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 ศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นภูมิปัญญาจีนโบราณและยงัคงได้รับความเช่ือถือในปัจจบุนั ซึ่งเข้า
มามีบทบาทในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน    โปรแกรมเก่ียวกบัการประเมินฮวงจุ้ยภายใน
บ้านท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัยังไม่สามารถให้ข้อมูลท่ีนกัออกแบบต้องการได้  เช่น ตําแหน่งการจดัวาง
เฟอร์นิเจอร์ ทําให้นกัออกแบบท่ีไม่มีความรู้เก่ียวกบัฮวงจุ้ยอย่างลึกซึง้ไม่สามารถนําข้อมลูมาใช้ใน
การจดัวางและออกแบบภายในได้      ผู้ออกแบบต้องใช้เวลามากในการหาข้อมลูเก่ียวกบัฮวงจุ้ย
ทําให้เสียเวลาในการทํางาน    

 งานวิจัยครัง้ นี มี้วัตถุประสงค์ท่ีจะพัฒนาโปรแกรมเสริม ( Plugin) ในโปรแกรม 
SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีนกัออกแบบภายในนิยมใช้ในจดัวางการออกแบบภายในเบือ้งต้น  
(Preliminary Design )  เพ่ือใช้วิเคราะห์แบบร่างงานออกแบบภายในตามหลกัฮวงจุ้ยตัง้แตข่ัน้ตอน
การทําแบบร่างอนัจะชว่ยลดระยะเวลาการออกแบบให้น้อยลงและลดการแก้ไขงาน 
 การพัฒนาโปรแกรมเสริมใช้พืน้ฐานภาษาคอมพิวเตอร์  Ruby ร่วมกับ SketchUp  
Ruby API  ในการสร้างชดุคําสัง่ควบคมุการทํางานของโปรแกรม SketchUp เพ่ือรวบรวมข้อมูล
จากแบบจําลองของโปรแกรม SketchUp และใช้ในการวิเคราะห์ 
  ผลท่ีได้จากการพัฒนาคือ  โปรแกรมเสริม (Plugin) ในโปรแกรม SketchUp ท่ี
สามารถนําข้อมูลจากแบบร่างงานออกแบบภายใน (Preliminary Design) มาวิเคราะห์ตามหลกั 
ฮวงจุ้ย    ซึ่งผู้ ใช้งานจะได้รับข้อมลูฮวงจุ้ยก่อนการออกแบบและหลงัจากวิเคราะห์แบบร่างแล้วจะ
ได้ข้อมลูการจดัวางตําแหน่งห้อง   ตําแหน่งเฟอร์นิเจอร์  และสีท่ีใช้ตกแตง่ภายในตามหลกัฮวงจุ้ย  
โปรแกรมจะแสดงผลโดยใช้สีเป็นสญัลกัษณ์แสดงบนพืน้ผิวของแบบจําลอง  เพ่ือเป็นแนวทางใน
ปรับปรุงการจดัวางเฟอร์นิเจอร์และออกแบบภายใน 
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 Feng Shui is one of the ancient Chinese intelligences and can be trusted until today. 
Nowadays, Feng Shui plays a role in the interior design process. Typical Feng Shui evaluation 
software of the house can't provide information which designer needed such as furniture 
layout and room position. This makes interior designer without deeply Feng Shui knowledge 
can't arrange rooms and adjust interior design furniture properly. Designer must spend a lot of 
time  finding information related to Feng Shui, this is such a waste of time.  
 The objective of this study is to develop plug-in for Sketchup, one of the most 
popular software that interior  designers use for preliminary design phase, to evaluate Feng 
Shui principles compliant of the design layout since the beginning of preliminary design to 
reduce design time and also correction works later.  
 The plug-in development, using the Ruby language, including with SketchUp Ruby 
API (Application Programming Interface), to create sets of commands to control SketchUp 
working and collect related information from SketchUp model and use them to evaluate the 
compliance. 
 The result of the development is the SketchUp plug-in which using preliminary 
design layout to evaluate the compliance with Feng Shui home design principles. User will 
receive related Feng Shui information of the design. The evaluation will provide room position, 
furniture layout in the room and interior design color which compile to Feng Shui principles. 
The SketchUp plug-in will display results of Feng Shui compliant by highlight color of model 
surface as guidelines for improving furniture layout and interior design. 
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 วิทยานิพนธ์หรือการพฒันาโปรแกรมในครัง้นีสํ้าเร็จได้ เพราะได้รับความกรุณาจาก 
ผศ.ดร.ปรีชญา มหทัธนทวี และ รศ. ฐิติพฒัน์ ประทานทรัพย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ท่ีคอยกรุณาให้คําแนะนําและคําปรึกษาทัง้เร่ืองของข้อกฎหมายและแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรม รวมถึง อ. ประยทุธ พนัธุลาภ ท่ีให้ทัง้ความรู้พืน้ฐาน ให้ความช่วยเหลือและให้คําแนะนํา
ทางด้านเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาโปรแกรม 
 ขอขอบคณุประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท่ีให้คําแนะนํา 
และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการพฒันาโปรแกรม ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีมี้ความ
ถกูต้องและสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ผู้วิจยัขอขอบคณุในความกรุณาของทกุทา่นเป็นอยา่งสงู 
 ขอบคณุบริษัท Fell Green Design  บริษัท Nuvar Design บริษัทโฟร์พฒันาอินทีเรีย 
และบริษัทเวชสรรค์การก่อสร้าง ท่ีให้ข้อมลูและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการออกแบบภายในกบัฮวงจุ้ย 

 ขอบคณุผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รตอ.อนชุา แพง่เกสร และอาจารย์ไพบลูย์ จิรประเสริฐกลุ 
ท่ีให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการค้นหาข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการออกแบบภายในตามหลกั      ฮวงจุ้ย 

 ขอบคุณอ.มาศ เคหาสน์ธรรม  ซินแสเทียนเต็ก และ อ.เลิศ เจริญทรัพย์ ท่ีให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการค้นหาข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับฮวงจุ้ ย  ขัน้ตอนการวิเคราะห์  วิธี การ
แก้ปัญหาเก่ียวกบัการออกแบบภายในตามหลกัฮวงจุ้ยและข้อเสนอแนะในการทําโปรแกรม 

 ขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ น้องชาย คุณลุง และคุณป้าท่ีให้อุปกรณ์ในการศึกษา ให้
โอกาส ให้เวลาและให้กําลงัใจในการศกึษาและพฒันาโปรแกรม 

 คณุคา่หรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์หรือการพฒันาโปรแกรมในครัง้นี ้ผู้วิจยั
ขอมอบให้กบัพอ่ แม่ ครูอาจารย์ทกุท่านท่ีอบรมสัง่สอน แนะนํา ให้การสนบัสนุนและให้กําลงัใจ
อยา่งดียิ่งเสมอ 
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