม่เป็นริิ�วเป็นค์ล่�น 
ค์ิ�วและต่า เป็นส่วนที�ต่�องค์อยเปิดริบัสิ�งดีๆ  ดงันั�นริ้ปค์ิ�วจัะต่�องเหมาะสม แววต่าแจ่ัมใส เป็นไปต่ามริ้ปหน�า 
จัม้ก บ่งบอกได�ถ้งนิสัยใจัค์อ ค์วามค์ิด จิัต่ใจั ริวมถ้งอำนาจัวาสนา และทริัพัย์สิน จัม้กที�ดีต่�องเป็นสันต่ริง 

         ต่ลอดแนว เน่�อแน่นอิ�มเต่็ม 
ปาก บอกถ้งอุปนิสัย จิัต่ใจั ค์วามซ่�อต่ริง อาริมณ์์ สุขึ้ภาพั ปากที�ดีต่�องมีขึ้อบ มีหยัก มุมปากทั�งสองขึ้�างต่ริง 

         หริ่อช�อนขึ้้�นเล็กน�อยได�ริ้ปกับใบหน�า
ค์าง แสดงถ้งอำนาจั ค์วามกล�าหาญ กำลังใจัที�ดี ต่�องมีลักษณ์ะกลมมนไม่แหลมเป็นกริะด้ก 

นอกจัากนี�โหงวเฮ�งยังกำหนดโชค์ชะต่าแต่่ละอายุไม่เท่ากัน เช่น ช่วงหน�าผากถ้งคิ์�วมีผลในช่วงวัย 15-30 ปี  
ฐานค์ิ�วถ้งปลายจัม้ก ต่ั�งแต่่อายุ 30-50 ปี และช่วงปลายจัม้กถ้งปลายค์างอายุ 51 ปีขึ้้�นไป

หลายค์ลินิกนำสิ�งเหล่านี�เป็นตั่วเสริิมสำหรัิบผ้�ที�ทำศัลยกริริม นอกจัากจัะให�สวยแล�ว ยังเสริิมโชค์ชะต่าริาศี  
เพ่ั�อสริ�างโอกาสในหน�าที�การิงาน ริวมทั�งเสริิมสริ�างค์วามมั�นใจั ไม่ใช่แค่์ภาพัลักษณ์์แต่่หมายถ้งด�านจิัต่ใจัให�กับ 
ผ้�ใช�บริิการิอีกด�วย

SCAN QR CODE

เพือรับชม Clip่
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ชาวต่ะวันต่กมีค์วามเช่�อ
ว่าการิเค์าะไม�จัะช่วย
ปัดเป�าโชค์ริ�ายให�ไม่เขึ้�ามา
กริ�ำกริายได�

กิจักริริมแกะสลักฟักทอง
ให�ออกมามีหน�าต่าค์ล�าย
ปีศาจัในเทศกาลฮัลโลวีน 
เขึ้�าส้่แผ่นดินอเมริิกาต่อน
ต่�นค์ริิสต่ศต่วริริษที�  19 
โดยชาวไอริิชอพัยพั

ชาวจีันนบัถ่อสงิโต่เป็นสตั่ว์
ศักดิ�สิทธิุ� เป็นสัญลักษณ์์
แห่งพัลังอำนาจั เช่�อกัน
ว่าผ้�ใดได�ชมการิเชิดสิงโต่ 
จัะมีโชค์ลาภ เจัริญิริุง่เริอ่ง
ต่ลอดทั�งปี 

การิไขึ้ว�นิ�วกลางทับนิ�วชี� 
ส่�อถ้งลกัษณ์ะขึ้องไม�กางเขึ้น 
มีนัยยะแทนการิแก�เค์ล็ด 
ขึ้อให�เริ่�องริ�ายกลายเป็นดี 

ด ว ง ต่ า ปี ศ า จั นั� น เ ป็ น
เค์ริ่�องริางที�ผ้�ค์นในแถบ
เม ดิ เต่ อริ์ เ ริ เนี ยน แล ะ
ต่ะวันออกกลางเช่�อกันว่า
ช่วยคุ์�มค์ริองให�ริอดพั�น
จัากผ้�ค์ดิริ�ายและอำนาจัมด่ 

พัริะแมท่รุิค์าเป็นปางหน้�ง
ขึ้องพัริะแม่อุมาเทวี  ที�
ชาวฮนิดน้ยิมบช้าในฐานะ
เทวีแห่งพัละกำลังและ
ค์วามกล�าหาญ

JACK-O'-LANTERNS KNOCKING ON WOOD LION DANCE

BLACK CAT CROSSING FINGERS

EVIL EYE

DURGA

FRIDAY 13TH HORSESHOE

IDOLATRY

GUM

ANKH

อังก์เป็นเค์ร่ิ�องริางอียิปต่์
เก่าแก่ มีลักษณ์ะค์ล�าย
การินำเค์ริ่�องหมายขึ้อง
เพัศชายและหญิงมาริวมกัน 
ส่�อถ้งค์วามเป็นอมต่ะ  

ที�ตุ่ริกีไม่เค์ี�ยวหมากฝัรัิ�ง
หลังพัริะอาทิต่ย์ต่กดิน 
เพัริาะเช่�อ ว่าการิเค์ี�ยว
ห ม า ก ฝั ริั� ง เ ที ย บ เ ท่ า
การิเค์ี�ยวเน่�อค์นต่าย

วันศุกร์ิถ่อเป็นวันโชค์ริ�าย
ขึ้องชาวค์ริิส ต์่ เพัริาะ
พัริะเยซ้ถ้กต่ริ้งกางเขึ้นใน
วันศุกร์ิ และเลขึ้ 13 ค์่อ
จัำนวนค์นที�ทานอาหาริ
ม่�อสุดท�ายกับพัริะเยซ้

เดิมทีศาสนาค์ริิสต่์เช่�อว่า
การิบช้าริป้เค์าริพัและวตั่ถุ
ต่่างๆ เป็นสิ�งไม่สมค์วริ 
จันได� ไปเห็นริ้ปเค์าริพั
ขึ้องชนเผ่าค์านาทำให�
มีริ้ปเค์าริพัต่ั�งแต่่นั�นมา 

เก่อกม�าถ่อเป็นเค์ริ่�องริาง
นำโชค์ขึ้องชาวต่ะวันต่ก
เช่�อกันว่าหากนำเก่อกม�า
มาต่ิดไว�ที�ปริะต่้บ�านจัะ
ช่วยป้องกันสิ�งชั�วริ�าย

A-Z
ค์วามเช่�อเป็นธุริริมชาติ่ในตั่วมนุษย์ที�ก่อกำเนิดกลายเป็นวัฒนธุริริมถ่ายทอดจัากริุ่นส่้รุ่ิน ต่ั�งแต่่ยุค์ที�มนุษย์

ยงัเช่�อวา่ฝันต่ก ฟา้ริ�อง เกดิจัากอำนาจัขึ้องเทวดา จันถ้งปจััจับัุนที�แม�มนษุยแ์ทบจัะหยั�งริ้�ทุกเริ่�องได�จัากโปริแกริม
ที�ช่วยในการิส่บค์�นหาขึ้�อม้ลแต่่หลากหลายค์วามเช่�อก็ยังค์งฝัังริากล้กและอย้่ค่้์มนุษยชาต่ิต่่อไป

รวมเกร็ดความเช่่อที่คุณ์อาจยังไม�รู�จักจากทุกมุมโลก

บางปริะเทศเช่�อว่าแมวดำ
นำโชค์  เช่น ชาวลตั่เวยีเช่�อ
ว่าแมวดำช่วยให�พ่ัชผล
สมบ้ริณ์์ และชาวอังกฤษ
นิ ย ม ม อ บ แ ม ว ด ำ ใ ห� ค้์่
แต่่งงานใหม่
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นกฮก้เป็นได�ทั�งลางริ�ายและ
ดี อียิปต์่เช่�อว่าหากเห็น
หริ่อได�ยินเสียงนกฮ้กจัะ
มีข่ึ้าวริ�าย ในขึ้ณ์ะที�ไอริิช 
กริกี และญี�ปุ�นถ่อว่านกฮก้
เป็นสัญลักษณ์์แห่งโชค์ดี

ชาวบริิติ่ชเช่�อกันว่า ทุก
วันที� 1 ขึ้องแต่่ละเด่อน
ให� พ้ัดค์ำว่ า  “Rabb i t 
Rabbi t”  เ ป็นก่อนเริิ�ม
ทำสิ�งใด แล�วจัะพับโชค์ดี
ไปต่ลอดทั�งเด่อน

เทพัเจั� า เ ฮียต่ี� กง  หริ่อ
เทพัเจั�า 108 พีั�น�อง เป็น
เทพัเจั�าที�ชาวจีันไหหลำ
ให�ค์วามเค์าริพั โดยเฉพัาะ
ชาวปริะมง

ชาวค์ริิสต่์มักไม่เดินลอด
บันไดที�พัาดอย้่กับกำแพัง 
เ พั ริ า ะ มี ลั ก ษ ณ์ ะ เ ป็ น
ช่องว่างริป้สามเหลี�ยมค์ล�าย
สญัลกัษณ์์ต่ริเีอกภาพั

นาฬิิกา หริอ่ จัง ในภาษาจีัน 
ถ่อเป็นขึ้องขึ้วัญต่�องห�าม 
เน่�องจัากไปพั�องเสียงกับค์ำ
ว่า sòngzhōng หมายถ้ง
การิเฝ้ัาญาติ่ก่อนสิ�นใจั  

ค์้่ ริักชาวรัิสเซียไม่นิยม
มอบดอกไม�สีเหลอ่งแก่กนั 
เพัริาะมีค์วามหมายถ้ง
การิแยกทางและค์วาม
ไม่ซ่�อสัต่ย์

ช า ว อิ น เ ดี ย มี ค์ ว า ม เ ช่� อ ว่ า
การิต่ัดเล็บในต่อนกลางค่์นนั�น
จัะนำโชค์ริ�ายมาส้่ต่นเองได�

พัิธีุม้เนค์อสเป็นการิฉลองปีใหม่
ขึ้องชาวปานามา ด�วยการิเผาหุ่น
บุค์ค์ลสาธุาริณ์ะโดยเช่�อว่าเป็น
ต่วัแทนขึ้องปีเก่า เป็นการิทำลาย
สิ�งเก่าเพ่ั�อเต่ริียมพับเจัอสิ�งใหม่
ที�ดีกว่า

MUÑECOS NAIL CUTTING

ZHŌNGYELLOW FLOWERXIONGDI GONGWALKING UNDER 

THE LADDER

OWL QINGMING FESTIVAL RABBIT RABBIT PENNY

SALT UMBRELLA VOODOO DOLLTRISKAIDEKAPHOBIA

ชาวยุโริปเช่�อกันว่าการิทำ
เกล่อหกถ่อเป็นลางริ�าย 
และถ�าจัะปัดเป�าโชค์ไม่ดี
ให�โยนเกล่อขึ้�ามไหล่ซ�าย 
เพั่�อให�โดนหน�าปีศาจัที�
แฝังตั่วอย่้ต่ริงนั�น 

ตุ่�กต่าว้ด้มักถ้กเขึ้�าใจัผิด
ว่ า เ ป็นตุ่� กต่าสาปแช่ง 
แท�จัริิงแล�วมีไว�เพั่�อรัิกษา
ผ้�ป�วย โดยเขึ้็มที�ปักอย้่บน
ตุ่�กต่าหมายถ้งการิริักษา
อาการิเจ็ับไขึ้�

หลายปริะเทศในโลกเช่�อว่า
ก า ริ ก า ง ริ่ ม ใ น ที� ร่ิ ม จั ะ
นำโชค์ริ�ายมาให�  เ ช่น 
ค์นอียปิต์่เช่�อว่าจัะทำให�เทพั
แห่งดวงอาทิต่ย์โกริธุแค์�น

ช่�อเริียกอาการิกลัวเม่�อ
พับเห็นเลขึ้ 13 ซ้�งเป็น
ผ ล ส่ บ เ น่� อ ง ม า จั า ก
ค์วามเช่�อเ ร่ิ�องอาถริริพ์ั
ศุกริ์สิบสาม

เ ท ศ ก า ล เ ช็ ง เ ม� ง เ ป็ น
ปริะเพัณี์สำคั์ญขึ้องชาวจีัน
ที�ล้กหลานต่�องไปร่ิวมกัน
จััดไหว�บริริพับุ รุิษ ทำ
ค์วามสะอาดสุสาน เพั่�อ
แสดงออกถ้งค์วามกต่ญัญู้

รวมเกร็ดความเช่่อที่คุณ์อาจยังไม�รู�จักจากทุกมุมโลก

ชาวโริมัน อังกฤษ และ
อเมริกินัเช่�อกนัวา่หากเดนิ
ไปเจัอเหริียญเพันนีต่กอย่้
แล�วเป็นด�านหัวหงายข้ึ้�น
จัะพับโชค์ด ี(Lucky Penny)
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ซ้�งหากเริามีค์วามริ้�และค์วามเขึ้�าใจัว่าโลกในวนันี�ต่�องการิสนิค์�า บริกิาริ หริอ่ผลงานอะไริจัากเริา กไ็ม่ยากเกินไป 
ที�เริาจัะปริะสบค์วามสำเริ็จัได�ด�วยฝัีม่อขึ้องต่ัวเอง

MAKE IT
POSSIBLE 

ด�วยตัวเราเอง
ค์วามสำเริ็จัค่์อสิ�งที�เริาแทบทุกค์นปริาริถนา  

และทำทุกวิธุีที�จัะพัาต่ัวเองไปให�ถ้งเป้าหมาย  
และด�วยค์วามไม่แน่นอนขึ้องสภาวะเศริษฐกิจัและ
สังค์มในช่วงเวลานี� อาจัทำให�หลายค์นต่�อง 
สริ�างเสริิมขึ้วัญและกำลังใจัด�วยม้เต่ล้ แต่่ปัจัจััย
สำคั์ญส้่ค์วามสำเร็ิจั ยังค์งเป็นค์วามร้ิ�ที�เท่าทัน
ค์วามเปลี�ยนแปลงขึ้องโลก

ทอริ์กพัิเศษเริ่�อง “โลกเปลี�ยน ค์นเปลี�ยน : Make it Possible ด�วยต่ัวเริาเอง” โดย ริศ. ดริ. สมภพั  มานะริังสริริค์์  
อธุกิาริบดี สถาบันการิจัดัการิปัญญาภิวฒัน ์ได�เล่าถ้งแนวโน�มขึ้องค์วามร้ิ�และทักษะที�เปน็ที�ต่�องการิในสหัสวริริษใหม่  
ซ้�งทิศทางขึ้องการิพััฒนาเศริษฐกิจัและธุุริกิจัซ้�งมีการิเปลี�ยนแปลงไปจัากเดิม ดังนี�

4

Socially Acceptable ค์่อ การิเป็นที�ยอมริับ
ในสังค์ม

5
เปล่�ยนจาก Cost Effectiveness and 

Economies of Scale มาเป็น Innovation 
Orientation and Economies ค์่อ การิเปลี�ยน
จัากการิทำงานแบบต่�นทุนปริะสิทธุิภาพัและ
การิปริะหยดั มุง่เน�นกำไริ มาส้ก่าริใช�นวตั่กริริม
เพัิ�มผลผลิต่ทั�งสินค์�า บริิการิ และกริะบวนการิ
ในการิทำงาน

6
Strength and Flexibility ค่์อ การิที�มี 

ค์วามเขึ้�มแข็ึ้งและค์วามย่ดหยุ่น ซ้�งจัะทำให�
การิบริิหาริธุุริกิจัเป็นไปอย่างมีปริะสิทธุิภาพั 
เพั่�อก�าวส้่การิเป็นองค์์กริที�มีวัฒนธุริริมย่ดหยุ่น 
ริองริับการิเปลี�ยนแปลงที�ริวดเริ็ว

1
เปล่�ยนแปลงจาก Commodity-Based  

มาเป็น Height Value-Based การิเปลี�ยนแปลง
จัากการิผลิต่สินค์�าหริ่อบริิการิเพ่ั�อให�เพีัยงพัอ
แก่ค์วามต่�องการิขึ้องผ้�บริโิภค์หริอ่มุง่ใช�แริงงาน
อย่างเดียวมาเน�นที�การิเพิั�มคุ์ณ์ค่์าขึ้องสินค์�า
และบริิการิให�มีคุ์ณ์ภาพัมากข้ึ้�น

2
เปล่�ยนบที่บาที่จากการัเป็นผู้้�เล่นภายใน

ปรัะเที่ศเป็นผู้้�เล่นในรัะดับนานาชาต ิได�แก่  
กลุ่มขึ้องอาเซียน เอเชีย และริะดับสากลโลก

3

Going Greener การิลงทุนทำธุุริกิจัจัะต่�อง
ค์ำน้งถ้งผลกริะทบต่่อสภาวะแวดล�อมมากข้ึ้�น  
ซ้�งต่่อไปอาจัมีบทลงโทษต่่อปริะเทศที�มีการิทำ 
ธุุริกิจัและอุต่สาหกริริมที�ส่งผลกริะทบต่่อ
สภาวะแวดล�อม

ที�มา : www.facebook.com/PIMPresident

ที�ม
า :

 w
ww
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.th
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rd-
tal
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les
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ถอดรหัสสถาปัตยกรรม
หลากสัญี่ชาติ

ที่มาพร�อมศาสตร�มูเตลู 

แ ม� ว่ า ส ภ า พั แ ว ด ล� อ ม แ ล ะ
วัฒนธุริริมที�แต่กต่่าง ทำให�ต้่กริาม
บ�านช่อง อาค์าริ สถาปัต่ยกริริม 
ทั�วโลกมีลักษณ์ะต่่างกันไป แต่่ 
สิ�งหน้�งที�ผ้�ปลก้สริ�างอาค์าริบ�านเริอ่น 
ใ ห� ค์ ว า ม ส ำ ค์ั ญ เ ห ม่ อ น ๆ  กั น 
ทุกยุค์ทุกสมัย ค์งหนีไม่พั�นเริ่�อง 
ค์วามเช่�อเกี�ยวขึ้�องกับการิปลก้สริ�าง 
สถาปัต่ยกริริม ซ้� งหากส่บสาว 
ริาวเริ่�องย�อนกลบัไปกค็์งพับหลักฐาน 
มากมายที�บ่งชี�ว่า ก่อนดำเนินการิ
ปล้กสริ�างแต่่ละค์ริั�งนั�นจัำเป็นต่�อง
ด้ฤกษง์ามยามด ีทำพัธีิุการิที�เช่�อกนั
ว่าช่วยให�ผ้�อย้่อาศัยริ่มเย็นเป็นสุขึ้
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ในวัฒนธุริริมไทยเองมีปริะเพัณี์
ค์วามเช่�อเกี�ยวกับการิปล้กสริ�าง 
บ�านเริ่อนมาตั่�งแต่่สมัยโบริาณ์ ซ้�ง
ที�พัอพับหลักฐานได�ก็ตั่�งแต่่สมัย
อยุธุยาต่อนต่�นที�ให�ค์วามสำค์ัญ
ตั่�งแต่่การิลงเสาเอก การิเต่รีิยมไม�
มาทำเสาเริ่อน หริ่อกริะทั�งเด่อนที�
ค์วริและไม่ค์วริตั่ดไม�มาปล้กเริ่อน
ก็ต่�องเล่อกให�ดี เพัริาะเช่�อกันว่าจัะ
ส่งผลต่่อค์วามอย้่เย็นเป็นสุขึ้ขึ้อง 
ผ้�พัักอาศัยได� 

หากจัะกล่าวว่าในบริริดาค์วามเช่�อ 
เร่ิ�องต่่างๆ ที�ผ้�ค์นให�ค์วามสนใจันั�น  
ค์วามเช่�อที� เ กี�ยวขึ้�องกับอาค์าริ  

บ�านเริ่อน ที�อย่้อาศัย สิ�งปล้กสริ�าง
ต่่างๆ ถ่อเป็นศาสต่ริ์อันดับต่�นๆ  
ที�ได�ริับค์วามนิยมไม่เส่�อมค์ลาย 
ก็ค์งไม่ผิด ส่วนหน้�งอาจัเป็นเพัริาะ
ที� อย้่ อาศัย เ ป็นหน้� ง ในปัจัจััยสี� 
ที�เกี�ยวขึ้�องกับชีวิต่ขึ้องผ้�ค์นโดยต่ริง 
ค์อลัมน์ Decode ฉบับนี�จั้งขึ้อชวน 
ผ้�อ่านริ่วมถอดริหัสค์วามเช่�อที�แฝัง
อย่้ในสถาปัต่ยกริริมต่่างๆ ตั่�งแต่่
บ� านเริ่ อนไทยไปจันถ้งฮวงจัุ� ย  
ศาสต่ร์ิโบริาณ์จัากปริะเทศจีันที� 
มีอิทธิุพัลต่่อสถาปัต่ยกริริมทั�วโลก
อย่างที�เริาอาจัไม่เค์ยริ้�มาก่อน 

SCAN QR CODE

เพั่�อริับชม Clip



SCAN QR CODE

เพือรับฟัง Audio Text่
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1  อย�าปลูกเร่อนคร�อมตอ 
วลีที�ว่า “อย่าปล้กเริ่อนค์ริ่อมต่อ” นอกจัากจัะ

เป็นสุภาษิต่ที�หมายถ้งห�ามกริะทำการิก�าวก่าย
สิทธิุขึ้องผ้�อ่�นแล�ว ในการิปล้กสริ�างบ�านเริ่อนก็
ยังมีค์วามเช่�อว่า ปล้กบ�านค์ร่ิอมต่อไม� ขึ้อนไม�  
หริ่อเนินปลวกจัะทำให�ผ้�อย่้อาศัย ไม่มีค์วามสุขึ้  
เจ็ับป�วยบ่อย เน่�องจัากต่อไม�มีเจั�าที�เจั�าทาง นางไม�
สถิต่อย่้ การิปล้กเริ่อนค์ริ่อมถ่อเป็นการิไม่ให� 
ค์วามเค์าริพั บ�างก็ว่าการิปล้กเริ่อนค์ริ่อมต่อจัะ 
ทำให�ผ้�อย่้อาศัยไม่ปริะสบค์วามสำเร็ิจั ชวิีต่พับเจัอ 
แต่่อุปสริริค์ เน่�องจัากต่อไม�ค่์อต่ัวแทนขึ้อง
อุปสริริค์ที�ค์อยขึ้ัดขึ้วาง

อย่างไริก็ต่ามหากด้ต่ามปริะโยชน์ใช�สอย  
การิปล้กเริ่อนค์ร่ิอมต่อ นอกจัากทำให�ก่อสริ�าง
ลำบาก เพัริาะต่�องหาทางหลบเลี�ยงต่อไม� เนินปลวก 
หริ่อเนินดิน ก็ยังเสี�ยงที�จัะเกิดค์วามเสียหาย
ต่่อบ�านเริ่อนภายหลัง หากว่าต่อไม�แต่กหน่อ  
ออกริากชอนไช ทำให�โค์ริงสริ�างบ�านได�ริบัผลกริะทบ  
อีกทั�งบ�านเริ่อนไทยสมัยโบริาณ์มักมีใต่�ถุนส้ง 
สำห รัิบทำกิจักริริมต่่างๆ  หากพ่ั�นบริิ เ วณ์
ใต่�ถุนมีต่อไม�หริ่อเป็นเนินก็อาจัทำให�ใช�งาน 
ไม่สะดวก

ปลูกเร่อนสร�างบ�าน
กับ 3 ตํานาน

ความเช่่อแบบไทยๆ 
ค์วามเช่�อเกี�ยวกับการิปลก้บ�านเริอ่นแบบไทยๆ นั�น 

มีมาต่ั�งแต่่สมัยโบริาณ์ แทบจัะเริียกได�ว่าสอดแทริก
อย้่กับวิถีชีวิต่ปริะจัำวันแบบแยกออกจัากกันได�ยาก  
ลองมาด้กันว่าค์วามเช่�อเกี�ยวกับการิปล้กสริ�าง 
บ�านเริอ่นแบบไทยๆ มีอะไริบ�างและแต่่ละค์วามเช่�อนั�น 
มีอุบายอะไริซ่อนอย้่

ประวัติศาสตร�ของ
ศาสตร�ฮิวงจ้�ย

2,697 ปีก่อนครัิสตกาล 
ส มั ย จัั ก ริ พั ริ ริ ดิ ห ว ง ตี่� เ กิ ด 

เข็ึ้มทิศข้ึ้�น ในภ้มิปัญญาชาวจีัน
สมัยนั�นค์�นพับว่าทิศเหน่อจัะอย่้ 
ในต่ำแหน่งที�แม่เหล็กด้งไปเสมอ  
จันเกิดเป็นจัานเข็ึ้มทิศที�เริียกว่า
หล่อแก

4,447 ปีก่อนครัิสตกาล 
ปริมาจัาริย์ฝั้ซีซ่อ หริ่อ ฮกฮีสี  

คิ์ดค์�นยันต่์แผนภ้มิแปดเหลี�ยม  
เพ่ั�อบันท้กสภาพัธุริริมชาติ่ ลม ฟ้า  
อากาศ
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3  พ�ธีลงเสาเอก บ�านมั่นคง คนมั่นใจ
หากพ้ัดถ้งพัิธีุกริริมสายม้ที�เกี�ยวขึ้�องกับการิสริ�าง

บ�านเริ่อนค์งจัะขึ้าดพัิธุีลงเสาเอกไปไม่ได�  แม�ว่า 
บางค์วามเช่�อบางปริะเพัณ์ีจัะส้ญหายหริ่อไม่ได�ริับ 
ค์วามนิยมแล�ว แต่่พิัธุีกริริมลงเสาเอกยังค์งเป็น
ธุริริมเนียมปฏิิบัต่ิที�ส่บทอดกันมาถ้งปัจัจุับัน 

เสาเอกถ่อเป็นเสาต่�นแริกขึ้องการิปลก้สริ�างบ�าน เป็น
เสาหลกัที�ทำให�บ�านมั�นค์งแข็ึ้งแริงจัง้มีค์วามสำคั์ญมาก  
ซ้�งพัิธุีลงเสาเอกมักนิยมด้ฤกษ์งามยามดี เช่น 9 โมง  
9 นาที เพัริาะเช่�อว่าเลขึ้ 9 เป็นสัญลักษณ์์แทน 
ค์วามก�าวหน�า และต่�องเต่ริยีมขึ้องมงค์ลสำหริบัทำพัธิุ ีเช่น  
ขึ้�าวต่อกดอกไม� ผ�าสามสี ผ�าหัวเสา ผ�าห่มเสา ฯลฯ  
พิัธีุลงเสาเอกถ่อว่ามีผลทางใจัต่่อเจั�าขึ้องบ�านและ 
ผ้�อย้่อาศัย เพัริาะค์นไทยถ้กปล้กฝัังค์วามเช่�อเริ่�องเจั�าที�
เจั�าทาง ผบี�านผีเริอ่น การิทำพิัธุลีงเสาเอกจ้ังเป็นเหมอ่น
การิขึ้อขึ้มา ขึ้ณ์ะเดยีวกนักเ็ปน็พิัธุมีงค์ลที�เสริมิสริิมิงค์ล
ให�กับผ้�อย่้อาศัย แต่่หากตั่ดเริ่�องค์วามเช่�อออกไป พัิธีุ 
ลงเสาเอกกค่็์อการิให�ค์วามสำค์ญักบัโค์ริงสริ�างขึ้องบ�าน  
เพัริาะเสาเอกทำหน�าที�ริับน�ำหนักตั่วบ�านให�มั�นค์ง 
แขึ้็งแริง พัิธุีลงเสาเอกจ้ังไม่เพัียงทำให�ผ้�ค์นในบ�านริ้�ส้ก
มั�นใจั แต่่ยังได�บ�านที�โค์ริงสริ�างมั�นค์งแขึ้็งแริงด�วย

2  “เป็ดไซ้� ไก�ตอด สลักรอด หมูสี” 
ตําแหน�งตาไม�ต�องห�ามบนเสาเร่อน

เสาบ�านถ่อเป็นเอกลักษณ์์ที�สำคั์ญอย่างหน้�ง
ขึ้องบ�านเริ่อนไทย ในสมัยโบริาณ์เจั�าขึ้องเริ่อน 
มกัออกไปตั่ดไม�จัากป�าเพ่ั�อมาปลก้เริอ่นด�วยตั่วเอง ต่ำริา 
พัริหมชาติ่ที�ริวบริวมศาสต่ร์ิโบริาณ์ตั่�งแต่่สมัยสมเด็จั
พัริะนาริายณ์์มหาริาชได�แนะนำเริ่�องการิเลอ่กไม�มาปลก้
เริอ่นไว�ว่า ต่าไม�ที�อย้่ต่ำแหน่ง เป็ดไซ� ไก่ต่อด สลักริอด 
และหมส้ ีเปน็ต่ำแหนง่ไมค่์วรินำมาทำเสาเริอ่น อยา่งไริ
ก็ต่ามหากจัำเป็นต่�องนำเสาที�มีลักษณ์ะไม่ดีมาใช�  
แก�เค์ล็ดได�โดยเจัาะเอาต่าริ�ายนั�นออก แล�วนำเมล็ด 
ผักกาด เมล็ดจัันทน์ ขีึ้�วัวแดง และน�ำผ้�งริวงอย่างละ
เท่าๆ กนับดทำเปน็ยาปดิเขึ้�าที�ต่าเสาให�ริ�ายกลายเปน็ดี

ซ้�งหากพัิจัาริณ์าแง่การิใช�งาน ต่ำแหน่งต่าไม�ต่�อง
ห�ามเปน็ต่ำแหนง่ที�สตั่วเ์ลี�ยงใต่�ถนุบ�านมกัจักิไซ�จันอาจั
ทำให�เสาผุกริ่อนได� กล่าวค์่อ 

เป็ดไซ� ค่์อบริิเวณ์ที�เป็ดไซ�ทำพ่ั�นเป็นริ้ จันแมลง  
เขึ้�าไปทำริัง 

ไก่ต่อดเป็นบริเิวณ์ที�ไก่จักิหาอาหาริ ทำให�พ่ั�นเปียกชุม่ 
สลักริอด ค่์อ ต่ำแหน่งที�ต่�องเจัาะเสาเพ่ั�อใส่สลัก 

หากมีต่าไม�อาจัเจัาะริอดได�ลำบาก
หม้สีที�ห่างจัากพั่�นดินหน้�งศอก ค์่อบริิเวณ์ที�หม้ชอบ

นำสีขึ้�างไปถ้จันเสาค์อด ทำให�ริากฐานขึ้องบ�านไม่แข็ึ้งแริง

ปรัะมาณ พ.ศ. 2187 
สมัยปลายริาชวงศ์หมิง ปริมาจัาริย์ 

เจัี�ยต่�าหง เริิ�ม ศ้กษาเริ่�ององศา 
ทิศทางอย่างจัริงิจังัให�กำเนิดศาสต่ร์ิ
วิชาดาวเหิริซ้�งถ่อเป็นต่�นกำเนิด
ขึ้องวิชาฮวงจัุ�ยที�พััฒนามาจันถ้ง
ปัจัจุับัน

206 ปีก่อนครัิสตกาล 
สมัยริาชวงศ์ฮั�น  เ กิดการิชิง 

ค์วามเปน็ใหญใ่นแผน่ดนิ เต่ยีวเลี�ยว  
ทหาริค์นสำคั์ญขึ้องโจัโฉใช� วิชา 
ฮวงจุั�ยมาสริ�างสุสาน ทำให�เล่าปัง 
สามัญชนธุริริมดากลายเป็นกษัต่ริิย์
ที�ยิ�งใหญ่ได�

1,134 ปีก่อนครัิสตกาล 
ในสมัยจิัวบุ�นอ�วง มีการิริวบริวม

เค์ริ่�องหมาย 8 ต่ัวมาจัับเป็นค่้์  
ได�ทั�งหมด 64 ค่้์ จั้งเกิดเป็นริะบบ
เสี�ยงทายที� เริียกว่า  ฉักลักษณ์์  
ใช�สำหริับการิต่ั�งถิ�นฐานบ�านเริ่อน
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สถาปัตยกรรมช่่อดังกับพลังของฮิวงจ้�ย 
ฮวงจุั�ยเป็นภ้มิปัญญาขึ้องชาวจัีนที�มีมาแต่่โบริาณ์ หมายถ้งค์วามสมดุลแห่งธุริริมชาต่ิ ศาสต่ริ์ฮวงจุั�ยเปริียบ

เสม่อนต่ัวกลางที�ช่วยสอดผสานพัลังธุริริมชาต่ิให�เช่�อมโยงกับสิ�งปล้กสริ�างโดยมนุษย์ให�อย่้ริวมกันได�อย่างสมดุล 
ทำให�ฮวงจุั�ยเช่�อมโยงเขึ้�ากับค์วามเช่�อในหลายวัฒนธุริริมและมีอิทธุิพัลต่่อสถาปัต่ยกริริมที�โด่งดังทั�วโลก 

3

โรงอุปรากรซิ้ดนีย�
(Sydney Opera House) 

อาคารที่ผีสานพลังนํ้าและลม

สถาปัต่ยกริริมที�ตั่�งต่ริะหง่านอย้่
เหน่อผ่นน�ำบริิเวณ์ปากอ่าวซิดนีย์  
ออสเต่ริเลีย ที�ค์นทั�วโลกเรีิยกว่า  
ซิดนีย์โอเปริา เฮาส์ นั�น ได�ผสาน
พัลงัแหง่ธุริริมชาต่อิยา่งธุาต่ลุมและ 
ธุาตุ่น�ำต่ามต่ำริาฮวงจัุ�ยได�อย่าง
ลงต่ัว

ขึ้�อมล้จัาก Steven Post ผ้�เชี�ยวชาญ 
ด�านฮวงจัุ�ยริะบุว่า ส่วนโค์�งมนขึ้อง
โริงอปุริากริที�ด้เหมอ่นใบเริอ่ นำพัลงั 
ขึ้องลมและน�ำมาส้่ต่ัวอาค์าริและ
เม่องที�อย่้โดยริอบ เม่�อผสานกับ
โค์ริงสริ�างทริงสามเหลี�ยม ซ้�งใน
ต่ำริาฮวงจุั�ยหมายถ้งธุาตุ่ไฟ ก็ยิ�ง
ทำให�เกิดสมดุลแห่งพัลังธุริริมชาต่ิ  
ช่ วย เสริิ มค์วามย่ดหยุ่ น ให� กับ 
ค์นที�พับเห็น เสริิมพัลังงานแห่ง
ค์วามสริ�างสริริค์์ ซ้�งเหมาะสมกับ
โริงอุปริากริอันเป็นสถานที�สำหรัิบ 
การิแสดงและศิลปะ

2

เดอะ รีพัลส� เบย� 
(The Repulse Bay) 

ตึกมีรูประตูมังกร

หากไปเที�ยวฮ่องกงแล�วพับต้่ก 
ริ้ปทริงแปลกต่าให�สันนิษฐานไว� 
ได�เลยว่า ริ้ปทริงนั�นอาจัมาจัาก 
การิแก�ฮวงจัุ�ย เช่นเดียวกับอาค์าริ
ที�พัักริิมทะเลอย่างเดอะ ริีพััลส์ เบย์
ที�ด้เหม่อนว่าน่าจัะไปได�ดี เพัริาะ 
ตั่�งอย่้บนทำเลที�โดดเด่น ด�านหลัง 
เป็นภ้เขึ้า ด�านหน�าเป็นทะเล แต่่กลับ 
ไม่ได�ริับค์วามนิยมอย่างที�ค์วริเป็น  
เจั�าขึ้องต้่กจั้งปริ้กษาซินแสปรัิบแก� 
ฮวงจัุ�ย โดยเจัาะริ้ต่ริงกลางต้่ก 
เพั่�อให�เปน็ทางผา่นขึ้องมงักริ เพัริาะ
ทางฮวงจัุ�ยเช่�อว่า บนภ้เขึ้ามีมังกริ
อาศัยอย่้และมังกริต่�องลงมาเล่นน�ำ
ในทะเล แต่่ต้่กกลับกีดขึ้วางทำให�
มังกริลงมาเล่นน�ำไม่ได� จั้งพับเจัอ
โชค์ริ�าย ซ้�งหลังจัากปริับให�มีปริะต้่
มังกริแล�ว เดอะ ริีพััลส์ เบย์ ก็มี 
ค์นสนใจัมาขึ้อเช่ามากมาย

1

สงครามฮิวงจ้�ย : อาคาร
แบงค� ออฟื้ ไชน�า (Bank of 
China Tower) กับ อาคาร 

เอชเอสบีซี้ (HSBC Building) 
อาค์าริแบงค์์ ออฟ ไชน่าได�สริ�าง

ค์วามสั�นสะเ ท่อนให� กับวงการิ 
ฮวงจัุ�ยบนเกาะฮ่องกง เพัริาะต่ัวต้่ก
เต็่มไปด�วยลวดลายที�เป็นมุมแหลม
เปรีิยบเสม่อนใบมีดชี�ไปทุกทิศทาง  
ซ้� งทางฮวงจัุ�ย ถ่อว่าเป็นการิส่ง
พัลังงานลบ มีริายงานว่าหลังจัาก
แบงค์์ ออฟ ไชน่าสริ�างเสริ็จั อาค์าริ
เอชเอสบซีีที�อย่้ขึ้�างๆ กผ็ลกำไริลดลง  
เอชเอสบีซีจั้งแก�เกมด�วยการิสริ�าง
เค์รินบำรุิง รัิกษาที�ริ้ป ร่ิางค์ล�าย 
ป่นใหญ่ไว�ด�านบนสุดขึ้องอาค์าริ
โดยให�ปากกริะบอกป่นหันไปทาง
แบงค์์ ออฟ ไชน่า เป็นการิใช�ศาสต่ริ์
ฮวงจัุ�ยแก�เค์ล็ด ด�วยการิสะท�อน 
พัลังลบออกไป ซ้�งต่ั�งแต่่ต่ิดต่ั�งเค์ริน
ริ้ปป่นใหญ่ อาค์าริเอชเอสบีซีก็ไม่
เผชิญกับโชค์ริ�ายอีกเลย
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วตั่ถปุริะสงค์์ที�แท�จัริงิขึ้องสถาปัต่ยกริริมกเ็พั่�อเป็นที�อย่้อาศยัให�ร่ิมเงาที�พัักพังิต่่อผ้�ค์น ศาสต่ร์ิค์วามเช่�อที�เช่�อมโยง 
กบัสถาปตั่ยกริริมต่่างๆ ไมว่่าจัะเปน็การิลงเสาเอกซ้�งเปน็ค์วามเช่�อในสงัค์มไทย หริอ่เริ่�องฮวงจุั�ยกต็่าม ล�วนกำเนดิข้ึ้�น 
เพ่ั�อต่อบโจัทย์พ่ั�นฐานขึ้องมนุษย์ นั�นค่์อการิอย่้เย็นเป็นสุขึ้ เพัริาะฉะนั�นไม่ว่าสถาปัต่ยกริริมจัะพััฒนารุิดหน�าไป
เพัียงใด ศาสต่ริ์แห่งค์วามเช่�อม้เต่ล้ก็น่าจัะอย้่ค์้่กับสิ�งปล้กสริ�างทั�วโลกไปอีกนาน 

5

พีระมิดลูฟื้วร� (Louvre Pyramid) 
พลังธาตุดินและธาตุไฟื้ 
สู�ความยิ�งใหญี่�ระดับโลก

พัิพัิธุภัณ์ฑิ์ล้ฟวริ์ แห่งกริุงปาริีส ฝัริั�งเศส ค่์อศ้นย ์
ริวมงานศิลปะยิ�งใหญ่ริะดับโลก ซ้�งตั่วสถาปัต่ยกริริม
ขึ้องพัิพัิธุภัณ์ฑิ์นั�น ทางฮวงจัุ�ยถ่อว่าเป็นอาค์าริที� 
แสดงถ้งพัลังขึ้องธุาตุ่ดินทั�งในแง่ขึ้องวัสดุที�ใช�ก่อสริ�าง
และริ้ปทริงขึ้องอาค์าริ จันกริะทั�งในปี พั.ศ. 2532  
Ieoh Ming Pei สถาปนิกอเมริิกันเช่�อสายจีัน ก็ได�เปิด
ตั่วพัีริะมิดแก�วล้ฟวริ์ บริิเวณ์ลานหลักขึ้องพัิพัิธุภัณ์ฑ์ิ  
โดยพีัริะมดิลฟ้วริม์รีิป้ทริงเป็นโดมสามเหลี�ยม ซ้�งศาสต่ร์ิ
ฮวงจัุ�ยถ่อเป็นตั่วแทนแห่งธุาตุ่ไฟ เม่�อผนวกเขึ้�ากับ 
ฐานขึ้องพีัริะมิดสี�เหลี�ยมจัตุ่ริสั ซ้�งเป็นธุาตุ่ดิน การิผสมผสาน 
ริะหว่างดินและไฟ จัง้ช่วยเสริมิให�พิัพัธิุภณั์ฑ์ิลฟ้วร์ิยงัค์ง 
ช่�อเสียงไว�ได�ยาวนาน ศาสต่ร์ิฮวงจัุ�ยอธิุบายการิทำงาน
ขึ้องธุาต่ดิุนและธุาต่ไุฟในพัรีิะมดิลฟ้วร์ิแห่งนี�ไว�ว่า ธุาต่ไุฟ 
กริะตุ่�นค์วามหลงใหลในงานศิลป์ ส่วนธุาตุ่ดินค่์อ 
การิลงหลักปักฐานอย่างมั�นค์ง เพ่ั�อให�ผ้�ค์นมีโอกาส 
ได�สมัผสัและช่�นชมงานศลิปะริะดบัโลกที�ปริะเมนิค์า่มไิด�
อย่างไม่มีวันสิ�นสุด

4

ทรัมป์ อินเตอร�เนชันแนล โฮิเต็ล 
(Trump International Hotel) กับ
ลูกโลกขวางพลังแห�งความโชคร�าย

ต่ามต่ำริาฮวงจุั�ย วงเวียนถ่อเป็นศ้นย์ริวมพัลังงานชี�  
ที�ทั�งริถและผ้�ค์นจัะสัญจัริไปมาต่ลอดเวลา ทำให�เกิด
พัลงังานในวงเวยีนซ�ำแล�วซ�ำอกี อีกแงห่น้�ง วงเวยีนเปน็
ตั่วแทนขึ้องธุาตุ่น�ำที�มีการิไหลเวียน ซ้�งหากไม่มีอะไริ 
มาขึ้ดัขึ้วางกริะแสน�ำกจ็ัะกลายเปน็บอ่น�ำวนและนำไปส้่
ค์วามโชค์ริ�าย เพัริาะช่�อเสียง เงินทอง จัะถ้กพัลังน�ำวน
ด้ดลงไปหมด

ด�วยเหตุ่นี� Donald Trump อดตี่ปริะธุานาธุบิดีสหรัิฐฯ  
ซ้�งสมัยนั�นยังเป็นเพีัยงนักธุุริกิจัเกิดค์วามกังวลใจั  
เพัริาะอาค์าริทริัมป์ อินเต่อริ์เนชันแนล โฮเต่็ล ตั่�งอย่้
บริิเวณ์วงเวียนกลางมหานค์รินิวยอริ์ก ในปี พั.ศ. 2539  
เขึ้าจั้งติ่ดตั่�งล้กโลกใบใหญ่ เรีิยกว่า Columbus 
Circle Globe บริิเวณ์หน�าโริงแริม ต่ามค์ำแนะนำขึ้อง 
ผ้�เชี�ยวชาญด�านฮวงจัุ�ย ซ้�งวัต่ถุปริะสงค์์ขึ้องล้กโลกนี�
ก็เพั่�อขัึ้ดขึ้วางการิไหลเวียนขึ้องพัลังงานจัากวงเวียน  
เม่�อผ้�ค์นหยุดหริ่อชะลอเพ่ั�อมองล้กโลกอันสะดุดต่านี� 
กจ็ัะช่วยปอ้งกนัไม่ให�กริะแสน�ำกลายเป็นบอ่น�ำวนที�สบ้
ค์วามมั�งค์ั�งไปเสียหมด



ไม่ว่าจะเป�นยุคสมัยใด ผู้คนต่างต้องการที่พ�่งทางใจ ยิ่งในช่วงที่โลกตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤตต่างๆ การหันไปพ�่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิหร�อปฏิบัติตามความเชื่อของตน
เพ�่อความสบายใจจ�งเป�นทางออกของมนุษยชาติ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม
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ของจำนวนครัวเร�อน
มีรายจ่ายเก่ียวกับ

การทำบุญหร�อ
สนับสนุนพ�ทธพาณิชย์

1.2 ล�านบาท
คือมูลค่าสูงสุดของผู้สนใจ
รับซ้ือพระเคร�่องดิจิทัล (NFT)

คือราคาของวัตถุมงคลที่แพง
ที่สุดในโลก ได้แก่ เหร�ยญหลวงปู�ไข่

วัดเชิงเลน รุ่นแรก พ.ศ. 2473

30 ล�านบาท

คือจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสักการะไอ้ ไข่
และ

1.2 ล�านคน

คือตัวเลขที่ปรากฏการณ์ไอ้ ไข่สร้างรายได้เข้า
จังหวัดนครศร�ธรรมราช ในไตรมาสที่ 3 ของป� พ.ศ. 2562

5,572 ล�านบาท 

ความเชื่อเร�่อง
โชคลางของคนไทย

** ขอมูลจากการสำรวจกลุมตัวอยาง 1,200 คนในงานวิจัย “Marketing in the Uncertain World การตลาดของคนอยูเปน”
โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) 

ช่องทางในการเสพเน้ือหาเก่ียวกับ
ความเชื่อโชคลางของคนไทย

พยากรณ�
โหราศาสตร� 

ลายมือ ไพ�ยิปซี

พระเคร�่อง 
วัตถุมงคล

สีมงคล ตัวเลขมงคล

เร�่องเหนือ
ธรรมชาติ

73.8%
โซเชียลมีเดีย
และเว็บไซต�

59.6%
บุคคลรอบข�าง 

เช�น พ�อแม� พ�่น�อง

29.7%
ปร�กษาผู�เชี่ยวชาญ

ในศาสตร�นั้นๆ

20.1%
หนังสือพ�มพ�
และนิตยสาร

19.6%
ส่ือโทรทัศน�

และว�ทยุ

หร�อคิดเป�น

96%

ล�านบาท ของมูลค�าท�องเที่ยวไทย

คือตัวเลขของการเดินทาง
ไปทําบุญในช�วง Covid-19
(ป� พ.ศ. 2562) 

1.25 พันล�าน
ดอลลาร�สหรัฐฯ ต่อป�

คือมูลค่า
ซื้อขายพระเคร�่อง

ของนักสะสม
ทั่วโลก

เพื�อรัับชม Clip
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ไม่ว่าจะเป�นยุคสมัยใด ผู้คนต่างต้องการที่พ�่งทางใจ ยิ่งในช่วงที่โลกตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤตต่างๆ การหันไปพ�่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิหร�อปฏิบัติตามความเชื่อของตน
เพ�่อความสบายใจจ�งเป�นทางออกของมนุษยชาติ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม

ของจำนวนครัวเร�อน
มีรายจ่ายเก่ียวกับ

การทำบุญหร�อ
สนับสนุนพ�ทธพาณิชย์

1.2 ล�านบาท
คือมูลค่าสูงสุดของผู้สนใจ
รับซ้ือพระเคร�่องดิจิทัล (NFT)

คือราคาของวัตถุมงคลที่แพง
ที่สุดในโลก ได้แก่ เหร�ยญหลวงปู�ไข่

วัดเชิงเลน รุ่นแรก พ.ศ. 2473

30 ล�านบาท

คือจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสักการะไอ้ ไข่
และ

1.2 ล�านคน

คือตัวเลขที่ปรากฏการณ์ไอ้ ไข่สร้างรายได้เข้า
จังหวัดนครศร�ธรรมราช ในไตรมาสที่ 3 ของป� พ.ศ. 2562

5,572 ล�านบาท 

ความเชื่อเร�่อง
โชคลางของคนไทย

** ขอมูลจากการสำรวจกลุมตัวอยาง 1,200 คนในงานวิจัย “Marketing in the Uncertain World การตลาดของคนอยูเปน”
โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) 

ช่องทางในการเสพเน้ือหาเก่ียวกับ
ความเชื่อโชคลางของคนไทย

พยากรณ�
โหราศาสตร� 

ลายมือ ไพ�ยิปซี

พระเคร�่อง 
วัตถุมงคล

สีมงคล ตัวเลขมงคล

เร�่องเหนือ
ธรรมชาติ

โซเชียลมีเดีย
และเว็บไซต�

บุคคลรอบข�าง 
เช�น พ�อแม� พ�่น�อง

ปร�กษาผู�เชี่ยวชาญ
ในศาสตร�นั้นๆ

หนังสือพ�มพ�
และนิตยสาร

ส่ือโทรทัศน�
และว�ทยุ

หร�อคิดเป�น

0.36%
ล�านบาท ของมูลค�าท�องเที่ยวไทย

10,800
คือตัวเลขของการเดินทาง
ไปทําบุญในช�วง Covid-19
(ป� พ.ศ. 2562) 

1.25 พันล�าน
ดอลลาร�สหรัฐฯ ต่อป�

คือมูลค่า
ซื้อขายพระเคร�่อง

ของนักสะสม
ทั่วโลก

SCAN QR CODE

เพื�อรัับชม Clip
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_
_
_

_
_
_
_

__________

__________WORLDWIDE

75.42
ล�านคน

จํานวนชาวจ�นที่เดินทางไปไหว�
บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม�ง

ป� พ.ศ. 2565

เดินทางด�วยรถไฟ
83.7%

เดินทางด�วยเคร�่องบิน
87%

เดินทางด�วยรถยนต�
53.2%

2
1
2.

35 วัน 

วา
ระที่

ศุก
ร� 1

3
 จะ

เว�ยนมาบรรจบ

สัก
ครั้

งใน
รอบป�

1.7218
 วัน

 

โอกาสที่จะเกิดวัน
ศุก

ร� 1
3

ในแต�ละป�

8
0
0-900

ล�านดอลลาร� ตัวเลขขาดทุนทางธุรกิจ

ใ นสหรัฐอเมร�กาที่เกิดข�น้ทุกวันศุกร�ที่ 13

80%ของตึกสูงบนโลกนี้

ไม�มีหมายเลขชั้นที่ 1
3

ของลูกค�าชาวไต�หวัน
ยินดีจ�ายเง�นซื้อลูกเทนนิสแพ็กละ 
8 ลูก แม�จะแพงกว�าลูกเทนนิส
แพ็กละ 10 ลูกก็ตาม เพราะเชื่อว�า 
8 เป�นเลขมงคล

จํานวนประชากรชาวอเมร�กันที่วางแผนจะแกะสลักฟ�กทอง
เพ�่อฉลองเทศกาลฮัลโลว�นในป� พ.ศ. 2564

ล�านคน 

พันล�านดอลลาร�สหรัฐ
เม็ดเง�นที่ชาวอเมร�กัน

ใช�จับจ�าย
ในเทศกาลฮัลโลว�น

ป� พ.ศ. 2564

ล�านปอนด�อเมร�กา
นํ้าหนักของฟ�กทองที่รองรับการบร�โภคของชาวอเมร�กัน

ในป� พ.ศ. 2564

ของนักพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�
ในฮ�องกงยังคงพ�่งพาบร�การดู

ฮวงจ��ยจากซินแสในการออกแบบ
แต�ละโครงการ

 ดอลลาร�ฮ�องกง
ต�อตารางฟ�ต

ราคาขั้นตํ่าของค�าให�คําปร�กษา
ด�านฮวงจ��ย และราคาจะถีบตัวสูง

ถึง 30 ดอลลาร�ฮ�องกงต�อตารางฟ�ต 
ถ�าเป�นโครงการระดับไฮเอนด�

จํานวนแมวดําที่ถูกสังหารในอิตาลี
เมื่อป� พ.ศ. 2550 ตามความเชื่อ
ที่ว�าแมวดํานําโชคร�ายมาให�

ตัวต�อป�

จ�งเป�นวันแมวดําของอิตาลี 
สถาปนาโดยสมาคม

คุ�มครองสัตว�และสิ�งแวดล�อม
ของอิตาลี

สิงหาคมของทุกป�
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ล�านคน
จํานวนชาวจ�นที่เดินทางไปไหว�
บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม�ง

ป� พ.ศ. 2565

เดินทางด�วยรถไฟ เดินทางด�วยเคร�่องบินเดินทางด�วยรถยนต�

วัน

วา
ระที่

ศุก
ร� 

 จะ

เว�ยนมาบรรจบ

สัก
ครั้

งใน
รอบป�

วัน

โอกาสที่จะเกิดวัน
ศุก

ร� 

ในแต�ละป�

ล�านดอลลาร�ตัวเลขขาดทุนทางธุรกิจ

ใ นสหรัฐอเมร�กาที่เกิดข�น้ทุกวันศุกร�ที่ 

ของตึกสูงบนโลกนี้

ไม�มีหมายเลขชั้นที่ 

ของลูกค�าชาวไต�หวัน
ยินดีจ�ายเง�นซื้อลูกเทนนิสแพ็กละ 
8 ลูก แม�จะแพงกว�าลูกเทนนิส
แพ็กละ 10 ลูกก็ตาม เพราะเชื่อว�า 
8 เป�นเลขมงคล

50%

จํานวนประชากรชาวอเมร�กันที่วางแผนจะแกะสลักฟ�กทอง
เพ�่อฉลองเทศกาลฮัลโลว�นในป� พ.ศ. 2564

146 ล�านคน 

10.1
พันล�านดอลลาร�สหรัฐ

เม็ดเง�นที่ชาวอเมร�กัน
ใช�จับจ�าย

ในเทศกาลฮัลโลว�น
ป� พ.ศ. 2564

16.5
ล�านปอนด�อเมร�กา
นํ้าหนักของฟ�กทองที่รองรับการบร�โภคของชาวอเมร�กัน

ในป� พ.ศ. 2564

ของนักพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�
ในฮ�องกงยังคงพ�่งพาบร�การดู

ฮวงจ��ยจากซินแสในการออกแบบ
แต�ละโครงการ

40%

8 ดอลลาร�ฮ�องกง
ต�อตารางฟ�ต

ราคาขั้นตํ่าของค�าให�คําปร�กษา
ด�านฮวงจ��ย และราคาจะถีบตัวสูง

ถึง 30 ดอลลาร�ฮ�องกงต�อตารางฟ�ต 
ถ�าเป�นโครงการระดับไฮเอนด�

60,000
จํานวนแมวดําที่ถูกสังหารในอิตาลี
เมื่อป� พ.ศ. 2550 ตามความเชื่อ
ที่ว�าแมวดํานําโชคร�ายมาให�

ตัวต�อป�

17
จ�งเป�นวันแมวดําของอิตาลี 

สถาปนาโดยสมาคม
คุ�มครองสัตว�และสิ�งแวดล�อม

ของอิตาลี

สิงหาคมของทุกป�
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ไสู้ยศาสู้ตร์แลัะวิทยาศาสู้ตร์
อย้�ในโลักคู่้�ขนานจริงหรือ?  

ปีฏิเสีธไม่ได้ว่่าไสียศาสีตรูเ์ปีน็หน่�งิในคว่ามเชื่่�อดั�งิเดิมท่ี่�อยู่คู่อารูยธรูรูมโลกมาอยา่งิยาว่นาน ปีรูากฏอยู่ใน
หลายวั่ฒนธรูรูมและม่อิที่ธิพัลต่อการูดำาเนินชื่่วิ่ตของิผูู้้คนในแต่ละยุคสีมัย มักม่คว่ามเก่�ยว่ข้องิกับเว่ที่มนตร์ู
คาถูา ว่ทิี่ยาคม เที่พัเจ้า โชื่คชื่ะตา โหรูาศาสีตร์ู ดารูาศาสีตร์ู ฯลฯ โดยนำามาผู้สีมผู้สีานกับปีรูากฏการูณ์เหลอ่เชื่่�อ 
เหน่อธรูรูมชื่าติท่ี่�ยังิหาคำาตอบท่ี่�แน่ชัื่ดไม่ได้ ทัี่�งิน่�ก็เพ่ั�อดับคว่ามกลัว่ของิมนุษย์และใช้ื่ย่ดเหน่�ยว่จิตใจไปีพัรู้อมๆ กัน 
ก่อนท่ี่�ในเว่ลาต่อมาจะถููกหลอมรูว่มเป็ีนศาสีตร์ูแห่งิมูเตลูท่ี่�เข้ากับยุคสีมัยมากข่�น ครูอบคลุมเรู่�องิการูบูชื่า 
เสีรูิมดว่งิในด้านต่างิๆ เพั่�อหว่ังิให้ช่ื่ว่ิตปีรูะสีบคว่ามสีำาเรู็จในสีิ�งิท่ี่�มุ่งิหว่ังิไว่้

แม้จะม่คนจำานว่นมากท่ี่�เชื่่�อและศรูัที่ธาในพัลังิของิไสียศาสีตรู์ ในขณะเด่ยว่กันก็ยังิม่อ่กจำานว่น 
ไม่น้อยท่ี่�มองิว่่าคว่ามเชื่่�อเหล่าน่�เปี็นสีิ�งิงิมงิายไรู้สีารูะ พิัสีูจน์ไม่ได้และไม่ใชื่่แนว่ที่างิหลักวิ่ที่ยาศาสีตร์ู  
แต่รููห้รูอ่ไม่ว่่าจริูงิๆ แล้ว่ไสียศาสีตร์ูค่อจุดเรูิ�มต้นอันเป็ีนรูากฐานของิว่งิการูวิ่ที่ยาศาสีตร์ูในปัีจจบัุน เพัรูาะกว่า่
จะกลายเป็ีนองิค์คว่ามรูู้และวิ่ที่ยาการูด้านต่างิๆ ก็ล้ว่นถููกขับเคล่�อนด้ว่ยคว่ามสีงิสัียใครู่รูู้ทัี่�งิสีิ�น จนกรูะทัี่�งิ 
นำาไปีสีู่การูที่ดลองิและพัยายามหาคำาอธิบายในสีิ�งิท่ี่�เคยสีงิสัีย พััฒนาเป็ีนว่ิที่ยาศาสีตร์ูในโลกตะวั่นตก 
ท่ี่�ทุี่กคนคุ้นเคยกันในปีัจจุบัน

คอลมัน์ The Knowledge ในฉบบัน่�จะพัาไปีที่ำาคว่ามรููจั้กเกร็ูดนา่รููเ้ก่�ยว่กับคว่ามเชื่่�อมโยงิรูะหว่า่งิไสียศาสีตรู์ 
และว่ิที่ยาศาสีตรู์ ซ่ื้�งิจะพับว่่าหลายองิค์คว่ามรูู้สีมัยใหม่ก็ล้ว่นม่สี่ว่นใดสี่ว่นหน่�งิท่ี่�ม่ไสียศาสีตรู์เปี็นจุดเรูิ�มต้น 
แรูงิบันดาลใจผู้ลักดันให้มนุษย์ได้พััฒนาและต่อยอด จนนำาไปีสีู่การูค้นพับที่ฤษฎี่วิ่ที่ยาศาสีตรู์ท่ี่�ใชื่้กัน 
แพัรู่หลายในปีัจจุบัน
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ไสยศาสตร� 
ค่อขั้วตรงข�ามของ ว�ทยาศาสตร� 
จร�งหร่อ?

วิทยาศาสต่ริ์ได�ริับการิยอมริับว่าเป็นชุดขึ้องค์วามริ้�
ในสังค์มต่ะวันต่กที�ใช�อธิุบายค์วามจัริิงต่่างๆ ที�เกิดข้ึ้�น  
แต่่ในทางสังค์มวิทยาแล�วมีนักมานุษยวิทยาหลายค์น
ที�มองว่าจัริิงๆ แล�ววิทยาศาสต่ริ์มีวิธุีค์ิดที�ผสมผสานกับ
ไสยศาสต่ริ์ โดยมีพ่ั�นฐานมาจัากค์วามเช่�อดั�งเดิมขึ้อง
ท�องถิ�นและชนพั่�นเม่องในแต่่ละพั่�นที�

E v a n s - P r i t c h a r d  
นั กมานุ ษยวิ ที่ยาชาว
อังกฤษ มองว่าไสยศาสต่ริ์
ไม่ใช่เริ่�องงมงายแต่่เป็นสิ�ง
ที�มีเหตุ่ผลขึ้องตั่วเอง เช่น  
ค์วามเช่�อที�ว่าแม่มดทำให�
มีอาการิเจ็ับป�วยมากกว่า
ปกติ่จ้ังต่�องทำพัิธุีเขึ้�าทริง
เพั่�อริักษาค์นไขึ้� เป็นต่�น

ในขึ้ณ์ะที� Clude Levi-
Strauss นักมานุษยวิที่ยา
ชาวอังกฤษ  ก็ เ ห็นด�วย
ว่าวิชาค์วามร้ิ�ขึ้องมนุษย์ 
ในอดีต่ก่อนที�วิทยาศาสต่ร์ิ
แบบต่ะวันต่กจัะกำเนิดข้ึ้�น  
ต่่างต่�องพ้ั�งพัาไสยศาสต่ร์ิ 
ไม่ว่าจัะเป็นดาริาศาสต่ร์ิ  

โหริาศาสต่ร์ิ วิชาการิเดินเริ่อ พัฤกษศาสต่ร์ิและ
ยาสมุนไพัริริักษาโริค์ ฯลฯ ล�วนมีวิธุีคิ์ดที�เกี�ยวขึ้�อง
กับสิ� ง ศักดิ�สิทธิุ�  ซ้� ง ต่่อมาได� ถ้กนำมาปรัิบใช� กับ 
ค์วามริ้�ใหม่ในปัจัจุับัน

มุมมองขึ้องวิทยาศาสต่ร์ิจัะให�น�ำหนักกับสิ�งที�
สามาริถพิัส้จัน์ได� มีค์ำอธิุบายถ้งที�มาและที�ไปอย่าง
ชัดเจัน ซ้�งต่ริงขึ้�ามกับไสยศาสต่ริ์ที�ไม่จัำเป็นต่�องม ี
ค์ำอธุิบายที�แน่ชัดเกี�ยวกับเริ่�องริาวที�เกิดข้ึ้�น เม่�อหา 
ค์ำต่อบไม่ได�ก็ยกให�กลายเป็นเร่ิ�องริาวลี� ลับเหน่อ
ธุริริมชาติ่แทน ทว่าจัริิงๆ แล�วสองศาสต่ริ์ นี�ก็มี 
ค์วามเช่�อมโยงและยังดำริงอย้่ค์้่กันเสมอมา

ย� อ น ก ลั บ ไ ป ใ น อ ดี ต่ เ ม่� อ ม นุ ษ ย์ มี ค์ ว า ม ก ลั ว
ในปริากฏิการิณ์์ธุริริมชาต่ิที�ยังไม่สามาริถอธุิบาย 
จัากสาเหตุ่อะไริ เช่น ฝันต่กหนัก ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว  
ภ้เขึ้าไฟริะเบิด ดาวต่ก ทั�งกลางวันกลางค่์น ฯลฯ  
กมั็กจัะมองว่าเป็นเร่ิ�องขึ้องเทพัเจั�าบันดาล จัง้ทำให�ต่�อง
มีการิบ้ชาเทพัเจั�าเกิดข้ึ้�น ส่วนในโลกต่ะวันออกที�มัก
จัะมีการิไหว�ภ้ติ่ผีปีศาจั สริ�างริ้ปเค์าริพั พักเค์ริ่�องริาง 
ขึ้องขึ้ลังและสวดขึ้อพัริก็เพ่ั�อช่วยบริริเทาค์วามกลัว
ภายในจิัต่ใจั จัากปริากฏิการิณ์์ที�ไม่สามาริถอธุิบายได�

ก่อนที�จัะมีวิ ชา ชีว วิทยาที� ศ้กษาและอธิุบาย 
การิกำเนิดขึ้องสิ�งมีชีวิต่ มนุษย์ในอดีต่ต่่างพัากันเช่�อ
ว่าพัริะเจั�าเป็นผ้�สริ�างโลกและมนุษย์ ซ้�งเป็นไปต่าม
หลักศาสนาและต่ำนานเทพัปกริณ์ัมที�เล่าส่บต่่อกันมา  
ริวมทั�งก่อนที�จัะมีวิชาฟิสิกส์ มนุษย์เช่�อว่าการิที�วัต่ถุ
ต่กลงส้่ พ่ั�นเป็นเพัริาะพัลังอำนาจัลี� ลับบางอย่าง  
แต่่แล�วค์วามสงสัยขึ้องมนษุยก์น็ำไปส้ก่าริค์�นพับทฤษฎีี 
กฎีแริงโน�มถ่วงในที�สุด

แม�กริะทั�งวิชาดาริาศาสต่ร์ิที�ศ้กษาวัต่ถุบนท�องฟ้า
และปริากฏิการิณ์์ธุริริมชาต่ริิป้แบบต่่างๆ กไ็มใ่ชข่ึ้องใหม่
ที�เพิั�งกำเนิดข้ึ้�น แต่่กลับมีริากฐานมาจัากโหริาศาสต่ร์ิ  
หลักการิค์ำนวณ์การิเค์ล่�อนที�ขึ้องดวงดาวที�เช่�อว่า 
เกี�ยวพัันกับโชค์ชะต่าขึ้องมนุษย์ เช่น Stonehenge  
ในอังกฤษ ที�สริ�างขึ้้�นเพั่�อบ้ชาพัริะอาทิต่ย์และใช�ศ้กษา
ดาริาศาสต่ร์ิ นาฬิิกาแดดยุค์อียิปต์่โบริาณ์ ที�มนุษย์
ใช�ศ้กษาต่ำแหน่งขึ้องดวงอาทิต่ย์แทนการิบอกเวลา  
เป็นต่�น
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ที�มา : www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/12

เล�นแร�แปรธาตุ สู�รากฐานว�ชาเคมี
เช่�อว่าหลายค์นอาจัจัะเค์ยได�ยินค์ำว่าเล่นแร่ิแปริธุาตุ่ 

อันเป็นศาสต่ริ์ล้กลับแห่งการิค์�นหายาอายุวัฒนะ
ที�จัะทำให�ชีวิต่ขึ้องมนุษย์ย่นยาวมากข้ึ้�น ริวมทั�ง 
ค์วามต่�องการิค์�นพับศิลาแห่งนักปริาชญ์ที�สามาริถ
เปลี�ยนสสาริต่่างๆ ให�กลายเป็นทองค์ำได�

ศาสต่ริ์แห่งการิเล่นแริ่แปริธุาตุ่เป็นสิ�งที�มนุษย ์
ให�ค์วามสนใจัมาตั่�งแต่่สมยัโบริาณ์ แม�กริะทั�ง Aristotle 
กย็งัมองวา่สสาริบนโลกขึ้องเริาปริะกอบข้ึ้�นมาจัากการิ
ริวมต่ัวขึ้องธุาตุ่ต่่างๆ ไม่ว่าจัะเป็นดิน น�ำ ลม และไฟ  
ซ้�งแต่่ละธุาตุ่ก็มีส่วนปริะกอบแยกย่อยออกไปอีก

มีนักเล่นแริ่แปริธุาตุ่จัำนวนมากที�พัยายามค์�นหา
กริะบวนการิเปลี�ยนแปลงธุาตุ่ไปส้่แริ่หริ่อโลหะที�มีค่์า  
แต่่ก็พับกับค์วามล�มเหลวนับค์ริั�งไม่ถ�วน จันกริะทั�ง 
มีชาวเยอริมนัช่�อว่า Johann Glauber เป็นผ้�มีทักษะ 
ด�านการิปรุิงยาได�นำค์วามร้ิ�ด�านสาริเค์มีมาปรัิบ
ปริะยุกต์่ โดยในเวลาต่่อมาก็ได�กลายเป็นริากฐาน 
ขึ้องวิชาเค์มีที�เริาศ้กษากันในปัจัจุับัน

ในปัจัจุับันดาริาศาสต่ร์ิและโหริาศาสต่ร์ิก็ยงัเปน็ศาสต่ร์ิแห่งดวงดาวและการิพัยากริณ์์ที�ผ้�ค์นผก้โยง 
กับค์วามเช่�อเริ่�องดวงชะต่า โดยเฉพัาะศาสต่ริ์แห่งตั่วเลขึ้มงค์ล-อัปมงค์ลในแต่่ละวัฒนธุริริม เช่น  
โลกต่ะวันต่กไม่ชอบเลขึ้ 13 เพัริาะถ่อเป็นเลขึ้อับโชค์ หริ่อมองว่า 666 เป็นต่ัวเลขึ้ขึ้องซาต่าน ในขึ้ณ์ะที�
โลกต่ะวันออกอย่างจีันช่�นชอบเลขึ้ 8 เพัริาะค์ล�ายกับเค์ริ่�องหมาย     (Infinity) ส่�อถ้งค์วามริ�ำริวยไม่มี 
ที�สิ�นสุด หริ่อค์นไทยที�ยกให� 9 เป็นเลขึ้มงค์ล เน่�องจัากออกเสียงเหม่อนค์ำว่าก�าวหน�า

อย่างไริก็ต่าม แม�วิทยาศาสต่ริ์จัะพัยายามแยกต่ัวเองออกจัากไสยศาสต่ริ์ โดยเน�นไปที�การิทดลอง
ปฏิิบติั่ที�สมเหต่สุมผลและพัยายามจัดัชดุองค์์ค์วามริ้�ให�เป็นริะบบมมีาต่ริฐานสากล แต่่กป็ฏิิเสธุไม่ได�ว่า
ก่อนที�มนุษย์จัะมาย้ดหลักการิเหตุ่และผลขึ้องวิทยาศาสต่ร์ิในปัจัจุับัน ต่�องผ่านการิเช่�อและศรัิทธุา 
ในไสยศาสต่ริ์มาก่อนนั�นเอง
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Albert Einstein กับแนวคิดเช่่อมโยง
ว�ทยาศาสตร�กับศาสนา

ว�ทยาศาสตร�ที่ไร�ศาสนาเหม่อนคน
แขนขาพ�การ ศาสนาที่ไร�ว�ทยาศาสตร�

เหม่อนคนตาบอด
Science without religion is lame,
 religion without science is blind.

ที�มา : https://thestandard.co/opinion-tomorrow-science-of-superstitious-habits/

ที�มา : www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/12

Isaac Newton 
ผีู�เคยทํานายวันสิ�นโลก

นักวิทยาศาสต่ริ์ผ้�ยิ�งใหญ่ขึ้องโลกที�ให�กำเนิดทฤษฎีีดังๆ  
ที�เริายงัค์งย้ดถ่อเป็นแบบเริยีนในปัจัจุับนั โดยเฉพัาะการิค์�นพับ 
แริงโน�มถ่วงและพัิส้จัน์แนวค์ิดดวงอาทิต่ย์เป็นศ้นย์กลางขึ้อง
กาแล็กซี เขึ้ายังเป็นนักเล่นแร่ิแปริธุาตุ่ที�มุ่งมั�นในการิต่ามหา
ศิลาแห่งนกัปริาชญ์ ว่าด�วยการิเปลี�ยนแร่ิหริอ่โลหะให�กลายเป็น 
ทองค์ำ อีกทั�งยังสนใจัเร่ิ�องเลขึ้ศาสต่ร์ิ โดยเค์ยเขีึ้ยนบันท้ก
ด�วยลายม่อทำนายวันสิ�นโลกผ่านการิถอดริหัสจัาก Book 
of Daniel ซ้�งเป็นบทเพิั�มเต่ิมในพัริะค์ริิสต่ธุริริมค์ัมภีริ์ภาค์ 
พัันธุสัญญาเดิม เขึ้าริะบุว่าโลกจัะถ้งกาลอวสานหลังจัาก
จัักริวริริดิโริมันก่อตั่�งแล�วริาว 1,260 ปี หริ่อปริะมาณ์ปี  
พั.ศ. 2603 ซ้�งปัจัจัุบันเอกสาริดังกล่าวอย่้ในค์วามด้แลขึ้อง 
หอสมุดอิสริาเอล

แม�ว่าไอน์สไต่น์จัะเป็นนักวทิยาศาสต่ร์ิผ้�ปริาดเปร่ิ�อง 
ขึ้องโลก แต่่ก็มีหลักฐานที�ย่นยันว่าเขึ้ามีค์วามสนใจั 
ค์วามเช่�อทางศาสนา ถ้งกับเค์ยเขีึ้ยนจัดหมายถ้ง 
นักปรัิชญาชาวยิวเพ่ั�อแสดงทัศนะที�สนใจัค์วามเช่�อมโยง
ริะหว่างวิทยาศาสต่ริ์และศาสนาว่า
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ว�ทยาศาสตร�ของการนั่งสมาธิ

เม่่อนักว�ทยาศาสตร�ถ่อเคล็ด
เพ�่อหาที่พ่่งทางใจ

การิถ่อเค์ล็ดเป็นอีกหน้�งวิธุีปฏิิบัต่ิต่ามค์วามเช่�อ
ส่วนบุค์ค์ลหริ่อค์วามเช่�อในสังค์มนั�นๆ เพั่�อปัดเป�า
สิ�งไม่ดีและป้องกันโชค์ริ�ายไม่ให�มาเย่อน โดยเค์ล็ด
บางอยา่งถ่อเปน็กศุโลบาย ที�ใช�ค์วามกลวัโน�มน�าวให�
ปฏิิบัติ่ต่าม เช่น ค์นไทยมักถ่อเค์ล็ดว่าผ้�หญิงไม่ค์วริ 
ริ�องเพัลงเวลาทำอาหาริ เพัริาะค์นโบริาณ์บอกว่าจัะได� 
สามีส้งอายุ ทั�งที�ค์วามจัริิงแล�วก็เพ่ั�อป้องกันไม่ให�
ละอองน�ำลายลงไปในอาหารินั�นเอง

การินั�งสมาธุิในพัริะพัุทธุศาสนามีจัุดปริะสงค์์ 
ในการิพัิจัาริณ์าลมหายใจัเขึ้�าออกและกำหนดจัิต่ 
ให�อย่้กับปัจัจุับัน ลดค์วามฟุ้งซ่านเพ่ั�อให�สามาริถ
ดำเนินชีวิต่ปริะจัำวันอย่างมีสติ่ ซ้�งเค์ยมีงานวิจััย 
ที�ต่ีพัิมพั์ลงในวาริสาริ Brain and Cognition เกี�ยวกับ 
ผลลัพัธ์ุขึ้องการิฝึักนั�งสมาธิุ โดยมีการิเก็บผลทดลอง
เปน็ริะยะเวลา 8 สปัดาห ์หลงัจัากนั�นใช�วธิุสีแกนสมอง
แบบ MRI เพ่ั�อด้ค์วามเปลี�ยนแปลงที�เกิดข้ึ้�น พับว่า
สมองส่วนต่่างๆ มีริะดับการิทำงานที�ดีข้ึ้�นสัมพัันธ์ุกัน
หลายส่วน อีกทั�งยังพับว่าในผ้�ที�นั�งสมาธุิเป็นปริะจัำ
จัะมีค์ล่�นสมองที�เป็นริะเบียบมากข้ึ้�น หัวใจัเต่�นช�าลง 
ค์วามดันลดลง อัต่ริาการิหายใจัลดลง และกล�ามเน่�อ
ในริ่างกายมีการิผ่อนค์ลายมากขึ้้�น

ทั�งนี�นอกจัากการินั�งสมาธุิแบบปกต่ิเพ่ั�อกำหนด 
ลมหายใจัเขึ้�าออกแล�ว ในศาสนาพัทุธุยังมีการินั�งสมาธุิ  
วิ ปัสสนากริริมฐาน มี จุัดปริะสง ค์์ เ พ่ั� อ ให� เกิ ด
ปัญญาและตั่ดกิเลส ซ้�งถ่อเป็นการิทำสมาธิุขัึ้�นส้ง 
ที�ค์วริมีค์ริ้บาอาจัาริย์ชี�แนะ ซ้�งจัะมีริายละเอียดขึ้อง 
การิแบ่งขัึ้�นกริริมฐานและญาณ์ชั�นต่่างๆ ต่ามค์ติ่ 
ค์วามเช่�อแบบพัุทธุ   

นติยสารั TIME Magazine ฉบับเดอืนสิงหาคม 
พ.ศ. 2546 เค์ยทำสก้�ปปริะจัำเล่มเริ่�อง The Science 
of Meditation เน่�อหาริะบุว่ามีชาวอเมริิกันริาว  
10 ล�านค์นที�นั�งสมาธุิอย่างสม�ำเสมอ เพัริาะช่วยให�
ริ่างกายและจัิต่ใจัสดช่�น อีกทั�งมีการิเริียกนิวยอริ์ก
ว่าเป็นแถบเม่องพุัทธุ เน่�องจัากมีสถานที�หลายแห่ง
จััดเต่ริียมไว�สำหริับให�ค์นมานั�งสมาธุิ

ที�มา : https://sumrej.com/change-your-brain-for-the-better-3-2018

SCAN QR CODE

เพั่�อริับชม Clip
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ไม่ใช่ื่แค่คนไที่ยเท่ี่านั�นท่ี่�ถู่อเคล็ดแต่ในโลกตะวั่นตกก็ม่การูถู่อเคล็ดเช่ื่นกัน ไม่เว้่นแม้กรูะทัี่�งิ 
ในว่งิการูนักวิ่ที่ยาศาสีตรู์ท่ี่�ถููกมองิว่่าเปี็นผูู้้ย่ดหลักการูท่ี่�สีามารูถูที่ดลองิและพัิสีูจน์ผู้ลลัพัธ์ได้ ซื้่�งิยิ�งิ
แสีดงิให้เห็นว่่าอิที่ธิพัลและคว่ามเช่ื่�อเชิื่งิไสียศาสีตรู์ยังิคงิม่อิที่ธิพัลช่ื่ว่ิตปีรูะจำาว่ันของิผูู้้คนในยุคน่�

พิิธีีกินถั่ั�วในองคู่์การ NASA
การูปีล่อยจรูว่ดจากฐานสู่ีห้ว่งิอว่กาศและการูลงิจอด

บนดว่งิดาว่ เป็ีนช่ื่ว่งิเว่ลาท่ี่�ลุ้นรูะท่ี่กของิเหล่าท่ี่มงิาน 
รูะดับหัว่กะทิี่ของิองิค์การู NASA

พัว่กเขาจะม่พัิ ธ่กรูรูมกินถัู�ว่ท่ี่�ปีฏิบัติสี่บต่อกัน 
ในห้องิปีฏิบัติการูท่ี่�เต็มไปีด้ว่ยบรูรูดานักวิ่ที่ยาศาสีตร์ู 
ชื่ั�นนำา โดยจะม่การูหยิบขว่ดโหลถัู�ว่ลิสีงิสี่งิต่อๆ กัน 
แ ต่ละคนจะหยิบ ถัู� ว่ ข่� นมากินคนละ 1 -2  เม็ด
และสี่งิ ต่อไปียังิเพั่� อนคนข้างิๆ โดยเชื่่� อ ว่่า เปี็น 
ถัู�ว่แห่งิคว่ามโชื่คด่ ซ่ื้�งิจรูิงิๆ แล้ว่ก็อาจจะเพั่�อชื่่ว่ย
แก้อาการูต่�นเต้นของิพัว่กเขาก็ได้ ที่ว่่าในทุี่กครูั�งิ 
ท่ี่�ม่พิัธ่กรูรูมกินถัู�ว่ ภัารูกิจอว่กาศก็จะลุล่ว่งิผู้่านไปี 
ด้ว่ยด่เสีมอ

นักบินอวกาศ
พิกเคู่รื�องราง

Nicole Mann ค่อนักบินอว่กาศหญิงิเชื่่�อสีาย 
อินเด่ยนแดงิคนแรูกของิสีหรูัฐอเมรูิกา ท่ี่�ได้ข่�นไปี 
ปี ฏิ บั ติ ภั า รู กิ จ บ น อ ว่ ก า ศ พั รู้อ ม กั บ ย า น สีำา รู ว่ จ 
ดรูากอน โดยเธอได้พักเครู่�องิรูางิชิื่�นหน่�งิข่�นไปีด้ว่ย  
นั�นก็ค่อเครู่�องิรูางิดักจับคว่ามฝััน ซ่ื้�งิเปี็นเครู่�องิรูางิท่ี่� 
คุณแม่เคยให้ไว้่สีมัยเด็กๆ เพัรูาะชื่าว่อินเด่ยนแดงิ 
เชื่่�อว่่าหากแขว่นไว่้เหน่อเต่ยงินอน เครู่�องิรูางิน่�จะ 
ชื่่ว่ยดักจับฝัันด่ ไม่ที่ำาให้เด็กๆ ฝัันรู้าย อ่กทัี่�งิเธอ
ยังิถู่อเคล็ดว่่าการูพักเครู่�องิดักจับคว่ามฝัันติดตัว่
ไ ว่้ จ ะ ช่ื่ ว่ ย เ สี รูิ ม กำา ลั งิ ใ จ แ ล ะ คุ้ ม ค รู อ งิ รู ะ ห ว่่ า งิ 
การูเดินที่างิ
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Barack Obama
เล่นบาสเกต่บอล
ในต่อนเช�าก่อนมี

การิเล่อกต่ั�ง

Taylor Swift
ถ่อเลขึ้ 13 เป็น 
Lucky Number

ปริะจัำต่ัว

Jennifer Aniston
ก�าวเท�าขึ้วาขึ้้�นเค์ริ่�องบิน 
เพั่�อทำให�การิเดินทาง

มีแต่่เริ่�องดีๆ

Serena Williams
กริะเด�งล้กเทนนิส
 5 ค์ริั�งก่อนเสิริ์ฟ

ค์ริั�งแริก

พ�ธีเรียกโชคของเหล�าคนดัง

ในทกุๆ ปีห�องทดลอง Cornell Lab of Ornithology 
ในนิวยอริ์ก สหริัฐอเมริิกา จัะมีการิศ้กษาเกี�ยวกับ 
สายพัันธ์ุุขึ้องนก โดยเฉพัาะนกหวัขึ้วานที�เหล่านกัวจิัยั 
จัะเดินทางไปยังต่�นโอ�กทั�วเม่องเพั่�อค์�นหาริัง 
ขึ้องนกหัวขึ้วานและดำเนินการิติ่ดเค์ริ่�องต่ดิต่ามเพ่ั�อ
ศ้กษาวจิัยัชวีติ่ขึ้องพัวกมนั ซ้�งนักวิจัยัมกัจัะถ่อเค์ลด็
กอ่นลงมอ่ด�วยการิจับ้ที�หวัขึ้องนกหวัขึ้วาน พัริ�อมกบั
พั้ดว่า “ขึ้อให�อายุย่นและเจัริิญริุ่งเริ่อง” (Live Long 
and Prosper)

นักว�จัยจูบหัวนกหัวขวาน

แพทย�ทําพ�ธีขอบคุณ์สัตว�ทดลอง
มหาวิทยาลัยในญี�ปุ�นจัะจััดงานริำล้กถ้งสัต่ว์ที�ถ้กฆ่่า 

ใ น การิทดลองทาง วิทยาศาสต่ ร์ิเ ป็นปริะจัำทุก ปี 
ทางด�านศาสต่ริาจัาริย์ Naoki Morishita ปริะจัำ 
ค์ณ์ะแพัทยศาสต่ร์ิแห่ง Hamamatsu University 
School of Medicine จัะเป็นผ้�ที�ให�ค์วามสำค์ัญกับ
ค์วามเช่�อทางวัฒนธุริริมและจัิต่วิญญาณ์ขึ้องญี�ปุ�น  
โดยเช่�อว่าสตั่ว์เหล่านี�ยังค์งมีวญิญาณ์ดำริงอย่้ ทีมแพัทย ์
และนักวิจััยจัะต่�องทำพัิธีุกริริมแสดงค์วามขึ้อบค์ุณ์และ 
ไว�อาลัยสัต่ว์ทดลองเพ่ั�อช่วยส่งดวงวิญญาณ์ส้่สุขึ้ค์ติ่ 
ค์ล�ายกับในปริะเทศไทยที�มีพัิธุีพัริะริาชทานเพัลิงศพั 
อาจัาริย์ใหญ่ ซ้�งเป็นค์ำเรีิยกผ้�อุทศิร่ิางกายหลังเสียชีวิต่ให�
ศก้ษาทางการิแพัทย์ 
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•  นิยมกินอาหารัตามฤด้กาลเพั่�อช่วยเสริิมธุาตุ่

ในริ่างกาย ฤด้ฝันกินอาหาริริสเผ็ดริ�อน ฤด้ริ�อนกิน
อาหาริริสเย็น

• คนเป็นรัิดส่ดวงที่วารัจัะห�ามกินปลาไหล 
ค์นท�องห�ามกนิปลาไม่มเีกล็ดและผกัเล่�อยต่่างๆ

• งานศพไม่นิยมที่ำอาหารัปรัะเภที่ปลาแต่่จัะ 
ล�มวัวเป็นอาหาริ เพัริาะบ่งบอกถ้งค์วามใจัใหญ่ขึ้องเจั�างาน

ภาคใต�

•  กินอาหารัตามบรัรัพบุรัุษ เน�นอาหาริมา
จัากธุริริมชาต่ิ สมุนไพัริ และพั่ชผักต่ามฤด้กาล 
เช่น เห็ด หน่อไม�ป�า

ภาคเหน่อ

•  ความเชื�อเรัื�องห�ามกินของแสลง เช่น  
เป็นฝีัห�ามกินขึ้องดอง ไม่สบายห�ามกินเน่�อวัว  
ไม่เช่นนั�นจัะริักษาไม่หาย

•   คนที่�องใกล�คลอดห�ามกนิหอย เด็กจัะมี 
พััฒนาการิช�าและพั้ดมากเป็นต่่อยหอย 

     วิถ่ีช่วิตผู้้กพันกับธรัรัมชาติ ทำให�มี
วัฒนธุริริมการิกินอาหาริแบบสุกๆ ดิบๆ หริ่อ
อาหาริที�มาจัากธุริริมชาต่ิ เช่น ผัก แมลง

ภาคอีสาน

• คนม่ วิชาอาคมจะไม่กินอาหารั 
ในงานศพ เพัริาะเช่�อว่าจัะทำให�วิชาเส่�อม

• หากม่การัปรัะกอบพิธ่กรัรัมต่างๆ  
จัะไม่นิยมนำสัต่ว์ใหญ่มาทำอาหาริ

ความเช่่อข�อห�ามเร่่องการกินอาหาร
วฒันธุริริมการิกินอาหาริขึ้องแต่่ละภ้มภิาค์ก็มเีริ่�องริาวขึ้องการิถอ่เค์ลด็ซ่อนอย่้ ทั�งในแง่ 

ค์วามเช่�อด�านไสยศาสต่ริ์และกุศโลบายที�มีค์วามเช่�อมโยงกับวิทยาศาสต่ริ์ด�านสุขึ้ภาพั  
โดยเฉพัาะการิห�ามค์นที�มีร่ิางกายอ่อนแอหริ่อผ้�ที�ต่�องได�รัิบการิด้แลเป็นพัิเศษกินอาหาริ
บางปริะเภท ก็เพั่�อป้องกันโริค์ภัยไขึ้�เจ็ับที�อาจัเกิดขึ้้�นต่ามมาได�นั�นเอง ยกต่ัวอย่างดังนี�

ที�มา : https://mgronline.com/qol/detail/9510000095651 www.posttoday.com/politic/analysis/170372 https://chennai36.iitm.ac.in/science-
and-spirituality-two-sides-of-the-same-coin www.sac.or.th/portal/th/article/detail/328 www.prachachat.net/social-media-viral/news-732999 www.
biospace.com/article/unique-7-weird-superstitions-and-rituals-of-scientists

     ห�ามกินของเซ่นไหว�และอาหารั 
ที่่�เหลือจากสัตว์กิน เพัริาะจัะโดนขึ้อง
เขึ้�าต่ัว จัริิงๆ ค์่อเพั่�อป้องกันเช่�อโริค์
  ม่ความเชื�อเรัื�องห�ามกินสัตว์ท่ี่�
โดนฟ้้าผู่้าตาย เพัริาะเป็นสิ�งอัปมงค์ล
 ห�ามนอนกิน เพัริาะจัะถ่อเป็น 
การิแช่งให�ต่ัวเองต่าย เป็นการิป้องกัน 
ไม่ให�สำลักอาหาริ

ภาคกลาง
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ท�องเที่ยวสายมู
ฟื้้�นฟืู้เศรษฐกิจท�องถิ�น

ม้เต่ล้ช่วยกริะตุ่�นให�เศริษฐกิจัในหลายวงการิค์้กค์ัก ทั�งโหริาศาสต่ริ์ การิด้ดวง เค์ริ่�องปริะดับนำโชค์ ไปจันถ้ง
ธุุริกิจัใหม่ๆ อย่างเช่น การิเสริิมดวงด�วยริ้ปวอลล์เปเปอริ์หน�าจัอโทริศัพัท์ม่อถ่อ และภาค์ธุุริกิจัหน้�ง ซ้�งมีค์วามเช่�อ
มาช่วยเสริิมให�เกิดกริะแสนิยมอย่างไม่หยุดหย่อนก็ค่์อ การิท่องเที�ยวท�องถิ�น แล�วค์วามเช่�อเขึ้�ามาเป็นจัุดขึ้าย 
ในการิท่องเที�ยวได�อย่างไริ 

ความเช่่อท�องถิ�นคุณ์ค�าที่รอการบอกต�อ
ตั่�งแต่่อดีต่ทุกชุมชนมีศาสนาและค์วามเช่�อเป็นเค์ริ่�องม่อที�ช่วยกำหนด

พัฤต่ิกริริมขึ้องค์นในชุมชน และยังเช่�อมโยงให�มนุษย์เป็นหน้�งเดียวกับโลก
จิัต่วิญญาณ์ โดยมีสิ�งศักดิ�สิทธุิ�เหน่อธุริริมชาต่ิค์อยปกป้องค์ุ�มค์ริอง

เริาจัง้คุ์�นเค์ยกับการิริ�องขึ้อต่่อสิ�งศักดิ�สิทธิุ� บนบานศาลกลา่วให�เบ่�องบน
ช่วยด้แลและปัดเป�าเค์ริาะห์ริ�ายออกจัากต่นเอง การิเสาะแสวงหาสถานที�
ศักดิ�สิทธิุ�เพั่�อสัมผัสพัลังเหน่อธุริริมชาติ่จ้ังเป็นสิ�งที�เริาทำกันมาเป็นปกติ่
ต่ั�งแต่่โบริาณ์ ศาสนาและการิท่องเที�ยวจ้ังเช่�อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก

การิท่องเที�ยวต่ามค์วามเช่�อเป็นการิท่องเที�ยวที�ทำให�เกิดการิอนุรัิกษ์
ทริพััยากริการิทอ่งเที�ยวทางวฒันธุริริมและธุริริมชาต่เิหลา่นี�ไว� เปน็การิชว่ย
ด้แลริักษาสถานที�ท่องเที�ยวซ้�งมีคุ์ณ์ค์่าขึ้องชุมชนให�เป็นมริดกขึ้องท�องถิ�น
ส่บไป ทั�งในด�านปริะวัต่ิศาสต่ริ์ วัฒนธุริริม นิเวศวิทยา และเศริษฐกิจั

ที�มา :
culture.bsru.ac.th
www.bangkokbiznews.com/business/986424 
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มูอย�างมีมูลค�า 
ปริากฏิการิณ์์มเ้ต่ลก้บัการิทอ่งเที�ยวในปริะเทศไทยที�

โด่งดังทั�งจัากปจััจัยัภายในตั่วบุค์ค์ลและปัจัจัยัภายนอก  
ค่์อ การิท่องเที�ยวถ�ำนาค์า อุทยานแห่งชาต่ิภ้ลังกา  
บ้งโขึ้งหลง จัังหวัดบ้งกาฬ ซ้�งทั�งค์วามน่าอัศจัริริย์
ขึ้องปริะต่ิมากริริมธุริริมชาต่ิ และต่ำนานเริ่�องเล่า 
อันศักดิ�สิทธิุ� ทำให�หลายค์นอยากจัะไปสัมผสัด�วยต่นเอง

การิท่องเที�ยวแห่งปริะเทศไทย สำนักงานอุดริธุานี  
จัง้ได�ถ่อโอกาสด้งอตั่ลกัษณ์์อนัโดดเด่นขึ้องแหล่งท่องเที�ยว
เกี�ยวกบัแริงศริทัธุาเริ่�องพัญานาค์ กริะตุ่�นการิทอ่งเที�ยว
ใน 3 จัังหวัดกลุ่ม “นค์ริาธุานี” ปริะกอบด�วยอุดริธุานี  
หนองค์าย และบ้งกาฬ จันทำให�อัต่ริาการิเขึ้�าพััก  
3 จัังหวัดอีสานเหน่อ อุดริธุานี หนองค์าย และบ้งกาฬ
เพัิ�มขึ้้�นถ้ง 75% เม่�อต่�นปี พั.ศ. 2565 ส่วนโริงแริมที�พััก
ในพ่ั�นที�บ้งโขึ้งหลง จัังหวัดบ้งกาฬ มีอัต่ริาเขึ้�าพัักเต่็ม  
ยาวไปหลายเด่อน

เม่�อกลางป ีพั.ศ. 2565 จังัหวดับง้กาฬได�มกีาริจัดัการิ
แข่ึ้งขึ้นัวิ�งถ�ำนาค์า มินิมาริาธุอนเพั่�อส่งเสริมิการิท่องเที�ยว 
เ ชิงกีฬาและส่งเสริิมการิออกกำลังกาย จุัดเด่น 
ขึ้องงานค่์อนักวิ�งได�วิ�งผ่านเส�นทางไปปากทางข้ึ้�นถ�ำนาค์า  
ซ้� งริะหว่างทางจัะมีทิวทัศน์ภ้ลังกาที� ถ่อเป็นหน้�ง
ใน Unseen บ้งกาฬ กริะตุ่�นการิท่องเที�ยวจัังหวัด
บ้งกาฬ ซ้�งมีนักวิ�งเขึ้�าร่ิวมเป็นจัำนวนมาก ถ�ำนาค์า
เป็นตั่วอย่างที�ทำให�เห็นได�ชัดว่า ค์วามเช่�อเขึ้�ามาเป็น 
จุัดขึ้ายในการิท่องเที�ยวได�

มูประจําถิ�นสู�มูระดับชาติ 
ปริากฏิการิณ์์ทอ่งเที�ยวแบบมเ้ต่ลข้ึ้องค์นไทยเกดิข้ึ้�น

จัากปัจัจัยัภายในต่วับุค์ค์ล ได�แก่ ค์วามเช่�อ ค์วามศริทัธุา
ที�มีอย้่ในตั่วบุค์ค์ลเองต่่อสิ�งศักดิ�สิทธิุ�ที�เค์าริพันับถ่อ  
อย่างเช่นที�นักท่องเที�ยวไทยนิยมเดินทางไปวัดเพั่�อ 
ริ่วมกิจักริริมทางศาสนา ปฏิิบัต่ิธุริริม เพั่�อนำค์วามเป็น 
สิริิมงค์ลมาส้่ชีวิต่ 

ปัจัจัยัภายนอก ได�แก่ สิ�งที�ด้งด้ดใจั เช่น ต่ำนาน เร่ิ�องเล่า 
ค์วามหศัจัริริย์ขึ้องธุริริมชาต่ ิและบคุ์ค์ลที�มอิีทธุพิัลด้งด้ด
ให�นักท่องเที�ยวเดินทางไปเย่อน ยิ�งในยุค์ปัจัจัุบันที�ส่�อ
สังค์มออนไลน์มผีลต่่อค์วามร้ิ�สก้น้กคิ์ด และการิกริะทำ 
ขึ้องค์นในสังค์มเป็นอย่างมาก การิเห็นและบุค์ค์ลที�ม ี
ช่�อเสียง เดินทางไปต่ามสถานที�ศักดิ�สิทธิุ� หริ่อแหล่ง 
ท่องเที�ยวที�มีปริากฏิการิณ์์ปาฏิิหาริยิ ์แล�วพับค์วามสำเริจ็ั  
เป็นปัจัจััยสำค์ัญที�กริะตุ่�นให�ค์นต่ัดสินใจัเดินทาง 
ต่ามไปยังสถานที�เหลา่นั�น เพัริาะหวังจัะได�สำเร็ิจัสมหวัง
แบบเดียวกัน

การเรียนรู�ในแหล�งท�องเที่ยว
ทางศาสนา 

การิที�ค์นในท�องถิ�นที�มีค์วามเช่�อ ค์วามศรัิทธุา และ
เริียนริ้�ในแหล่งท่องเที�ยวขึ้องชุมชนต่นเอง จันสามาริถ
ผลักดันให�ชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีช่�อเสียง
ปริะจัำท�องถิ�น เป็นกิจักริริมที�พััฒนาค์ุณ์ภาพัชีวิต่ และ
สามาริถเช่�อมโยงกบักจิักริริมการิท่องเที�ยวในริป้แบบอ่�น
ที�เอ่�ออำนวยต่่อการิเรีิยนริ้�ในแหล่งท่องเที�ยวทางศาสนา

การิท่องเที�ยวในแหล่งท่องเที�ยวทางศาสนาและ
ค์วามเช่�ออาจัมีวัต่ถุปริะสงค์์แริกว่าเป็นการิเดินทาง
เพั่�อสัมผัสพัลังอันศักดิ�สิทธิุ� ได�รัิบพัริซ้�งเป็นมงค์ลกับ 
ชีวติ่ นอกเหน่อจัากนั�น หากสถานที�นั�นเป็นแหล่งท่องเที�ยว 
ทางธุริริมชาต่ทีิ�ยิ�งใหญ่น่าอศัจัริริย์ หริ่อสถาปัต่ยกริริมที�
วจิิัต่ริงดงาม ยอ่มเกดิการิพััฒนาค์ณุ์ภาพัชวิีต่และจัติ่ใจั
ขึ้องผ้�ได�ไปเย่อน เพัริาะเป็นการิม้อย่างได�ปริะสบการิณ์์
เริียนริ้� ทั�งในด�านปริะวัต่ิศาสต่ริ์ ศิลปวัฒนธุริริมท�องถิ�น  
เทศกาลงานปริะเพัณี์ ริวมถ้งมริดกทางวัฒนธุริริม
ภ้มิปัญญาขึ้องชุมชนไปพัริ�อมกัน
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โลกเปลี�ยนแปลงไปอย่างริวดเริ็วทุกวัน เทค์โนโลยีช่วยให�มนุษย์สริ�างสริริค์์นวัต่กริริม ค์�นพับสิ�งใหม่ ต่ั�งค์ำถาม 
ที�ท�าทายสิ�งเดิม เพัยีงไม่กี�สบิปีที�ผ่านมา ค์วามเช่�อดั�งเดิมถ้กมองว่างมงายและต่�องหลกีทางให�วิทยาศาสต่ร์ิ แต่่แล�ว
ก็กลับเกิดปริากฏิการิณ์์ม้เต่ล้ในช่วงไม่กี�ปีมานี�ที�ทำให�ค์วามเช่�อกลับมามีที�ย่นบนถนนสายหลักอีกค์ริั�ง

นี�อาจัเปน็เวลาที�น่าติ่ดต่ามที�สดุชว่งหน้�งในปริะวติั่ศาสต่ริข์ึ้องมนุษยชาติ่ เริากำลงัเค์ล่�อนไปมาริะหว่างอดีต่กับ
อนาค์ต่ ริะหว่างค์วามเช่�อกบัเหตุ่ผล ริะหว่างสิ�งที�พัสิจ้ัน์ไม่ได�กับสิ�งที�จับัต่�องได�ด�วยสองมอ่ เค์ล่�อนไปมาเพั่�อค์�นหา
ภาวะสมดุลว่าเริาจัะอย่้ต่ริงไหน และหาค์ำต่อบว่าอะไริค่์อค์วามจัริงิ

มูเตลู สู�ด�วยความเช่่อ
ปริากฏิการิณ์์ม้เต่ลท้ำให�สิ�งที�ด้เหมอ่นอย่้เหน่อเหต่ผุล  

ก�าวข้ึ้�นมาย่นโดดเด่นและเดินหน�าไปพัริ�อมกับโลกที�
กำลังมุ่งไปส้่อนาค์ต่

ค์วามเช่�อเร่ิ�องโชค์ลางเป็นสิ�งที�อย่้ค่้์ค์นไทยมานาน  
แต่่เหตุ่ที�ม้เต่ล้กลายเป็นกริะแสข้ึ้�นมา เพัริาะผ้�ผลิต่ 
มกีาริปรัิบริป้แบบสินค์�าและบริกิาริให�เหมาะกับไลฟ์สไต่ล์ 
ขึ้องค์นยุค์ปัจัจุับัน ไม่ว่าจัะเป็นเค์ริ่�องปริะดับม้แบบ 
ไมใ่ห�ริ้�ว่าม ้วอลลเ์ปเปอริห์น�าจัอโทริศพััทม์อ่ถ่อ ไปจันถ้ง
บริิการิริับฝัากไหว� ขึ้อพัริ แก�บนออนไลน์

ค์นริุ่นใหม่หลายค์นบอกว่าเขึ้�าส้่วงการิสายม้เพัริาะ 
ส้�ชวีติ่แล�วชวีติ่ส้�กลบั จัง้ต่�องหาต่วัชว่ยในการิส้�กลบัชวีติ่
อกีค์ริั�งด�วยค์วามหวังและค์วามเช่�อ ในขึ้ณ์ะที�ค์นที�ไม่เช่�อ
ก็มองว่าม้เต่ล้ค์่อค์วามงมงายไริ�เหตุ่ผล

ม้แล�วจัะสมหวังจัริิงหริ่อไม่ นั�นเป็นอีกเร่ิ�องหน้�ง  
แต่่เหตุ่ผลขึ้องค์วามม้เป็นสิ�งที�ไม่ต่�องพัิส้จัน์

โลกที�หมุนไวจันหัวใจัค์นสั�นไหว ทำให�เริาต่�องการิที�
พ้ั�งทางใจัไว�ย้ดเหนี�ยว เพัริาะค์วามสามาริถอย่างเดียว
ไม่ใช่สิ�งที�จัะทำให�เริาปริะสบค์วามสำเริ็จัได� สถิติ่จัาก 
บริษิทั Line ปริะเทศไทย เปิดเผยว่าในช่วงกลางปีที�ผ่านมา  
มีค์นใช�บริิการิด้ดวงส้งสุดถ้ง 3 ล�านค์นต่่อวัน

ขึ้�อม้ลจัากงานวิจััยขึ้องมหาวิทยาลัยมหิดลริะบุว่า 
ค์นไทยมีค์วามเช่�อค์วามศรัิทธุาเกี�ยวกับโชค์ลางมากถ้ง 
52 ล�านค์น หริอ่ 80% ขึ้องปริะชากริทั�งปริะเทศ เน่�องจัาก
ค์วามต้่งเค์ริยีดจัากสภาพัเศริษฐกจิั สงัค์ม และการิเมอ่ง
ที�ไม่แน่นอน ทำให�ไม่สามาริถค์าดการิณ์์และวางแผน
อนาค์ต่ได� ด�วยค์วามเช่�อวา่ นอกจัากค์วามพัยายามขึ้อง 
ตั่วเองแล�ว “ดวง” ยงัเป็นอกีสิ�งที�นำทางชะต่ากริริมขึ้องเริา  
สายม้จ้ังต่�องหาต่ัวช่วยเพั่�อ “เสริิมดวง”

ม้แล�วมีค์วามหวัง ม้แล�วมีกำลังใจั เท่านี�อาจัเป็น
เหตุ่ผลสำค์ัญที�เพัียงพัอแล�ว

ความเช่่อ  ค่อ  เหตุผีล



ความเช่่อกับสมอง
การิเปริยีบเทียบตั่วเองกับค์นอ่�นในส่�อสังค์มออนไลน์  

ค์วามเหล่�อมล�ำในสังค์มที�เริามองเห็นได�ตั่�งแต่่ก�าวแริก
ที�ออกจัากบ�าน ทำให�เริาไม่เช่�อว่าต่ัวเองดีพัอ ไม่เช่�อว่า
เริาจัะปริะสบค์วามสำเริจ็ัได�ด�วยต่วัเอง มเ้ต่ลเ้ขึ้�ามาชว่ย
ให�เริาเช่�อ เช่�อว่าชีวิต่เริาจัะดีข้ึ้�น เช่�อว่าเริาจัะปริะสบ
ค์วามสำเริ็จัได� ค์วามศักดิ�สิทธิุ�ขึ้องม้เต่ล้อาจัจัะอย่้ที�  
“ค์วามเช่�อ” นี�

นายแพัทย์ทีปทัศน์ ชุณ์หสวัสดิกุล แพัทย์ธุริริมชาต่ิ
บำบัดต่ามแนวทางมนุษยปริัชญา กล่าวว่า

“ร่ิางกายเหม่อนฮาร์ิดแวร์ิ ส่วนดวงจัติ่และจัติ่วญิญาณ์ 
เหม่อนซอฟต่์แวริ์ ที�ถ้กต่ิดตั่�งเขึ้�ามาในริ่างกายขึ้องเริา
ต่อนเกิด ทำให�ฮาร์ิดแวร์ิสามาริถกิน เดิน พ้ัด คิ์ด ทำงานได�”

จัากขึ้�อค์วามนี�อาจัพ้ัดได�ว่า สมองขึ้องเริาไม่ใช ่
ก�อนสมองที�เป็นเพัียงกายภาพัจัับต่�องได� แต่่ยังมี 
สว่นที�เป็นค์วามคิ์ดค์วามเช่�อซ้�งค์อยค์วบคุ์มการิทำงาน
ขึ้องก�อนสมอง 

พัลังขึ้องซอฟต่์แวริ์หริ่อค์วามค์ิดนี�สอดค์ล�องกับ
แนวคิ์ดกฎีแริงด้งด้ด หริ่อกฎีจัักริวาลซ้�งถ้กพ้ัดถ้ง

“ร�างกายเหม่อนฮิาร�ดแวร� 
ส�วนดวงจ�ตและจ�ตว�ญี่ญี่าณ์เหม่อนซ้อฟื้ต�แวร�
ที่ถูกติดตั้งเข�ามาในร�างกายของเราตอนเกิด 

ทําให�ฮิาร�ดแวร�สามารถกิน เดิน พูด คิด ทํางานได�”

หนังส่อ The Secret อธิุบายว่า กริะบวนการิ
สริ�างสริริค์์ ที�สอดค์ล�องกับกฎีแริงด้งด้ดขึ้องจัักริวาล 
ปริะกอบด�วย 3 ขัึ้�นต่อนต่่อไปนี�

1  ขอ (Ask) : การิตั่�งจัิต่ให�แน่วแน่เพ่ั�อให�พัลัง
จัักริวาลริับริ้�สิ�งที�ต่�องการิ

2       เชื�อ (Believe) : เช่�อด�วยใจัจัริงิว่าวนัหน้�งสิ�งดีๆ นั�น  
จัะเกิดขึ้้�นกับค์ุณ์อย่างแน่นอน

3   รัับ (Receive) : ยอมริับผลลัพัธุ์ ช่�นชมกับสิ�งที� 
ได�ริับ หากยังไม่สมหวังให�ไต่ร่ิต่ริองเพ่ั�อปริับปรุิงให�ดี
ยิ�งขึ้้�น

สิ�งที�ทำให�มนุษย์เปลี�ยนแปลงได�ค่์อค์วามเช่�อ พัลัง
ขึ้องศริทัธุาทำให�เริาเกิดค์วามมุง่มั�น ใช�สติ่ปัญญาที�มีอย่้
ในต่น และเป็นแริงกริะตุ่�นให�เริาฝัึกฝันในสิ�งที�ลงม่อทำ
จันปริะสบค์วามสำเริ็จั

มาอย่างยาวนานว่า เริาจัะด้งด้ดสิ�งที�เริาค์ิดเขึ้�ามา 
ในชีวิต่เสมอ

กฎีแริงด้งด้ด ค่์อ แนวค์ิดที�เช่�อว่าจิัต่ขึ้องมนุษย์ 
มีพัลังอำนาจัมากพัอที�จัะด้งด้ดทั�งสิ�งดีและไม่ดีเขึ้�ามา
ในชีวิต่ การิสริ�างพัลังค์วามคิ์ดเชิงบวกจัะช่วยด้งด้ด
ค์วามสำเร็ิจัในด�านต่่างๆ มาส้่ชีวิต่ได� ไม่ว่าจัะเป็น 
การิงาน การิเงิน ค์วามริัก และสุขึ้ภาพั หากเริาค์ิดถ้ง
สิ�งดีก็จัะด้งด้ดเริ่�องดี แต่่หากเริาคิ์ดเริ่�องริ�ายก็จัะด้งด้ด
เริ่�องแย่ๆ ได�เช่นกัน

ปี พั.ศ. 2420 แนวคิ์ดเร่ิ�องกฎีแริงด้งด้ด ปริากฏิ 
ค์ริั�งแริกในหนงัสอ่ขึ้อง Helena Blavatsky นักปรัิชญา
และนักเขึ้ียนชาวริัสเซีย หลังจัากนั�นถ้กนำไปพััฒนา
เป็นแนวค์ิดและงานเขึ้ียนต่่างๆ อีกมากมาย จันกริะทั�ง 
ปี พั.ศ. 2549 หนังส่อ The Secret ขึ้อง Rhonda Byrne 
นักเขึ้ียนชาวออสเต่ริเลีย ได�ริับการิต่ีพัิมพั์ โดยมีเน่�อหา
เกี�ยวกับกฎีแริงด้งด้ดที�สริ�างค์วามมหัศจัริริย์ให�ชีวิต่ 
ในด�านต่่างๆ เป็นหนังสอ่ที�ได�ริบัค์วามสนใจัมาก แปล 
เป็นภาษาต่่างๆ ถ้ง 40 ภาษา ริวมทั�งภาษาไทย
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สมองส�วนเหตุผีลทํางานอย�างไร
สมองชั�นต่ริริกะและเหตุ่ผล (Neocortex) เป็น

สมองชั�นนอกสุดซ้�งมนุษย์เป็นหน้�งในสิ�งมีชีวิต่ไม่
กี�ชนิดที�มีสมองชั�นนี�  สมองส่วนนี�ใช�ในการิเริียนร้ิ� 
สิ�งใหม่ๆ  คิ์ดวิเค์ริาะห์ แก�ปัญหา และตั่ดสินใจั 
อย่างเป็นเหตุ่เป็นผล แต่่มันทำงานค่์อนขึ้�างช�า 
เม่�อเทียบกับสมองส่วนอ่�น ซ้�งริับริ้�สิ�งต่่างๆ ริอบตั่ว
และตั่ดสินใจัเร่ิ�องต่่างๆ ได�อย่างริวดเริ็วด�วยอาริมณ์์ 
ค์วามริ้�ส้กและสัญชาต่ญาณ์การิเอาต่ัวริอด นั�นก็ค่์อ  
สมองชั�นสัต่ว์เลี�ยงล้กด�วยนม (Limbic Brain) และ  
สมองชั�นสตั่ว์เล่�อยค์ลาน (Reptilian Brain)

สมองชั�นสัต่ว์เล่�อยค์ลาน มีหน�าที�ค์วบคุ์มการิ 
ต่อบสนองแบบส้�หริ่อหนี ทำต่ามอาริมณ์์ค์วามร้ิ�ส้ก
เป็นหลัก หุนหันพัลันแล่น ไม่ผ่านการิคิ์ดวิเค์ริาะห์
อย่างริอบค์อบ และทำงานด�วยต่ัวขึ้องมันเองในริะดับ
จัติ่ใต่�สำน้กโดยที�เริาแทบจัะไมร่ิ้�ตั่วและยากที�จัะค์วบคุ์ม  
และที�สำค์ัญมันมีผลต่่อการิต่ัดสินใจัเริ่�องต่่างๆ ในชีวิต่
ขึ้องเริากว่า 90% หุนหันพัลันแล่นจันสมองชั�นต่ริริกะ

SCAN QR CODE

เพือรับฟัง Audio Text่

และเหตุ่ผล ยังไม่ทันได�ขึ้ยับต่ัวเลยด�วยซ�ำ
ขึ้�อม้ลที�เริาริับเขึ้�ามาผ่านปริะสาทริับร้ิ�ต่่างๆ จัะถ้ก 

ส่งไปยัง สมองชั�นสัต่ว์เล่�อยค์ลานเป็นที�แริก ก่อนจัะ 
ส่งไปที�สมองชั�นกลางเพั่�อตั่ดสินว่าขึ้�อม้ลนี�น่าสนใจั 
หริอ่ไม่ หากขึ้�อม้ลนั�นน่าสนใจัก็จัะถ้กส่งต่่อไปที�สมอง
ชั�นต่ริริกะและเหตุ่ผล ให�ค์ิดวิเค์ริาะห์อย่างเป็นเหต่ ุ
เป็นผลต่่อไป

สมองชั�นสัต่ว์เล่�อยค์ลาน ค่์อสมองส่วนที�ทำให�มนุษย์
อย่้ริอดมาถ้งทุกวนันี� มันทำให�บริริพับุริษุยคุ์ด้กดำบริริพ์ั
วิ�งสุดแริงเกิดทันทีที�ถ้กสัต่ว์ป�าไล่โดยไม่ต่�องคิ์ดหา 
เหตุ่ผลว่าจัะหนีหริ่อไม่  

และเพัริาะเปน็สมองสว่นที�เริาใช�มากถ้ง 90% ในชวิีต่
ปริะจัำวันจั้งเป็นเริ่�องธุริริมดาหากเริาจัะใช�ชีวิต่อย่้บน 
“ค์วามเช่�อ” โดยไม่ต่�องมานั�งค์ิดไต่ริ่ต่ริองอย่างเป็นเหตุ่
เป็นผล แค์่ค์ิดอย่างเริียบง่ายที�สุด ไม่ซับซ�อน ไม่สนว่า 
ค์นอ่�นจัะคิ์ดอย่างไริ เพัริาะเริาเพีัยงต่�องการิมีชีวิต่ 
อย้่ริอดต่่อไปเท่านั�นเอง

ที�มา :
www.the101.world/doctor-pong-interview/
www.thairath.co.th/lifestyle/life/2008188
thegrowthmaster.com/blog/neuromarketing-part-2-the-reptilian-brain
thestandard.co/podcast/thesecretsauce400/
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เม่�อเริาล�มลง ส้ญเสียศริัทธุา และค์วามไว�วางใจัในต่ัวเอง เริาย่อมไม่มีพัลังที�จัะทำอะไริให�สำเริ็จั แต่่หากมีสต่ิ 
ทำจิัต่ใจัให�สงบ มั�นใจัในต่ัวเอง เช่�อมั�นในต่ัวเองได� เริาก็ไม่จัำเป็นต่�องมองหาค์วามเช่�อจัากสิ�งอ่�นใดมาเสริิมดวง

3
จ�นตนาการสิ�งที่กําลังจะเกิดข้้น

ให�กลายเป็นภาพ
Zach Hyman นักกีฬาฮอกกี�น�ำแขึ้็งจัากทีม  

Toronto Maple Leafs มักใช�เวลาก่อนเริิ�มแข่ึ้งขัึ้น 
ด�วยการิปิดริับสิ�งเริ�าจัากโลกภายนอก แล�วค่์อยๆ  
จิันต่นาการิภาพัถ้งเกมที�กำลังจัะเริิ�มข้ึ้�น เพั่�อให�เกิด
สมาธุจิัดจ่ัอ

4
เปลี่ยนอารมณ์�เชิงลบให�กลายเป็น

พลังผีลักดันตัวเอง
พัยายามหาวิธุีเขึ้�าใจัอาริมณ์์เชิงลบอย่างมี 

จุัดมุ่งหมาย สิ�งนี�อาจักลายเป็นสิ�งผลักดันไปส้ค่์วามสำเร็ิจั  
เม่�อริ้�ต่ัวว่ากำลังโกริธุ ลองเพั่งสมาธุิเพั่�อหาให�เจัอว่า
อะไริที�ทำให�เริาริ�อนริุ่ม เปลี�ยนสิ�งนั�นให�กลายเป็น
พัลังงานผลักดันให�เริาพัุ่งไปส้่เป้าหมาย

1
มีช�วงเวลานิ�งเงียบอยู�กับตัวเอง

เทค์นคิ์หน้�งที�นักกฬีาชอบใช�ค่์อการิหาห�องเงยีบๆ  
เพั่�อสริ�างภาวะที�ทำให�จัิต่ใจัริ้ �ส้กสงบ ค์่อยๆ สแกน
ริา่งกายทลีะสว่น จัดจัอ่อย่้กบัลมหายใจั เพั่�อด้งต่วัเอง 
กลับมาอย้่กับปัจัจุับัน เม่�อนั�นสมองค์ุณ์จัะเปิดโล่ง
พัริ�อมใช�งานอีกค์ริั�ง

2
ฝึึกสมาธิสมํ่าเสมอ

Alex Killorn นักกีฬาฮอกกี�ทีม Tampa Bay  
Lightning หาสมดุลในต่ัวเองผ่านการิทำ
สมาธุิ ทุกวันเขึ้าจัะหาเวลาวันละ 10 นาที  
ฝัึกสมาธุิผ่านแอปพัลิเค์ชัน Headspace 
ซ้�งช่วยลดค์วามกังวลและปัญหานอน 
ไม่หลับได�เป็นอย่างดี

การหาจ้ดสมดุลระหว�าง
เหตุผีลและความเช่่อ

มคี์ำกล่าววา่ สิ�งสำคั์ญที�สุดซ้�งจัะทำให�เริาปริะสบ
ค์วามสำเริจ็ัในชีวิต่ไม่ใช่ค์วามฉลาด แต่่เปน็การิมสีติ่
สติ่ริ้�ต่วันี�เอง ที�อาจัเป็นตั่วช่วยให�เริาหาสมดุลริะหวา่ง
เหตุ่ผลกับค์วามเช่�อได�

Michael Jordan นักบาสเกต่บอลผ้�ยิ�งใหญ่ 
เค์ยเปิดเผยเค์ล็ดลับค์วามสำเร็ิจัขึ้องตั่วเอง ว่ามัน
ค์่อการิอย้่ในห�วงเวลาปัจัจุับัน (It’s in the Moment)

สิ�งที� Michael Jordan ทำค่์อ Mindfulness Training  
ซ้� ง เป็นที�นิยมแพัริ่หลายในกลุ่มนักกีฬาชั�นนำ  
เพั่�อฝึักฝันให�พัวกเขึ้าเล่นกีฬาได�อย่างเต็่มปริะสิทธิุภาพั  
และใช�ชีวิต่ได�ดียิ�งขึ้้�น โดยมีวิธุีการิฝัึก ดังนี�
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ไม่เฉพัาะการิแพัริ่ริะบาดขึ้อง Covid-19 ในปัจัจัุบันเท่านั�นที�แบ่งค์นออกเป็นสองขัึ้�ว ค่์อ ค์นที�ยอมริับ 
ในปริะสิทธุิภาพัขึ้องวัค์ซีนและค์นที�ต่่อต่�านการิฉีดวัค์ซีนเพัริาะเม่�อถอยเวลากลับไปยังแผ่นดินอเมริิกาใน  
พั.ศ. 2243 ซ้�งเป็นช่วงที�ฝัดีาษแพัร่ิริะบาดไปทั�ว กส็ามาริถแบ่งชาวอเมริกัินออกเป็นสองพัวกด�วยกัน นั�นค่์อ ผ้�ที�เช่�อ 
ในปริะสิทธุิภาพัขึ้องการิฉีด วัค์ซีนและผ้� ที� ย่นกริานจัะริักษาด�วยสมุนไพัริเท่า นั�น  โดยมีหลักฐาน 
เป็นแผ่นพัับที�มีเน่�อหาถกเถียงกันเริ่�องขึ้�อดีขึ้�อเสียขึ้องวัค์ซีนป้องกันฝัีดาษ โดยแผ่นพัับนี�ย่มมาจัาก National 
Library of  Medicine เพั่�อจัดัแสดงในนทิริริศการิ Discovery and Revelation : Religion, Science, and Making  
Sense of Things ณ์ National Museum of American History ในสังกัดสถาบันสมิธุโซเนียน 

นิทริริศการิ Discovery and  
Revelation : Religion, Science, and  
Making Sense of Things จััดข้ึ้�น 
ต่ั�งแต่่วันที� 18 มีนาค์ม พั.ศ. 2565  
ที�ผ่านมา นำเสนอเน่�อหาเกี�ยวกับ 
ค์วามสัมพัันธุ์ริะหว่างศาสนากับ
วิทยาศาสต่ริ์ที� เป็นไม�เบ่�อไม�เมา
กันอ ย่างยาวนานนับศต่วริริษ  
เน�นเล่าเริ่�องริาวที�เกิดข้ึ้�นริะหว่าง 
ค์ริิสต่ศต่วริริษที� 1700 ถ้ง 1900  
อนัเป็นช่วงเวลาที�วงการิวิทยาศาสต่ร์ิ
มีก า ริ ค์� น พั บ ท ฤ ษฎีีและคิ์ดค์�น 
สิ�งปริะดษิฐ์ต่่าง  ๆข้ึ้�นมากมาย ริ�อนถ้ง 

ศาสนจัักริที�ต่�องลุกข้ึ้�นมาปกป้อง
พัริะปริะสงค์์ขึ้องพัริะเจั�าต่ลอด 
ริะยะเวลาหลายริ�อยปี

น อ ก จั า ก ใ บ ป ลิ ว ต่่ อ ต่� า น
การิปล้กฝีั ยังมีวัต่ถุจััดแสดงใน
นิ ท ริ ริ ศ ก า ริ อี ก ห ล า ย ชิ� น ที� เ ป็ น 
หลกัฐานขึ้องค์วามไม่ลงริอยริะหว่าง
ศาสนาและวิทยาศาสต่ริ์  อาทิ  
สายลอ่ฟา้ สิ�งปริะดษิฐที์�มีคุ์ณ้์ปการิ
ใ น ก า ริ ป้ อ ง กั น อ า ค์ า ริ ต่่ า ง ๆ  
ให�ริอดพั�นจัากฟ้าผ่า คิ์ดค์�นโดย  
Benjamin Franklin ในทศวริริษที� 
1760s ที�ถ้กศาสนจัักริริุมปริะณ์าม 

ในขึ้�อหาอาจัหาญกริะทำการิขัึ้ดแย�ง 
ต่่อพัริะปริะสงค์์ขึ้องพัริะผ้�เป็นเจั�า  
ในขึ้ณ์ะที�แฟริงค์ลินย่ดอกเถียงว่า 
พัริะเจั�าต่่างหากที�ช่วยให�เขึ้าค์�นพับ
ค์ำต่อบจัากปริากฏิการิณ์์ฟ้าริ�อง
ฟ้าผ่า

การิค์�นพับวงโค์จัริขึ้องดาวเค์ริาะห์ 
ในริะบบสุริิยจัักริวาล การิค์ิดค์�น
โทริเลขึ้ ทฤษฎีีวิวัฒนาการิขึ้อง  
Charles Darwin ล�วนเค์ยต่กเป็น
เป้าในการิวิพัากษ์วิจัาริณ์์จัากผ้�ที� 
ศริัทธุาในศาสนาอย่างแริงกล�า 
มาแล�วทั�งสิ�น

ย�อนรอยเส�นแบ�งระหว�างศาสนา
และว�ทยาศาสตร�ในพ�พ�ธภัณ์ฑ์�
ประวัติศาสตร�อเมร�กันแห�งชาติ



ทั� ง นี�  ภ า พั ที� เ ป็ น หั ว ใ จั ขึ้ อ ง
นิทริริศการินี�มอีย่้ 3 ภาพั ได�แก่ ภาพั  
Earthrise จัากภาริกิจัอะพัอลโล 8 
ที�ช่วยฉายให�เห็นภาพัดาวเค์ริาะห์
สนี�ำเงินในห�วงอวกาศแบบปริะจักัษ์
กับสายต่า ลบล�างการิต่ีค์วามจัาก
คั์มภีริ์ไบเบิลที�เช่�อว่าพัริะเจั�าจังใจั
วางโลกไว� ณ์ ใจักลางจัักริวาล 

ภาพัที�สอง ได�แก่ ภาพัพัริะทิเบต่ 
ส ว ม ห ม ว ก ที� เ ต็่ ม ไ ป ด� ว ย ส า ย 
ส่� อ ป ริ ะ ส า ท ริ ะ โ ย ง ริ ะ ย า ง เ พ่ั� อ
ติ่ดต่ามการิทำงานขึ้องสมอง โดย
นักปริะสาทวิทยาต่�องการิศ้กษา
การิทำงานขึ้องเซลล์สมองขึ้องผ้�ฝัึก
สมาธุิวิปัสสนา

และภาพัสดุท�ายเปน็ภาพัเหมอ่น
ขึ้อง Henrietta Lacks หญิงชาว 
อัฟกันอเมริิกัน เจั�าขึ้องเซลล์อมต่ะ
สายพัันธ์ุุ HeLa จัุดกำเนิดขึ้อง
การิคิ์ดค์�นยาแผนปัจัจัุบัน ที�ผ่าน
การิถกเถียงในแง่จัริิยธุริริมทาง 
การิแพัทย์ เพัริาะเจั�าตั่วไม่ได�ยินยอม 
ให�นำเซลล์มะเริ็งขึ้องเธุอไปใช� 
ในการิค์�นค์ว�าทดลอง โดยภาพัเหมอ่น 
ชิ�นนี�วาดโดย Kadir Nelson เม่�อ 
ปี พั.ศ. 2560 ที�แฝังไว�ด�วยนัยยะ
สำคั์ญในทุกส่วนขึ้องภาพั ตั่�งแต่่

หมวกและชุดที�สวมใส่ ไบเบิลที� 
ถ่อในมอ่ ไปจันถ้งวอลล์เปเปอร์ิลาย  
“ดอกไม�แห่งชีวิต่” ที�เป็นฉากหลัง

กล่าวกันว่า บริริยากาศขึ้อง 
การิได� เดินชมนิทริริศการิจัาก 
จัุดหน้�งไปยังอีกจุัดหน้�งจัะค่์อยๆ  
ผ ลักให�ผ้� มา เยี� ยมชมได� ย่นอ ย่้
ท่ามกลางวาทะ ค์วามค์ิด และ
บริริดาวัต่ถุจััดแสดงต่่างๆ ที�สะท�อน
แนวคิ์ดขึ้องฟากวิทยาศาสต่ร์ิและ 
ศาสนาปะทะกันไปมา ชวนให�ผ้�ชม
นิทริริศการิได�ขึ้บค์ิดต่าม เหม่อน 
อย่างที� Peter Manseau ภณั์ฑิารัิกษ์
ปริะจัำ American Religious History  
หน้�งในทีมจััดนิทริริศการิในค์ริั�งนี� 
ให�ค์วามเห็นไว�ว่า

“นานนับศต่วริริษที�ค์นอเมริิกัน
กั งขึ้าในค์วามเ ช่� อทางศาสนา
ขึ้องต่นและแสวงหาค์ำต่อบทาง
วทิยาศาสต่ริ ์นิทริริศการิ Discovery  
and Revelation จัง้ตั่�งใจัพัาผ้�เขึ้�าชม 
ไปสำริวจัปฏิิกิริิยาที�ซับซ�อนขึ้อง
สองขัึ้�วค์วามริ้�  เ พ่ั�อจัะได�พับว่า
ศาสนาและวิทยาศาสต่ริ์ ไ ม่ได� 
ขัึ้ดแย�งกนัเสมอไป แต่่กลบัส่งอทิธุพิัล 
ซ้�งกันและกันอย่างไม่น่าเช่�อต่ลอด
ปริะวัต่ิศาสต่ริ์ชาต่ิอเมริิกัน”
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นิที่รัรัศการั
จะจัดแสดงไปจนถึีง

เดือนม่นาคม พ.ศ. 2566 
โดยสามารัถีเย่�ยมชม
แบบออนไลน์ได�ที่่� 

หรัือ 
americanhistory.si.edu/
discovery-and-revelation

I



พลังความเช่่อ
สู�เศรษฐศาสตร�สายมู กอบกู� เศรษฐกิจไทย

การิวิจััยจัากสาขึ้าการิต่ลาด วิทยาลัยการิจััดการิ
มหาวิทยาลัยมหิดลพับว่า ค์นไทย 76.8% กังวลถ้ง 
ค์วามไม่แน่นอนขึ้องชีวติ่ และส่วนใหญ่เลอ่กใช�วิธุมีเ้ต่ล ้ เช่น
การิพ้ั�งพัาสิ�งศักดิ�สิทธิุ� ด้ดวง บนบาน ขึ้อพัริ เพั่�อให�
ต่นเองมีขึ้วัญและกำลังใจัในการิใช�ชีวิต่

สายม้ หริ่อ ม้ เต่ล้  จั้งเป็นเริ่�องที� เ กี�ยวขึ้�องกับ 
ค์วามเช่�อซ้�งอย่้ค่้์สังค์มไทยมายาวนาน ตั่�งแต่่เค์ร่ิ�องริาง  
วัต่ถุมงค์ล พัริะเค์ริ่�อง สิ�งศักดิ�สิทธุิ� ไปจันถ้งการิสักยันต่์  
ท่องค์าถา เร่ิ�องขึ้องโหริาศาสต่ร์ิ ฮวงจัุ�ย การิบนบาน
ศาลกล่าว  สีมงค์ล เลขึ้มงค์ลต่่างๆ ทั� งหมดนี� 
ล�วนเกี�ยวขึ้�องกับวิถีชีวิต่ผ้�ค์นที�สามาริถพััฒนาไปส้ ่
การิทำการิต่ลาดเพั่� อกริะ ตุ่� น เศริษฐกิ จั โดยใช� 
เศริษฐศาสต่ริส์ายม้ ซ้�งในช่วงไมก่ี�ปีที�ผา่นมา เริยีกได�วา่ 
ต่ลาดม้เต่ล้ในบ�านเริาเต่ิบโต่สวนกริะแสธุุริกิจัอ่�นๆ  
ที�ซบเซาอย่างเห็นได�ชัด

ในช่วง 10 ปีที� ผ่านมาต่ลาดเบอร์ิมงค์ลเติ่บโต่
อย่างต่่อเน่�อง ม้ลค่์าต่ลาดการิซ่�อขึ้ายแต่่ละปีมีม้ลค์่า 
ไม่ต่�ำกว่า 1,000 ล�านบาท แม�ว่าจัะเผชญิกบัวิกฤต่เศริษฐกจิั 
แต่่ต่ลาดเบอริ์มงค์ลกย็งัค์งเต่ิบโต่ได�เฉลี�ย 5-10% ต่่อปี 
แต่่ละค์่ายม่อถ่อต่่างออกแค์มเปญเอาใจัสายม้  

ความไม่แน่นอนของช่วิต แม�จะเป็นเรัื�องธรัรัมชาติท่ี่�ทุี่กคนเข�าใจด่ แต่ก็อาจไม่ม่ใครัตรัะหนักถึีง 
จนกรัะทัี่�งเมื�อโลกพบเจอวิกฤตโรัครัะบาดในช่วง 2-3 ปีท่ี่�ผู่้านมา ที่ำให�ผู้้�คนเรัิ�มวิตกถึีงความผัู้นผู้วน 
ของชวิ่ต ผู้นวกกบัความตงึเครัย่ดด�านสังคม เศรัษฐกิจ การัเมอืง ยิ�งที่ำให�ในช่วงท่ี่�ผู้า่นมาธรุักิจท่ี่�เก่�ยวข�อง
กับศรััที่ธาและความเชื�อของคนได�รัับความนิยมเพิ�มขึ�น

ไม่วา่จัะเปน็เบอริม์งค์ลที�ใช�วนัเด่อนปเีกดิผก้ดวงเพั่�อหา
เบอร์ิที�เสริิมดวงชะต่าให�ผ้�ใช� หริ่อริ่วมม่อกับอาจัาริย์ 
ด�านโหริาศาสต่ริ์ เพัิ�มค์วามขึ้ลังให�เบอริ์มงค์ล

ขึ้ณ์ะที�ธุุริกิจัแขึ้นงอ่�นๆ ก็มองหาช่องทางที�จัะใช� 
มม้าร์ิเก็ต่ติ่�งเพ่ั�อด้งด้ดกลุม่เป้าหมาย เช่น ผ�าปที้�นอนซาติ่น  
เปิดตั่วชุดเค์ริ่�องนอนเสริิมสิริิมงค์ล 12 ริาศี โดยได� 
หมอช�าง-ทศพัริ ศรีิตุ่ลาร่ิวมออกแบบ โดยมีเป้าหมาย 
เพิั�มยอดขึ้ายในปริะเทศริ�อยละ 30 หริ่อกริะทั�งกาแฟ 
Kudsan ในริ�านสะดวกซ่�อช่�อดงัยงัออกโปริโมชนัต่าริาง 
สเีค์ร่ิ�องด่�มมงค์ล ด่�มเรีิยกทรัิพัย์ ลด 9 บาท 
เม่�อสั�งเค์ริ่�องด่�มสีมงค์ลปริะจัำวัน 

จัะเห็นว่าการิต่ลาดสายม้แทริก
อย่้ในแทบทุกธุุริกิจัและสินค์�า เพัริาะ
ผ้�ปริะกอบการิมองเห็นโอกาสที�จัะ
เติ่บโต่ได�จัากฐานลก้ค์�าสายมที้�
มีอย้่ทั�วปริะเทศ 
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พัลังขึ้องสายม้ไม่เพัียงช่วยกริะตุ่�นเศริษฐกิจั 
ให�กับภาค์เอกชนเท่านั�น แต่่ท�องถิ�นและชุมชน 
ก็ยั ง ได�ปริะโยชน์จัากการิท่องเ ที�ยวในสถานที� 
ม้ เต่ล้ที�ได�ริับค์วามนิยมด�วย เช่น วัดเจัดีย์ไอ�ไขึ้่ 
จัังหวัดนค์ริศรีิธุริริมริาช ช่วยเพิั�มริายได�ให� กับ 
ชาวบ�านและริ�านค์�าในท�องถิ�นได�จัากการิขึ้ายริป้ปั�นไก่ 
ที�นำไปถวายไอ�ไข่ึ้ ซ้�งมีริาค์าเริิ�มต่�นตั่�งแต่่หลักสิบ 
ไปจันถ้งหลักหม่�นบาท

ขึ้�อม้ลการิท่องเที�ยวจัังหวัดนค์ริศรีิธุริริมริาชริะบุว่า
กริะแสค์วามศริัทธุาที�มีต่่อไอ�ไข่ึ้ วัดเจัดีย์ ทำให�มีเงิน
สะพััดจัากการิท่องเที�ยวในจัังหวัดส้งถ้ง 970 ล�านบาท 
โดยไต่ริมาสที� 3 ขึ้องป ีพั.ศ. 2562 สามาริถสริ�างริายได�
เขึ้�าจัังหวัดได�มากถ้ง 5,572 ล�านบาท

นอกจัากนี�สถานที�ม้เต่ล้สำคั์ญๆ ไม่ว่าจัะเป็น  
ท�าวเวสสุวริริณ์ วัดจัุฬามณ์ี จัังหวัดสมุทริสงค์ริาม  
เกาะค์ำชะโนด จัังหวัดอุดริธุานี หลวงพั่อทันใจั  
วัดพัริะธุาตุ่ดอยค์ำ จัังหวัดเชียงใหม่ ล�วนช่วยกริะตุ่�น
เศริษฐกิจัให�กับชุมชนและท�องถิ�น เม่�อมีสายมผ้้�ศริทัธุา
แวะเวียนมาขึ้อพัริ สักการิะ แก�บนจัำนวนมาก 

ผลการิสำริวจัขึ้องสำนักงานนโยบายและ 
ยุทธุศาสต่ริ์การิค์�า เม่�อปี พั.ศ.2562 ปริะมาณ์การิว่า 
การิเดินทางไปทำบุญขึ้องปริะชาชนภายในปริะเทศ 
สามาริถสริ�างริายได�หมุนเวียนในริะบบได�มากถ้ง 
10,800 ล�านบาทต่่อปี หริอ่คิ์ดเป็นริ�อยละ 0.36 ต่่อมล้ค่์า 
การิท่องเที�ยวโดยริวมขึ้องปริะเทศ

การิเป็น Soft Power ขึ้องพัริะเค์ร่ิ�องไทยไม่ได�เพิั�ง
เริิ�มต่�น แต่่หากสบ่ค์�นไปจัะพับวา่ต่ลาดพัริะเค์ริ่�องและ
เค์ริ่�องริางขึ้องขึ้ลังจัากไทยเป็นที�นิยมในปริะเทศจัีน
มากว่า 10 ปีแล�ว 

บ ท ค์ ว า ม เ ร่ิ� อ ง ค์ ว า ม เ ช่� อ แ ล ะ ค์ ว า ม นิ ย ม 
“พัริะเค์ริ่�องไทย” ในจีัน โดย ภากริ กัทชลี อาจัาริย์ปริะจัำ 
ภาค์วิชาการิต่ลาด ค์ณ์ะบริิหาริธุุริกิจั มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ที�ตี่พิัมพ์ัในกรุิงเทพัธุุริกิจั ริะบุว่า ชาวจีัน 
มองว่าพัริะเค์ร่ิ�องมีอำนาจัปาฏิิหาริิ ย์แบบลี� ลับ  
ขึ้ออะไริก็ได� จัง้ต่ามหาพัริะเค์ริ่�องที�ต่ริงกับค์วามต่�องการิ
นำไปส้ก่าริทำการิต่ลาดที�โฆ่ษณ์าว่า พัริะเค์ริ่�องจัากวดันั�น 
เค์ริ่�องริางจัากวัดนี� ช่วยเสริิมด�านใด พัริะเค์ริ่�องไทยใน
มุมมองค์นจีันจ้ังแต่กขึ้ยายไปริวมถ้งเค์ร่ิ�องริางต่่างๆ ด�วย 

ขึ้�อม้ลจัากกริมส่งเสริิมการิค์�าริะหว่างปริะเทศ 
กริะทริวงพัาณิ์ชย์ ริะบวุ่า พัริะเค์ร่ิ�องไทยก็ได�ริบัค์วามนิยม 

อยากให�มองในเชิงเศรษฐกิจ
สร�างสรรค� เศรษฐกิจ

ที่เกี่ยวพันกับสังคม เกิดการ
จ�างงาน สร�างอาชีพ และ 

สร�างรายได�มหาศาล และยังเป็น
การอนุรักษ�วัฒนธรรมไทย

เชิงช�างที่ส่บทอดมากว�า 
1,000 ปี ให�ส่บเน่่องต�อไป

ในปริะเทศสิงค์โปร์ิเช่นกัน โดยขึ้�อม้ลเม่�อปี พั.ศ. 2562 
พับว่า ปริะเทศสิงค์โปร์ิมีริ�านพัริะเค์ร่ิ�องไทยกว่า 300 แห่ง
ในย่านบ้กิส (Bugis) พัริะเค์ร่ิ�องและเค์ร่ิ�องริางขึ้องขึ้ลัง 
ที�นยิมมากในสงิค์โปร์ิ ค่์อ พัริะสมเดจ็ั ขุึ้นแผน หลวงพ่ัอโต่  
และพัริะปิดต่า 

นอกจัากนี�ชาวสิงค์โปริ์ยังมีค์วามเช่�อเกี�ยวกับ 
การิสกัยนัต์่ โดยผ้�ปริะกอบการิจัะนมินต์่พัริะสงฆ์่ หริอ่เชญิ 
ค์ริ้บาอาจัาริย์ช่�อดังที�ได�ริับค์วามเค์าริพัจัากไทยเพ่ั�อ
ทำพิัธุีกริริมในสิงค์โปร์ิ เพ่ั�อให�ล้กค์�าได�เขึ้�าร่ิวมพิัธุี  
ริวมถ้งสักยันต่์ในริ�านขึ้องต่น

จัากขึ้�อม้ลทั�งหมดขึ้�างต่�น น่าจัะทำให�เห็นว่าช่องทาง 
การิต่ลาดสายม้ในปริะเทศไทยมีโอกาสที�จัะเต่ิบโต่และ
สริ�างริายได�เขึ้�าปริะเทศได�อยา่งมหาศาล หากหน่วยงาน 
ขึ้องริฐัและองค์์กริที�เกี�ยวขึ้�องเลง็เห็นศักยภาพัขึ้องพัลงัม ้
ในไทย ไม่แน่ว่า Soft Power ไทยๆ ที�หลายฝั�ายพ้ัดถ้ง 
อาจัมาจัากพัลังแห่งค์วามเช่�อจัากเศริษฐศาสต่ริ์ม้เต่ล้
นี�เอง
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ธุรกิจสายมู
สร�างความหวังด�วยพลัง

ของความเช่่อ
ท่ามกลางวิกฤต่เศริษฐกิจัและโริค์ริะบาดในช่วงไม่กี�ปีที�ผ่านมา หลายธุุริกิจัได�ริับผลกริะทบ บ�างต่�องปริับต่ัว 

ปริบักลยทุธุเ์พั่�อค์วามอย่้ริอด บางริายถ้งกบัต่�องปิดกิจัการิ แต่่ธุุริกิจัหน้�งที�เติ่บโต่อยา่งต่่อเน่�องทา่มกลางวกิฤต่  
ก็ค่์อ ธุุริกิจัสายม้ หริ่อม้เต่ล ้ ที�เกี�ยวขึ้�องกบัค์วามเช่�อขึ้องผ้�ค์นที�ได�รัิบค์วามนิยมเพิั�มข้ึ้�น มีการิพััฒนาริ้ปแบบให� 
ทันสมัยไม่ต่กเทรินด์ เพั่�อต่อบโจัทย์ไลฟ์สไต่ล์ค์นริุ่นใหม่

เพัริาะค์วามเช่�อเป็นสิ�งที�อย้่ค์้่กับผ้�ค์นทุกยุค์ทุกสมัย ไม่ว่าเช่�อชาต่ิศาสนาใด การิมีที�พั้�งทางใจัย่อมทำให�ริ้�ส้ก
ดีและอุ่นใจัว่าไม่ได�อย่้ลำพััง ด�วยเหตุ่นี�เองธุุริกิจัที�เกี�ยวกับค์วามเช่�อจัำนวนมากจั้งยังค์งย่นหยัดอย่้ได� ไม่ว่า 
สภาพัสังค์ม เศริษฐกิจัจัะเป็นอย่างไริ ลองมาด้กันว่า วงการิม้เต่ล้ในบ�านเริาและทั�วโลกพััฒนาล�ำหน�า 
เพั่�อต่อบโจัทย์ค์นริุ่นใหม่อย่างไริบ�าง

ที�มา : Bakery Mind by Aeiw
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“มูเต เว�ลด�” 
บร�การวอลล�เปเปอร�
เสร�มดวง
ในยุคมัลติเว�ร�ส

ตามดูธุรกิจสายมู
ท่ีอยู�บนโลกออนไลน� 

ศรัทธา.online
ขอพร-แก�บนให�กับคนไม�มีเวลา

เม่�อค์วามเช่�อถ้กเช่�อมโยงกับเทค์โนโลยี ชีวิต่ขึ้องสายม้ก็ด้จัะง่ายข้ึ้�น  
หากใค์ริต่�องการิไปขึ้อพัริหริ่อแก�บน แต่่ไม่มีเวลา ศริัทธุา.online ค่์อ
แพัลต่ฟอร์ิมที�เป็นส่�อกลางริะหว่างผ้�ค์นและสิ�งศักดิ�สิทธิุ� ด�วยบริิการิ 
เดินทางไปขึ้อพัริ หริอ่แก�บนให� โดยที�ผ้�ใช�บริกิาริเพัยีงชำริะเงนิ แจั�งสถานที� 
ที�ต่�องการิ ก็จัะได�ริับค์ำแนะนำ วิธุีเต่ริียมต่ัวเม่�อต่�องแก�บน หริ่อขึ้อพัริ 
โดยไม่ต่�องเดินทางไปเอง หลังจัากนั�นทีมงานจัะส่งหลักฐาน เป็นภาพั
หริอ่ค์ลิปย่นยนัการิแก�บนหริอ่ขึ้อพัริ ให�มั�นใจัว่าค์ำขึ้อพัริและขึ้องไหว�นั�น
ไปถ้งสถานที�ศักดิ�สิทธุิ�ที�เริาต่ั�งใจัไว�

แพัลต่ฟอริม์ ศริทัธุา.online ได�ริบัริางวลั LINE HACK 2020 ปริะเภท
นักพััฒนาทั�วไป ภายใต่�ธุีม Tomorrow’s New Normal โดยไอเดีย 
การิสริ�างแพัลต่ฟอร์ิมมาจัากพัฤต่ิกริริมการิใช�โลกออนไลน์ขึ้อง 
กลุม่เป้าหมายที�ในชีวิต่ปริะจัำวันมีค์วามเช่�อเริ่�องโชค์ลาง การิบนบาน
ศาลกล่าว แต่่ด�วยโริค์ริะบาดหริ่อภาริะหน�าที�บางค์ริั�งอาจัไม่สะดวก 
เดินทางไปเอง ศริทัธุา.online จัง้เขึ้�ามาทำหน�าที�เหมอ่นเปน็ไลนแ์มนสายม้  
นำค์วามปริาริถนา ค์ำขึ้อ หริ่อการิแก�บนไปถ้งสถานที�ศักดิ�สิทธิุ�ต่่างๆ   
ถ่อเป็นการิหยิบ ปัญหาและจัุดอ่อน(Pain Point) ขึ้องค์นยุค์ใหม่ที�เช่�อ
โชค์ลางมาให�บริิการิได�อย่างต่อบโจัทย์

ส า ย ม้ ต่ั ว จั ริิ ง ค์ ง จั ะ ขึ้ า ด
เค์ริ่�องริางขึ้องขึ้ลังปริะจัำกาย
ไปไม่ได�  และเม่� อ เริาอ ย่้ใน 
ยุค์มัลติ่เวิริ์สที�ทุกอย่างถ้กทำให�
เป็นดิจิัทัลไปเสียหมด การิพัก
เค์ริ่�องริางปกติ่ทั�วไปอาจัใช�ได�อย่้  
แต่่เพั่�อให�ต่อบโจัทย์ค์นยุค์ใหม่ 
ที�พักสมาร์ิต่โฟนติ่ดตั่วริาวกับ
เปน็สว่นหน้�งขึ้องริา่งกาย กค็์งจัะ
ดีไม่น�อยหากสมาริ์ต่โฟนขึ้องเริา
ทำหน�าที�เสริิมพัลังม้ เพัิ�มพัลังใจั
ให�กับผ้�ใช�งานด�วย

เพัจัมเ้ต่ เวิลด์ (Mootae World)  
เล็งเห็นค์วามต่�องการิดังกล่าว 
ขึ้องผ้�บริิ โภค์ จั้ง เพิั�มบริิการิ 
นอกเหน่อจัากการิด้ ดวงด�วยไพ่ั 
ทาโริต์่ออนไลน์ มาทำวอลล์เปเปอร์ิ 
ม่อถ่อเสริิมดวง ซ้�งมีให�เล่อก
หลายค์อลเลกชัน ไม่ว่าจัะเป็น
ภาพัไพ่ัทาโริต์่  ภาพัไพ่ัยิปซี  
พัลังดวงดาว หริ่อวอลล์เปเปอริ์
ภาพัองค์์เทพั เช่น พัริะพัิฆ่เนศ 
พัริะศิวะ พัริะริาห้ ฯ โดยทุกภาพั
ที�สั�งซ่�อจัะผ้กดวงขึ้องผ้�สั�งไว�กับ
วอลล์เปเปอริ์เพั่�อเพัิ�มพัลังม้ด�วย

ศ รัท ธ า . o n l i n e



Pick a Card
เล่อกไพ�อ�านใจ

ผี�านยูทูบ
ย้ ท้ บ น อ ก จั า ก จั ะ เ ป็ น

แพัลต่ฟอ ร์ิมออนไลน์ ที� มี ทั� ง 
ค์วามร้ิ� ค์วามบันเทิงแล�ว ทกุวนันี� 
ย้ท้บยังเป็นช่องทางหน้�งที�สายม ้
ผ้ � ช่�นชอบการิทำนายโชค์ชะต่า 
นำมาใช�ในการิทำนายทายทัก 
เร่ิ�องริาวต่่าง  ๆในชวีติ่ ผ่านการิด้ดวง 
แบบใหม่ที�เริียกว่า Pick a Card  
ซ้�งหากแปลต่ริงตั่วกห็มายค์วามว่า 
การิเล่อกไพั่นั�นเอง

ขัึ้�นต่อนการิด้ดวงออนไลน์
ผ่านย้ท้บแบบ Pick a Card ก็
ง่ายดาย เริิ�มจัากเล่อกค์ลิปที�มี
หัวขึ้�อค์ำถามที�เริาสนใจั เช่น ค์น
ที�เริาแอบชอบคิ์ดอย่างไริกับเริา?  
เด่อนนี�ดวงชะต่าเป็นอย่างไริ?  
เ ม่� อค์ลิก เขึ้� า ไปชมค์ลิปนั�นๆ  
แม่หมอจัะนำไพั่มาวางตั่�งแต่่  
2-5 กอง แล�วให�ผ้�ชมหลับต่า  
ตั่� ง จัิ ต่ อ ธุิ ษ ฐ า น  ก่ อ น เ ล่ อ ก
หมายเลขึ้กองไพ่ัที�ด้งด้ดสายต่า
มากที�สุด หลังจัากนั�นแม่หมอจัะ
เปิดไพ่ัทำนายดวงชะต่าแต่่ละ
หมายเลขึ้ เริาก็ริอฟังค์ำทำนาย
หมายเลขึ้ที�เล่อกไว�ได�เลย 

ปัจัจุับันนี�มีย้ท้บหลายช่องที�
ทำนายดวงชะต่าด�วยการิ Pick a 
Card โดยมทัี�งการิใช�ไพัอ่อริาเค์ลิ
และไพ่ัยิปซี ต่อบโจัทย์สายม้ยุค์
ใหม่ที�เวลาน�อย เพัริาะไม่ต่�อง
นัดหมาย ไม่ต่�องเดินทาง หาก
ไม่ได�ค์าดหวังค์ำทำนายที�เฉพัาะ
เจัาะจังมากนัก Pick a Card ก็
เป็นริป้แบบการิทำนายโชค์ชะต่า
ที�พัอใช�เป็นแนวทางการิดำเนิน
ชีวิต่ค์ริ่าวๆ ได� 

5   Red Lips Telling 
อินที เ รีิย ดีไซน์ที�หลงใหลใน 

การิพัยากริณ์์ จันเป็นที�มาขึ้องการิทำ 
ช่อง Red Lips Telling ทำนาย 
ดวงชะต่าผ่านการิ Pick a Card 
ด�วยริป้แบบการิทำนายที�เปน็กันเอง  
มหัีวขึ้�อให�เลอ่กหลากหลายจัง้ทำให�
มีผ้� ติ่ดต่ามเพิั�มข้ึ้�นอย่างริวดเริ็ว  
ปัจัจุับันมีผ้�ต่ิดต่ามกว่า 44,100 ค์น

2   Rin Tarot
ย้ท้บเบอร์ิที�ด้ดวงผา่นการิทำนาย

ไพั่ยิปซีและไพั่ออริาเค์ิล โดดเด่น
ที� หัวขึ้�อการิทำนายหลากหลาย  
แต่กต่่างจัากช่องอ่�นที�มีการิทำนาย
ดวงปริะจัำริาศีในแต่่ละเ ด่อน 
ปัจัจุับันมีผ้�ต่ิดต่ามกว่า 87,000 ค์น

1   Bird Eye View 
แม่หมอนก โดดเด่นด�วยการิทำนาย 

ที�สั�นกริะชับ เขึ้�าใจัง่ายหัวขึ้�อส่วนใหญ่ 
เน�นเริ่�องค์วามริัก ทำให�ถ้กใจัสายม้ 
ริุ่นใหม่ผ้� ใฝั�หาริักแท�  ปัจัจัุบันมี 
ผ้�ต่ิดต่ามกว่า 395,000 ค์น

4   แม�หมอเตย
ย้ท้บเบอริแ์นวแมห่มอที�จััดได�ว่า

มีน�ำเสียงน่าฟังที�สุดค์นหน้�ง จุัดเด่น
อีกปริะการิค่์อหัวขึ้�อในการิทำนาย
ค่์อนขึ้�างหลากหลาย มีทั�งเริ่�องงาน  
ชีวิต่ ค์วามริัก ใค์ริกำลังมองหา
ทางออกให�กับปัญหาชีวิต่ไม่แน่ว่า
แม่หมอเต่ยอาจัช่วยค์ุณ์ได� ปัจัจุับัน
มีผ้�ต่ิดต่ามกว่า 43,400 ค์น

3   Chia Tarot Diaries 
ปริะสบการิณ์์ด้ดวงด�วยไพ่ัทาโริต่์

กว่า 9 ปี ทำให� Chia Tarot Diaries 
เป็นอีกช่องหน้�งที�สายม้ผ้�ช่�นชอบ 
การิด้ดวงแบบ Pick a Card ต่�องริ้�จักั  
หัวขึ้�อส่วนใหญ่เกี�ยวกับเน่�อค่้์และ
ค์วามริัก ฟังง่าย สบายห้ แถมยังได�
ริ้�เริ่�องที�ค์าใจัผา่นค์ำทำนาย ปจััจับุนั
มีผ้�ต่ิดต่ามกว่า 43,300 ค์น
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5
ยูทูบเบอร�คนดัง

แห�งวงการ 
Pick a Card
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ผีลิตภัณ์ฑ์�สายมู
ตอบโจทย�ไลฟื้์สไตล�คนยุคใหม�

ตี่จู�เอี�ยะยุคใหม� เอาใจสายมินิมัล
เทรินด์การิแต่่งบ�านสไต่ล์ม้จิั สไต่ล์มินิมัลกำลังได�รัิบ

ค์วามนิยม ในขึ้ณ์ะเดียวกันค์วามเช่�อและศรัิทธุาก็ยัง
อย่้ค่้์ค์ริอบค์รัิวไทยมาหลายยุค์สมัย เพ่ั�อเป็นสิริิมงค์ล 
ขึ้องบ�าน หลายค์ริอบค์ริัวจั้งมักตั่�งศาลพัริะภ้มิหริ่อ
สำหริบัค์ริอบค์ริวัเช่�อสายจันีกมั็กจัะมตีี่�จั้เ่อี�ยะอย่้ในบ�าน
เพั่�อสักการิะบ้ชา

ทว่าดีไซน์เดิมๆ ที�มีสีสันฉ้ดฉาดอาจัไม่ต่อบโจัทย์
ไลฟ์สไต่ล์ค์นริุ่นใหม่ นี�เองจ้ังเป็นที�มาขึ้อง Aviva Spirit 
ผ้�ออกแบบศาลพัริะภ้มิ ตี่�จั้เ่อี�ยะสไต่ล์โมเดิริน์ ที�ไมเ่พีัยง 
สวยงามเขึ้�ากบับ�านเริอ่นยุค์ใหม่ แต่่ยังค์งค์วามศักดิ�สิทธิุ�
ต่ามหลักฮวงจุั�ย 

ผลิต่ภณั์ฑิข์ึ้อง Aviva Spirit ไมไ่ด�มเีพัยีงศาลพัริะภ้มิ 
และตี่�จั้่ เอี� ยะที� ใช� วัส ดุหริ้หริาอย่างหินอ่อนที� ให� 
ทั�งค์วามริ้�สก้อ่อนโยนและแข็ึ้งแกริง่ เขึ้�ากบับ�านได�แทบ
ทุกสไต่ล์ แต่่ยังมีชุดเค์ร่ิ�องไหว� ชุดใส่น�ำชา ฉัต่ริเงิน  
ฉัต่ริทอง กริะถางธุ้ปที�ดีไซน์เริียบหริ้ ทันสมัย ถ้กใจั 
สายม้ยุค์ใหม่อย่างแน่นอน

เทียนหอมตามราศี
เสร�มโชคดีด�วยสีและกลิ�น

การิใช�กลิ�นบำบัดเพั่�อค์วามผ่อนค์ลาย ไม่ว่าจัะ
จัากน�ำมันหอมริะเหยหริ่อเทียนหอม เป็นอีกหน้�งวิธุี
ง่ายๆ ที�ค์นยุค์ใหม่ใช�เพ่ั�อผอ่นค์ลายค์วามเค์รีิยดจัาก
กิจัวัต่ริปริะจัำวัน ซ้�งค์งจัะดีไม่น�อยหากเทียนหอม 
ที�ใช�ปริะจัำนั�นมีค์ุณ์สมบัต่ิเสริิมโชค์ชะต่า ที�ไม่เพัียง
ทำให�ผ่อนค์ลาย แต่่ยังป้องกันโชค์ริ�ายให�พับเจัอ 
แต่่โชค์ดี

Scene Matter เ ป็นผลิต่ภัณ์ฑ์ิเทียนหอม 
ไขึ้ถั�วเหล่องที�นิยามต่ัวเองว่าเป็นเทียมหอมสำหริับ
สายม้ เพัริาะมีถ้ง 12 สี 12 กลิ�น โดยแต่่ละกลิ�น 
จัะข้ึ้�นอย่้กับอุปลักษณ์ะนิสัยขึ้องผ้�ใช�งานแต่่ละริาศี
ให�ช่วยเสริิมขึ้�อดี และลดขึ้�อด�อยขึ้องแต่่ละบุค์ค์ล  
ส่วนสีขึ้องภาชนะก็จัะแต่กต่่างกันต่ามหลักการิ 
สีมงค์ลขึ้องแต่่ละริาศีด�วย

ที�มา : www.instagram.com/scene.matter

ที�มา : www.facebook.com/Avivaspirit



50 N NEXT

ปากกาลงยันต� รับประกันความสําเร็จ
ไม่ว่าจัะเซ็นสัญญาค์�าขึ้าย เขึ้ียนจัดหมายถ้งล้กค์�า  

หากว่ามีปากกาลงยนัต์่ที�ทุกลายผ่านการิด้แลจัากค์ริย้นัต์่ 
ตั่วจัริิง ก็ค์งช่วยเพิั�มขึ้วัญและกำลังใจัในการิทำงานให�
กับสายม้ได�ไม่น�อย

Mu-te-Lu ค่์อ แบรินด์ขึ้องใช�ที�ผลิต่ปากกาล้กล่�น 
ปากกาเจัล กริะดาษโน�ต่และกริะเป๋าผ�า ที�ฟังผ่านๆ  
อาจัด้เหม่อนเป็นสินค์�าธุริริมดา แต่่ค์วามโดดเด่นขึ้อง
ผลิต่ภัณ์ฑ์ิอย่้ต่ริงที�สินค์�าทุกชิ�นจัะเป็นลายยันต์่เพิั�ม
ค์วามขึ้ลัง เสริิมดวงและค์วามสำเริ็จั โดยปากกาล้กล่�น 
จัะลงยันต่์นะสำเร็ิจั เสริิมโชค์ลาภ ค์วามสำเร็ิจั  
ค์วามริ�ำริวย ธุุริกิจัการิค์�า ส่วนปากกาเจัล จัะลงยันต์่
นะหน�าทอง เสริิมเมต่ต่ามหานิยม กริะดาษโน�ต่จัะเป็น
ลายยันต์่นะหน�าทองและยันต์่นะสำเร็ิจั เน�นทั�งเมต่ต่า
มหานิยมและโชค์ลาภ ด�านล่างขึ้องโน�ต่ยังกำกับด�วย
ค์าถา “นะโมพัทุธุายะ” เสริมิค์วามปงัให�การิงานริาบริ่�น  
สำเริ็จั ไริ�อุปสริริค์ เป็นสินค์�าอีกชิ�นที�ได�ใจัชาวออฟฟิศ
สายม้ไปต่ามๆ กัน 

5

ค์งไมผ่ดิหากจัะบอกว่าวงการิมเ้ต่ลส้ริ�างสีสนัให�กบัการิแข่ึ้งขัึ้นเชงิธุุริกิจัไม่น�อย อีกทั�งยงัทำให�ผ้�บริโิภค์มองเห็น
ค์วามเป็นไปได�ใหม่ๆ ที�ค์าดไม่ถ้ง แต่่ก็ต่อบโจัทย์การิใช�ชีวิต่ได�อย่างลงตั่ว สุดท�ายแล�วต่ริาบใดที�ค์วามเช่�อไม่มี 
วนัหมดอาย ุวงการิมเ้ต่ลก้ค็์งยงัพััฒนาตั่วเองอยา่งต่่อเน่�องเพั่�อเป็นทางเลอ่กให�กบัไลฟส์ไต่ล์ขึ้องค์นริุน่ใหมต่่่อไป 

1 ล้กโอ๊ค :  ต่ำนานเทพัเจั�านอร์ิส  
(Norse) ทางต่อนเหน่อขึ้องทวีปยโุริป เช่�อว่า
หากพักลก้โอ�ค์ไว�ในกริะเป๋าจัะทำให�โชค์ดีและ
ป้องกันเจ็ับป�วย

3  เกล็ดปลาคารั์ฟ้ : ปริะเทศโค์ริเอเชีย  
โปแลนด์ สาธุาริณ์ริัฐเช็ก มักเก็บเกล็ดปลา
ที�ทานในวันค์ริิสต์่มาส ไว�ในกริะเป๋าสต่างค์์
เพั่�อค์วามโชค์ดี

5    แมลงปีกแขง็ Scarabs : เปน็เค์ริ่�องริาง 
ขึ้องชาวอียิปต่์ที�ใช�ป้องกันค์วามโชค์ริ�าย
และเป็นสัญลักษณ์์ขึ้องการิฟ่�นฟ้และ
เปลี�ยนแปลงด�วย

2  ม่ด Tumi : มีดที�ทำจัากทอง ทองแดง 
หริอ่เงิน  มักใช�ในพิัธีุกริริมต่่างๆ และแขึ้วนไว�
บนกำแพังขึ้องชาวเปริ้ เช่�อกันว่าทำให�โชค์ดี

4 ตุ๊กตากังวล : ปริะเทศกัวเต่มาลา  
มีตุ่�กต่าที�ไว�ริบัฟงัค์วามทุกขึ้ใ์จั เช่�อวา่หากเล่า 
ค์วามทุกข์ึ้ให�ตุ่�กต่ากังวลฟัง ตุ่�กต่าจัะเก็บ 
เริ่�องริาวนั�นไปค์ิดแทน ทำให�เริาสบายใจัขึ้้�น

เคร่่องรางของ
สายมูทั่วโลก

ที�มา : www.facebook.com/mutelusmile

SCAN QR CODE

เพือรับชม Clip่
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ไม่ว่าจัะด�วยสถานการิณ์์โริค์ริะบาด หริ่อสภาพั 
เศริษฐกิ จัถดถอย  ในช่ ว งสองสามปีหลั งมา นี�  
ปริากฏิการิณ์์ค์นริุ่นใหม่หันมาสนใจัเริ่�องค์วามเช่�อ 
เหน่อธุริริมชาต่ิหริ่อที�เริียกกันว่า ม้เต่ล้ ก็ถ่อเป็นสิ�งที� 
น่าสนใจัเพัริาะในขึ้ณ์ะที�หลายค์นมองเริ่�องนี�เป็นเริ่�อง 
งมงาย ล�าสมัย แต่่ก็สริ�างค์วามมั�นค์งทางใจัได�เหมอ่นกัน

เอาเขึ้�าจัริิงเริ่�องไสยศาสต่ร์ิ และศาสนาก็ทำหน�าที�
ค์วบคุ์มสังค์มโบริาณ์มาอย่างยาวนาน หริ่อแม�กริะทั�ง
เป็นต่�นธุาริขึ้องวิทยาศาสต่ร์ิในยุค์ปัจัจัุบัน เพัริาะ 
มันจัุดปริะกายให�มนุษย์เกิดค์วามสงสัยใค์ริ่ริ้�และ 
อยากหาหนทางพัิส้จัน์ จันกริะทั�งปัจัจัุบันเริ่�องพัิส้จัน์
ได�กลายเป็นที�ยอมริับเท่านั�น ในขึ้ณ์ะเดียวกันเม่�อเกิด 
ค์วามอ่อนไหว ไม่มั�นค์ง เริาก็เริิ�มมองหา "อำนาจั" ที�
เหน่อกว่า ชว่ยดลบันดาลให�ผ่านพั�นเร่ิ�องริ�ายต่่างๆ ไปได� 

ไสยศาสต่ร์ิและมเ้ต่ลจ้้ังเหมอ่นถ้กฝังัชิปอย่้ในสมอง
ขึ้องมนุษย์ และวิวัฒนาการิให�มีหลายค์วามหมาย  
และริ้ปแบบ อีกทั�งผนวกริวมเขึ้�ากับวิทยาการิต่่างๆ  

ยกตั่วอย่างง่ายๆ ก็ค่์อการิทำศัลยกริริมเสริิมโหงวเฮ�ง  
หริ่อแม�แต่่การิด้ดวงหริ่อทำบุญออนไลน์ เพั่�อให� 
ต่อบโจัทย์ชีวิต่สมัยใหม่ ริวมถ้งการิดีไซน์ให�มีริ้ปแบบ 
ที�เป็นมิต่ริมากข้ึ้�น อย่างที�เริาได�เห็นการิวาดเทพัเจั�า
เป็นลายการ์ิต้่นน่าริักๆ และใส่ค์วามเป็นแฟชั�น เช่น 
การิเลอ่กสีสนัที�มคี์วามหมาย หริอ่การิออกแบบสริ�อย กำไล  
ผสมเค์ริ่�องริางให�ด้เก๋ไก๋ สวมใส่ได�ในชีวิต่ปริะจัำวัน

ยังไม่นับริวมแหล่งท่องเที�ยวต่่างๆ ในเม่องไทยที� 
เม่�อใส่ล้กเล่นเกี�ยวกับค์วามเช่�อสิ�งศักดิ�สิทธิุ�เขึ้�าไปก็
กลายเป็นที�เที�ยวยอดฮิต่จันสริ�างงานสริ�างริายได�มหาศาล
ให�กับชุมชน จั้งไม่น่าแปลกใจัว่าแม�ต่ัวเลขึ้ธุุริกิจัอ่�นๆ 
จัะอย่้ในช่วงขึ้าลง แต่่ ธุุริกิจัเ กี�ยวกับม้เต่ล้กลับ 
สวนกริะแสขึ้้�นมาได� 

ไทยเป็นปริะเทศที�หล่อหลอมด�วยค์วามเ ช่�อ 
มาอย่างยาวนาน หาเริาร้ิ�จักัใช�เร่ิ�องริาวเหล่านี�อยา่งพัอดี  
และใส่ค์วามคิ์ดสริ�างสริริค์์ลงไป เช่�อแน่ว่าจัะเป็น 
วิธุีกริะตุ่�นเศริษฐกิจัขึ้องปริะเทศได�อีกทางหน้�ง
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เศรษฐกิจมูเตลู
รู�จักใช�ได�ประโยชน�



กรุงเทพมหานคร โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท�องเท่ียว 
ร�วมกับ OKMD TK Park และสํานักพ�มพ�มติชน 

จัดกิจกรรม Library Alive : ห�องสมุดมีชีว�ต เพ�่อส�งเสร�มให�ประชาชนแสวงหาความรู�
ในรูปแบบใหม�ๆ โดยมีกิจกรรม ดังน้ี

ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเเละสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)       OKMD และ www.okmd.or.th


