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              ความเป็นมาของวิชา “โหงวเฮ้ง”

        “โหงวเฮง้” หมายถงึ ลกัษณะต่างๆ ในรา่งกายมนุษยท์ี่

สามารถบ่งบอกถงึสิง่ทีด่แีละไมด่ ีทีเ่กดิขึน้จากธาตุทัง้ 5 คอื

ธาตุทอง (หซูา้ย) ธาตุไม ้(หขูวา) ธาตุไฟ (หน้าผาก) ธาตุดนิ (จมกู)

และธาตุน้ํา (ปาก) ทีส่ะสมและทาํปฏกิริยิากนั จากพลงังานหยาง

และหยนิภายในรา่งกาย กาํหนดความสมบรูณ์ทางรา่งกายจาก

บุคลกิลกัษณะเดน่ภายนอก 

        ในอดตีชาวจนีเมือ่หลายพนัปีกอ่นไดศ้กึษาการเปลีย่นแปลงของธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มทีม่ี

ผลต่อการดาํรงชวีติของมนุษย ์อาจเรยีกไดว้า่เป็นวชิาการทาง “วทิยาศาสตรธ์รรมชาต”ิ ของชาว

จนี ทีศ่กึษาการเปลีย่นแปลงของธรรมชาต ิจากการเดนิทางไปในแต่ละทศิของประเทศอนักวา้ง

ใหญ่ เพือ่ศกึษาเรยีนรูผู้ค้นในถิน่ต่างๆ บนัทกึวเิคราะหเ์ป็นหลกัวชิาการ และถ่ายทอดประสบ

การณ์จากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ ไมว่า่จากมนุษย ์หรอืจากธรรมชาตทิีไ่ดพ้บเหน็ในขณะเดนิทาง

ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้มลู หาสิง่สมมตเิพือ่เปรยีบเทยีบกบับนัทกึเป็นหลกัวชิาใหผู้ค้นเขา้ใจไดง้า่ยขึน้

เชน่ การกาํหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ในตาํราศาสตรแ์หง่ “โหงวเฮง้”

        ในรา่งกายมนุษยน์ัน้ ตามหลกัแพทยแ์ผนจนีกาํหนดใหห้วัใจ คอื พลงัหยาง (เอีย้ง) สว่น

กระเพาะ ลาํไส ้ไต และตบั คอื พลงัหยนิ (อมิ) เมือ่พลงัหยางและหยนิภายในไมส่มดุล กเ็ทา่กบั

แรธ่าตุและอุณหภมูใินรา่งกายผดิปกต ิกค็อืการเกดิโรคของมนุษย ์ซึง่สามารถแสดงออกไดห้ลาย

อยา่ง เชน่ อาการเจบ็ปวดตามอวยัวะต่างๆ ของรา่งกาย หรอืการแสดงออกทางอารมณ์ หงดุหงดิ

โมโหงา่ย เจา้อารมณ์ เป็นโรคเครยีด สิง่เหลา่น้ีทีน่กัปราชญแ์ละแพทยช์าวจนี จงึไดเ้ริม่ศกึษา

โครงสรา้งลกัษณะรปูรา่งใบหน้าเป็นสถติกิารเปลีย่นแปลงทางอารมณ์ของผูค้นตามบุคลกิลกัษณะ

ทีแ่ตกต่างกนัไป และสรปุออกมาเป็นวชิาสถติศิาสตรแ์หง่ “โหงวเฮง้” เป็นวชิาหลกัในการอ่านใจ

ความคดิ ตามบุคลกิลกัษณะ เพือ่การคดัคนใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าทีใ่นราชสาํนกั และใช้

ในการวเิคราะหค์ูต่่อสูใ้นการทาํศกึสงครามมาทุกยคุสมยั ต่อมามกีารใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในการ

บรหิารคนในสงัคมชาวจนี ไมว่า่จะเป็นดา้นการวเิคราะหค์นเพือ่หาวธิสีรา้งความเขา้ใจ เอาชนะ

ใจผูค้นเพือ่อาํนาจทางการเมอืงหรอืทางธุรกจิ แมก้ระทัง่การสรา้งความเขา้ใจและลดปญัหาใน

ครอบครวักต็าม จงึกลา่วไดว้า่ศาสตรแ์หง่โหงวเฮง้ คอืตน้กาํเนิดวชิาการทาง

สถติศิาสตรแ์ละจติวทิยาการบรหิารคนทีล่กึซึง้ถงึแก่นแทข้องแนวทางการ

บรหิารคนทีแ่ทจ้รงิ
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        “โหงวเฮง้” หรอืเรยีกเป็นคาํไทยๆ วา่ “นรลกัษณ์ศาสตร”์

เป็นวชิาการทางสถติศิาสตร ์เกีย่วกบัการวเิคราะหข์อ้มลูโดยหลกั

ธรรมชาต ิทีส่รา้งขึน้เพือ่ใหม้นุษยว์เิคราะหม์นุษยด์ว้ยกนัเอง

        “โหงวเฮง้” เป็นหลกัสาํคญัในการวเิคราะหอุ์ปนิสยัใจคอ ซึง่

แสดงออกมาเป็นการกระทาํต่อกนัอยา่งหลกีเลีย่งและเปลีย่นแปลง

ไดย้าก อุปสรรคจะลดลงเมือ่บุคลากรทีต่อ้งประสานงานชว่ยเหลอื 

พึง่พาซึง่กนัและกนั ไดร้บัรูถ้งึอุปนิสยั อารมณ์ และความเคยชนิของแต่ละบุคคลก่อนลว่งหน้า 

สามารถลดปญัหาหรอือุปสรรคในการทาํงาน และยงัสามารถนําไปวเิคราะหห์าความพงึพอใจ

ซึง่กนัและกนั ไมว่า่จะระหวา่งหวัหน้ากบัลกูน้อง เพือ่นรว่มงาน หรอืแมก้ระทัง่บุคคลภายนอก 

เชน่ ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ บุคคลทัว่ไปทีต่อ้งสือ่สารสนทนาดว้ย

        “ขงเบง้” กลา่วไวว้่า วธิกีารเขา้ใจคนนัน้ มอียู ่7 ประการ

        1). ปรกึษาใหอ้อกกลอุบาย เพือ่วเิคราะหด์วูา่มคีวามสามารถเพยีงใด

        2). รว่มวเิคราะหแ์ละตรวจสอบไหวพรบิในการแกส้ถานการณ์ต่างๆ

        3). เสแสรง้วางแผนชัว่ หรอืวางแผนด ีเพือ่ทดสอบไหวพรบิ อุดมคต ิและความมัน่คง

ของผูน้ัน้

        4). เสนอทรพัยส์นิ ตาํแหน่ง เพือ่ทดสอบความโลภ

        5). หลอกลอ่ใหต้กลงรบัคาํหรอืนดัหมาย เพือ่วเิคราะหค์วามน่าเชือ่ถอื

        6). สรา้งสถานการณ์บอกขา่วรา้ยทีน่่ากลวั หรอืขา่วการสญูเสยีสิง่ของหรอืบุคคลสาํคญัใน

ชวีติ เพือ่ทดสอบความเขม้แขง็และเดด็เดีย่ว

        7). จดัเลีย้งสรุาใหอ้ิม่หนํา เพือ่วเิคราะหธ์าตุแทต้วัตน

        จะเหน็ไดว้า่ตวัอยา่งปรชัญาการวเิคราะห ์และเลอืกใชค้นของนกัปราชญช์าวจนี หลายพนั

ปีทีผ่า่นมาลว้นลกึซึง้เป็นทีย่อมรบั และนํามาประยกุตใ์ชใ้นปจัจุบนัอยา่งแพรห่ลาย ลว้นแต่เป็น

ขอ้มลูพฤตกิรรมมนุษยท์ีผ่า่นมาแลว้ บนัทกึไวเ้ป็นแนวทางการคดิ เพือ่ใชว้เิคราะห ์วางแผน และ

กาํหนดกลยุทธใ์นการบรหิารคนใหป้ระสบผลสาํเรจ็ และบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว้

        คาํพดูทีว่า่ “รูห้น้าไมรู่ใ้จ” คงจะเป็นความจรงิหากทา่นไมเ่คยศกึษาตาํราดโูหงวเฮง้มาก่อน

แต่ถา้ทา่นไดร้บัการอบรมในหลกัสตูรน้ีแลว้ ความลบัของจติใจ ไมว่า่ของใครก็

สามารถลว่งรูไ้ดไ้มย่าก เพราะอวยัวะบนหน้าจะบง่บอกถงึความรูส้กึและจติใจ

ของบุคคลนัน้ได ้ขอใหม้คีวามสขุและสนุกกบัการเรยีนรูว้ชิา “โหงวเฮง้”
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ธาตทุัง้ 5 ตามหลกัของ “โหงวเฮ้ง”
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โหงวเฮ้ง คือ  คณุลกัษณะของธาตทุัง้ 5

                        โหงว  แปลว่า  ห้า

                        เฮ้ง     แปลว่า  คณุลกัษณะ

     การจะพิจารณาว่าบคุคลนัน้จะมีความรุง่เรืองมากน้อย

เพียงใด มีชีวิตในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร ให้ดคูวามสมบรูณ์

ของธาตทุัง้ 5 ว่ามีความสมบรูณ์ สดใส หรอืไม่

อ.อดุมพร  แพงอ่อน

อาจารยค์นท่ีสองของวิทยากร

ธาตุ ลกัษณะท่ีดี ลกัษณะไม่ดี

ทอง (หซู้าย) โคง้มน ขาวสดใสออกสชีมพมูตีิง่

หนา เน้ืออิม่เตม็

แหง้ ดาํ มสีเีขยีวอมน้ําตาล หรอื

ซดีเหลอืง

ไม้ (หขูวา) เหมอืนธาตุทอง เหมอืนธาตุทอง

ไฟ (หน้าผาก) เรยีบ โคง้มน ใสสะอาด อมชมพ ู

อิม่กวา้งเตม็ ไมล่าดเอยีง

คลํ้า ดาํ มดื แหง้ มเีสกเสน้ หรอื

แผลเป็นปรากฎชดัเจน

ดิน (จมกู) ปลายจมกูมสีชีมพ ูมเีน้ืออิม่ และ

สมดุลกบัหน้า

แดงกลํ่า แดงชํ้า ดาํหรอืขาว

กวา่ผวิหน้า

น้ํา (ปาก) แดงอ่อนๆ น้ําเสยีงกงัวาน

ฟนัทีไ่ดร้ปูสวยงาม

เขยีวคลํ้า เหลอืงซดี ปากแหง้ 

แตกเป็นขยุ ลมหายใจมกีลิน่
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หมายถึง การประสานกนั ซ่ึงก่อให้เกิดการ

               เสริมสร้าง เกื้อกลู เพ่ิมพนู

ชวด

ฉลู

ขาล

กนุ

เถาะ

จอ

มะโรง

ระกา

มะเสง็

วอก

มะเมีย

มะแม

1 3 4 5 6 7

2 12 11 10 9 8

หมายถึง การเข้ากนัไม่ได้ ไม่เสริมสรา้ง

               ซ่ึงกนัและกนั

ชวด ขาล

กนุ

เถาะ

จอ

มะโรง

ระกา

มะเสง็

วอกมะเมีย

    
ฉลู

มะแม



1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12
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หซู้ายอาย ุ1-7 ปีหขูวาอาย ุ8-14 ปี

หน้าผาก 15-30 ปี

ค้ิว 31-34 ปีตา 35-40 ปี

จมกู 41-50 ปี

ปาก 51-65 ปี

คาง 66-90 ปี

บอกความเป็นมา
หรอืชาติกาํเนิด

สติปัญญา / ความเฉลียวฉลาด

อาํนาจ/วาสนา, บริวาร,
สขุภาพ, อดุมการณ์,
โชคลาภ/ทรพัยสิ์น

ความสาํเรจ็ในชีวิต

ความซ่ือสตัย ์และ

บตุรหลาน

การตดัสินใจ และ
ความสขุใครอบครวั

บอกถึงอารมณ์ /
จิตใจ
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วงัฟ้า

วงัมนุษย์

วงัดิน

ถ้าตาํแหน่งน้ียาวและสวยงามกว่าตาํแหน่ง
มนุษยแ์ละดิน บคุคลนัน้จะมีสติปัญญาดีเลิศ
แต่ไร้วาสนา จะได้ส่ิงใดมาต้องเหน่ือยยาก

ถ้าตาํแหน่งน้ียาวและสวยงามกว่าตาํแหน่งฟ้า
และดิน บคุคลนัน้มกัได้รบัการศึกษาน้อย แต่
จะมีทรพัยสิ์นมาก อาย ุ40 ปีขึน้ไป ถึงจะ
ประสบความสาํเรจ็ แต่ความสาํเรจ็ต้องด้ินรน
ด้วยตวัเอง

ถ้าตาํแหน่งน้ียาวและสวยงามกว่าตาํแหน่งฟ้า
และมนุษย ์บคุคลนัน้จะมีบตุรหลานท่ีมีความ
เจริญรุ่งเรือง แต่ตวัเองต้องทาํงานหนัก ใช้
แรงงานมาก ชีวิตในช่วงหนุ่มสาวค่อนข้าง
ลาํบาก แต่เป็นผูมี้อายยืุนยาว

      อวยัวะทีเ่ป็นทีส่ถติของธาตุทัง้ 5 แบ่งออกเป็นประธานภายนอกและประธาน

ภายใน ประธานภายนอกกค็อื อวยัวะหลกัทีแ่สดงถงึธาตุนัน้ๆ สว่นประธานภายใน

กค็อื อวยัวะภายในทีเ่ป็นหลกัซึง่แสดงถงึธาตุนัน้ ถา้ลกัษณะอวยัวะภายนอกเป็น

อยา่งไร เชน่ มสีคีลํ้า แดงชํ้า แสดงว่าอวยัวะภายในกจ็ะไมด่ดีว้ย

ธาตุ ประธานภายนอก ประธานภายใน

ทอง (กิมแช) หซู้าย ปอด

ไม้ (บกัแช) หขูวา ตบั

ไฟ (ฮ่วยแช) หน้าผาก หวัใจ

ดิน (โก้วแช) จมกู ม้าม

น้ํา (จุ้ยแช) ปาก ไต



8The Center of Experts for Training and Human Resource Development

N
gow

H
eng

N
gow

H
eng

“ห”ู บอกอะไรให้เราทราบบา้ง

ความเป็นมา ความอบอุ่นในวยัเดก็ ถ้าหไูม่เท่ากนั
      แสดงว่าพ่อแม่แยกทางกนั เพราะ หซู้าย-บิดา  

      หขูวา-มารดา

ชาติตระกลูหรือสภาพความเป็นอยู่ในวยัเดก็ พวกท่ีมีรปูหสูวย 
      จะมีชาติตระกลูท่ีดี

สขุภาพ  ว่าแขง็แรงหรือขีโ้รค  อายยืุนหรืออายสุัน้

ปัญญา ว่าฉลาดหรือไม่และยงับอกได้ว่าเก่งทางด้านทฤษฎีหรือปฏิบติั

มโนธรรม และศีลธรรมอนัดีงาม

ความสขุมุ ถ้าหเูลก็จะใจร้อน หใูหญ่จะสขุมุเยือกเยน็

ทรพัยสิ์น มรดก โชคลาภ มีผูใ้ห้การอปุถมัภห์รือต้องฟันฝ่าด้วยตนเอง

ยอดห ูเรียกว่า กาํแพงฟ้า (เทียนลุ้ม)
บง่บอกถึงความอบอุ่น ถ้าลกัษณะโค้ง กลมหรอืมน

สวยงาม แสดงถึงความสุข ความอบอุ่นจากครอบครวั

กลางห ูเรียกว่า กาํแพงมนุษย ์(หย่ิงลุ้ม)
ลกัษณะท่ีดี ต้องโค้ง มีขอบหนูอกและในโค้งนูนขนานกนั 

ลกัษณะไม่ดี คือขอบหใูนปล้ินออกมาทบัขอบหดู้านนอก

                      หรอืสงูกว่าของหดู้านนอก

ต่ิงห ูเรียกว่า กาํแพงดิน (ต่ีลุ้ม)
ต้องหนากลมหรอืโตเป็นตุ้มแก้ว  ถ้าทาํมมุเอียงเข้าหาปาก 

จะได้รบัมรดกตกทอด มีครอบครวัให้การสนับสนุนในเบือ้งต้น

ช่องหตู้องกว้าง ลึก และไม่คด
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ขอบหดู้านนอก
โค้ง กลม หนาได้รปู บง่บอกว่า เก่งทางด้าน

วิชาการ การคาํนวณ การวางแผน นโยบาย 

คิดค้นทฤษฎี

รหู ู
ต้องกว้าง ลึกและไม่คด ไม่ตีบและไม่เลก็ ในรหูมีูขนยาวเลก็น้อย

โดยเฉพาะผูช้าย บง่บอกถงึ การมีอายยืุนยาว สขุภาพแขง็แรง

และความสมดลุแห่งกามารมณ์

ขอบหดู้านใน
เก่งด้านการปฏิบติั การลงมือทาํ เอาจริงเอาจงั การเป็น

นักต่อสู้หรอืผูบ้กุเบิก จะเก่งในด้านการใช้ความสามารถ

เฉพาะตวัดี เช่น นักรอ้ง นักแสดง นักกีฬา ทหาร เป็นต้น

ถ้าขอบหดู้านนอกและในขนานกนั ถือว่าเป็นหท่ีูดีเลิศ

เพราะแสดงถึงความเก่งทัง้ทฤษฏีและปฏิบติั 

มีความคิดเป็นของตวัเอง เช่ือมัน่ใน
ตวัเอง  สติปัญญาดี มีความทะเยอ
ทะยานสงู แต่ไม่ค่อยมีทรพัยสิ์น

การเป็นผูมี้ความคิดอ่านน้อย

แต่มีทรพัยสิ์นมาก

อยู่ก่ึงกลางระหว่างค้ิวกบัปาก

ถือเป็นตาํแหน่งท่ีดีท่ีสดุ

หสูงู

หตูํา่

หรูะดบั

กลาง
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หทูัง้ 2 ข้างเสมอกนั  สมดลุกบัใบหน้า หแูดง ช่องหลึูกกว้างตรง
                                       จะประสบความสาํเรจ็ มีช่ือเสียง อายยืุน

หใูหญ่ หนา ใส ยาว  จะมีบญุบารมี และมีวาสนามาก อายยืุน

ต่ิงหเูหมือนไข่มกุ กลมหนาใส ผอ่งดัง่ตุ้มแก้ว  
      จะมีบญุและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคุ้มครอง รํา่รวย และประสบความสาํเรจ็

หสูงูกว่าค้ิว  ผูนั้น้จะฉลาดกว่าคนทัง้หลาย มีความทะเยอทะยาน
                          ประสบความสาํเรจ็เรว็กว่าคนอ่ืน

หใูหญ่ สวย มีขอบ  จะมีปัญญาดีมาก สามารถควบคมุตวัเองได้
                                     มีความสขุมุ และมีจิตใจเมตตา

หแูหลม เลก็ บาง ดาํแห้ง หเูหมือนหนู   จะลาํบากยากจน อาภพั
                                                                      อายสุัน้ ความคิดด้านร้าย

หเูลก็ บาง แห้ง   จะหาปัญญามิได้  จิตใจโลเล  เตม็ไปด้วยทิฐิ

หแูหลมทัง้บนและล่าง   จะใจร้าย  ใจแคบ  อาฆาตพยาบาท

หดูาํ แห้ง เหมือนใบไม้ร่วง   จะส้ินอายขุยัในเรว็วนั

หเูลก็บางได้รปูแต่ไม่มีขอบ   จะใจร้อน ใจน้อย ใจร้าย โง่เขลา
                                                     ไม่สามารถควบคมุตวัเองได้

คนผิวขาวหซีูดเหมือนไก่ต้ม คนผิวดาํหมีูสีเหมือนใบไม้แห้ง

ถือว่าธาตทุองดบั บคุคลนัน้จะส้ินอายขุยัในไม่ช้า



11The Center of Experts for Training and Human Resource Development

N
gow

H
eng

N
gow

H
eng

หน้าผากบอกอะไรเราบา้ง

๏ เรื่องของสติปัญญา  ความฉลาด  ความจาํ

๏ ความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์การจินตนาการ

๏ สมรรถภาพทางเพศ  ความรกัและคู่ครอง

๏ ยศถาบรรดาศกัด์ิ

๏ สมัผสัท่ีหก

ความสงูของผาก คอื 

ระหวา่งคิว้กบัไรผม

ดา้นบน

(ในกรณหีวัลา้น 

หวัเถกิ ใหเ้ลกิคิว้ขึน้

สดุรอยยน่ คอื ความ

สงูของหน้าผาก

สีสนัสดใส โค้งมน (ซ่ึงเป็นลกัษณะ
      ของฟ้า)  ออกสีชมพรูะเรื่อ

กว้างและนูนได้รปูสวย (ความกว้าง
      ของหน้าผากให้ดท่ีูขมบัทัง้ 2 ข้างด้วย)

ไม่มีรอยตาํหนิหรอืแผลเป็นใด ๆ 

มีไรผมชุ่มมนัเป็นระเบยีบสวยงาม  

อ่ิมเตม็ (โอ๋ยป้า)

กว้าง (โอ๋ยคัว่)

สงู (โอ๋ยกุย๊)

กลม (โอ๋ยอ๊ี)

ส่ีเหล่ียม (โอ๋ยซีปัง)

นูน (โอ๋ยจยุ)

มีความสดใส (โอ๋ยเชง็)
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มีเสกเส้นขึน้มาก 

ราศีไม่สดใส สีคลํา้มาก ด่างเป็นจดุขาวเหมือนผงแป้ง 
แสดงว่ากาํลงัมีความทกุข ์หรอือาจต้องเสียชีวิต 

แคบ ตํา่ ทรดุ บุม๋ ไม่อ่ิมเตม็  

มีสีแดงกลํา่ แดงชํา้ แดงอมดาํ แดงแสด แสดงว่าช่วงนัน้  
อาจจะประสบอบุติัเหต ุ สญูเสียทรพัยสิ์น  ช่ือเสียง 

ถ้ามีสีดาํออกเขียวคลํา้ บอกถึงสขุภาพไม่ดี ต้องเจบ็ป่วย 

ลกัษณะธาตุไฟดบั

เส้นเดียวยาวต่อกนั  
เป็นเส้นท่ีธรรมดา ไม่ดี ไม่ร้าย

2 เส้นขนานและยาวต่อกนั  
เป็นเส้นท่ีดีใช้ได้

3 เส้นขนานและยาวต่อกนั  
เป็นเส้นมงคล ประสบความสาํเรจ็ในหน้าท่ีการงาน 
อนาคตรุ่งเรือง 

ลกัษณะเหมือนตวัอกัษรจีน         
เป็นเส้นท่ีดีผูนั้น้จะมีความรุ่งเรือง มีความรู้
ความสามารถและมีคณุธรรม
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ลกัษณะเหมือนตวัอกัษรจีน           
เป็นเส้นท่ีดีเป็นมงคล จะมีอาํนาจ และมีสมัผสัท่ีหก

ลกัษณะเหมือนตวัอกัษรจีน           
จะเป็นคนท่ีรํา่รวยมีทรพัยสิ์นมาก โดยเฉพาะท่ีดิน

เส้นขนานกนัเป็นระเบยีบตัง้แต่ 5-10 เส้น  
มกัจะพบในคนท่ีใช้สมองมาก เช่น นักวิชาการ

อาจารยใ์นมหาวิทยาลยั

เสกเส้นไม่ดี มกัจะเป็นแนวตัง้ สัน้ ไม่เป็นระเบยีบ

ทาํให้การควบคมุตวัเองไม่ได้ ขาดการไตรต่รอง

เอนเอียงไปทางชัว่รา้ย หรอืมีปัญหาทางจิต
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       ค้ิวและดวงตา บง่บอกถึง ความเฉลียวฉลาดและ

พลงัท่ีแฝงอยู่ในรา่งกาย โดยแววตาท่ีใสเป็นประกาย

บอกถึงกาํลงัใจและความเช่ือมัน่ในตนเอง ดงัคาํจีน

ท่ีกล่าวเอาไว้ว่า “ชงเม้งฉุกไบง้ ัง่”

หลกัการ

พิจารณา

“ค้ิว”

เหล่ียมค้ิว (ไบก่กั)ตวัค้ิว (ไบซิ่ง)

หางค้ิว (ไบบ่ว้ย)หวัค้ิว (ไบเ่ท้า)

หลกัการ

พิจารณา

“ค้ิว”

เหล่ียมค้ิว (ไบก่กั)ตวัค้ิว (ไบซิ่ง)

หางค้ิว (ไบบ่ว้ย)หวัค้ิว (ไบเ่ท้า)

 ให้ดวู่าค้ิวนัน้สงูหรอืตํา่ โดยยึดตาเป็นหลกั
 ดวู่ายาวหรอืสัน้ จากหวัค้ิวถึงหางค้ิว
 เป็นระเบยีบหรอืยุ่งเหยิง
 สดใสเป็นเงา เหลือง และแห้ง
 ขนค้ิวหยาบหรือละเอียด, หนาหรอืบาง
 เสมอกนัหรอืไม่เสมอกนั
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 ขนค้ิวต้องละเอียด มีสีมนัวาว

 ขนค้ิวขึน้ถ่ี หรอืห่างสมํา่เสมอกนั

 หางค้ิวยาวจดตา หรือเลยหางตา

 ค้ิวได้รปูสมดลุกบัใบหน้า

 หว่างค้ิวกว้าง ค้ิวไม่ใกล้ตา ไม่สงูหรอืตํา่เกินไป

 ห้ามมีตาํหนิ บาดแผล หรอืสัน้ (ไม่ถึงหางตา)

 ค้ิวออกสีเหลือง บางและแห้ง

 ค้ิวแตกกระจาย ไมมี่ระเบียบ

 ค้ิวขาดไมเ่ช่ือมต่อกนั

 ขนค้ิวย้อนกลบั หาหวัค้ิว

 ค้ิวตํา่จนชิดตา

 หวัค้ิวชิดกนั
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“นัยน์ตาของมนุษย ์ถือว่าประเสริฐสดุ เพราะ

  บง่บอกถึงอารมณ์  จิตใจ  ตาซ่ือใจซ่ือ  ตามีพลงั

  จิตใจมีพลงั  ตาเห้ียมโหด บง่บอกจิตใจอาํมหิต

  จึงเป็นฐานของจิตใจ โดยเฉพาะเป็นจดุเดียว

  ท่ีซ่อนความรูสึ้กไว้ข้างใน”

ท่านเม่งจือ้กล่าวไว้

การพิจารณาลกัษณะ “ตา” ท่ีดี

 นัยน์ตาทัง้ 2 ข้าง สีขาวกใ็ห้ขาวบริสทุธ์ิ ดาํกใ็ห้ดาํดัง่นิล
       และมีประกายตาสดใส

 ตาท่ีดีต้องยาวรี และซ่อนตาดาํ (เปลือกตาปิดตาดาํ
       ด้านบนและด้านล่าง) ตาดาํต้องไม่ลอย 

 ผูท่ี้มีความเฉลียวฉลาด สติปัญญาดี ตาจะต้องมีลกัษณะ
- ตาดาํมีสีดาํสนิทดัง่นิล
- ตายาวรี ดจุรปูตาช้าง ดแูจ่มใส แต่ไม่แขง็กร้าว
- ตาดดูแุต่ไม่ด ุ(มีประกาย) ดมีูอาํนาจ แต่ไม่โหดเห้ียม

- ดสูะอาดไม่ล่อกแล่ก (ไม่กลอกตาเรว็)

- ดสูะอาดไมล่่อกแล่ก (ไม่กลอกตาเรว็)
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การพิจารณาลกัษณะ “ตา” ท่ีไม่ดี

- ดสูะอาดไม่ล่อกแล่ก (ไม่กลอกตาเรว็)

การพิจารณาลกัษณะ “ตา” ท่ีดี

 ถ้าตาโต ไม่โปนพองหรอืถลน ผูนั้น้ย่อมมีวาสนา จะ

       ประสบความสาํเรจ็และรํา่รวย (เหมือนตาคนโบราณ)

 ผูใ้ดมีตาแจ่มใส สวยงาม ย่อมสนับสนุนผูอ่ื้นให้บรรลุ

       ในภารกิจ (ตาของหวัหน้างาน/ผูบ้ริหาร, สามี/ภรรยา)

 ถ้าตาโต ตาใหญ่ ตาดาํตาขาวชดัเจน ใบหน้าสว่างมีราศี
       สดใสผู้นัน้จะซ่ือสตัย ์ใจดี มีปัญญา และรํา่รวย

 นัยน์ตากล้าแขง็ มีพลงัพุ่งตรงแน่วแน่มัน่คง บง่บอกถึง
       พลงัสมาธิ จะมีอาํนาจเหนือคนอ่ืน  ชีวิตมีแต่ความสขุ

 ตาขาวมากกว่าตาดาํ ตาขาวมีสีเหลือง และมีเส้นสีแดง
       ว่ิงเข้าหาตาดาํ  ผูนั้น้จะประสบหายนะ พลดัพราก ตาย

 ลกัษณะตาผูท่ี้จะอายสุัน้ ตายไม่ดี หรอืตายด้วยคมอาวธุ

- มีเส้นสีแดงว่ิงเข้าหาตาดาํ
- ดวงตาพองถลน หนังตาหุ้มไม่สนิท
- ตาขุ่นมวั หรือซีดคล้ายตาปลาตาย
- ตาขาวเปิด 4 ทิศ เหมือนไมมี่เปลือกตาหุ้มอยู่

 ถ้าตาทัง้ 2 ข้างอยู่ชิดกนัมาก และกลอกไปมาบอ่ย ผูนั้น้
       จะเป็นคนไม่ซ่ือตรง เช่ือถือไม่ได้ คดในข้องอในกระดกู
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การพิจารณาลกัษณะ “ตา” ท่ีไม่ดี

- ดสูะอาดไม่ล่อกแล่ก (ไม่กลอกตาเรว็)

การพิจารณาลกัษณะ “ตา” ท่ีไม่ดี

 ตาเช่ือม มีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่เสมอ (ตาเซก็ส)์ จะเป็นคน
       ขีร้ะแวง ไม่ไว้ใจคนอ่ืน แต่มีพลงัด้านกามารมณ์สงู

 ตาเลก็ รปูตาสัน้ ตาแบน ไม่มีแวว ผูนั้น้จะเป็นคน
       โง่เขลา เบาปัญญา ไม่ค่อยมีความคิด 

 ตาเลก็และลึก จะเป็นคนใจคอคบัแคบ ไม่น่าไว้วางใจ

       ไม่ชอบคบค้าสมาคมกบัใคร  ชอบเกบ็ตวั  มีนิสยั

       ประหลาด

 ตานูนและโปน มองคนด้วยหางตา จะเป็นผูม้กัมาก
       ในกาม มีนิสยัเย่ียงโจร

 ตาแดงอมเหลือง ไม่มีแวว ผูนั้น้จะส้ินอายขุยัตัง้แต่
       เยาวว์ยั

 ผูห้ญิงท่ีตาเหมือนคนรอ้งไห้ จะไม่ค่อยแขง็แรง และ
       มกัจะให้โทษแก่สามีและบตุร ถ้าเป็นชายจะอาภพั

       ยากจน โดดเด่ียว

 ผูห้ญิงท่ีมีตาดาํมากเกินไป มกัเป็นคนไม่ซ่ือตรง ทุจริต
       เหน็แก่ตวั ชอบเอาเปรียบคนอ่ืน มองท่ีผลประโยชน์

       ของตวัเองเป็นหลกั
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 เป็นวงัแห่งมนุษย ์คือ ชีวิตจะดาํรงอยู่ ย่ิงใหญ่ แตกดบั
       ขึน้อยู่กบัจมกูทัง้ส้ิน (แดนเกิดและแดนดบั)

 เป็นท่ีสดุแห่งพลงัคือพลงัทัง้มวลขึน้อยู่กบัจมกูเป็นหลกั

 เป็นจดุท่ีบง่บอกถึงความรบัผิดชอบทัง้หลาย
- อาํนาจ / วาสนา

- ครอบครวั

- บริวาร

- อดุมการณ์

- สขุภาพ

- โชคลาภ / ทรพัยสิ์น

- บตุรหลาน

- ความรวดเรว็ในการตดัสินใจ

ความสาํคญัของจมกู

ความสาํคญัของจมกู

 เป็นท่ีรวมแห่งกาํลงัของมนุษย ์พิจารณาจากสีสนัของ
       จมูก

๏ จมกูเป็นสีแดงเพลิงตลอดเวลา บง่บอกว่า เป็นคนท่ีชอบเล่น

    การพนัน ชอบเส่ียงโชค

๏ จมกูเป็นสีเทา บง่บอกว่า จะประสบความยุ่งยากในเร่ืองการเงิน

    และการปกครอง

๏ จมกูเป็นสีดาํคลํา้/เขียว บง่บอกว่า ให้ระวงัเร่ืองสขุภาพ 

    จะมีเคราะห์

๏ หน้าสดใส แต่จมกูมีสีคลํา้กว่าหน้ามาก  บง่บอกว่า เป็นคน

    ทาํงานหนัก มีปัญหามาก 
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ลกัษณะต้องห้ามของจมกู

 ห้ามคมเกินไป (มอ๋คะไหล่)  
        ไม่ควรมีลกัษณะคมเพราะจะเป็นคนไม่ซ่ือสตัย์

 ห้ามแหลมเกินไป (มอ๋คะเจียม)  
        ไม่ควรแหลมเพราะจะเป็นคนชอบเอาเปรียบผูอ่ื้น

 ห้ามเชิดจนเหน็รจูมกู (มอ๋คะเฮ่ียง)  
        เป็นคนท่ีเช่ือมัน่ในตวัเองมากชอบเอาเปรียบผูอ่ื้น

 ห้ามแบน (มอ๋คะบิ)  
        มกัจะตกเป็นเบีย้ล่าง และโดนเอาเปรียบอยู่เสมอ

 ห้ามเบีย้ว (มอ๋คะฉัว้)  เพราะจะเป็นคนท่ีมีจิตใจไมม่ ัน่คง

ลกัษณะ “จมกู” ท่ีดี

๏ สนัจมกูตรง ไม่คด ไม่หกังอ ไม่มีรอยผา่ตรงปลายจมกู 

    ไม่เป็นลอน ไม่เห่ียวย่น ไม่หมองคลํา้

๏ ฮวบเหลง็ยาว ลึก ชดั เนินเหนือริมฝีปากมีเน้ืออ่ิมเตม็ 

    ไม่ทรดุ ไม่มีเสกเส้น

๏ ปลายจมกูเป็นเหล่ียม (ซาซวั) ปีกจมกูทัง้สองข้างหนา 

    มีเน้ืออ่ิมเตม็ทัง้ 2 ข้าง
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ลกัษณะ “จมกู” ท่ีไม่ดี

- ดสูะอาดไม่ล่อกแล่ก (ไม่กลอกตาเรว็)

ลกัษณะ “จมกู” ท่ีไม่ดี

 จมูกตรงกลาง (น้ีเจ่ีย) เบีย้ว จะเป็นคนไม่ซ่ือสตัย ์
       อกตญั� ูบง่บอกถึงหายนะ คดีความ หรืออบุติัเหตุ

 จมูกคมเหมือนดาบ บาง คด จะเป็นคนไม่ซ่ือสตัย ์
       มกัจะประสบเคราะหก์รรมตอนอายเุดินมาถึงจมกู

 จมูกสงูโด่ง ไม่มีแก้ม ซาซวัไม่อ่ิม จะเป็นคนโดดเด่ียว
       ไม่มีบริวาร และคู่ชีวิต

 ปลายจมกูยาว เหน็รจูมกูชดั ปีกจมกูบาง จะเป็นคน

       ไม่มีบริวาร ไม่มีความรบัผิดชอบ ยากจน เกบ็เงินไม่อยู่

 จมูกใหญ่ โหนกแก้มสงูมาก จะเป็นคนบา้อาํนาจ 
       ทะเยอทะยานเกินไป (พวกเผดจ็การ) ไม่เคารพ
       กฎระเบียบ กฎหมาย

 จมกูเหมือนจะงอยปากนกแก้ว (จมกูแมม่ด) เป็นคน

       ชอบเอาเปรียบผูอ่ื้น เหน็แก่ตวั ใจดาํ ละโมบ 

 จมูกท่ีเชิดเหน็รจูมกูชดั จะเกบ็ออมเงินทองไม่ค่อยได้ 

                              - ถ้าเป็นชายให้ไว้หนวด

       - ถ้าเป็นหญิงให้ดแูลรกัษาฟันให้สวยงาม

การแก้
โหงวเฮ้ง
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บง่บอกถึง ระบบการจดัสรรการเงินท่ีได้มา ถ้าเหน็รจูมกู
ใหญ่ชดัเจน แสดงว่าเป็นคนกล้าใช้กล้าจ่าย

รจูมกูสามเหล่ียม  บง่บอกว่า ชีวิตจะมีแต่ความทุกข์

อีกทัง้ยงัมีนิสยัละโมบ ถือเป็นจมกูท่ีแย่ท่ีสดุ

รจูมกูรปูไข่  บง่บอกว่า เป็นคนท่ีใช้จ่ายง่าย แต่กส็ามารถ

เกบ็ออมได้ ไม่ชอบการพนัน ได้เงินจากการประกอบอาชีพ

รจูมกูกลม  บง่บอกว่า เป็นคนท่ีตดัสินใจเฉียบขาด 

มีความประนีประนอม กล้าได้กล้าเสีย

รจูมกูบาง  บง่บอกว่า เป็นคนท่ีอ่อนไหวง่าย ขีเ้กรงใจ

ห่วงใยผูอ่ื้น ไม่ค่อยประสบความสาํเรจ็ในการทาํงาน หรือ

ทาํธรุกิจ มกัจะตกเป็นเบีย้ล่าง

     โหนกแก้ม บง่บอกถึง อารมณ์ การต่อสู้ การเอาชนะ

กล้าคิดกล้าทาํ 

     โหนกแก้มสงูใหญ่ แสดงถงึเป็นคนมนิีสยัชอบต่อสู ้ไมท่อ้

ต่ออุปสรรคใดๆ ปรารถนาทีจ่ะเอาชนะ แบบกลา้คดิกลา้ทาํ

จนกวา่จะประสบความสาํเรจ็

     โหนกแก้มตํา่และเลก็ อารมณ์ในการต่อสูจ้ะน้อยและความ

กลา้หาญกจ็ะน้อยดว้ย
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ถ้าโหนกแก้มสงู หว่างค้ิวเตม็ ตาดาํเป็นดาํ ขาวเป็นขาว
      ผูนั้น้จะมีอาํนาจและมีบญุมาก ได้เป็นระดบัผูนํ้า 

ถ้าโหนกแก้มสงู มีเน้ือหุ้ม แก้มทัง้ 2 ข้างมีเน้ืออ่ิมเตม็
      ผูนั้น้จะมีทรพัยส์มบติับริบรูณ์ตัง้แต่วยักลางคน

ถ้าจมกูโด่งมีเน้ือ แก้มทัง้ 2 ข้างผอ่งใส มีเน้ือเตม็ ผูนั้น้
      จะมีคณุธรรม และเมตตาสงู 

ถ้าผูห้ญิงมีโหนกแก้มทัง้ 2 ข้างมีเน้ืออ่ิมเตม็ จะเป็นคน
      ท่ีมีการจดัการ หรือการบริหารได้ดีกว่าสามี

ถ้าโหนกแก้มตํา่และแหลม ผูนั้น้จะยากจน ไม่ค่อยมี
      ทรพัยสิ์นถ้าเป็นหญิงจะมีสามีหลายคน (ใช้สามีเปลือง)

ถ้าโหนกแก้มสงูล้น จมกูแบนและตํา่ ผูนั้น้จะเกบ็รกัษา
      ทรพัยส์มบติัไว้ไม่ได้

ถ้าโหนกแก้มสงู ตาโต ค้ิวตํา่ หน้ายาว ผูนั้น้เป็นคนท่ีซ่ือ
      และตกเป็นเบีย้ล่างคนอ่ืนเสมอ จนกลายเป็นคนโง่
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ริมฝีปากบน-ล่าง ถ้าเป็นชายริมฝีปากบนต้อง
      หนากว่าริมฝีปากล่าง (ถ้าเป็นหญิงให้กลบักนั)

มมุปากให้มีรอยบุม๋เลก็น้อย
      หรือมีเส้นยาวถึงคาง (ฮวบเหลง็)

เสกเส้นบนริมฝีปากย่ิงมากย่ิงดี แต่ต้องละเอียด
      เหมือนกลีบดอกไม้ ริมฝีปากมีสีแดงหรือชมพู

เวลาปิดปาก แลดเูป็นเส้นตรงเสมอกนั ไม่เบีย้ว จู๋

ไม่นูนจนปิดไมมิ่ด หรือยบุจนเหน็ได้ชดั

ต้องมีน้ําเสียงกงัวาน ใส สมํา่เสมอ (ต้นเสียง กลาง ปลาย)

มีล้ินท่ีหนา ใหญ่ ไม่แห้ง

ถ้ามีครบทัง้ 7 อย่าง เมือ่อายเุดินถึงปาก กจ็ะรุ่งเรืองแน่นอน

ปากแหลม บง่บอกถึง ความโหดเห้ียม ไม่มีเมตตา

ปากเบีย้ว  บง่บอกถึง  การพดูจาโกหกมดเทจ็
                                           มีโรคภยัมาเบยีดเบยีน

ปากจูเ๋หมือนปากท่ีกาํลงัเป่าไฟ บง่บอกถึง อายขุยัจะสัน้
                                                         ยากจน  ข้นแค้น

ฮวบเหลง็เข้าปาก จะเป็นคนอดอยาก หรอือดตาย

ปากไม่มีเสกเส้น  บง่บอกว่า เป็นคนชอบพดูปด
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ความสาํคญัของ “ล้ิน”

ปราชญโ์บราณ อนุโลมให้ล้ินเป็นธาตน้ํุา ฉะนัน้

จึงมีน้ําฉ่ําอยู่บนล้ินตลอดเวลา และยงัเปรียบล้ิน

เป็นท่ีอยู่อาศยัของเสนาบดี ล้ินจะเป็นตวักาํหนด

ของการพดู การได้การเสีย ความวุ่นวายหรือสงบ

สขุ ขึน้อยู่กบัล้ิน

ลกัษณะของ “ล้ิน” ท่ีดี

 ล้ินท่ีดีจะต้องตรงเรียบ ยาว ใหญ่ สีสดใส เตม็ปาก
      จะเป็นคนท่ีรํา่รวยและอายยืุน

 ล้ินสีแดง มนัวาว แดงระเรื่อ จะเป็นคนท่ีมีความรุง่เรือง
     มีวาสนาสงู ได้ดาํรงตาํแหน่งในระดบัสงู

 ล้ินแดง ล้ินเลก็ ล้ินยาว จะเป็นคนท่ีฉลาดและใจกล้า
     (ล้ินยาว พิจารณาตอนแลบล้ินเลียได้ถึงปลายจมกู)

 ถ้ามีไฝดาํบนล้ิน จะอดุมด้วยเครื่องอปุโภค/บริโภคมาก
     มีเทวดารกัษา แคล้วคลาดจากคณุไสยต่างๆ
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ลกัษณะของ “ล้ิน” ท่ีไม่ดี

 ล้ินเลก็ ยาว แหลมและบางแคบ จะเป็นคนเจ้าเล่ห ์นิสยั
     เหมือนโจร พดูจากลบักลอก

 ล้ินใหญ่แต่บาง ผูนั้น้เจรจาเอาความมิได้ พดูเทจ็ตลอด

 ล้ินเลก็และสัน้ จะเป็นคนโง่เขลา เบาปัญญา ยากจน

 ถ้ายงัไม่ทนัพดูกเ็หน็ล้ินออกมาก่อนแล้ว จะเป็นคนขีค้ยุ
      หาความจริงมิได้

 ถ้ายงัไม่ทนัพดูแต่ใช้ล้ินเลียริมฝีปาก จะเป็นคนมกัมาก
      ในกามารมณ์

เวลา วนั เดือน ปีเกิดดี แต่ทาํไมโหงวเฮ้งไม่ดี

โหงวเฮ้งเปล่ียนไปตามการกระทาํ

การทาํดีหรือชัว่ ทาํให้โหงวเฮ้งเปล่ียนได้ เช่น คนท่ี

โหงวเฮ้งไม่ดี หเูลก็ กรามไมมี่เน้ือ เม่ือปฏิบติัธรรม 

กจ็ะทาํให้หน้าอ่ิมเอิบขึน้ แววตาดีขึน้ ผิวพรรณสดใส 

โหงวเฮ้งเปล่ียนไปตามกรรม

การเกิดอบุติัเหต ุทาํให้อวยัวะบนใบหน้าเปล่ียนได้

เช่น หน้าผากแหว่ง ตาบอดไปข้างหน่ึง ทาํให้การ

ดาํเนินชีวิตไม่มีความสขุ แห้งแล้ง มีแต่ความทุกข ์

และเหน่ือยยาก
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เวลา วนั เดือน ปีเกิดดี แต่ทาํไมโหงวเฮ้งไม่ดี

ลกัษณะร้าย 4 ประการท่ีควรระวงั

โหงวเฮ้งเปล่ียนไปตามการปรงุแต่ง (ศลัยกรรม)

การเปล่ียนลกัษณะของอวยัวะบนใบหน้าเป็นแบบไหน ชีวิตกจ็ะ 

เปล่ียนไปตามนัน้ เช่น

     - จมกูท่ีทรดุตํา่  แสดงว่าเป็นคนโลเล

     - จมกูโด่งขึน้  แสดงว่าการตดัสินใจจะดีขึน้

                            เพราะสนัจมกู แสดงถึงความเรว็ในการตดัสินใจ

                            (การศลัยกรรมจมกู จะทาํให้การตดัสินใจเปล่ียนไป)

     - ทาํตา 2 ชัน้  แสดงว่าผูนั้น้ต้องได้ทรพัยสิ์นท่ีมีตาํหนิถึงจะมี

                            ความสขุ เพราะเปลือกตาหมายถึงทรพัยสิ์น

 ขนค้ิวช้ีขึน้ข้างบนทุกเส้น  จะเป็นคนทะเยอทะยาน
      คิดการใหญ่ ทาํทกุวิธีการเพ่ือให้บรรลคุวามสาํเรจ็

 ขนค้ิวบริเวณหวัค้ิว (ไบเ่ท้า) ชิดกนั มองเหน็เป็นเส้นตรง 
      จะเป็นคนท่ีเหน็แก่ตวั เจ้าอารมณ์ 

 คางเส้ียมแหลม เหมือนลกัษณะของสนัุขจ้ิงจอก เป็นคน
      ไม่ห่วงใยครอบครวั  ชอบเอาเปรียบคนอ่ืน ไม่ซ่ือสตัย ์

      และไม่มีความกตญั�ู

 จมกูนกแก้ว หรอืเหมือนตะขอ ลกัษณะจมกูจะแหลม 
      ปลายจมกูจะงุ้มลง  จะเป็นคนโหดเห้ียม  เหน็แก่ตวั 
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