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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. 
 
 

Department of Architectural Technology         Graduate School, Silpakorn University 
Student’s signature..............................................                 Academic Year 2013 
Thesis Advisors’ signature   1……………………….……..….... 2……………………….……..… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
 

 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 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ..................................................................................................... ง 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ ................................................................................................ จ 
กิตตกิรรมประกาศ ...................................................................................................... ฉ 
สารบญัตาราง ............................................................................................................. ญ 
สารบญัภาพ ............................................................................................................... ฏ 
บทท่ี  
1 บทน า ............................................................................................................... 1 
  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา..................................................... 1 
  วตัถปุระสงค์ของการศกึษา ....................................................................... 3 
  ขอบเขตของการศกึษา .............................................................................. 3 
  วิธีการด าเนินการพฒันาโปรแกรม ............................................................. 4 
  นิยามศพัท์เฉพาะ ...................................................................................... 4 

2 เอกสารและโปรแกรมท่ีเก่ียวข้อง ......................................................................... 6 
  ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัฮวงจุ้ย ....................................................................... 6 
   ความหมายของฮวงจุ้ย .................................................................... 7 
   ต้นก าเนิดของความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ย ................................................... 8 
   ฮวงจุ้ยกบัความเช่ือของชาวจีน ......................................................... 13 
   หลกัการพิจารณาฮวงจุ้ย .................................................................. 15 
   ประเภทของฮวงจุ้ย........................................................................... 18 
   ส านกัตา่งๆของฮวงจุ้ย ..................................................................... 20 
  งานเอกสารและวิจยัท่ีเก่ียวข้อง................................................................... 23 
  โปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกบัฮวงจุ้ย ................................................................... 25 
   โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยคุ ............................................................... 25 
   โปรแกรมตลบัเมตรฮวงจุ้ย ................................................................ 28 
   โปรแกรมบ้านแปดทิศ ...................................................................... 29 
   โปรแกรมดาวเก้ายคุระบบเฮ่ียงคง .................................................... 30 
   โปรแกรมซินแสออนไลน์ .................................................................. 31 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 
 

บทท่ี หน้า 
  วฏัจกัรโครงการและล าดบัขัน้ตอนการท างานของนกัออกแบบตกแตง่ภายใน       

และซินแส ..................................................................................... 
 

33 
  กรณีศกึษา .............................................................................................  35 
   กรณีศกึษาบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 450  ตร.ม. ท่ีจอดรถ 2  

คนั  ................................................................................... 
 

35 
   กรณีศกึษาบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 400 ตารางเมตรท่ีจอดรถ 

2 คนั  ................................................................................. 
 

41 
   กรณีศกึษาบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 1,000   ตารางเมตรท่ีจอด 

           รถ 6 คนั  ........................................................................... 
 

45 
3 กระบวนการพฒันาโปรแกรม................................................................................ 57 
  ประเดน็ในการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย.................................................................... 57 
  สรุปข้อก าหนดของฮวงจุ้ยจากหลายส านกั .................................................. 62 
   หลกัการจดัวาง ............................................................................... 62 
   รูปร่าง-รูปทรง ................................................................................. 73 
   พืน้ท่ีห้องและการจดัวางเคร่ืองเรือน .................................................. 80 
   องค์ประกอบของบ้าน ..................................................................... 162 
  สรุปความขดัแย้งของฮวงจุ้ยหลายส านกั .................................................... 204 
   ความขดัแย้งของฮวงจุ้ยหลายส านกัในส่วนหลกัการจดัวาง.................. 204 
   ความขดัแย้งของฮวงจุ้ยหลายส านกัในส่วนพืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 

เคร่ืองเรือน ......................................................................... 
 

206 
   ความขดัแย้งของฮวงจุ้ยหลายส านกัในส่วนองค์ประกอบเชิงพืน้ที ........ 210 

4 กระบวนการพฒันาโปรแกรมเสริม ....................................................................... 215 
  การก าหนดความสามารถของโปรแกรม .................................................. 215 
   เคร่ืองมือพืน้ฐานส าหรับการพฒันาโปรแกรม .............................................. 215 
  ขัน้ตอนการท างานของโปรแกรมเสริม ......................................................... 221 
   น าไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้าสูโ่ปรแกรม SketchUp ......................... 223 
   การปรับขนาดแบบร่างในโปรแกรม SketchUp ................................. 224 
   การสร้าง Face พืน้ห้อง และการก าหนดช่ือห้อง  ................................ 226 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 
 

บทท่ี หน้า 
   การวิเคราะห์ต าแหนง่ศนูย์กลางบ้านและศนูย์กลางห้อง  .................... 231 
   ก าหนดต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ ต าแหนง่อปุกรณ์ครัว ต าแหนง่ประต ู........ 236 
   การก าหนดต าแหนง่ประตทูางเข้าหลกั  ............................................. 244 
   การก าหนดทิศเหนือของแบบจ าลอง  ................................................ 246 
   ก าหนดต าแหนง่จดุ Reference point  of  floor  ................................ 247 
   การวิเคราะห์ต าแหนง่ห้องตามหลกักวับ้าน   ..................................... 250 
   การวิเคราะห์ต าแหนง่ห้องตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย .............................. 257 
   การก าหนดต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย ..................... 272 

5 ผลการศกึษา ..................................................................................................... 279 
  การติดตัง้โปรแกรม.................................................................................... 279 
   โปรแกรม SketchUp ....................................................................... 279 
   การติดตัง้ Ruby Toolbar ................................................................. 283 
   การติดตัง้โปรแกรมฮวงจุ้ย ................................................................ 284 
  วิธีการใช้งานโปรแกรมฮวงจุ้ย .................................................................... 290 
   รายละเอียดของกรณีทดสอบ .......................................................... 290 
   สิ่งท่ีมณัฑนากรต้องการทราบ ........................................................... 290 
   การประเมินฮวงจุ้ยภายในบ้านของซินแส ........................................ 290 
   วิธีการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยบ้านด้วยโปรแกรมฮวงจุ้ย ................................ 292 
  ผลการทดสอบโปรแกรมฮวงจุ้ยโดยนกัออกแบบภายใน ................................ 307 
   การเตรียมการก่อนการทดสอบโปแกรม  ........................................... 307 
   การทดสอบโปรแกรม  ..................................................................... 308 
   ผลการทดสอบ  ............................................................................. 308 

6 สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ ..................................................................... 309 
  สรุปผลการศกึษา ..................................................................................... 309 
  ปัญหาและอปุสรรค  ................................................................................. 311 
  ข้อเสนอแนะ   ......................................................................................... 311 

รายการอ้างอิง ............................................................................................................ 312 
ประวตัผิู้วิจยั .............................................................................................................       313 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งธาตทุิศ ปีเกิด  สี และสญัลกัษณ์  .................................. 17 
2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ศกึษา ................................................................................ 35 
3 แสดงงบประมาณโครงการบ้านพกัอาศยั  2  ชัน้ขนาด 450 ตร.ม. .................. 36 
4 แสดงระยะเวลาด าเนินโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ขนาด 450  ตร.ม.  .......... 36 
5 แสดงระยะเวลาและงบประมาณท่ีเพิ่มขึน้ของโครงการท่ีมีซินแสเข้ามาเก่ียวข้อง 

          ในโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ขนาด 450  ตร.ม.  ............................... 
 

39 
6 แสดงงบประมาณโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 400 ตารางเมตร ... 41 
7 แสดงระยะเวลาด าเนินโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ขนาด 400 ตร.ม. .............. 41 
8 แสดงระยะเวลาและงบประมาณท่ีเพิ่มขึน้ของโครงการท่ีมีซินแสเข้ามาเก่ียวข้อง 

           ในโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ขนาด 400 ตร.ม. ................................ 
 

42 
9 แสดงงบประมาณโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 1,000 ตารางเมตร.  45 
10 แสดงระยะเวลาด าเนินโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ขนาด 1,000 ตร.ม. .......... 46 
11 แสดงระยะเวลาและงบประมาณท่ีเพิ่มขึน้ของโครงการท่ีมีซินแสเข้ามาเก่ียวข้อง 

           ในโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ขนาด 1,000 ตร.ม. ............................. 
 

52 
12 แสดงผลการศกึษาท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยท่ีมีผลกระทบในแต ่ 

ละโครงการ....................................................................................... 
 

56 
13 ข้อมลูฮวงจุ้ยท่ีเก่ียวกบัการออกแบบภายในของฮวงจุ้ย 13 ส านกั .................... 58 
14 รายละเอียดข้อก าหนดฮวงจุ้ยของหลายส านกัประเด็นหลกัการจดัวาง ............. 62 
15 ตารางเดนิการของดาวก้าวยคุ ..................................................................... 65 
16 การดทูิศให้สมพงษ์กบัดวงชะตาเจ้าของบ้าน ................................................. 66 
17 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็รูปร่าง .......................... 73 
18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง

เคร่ืองเรือน ....................................................................................... 
 

81 
19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน .... 162 
20 ตวัอยา่งข้อมลูกลุม่งาน ................................................................................ 229 
21 ตวัอยา่งประเภทของข้อมลู Architectural Type ............................................. 229 
22 ตวัอยา่งประเภทของข้อมลู Interior Design Type   ....................................... 230 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 
 

ตารางท่ี  หน้า 
23 ตวัอยา่งช่ือห้อง ........................................................................................... 230 
24 ตวัอยา่งต าแหนง่ชัน้  ................................................................................... 231 
25 ความต้องการขัน้ต ่าของโปรแกรม SketchUp ................................................ 279 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี  หน้า 
1 แสดงภาพท าเลท่ีตัง้พระราชวงัฤดรู้อนของพระนางซูสีไทเฮา............................ 12 
2 วงจรของธาตคุวามสมัพนัธ์ธาตทุัง้ 5.............................................................. 17 
3 ฮวงจุ้ยส านกัตา่งๆ ....................................................................................... 20 
4 โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยคุ............................................................................. 25 
5 แสดงข้อมลูผงัดาวตรงหรือดาวเอียงจากโปรแกรมดาว 9 ยคุ ........................... 26 
6 แสดงผลจากโปรแกรมดาว 9 ยคุได้แก่ ผงั 7 ดาวชิงพลงั + ภาคี 10 ด้านโชค 

           ลาภ และผงั 7 ดาวชิงพลงั .............................................................. 
 

27 
7 แสดงผลจากโปรแกรมดาว 9 ยคุ ได้แก่ ผงัภาคี 10 ด้านบารมีและผงัแป่ป้อ ... 27 
8 แสดงผลจากโปรแกรมตลบัเมตรฮวงจุ้ย. ....................................................... 28 
9 แสดงผลจากโปรแกรมบ้านแปดทิศ ............................................................... 29 
10 แสดงผลจากโปรแกรมดาวเก้ายคุระบบเฮ่ียงคง .............................................. 30 
11 แสดงผลจากโปรแกรมซินแสออนไลน์ ........................................................... 31 
12 วฏัจกัรโครงการและล าดบัขัน้ตอนการท างานของนกัออกแบบตกแตง่ภายใน 

           และซินแส ........................................................................................ 
 

34 
13 นกัออกแบบท าการออกแบบบ้านในรูปแบบไทยประยกุต์ท่ีมีใต้ถุนสงูโดยมี 

            แนวความคดิจากซินแสท่ีให้พลงังานท่ีร้ายผา่นเข้ามาในบ้านก็จะลอด 
            พ้นผา่นไป ....................................................................................... 

 
 

38 
14 ก าแพงน า้ตกของโครงการบ้านพกัอาศยั คสล. 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 450 ตร.ม. .... 38 
15 ทางเดนิบนน า้ตกของโคงการบ้านพกัอาศยั คสล. 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 450 ตร.ม. 39 
16 แสดงวฏัโครงการและล าดบัขัน้ตอนของโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้ 

สอย 450 ตร.ม. ............................................................................... 
 

40 
17 แสดงผงัการจองท่ีดนิ................................................................................... 42 
18 แสดงแปลนโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ขนาด 400 ตร.ม.  ............................ 43 
19 บ้านพกัอาศยัขนาด 400 ตร.ม. ท่ีจอดรถ 2 คนั ............................................... 43 
20 แสดงวฏัจกัรโครงการและล าดบัขัน้ตอนของโครงการบ้านพกัอาศยัขนาด 400  

ตร.ม. ท่ีมีความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยเข้ามาเก่ียวข้อง .................................. 
 

44 
21 ท่ีดนิโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 1,000 ตร.ม. ........................... 46 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฐ 
 

ภาพท่ี  หน้า 
22 แบบร่างโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ (ครัง้ท่ี 1) ............................................. 47 
23 แบบร่างโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ (ครัง้ท่ี 2) ............................................. 47 
24 การแก้ไขแบบแปลนชัน้บนบ้านพกัอาศยัโดยซินแส ....................................... 48 
25 การแก้ไขแบบแปลนชัน้ลา่งบ้านพกัอาศยัโดยซินแส ........................................ 48 
26 แบบด้านหน้าบ้านพกัอาศยัตามแนวความคิดของซินแส ................................ 51 
27 งานรือ้ถอนการตกแตง่ภายใน ...................................................................... 51 
28 บ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 1,000 ตร.ม. ขณะอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง 52 
29 บ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 1,000 ตร.ม. เม่ือด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  52 
30 แสดงวฏัโครงการและล าดบัขัน้ตอนของโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้ 

            สอย 1,000 ตร.ม. ท่ีมีความเช่ือเรืองฮวงจุ้ยเข้ามาเก่ียวข้อง ................. 
 

54 
31 ขอบเขตของงานวิเคราห์ฮวงจุ้ย .................................................................... 57 
32 การจดัวางภายในบ้านพกัอาศยั  ด้านซ้ายมือจะเป็นต าแหนง่มงักรเขียว (Green 

            Dragon)  สว่นทางขวามือเป็นเสือขาว (White Tiger) ......................... 
 

64 
33 การจดัวางผงับ้านตามรูป แบบยนัต์ปากวัซึง่ในแตล่ะมมุแทนสมาชิกภายใน 

            ครอบครัว ........................................................................................ 
 

67 
34 การจดัวางผงับ้านตามวิถีสถานการณ์ชีวิต .................................................... 69 
35 แสดงการวางตารางปากวั-หลอซูลงบนแปลนบ้านเพ่ือหาต าแหนง่ท่ีดีท่ีสดุ ....... 70 
36 การวางปากวัสามประตลูงบนแปลนตา่งๆ ..................................................... 71 
37 รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าและส่ีเหล่ียมจตัรัุสเป็นรูปทรงท่ีดี ................................... 73 
38 ความผสมผสานของรูปทรงท่ีดี ...................................................................... 74 
39 รูปทรงท่ีไมส่มบรูณ์เหมือนบางสิ่งบางอยา่งขาดหายไป .................................. 75 
40 รูปทรงฮวงจุ้ยนีจ้ะเป็นมงคลก็ตอ่เม่ือเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เทา่นัน้ ............ 77 
41 รูปทรงท่ีไมป่รกตทิ าให้โชคไมดี่ ..................................................................... 78 
42 บ้านเจ้าสวัถือรูปทรงท่ีดี ............................................................................... 79 
43 ท่ีจอดรถท่ีมีลกัษณะเว้าเข้าหาบ้านเป็นรูปตวัแอล ......................................... 82 
44 ท่ีจอดรถท่ีตรงกบัห้องนอนชัน้ลา่ง ................................................................. 83 
45 ทางเข้าท่ีไมส่มดลุ ....................................................................................... 87 
46 พืน้ท่ีภายในบ้านท่ีแบง่เป็นฟ้า  คน  และดนิ .................................................. 88 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฑ 
 

ภาพท่ี  หน้า 
47 การวางเตียงทิศท่ีเป็นมงคลกบัผู้ ท่ีอยูอ่าศยั .................................................... 106 
48 ต าแหนง่ท่ีดีของห้องครัวอยูท่างตะวนัออกของบ้าน ......................................... 117 
49 โถชกัโครกท่ีอยูด้่านหลงัของเตาไฟ ................................................................ 121 
50 เตาห้ามตรงข้ามอ่างล้างจาน และตู้เย็น ......................................................... 126 
51 แสดงตวัอยา่งริมบ้าน ................................................................................... 134 
52 ห้องน า้ท่ีอยูท่างด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของตวับ้าน .................................. 136 
53 ห้องน า้ท่ีอยูท่างด้านทิศเหนือของตวับ้าน ...................................................... 136 
54 การจดัเฟอร์นิเจอร์เพ่ือสนบัสนนุการไหลเวียนอยา่งนุม่นวลของช่ี ..................... 142 
55 การวางโต๊ะท างานในต าแหน่งบงัคบับญัชา .................................................... 151 
56 แสดงการวางเจ้าท่ีของบ้านพกัอาศยัหรือโรงงาน  ซึง่จะวางไว้ด้านทางข้างของ 

            ประตทูางเข้าด้านใด ........................................................................ 
 

160 
57 แสดงการวางเจ้าท่ีของบ้านท่ีท าธรุกิจค้าขาย ................................................. 161 
58 หน้าตา่งบริเวณเส้นตรงท่ียาวท่ีสดุลากทแยกจากประตไูปสูจ่ดุนัน้ .................... 165 
59 ประตท่ีูอยูข่วาดีกวา่ประตท่ีูอยูซ้่ายเมือหนัหน้าเข้าหาบ้าน ............................. 167 
60 บนัไดท่ีตรงกบัประตทูางเข้า ........................................................................ 171 
61  ห้ามท าบนัไดขึน้-ลงด้านข้าง ....................................................................... 171 
62 ตวัอยา่งโปรแกรม SketchUp เวอร์ชัน่ 7 บนระบบปฏิบตัิการ Windows 7......... 216 
63 โปรแกรม Notepad++ ท่ีติดตัง้โปรแกรมเสริม Source Cookifier .................... 218 
64 ลกัษณะฐานข้อมลูแบบ CSV Text File ......................................................... 219 
65 การสร้างไฟล์ HTML ส าหรับ Web Dialog .................................................... 220 
66 แผนผงัการท างานของโปรแกรมระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายใน 

            ตามหลกัฮวงจุ้ย .............................................................................. 
 

222 
67 แผนผงัการน าไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรม SketchUp ............... 223 
68 ตวัอยา่งขัน้ตอนการน าไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรม ................... 224 
69 แผนผงัการปรับขนาดแบบร่างสถาปัตยกรรมในโปรแกรม SketchUp ............... 224 
70 ตวัอยา่งการปรับขนาดแบบร่างในโปรแกรม SketchUp .............................. 226 

71 แผนผงัการสร้าง Face ของพืน้ห้อง และการก าหนดช่ือห้อง ............................ 227 
72 ตวัอยา่งการสร้าง Face ของพืน้ห้อง และการก าหนดช่ือห้อง ........................... 228 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฒ 
 

ภาพท่ี  หน้า 
73 โครงสร้างการตัง้ช่ือ ..................................................................................... 229 
74 ต าแหนง่จดุศนูย์กลางในพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมผืนผ้าและส่ีเหล่ียมจตัรัุส ....................... 232 
75 แผนผงัการวิเคราะห์ต าแหน่งศนูย์กลางบ้านและศนูย์กลางห้อง ....................... 232 
76 ตวัอยา่งการวางก าหนดจดุศนูย์กลางบ้าน ..................................................... 233 
77 หาจดุศนูย์กลางบ้านรูปทรงตวัแอล ............................................................... 233 
78 หาจดุศนูย์กลางบ้านรูปทรงตวัยู ................................................................... 235 
79 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การก าหนดต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ ........................ 236 
80 ตวัอยา่งมมุท่ีใช้แทนผนงัห้อง ........................................................................ 237 
81 ตวัอยา่งข้อมลูต าแหนง่เตียง ......................................................................... 238 
82 ตวัอยา่งการจดัวางเตียงนอน ........................................................................ 239 
83 ทิศทางการเคล่ือนย้ายต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ ................................................... 240 
84 ขัน้ตอนการเคล่ือนย้ายเฟอร์นิเจอร์ ................................................................ 241 
85 การหมนุเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ .......................................................................... 242 
86 ขัน้ตอนการเคล่ือนย้ายเฟอร์นิเจอร์ไปผนงัด้านใดด้านหนึ่ง .............................. 243 
87 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การก าหนดต าแหนง่ประตทูางเข้าหลกั ............... 244 
88 ตวัอยา่งจดัวางต าแหนง่โมเดลจ าลองประตทูางเข้าหลกั  ................................ 245 
89 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การก าหนด Add North  ................................... 246 
90 ตวัอยา่งต าแหนง่ทิศเหนือของบ้านพกัอาศยั   ................................................ 247 
91 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การก าหนดจดุ Reference point  of  floor ......... 248 
92 ตวัอยา่งจดุ Reference point  of  floor  ........................................................ 249 
93 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การวิเคราะห์ต าแหนง่ห้องตามหลกักวับ้าน ......... 250 
94 ตวัอยา่งตาราง Gua House.csv .................................................................. 252 
95 ตวัอยา่งขัน้ตอนการหากวับ้านและต าแหนง่ต าแหนง่ห้องตามหลกักวับ้าน กรณี 

          ประตบู้านอยูใ่นทิศตะวนัตกเฉียงใต้  และหาต าแหนง่ห้องนอน 1 ตามกวั 
          บ้าน ................................................................................................ 

 
 

253 
96 ตวัอยา่งผลวิเคราะห์กวับ้าน ......................................................................... 255 
97 ค าสัง่ท่ีใช้แสดงข้อมลูในเว็บไซต์ท่ีขึน้มาหลงัจากการกดปุ่ ม  Gua House  ....... 256 
98 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การวิเคราะห์ต าแหนง่ห้องตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย    257 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ณ 
 

ภาพท่ี  หน้า 
99 ตวัอยา่งขัน้ตอนการค้นหาผลวิเคราะห์ห้องตรงกนั ......................................... 258 
100 ตวัอยา่งการวิเคราะห์ต าแหน่งห้องตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย ..............................   260 
101 ตวัอยา่งข้อมลูวิธีการแก้ไขของห้องท่ีต าแหนง่ห้องห้ามตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย .. 261 
102 ค าสัง่ท่ีในแสดงข้อมลูจากเว็บไซต์ท่ีขึน้มาหลงัจากการกดปุ่ ม  Position Room . 262 
103 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การก าหนดต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ตามหลกักวั 

          บคุคล ............................................................................................... 
 

263 
104 ตวัอยา่งตาราง Gua life.csv ........................................................................ 266 
105 ตวัอยา่งขัน้ตอนการหากวับคุคล ................................................................... 267 
106 ตวัอยา่งการวิเคราะห์กวับคุคล ...................................................................... 270 
107 ค าสัง่ท่ีในแสดงข้อมลูจากเว็บไซต์ท่ีขึน้มาหลงัจากการกดปุ่ ม  Gua Life  .......... 271 
108 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การก าหนดต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ตรงกนัตามหลกั     

          กวับคุคลหลกัวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ ..................................................... 
 

272 
109 ตวัอยา่งขัน้ตอนการค้นหาผลวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกนั ............................... 274 
110 ตวัอยา่งผลการวิเคราะห์ต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย ............... 276 
111 ตวัอยา่งข้อมลูวิธีการแก้ไขต าแหนง่ห้องเฟอร์นิเจอร์ตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย ...... 277 
112 ค าสัง่ท่ีในแสดงข้อมลูจากเว็บไซต์ท่ีขึน้มาหลงัจากการกดปุ่ ม  Gua House  ..... 278 
113 ตวัอยา่งหน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลด SketchUp .................................................. 280 
114 ตวัอยา่งการติดตัง้ไฟล์ SketchUp 7 ............................................................. 281 
115 ตวัอยา่งขัน้ตอนการ Accept โปรแกรม SketchUp 7 ..................................... 281 
116 ตวัอยา่งการเลือกต าแหนง่ท่ีใช้ในการตดิตัง้โปรแกรม SketchUp .................... 282 
117 ตวัอยา่งสิน้สดุการตดิตัง้โปรแกรม SketchUp 7 ............................................ 282 
118 Folder Ruby Toolbar ท่ีตดิตัง้ในโฟลเดอร์ PlugIn ของโปรแกรม SketchUp ... 283 
119 การติดตัง้ไอคอนของ Ruby Toolbar ............................................................ 283 
120 ตวัอยา่งการติดตัง้โปรแกรมฮวงจุ้ย  ............................................................. 284 
121 ตวัอยา่งวิธีการเปิดโปรแกรมฮวงจุ้ย  ............................................................ 284 
122 การเปิดการใช้งานโปรแกรมฮวงจุ้ย ............................................................... 285 
123 ตวัอยา่ง Tool House_R,F  ......................................................................... 286 
124 ตวัอยา่ง Tool Edit   .................................................................................... 286 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ด 
 

ภาพท่ี  หน้า 
125 ตวัอยา่ง Tool   Analyze (R.)    .................................................................... 288 
126 ตวัอยา่ง Tool Analyze (F.)    ...................................................................... 289 
127 ตวัอยา่งแบบแปลน .... ................................................................................ 290 
128 ตวัอยา่งอปุกรณ์ของซินแส .......................................................................... 291 
129 ขัน้ตอนการท างานของซินแส ...................................................................... 292 
130 ตวัอยา่งข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในตามหลกั 

           ฮวงจุ้ย ............................................................................................ 
 

293 
131 ตวัอยา่งขัน้ตอนการน าไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรม ................... 294 
132 ตวัอยา่งการปรับขนาดแบบร่างในโปรแกรม SketchUp ................................. 295 
133 ตวัอยา่งการสร้าง Face ของพืน้ .................................................................... 296 
134 การตัง้ช่ือห้องตามแบบร่าง ........................................................................... 297 
135 การตัง้ช่ือห้องตามแบบร่าง Floor 1 หรือ Floor 2 ........................................... 298 
136 ตวัอยา่งจดัวางต าแหนง่โมเดลจดุศนูย์กลางบ้าน ........................................... 299 
137 ตวัอยา่งจดัวางต าแหนง่โมเดลจ าลองประตทูางเข้า โมเดลทิศเหนือและโมเดล 

           จดุ Reference point of floor 1, 2  ................................................... 
 

300 
138 ตวัอยา่งจดัวางต าแหนง่โมเดลเฟอร์นิเจอร์  ................................................... 301 
139 โปรแกรมจดัวางต าแหนง่พืน้ท่ีชัน้ 2 บนชัน้ 1 ................................................ 302 
140 ตวัอยา่งหากวับ้านจากทิศประตทูางเข้าหลกั  ................................................. 303 
141 ตวัอยา่งการวิเคราะห์ต าแหน่งห้องตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย  (ห้องตรงกนัในแนว 

           ดิง่ คือระหว่างห้องในชัน้ 1 และชัน้ 2 )  ............................................... 
 

304 
142 แสดงการเลือกชัน้และห้องท่ีต้องการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องตามหลกั 

           ฮวงจุ้ย  ........................................................................................... 
 

305 
143 แสดงการป้อนข้อมลูเจ้าของห้อง ................................................................. 305 
144 ตวัอยา่งการวิเคราะห์กวับคุคล ....................................................................   306 
145 ผลการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย ........................ 307 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
1 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ฮวงจุ้ย ( Fengshui ) เป็นวิชาท่ีเรียกว่า ภูมิพยากรณ์1  มีการสืบทอดตอ่ๆ กนัมานบั
หลายพนัปี  ซึ่งเป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยการเลือกท าเลท่ีอยู่อาศยัของคน  เป็นการดเูพ่ือให้เกิดความ
สมดุลทัง้สุขภาพของผู้ อาศัย   ความปลอดภัยในทรัพย์สินและความเป็นมงคลแก่ผู้ อยู่อาศัย  
ปัจจุบนัฮวงจุ้ยมีบทบาทต่อชีวิตความเป็นอยู่มากขึน้ด้วยความเช่ือท่ีว่าการตัง้และการออกแบบ
วางผงัอาคารบ้านเรือนตามหลกัฮวงจุ้ยจะท าให้ผู้ ท่ีอยูอ่าศยัได้รับความสขุความเจริญ  
 ในกระบวนการการท างานออกแบบและตกแตง่ภายในของนกัออกแบบภายใน  เม่ือ
นกัออกแบบภายในได้รับแบบสถาปัตยกรรมจากเจ้าของโครงการจะด าเนินการรวบรวมข้อมลูจาก
ขนาดพืน้ท่ี  ความต้องการใช้สอย และงบประมาณเพ่ือเป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการจัดวาง
แนวความคิดในการออกแบบร่าง (Preliminary Design) ให้เจ้าของโครงการท าการพิจารณาการ
ออกแบบและจดัวางเฟอร์นิเจอร์ให้ตรงกบัการใช้งานจริง    แล้วท าการปรับแก้ไขงานออกแบบและ
พฒันาแบบร่างเป็นงานแบบร่างขัน้พฒันา (Design Development ) โดยนกัออกแบบภายในจะ
น าเสนอเป็นภาพ 3 มิติ (Perspective) ท่ีเสมือนจริงหรือ Model ท่ีใกล้เคียงกับงานออกแบบเพ่ือ
แสดงรายละเอียดของการออกแบบ      จากนัน้ท าการเขียนแบบขัน้รายละเอียด (Design  Detail 
and Construction Document) เพ่ือแสดงแบบผงัการจดัวางเฟอร์นิเจอร์    แบบขัน้รายละเอียด
งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตวัและติดกับท่ี (Built-in Furniture) แล้วด าเนินการก่อสร้างตกแต่งภายใน 
(Construction Service)2     

                                                   
 1 ศษิย์กวง, อาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ แห่งอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ตอน 

ต้านฝูไม่มีสองใจ หวังให้ชาวจีนร่วมใจเป็นหน่ึง, เข้าถึงเม่ือ 24 พฤษภาคม 2555, http://www 
.oknation. net/blog/print.php?id =373006 

 2 สมาคมมณัฑนากรแหง่ประเทศไทย, “มาตรฐานสมาคมมณัฑนากรแห่งประเทศไทย
วา่ด้วยการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศิลป์ พ.ศ. 2551,.” เอกสารในการยก
ร่างมาตรฐานวิชาชีพและปรับปรุงจากมตท่ีิประชมุใหญ่สามญัสมาคมมณัฑนากรแห่งประเทศไทย
, 14 กนัยายน  2551.        
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 หลงัจากด าเนินการออกแบบภายในแล้วเจ้าของบ้านจะมีการปรับเปล่ียนแบบบ้านให้
เป็นไปตามค าแนะน าของซินแส    เพ่ือความผาสุกและส าเร็จในชีวิตตนเองและครอบครัวตามท่ี
คาดหวงั   โดยการทบุแก้ไขหรือรือ้ทิง้ก็มีทัง้ท่ีได้ด าเนินการการก่อสร้างเสร็จไปแล้วจนบางครัง้เกิด
เป็นข้อพิพาทท่ีหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างซินแสและนักออกแบบภายในอยู่เสมอ    ส่งผลให้งาน
ออกแบบภายในล่าช้ากว่าก าหนดและวสัดุ-อุปกรณ์ของเฟอร์นิเจอร์ติดกบัท่ี (Built-in Furniture) 
บางสว่นเสียหายจากการรือ้ถอน3 ทัง้ยงัเกิดการท างานท่ีซ า้ซ้อนในกระบวนการออกแบบภายในท า
ให้เจ้าของบ้านสิน้เปลืองเงินทองและเวลา 
 เวชสวรรค์  หล้ากาศ4 ได้ท าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการ
น ามาท าเป็นการศกึษาโครงการเฉพาะเร่ือง “อิทธิพลความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยท่ีมีผลตอ่งานออกแบบ
และงานก่อสร้าง”  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม (สถาปนิกและนกัออกแบบภายใน) ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั ฮวงจุ้ยในระดบักลาง ร้อยละ 34.66 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด   
 จากการวิจยัท าให้พบว่าปัญหาเก่ียวกับงานออกแบบภายในขดัแย้งกับหลกัฮวงจุ้ ย  
ข้อผิดพลาดในขัน้ตอนงานเขียนแบบขัน้รายละเอียด (Design Detail and Construction 
Document) และระยะเวลาในการค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัฮวงจุ้ยท่ีใช้ในการออกแบบตกแตง่ภายใน
บ้านใช้ระยะเวลานาน  โดยปรกติการวิเคราะห์ฮวงจุ้ ยจะท าโดยซินแส  ปัจจุบันมีการพัฒนา
โปรแกรมวิเคราะห์ ฮวงจุ้ย  เช่น โปรแกรมฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ (Feng shui App)  โปรแกรมซินแส
ออนไลน์  โปรแกรมดาว 9 ยคุ  เป็นต้น  ข้อมลูท่ีได้จากโปรแกรม เช่น แสดงดาวฐาน5  ดาวจรปี6  
ดาวจรเดือน7 (ลกัษณะ  ของข้อมูลเป็นตวัเลข 1-9)  เป็นต้น   แต่โปรแกรมท่ีสามารถวิเคราะห์

                                                   
 3 ธิตินยั พนัธุ์วิชาติกลุ, “ศาสตร์ฮวงจุ้ยขดัแย้งกบัสถาปนิกหรือไม่,”  Open house 1, 
3 (กนัยายน 2546): 64. 
 4 เวชสวรรค์  หล้ากาศ,  “ อิทธิผลของฮวงจุ้ ยตอ่การบริหารจดัการโครงการ”  (วิทยา 
นิพนธ์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรีุ, 2545 ) : 64. 
 5 ดาวฐาน คือ ต าแหนง่ตวัเลขท่ีอยูต่รงกลางของทกุชอ่งของตารางดาว 9 ยคุ 
 6 ดาวจรปี  คือ ต าแหน่งตัวเลขด้านล่างทางซ้ายของเลขดาวฐาน    จะบอก
ปฏิกิริยา และเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ประจ าปี 
 7 ดาวจรเดือน   คือ  คือ ต าแหน่งตวัเลขด้านล่างทางขวาของเลขดาวฐาน    จะบอก
ปฏิกิริยา และเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ประจ าเดือน 
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ข้อมลูฮวงจุ้ยจากโมเดล 3 มิต ิยงัไมมี่การจดัท าและข้อมลูท่ีได้จากโปรแกรมวิเคราะห์ฮวงจุ้ยนัน้นกั
ออกแบบภายในท่ีไมมี่ความรู้เก่ียวกบัฮวงจุ้ยก็ไม่สามารถน าข้อมลูไปใช้ในงานออกแบบภายในได้  
จงึเกิดแนวความคดิการสร้างโปรแกรมเพ่ือชว่ยลดเวลาค้นหาข้อมลูก่อนการออกแบบให้น้อยลง 
 จากปัญหาดงักล่าวมาข้างต้นผู้วิจยัจึงมีความสนใจในการศกึษาการน าคอมพิวเตอร์
เข้ามาประยกุต์  เพ่ือช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัฮวงจุ้ยก่อนออกแบบภายใน  โดยท า
การพฒันา “ระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลกัฮวงจุ้ย”  ซึ่งโปรแกรมจะท า
หน้าท่ีช่วยในการจดัวางและตกแต่งภายในของบ้านพกัอาศยัตามหลกัฮวงจุ้ยและเพ่ือลดปัญหา
ระหวา่งเจ้าของโครงการ  ซินแสและนกัออกแบบภายใน    
  ในการพัฒนาโปรแกรมนีจ้ะท าให้นักออกแบบภายในได้รับข้อมูลฮวงจุ้ ยก่อนการ
ออกแบบและหลังจากวิเคราะห์แบบร่างแล้วจะได้ข้อมูลการจัดวางต าแหน่งห้อง   ต าแหน่ง
เฟอร์นิเจอร์  และสีท่ีใช้ตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ ย   โปรแกรมจะแสดงผลโดยใช้สีเป็น
สญัลกัษณ์แสดงบนพืน้ผิวของแบบจ าลอง  เพ่ือเป็นแนวทางในปรับปรุงการจดัวางเฟอร์นิเจอร์และ
ออกแบบภายใน 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  ศกึษาข้อก าหนดของหลกัการฮวงจุ้ยส าหรับท่ีพกัอาศยัจากหลายส านกั  เพ่ือสรุป
ประเด็นต่างๆ คือ ข้อก าหนดของฮวงจุ้ ย  ความขัดแย้งของหลักฮวงจุ้ ยหลายส านักและความ
สอดคล้องของฮวงจุ้ยหลายส านกั 
 2.2  พฒันาโปรแกรมวิเคราะห์แบบร่างงานออกแบบภายในตามหลกัฮวงจุ้ย เพ่ือให้
นกัออกแบบออกภายในสามารถวิเคราะห์แบบร่างงานออกแบบภายในบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ตาม
หลกั ฮวงจุ้ยโดยโปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลต าแหน่งห้อง  การจัดวางเฟอร์นิเจอร์  และสีท่ีใช้
ตกแตง่ภายในตามหลกัฮวงจุ้ยและชว่ยให้นกัออกแบบภายในสามารถทดลองปรับเปล่ียนต าแหน่ง
ห้องและเฟอร์นิเจอร์ให้ถกูต้องตามหลกัฮวงจุ้ย  เพ่ือลดการระยะเวลาแก้ไขงานออกแบบภายใน   

      
3. ขอบเขตการท าศึกษา 
 งานวิจยันีไ้ด้ศกึษาขัน้ตอนการออกแบบภายในบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ตามหลกัฮวงจุ้ย  
และทฤษฏีฮวงจุ้ยท่ีสามารถอธิบายได้ในเชิงกายภาพและทฤษฏีการคิดค านวณตา่งๆ   เพ่ือพฒันา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถน างานออกแบบร่าง (Preliminary Design) บ้านพกัอาศยั 2 ชัน้
มาประเมินการตกแตง่ภายในตามหลกัฮวงจุ้ยก่อนจะพฒันาเป็นงานออกแบบขัน้พฒันา (Design 
Development) หรือขัน้รายละเอียด (Detail Design and Construction Document)     
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4. วิธีการด าเนินการพัฒนาโปรแกรม 
 4.1  รวบรวมและศกึษาเอกสารตา่งๆ   

 4.1.1  หนงัสือ  เอกสาร  วารสารท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย 
 4.1.2  เอกสารเก่ียวกบัฮวงจุ้ยในเชิงวิทยาศาสตร์ 
4.2 สมัภาษณ์นกัออกแบบภายในเก่ียวกบัศาสตร์ฮวงจุ้ย  

  4.2.1  เพ่ือต้องการทราบปัญหาข้อขดัแย้งระหวา่งฮวงจุ้ยกบังานออกแบบ
ภายในวา่เกิดขึน้ในขึน้ตอนใดของกระบวนการท างานและวิธีการแก้ไข 
  4.2.2. เพ่ือต้องการทราบระยะเวลาการท างานและงบประมาณคา่ใช้จา่ยในการ
ท างานออกแบบภายในและการแก้ไขปัญหาฮวงจุ้ย  
 4.3  สมัภาษณ์ซินแสเก่ียวกบัศาสตร์ฮวงจุ้ย  
  4.3.1 วิธีการท างานของซินแสในการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยของบ้านพกัอาศยั 
  4.3.2  ปัญหาข้อขดัแย้งระหวา่งฮวงจุ้ยกบังานออกแบบภายในท่ีซินแสพบและ
วิธีการแก้ไข 
 4.4  รวบรวมข้อมลูศาสตร์ฮวงจุ้ยท่ีสามารถอธิบายในลกัษณะเชิงกายภาพเก่ียวกบั
การตกแตง่ภายในบ้านพกัอาศยัเพ่ือเป็นฐานข้อมลูของโปรแกรม  
 4.5  ออกแบบและจดัท าโปรแกรมตกแตง่ภายในบ้านพกัอาศยัตามหลกัฮวงจุ้ย 
 4.6  ทดสอบโปรแกรมตกแตง่ภายในบ้านพกัอาศยัตามหลกัฮวงจุ้ย 
 4.7  ตรวจเช็คความถกูต้องของโปรแกรมโดยตรวจแบบบ้านอย่างน้อย 10 หลงัและให้
ซินแสตรวจเช็คความถกูต้องอีกครัง้ ( แบบบ้านท่ีใช้ในการตรวจนัน้จะต้องเป็นบ้านเด่ียว 2  ชัน้และ
มีบริเวณโดยรอบอาคาร ) 
 4.8  นกัออกแบบภายในทดลองใช้และศกึษาข้อดีข้อเสียของโปรแกรม 
 4.9  ปรับปรุงและพฒันาระบบโปรแกรมเพ่ือให้เหมาะสมกบัการใช้งาน    
    
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ศาสตร์ฮวงจุ้ย  หมายถึง  หลกัวิชาทางโหราศาสตร์แขนงหนึ่งของจีนหรืออาจเรียกว่า
ภมูิพยากรณ์   ซึ่งเป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยการเลือกท าเลท่ีอยู่อาศยัทัง้ของคนเป็นและของคนตายหรือ
เรียกว่าบ้านหยางและบ้านหยิน    ในวิทยานิพนธ์นีจ้ะศกึษาศาสตร์การดฮูวงจุ้ยส าหรับคนเป็นซึ่ง
เป็นการดเูพ่ือให้เกิดความสมดลุและความเป็นมงคลแก่ผู้อยู่อาศยั   โดยศึกษาในส่วนท่ีสามารถ
อธิบายได้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึง่สว่นมากเป็นฮวงจุ้ยภาคปฏิบตัิ 
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 ภูมิพยากรณ์  เป็นภาษาท่ีชาวตะวันตกเรียกศาสตร์ฮวงจุ้ ย   โดยเรียกบุคคลท่ี
เช่ียวชาญเร่ืองฮวงจุ้ยเรียกวา่ “นกัภมูิพยากรณ์” หรือ “ซินแส” 
 ลักษณะเชิงกายภาพ   หมายถึง    ลกัษณะเชิงกายภาพสามารถสงัเกตได้ด้วยตา
เปล่าหรือลักษณะภายนอกและการใช้เคร่ืองมืออย่างง่าย ๆในการสงัเกตการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของสาร ไม่มีสารใหม่เกิดขึน้ ส่วนใหญ่เป็น
เปล่ียนแปลงทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกเท่านัน้  เช่น  การเปล่ียนสถานะ  การเกิดสารละลาย  
การเปล่ียนอุณหภูมิ   และการสึกกร่อน  เป็นต้น   ท่ีสามารถน ามาใช้อธิบายหลักการวิเคราะห์  
ฮวงจุ้ยได้อยา่งสมเหตสุมผล 

 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 
 

  
บทที่ 2 

เอกสารและโปรแกรมที่เก่ียวข้อง 
 
 ในบทท่ี 2 นีจ้ะเป็นการรวบรวมและศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องใน
งานวิจัยนีเ้พ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์การออกแบบโปรแกรมการออกแบบภายใน
บ้านพกัอาศยัตามหลกัฮวงจุ้ย  โดยสามารถแบง่ข้อมลูจากการศกึษาทัง้หมดได้  3  ประเภทดงันี ้
 

1. ทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับฮวงจุ้ย 
 ปัจจุบนัความนิยมเช่ือถือในศาสตร์ฮวงจุ้ ยมิได้มีวงจํากัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มประเทศ
แถบเอเชีย  แต่ได้แพร่หลายในต่างประเทศและเป็นท่ีศรัทธาอย่างมากในหมู่คนไทยเชือ้สายจีน1   
สาเหตมุาจากศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยนีไ้ด้ถูกผสมกลมกลืนไปตามยคุสมยัได้อย่างลงตวั ดงัจะเห็นได้
จากหนังสือฮวงจุ้ ยและคอลัมน์เก่ียวกับฮวงจุ้ ยท่ีมักปรากฏตามหนังสือเก่ียวกับบ้านและ
สถาปัตยกรรมตามแผงหนงัสือ   รวมไปถึงรายการโทรทศัน์  อาทิเช่น ต่ีล่ีฮวงจุ้ย2 ของอาจารย์จิระ  
จิระเจริญเวศน์    ออกอากาศทางโทรทศัน์ช่อง Miracle Channel   ทุกๆวนัเสาร์- อาทิตย์ เวลา
12:00 – 13:00 น.  ฮวงจุ้ยจึงเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งในกลุ่มของโหราศาสตร์ท่ีควรทําการศกึษา
เพ่ือทําให้นกัออกแบบตกแตง่ภายในได้ทําความเข้าใจฮวงจุ้ยในแง่มมุตา่งๆ   โดยการศกึษาครัง้นี ้
มุง่เน้นการศกึษาและอธิบายในเชิงกายภาพ     ซึง่จะชว่ยเสริมให้วิชาฮวงจุ้ยให้มีความเป็นเหตเุป็น
ผลเหมาะสมแก่ยุคสมยัได้มากขึน้    โดยก่อนท่ีจะได้มีการศึกษาอธิบายในเชิงกายภาพก็ควรท่ี
ศกึษาทําความเข้าใจฮวงจุ้ยในเชิงโหราศาสตร์ในเบือ้งต้นดงันี ้

                                                   
 1 Michael Y. Mak and S. Thomas Ng, The  art  and science of Feng Shui – a 

Study on architects’ perception. (School of Architecture and Built Environmental, 
University of Newcastle, Callaghan , Australia . Department of Civil Engineering, 
University of Hong Kong, Hong Kong, 2005). 

 2  คําวา่ ต่ีล่ีฮวงจุ้ย (ต่ีล่ี หมายถึง ภายใน, ฮวงจุ้ย หมายถึง ภายนอก) เป็นศาสตร์ท่ีว่า
ด้วยธรรมชาติ โดยอิงธรรมชาติเป็นหลัก ธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้มาก่อนท่ีจะมีมนุษย์บนโลก 
ดงันัน้ธรรมชาตจิงึมีอิทธิพลอยา่งสงูตอ่วิถีชีวิตมนษุย์ ถ้ามนษุย์ฝืนธรรมชาติ จะเกิดอาเพศ อาเพศ
ท่ีมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์การดํารงชีวิต โดยยึดตามหลักของต่ีล่ีฮวงจุ้ ย , ดู
รายละเอียดจาก รายการตี่ลีฮวงจุ้ย, ออกอากาศทางชอ่ง Miracle Channel, 15 เมษายน 2555. 
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1.1. ความหมายของฮวงจุ้ย 
  ฮวงจุ้ยนัน้รู้จกักนัโดยทัว่ไปว่าเป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งของชาวจีนศาสตร์และ
ศลิป์ท่ีวา่ด้วยทําเลท่ีตัง้ท่ีอยูอ่าศยัและการจดัตกแตง่ภายใน   แตแ่ท้ท่ีจริงแล้วฮวงจุ้ยหมายถึงอะไร
นัน้ก็ได้มีผู้ รู้ได้ให้นิยามความหมายเอาไว้อยู่บ้างดงัตอ่ไปนี ้
  ลิสเลียน  ตู3 ได้ให้ความหมายของฮวงจุ้ยไว้ว่า ฮวงจุ้ยหมายถึงการใช้ชีวิตอย่าง
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม   หรือการมีชีวิต 
  ซาราห์   โรสส์บาซ4  ( Sarah Rossbech )ได้กล่าวว่า  ฮวงจุ้ยซึ่งแปลตามตรงว่า
ได้วา่  “ลม” และ “นํา้”  นัน้ท่ีจริงแล้วเป็น  “ศิลปแห่งสิ่งแวดล้อม”  ท่ีเช่ือมโยงมนษุย์และโชคชะตา
ของมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม   ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติหรือท่ีมนษุย์สร้างขึน้   ไม่ว่าจะ
เป็นในระดบัของจกัรวาลและเฉพาะท้องถ่ิน    เป็นเวลาหลายพนัปีมาแล้วท่ีชาวจีนหาวิธีเปล่ียน
ช่องทางการเคล่ือนไหว  ควบคุม  เหน่ียวรัง้และสร้างความกลมกลืมกับพลงัต่างๆ ท่ีดํารงอยู่ใน
สภาพแวดล้อม  
  ศาสตราจารย์อู๋จางอี ้5 ได้กล่าวไว้โดยสรุปว่า ลมปราณธาตใุนธรรมชาติหรือ “ช่ี” 
เม่ือถกูลมพดัหรือถกูขดัขวางโดยสายนํา้ก็จะกระจดักระจายสลายไป  คนโบราณจึงหาทางกกัรวม
หรือควบคมุการไหลเวียนของลมปราณธาตเุพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  จึงเกิดเป็นศาสตร์แห่ง 
“ลม” และ “นํา้” หรือ “ฮวงจุ้ย” 
  เวชสวรรค์  หล้ากาศ6 ได้อธิบายความหมายของฮวงจุ้ยโดยแยกเป็นคําสรุปได้ว่า 
คําวา่ “ฮวง” เป็นภาษาแต้จิ๋ว  ภาษาจีนกลางออกเสียงวา่ “เฟิง” แปลวา่ ลม   ส่วน “จุ้ย” เป็นภาษา
แต้จิ๋ว  ภาษาจีนกลางออกเสียงวา่ “สุย่” แปลวา่ นํา้    เม่ือรวมคําเป็น “ฮวงจุ้ย” ก็จะแปลตามศพัท์

                                                   
 3 ลิสเลียน ต,ู ฮวงจุ้ย มงคลชีวิตในทิศที่ดี : ศาสตร์แห่งการท านายทิศดี ทิศร้าย 

ส านักปากัว – หล่อซู, แปลโดย อํานวยชยั ปฏิพทัธ์เผา่พงศ์ ( กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2548 ), 15. 
 4 ซาราห์  โรสส์บาซ, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์แห่งการตกแต่งบ้าน, พิมพ์ครัง้ท่ี 5, 

แปลจาก Interior design with fengshui : How to apply the ancient   Chinese art of 
placement, แปลโดย อํานวยชยั ปฏิพทัธ์เผา่พงศ์( กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2536 ), 35. 

5 อู่จางอี,้ ฮวงจุ้ยบ้านพักอาศัย :  เสริมบารมี ลาภทรัพย์ บ้านร่มเย็นน่าอยู่, 
พิมพ์ครัง้ท่ี 4, แปลจาก Professor wu’s fengshui  book  for homes, แปลโดย กลม กฤปานนัท์      
(กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์, 2552), 20. 

 
6
 เวชสวรรค์ หล้ากาศ, “ฮวงจุ้ย :ศาสตร์และศิลป์ในมิติของซินแส สถาปนิก วิศวกร,” 

มตชิน( 24 มีนาคม 2548): 20. 
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วา่ ลมนํา้  แตผู่้ รู้อธิบายวา่  ฮวงจุ้ยเสมือนลมท่ีพดัผวนเกินความเข้าใจและเสมือนนํา้ท่ีไม่อาจหยิบ
ฉวยไว้ได้ ทัง้กระแสลมและกระแสนํา้ท่ีไหลวนตามธรรมชาติล้วนมีอิทธิพลในการแปรเปล่ียนภูมิ
ประเทศ  ซึ่งสภาพแวดล้อมต่างๆล้วนเป็นปัจจยัสําคญัท่ีนํามาซึ่งความสุขความเจ ริญและความ
อดุมสมบรูณ์ 
  วรวิทย์7 ได้อธิบายความหมายของฮวงจุ้ย  หมายถึง “ลมและนํา้” ท่ีเป็นพลัง
ธรรมชาติ   เป็นศิลปะของการปรับปรุงท่ีอยู่อาศยัของคนและผู้ล่วงลบัให้ประสานกลมกลืนตาม 
กฎแหง่จกัรวาล 
  มาโนช  ประภาษานนท์8 ได้กล่าวว่า “ฮวงจุ้ย” ถ้าจะแปลกันตรงตวัก็คือ “ฮวง” 
แปลว่า ลม “จุ้ย” แปลว่า นํา้  ฮวงจุ้ ยก็คือการศึกษาเร่ืองลมกับนํา้นัน้เองหรือก็คือการศึกษา
ธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม  เพราะคนสมยัก่อนจะผกูพนักบัธรรมชาตมิาก 
  สรุปได้วา่ความหมายของ “ฮวงจุ้ย” นัน้  มี 2 แบบ  ดงันี ้
  แบบท่ี 1 คือ ความหมายตามรูปคําศพัท์ของฮวงจุ้ ย คําว่า “ฮวง” เป็นภาษา
แต้จิ๋ว  ภาษาจีนกลางออกเสียงว่า “เฟิง” แปลว่า ลม   ส่วน “จุ้ย” เป็นภาษาแต้จิ๋ว  ภาษาจีนกลาง
ออกเสียงวา่ “สุย่” แปลวา่ นํา้    เม่ือรวมคําเป็น “ฮวงจุ้ย” ก็จะแปลตามศพัท์วา่ ลมนํา้   
  แบบท่ี 2  คือ ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ของชาวจีนท่ีเก่ียวกับการเลือกสถานท่ีท่ี
เหมาะสมกับของคนเป็นและคนตาย   โดยยึดหลกัความสมดลุของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่ง
สามารถสง่ผลตอ่ชีวิตของมนษุย์ได้ 

1.2. ต้นก าเนิดของความเชื่อเร่ืองฮวงจุ้ย 
  ความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ ยมีต้นกําเนิดจากประเทศจีน  ประเทศท่ีมีขนบธรรมเนียม
ประเพณี  วฒันธรรมและความเช่ือท่ีสืบทอดกันมานับพันปีตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ความเช่ือ
เร่ืองฮวงจุ้ยปรากฏว่ามีหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์บนัทึกไว้ว่า มีต้นกําเนิดขึน้มาในสมยัแผ่นดิน
ฮัน่และราชวงศ์อ่ืนๆได้สถาปนาขึน้เม่ือราวๆ 1,900 กว่าปีมาแล้ว   ดงันัน้ความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ ย
น่าจะมีประวัติความเป็นมาอยู่ในราวๆ 2,000 กว่าปี  ความเช่ือของชาวจีนท่ีได้มองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ   กล่าวคือการเปล่ียนแปลงแปลงทุกสิ่งทุกอย่างท่ี

                                                   
 7 วรวิทย์, “ฮวงจุ้ยศาสตร์หรือความเช่ือ : ตอนท่ี 1,” บ้านและสวน  21, 250 

(มิถนุายน 2540): 215 – 218. 
 8 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, ( กรุงเทพฯ: มติ

ชน, 2553), 20. 
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เกิดขึน้ในธรรมชาตินัน้จะนัน้จะส่งผลต่อมนุษย์โดยตรง 9 และส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งในโลก        
เม่ือธรรมชาตขิองโลกดํารงอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์และเอือ้อํานวยผลทําให้มนษุย์ได้รับความรุ่งเรือง   
และเม่ือความสมดุลของโลกถูกทําลายไปทําให้มนุษย์ได้รับความทุกข์ยาก   ดังนัน้มนุษย์จึง
พยายามทําให้สภาพแวดล้อมดีขึน้เพราะการทําลายสภาพแวดล้อมเป็นการลดโอกาสแห่งโชคลาภ
และความผาสกุ 
  พืน้ฐานของฮวงจุ้ ยเติบโตมาจากการดําเนินชีวิตแบบเกษตรกรรมดัง้เดิม  ซึ่ง
สมยันัน้มนษุย์มีความผกูพนัอยูก่บัปรากฏการณ์แปลกประหลาดของลมฟ้าอากาศซึ่งไม่สามารถท่ี
จะหาเหตผุลมาอธิบายเหตุการณ์อนันัน้ได้   ดงันัน้มนุษย์จึงคอยเฝ้าสงัเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา  
บางสถานการณ์ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  บางสถานการณ์ทําให้เกิดนํา้ท่วม  แห้งแล้ง ฯลฯ  
นบัตัง้แตก่ษัตริย์จนไปถึงชาวนาตา่งเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติว่าจะก่อให้เกิดความ
แห้งแล้งหรือนํา้ท่วม   ในสงัคมเกษตรกรรมวิถีชีวิตของชาวนาย่อมขึน้อยู่กับธรรมชาติแต่สําหรับ
กษัตริย์กลบัมองในอีกแง่หนึ่งคือ  ธรรมชาติเป็นท่ีมาของโองการสวรรค์ซึ่งเป็นเคร่ืองยืนยนัความ
ถกูต้องชอบธรรมในการปกครองประเทศของกษัตริย์  ดงันัน้ถ้ามีภยัธรรมชาติเกิดขึน้จึงเท่ากบัเป็น
สญัญาณบ่งบอกว่าจกัรพรรดิได้กระทําการละเมิดกฎของฟ้าดินเป็นผลให้เกิดการโค่นล้มอํานาจ
เกิดขึน้   ดงันัน้กษัตริย์จึงต้องมีท่ีปรึกษาพิเศษคอยแปลความหมายของเหตกุารณ์ดีร้ายต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้ 
  การควบคุมพลังจากธรรมชาติท่ีมีทัง้สร้างสรรค์และทําลาย เช่นการเปล่ียน
ทิศทางของลมและนํา้จึงมีความสําคญัเป็นอย่างมาก     ดงัท่ีมีคํากล่าวของคนเก่าแก่ท่ีเล่าสืบต่อ
กนัมาวา่ ผู้ ท่ีควบคมุกระแสนํา้ได้ย่อมปกครองอาณาจกัรได้10  ดงันัน้อํานาจของกษัตริย์จะยงัคงมี
อยู่ได้ก็ขึน้อยู่กบัการควบคมุไม่ให้เกิดความเดือดร้อนจากภัยพิบตัิอนัเกิดจากนํา้ท่วมและจะต้อง
ควบคุมนํา้ในแม่นํา้ลําคลองต่างๆ ให้ได้    ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีเป็นประเทศท่ีมีอาณาเขต
กว้างใหญ่ไพศาลดงันัน้สภาพทางภมูิประเทศและสภาพทางธรรมชาตใินแตล่ะภาคของประเทศจีน
จงึมีความแตกตา่งกนัอยา่งมาก   ในทางตอนเหนือนัน้ต้องเผชิญกบัลมหนาวดงันัน้ภูเขาและต้นไม้
จึงเป็นฉากกัน้ความหนาวเย็นท่ีดีท่ีสุด  ส่วนทางตอนใต้ประสบกับภาวะนํา้ท่วมบ่อยทําให้การ
เพาะปลกูเสียหายไม่ได้ผลทําให้เกิดความเสียหายทัง้บ้านเรือนและชีวิต   ดงันัน้ภูเขาสูงจึงนบัว่า

                                                   
9 พชรพงษ์  พรายมณี. ไขปัญหาฮวงจุ้ย. (กรุงเทพฯ: สร้อยทอง, 2536), 14. 

 10 อํานวยชยั  ปฏิพทัธ์เผ่าพงษ์, ฮวงจุ้ยพยากรณ์ท าเลดีร้าย (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 
2537), 16. 
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เป็นสภาพท่ีปลอดภัยมากท่ีสุด   ส่วนบริเวณท่ีราบนัน้ปราศจากท่ีกําบงัลมซึ่งได้พดัเอาทรายมา
ด้วยทําให้ชาวจีนต้องขดุอโุมงค์อยู่อาศยัเป็นบ้าน 
  ในขณะท่ีอารยธรรมของจีนเจริญรุ่งเรืองอย่างมากตามริมฝ่ังแม่นํา้เหลืองแม่นํา้
เว่ยท่ีอุดมสมบูรณ์   ความเช่ือในเร่ืองของฮวงจุ้ ยก็ได้พัฒนาขึน้จากลักษณะของท่ีดินและภูมิ
ประเทศของธรรมชาติในแถบนัน้ซึ่งมีภูมิประเทศท่ีแตกต่างกนัออกไปมีทัง้ทิวเขา  ท่ีราบสูงแม่นํา้  
หุบเขาและท่ีราบ   ก่อนท่ีมนุษย์จะรู้จักวิชาก่อสร้างและการวางผังเมือง  ปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติทุกชาติทุกรูปแบบเป็นต้นว่า  ลมและนํา้ถือว่าเป็นสิ่งท่ีคอยชีแ้นะให้รู้ว่าท่ีตรงไหน
เหมาะสมกับการตัง้บ้านเรือน  ศาลเจ้า หรือว่าท่ีฝังศพท่ีดีท่ีสุดและปราศจากภัยธรรมชาติต่างๆ 
คอยคกุคาม   ชาวจีนพบว่าถ้าตัง้บ้านเรือนอยู่บนกึ่งกลางเขาทางเหนือของแม่นํา้โดยหนัหน้าไป
ทางทิศใต้จะอยูใ่นตําแหนง่ท่ีได้รับแสงอาทิตย์มากท่ีสดุ   ปราศจากลมร้ายและไม่ถกูนํา้ท่วมทัง้ยงั
สามารถอยูใ่กล้กบัแหลง่นํา้ท่ีใช้ในการเพาะปลกูอีกด้วยทําให้การดํารงชีวิตเป็นไปอย่างราบร่ืนและ
มีความอุดมสมบูรณ์เพราะพืชผกัและข้าวท่ีปลกูเอาไว้ย่อมเจริญเติบโตอย่างดี   เพราะได้รับแสง
จากดวงอาทิตย์อยา่งเตม็ท่ี   สตัว์ท่ีเลีย้งเอาไว้ก็ได้กินหญ้าท่ีขึน้อย่างอดุมสมบรูณ์และในฤดหูนาว
ก็มีความอบอุน่    สภาพเชน่นีเ้หมาะแก่การอยู่อาศยัเป็นอย่างยิ่งแตเ่ม่ือสภาพเช่นนีห้าได้ยากจึงมี
การศึกษาฮวงจุ้ ยเพ่ือหาทางแก้ไขและในเวลาต่อมาการแสวงหาและการดดัแปลงภูมิประเทศ
กลายเป็นพืน้ฐานของศาสตร์ฮวงจุ้ ยท่ีมีเป้าหมายในการควบคุมสภาพรอบข้างท่ีอยู่ใกล้ชิดกับ
มนุษย์  ดงันัน้รากฐานของความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยจึงมีพืน้ฐานมาจากความคิดท่ีว่าธรรมชาตินัน้มี
ชีวิต  อารมณ์และสรรพสิ่งในโลกนีล้้วนมีดลุยภาพ    การกระทําใดๆ ของมนุษย์ย่อมจะส่งผลต่อ
ดลุยภาพนัน้ซึ่งจะก่อให้เกิดทัง้ผลดีและผลเสียตอ่ผู้กระทํานัน้เอง    ศาสตร์เร่ืองฮวงจุ้ยนีถื้อได้ว่า
เป็นพยากรณ์ศาสตร์ (Fortune Telling) และภูมิพยากรณ์ (Geomancy) ท่ีมีท่ีมาจากชาวบ้าน   
เอกสารทางประวตัิศาสตร์ไว้ทําให้ต้นกําเนิดและการพฒันาของวิชานีย้งัคลุมเครืออยู่มาก   แต่มี
หลกัฐานอ้างอิงได้ว่าปรากฏหลกัฐานถึงเร่ืองฮวงจุ้ยเอาไว้ในสมยัราชวงศ์ซ่งหรือซ้อง (ค.ศ.1126 - 
1278)11  
   

                                                   
 11 E-fengshuidesign, ประวัติศาสตร์ฮวงจุ้ย 1, เข้าถึงเม่ือ 24 พฤษภาคม 2555, 
เข้าถึงได้จาก http://www.e-fengshuidesign.com/fengshuihis2.html 
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  ในปี พ.ศ. 2548  ชมรมภมูิโหราศาสตร์12   ได้กลา่วไว้ถึงประวตัิและความเป็นมา
ของ ฮวงจุ้ยไว้ดงันี ้
  4,477 ปีก่อนคริสต์ศักราช    สมัยฮกฮีส่ีได้มีการคิดเคร่ืองหมาย 8  ตัวขึน้  
(โป๊ยก่วย) ซึง่ใช้ในการบนัทกึการเกิดปรากฏการณ์ของธรรมชาตใินเร่ืองของลม ฟ้า อากาศ 
  2,697 ปีก่อนคริสต์ศกัราช   สมยัอึง้ตี่  เกิดเข็มทิศโดยสามารถรู้ว่าทิศเหนือจะอยู่
ในตําแหน่งท่ีแม่เหล็กดึงไปเสมอ  ในองศาท่ี 360 และได้นําเคร่ืองหมาย 8 ตวัเข้ามาวางไว้ใน
ตําแหนง่ของเข็มทิศเป็นท่ีมาของจานเข็มทิศ (หลอ่แก) 
  2,205 ปีก่อนคริสต์ศกัราช   สมยัแฮ่อู้และสมยัจกัรพรรดิเงีย้วเกิดอุทกภัยใหญ่
ขึน้  แฮ่อู้ ใช้หลกัการชยัภูมิและเคร่ืองหมาย 8 ตวัหรือ 8 ทิศของฮกฮีส่ีและอึง้ต่ีคิดแก้ระบบดงึและ
เก็บกบักระแสนํา้มาแก้ไขปัญหาสําเร็จจนกลายเป็นต้นแบบระบบชลประทาน 
  1,134 ปีก่อนคริสต์ศักราช   สมัยจิวบุ้นฮ๊วง  ได้รวบรวมเคร่ืองหมาย8 ตัวมา
รวมกันเป็นคู่ ๆ ได้ทัง้หมด 64 คู่เกิดเป็นระบบเส่ียงทาย (โป๊ยก่วย)  ท่ีแม่นยํา    นํามาใช้ สําหรับ
การตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือน  โดยดจูากปฏิกิริยาตา่งๆท่ีเกิดขึน้  
  1,122 ปีก่อนคริสต์ศกัราช   ตัง้แต่ราชวงศ์โจวเป็นต้นมา  ชาวจีนได้สร้างนคร
หลายแห่งโดยเฉพาะนครหลวงมกัจะสร้างเป็นส่ีเหล่ียมจตัรัุสซึ่งเป็นการจําลองภาพของโลกท่ีเป็น
ส่ีเหล่ียมในจินตนาการของสมัยนัน้   ภายในนครจะมีถนนหลายสายตดักันเป็นแนวเหนือ  ใต้   
ตะวนัออก  และตะวนัตกล้อมรอบบริเวณศนูย์กลางของนคร    โดยจะให้ความสําคญัตอ่นครหลวง
เป็นพิเศษเพราะถือว่าเป็นสวสัดิภาพของรัฐและประสิทธิภาพของการปกครองขึน้อยู่กบัการดํารง
ความ สมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีทรงพลงัมากท่ีสุดในจกัรวาล    ดงันัน้การวางแผนผงั
ของผงัและนครหลวงจึงกําหนดขึน้ในลกัษณะลอกเลียนธรรมชาติและเส้นทางโคจรของดวงดาว  
ตวัอยา่ง  เชน่ พระราชวงัต้องห้ามหรือพระราชวงัฤดรู้อนของพระนางซูสีไทเฮา ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 

                                                   
 12 ภมูิพยากรณ์  เป็นภาษาท่ีชาวตะวนัตกเรียกศาสตร์ฮวงจุ้ย   โดยเรียกบคุคลท่ีเช่ียว 
ชาญเร่ืองฮวงจุ้ยเรียกว่า “นกัภูมิพยากรณ์” หรือ “ซินแส” , ดรูายละเอียดจาก ศิษย์กวง, อาจารย์
สง่า กุลกอบเกียรตแิห่งอเนกกุศลศาลา(วิหารเซียน)ตอน ต้านฝูไม่มีสองใจ หวังให้ชาวจีน
ร่วมใจเป็นหน่ึง, เข้าถึงเม่ือ 24 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www. oknation.net 
/blog/print. php?id =373006 
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ภาพท่ี 1 แสดงภาพทําเลท่ีตัง้พระราชวงัฤดรู้อนของพระนางซูสีไทเฮา 

  206 ปีก่อนคริสต์ศกัราช  สมยัฮัง้เกาโจ้ววิชาฮวงจุ้ยได้สืบทอดมาเร่ือยๆ ในสมยั
นีเ้กิดการชิงท่ีจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินระหว่างเล่าปังและหัง่อู้แม่ทพัใหญ่ของจกัรพรรดิจิ๋นซี     โดย
เตียวเลีย้งได้ใช้วิชาสร้างสสุานทําให้เลา่ปังซึง่เดิมเป็นชายพเนจรกลายเป็นใหญ่ในท่ีสดุ    วิชาฮวง
จุ้ยจงึสมบรูณ์แบบในยคุนีแ้ละได้กําหนดให้เป็นวิชาแหง่ชาตใิช้สําหรับผู้ มีศกัดิมี์ตระกลูเท่านัน้ 
  ค.ศ. 1368 สมยัเม้งไทโจวในราชวงศ์หมิงเกิดการชิงแผ่นดินขึน้ระหว่างตัง้อ๋ิวเหลี
ยงและจงู่วนเจียง    เลา่แป๊ะองุกนุซือของจงู่วนเจียงได้ชว่ยจงู่วนเจียงทําการสําเร็จได้โดยใช้วิธีการ
สร้างสสุาน   แตแ่ผน่ดนิราชวงศ์หมิงก็ถกูล้มล้างโดยพวกแมนจโูดยวิธีสร้างสสุานและพวกแมนจก็ู
ถกูพวกซุนยดัเซ็นล้มไปโดยวิธีสร้างสสุาน 
  ค.ศ. 1644 - 1911  ยคุราชวงศ์ชิง หรือแมนจ ูได้มีการสรุปสิ่งเหล่านีอ้อกมาได้
คือ ความรุ่งเรือง ของแตล่ะสถานท่ี ไม่ยัง่ยืนขึน้อยู่กบัทิศทาง เวลา และสิ่งแวดล้อม การคํานวณ
ปราณ องศาตรง องศาเอียง กฏฮวงจุ้ย 30 ข้อ จึงนํามาทดสอบ และเห็นผล วิชานีก็้คือ วิชาเฮ่ียง 
คง ซึ่งประกอบด้วย เฮ่ียงคง  ปวยแช (หรือดาว 9 ยุค) และเฮ่ียงคงไต่ข่วย หรือ 64 ข่วย นัน่เอง 
อาจารย์เสิ่นเป็นบคุคลแรกในวงการฮวงจุ้ย ท่ีบนัทึกหลกัการเคล็ดวิชาและนําหลกัการท่ีถกูต้องมา
เผยแพร่ สมัยราชวงศ์แมนจูได้มีการทําตําราฮวงจุ้ ยปลอมขึน้โดย ฮ่องเต้ในสมัยนัน้ มีความ
ประสงค์อยากจะรวบรวมเอา ภูมิปัญญาทัง้หมด ท่ีนักปราชญ์จีนคิดค้น และเทคนิคในทุกสาขา
ความรู้ ท่ีมีอยู่ในประเทศจีน ซึ่งฮวงจุ้ ย และ ดวงจีน ก็รวมอยู่ในนีด้้วย มารวบรวมไว้ให้เป็นหนึ่ง 
โดยเคล็ดวิชาความรู้ท่ีเป็นฉบบัจริงนัน้ถูกจดัเก็บไว้ เพ่ือใช้งานเฉพาะในพระราชวงัเท่านัน้ และ
รับสัง่ให้ทําการปลอม และ เบี่ยงเบนเนือ้หาสาระเผยแพร่ออกสูน่อกวงัให้ประชาชนได้ศกึษา 
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1.3. ฮวงจุ้ยกับความเช่ือของชาวจีน13 
  ฮวงจุ้ยนอกจากจะเป็นองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว   ฮวงจุ้ยยงัเป็นองค์ความรู้ด้าน
ปรัชญาและความเช่ือของคนจีนท่ีเก่ียวกับจักรวาล    พลังท่ีเร้นลับเหนือธรรมชาติท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงสรรพสิ่งได้คนก็อยูใ่ต้อิทธิพลของพลงัอํานาจดงักลา่ว ความเช่ือนีมี้พืน้ฐานท่ีมา   คือ 

1.3.1 พืน้ฐานแนวความคิดจากลัทธิเต๋า 
  เต๋าเป็นลัทธิท่ีถือว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้เสมอมาอย่างเป็นวฎัจกัร เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากสิ่งท่ีมีคณุสมบตัิตรงข้ามกนัให้กําเนิด
ซึง่กนัและกนั องค์รวมของทัง้หมดเกิดจากเอกภาพท่ีสมดลุ   จากความเช่ือนีฮ้วงจุ้ยก็คือ ความรู้ใน
การแสวงหาความสมดลุทําให้เกิดดลุยภาพให้สอดคล้องกลมกลืนกบัธรรมชาติ     การศกึษาเร่ือง 
หยิน - หยาง และช่ี เพ่ือแนะนํามนษุย์ให้กระทําสิ่งใดๆให้กลมกลืนกบัธรรมชาติ 

1.3.2 พืน้ฐานแนวความคิดจากกฎของหยนิและหยาง 
  จกัรพรรดจีินโบราณช่ือ “ฝ ู- ซี” เป็นผู้กล่าวถึง หยินและหยางไว้ในคมัภีร์
อีจ้ิง กล่าวถึงจักรวาลธรรมชาติ สรรพสิ่งล้วนมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  หยินและหยางเป็น
ต้นเหตุแห่งสรรพสิ่ง   ฮวงจุ้ ย ถือว่า พลังหยินและหยางเป็นพลังตรงข้ามท่ีคู่กัน สลับการ 
เปล่ียนแปลงส่งเสริมซึ่งกนัและกนั  หยินมกัแทนด้วยความมืด สีดํา ความตาย ความไม่ดีและเพศ
หญิง สว่นหยางแทนด้วยความสวา่ง พระอาทิตย์และเพศชาย  

1.3.3 พืน้ฐานแนวคิด เร่ืองช่ีพลังแห่งชีวิต14 
   ช่ีเป็นพลงัจกัรวาล ช่ี เป็นพลงัท่ีกระจายอยู่กับสภาพทุกสรรพสิ่งเปรียบ

ดงัพลงัชีวิต ช่ีจงึมีความหมายเป็น 2 ประการ คือ 
   ความหมายท่ีหนึง่ หมายถึง จกัรวาล ประกอบด้วย ลม แก๊ส พลงังาน ( ช่ี

ในมนษุย์ ถ้าไหลเวียนคลอ่ง หมายถึง สขุภาพทางกายและสขุภาพทางจิตดี ) 
  ความหมายท่ีสอง  หมายถึง ช่ีของมนุษย์ คือ ลมหายใจ รัศมีภายใน

บคุคล กิริยามารยาทและพลงังาน ทําให้มนษุย์เคล่ือนไหว ( ช่ีในธรรมชาติทางฮวงจุ้ยจะพิจารณา
ทําเลท่ีตัง้  หากพลงัช่ีท่ีดีสะสมมากขึน้พลงัจกัรวาล   ช่ีก็จะก่อให้เกิดความสขุ  ความอดุมสมบรูณ์ 
ร่ํารวย มีเกียรตยิศ ช่ือเสียง ) 

                                                   
 13 ละเอียด  ศลิาน้อย, เฟิงสุ่ย (ฮวงจุ้ย) ภูมิลักษณ์พยากรณ์ (กรุงเทพฯ: โอเอสพริน้

เติง้เฮ้า, 2530). 
 

14
  เร่ืองเดียวกนั. 
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1.3.4 พืน้ฐานแนวความคิดเก่ียวกับธาตุทัง้ 5 และดวงดาว 
  เร่ืองธาตุทัง้ 5 ชาวจีนมีความเช่ือว่าธาตุทัง้ 5 เป็นส่วนประกอบของ 

สรรพสิ่ง คือดนิ นํา้ ไฟ ทอง และไม้ สว่นดาวมี 9 ดวง ดาวจะสมัพนัธ์กบัธาตทุัง้ 5 ดาวจึงมีอิทธิพล
ทัง้ด้านสง่เสริมและทําลายธาตทุัง้ 5 ได้ด้วย เร่ืองของดาว ธาตทุัง้ 5 นีส้มัพนัธ์กบัชะตาชีวิตของคน 
สมัพนัธ์กบัทิศฤด ูซึ่งกลายเป็นวิชาโหราศาสตร์ ในทางฮวงจุ้ยถือว่าเป็นภูมิโหราศาสตร์เพราะใน
การหาท่ีตัง้ทําเลท่ีอยู่อาศยัหรือท่ีทําธุรกิจ จะต้องนําดวงชะตาชีวิตมาเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ
ทําเลหรือสถานท่ีประกอบกนั 

1.3.5 พืน้ฐานแนวความคิดเร่ืองทศิทัง้ 8 
   แนวความคดิเร่ืองทิศทัง้ 8 นีม้าจากความเช่ือเร่ืองจกัรวาล เร่ืองเทพวตัถุ
บนฟ้าว่าเคล่ือนท่ีตามกฎหรือตวัเลขท่ีแน่นอนสวรรค์ โลก มนุษย์ ธรรมชาติย่อมมีความเช่ือมโยง
ซึ่งกันและกัน เช่ือกันว่าธรรมชาติกําหนดทิศฟ้าดินกําหนดคุณสมบัติของทิศ ความสัมพันธ์
เก่ียวข้องกบัหยินและหยาง และเขียนออกเป็นสญัลกัษณ์คือ หยางแทนด้วยเส้นเต็มเส้นหนึ่ง (---- ) 
หยินแทนด้วยเส้นประ (- -) สองเส้นเม่ือนํามาประกบกัน (หยินและหยาง) จะกลายเป็นรูป
สามเหล่ียม ซึง่มีความหมายวา่ ธรรมชาตกํิาเนิดทิศ ฟ้าดนิกําหนดคณุสมบตัขิองทิศ 
เส้นเตม็และเส้นประแสดงทิศทัง้ 8  มีรายละเอียดดงันี ้

 

     (เฉียน) ทิศใต้ หมายถึงสวรรค์ 

 

     (คนุ) ทิศเหนือหมายถึง โลก (ดนิ) 

 

     (หลี) ทิศตะวนัออก หมายถึง ไฟ 

 

     (ขา่น)ทิศตะวนัตก หมายถึง นํา้ 

 

     (เจิน้) ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
              หมายถึง เสียงฟ้าร้อง 

 

     (เวย่) ทิศตะวนัออกเฉียงใต้  
               หมายถึง มหาสมทุร 

 

     (เกิน้) ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  
             หมายถึงภเูขา 

 

     (ซวิ่น) ทิศตะวนัตกเฉียงใต้  
              หมายถึง ลม 
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1.4. หลักการพจิารณาฮวงจุ้ย 
   บ้านท่ีอยู่อาศัยแล้วเจริญรุ่งเรืองตามความเช่ือในเร่ืองของฮวงจุ้ ยจะต้อง
พิจารณามีปัจจยัอยู ่3 ประการ  คือ  

1.4.1 ชะตาชีวิต    
   ตามความเช่ือของชาวจีนการวิเคราะห์ฮวงจุ้ ยและชะตาชีวิตได้ใช้วัน
เดือนปีตามระบบสริุยคติเป็นหลกัโดยการเลือกวนัเวลาของพลงัชะตาฟ้าให้ประสานสอดคล้องกบั
องศาทิศทางของพลงัชะตาดินท่ีปลกูสร้างบ้านนัน้ทําให้เกือ้หนนุบคุคลท่ีอาศยั 15   นอกจากชะตา
ชีวิตของเจ้าของบ้านต้องถกูโฉลกกบับ้านแล้วจะต้องมีการประเมินทําเลท่ีตัง้ของบ้านและทิศของ
แดดลมด้วย    

1.4.2 ทศิและท าเลที่ตัง้   
   ฮวงจุ้ ยเป็นเร่ืองเก่ียวกับทําเลท่ีอยู่อาศยัและการจัดการตกแต่งภายใน

บ้านให้ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้ได้รับพลังช่ีท่ีมีคุณประโยชน์กับมนุษย์   และจุดมุ่งหมายในการ
ปฏิบัติตามศาสตร์ฮวงจุ้ ยคือ การปฏิบตัิตามหลักธรรมชาติ 16  โดยพิจารณาจากทิศในการวาง
ตําแหน่งบ้านพกัอาศยั ประต ู  หน้าตา่ง  และทิศทางการไหลเวียนของพลงัช่ี ลม แสงแดด เพ่ือรับ
และเก็บพลังงานช่ีท่ีดีไว้ภายในท่ีพักอาศัยพร้อมทัง้กระตุ้นในด้านโชคลาภ สุขภาพ การงาน 
การศกึษา  ความร่ํารวย ความรักและความสําเร็จ17 ซึ่งการเลือกท่ีดินในการปลกูบ้านพกัอาศยัควร
ต้องตัง้อยูใ่นท่ีท่ีมีธาตทุัง้ 5  จงึจะทําให้เกิดพลงัช่ีท่ีดี 

                                                   
 15  Alan S., Chinese astrology and fengshui,  accessed  November 21, 2012, 

available from http://www.fenghuithatworks.co.uk 
 16  Art M. and Gallieries J., The use of mirrors in classical feng shui, 

accessed 21 November 2012, available from http://www.fenghuitime.com ; Grossman S., 
An introduction to feng shui, accessed  November 21, 2012, available from http://www. 
designare.com ;  Jurock O., “Developer ignore feng shui at their peril,” The Vancouver 

Sun, accessed  November 21, 2012,  available from http://www.Jurock.com ; Miller S., 
Direction of our house, accessed  March 21, 2012, available from http://www.Designare 
.com  

 17 Clovis, Lantest Success Story. accessed  February 5, 2012, available from 
http ://www.1fengshui.com ; Diamond K., Feng Shui Solutions. . accessed  March 25, 
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1.4.3 ความเช่ือในธาตุทัง้ 5    
   ฮวงจุ้ยมีความเช่ือว่าในสรรพสิ่งทกุอย่างมีธาตทุัง้ 5 คือ ดิน นํา้ ไม้ ทอง 

และไฟท่ีสร้างความสมดุลนําความโชคดีและปกป้องจากพลังช่ีท่ีไม่ดี  และตําแหน่งทิศมีความ
สมดลุในธาตทุัง้ 5  ครบจะสง่ผลให้สถานท่ีนัน้มีความอดุมสมบรูณ์  ทําให้คนท่ีเข้าไปอาศยัอยู่จะมี
ความเจริญรุ่งเรือง  ร่ํารวย18  ซึ่งวงจรของธาตคุวามสมัพนัธ์ธาตทุัง้ 5 แบง่ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  
วงจรการสร้างธาต ุ  วงจรการทําลายธาต ุและวงจรการบัน่ทอนกําลงัธาต ุดงัแสดงในรูปภาพท่ี 2 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 วงจรของธาตคุวามสมัพนัธ์ธาตทุัง้ 5 
ท่ีมา : กิตติภาพ ภกัดียิ่งยง, วงจรของธาตุความสัมพันธ์ธาตุทัง้ 5, เข้าถึงเม่ือ 21 กมุภาพนัธ์  

2554, เข้าถึงได้จาก http://www.sages9.com/index.php/program   
 

     ธาตทุัง้ 5 พบอยู่ในทกุสิ่งทกุอย่างตัง้แตท่ิศทาง  ทําเลท่ีตัง้  วตัถ ุอารมณ์ และอวยัวะ
ทัง้ภายในและภายนอกร่างกายล้วนจดัอยูใ่นธาตใุดธาตหุนึง่ใน 5 ธาต ุ  ซึง่จะมีธาตปุระจําทิศทัง้ 8 
ทิศท่ีมีอิทธิผลตอ่สภาพแวดล้อมท่ีพกัอาศยั   ธาตทุัง้ 5 แทนด้วยรูปทรง สี และสญัลกัษณ์ (ดงัท่ี
แสดงในตารางท่ี 1 ) ท่ีเข้ากบัลกัษณะของบ้านเป็นการเพิ่มความกลมกลืนทําให้เกิดความสมดลุ
ของหยินและหยางในธรรมชาต ิเพ่ือนํามาใช้ในการออกแบบตกแตง่ภายในบ้านพกัอาศยัให้  

                                                                                                                                                  
2012, available from http://www.fengshuinews.com ; Morris J., Direction of our house,. 
accessed 5 February 2012, available from http://en.allexperts.com ; 

 18 ภานวุตัน์  พนัธ์วิชาติกุล, ต านานฮวงจุ้ย. (กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้แอนพบัลิช
ชิ่ง, 2546), 10-25. ; ม.อึง้อรุณ, วิธีตกแต่งบ้านตามต าราฮวงจุ้ย. (กรุงเทพฯ: ไพลิน, ม.ป.ป), 5-
36.  



17 
 
ถกูต้องตามหลกัฮวงจุ้ย 19 

 1. รูปทรง  ภาณุวัฒน์ พันธ์วิชาติกุล 20 ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์ฮวงจุ้ ยต้องดูรูป 
ลกัษณะของท่ีดินก่อนว่าเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า ส่ีเหล่ียมคางหมู  สามเหล่ียม ฯลฯ  ซึ่งรูปทรง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าและส่ีเหล่ียมจตัรัุสถือเป็นรูปทรงท่ีดีตามหลกัฮวงจุ้ย    

 2. สี  ตามหลกัฮวงจุ้ยธาตทุัง้ 5 มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อม  ธาตทุัง้ห้าถูกแทนค่า
ด้วยสีหรือรูปทรงต่างๆ  (ดังตัวอย่างในตารางท่ี 1) และเป็นการเพิ่มความกลมกลืนและความ
สมดลุกบัธรรมชาตเิพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบบ้านพกัอาศยั21  สีท่ีใช้ภายในห้องพกัอาศยัช่วยให้
บคุคลท่ีอยูใ่นห้องได้รับพลงัท่ีดี เชน่ สีแดงสามารถกระตุ้นการทํางานของพลงัช่ีได้ดี  เป็นตนั 

 3. สญัลกัษณ์   การนําสญัลกัษณ์มงคลตามหลกัฮวงจุ้ยตกแตง่บ้านเพ่ือให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองแก่ผู้อยูอ่าศยั 

 

ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งธาต ุ ทิศ  ปีเกิด  สี และสญัลกัษณ์ 

ธาตุ ทศิ ปีเกิด สี สัญลักษณ์ 

นํา้ เหนือ ชวด , กนุ นํา้เงิน , ดํา , ฟ้า 
 

ไม้ 
ตะวนัออก, 

ตะวนัออก/ใต้ 
ขาล , เถาะ เขียว 

 

ไฟ ใต้ มะเสง็ , มะเมีย แดง ,ชมพ ู  

ทอง 
ตะวนัตก, 

ตะวนัตก/เหนือ 
วอก , ระกา ขาว , ครีม 

 

ดิน 
ตะวนัออก/เหนือ, 

ตะวนัตก/ใต้ 
ฉล ู, มะโรง , 
มะแม , จอ 

เหลือง , นํา้ตาล  

 

                                                   
 19 Lim H., Feng shui NZ. accessed  November 22, 2012, available from 

http://www.thaifolk.com ; Patrick C., West meets east by caroling Patrick. accessed 
January 23, 2013, available from http://moongateschool.com 

20 ภานวุฒัน์ พนัธุ์วิชาติกลุ, ต านานฮวงจุ้ย (กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้แอนพบัลิช
ชิ่ง, ม.ป.ท), 2-25. 

21 ประการธรรม  ไชยแถน, ฮวงจุ้ยศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่อาศัย, 32. ; ม.อึง้
อรุณ, วิธีตกแต่งบ้านตามต าราฮวงจุ้ย (กรุงเทพฯ: ไพลิน, ม.ป.ท), 2-25. ; หยก ตัง้ธนาวฒัน์, 
ฮวงจุ้ยลักษณะบ้านดี-ด้อย 100 แบบ (กรุงเทพฯ: ไพลิน, ม.ป.ท), 2-19. 
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1.5. ประเภทของฮวงจุ้ย 
 ฮวงจุ้ ยสามารถแบ่งได้สองประเภท  คือ  ฮวงจุ้ ยของคนเป็นและของคนตาย22

เป็นหลกัฮวงจุ้ยท่ีเดินคูก่ันมาแต่โบราณแล้วแตช่าวบ้านทัว่ไปจะได้ยินหรือเลือกทําฮวงจุ้ยสําหรับ
คนตายมากกว่า     เพราะเหตุท่ีว่าชาวบ้านส่วนมากยากจนไม่สามารถสร้างท่ีอยู่อาศยัได้ตาม
ความพอใจและท่ีดนิสว่นมากจะเป็นของเจ้าของท่ีดนิ    วสัดกุ่อสร้างก็หายากหรือราคาแพง 
  ฮวงจุ้ยอยู่อาศยัของคนเป็น   มกัทํากันในหมู่ผู้ มีอนัจะกิน   เศรษฐี  ขุนนาง  เจ้า
ขนุมลูนาย   เชือ้พระวงศ์องค์กษัตริย์เท่านัน้      ดงันัน้ท่านท่ีรู้หลกัวิชาฮวงจุ้ยแตโ่บราณจึงมกัรับ
ราชการหรือเป็นขนุนางเสียเป็นส่วนมาก      วิชานีจ้ึงสืบทอดกนัแตใ่นวงัและกลุ่มลกูหลานตระกลู
ขนุนางเท่านัน้และตําราฮวงจุ้ยยงัมีความสมัพนัธ์กบัตําราพิชยัสงครามท่ีต้องตัง้ค่ายกลสู้ศตัรูอีก
ด้วย    ฮวงจุ้ยคนเป็นมีความสมัพนัธ์กบัชีวิตการเป็นอยู่ของมนษุย์เป็นอย่างมากแต่ฮวงจุ้ยท่ีฝังก็
ความสําคญัก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน    สงัขาร    สุขภาพร่างกาย   โชคชะตา   และความสําเร็จ
ในหน้าท่ีการงานก็มีสว่นสมัพนัธ์กบั ฮวงจุ้ยท่ีอยูอ่าศยัเป็นอยา่งมาก 

 การแบง่ฮวงจุ้ยตามวิธีท่ีใช้ปฏิบตัิ โดยทัว่ไปแล้วฮวงจุ้ยแบ่งออกเป็น  3  วิธี   คือ  
ศาสตร์ทางลกัษณะ   ศาสตร์วงกลมเข็มทิศ  และฮวงจุ้ยหมวกดํา23    

1.5.1 ศาสตร์ทางลักษณะ  ( Form School)   
  สามารถแบ่งตามเหตุผลของทําเลท่ีดีหรือไม่ดี   ตามลักษณ์ของมังกร    

หลกัการแบบนีเ้ช่ือวา่  ทําเลท่ีดีจะต้องมีมงักรปรากฏกายให้เห็นและท่ีใดท่ีมีมงักรอยู่จริงท่ีนัน่ย่อม
มีเสือขาวอยู่ด้วย    ซินแสฮวงจุ้ ยท่ีศึกษาด้วยศาสตร์ทางลักษณะจะเร่ิมต้นหาจุดสําคญัในการ
ค้นหาก็คือ  ลกัษณะของท่ีดนิ   รูปร่างของเนินเขา  ภเูขา  ทางนํา้  การหนัหน้าและทิศทาง 

1.5.2 ศาสตร์วงกลมเข็มทศิ ( Compass  School ) 
  ประมาณหนึ่งศตวรรษหลังจากท่ีสํานักได้รับการพัฒนาขึน้มาอย่างมี

แบบแผน    การศึกษาฮวงจุ้ยบางศาสตร์ก็เร่ิมใช้เข็มทิศพร้อมกบัการคํานวณในทางดาราศาสตร์
และโหราศาสตร์เพ่ือประเมินค่าทําเลท่ีตัง้ฮวงจุ้ ยเข็มทิศหรือฟูเกีย้น คือ  สํานกัฮวงจุ้ยท่ีเก่ียวกับ
พืน้ท่ีราบทางภาคเหนือของประเทศจีนในทิศทางท่ีจะสนองตอบปัญหาการวิเคราะห์พืน้ท่ีท่ีมี
ลกัษณะภมูิประเทศท่ีเป็นหลกัสําคญัเพียงเล็กน้อย  ซึ่งสํานกันีไ้ด้แนะนําความคิดว่า   จดุเดน่ของ

                                                   
22  สินศกัดิ์  วิศษิฐ์สกลุ, ฮวงจุ้ยภาควิชาการ เล่ม 1  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. , 2540 ), 

57. 
23 Kirsten  M. Lagaree, Feng Shui Arranging Your Home to Change Your 

Life ( Dublin : Newleaf , 1996  ) , n.p. 
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เข็มทิศท่ีแสดงเอกลกัษณ์มีอิทธิพลตอ่ลกัษณะตา่งๆ ของชีวิต    เช่น   ทิศใต้ของเข็มทิศจะบา่ยเบน
ไปสู่เส้นทางของพระอาทิตย์หนีไปจากลมทางทิศเหนือท่ีหนาวเย็น   ซึ่งประกาศว่าเป็นทิศท่ีมงคล
ท่ีสดุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการนําไปสู่การมีอายยืุน   ช่ือเสียง  และโชค   ทําให้ศาสตร์ฮวงจุ้ยได้
ก้าวไปสูก่ารพฒันาการของฮวงจุ้ยท่ีเราปฏิบตัใิช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั24   

  การเน้นเร่ืองทิศและอาศยัเข็มทิศแบบจีน (ท่ีนักโหราศาสตร์จีนใช้กัน)  
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ในจกัรวาลของจีน   อนัได้แก่   ดวงดาวและความรู้บางส่วนท่ี
นํามาจากคมัภีร์อีจ้ิงได้ถูกนํามาใส่ไว้ในแผ่นวงกลมรอบเข็มทิศ   เน้นไปท่ีการเส่ียงทายโดยใช้        
“ แปดไตรแกรม”  ( The  Eight  Trigram ) จากตําราอีจ้ิงหรือยนัต์ปากวั  ศาสตร์นีจ้ะเน้นถึง
อิทธิพลของดวงดาวในเร่ืองคุณสมบตัิของทําเลท่ีตัง้     ซึ่งขัดกับหลักของศาสตร์ทางลักษณะ
เพราะศาสตร์วงกลมเข็มทิศนีจ้ะให้ความสําคัญของลักษณะท่ีดินเป็นอันดับรองแต่จะให้
ความสําคญัเป็นอนัมากเก่ียวกบัวงโคจรอนัซบัซ้อนของดวงดาว 

จากเดิมท่ีวิชาฮวงจุ้ยแบ่งออกเป็น  2  สํานกัใหญ่ด้วยกัน   คือ  ศาสตร์ทางลกัษณะ 
และศาสตร์วงกลมเข็มทิศดงัท่ีกล่าวมาแล้ว     แตอ่ย่างไรก็ตามตอนปลายศตวรรษท่ี 19 และตอน
ศตวรรษท่ี 20  ศาสตร์ทัง้สองนีไ้ด้รับการผสมกลมกลืนกนัเพ่ือดลูกัษณะฮวงจุ้ยโดยทัว่ไปแล้วถึงแม้
เร่ืองมงักรเขียวกบัเสือขาวจะเป็นท่ีเข้าใจกนัได้ง่าย     แตศ่าสตร์ทางลกัษณะซึ่งให้ความสําคัญกบั
เร่ืองของทําเลท่ีตัง้ตามธรรมชาตินัน้ต้องใช้ความสามารถในการรับรู้ตามสญัชาติญาณอย่างมาก     
การปฏิบตัิตามศาสตร์นีจ้ึงเป็นเร่ืองยากตา่งกบัศาสตร์วงกลมเข็มทิศซึ่งเรียนรู้และทําความเข้าใจ
กับสูตรต่างๆ  ได้ยากกว่า    แต่เม่ือได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วจะพบว่าสามารถปฏิบตัิตามได้ง่าย
เพราะมีวิธีการท่ีกระชบัมากกวา่ 

1.5.3 ศาสตร์ฮวงจุ้ยหมวกด า   
  เป็นการผสมผสานขนบธรรมเนียม   ความคิด  และวิธีปฏิบตัิต่าง ซึ่งมี

รากฐานมาจาการเดนิทางอนัยาวไกล    จากศาสนาพทุธในอินเดีย   ผ่านธิเบต   จนถึงจีนระหว่าง
ทางผา่นได้สัง่สมความเช่ือทางศาสนา  ทฤษฏีทางปรัชญา  พิธีกรรม   และระเบียบ  วิธีจากหลาย
ประเทศ   อาทิ   รับแนวความคิดเร่ืองกรรม  โยคะ  โครงสร้างในการจดัองค์การของศาสนาจกัร   
และพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนาจากอินเดีย   รับความรู้ด้านเวทย์มนต์คาถาและศาสตร์ลีล้ับ    
รวมทัง้พิธีกรรมต่างๆ  เช่น   การท่องบ่นมนตราและการเขียนยนัต์จากทิเบตและเม่ือถึงจีนก็ได้รับ
อิทธิพลพืน้บ้าน   เช่น   ทฤษฏีหยินหยางและลัทธิเต๋า   พิธีบวงสรวงโบราณและการบูชายัญ    
การพยากรณ์   และการดทํูาเลท่ีตัง้ของสิ่งตา่งๆ   การรักษาแบบชาวบ้านตัง้แตอ่าการปวดท้องไป

                                                   
 24  Ibid.  
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จนถึงการขับไล่วิญญาณร้ายและวิธีการเลีย้งดูเด็กจนกระทั่งการแสวงหาความมั่งคัง่   อํานาจ  
และการพยายามทําลายศตัรู 

ผลประการหนึ่งของการผสมผสานนี ้  คือ  ฮวงจุ้ยหมวกดํา   อนัเป็นวิชาฮวงจุ้ยท่ีมี
ลกัษณะในเชิงปฏิบตัิมากท่ีสุดและวางพืน้ฐานส่วนใหญ่บนความรู้อนัเกิดจากญาณสงัหรณ์และ
ความลีล้บั   การแก้ไขข้อบกพร่องมีทัง้แบบตรรกะหรือ Ru – Shr ท่ีแปลว่า “ภายในขอบเขตแห่ง
ประสบการณ์หรือความรู้ของเรา ”  และทัง้แบบอตรรกะหรือ Chu – Shr  ท่ีแปลว่า  “ นอกเหนือ
ขอบเขตแหง่ประสบการณ์ของเรา ”  25  

1.6. ส านักต่างๆของฮวงจุ้ย 
  การแบ่งเป็นสํานักต่างๆ ของฮวงจุ้ ยประกอบด้วยสํานักรูปลักษณ์    ฮวงจุ้ ย
สํานกัอฏัฐฐานทวารมงักร   ฮวงจุ้ยสํานกัอฏัเรือน    ฮวงจุ้ยสํานกัดาวเหิน    ฮวงจุ้ยสํานกัปากวั – 
หล่อซู  ฮวงจุ้ยสํานกัหมวกดํา   เหล่านีคื้อ ๆ  สํานกัฮวงจุ้ยท่ีเป็นท่ีรู้จกักันดีแต่ยงัมีสํานกัอ่ืนๆ อีก
มากมาย   เชน่   สามประสาน   สามยคุ   เสียนคง   นวดารา   ย่ีสิบแปดกลุ่มดาว   และฉีเหมินตุ้น
เจ่ีย   เป็นต้น    โดยทฤษฏีแต่ละสํานักต่างก็มีข้อเด่นและข้อด้อยของตวัเองไม่ควรยึดติดหรือ
ปฏิเสธทฤษฏีสํานกัใดสํานกัหนึง่ 

 

ภาพท่ี 3 ฮวงจุ้ยสํานกัตา่งๆ 
 

                                                   
25

 Sarah Rossback, Interior Design with Feng Shui ( London : Rider , 1987) , n.p. 
; Sarah Rossback And Lin Yun, Feng Shui Design ( London : Sidgwick&Jackson , 1988) 
, n.p. 

ฮวงจุ้ยสํานกัรูปลกัษณ์ 
ฮวงจุ้ยนรดารา 

ฮวงจุ้ยสํานกัหมวกดํา 
ฮวงจุ้ยสามประสาน 
สาม 

ฮวงจุ้ยสํานกัดาวเหิน 
ฮวงจุ้ยเสียนคง 
ฉ 

ฮวงจุ้ยสํานกัอฐัเรือน 
ฮวงจุ้ยสามยคุ 
สามย ุ

ฮวงจุ้ยสํานกัปากวัหลอซ ู
ฮวงจุ้ยฉีเหมินตุ้นเจี่ย 
ฉ 

ฮวงจุ้ยสํานกัอฏัฐฐานทวารมงักร 
ฮวงจุ้ยย่ีสิบแปดกลุ่มดาว 
ยี ่

ฮวงจุ้ยมีสาํนกัตา่งๆ มากมายแตเ่หลา่นีค้ือสาํนกัที่เป็นท่ีรู้จกัและใช้วิเคราะห์ในการศกึษา 
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1.6.1 ฮวงจุ้ยส านักรูปลักษณ์ 
   สํานกัแบบแผน (Land  Form)  หรือสํานกัแบบแผนธรรมดา (Simply  
Form ) นบัย้อน หลงัไปถึงราชวงศ์ถงั ( ค.ศ. 618 – 907 ) ต้นกําเนิดของฮวงจุ้ยนีอ้ยู่ในภูเขาทางทิศ
ใต้ของประเทศจีน     สํานกัแบบแผนนีไ้ด้ใช้เนินเขา   ภูเขา  แม่นํา้  และการก่อรูปร่างของพืน้ดิน
อ่ืนๆ ตามธรรมชาติมาเป็นพืน้ฐานในการประเมินคุณลักษณะของทําเลท่ีตัง้    จากข้อมูลของ 
Kirsten  M. Lagaree  อ้างถึงตํานานฮวงจุ้ยวา่มาจากราชวงศ์ฮัน่ (ก่อน ค.ศ. 202 – 220)26   

1.6.2  ฮวงจุ้ยส านักอัฏฐฐานทวารมังกร 
   พิจารณาลักษณะดีร้ายของภูเขา   ลํานํา้รอบบ้านพักอาศยัและสุสาน
โดยอาศยัการเปล่ียนแปลงของตําแหนง่รหสัลกัษณ์ระหวา่งอฏัฐรหสัลกัษณ์โดยกําเนิดกบัอฏัฐรหสั
ลักษณ์หลังกําเนิด    ทฤษฏีอัฏฐฐานทวารมังกรเน้นตําแหน่งโดยกําเนิด  หลังกําเนิ ด   ภัยฟ้า  
ทณัฑ์ดิน   ประกายพิฆาตและภัยคดีเป็นหลกั   ดตํูาแหน่งอาคนัตกุะ   ภวภูมิ   รหสัลกัษณ์หนุน  
และมหาโชคเป็นรอง 
   โดยก าเนิด    เก่ียวพนักับคนหรือผู้ชายในครอบครัว   ซึ่งก็คือตําแหน่ง
ทิศโดยกําเนิด 
   หลังก าเนิด   ตําแหน่งภรรยาและทรัพย์  ซึ่งก็คือตําแหน่งหลังอิงของ
บ้านพกัอาศยัหรือสสุาน 
   ภัยฟ้า   ตําแหน่งจะอยู่ทางหน้าซ้ายหรือหน้าขาว   ซึ่งห้ามมีเสาไฟฟ้า    
เจดีย์ทรงแหลม   มุมบ้าน   ต้นไม้ใหญ่   มมุศาลเจ้า   แท็งก์นํา้  ถ้ารอบปีไหนชะตาจรปะทะหรือ
ประสมกนัจะไมเ่ป็นผลดีกบัผู้ชายในบ้าน 
   ทัณฑ์ดนิ   ตําแหนง่เช่นเดียวกบัตําแหน่งภยัฟ้า    ถ้ารอบปีไหนชะตาจร
ปะทะหรือประสมกนัจะไมเ่ป็นผลดีกบัผู้หญิงในบ้าน 
   ประกายพฆิาต   ห้ามมีมมุบ้าน   มมุตกึ   ก้อนหินใหญ่     บอ่นํา้เก่าแก่    
ต้นไม้ใหญ่    ห้ามมีทางตรงพุง่ใสห่รือมีประตปูระจนัหน้า 
   ภัยคดี    ตําแหน่งลานหน้าบ้านจะต้องสะอาดกว้างเรียบ    ลักษณะ
ภเูขาและนํา้ดโูดยอ้อม   ห้ามสบัสนยุง่เหยิง 
   อาคันตุกะ   หมายถึงท่ีพักแขกและฝ่ายผู้หญิง    ตําแหน่งอาคนัตุกะ
แปลงมาจากตําแหนง่หนัของเรือนตา่งๆ  หรือเรียกวา่ตําแหนง่โดยกําเนิดของทิศหน้าหนั 

                                                   
 26   Kirsten  M. Lagaree, Feng Shui Arranging Your Home to Change  Your  

Life, n. p.   
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   ภวภูมิ    ตําแหน่งหน้าหันของเรือนต่างๆ หรือเรียกว่า ตําแหน่งหลัง
กําเนิดของทิศหน้าหนั  (ตําแหนง่ทิศประตทูางเข้าหลกั) 
   รหัสลักษณ์หนุน   เป็นตําแหนง่หนนุชว่ย    นํา้ควรไหลมาไมค่วรไหลไป 
   มหาโชค   ควรมีสระนํา้ลึกรอบบริเวณ   สะอาด   ให้รับนํา้ในตําแหน่ง
รหสัลกัษณ์หนนุ   ไหลลงมาในตําแหนง่มหาโชค27 

1.6.3 ฮวงจุ้ยส านักอัฏเรือน 
  อฐัเรือนหรือป่าไจ๋เป็นหนึ่งในระบบฮวงจุ้ยคลาสสิกไม่ก่ีระบบท่ีทุกวนันี ้

ซินแสฮวงจุ้ยใช้กนัอยา่งกว้างขวางและมีพืน้ฐานอยูบ่นคณุภาพของช่ี     ซึ่งปกครองด้วยตรีลกัษณ์
ของทรัพย์สิน  จะมีการจบัคู่กนัระหว่างพลงังานของทรัพย์สิน ( กวับ้าน ) และพลงังานของแต่ละ
บคุคล (กวัชีวิต) เข้าด้วยกนั28  

 

  โดยแก่นแท้แล้ว ตรีลกัษณ์เป็นอักษรภาพท่ีใช้บ่งชีถ้ึงการเกิดหยินและ 
หยางของช่ี    มี ตรีลกัษณ์พืน้ฐานอยู่บนแปดตรีลกัษณ์มนัก่อรูปเป็นสิ่งท่ีรู้จกักันในนาม “ปากัว” 
ตรีลกัษณ์แตล่ะตรีลกัษณ์เหล่านีแ้ทนแบบแผนอนัโดดเดน่ของเอกลกัษณ์ของช่ี     ฮวงจุ้ยพืน้ฐาน
เร่ิมต้นด้วยความเข้าใจว่าตรีลักษณ์พืน้ฐานทัง้แปดเหล่านีก้่อรูปในบ้าน   ดงันัน้เราจึงสามารถ
เข้าใจการไหลของช่ีในทรัพย์สินได้ 

 

  ในฮวงจุ้ยอฐัเรือน   บ้านมีตรีลกัษณ์ปกครองซึ่งเรียกว่า  กวับ้าน  สําหรับ
ปัจเจกบุคคล   วันเดือนปีเกิดของแต่ละบุคคลมีตรีลักษณ์ประจําตัวเช่นกันเรียกว่า  กัวชีวิต    
แนวคดิพืน้ฐานเก่ียวกบัฮวงจุ้ยอฐัเรือนนัน้คอ่นข้างง่าย  นัน่คือจบัคูบ้่านกบัคนเข้าด้วยกนั   การจะ
ทําเชน่นีไ้ด้ แรกท่ีสดุเราต้องเข้าใจความเช่ือมโยงระหว่างกวับ้านและกวัชีวิตเสียก่อน 

 

  การวิเคราะห์หากัวชีวิต 
  หลักการคํานวณหมายเลขกัวตามหลักฮวงจุ้ ยนอกจากทําให้ทราบ

หมายเลขกัวชีวิตแล้วจะสามารถบอกได้ว่าบคุคลนัน้เป็นคนในกลุ่มใดของ    ฮวงจุ้ย    ซึ่งจะแบ่ ง
ออกเป็นสองกลม่คือ กลุม่ตะวนัออกและกลุ่มตะวนัตก    บคุคลท่ีมีหมายเลขกวัชีวิตเป็นหมายเลข 
1,3,4 และ 9 จดัเป็นบคุคลกลุ่มตะวนัออก ซึ่งมีทิศในกลุ่มตะวนัตกเป็นทิศมงคล  ได้แก่  ทิศเหนือ  

                                                   
27 ไชห่มิงหาน, เคล็บลบัฮวงจุ้ย : วิธีเลือกตําแหน่งและวนัเวลามงคล ( กรุงเทพฯ :  ม.

ป.ท.,  2541) , 124 – 153. 
28 โจยี ยบั, ฮวงจุ้ยภายในบ้าน, แปลโดย อํานวยชยั  ปฏิพทัธ์เผ่าพงษ์ (กรุงเทพฯ: 

เนชัน่บุ๊คส์, 2553), 10 – 29 . 
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ทิศใต้  ทิศตะวันออก  และทิศตะวันออกเฉียงใต้     ส่วนบุคคลกลุ่มตะวันตก  ได้แก่  บุคคลท่ีมี
หมายเลขกัวชีวิตเป็นหมายเลข 2,6,7 และ 8  ซึ่งมีทิศในกลุ่มตะวนัตกเป็นทิศมงคล  ได้แก่ ทิศ
ตะวนัตก  ทิศตะวนัตกเฉียงใต้  ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  และทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ขัน้ตอนการวิเคราะห์หากัวชีวิต 
ขัน้ตอนท่ี 1 บวกทกุหลกัของตวัเลขปี เกิดเข้าด้วยกนั 1+9+6+0 = 16 
ขัน้ตอนท่ี 2  บวกทกุตวัเลขเข้าด้วยกนัจนกนัจนกวา่จะได้เลขหลกัเดียว 1+6 = 7 
ขัน้ตอนท่ี 3 
  สําหรับผู้ชาย ให้เอาผลลพัธ์ไปลบออกจาก 11.......11 -7 = 4 จะได้กัว

บคุคลสําหรับผู้ชาย  
  สําหรับผู้หญิง ให้เอาผลลพัธ์มาบวก 4......7+ 4  = 11 ถ้าผลลพัธ์เป็น 

เลข 2 หลกั ให้นํามาบวกกนัจนกวา่จะได้เลขหลกัเดียว 1+1  = 2  จะได้กวับคุคลสําหรับผู้หญิง 
กวับุคคล จะมีเลขตัง้แต ่1 -9 แต่ จะไม่ มีเลข 5 ดงันัน้จึงมีกฎเกณฑ์ว่า ถ้ากัวบุคคล

เทา่กบั 5 สําหรับผู้หญิงให้แทนด้วยกวับคุคล 8 สําหรับผู้ชายให้แทนด้วยกวับคุคล 2  
 

ส านักฮวงจุ้ยที่ใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้  
 ในงานวิจยัจะใช้ระบบการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยของสํานกัอฐัเรือนในการพฒันาโปรแกรม
เสริม  เพราะมีหลกัในการคํานวณวิเคราะห์หาวิเคราะห์บ้านท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย  ไม่ซับซ้อน
และมีการวิเคราะห์บ้านพักอาศยัเป็น  8  ลักษณะ ตามทิศการหันของประตูทางเข้าหลักซึ่งมี
ลกัษณะคล้ายคลงึกนักบัของสํานกัดาวเหิน  แตสํ่านกัอฐัเรือนจะพิจารณาว่าบคุคลกบับ้านราศีเข้า
ได้หรือไม่ ซึ่งทําให้ได้ผลการวิเคราะห์ฮวงจุ้ ยท่ีแม่นยําขึน้ และใช้หลักฮวงจุ้ ยท่ีมีกฏเกณฑ์
เหมือนกนัของทกุสํานกั ซึง่จะทําการวิเคราะห์หลกัฮวงจุ้ยของสํานกัตา่งๆ ในบทท่ี 3 
2. งานเอกสารและวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

นรมิตร  ลิ่วธนมงคล29  ได้ศกึษาถึงความเช่ือฮวงจุ้ยวา่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ท่ีมีผลต่อมนษุย์โดยตรงพบว่าในธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลงด้วยพลงัลึกลบัซ่อนเร้นตลอดเวลา
โดยพลงัซ่อนเร้นก็คือพลงัชีวิตท่ีเรียกว่า “ ซ่ี “ ซึ่งเป็นพลงังานท่ีให้คณุและโทษดงันัน้การศกึษา
ธรรมชาติจําเป็นต้องอาศยัฮวงจุ้ยเพ่ือนํามาใช้ค้นหาพลงังานซ่ีในการนํามาใช้ประโยชน์กบัมนษุย์                                                                                      

                                                   
29 นรมิตร  ลิ่วธนมงคล, คู่มือท าเลดูราศีบ้านอาศัย (กรุงเทพฯ : เอซ-เอนการพิมพ์, 

2530), 110 – 113. 
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.                      อํานวย  ปฏิพทัธ์เผ่าพงศ์30 ได้ทําการศกึษาถึงศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทําเลดีร้าย
พบว่าฮวงจุ้ยคือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความกลมกลืนกับพลงั ชีวิตท่ีเรียกว่า 
“ซ่ี” เพ่ือนํามาซึ่งความโชคดีเช่นการก่อสร้างบ้านหลงัหนึ่งจะต้องมีการกําหนดประตแูละหน้าตา่ง
โดยคํานงึถึงทิศทางของลมและนํา้ทัง้สิน้ 

ศิขริน  ปิตะวนั31 ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับฮวงจุ้ ยศาสตร์และศิลป์แห่งการอยู่อาศยั
พบว่าการใช้ฮวงจุ้ยในการเลือกแบบแปลนบ้านจะช่วยทําให้ผู้อยู่อาศยัมีชีวิตท่ีดีขึน้เพราะฮวงจุ้ย
จะเปล่ียนบ้านท่ีทํางานหรือธุรกิจให้กลายเป็นศนูย์แหง่อํานาจสว่นตวัท่ีมีความปลอดภยัทัง้สขุภาพ
ของผู้อยูอ่าศยัและความเจริญรุ่งเรืองทัว่ทกุด้าน 

วินัย  คงเจริญยิ่ง32 ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ ยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกแบบแปลนบ้านเพ่ือการทําธุรกิจพบว่าการจะสร้างบ้านเพ่ือทําธุรกิจต้องดู 
ฮวงจุ้ ยในทุกๆด้าน    ตัง้แต่การเลือกท่ีดินและแบบในการก่อสร้างเพ่ือให้เกิดความสมดุลและ
กลมกลืนกบัธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอนัจะนํามาซึ่งจิตใจท่ีผ่องใสและการประสบความสําเร็จใน
ด้านชีวิตครอบครัวและการงานตามวิธีการใช้ประสาทสัมผัส    เพ่ือตรวจสอบฮวงจุ้ ยนอกจาก
พืน้ดินต้องเป็นคล่ืนแล้วพืน้ท่ีท่ีมีฮวงจุ้ยดีจะต้องมีดินอุดมสมบูรณ์ท่ีมีหลายสีด้วยนบัตัง้แตสี่แดง
จนถึงสีเหลืองทัง้ยงัจะต้องได้รับการปกป้องจากเนินเขาสงูๆทางด้านพลงัซึ่งจะต้องเป็นเนินเขาท่ีมี
ยอดราบเรียบถ้าเป็นเนินเขาท่ีมียอดแหลมก็จะไม่เป็นมงคล      ส่วนดินและทรายในพืน้ท่ีจะต้องมี
คณุภาพดีและพืน้ท่ีท่ีจะต้องสมัพนัธ์กับเส้นทางนํา้หรือทะเล   นอกจากนีย้งัรวมไปถึงการจดัวาง
พืน้ท่ีของห้องสําคญัในบ้าน (เช่นห้องนอนห้องนัง่เล่น) ให้เป็นไปตามคําแนะนําของซินแส   ส่วน
ห้องท่ีไม่สําคญั (เช่นห้องครัวและห้องนํา้) ก็ควรจะจดัให้อยู่ห่างจากพืน้ท่ีสําคญัๆซินแสถือว่าส่วน
ท่ีเป็นห้องนอนห้องนัง่เล่น  ห้องรับประทานอาหาร  และห้องเก็บของ   ฮวงจุ้ ยและองค์ประกอบ
ภายในของอาคารมีผลตอ่สภาพแวดล้อมและฮวงจุ้ยของบ้านและแฟลต      รูปร่างของอาคารมีผล
ตอ่พืน้ท่ีส่งของห้องและการไหลของก่ีประตแูละหน้าต่างเปิดรับก่ีรวมทัง้การระบายอากาศ    ซึ่ง 

                                                   
30 อํานวย  ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ท าเลดีร้าย (กรุงเทพฯ:  

ธรรมสารการ, 2536), 310 -313. 
31 ศขิริน  ปิตะวนั, ฮวงจุ้ยศาสตร์และศิลป์แห่งการอยู่อาศัย (กรุงเทพฯ: สร้อยทอง

,2541), 109 – 136.  
32 วินัย  คงเจริญยิ่ง, ปัจจัยความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยที่ มีผลต่อพฤติกรรมในการ

เลือกแบบแปลนบ้านเพื่อการท าธุรกิจ (กรุงเทพฯ : มาร์เก็ตติง้ ,2546), 115 - 121 
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คํา้จุนชีวิตทางเดินและบนัไดนําช่ีจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งจากต่ํากว่าไปยังสูงกว่าและในทาง
กลบักนัการออกแบบภายในอาคารจงึเป็นสิ่งสําคญัท่ีชว่ยการไหลของช่ี 

 

3. โปรแกรมที่เก่ียวข้องกับฮวงจุ้ย 
3.1. โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ( เฮี่ยงคงกิวแช ) 

     โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค พฒันามาจากหลกัฮวงจุ้ยซําง้วน ซําฮะหรือฮวงจุ้ ย 
64 ข่วย ซึ่งเป็นหลกัการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยขัน้สงู วิเคราะห์ทิศทัง้ 64 ทิศ  สามารถกําหนดองศาและ
ยคุสร้างได้     สามารถกําหนดองศาจากหล่อแก  (เข็มทิศจีน) จําลองได้     สามารถบนัทึกข้อมูล
ลกูค้าได้โดยแบง่เป็นหมวดหมู่  โปรแกรมนีเ้หมาะสําหรับผู้ศกึษาฮวงจุ้ยซําฮะ (ดงัภาพท่ี 4)  

 

 

ภาพท่ี 4 โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยคุ 
ท่ีมา : Sages  Acadamy, โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค, เข้าถึงเม่ือ 21 กมุภาพนัธ์  2554, เข้าถึง

ได้จาก http://www.sages9.com/index.php/program   
 
ข้อดีของโปรแกรม 

1. โปรแกรมดาว 9 ยคุใช้บนระบบปฏิบตักิาร Windows 
2. ป้อนข้อมลูน้อย ได้แก่ 
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เลือกองศาทิศนั่งของบ้าน (หลังบ้าน )และเลือกยุคท่ีทําการสร้างบ้านซึ่ง
สามารถพิจารณาได้ 2 แบบ คือ 

2.1. กําหนดยุคตามปีท่ีเร่ิมสร้างบ้านเช่นบ้านสร้างปี 2535 ก็จะถูกกําหนด
เป็นยคุ 7 

2.2  ใช้ยุคตามปีปัจจบุนัเช่นปัจจุบนัปี 2551 คือยุค 8 8 (ยุค 8 อยู่ระหว่าง พ.ศ 
2547 -  2566) 
         เลือกผงัดาวตรงหรือดาวเอียงโดยพิจารณาจากองศาตวัอยา่งเชน่ 
                                       5-10 องศาใช้ผงัดาวเอียงพิจารณาเทียบเคียง 
      20-25 องศาใช้ผงัดาวเอียงพิจารณาเทียบเคียง 
      35-40 องศาใช้ผงัดาวเอียงพิจารณาเทียบเคียง 

สําหรับการเลือกผังดาวนัน้ว่าจะใช้ผังดาวตรงหรือดาวเอียงควรพิจารณาโดยขึน้ผัง
ดาวทัง้ 2 คือผงัดาวตรงและผงัดาวเอียงแล้วเปรียบเทียบเหตกุารณ์ว่าคําทํานายของผงัดาวใดตรง
กบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กับบ้านเรามากท่ีสดุ  จึงเลือกจดัตามผงันัน้   เช่น  ประตบู้านอยู่ในตําแหน่ง
องศา 6 องศา   บ้านหลงัดงักลา่วอยูใ่นองศาดาวเอียงก็ต้องขึน้ผงัดาวทัง้ 2 ผงั (ดงัภาพท่ี 5) 
  

 

ภาพท่ี 5  แสดงข้อมลูผงัดาวตรงหรือดาวเอียงจากโปรแกรมดาว 9 ยคุ 
              (ก) แสดงผงัดาวตรง 
              (ข) แสดงผงัดาวเอียง 

ผังดาวตรง ผงัดาวเอียง 

(ก) (ข) 
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ท่ีมา : Sages  Academy, โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค, เข้าถึงเม่ือ 21 กมุภาพนัธ์  2554, เข้าถึง
ได้จาก http://www.sages9.com/index.php/program   
 

2.3. ได้ผลข้อมูลรวดเร็วซึ่งจะได้ผลข้อมูลตวัเลขท่ีแตกต่างกัน  4 ตารางเพ่ือจะบอก
ลกัษณะพิเศษของผงัดาวตา่งๆ  (ดงัภาพท่ี 6 และ 7) 

 

 

ภาพท่ี 6 แสดงผลจากโปรแกรมดาว 9 ยคุได้แก่ ผงั 7 ดาวชิงพลงั + ภาคี 10 ด้านโชคลาภและ  
              ผงั 7 ดาวชิงพลงั 
ท่ีมา : Sages  Acadamy, โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค, เข้าถึงเม่ือ 21 กมุภาพนัธ์  2554, เข้าถึง

ได้จาก http://www.sages9.com/index.php/program   
 

 

ภาพท่ี 7 แสดงผลจากโปรแกรมดาว 9 ยคุ ได้แก่ ผงัภาคี 10 ด้านบารมีและผงัแป่ป้อ 
ท่ีมา : Sages  Academy, โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค, เข้าถึงเม่ือ 21 กมุภาพนัธ์ 2554, เข้าถึง

ได้จาก http://www.sages9.com/index.php/program   

(ก) (ข) 

ผงั 7 ดาวชิงพลัง + ภาค ี10 ด้านโชคลาภ ผงั 7 ดาวชิงพลงั 

ผังภาคี 10 ด้านบารม ี ผังแป่ป๋อ 

(ก) (ข) 
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จากรูปภาพท่ี 5,6 และ,7  จะบอกข้อมลูการแสดงดาวฐานดาวนํา้ (โชคลาภ) และดาว
ภเูขา(บารมี) 

ดาวฐานคือตําแหน่งดาวท่ีอยู่ตรงกลางของทุกช่องซึ่งในท่ีนีไ้ด้แสดงเคร่ืองหมาย
วงกลมไว้ให้แล้ว 

พิจารณาจากเคร่ืองหมายรูปภูเขาคือดาวภูเขาหรือดาวบารมีโดยปกติตําแหน่งดาว
ภูเขาเป็นตําแหน่งท่ีควรหยดุนิ่ง     แตห่ากตําแหน่งนีเ้ป็นดาวเส่ือมควรให้เคล่ือนไหวเพ่ือมิให้ดาว
ภเูขาทํางาน 

พิจารณาจากเคร่ืองหมายรูปคล่ืนนํา้คือดาวนํา้หรือโชคลาภโดยปกติตําแหน่งดาวนํา้
เป็นตําแหนง่ท่ีควรเคล่ือนไหวแตห่ากตําแหนง่นีเ้ป็นดาวเส่ือมควรต้องให้หยดุนิ่ง 

ข้อด้อยของโปรแกรม 
ข้อมูลท่ีได้จากโปรแกรมจะแสดงตารางตวัเลขท่ีแตกต่างกัน  4 ตารางโดยตวัเลขแต่

ละตําแหนง่จะมีความหมายแสดงข้อมลูไมเ่หมือนกนั เชน่ - ดาวฐานคือตําแหน่งดาวท่ีอยู่ตรงกลาง
ของทกุชอ่งซึง่จะพิจารณาดาวดีหรือดาวเส่ือมในแตล่ะยคุ  เป็นต้น  จากการแสดงผลของโปรแกรม
นีไ้ม่ท่ีสามารถบอกตําแหน่งการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ตําแหน่งของห้องภายในบ้าน  และขนาดท่ีเป็น
มงคลได้     ซึ่งทําให้นกัออกแบบตกแตง่ภายในไม่สามารถนําข้อมลูจากโปรแกรมดาว 9 ยคุไปใช้
ในการออกแบบภายในได้และถ้านกัออกแบบตกแต่งภายในไม่มีความรู้เก่ียวกับดาว 9 ยุคจะไม่
สามารถรู้ความหมายท่ีโปรแกรมแสดงผล    

 

3.2. โปรแกรมตลับเมตรฮวงจุ้ย 
 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงผลจากโปรแกรมตลบัเมตรฮวงจุ้ย 
ท่ีมา : โปรแกรมตลับเมตรฮวงจุ้ย, เข้าถึงเม่ือ 21 กุมภาพันธ์ 2554, เข้าถึงได้จากhttp:// 
goo.gl/gcvgWz  
 

โปรแกรม ตลบัเมตรฮวงจุ้ย สามารถท่ีจะวดัได้ไม่จํากัดความกว้าง-ยาว-สงู  เหมาะ
สําหรับ  บุคคลท่ีต้องการทราบความเป็นศิริมงคล ของสิ่งนัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวัดท่ีดิน อาคาร 
ร้านค้าและท่ีสําคญัสิ่งท่ีต้องการความเป็นหนึ่ง เช่น สร้างตกึท่ีสงูท่ีสดุในโลกคือสงู 1879 ฟุตเป็น
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ต้น สงูกว่าตกึ Taipei 101 ท่ีสงูแค ่1670 ฟุตท่ีสงูท่ีสดุในโลกอยู่ท่ีไทเป ไต้หวนั  เป็นต้น และวดัสิ่ง
ท่ีเล็กๆ รองลงมาเช่นวดัความกว้าง-ยาว-สูง ของตวัอาคารหรือห้องต่างๆ เช่นห้องนอน ห้องพระ 
ห้องครัว หิง้พระ เจ้าท่ีตลอดจนประต ู หน้าตา่ง โต๊ะ เก้าอีไ้ด้ 

ข้อดีของโปรแกรม 
1. โปรแกรมตลบัเมตรฮวงจุ้ยใช้บนระบบปฏิบตัิการ Windows 
2. ป้อนข้อมูลน้อย ได้แก่ ข้อมูลขนาดกว้าง ยาว สูงท่ีต้องการตรวจสอบความเป็น

มงคลทางฮวงจุ้ย 
3. ได้ผลข้อมลูรวดเร็วจะแสดงผลขนาดกว้าง ยาว สงูท่ีต้องการรู้และปรากฏตวัอกัษร

จีนแสดงข้อมูลว่าขนาดเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคล โดยจะแสดงสญัลกัษณ์อกัษรจีนสองแถวโดย
สญัลกัษณ์อักษรจีนด้านบนจะเป็นฮวงจุ้ยสําหรับคนเป็น   และสัญลกัษณ์อักษรจีนด้านล่างจะ
เป็นฮวงจุ้ ยสําหรับคนตาย   ซึ่งสีแดงของอักษรจีนหมายถึงเป็นมงคลและสีดําของอักษรจีน
หมายถึงเป็นไมม่งคล 

ข้อด้อยของโปรแกรม 
โปรแกรมตลบัเมตรฮวงจุ้ยไม่สามารถประเมินขนาดเฟอร์นิเจอร์ท่ีต้องการตรวจสอบ

ความเป็นมงคลทางฮวงจุ้ ยมากกว่า 1 ข้อมูล ซึ่งทําให้นักออกแบบตกแต่งภายในจะต้องกรอก
ข้อมูลสัดส่วนงานออกแบบภายในท่ีต้องการโดยตรวจสอบทีละ 1 ข้อมูล และเสียเวลาในการ
ออกแบบ 

 

3.3. โปรแกรมบ้านแปดทศิ 
โปรแกรมฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ (FengshuiApp) จัดทําเพ่ือให้บุคคลทั่วไป สามารถ

เลือกทิศตําแหนง่ท่ีดีสําหรับ ห้องนอน ห้องทํางาน รวมไปถึงเลือกทิศของบ้านให้เป็นมงคลตอ่ผู้อยู่
อาศยั โดยใช้หลกัฮวงจุ้ยขัน้พืน้ฐาน (ฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ) (ดงัภาพท่ี 9) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงผลจากโปรแกรมบ้านแปดทิศ 
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ท่ีมา : โปรแกรมบ้านแปดทิศ, เข้าถึงเม่ือ 21 กุมภาพันธ์ 2554, เข้าถึงได้จาก http://goo.gl 
/Q1KATS  
 ข้อดีของโปรแกรม 
 1. ป้อนข้อมลูน้อย  ได้แก่  เพศ  วนั  เดือน  ปี  เกิด และเวลาเกิดของเจ้าบ้าน  ทิศ
ประตทูางเข้าหลกั 
 2. แสดงผลข้อมลูเก่ียวกบัธาต ุรหสับคุคลและกลุ่มราศีของเจ้าของบ้าน  ทัง้ยงัแสดง
ทิศท่ีเป็นมงคลและไมเ่ป็นมงคลในทางฮวงจุ้ยอยา่งละ 4 ทิศ 
 ข้อเสียของโปรแกรม 
 โปรแกรมบ้านแปดทิศไม่สามารถประเมินข้อห้ามต่างๆทางฮวงจุ้ยท่ีเก่ียวกบัตําแหน่ง
การจดัวางห้องและเฟอร์นิเจอร์ได้   เชน่   ตําแหนง่ห้องนอนห้ามอยู่ใกล้ห้องครัว  เป็นต้น ซึ่ง ทําให้
นกัออกแบบตกแตง่ภายในเสียเวลาค้นหาข้อมลูก่อนการออกแบบ 
 

3.4. โปรแกรม ดาวเก้ายุค ระบบเฮี่ยงคง( XuanKong Flying 9 Star PC ) 
โปรแกรมฮวงจุ้ ยดาวเก้ายุคระบบเฮ่ียงคง พัฒนามาจากหลักฮวงจุ้ ยซําง้วน ซําฮะ

หรือฮวงจุ้ย 64 ขว่ย ซึง่เป็นหลกัการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยขัน้สงู วิเคราะห์ทิศทัง้ 64 ทิศ  สามารถกําหนด
องศาและยคุสร้างได้  (ดงัภาพท่ี 10) 

   

 
 

ภาพท่ี 10 แสดงผลจากโปรแกรมดาวเก้ายคุระบบเฮ่ียงคง 
ท่ีมา : โปรแกรมดาวเก้ายุคระบบเฮี่ยงคง, เข้าถึงเม่ือ 21 กุมภาพนัธ์ 2554, เข้าถึงได้จาก 
www.fengshuitown.com/tools-download/flying-9-star.htm  
 

 ข้อดีของโปรแกรม 
 1. โปรแกรมดาวเก้ายุคระบบเฮ่ียงคง ใช้บนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ     
Pocket  PC  
 2. ป้อนข้อมลูน้อย ได้แก่ 
     2.1  เลือกองศาทิศประตทูางเข้าหลกั 
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     2.2  เลือกยคุท่ีทําการสร้างบ้านซึง่สามารถพิจารณาได้2 แบบ คือ 

        2.2.1  กําหนดยุคตามปีท่ีเร่ิมสร้างบ้าน  เช่น  บ้านสร้างปี 2535 ก็จะถูก
กําหนดเป็นยคุ 7 

       2.2.2  ใช้ยคุตามปีปัจจบุนัเช่นปัจจบุนัปี 2557 คือยคุ 8 8 (ยคุ 8 อยู่ระหว่าง 
พ.ศ. 2547-2566) เลือกผงัดาวตรงหรือดาวเอียงโดยพิจารณาจากองศา  ตวัอยา่งเชน่ 
      5-10 องศาใช้ผงัดาวเอียงพิจารณาเทียบเคียง 

   20-25 องศาใช้ผงัดาวเอียงพิจารณาเทียบเคียง 
      35-40 องศาใช้ผงัดาวเอียงพิจารณาเทียบเคียง 

             3. แสดงดาวจรประจําปี และประจําเดือน ( ย้อนหลงั / เดนิหน้าได้ )  
             4. แสดงตําแหนง่ดาว ครบทกุยคุ ทกุผงัดาว(ยคุละ 72 ผงั x 9 ยคุ = 648 ผงัดาว ) 
             5. กดเปล่ียนองศาได้ง่ายเลือกได้ทีละ 1,45 ,90 ,180 องศาเดนิหน้าหรือถอยหลงักด + / -  
              6.แสดงผงัดาวเก้ายคุรอบด้าน ( 8ทิศ ) พร้อมราศีจีน จะได้ผลข้อมลูตวัเลขท่ีแตกตา่งกนั  
8 ตารางเพ่ือจะบอกลกัษณะพิเศษของดาวจรปีและดาวจรเดือน 
  ข้อเสียของโปรแกรม 

      ข้อมลูท่ีได้จากโปรแกรมจะแสดงตารางตวัเลขท่ีแตกตา่งกนั  8  ตารางโดยตวัเลข
แต่ละตําแหน่งจะมีความหมายแสดงข้อมูลไม่เหมือนกัน    เช่น  ดาวจรปีจะบอกปฏิกิริยาและ
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ประจําปี  เป็นต้น  จากการแสดงผลของโปรแกรมนีไ้ม่ท่ีสามารถบอกตําแหน่ง
การจดัวางเฟอร์นิเจอร์   ตําแหน่งของห้องภายในบ้าน  และขนาดท่ีเป็นมงคลได้     ซึ่งทําให้นัก
ออกแบบตกแตง่ภายในไม่สามารถนําข้อมลูจากโปรแกรมดาว 9 ยุคไปใช้ในการออกแบบภายใน
ได้และถ้านกัออกแบบตกแตง่ภายในไมมี่ความรู้เก่ียวกบัฮวงจุ้ยดาว 9 ยคุอยา่งลึกซึง้จะไม่สามารถ
นําข้อมลูมาปรับใช้ในการออกแบบได้  

3.5. โปรแกรมซินแสออนไลน์ (Sinsae.net) 
 

 
 

ภาพท่ี 11 แสดงผลจากโปรแกรมซินแสออนไลน์ 
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ท่ีมา: ชมรมภมูิพยากรณ์, โปรแกรมซินแสออนไลน์, เข้าถึงเม่ือ 21 กมุภาพนัธ์ 2554, เข้าถึงได้
จากhttp://sinsae.net/ 
 โปรแกรมซินแสออนไลน์ (Sinsae.net) พฒันาพฒันาซอฟต์แวร์ฮวงจุ้ยและดวงจีน
ตัง้แตปี่ 2545  โดย โอภาส มิตรนรากร (ศษิย์รุ่นท่ี 27)ของชมรมภมูิพยากรณ์33 ซึง่เป็นหลกัการ
วิเคราะห์ฮวงจุ้ยขัน้สงู วิเคราะห์ทิศทัง้ 64 ทิศ  สามารถกําหนดองศาและยคุสร้างได้    
 ข้อดีของโปรแกรม 
 1.  สามารใช้ได้กบัมือถือทกุเคร่ืองท่ีตอ่ internet ได้ 
 2. โปรแกรมเข้าใช้ระบบสิทธิตามบคุคล (Username/ Password) 
 3. ป้อนข้อมลูน้อย เชน่   
                เพศและวนัเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้าน 
  เลือกองศาทิศประตทูางเข้าหลกั 
  เลือกยคุท่ีทําการสร้างบ้านซึง่สามารถพิจารณาได้2 แบบ คือ 
  3.1.  กําหนดยคุตามปีท่ีเร่ิมสร้างบ้านเช่นบ้านสร้างปี 2535 ก็จะถกูกําหนดเป็นยคุ 
7 (พ.ศ. 2527 - 2546) 

3.2 ใช้ยคุตามปีปัจจบุนั  เช่น  ปัจจุบนัปี 2557 คือยคุ 8 (ยคุ 8 อยู่ระหว่าง พ.ศ. 
2547 -  2566) 
 4. จะได้ผลข้อมลูท่ีรวดเร็ว  ข้อมลูเก่ียวกบัธาต ุ  รหสับคุคล   กลุ่มราศีของเจ้าของ
บ้านและเป็นตารางจตัรัุสแบบ 3x3  จะบอกข้อมลูการแสดงตําแหน่งดาวจรปีและดาวจรเดือนและ
ตําแหนง่ร้ายในผงัดาว 9 ยคุ 
 ข้อเสียของโปรแกรม 
 ข้อมลูท่ีได้จากโปรแกรมจะธาต ุ– เลขกวัประจําตวัของบคุคลและแสดงตารางจตัรัุส
แบบ 3x3 ตวัเลขท่ีแตกตา่งกนั  โดยตวัเลขแตล่ะตําแหนง่จะมีความหมายแสดงข้อมลูไม่เหมือนกนั    
เช่น  ดาวจรปีจะบอกปฏิกิริยาและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ประจําปี  เป็นต้น  จากการแสดงผลของ
โปรแกรมนีไ้ม่ท่ีสามารถบอกตําแหน่งการจดัวางเฟอร์นิเจอร์   ตําแหน่งของห้องภายในบ้าน  และ
ขนาดท่ีเป็นมงคลได้     ซึง่ทําให้นกัออกแบบตกแตง่ภายในไมส่ามารถนําข้อมลูใช้ในแก้ไขงานได้ 
 

                                                   
 33 ชมรมภูมิพยากรณ์, โปรแกรมซินแสออนไลน์, เข้าถึงเม่ือ 21 กมุภาพนัธ์ 2554, 

เข้าถึงได้จากhttp://sinsae.net/) 
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 จากการศกึษาโปรแกรมฮวงจุ้ยท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั พบว่าสิ่งท่ีควรนํามาประยกุต์ในการ
พฒันาโปแกรมมีดงันี ้
 1. นําหลกัการวิเคราะห์หากวับุคคลและกวับ้านจากโปรแกรมในกรณีศกึษามาใช้ใน
การพฒันาโปรแกรมเสริม 
 2. พัฒนาให้สามารถนําข้อมูลการออกแบบการออกแบบเบือ้งต้นมาวิเคราะห์ได้ 
เน่ืองจากนกัออกแบบทราบข้อมลูเบือ้งต้นของงาน เช่น ทิศเหนือของบ้านพกัอาศยั   รูปแบบการ
จดัวาง - ตกแตง่ภายในบ้านพกัอาศยั และข้อมลูของเจ้าของโครงการ 
 3. พฒันารูปแบบแสดงผลวิเคราะห์ฮวงจุ้ ย ให้แสดงรูปแบบจําลองในแบบ 3 มิต ิ
เพ่ือให้นกัออกแบบสามารถเข้าใจได้ง่าย   เน่ืองจากข้อมูลท่ีได้จากโปรแกรมฮวงจุ้ยท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนันัน้ถ้าไมมี่ความรู้ความเข้าใจหลกัฮวงจุ้ยในเชิงลึกจะไม่สามารถเข้าความหมายของข้อมลู
ได้ 
4. วัฏจักรโครงการและล าดับขัน้ตอนการท างานของนักออกแบบตกแต่งภายในและ

ซินแส 
 โครงการจะเร่ิมจากความต้องการ (Need) ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคล

หนึ่งก่อนจากนัน้ผู้ออกแบบจะเปล่ียนความต้องการเป็นมโนภาพ (Concept) ออกมาเป็นรูปแบบ
ขัน้พืน้ฐาน  โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกันแล้วเข้าไปสู่ขัน้ตอนในการ
วิเคราะห์คํานวณโดยทีมงานสถาปนิกและนักออกแบบภายใน (Architecture & Interior 
Designer) เม่ือรูปแบบรายการและรายละเอียดต่างๆเสร็จเรียบร้อยจึงดําเนินการก่อสร้าง 
(Construction) ในระหว่างดําเนินการก่อสร้างอาจต้องมีการบํารุงรักษาไปพร้อมๆกัน 
(Construction - Maintenance) เม่ือการดําเนิน การก่อสร้างเสร็จจึงมีการเร่ิมใช้งาน (Operation 
Maintenance) จนกระทัง่สิ่งก่อสร้างหมดอายใุช้งานหรือต้องการเปล่ียนแปลงบางสิ่งบางอยา่ง 

 ลกัษณะการดําเนินโครงการท่ีกลา่วมาข้างต้นเป็นการดําเนินโครงการตามทฤษฏีท่ีใช้
กนัโดยทัว่ไป  หากการดําเนินโครงการตามลําดบัหมายเลข  1 -10  โดยมีความเช่ือฮวงจุ้ยเข้ามา
เก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการในแต่ละขัน้ตอนจะต้องมีซินแสหรือผู้ รู้เก่ียวกับฮวงจุ้ ยเข้ามา     
จากรูปภาพท่ี 13 

จะเห็นได้ว่าทางซินแสหรือผู้ รู้เ ก่ียวกับเร่ืองฮวงจุ้ ยกับเจ้าของมีการติดต่อกันอยู่
ตลอดเวลาแทนท่ีจะเป็นทีมงานออกแบบ    หากให้ซินแสหรือผู้ รู้เ ก่ียวกับเร่ืองฮวงจุ้ ยเป็น
ผู้ออกแบบเขียนแบบและวิเคราะห์โครงการตัง้แตเ่ร่ิมต้นนัน้เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้เพราะซินแสหรือ
ผู้ รู้เก่ียวกบัเร่ืองฮวงจุ้ยไมไ่ด้ศกึษาเก่ียวกบัวิชาทางด้านนีม้าโดยตรงจึงจําเป็นต้องอาศยัแบบแปลน
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จากนกัออกแบบแล้วนํามาแก้ไขให้เป็นไปตามศาสตร์ของฮวงจุ้ ย   ซึ่งในการเปล่ียนแปลงแก้ไข
ดงักลา่วจะทําให้เกิดผลกระทบตอ่ระยะเวลาและคา่ใช้จา่ยของโครงการ  
 

 

ภาพท่ี 12  วฏัจกัรโครงการและลําดบัขัน้ตอนการทํางานของนกัออกแบบตกแตง่ภายในและ 

                 ซินแส 

 

วฏัจกัรและลําดบัขัน้ตอนของโครงการตามทฤษฏี 
วฏัจกัรและลําดบัขัน้ตอนของโครงการท่ีมีความเช่ือฮวงจุ้ย 
การได้รับอนมุตัใิห้ดําเนินการจากผู้ รู้เร่ืองฮวงจุ้ย 
การตดิตอ่ระหวา่งเจ้าของโครงการกบัผู้ รู้เร่ืองฮวงจุ้ย 
ความเช่ือในเร่ืองฤกษ์ยามในการการรือ้ถอน 

 
 
 
 
 

Need 

A & I 

Pre-
Construction 

Feng 
Shui 

Construction 
Maintenance 

O & M 
Concep

t 

 3 

 

  

 4 
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5. กรณีศึกษา 

ข้อมลูกรณีศกึษาเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงท่ีมีอิทธิพลความเช่ือ
เร่ืองฮวงจุ้ยเข้ามาเก่ียวในแตล่ะลําดบัขัน้ของโครงการโดยมีซินแสหรือผู้ รู้เก่ียวกบัฮวงจุ้ยเข้ามาทํา
หน้าท่ีแนะนําให้คําปรึกษาหรือเจ้าของโครงการมีความรู้ในเร่ืองฮวงจุ้ยขัน้พืน้ฐานดีอยู่แล้ว ซึ่งมี 3 
กรณีศกึษาดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

ตารางท่ี 2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ศกึษา 

รายช่ือโครงการ ที่ตัง้ 
อิทธิผลของฮวงจุ้ยในวัฏจักร 
และล าดับขัน้ของโครงการ 

บ้านพักอาศัย 2 ชัน้ พ.ท..ใช้
สอย 450 ตร. ม. 

อ.หางดง จ.เชียงใหม ่ - Pre – Construction 
- Construction 

บ้านพักอาศัย 2 ชัน้ พ.ท..ใช้
สอย 400 ตร. ม. 

อ.หางดง จ.เชียงใหม ่ - Need 
- Concept 
- Architecture & Interior 
- Pre – Construction 
- Construction 

บ้านพักอาศัย 2 ชัน้ พ.ท..ใช้
สอย 1000 ตร. ม. 

อ.หางดง จ.เชียงใหม ่ - Concept 
- Architecture & Interior 
- Pre – Construction 
- Construction 

 
5.1. กรณีศึกษาบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 450  ตร.ม. ที่จอดรถ 2 คัน 
 ความเป็นมาของโครงการ   เจ้าของได้ซือ้ท่ีดินเปล่าจากโครงการหมู่บ้าน

จดัสรรแห่งหนึ่งในจงัหวดัเชียงใหม่  ซึ่งติดกบับ้านหลงัเดิมของเจ้าของโครงการเพราะท่ีดินมีราคา
ถกูกวา่ราคาขายทัว่ไปของโครงการหมูบ้่านจดัสรรเน่ืองจากลกัษณะท่ีดินตรงกบัทางสามแพร่ง  ซึ่ง
โดยทัว่ไปแล้วโครงการบ้านจดัสรรจะไมแ่บง่แปลงท่ีดินให้ตรงกบัทางสามแพ่งหรือถ้ามีก็จะขายถกู
กวา่ท่ีดนิแปลงอ่ืนๆมาก 

 ที่ตัง้ของโครงการ   อําเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  ห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่
ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 12 กิโลเมตร 
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 รูปแบบของโครงการ  เป็นโครงการบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชัน้ รูปแบบไทย
ประยกุต์บนพืน้ท่ี  450 ตร.ม. โดยก่อสร้างอาคารรวมพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด 450 ตร.ม.  ด้านหน้า
ของอาคารบ้านพกัอาศยัหนัไปทางทิศใต้ติดกบัถนนสายหลกัของโครงการมีพืน้ท่ีจอดรถ 2 คนั อยู่
หน้าบ้านด้านทิศตะวนัออกตดิกบับ้านเดมิท่ีอาศยัอยู่มาก่อนแล้ว   ด้านทิศเหนือมีลํานํา้สาธารณะ
ไหลผา่นและด้านตะวนัตกตดิกบับ้านข้างเคียง 

 งบประมาณ  โครงการบ้านพกัอาศยั คสล. 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 450 ตร.ม. อาคาร
ท่ีจอดรถ 2 คนั งบประมาณในการก่อสร้าง 4,800,000 บาท ดงัแสดงในตาราง 2 

 

ตารางท่ี 3 แสดงงบประมาณโครงการบ้านพกัอาศยั  2  ชัน้ขนาด 450 ตร.ม. 

1. งานออกแบบและเขียนแบบ 50,000 

2. งานก่อสร้าง 3,800,000 

3. งานตกแตง่ภายใน 400,000 

4. งานภมูิสถาปัตยกรรม 100,000 

รวมมูลค่าของโครงการทัง้หมด 4,800,000 

 
ระยะเวลา  ในการดําเนินโครงการบ้านพกัอาศยั คสล. 2 ชัน้ ขนาด 450 ตร.ม.ตาม

แผนงานบริหารโครงการท่ีวางไว้ประมาณ 6 เดือน มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 4 แสดงระยะเวลาดําเนินโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ขนาด 450 ตร.ม. 

 1เดือน 2เดือน 3เดือน 4เดือน 5เดือน 6เดือน 

1. งานออกแบบและเขียนแบบ       

2. งานก่อสร้าง       

3. งานตกแตง่ภายใน       

4. งานภมูิสถาปัตยกรรม       
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 ผู้ออกแบบและผู้รับเหมา คือ บริษัทเวชสวรรค์ก่อสร้าง จํากดั  โดยเจ้าของโครงการ
ใช้การดําเนินงานแบบดําเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จแตเ่พียงผู้ เดียว  
 อิทธิพลความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยที่ มีผลต่อโครงการ  เจ้าของโครงการตดัสินใจซือ้
ท่ีดินเปล่าในโครงการหมู่บ้านจดัสรรแห่งหนึ่งในจงัหวดัเชียงใหม่   ถึงแม้จะเป็นท่ีดินท่ีไม่ถูกต้อง
ตามลักษณะท่ีดินในทางอุดมคติของฮวงจุ้ ยเพราะถือว่ามีพลังงานท่ีดีและร้ายพุ่งเข้ามามากท่ี
สดุแต่เน่ืองจากมีราคาถกูกว่าราคาขายของโครงการทัง้หมดและยงัเป็นท่ีดินท่ีอยู่ติดกับบ้านหลงั
เดมิปัจจบุนัและยงัสามารถขยายเขตของบ้านได้หากต้องการ  

 

 วัฏจักรของโครงการ ( Project  Life Cycle ) 
1. ขัน้ตอนของความต้องการ ( Need) และขัน้ตอนแนวความคิด (Concept)  

ในความต้องการท่ีดินในราคาถูกและอยู่ใกล้ท่ีดินเดิมท่ีมีอยู่เดิมแล้วเจ้าโครงการจึงตดัสินใจซือ้
ท่ีดินดงักล่าวโดยไม่ปรึกษาซินแสหรือผู้ รู้เร่ืองฮวงจุ้ย   แตไ่ปขอคําแนะนําในขัน้ตอนแนวความคิด
ซึ่งซินแสได้ให้คําแนะนําว่าการท่ีมีท่ีดินอยู่ตรงทางสามแพ่งทําให้พลังท่ีดีและร้ายพุ่งเข้ามา     
ดงันัน้หากต้องการป้องกันพลังงานดังกล่าวก็ควรหาสิ่งของท่ีมีนํา้หนักมากๆ  มาปิดกัน้ไว้ เช่น 
กําแพงหินหรือเปิดชอ่งใช้พลงังานลอดผา่นไป 

ระยะเวลา  ไมมี่การสญูเสียระยะเวลาในขัน้ตอนนี ้
งบประมาณ  เน่ืองจากซินแสหรือผู้ รู้เร่ืองฮวงจุ้ยให้คําปรึกษาโดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ย 

2. ขัน้ตอนการออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่ง
ภายใน (Architect & Interior Designer )  จากคําแนะนําของซินแสท่ีปรึกษาและจากความรู้
เบือ้งต้นเร่ือง ฮวงจุ้ยของโครงการจึงให้นกัออกแบบทําการออกแบบบ้านในรูปแบบไทยประยกุต์ท่ี
มีใต้ถุนสูงโดยมีแนวความคิดจากซินแสท่ีว่าหากมีพลงังานท่ีร้ายผ่านเข้ามาในบ้านก็จะลอดพ้น
ผา่นไปดงัรูปภาพท่ี 13 

ระยะเวลา  ในการออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่ง
ภายในการออกแบบและเขียนแบบและรายการแก้ไขพร้อมย่ืนขออนญุาต รวมทัง้สิน้ 1 เดือน 

งบประมาณ  ตามสญัญาวา่จ้างการทํางานคา่จ้างเขียนแบบคือ 50,000 บาท 
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ภาพท่ี 13 นกัออกแบบทําการออกแบบบ้านในรูปแบบไทยประยกุต์ท่ีมีใต้ถุนสงูโดยมีแนวความคิด 
               จากซินแสท่ีให้พลงังานท่ีร้ายผา่นเข้ามาในบ้านก็จะลอดพ้นผ่านไป 
 

 3. ขัน้ตอนด าเนินการก่อสร้าง (Construction) เม่ือดําเนินการก่อสร้างจน   แล้ว
เสร็จ      ซินแสหรือท่ีปรึกษาทางด้านฮวงจุ้ยได้เข้ามาตรวจสอบโครงการฯ อีกครัง้และให้คําแนะนํา
ว่า   ควรมีสิ่งป้องกันพลงังานท่ีเลวร้ายก่อนเข้ามาภายในบ้านดีกว่าปล่อยให้ทะลุเข้าไปในบ้าน     
ดงันัน้เจ้าของโครงการจึงให้ผู้ออกแบบทําการออกแบบและดําเนินการก่อสร้างกําแพงนํา้ตกอยู่
หน้าบ้านมีลกัษณะเป็นกําแพงทึบแล้วประดบัด้วยรูปปะติมากรรมดงัแสดงในรูปท่ี 14 และ 15 ให้
เป็นไปตามแนวความคดิพืน้ฐานของฮวงจุ้ย 
 ระยะเวลา ในการออกแบบดําเนินการก่อสร้างกําแพงนํา้ตก รวมทัง้สิน้ 1 เดือน 
 งบประมาณ  ในการดําเนินการก่อสร้างกําแพงนํา้ตก  เป็นจํานวนเงิน 250,000 บาท 
 

 
ภาพท่ี 14 กําแพงนํา้ตกของโครงการบ้านพกัอาศยั คสล. 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 450 ตร.ม. 
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ภาพท่ี 15   ทางเดนิบนนํา้ตกของโคงการบ้านพกัอาศยั คสล. 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 450 ตร.ม. 

ตารางท่ี 5 แสดงระยะเวลาและงบประมาณท่ีเพิ่มขึน้ของโครงการท่ีมีซินแสเข้ามาเก่ียวข้อง 

 ระยะเวลา(วัน)ที่เพิ่มขึน้ของ
โครงการที่มีซนิแสเข้ามาเกี่ยวข้อง 

งานประมาณ (บาท) ที่เพิ่มขึน้ของ
โครงการที่มีซนิแสเข้ามาเกี่ยวข้อง 

Need 0 0 
Concept 0 0 
Architect & Interior 0 0 
Pre-Construction 0 0 
Construction 30 250,000 
O&M 0 0 
  
4. ข้อขัดแย้งระหว่างซินแส  สถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน  และเจ้าของโครงการ   
 จากการท่ีความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ ยเข้ามาเก่ียวในโครงการนีเ้กิดขึน้น้อยมากเพราะ
เจ้าของโครงการรู้ตวัตัง้แตเ่ลือกซือ้ท่ีดินบริเวณตรงทางสามแพร่งแล้วและได้เตรียมแนวทางแก้ไข
และป้องกนัความขดัแย้งท่ีจะเกิดขึน้ในโครงการแล้วโดยวางแนวทางแก้ไขหลกัไว้สองทิศทาง คือ 
 1. ปลอ่ยให้พลงัไมดี่เข้ามาภายในบ้านแล้วให้ทะลอุอกหลงับ้าน 
 2. ป้องกนัไมใ่ห้พลงัท่ีไมดี่เข้าบ้านโดยสร้างเป็นกําแพงทบึกัน้ไว้  
  ซึ่งแนวทางการแก้ไขดงักล่าวเจ้าของโครงการได้อธิบายให้สถาปนิกและนกัออกแบบ
ตกแตง่ภายในตัง้แตข่ัน้ตอนแนวความคิด (Concept) แล้ว   ทําให้ผู้ รับเหมาและผู้ออกแบบเตรียม
วางแผนการดําเนินงานในแตล่ะขัน้ตอนได้อย่างถกูต้องเพ่ือไม่ให้เกิดความสญูเสียทัง้งบประมาณ
และเวลาของโครงการ 
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ภาพท่ี 16 แสดงวฏัจกัรโครงการและลําดบัขัน้ตอนของโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย    

               450  ตร.ม.  

 
 
 
 
 
 

Need / Feasibility 

Concept 

Start 

Pre - Construction 

Architecture & Interior 

Construction 

End 

Feng Shui 
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5.2. กรณีศึกษาบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ พืน้ที่ใช้สอย 400 ตารางเมตรที่จอดรถ 2 
คัน 

 ความเป็นมาของโครงการ  บ้านพกัอาศยัของเจ้าของโครงการเดิมมีสภาพคบั
แคบและอยู่บริเวณพืน้ท่ีรับนํา้ของเชียงใหม่  ดงันัน้จึงตดัสินใจซือ้ท่ีดินขนาด 1 ไร่ในโครงการ
หมูบ้่านแหง่หนึง่แล้วสร้างบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 400 ตารางเมตร ท่ีจอดรถ 2 คนั 

 ที่ตัง้ของโครงการ  อ.หางดง  จ.เชียงใหม ่

 ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 400 
ตารางเมตร ท่ีจอดรถ 2 คนั บนพืน้ท่ี 1 ไร่   ตวัอาคารหนัหน้าไปทางทิศตะวันออก  ส่วนประตู
ทางเข้าอยูท่ิศใต้ 

 งบประมาณ โครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 400 ตารางเมตร พืน้ท่ี
จอดรถ 2 คนั ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 4,150,000.- บาท ดงัมีรายการแสดงในตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6 แสดงงบประมาณโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 400 ตารางเมตร  

1. งานออกแบบและเขียนแบบ 50,000 

2. งานก่อสร้าง 3,500,000 

3. งานตกแตง่ภายใน 400,000 

4. งานภมูิสถาปัตยกรรม 200,000 

รวมมูลค่าของโครงการทัง้หมด 4,150,000 
 

ระยะเวลา  ในการดําเนินโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ขนาด 400 ตร.ม.ตามแผนงาน
บริหารโครงการท่ีวางไว้ประมาณ 6 เดือน มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 แสดงระยะเวลาดําเนินโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ขนาด 400 ตร.ม. 

 1
เดือน 

2
เดือน 

3
เดือน 

4
เดือน 

5
เดือน 

6
เดือน 

1. งานออกแบบและเขียนแบบ       

2. งานก่อสร้าง       

3. งานตกแตง่ภายใน       

4. งานภมูิสถาปัตยกรรม       
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ผู้ออกแบบและผู้รับเหมา คือ บริษัทเวชสวรรค์ก่อสร้าง จํากดั  โดยเจ้าของโครงการ
ใช้การดําเนินงานแบบผู้ รับเหมาดําเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จแตเ่พียงผู้ เดียว  

อิทธิพลความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยที่มีผลต่อโครงการ  เจ้าของโครงการตดัสินใจจอง
ท่ีดินในโครงการเน่ืองจากเพ่ือนท่ีเป็นซินแสได้แนะนําว่าท่ีดินท่ีหนัไปทางทิศตะวนัออกจะมีความ
เจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ ท่ีอยูอ่าศยั 

 
ภาพท่ี 17 แสดงผงัการจองท่ีดนิ 

วัฏจักรของโครงการ ( Project  Life Cycle ) 
1. ขัน้ตอนของความต้องการ ( Need)   เจ้าของโครงการตดัสินใจเลือกซือ้ท่ีดินท่ี

เปลา่ เพ่ือให้ได้ทําเลท่ีตัง้ตามลกัษณะและทิศทางตามท่ีซินแสได้แนะนํา 

ระยะเวลา ในการจองท่ีดินเปล่าเร่ิมตัง้แตจ่องท่ีดินจนถึงระยะเวลาในการวางเงินมดั
จําจองหมดแล้วไม่สามารถคือได้ ใช้ระยะเวลา 1 เดือนในการหาท่ีดินตามลกัษณะและทิศทาง
ตามท่ีซินแสได้แนะนํา 

งบประมาณ เกิดขึน้จากอิทธิพลเร่ืองฮวงจุ้ยท่ีมีตอ่โครงการคือ 120,000 บาท 
 

ตารางท่ี 8 แสดงระยะเวลาและงบประมาณท่ีเพิ่มขึน้ของโครงการท่ีมีซินแสเข้ามาเก่ียวข้อง 

 ระยะเวลา(วัน)ที่เพิ่มขึน้ของโครง 
การที่มีซินแสเข้ามาเกี่ยวข้อง 

งานประมาณ (บาท) ที่เพิ่มขึน้ของ
โครงการที่มีซินแสเข้ามาเกี่ยวข้อง 

Need 30 120,000 
Concept 0 0 
A&I 0 0 
Pre-Construction 0 0 
Construction 0 0 

N 

 

กรณีศึกษาบ้านพกัอาศยั 2 
ชั้น 400ตร.ม. 
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2. ขัน้ตอนแนวความคิด (Concept) เน่ืองเจ้าของโครงการได้รับอิทธิพลความเช่ือ
เร่ือง ฮวงจุ้ยและได้มีการปรึกษาข้อมลูจากซินแสเพิ่มเตมิดงันี ้

ต้องให้หน้าบ้านหนัไปทิศตะวนัออกแม้ประตรัูว้ทางเข้าบ้านจะอยูท่างทิศใต้ 
การจดัวางพืน้ท่ีใช้สอยต้องเป็นไปตามหลกัฮวงจุ้ยทกุประการ 
รูปลกัษณ์ภายนอกเน้นหลกัความสมดลุของตวับ้านและมีความทนัสมยั 
ระยะเวลา ไมเ่กิดขึน้เพราะเจ้าของได้ทําการปรึกษาซินแสในชว่งการดําเนินหาท่ีดิน 
งบประมาณ ไมมี่ 
3.  ขัน้ตอนการออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่ง

ภายใน(Architect & Interior)  เน่ืองจากข้อมลูดิบท่ีเจ้าของโครงการนําเสนอมาบางส่วนได้ถูก
ปรับแก้ในขัน้ตอนแนวความคิดแล้วจึงทําให้ขัน้ตอนการออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและ
นกัออกแบบตกแตง่ภายในใช้ระยะเวลาน้อยมากไมมี่งบประมาณเพิ่มเตมิ 

ระยะเวลา การออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและนกัออกแบบตกแตง่ภายใน
เป็นไปตามแผนดําเนินการทกุอยา่ง ใช้ระยะเวลา 1 เดือน 

งบประมาณ ตามสญัญาวา่จ้างเขียนแบบคือ 50,000 บาท 
 

 

 
 

ภาพท่ี 18 แสดงแปลนโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ขนาด 400 ตร.ม. 

 

 
ภาพท่ี 19 บ้านพกัอาศยัขนาด 400 ตร.ม. ท่ีจอดรถ 2 คนั 
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ข้อขัดแย้งระหว่างซินแส  นักออกแบบตกแต่งภายใน  ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ 
 ในโครงการนีเ้กิดขึน้ในขัน้ตอนแรกขัน้ตอนเดียวคือ  ความต้องการของเจ้าของ
โครงการ (Need) ท่ีเลือกซือ้ท่ีดินแปลงแรกจากเพ่ือนร่วมงานแล้วท่ีดินหันหน้าไปทางด้านทิศ
ตะวนัตก    เม่ือนําซินแสหรือผู้ รู้ในเร่ืองฮวงจุ้ ยเข้ามาปรึกษาก่อนเร่ิมทําการออกแบบและเขียน
แบบได้ผลสรุปวา่  เป็นท่ีดนิท่ีมีลกัษณะไมต่รงกบัชะตาชีวิตเจ้าของท่ี    เม่ือเข้าอยู่อาศยัจะทําให้มี
เร่ืองต้องสญูเสียทรัพย์เป็นส่วนใหญ่    ดงันัน้ซินแสจึงแนะนําให้เปล่ียนท่ีดินแปลงใหม่แต่ เจ้าของ
โครงการไม่ต้องการเปล่ียนเพราะได้วางเงินมดัจําจองไปแล้วและเกินระยะเวลาท่ีจะขอรับเงินมดั
จําคืนในกรณีท่ีไมต่กลงซือ้  
 

 

ภาพท่ี 20 แสดงวฏัจกัรโครงการและลําดบัขัน้ตอนของโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย    
               400  ตร.ม.  
 

Need / Feasibility 

Concept 

Start 

Pre - Construction 

Architecture & Interior 

Construction 

End 

Feng Shui 

Feng Shui 

Feng Shui 

Feng Shui 

Feng Shui 
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5.3. กรณีศึกษาบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 1,000 ตร.ม. ที่จอดรถ 6 คัน 

  ความเป็นมาของโครงการ จากท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึน้ และ
ต้องการย้ายออกบ้านหลงัเดมิท่ีมีพืน้ท่ีคบัแคบและไกลขากท่ีทํางาน     เจ้าของโครงการจึงซือ้ท่ีดิน
เปลา่ขนาด 2 ไร่ ใน จงัหวดัเชียงใหมแ่ล้วสร้างบ้านพกัอาศยัขนาดพืน้ท่ีใช้สอย 1,000 ตร.ม. ขึน้มา
เป็นบ้านหลงัท่ีสอง 

  ที่ตัง้ของโครงการ   อําเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม ่ ห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่
ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 9 กิโลเมตร 

  รูปแบบของโครงการ  เป็นโครงการบ้านพกัอาศยั2 ชัน้ บนพืน้ท่ี 2 ไร่ โดย
ก่อสร้างแยกออกเป็น  3 อาคารหลกัๆ คือ อาคารบ้านพกัอาศยัหลงัใหญ่พืน้ท่ีใช้สอยรวม 1,000 
ตารางเมตร มี  2  ชัน้   ห้องนอนสว่นใหญ่และห้องพระอยูช่ัน้บน    ส่วนชัน้ล่างมีห้องรับแขก   ห้อง
รับประทานอาหารและห้องดูภาพยนตร์ขนาด  9  ท่ีนัง่    ด้านหน้าของอาคารบ้านพกัอาศยัหลงั
ใหญ่ทางทิศตะวนัออก คือ อาคารท่ีจอดรถ  6  คนัและมีห้องคนรับใช้  2  ห้องอยู่ในอาคารท่ีจอด
รถ  ด้านทิศเหนือของอาคารบ้านพกัอาศยัหลงัใหญ่เป็นบ้านพกัรับรองแขกและผู้ติดตามแขกมีชัน้
เดียว  3 ห้องนอน  ด้านหลงัทิศตะวนัตกเป็นบ้านพกัอาศยัของแม่บ้านและคนสวน 2 ห้องนอน  
พร้อมห้องทํางานโดยแยกออกจากตวับ้านและทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมีบ่อเลีย้งปลาขนาด
ใหญ่พร้อมศาลาริมนํา้ 

  งบประมาณ  โครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้พืน้ท่ีใช้สอย 1,000 ตร.ม. อาคารท่ี
จอดรถ 6 คนั งบประมาณในการก่อสร้าง15,150,000 บาท ดงัแสดงในตาราง 

 

ตารางท่ี 9 แสดงงบประมาณโครงการบ้านพกัอาศยั  2  ชัน้ขนาด 1,000 ตร.ม. 

1. งานออกแบบและเขียนแบบ 150,000 

2. งานก่อสร้าง 10,000,000 

3. งานตกแตง่ภายใน 3,000,000 

4. งานภมูิสถาปัตยกรรม 2,000,000 

รวมมูลค่าของโครงการทัง้หมด 15,150,000  

  ระยะเวลา  ในการดําเนินโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ขนาด 1,000 ตร.ม.ตาม
แผนงานบริหารโครงการท่ีวางไว้ประมาณ 8 เดือน มีรายละเอียดดงัแสดงในตาราง 
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ตารางท่ี 10 แสดงระยะเวลาดําเนินโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ขนาด 1,000ตร.ม. 

 1
เดือน 

2
เดือน 

3
เดือน 

4
เดือน 

5
เดือน 

6
เดือน 

7
เดือน 

8
เดือน 

1. งานออกแบบและเขียนแบบ         

2. งานก่อสร้าง         

3. งานตกแตง่ภายใน         

4. งานภมูิสถาปัตยกรรม         
 

  ผู้ออกแบบและผู้รับเหมา คือ บริษัทเวชสวรรค์ก่อสร้าง จํากัด  โดยเจ้าของ
โครงการใช้การดําเนินงานแบบ Turn Key (Turn Key คือ  เป็นงานท่ีเจ้าของโครงการต้องการให้
ผู้ รับเหมาดําเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จแตเ่พียงผู้ เดียว ) 

  อิทธิพลความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยที่ มีผลต่อโครงการ  เจ้าของโครงการมีความ
เช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยว่ามีอิทธิพลต่อโครงการแตไ่ม่มีความรู้เร่ืองฮวงจุ้ย     ดงันัน้การตดัสินใจเลือกซือ้
ท่ีดินเพ่ือเตรียมโครงการก่อสร้างบ้านจึงใช้ความรู้สึกส่วนตวัเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ   โดย
อ้างอิงจากหลกัการของ ฮวงจุ้ยขัน้พืน้ฐานจากตําราท่ีได้ศกึษามาและสอบถามจากบคุคลใกล้ชิด
ใช้ช่วยตดัสินใจและเจ้าของโครงการยังเช่ือเก่ียวกับดวงชะตาของผู้ รับเหมาสร้างบ้านว่ามีดวง
สมพงษ์กับการสร้างบ้านหลังนีห้รือไม่โดยนําวัน เดือนและปีเกิดของผู้ รับเหมาไปให้ซินแส
ตรวจสอบดกู่อนดําเนินการก่อสร้าง 

 
ภาพท่ี 21 ท่ีดนิโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 1,000 ตร.ม. 
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วัฏจักรของโครงการ ( Project  Life Cycle ) 

 1. ขัน้ตอนของความต้องการ ( Need)   เจ้าของโครงการตดัสินใจเลือกซือ้ท่ีดินท่ี
ด้านหน้าทิศตะวันออกติดถนนสายหลักของโครงการบ้านพักอาศยั 2 ชัน้ ขนาด 1,000 ตร.ม.     
ด้านหลงับ้านหนัไปทางกบัดอยสเุทพมีแม่นํา้สาธารณะไหลผ่านทางด้านทิศใต้  และด้านทิศใต้ติด
ท่ีดนิสว่นบคุคล    รูปร่างของท่ีดนิเป็นรูปสามเหล่ียมเหมือนลกัษณะชายธงซึ่งตามหลกัของฮวงจุ้ย
ถือว่าเป็นท่ีดินท่ีมีลักษณะไม่ดี   แต่เจ้าของโครงการตดัสินใจซือ้เพราะราคาของท่ีดินในช่วงนัน้
เป็นยคุของเศรษฐกิจตกต่ําจงึสามารถซือ้ได้ต่ํากวา่ราคาประเมินของทางราชการ 

 2. ขัน้ตอนแนวความคิด ( Concept ) เจ้าของโครงการได้ว่าจ้างให้บริษัทเวชสวรรค์
ก่อสร้างออกแบบบ้านพกัอาศยับนพืน้ท่ี 2 ไร่  ให้ตามความต้องการและแนวความคิดของเจ้าของ
โครงการและสมาชิกในครอบครัวโดยให้เสนอแบบร่างและภาพทศันียภาพให้พิจารณาอนมุตักิ่อน 

 
ภาพท่ี 22 แบบร่างโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ (ครัง้ท่ี 1) 

 
ภาพท่ี 23 แบบร่างโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ (ครัง้ท่ี 2) 
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 เม่ือเจ้าของโครงการและสมาชิกในครอบครัวได้อนมุตัแิบบร่างแปลน    พืน้ท่ีใช้สอย
และรูปแบบภาพทศันียภาพของบ้านตามรายการแก้ไขดงัแสดงในรูปภาพท่ี  22  และ 23  ได้ให้
ผู้ออกแบบหยดุงานในสว่นของการออกแบบไว้ชัว่คราวเพ่ือรอให้เจ้าของโครงการนําแปลนเป็น
ปรึกษาซินแสและอนมุตัแิก้ไขตามคําแนะนําของซินแส ซึ่งผลท่ีได้แสดงในรูปภาพท่ี 24 และ 25 

 

 
ภาพท่ี 24 การแก้ไขแบบแปลนชัน้บนบ้านพกัอาศยัโดยซินแส 

 

 
ภาพท่ี 25 การแก้ไขแบบแปลนชัน้ลา่งบ้านพกัอาศยัโดยซินแส 
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เจ้าของโครงการนําผลท่ีได้จากการปรึกษาซินแสท่ีอยู่ในรูปแบบของเทปบนัทึกเสียง
จากซินแสท่ีปรึกษาแบบร่างท่ีมีการแก้ไขด้วยลายมือซินแสแสดงวิธีการออกแบบและตกแต่งบ้าน
ให้ถกูต้องตามหลกัฮวงจุ้ย  ซึง่กลา่วโดยสรุปดงันี ้

ตําแหน่งท่ีตัง้ของท่ีดินภายในโครงการท่ีถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ ยทุกประการ คือ  มี
ด้านหลงัทิศตะวันตกมีภูเขาและมีแม่นํา้ไหลผ่านด้านข้างของท่ีดิน   แต่ยังมีสิ่ งท่ีขดักับหลักการ
ของฮวงจุ้ยอยา่งเห็นได้ชดัคือ  รูปร่างของท่ีดินเป็นรูปสามเหล่ียมชายธงตามหลกัของฮวงจุ้ยถือว่า
ไม่เป็นสิริมงคลและไม่นํามาซึ่งโชคลาภท่ีดี    ดงันัน้ซินแสจึงแนะนําวิธีแก้ไขให้ท่ีดินกลายเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า    โดยให้ตดัท่ีดินในส่วนท่ีเป็นปลายแหลมทุกด้านออก   วิธีการคือ สร้างเป็นราง
ระบายนํา้ใต้ดินตัง้แต่ด้านใดด้านหนึ่งของท่ีดินไปจนสุดด้านตรงกันข้ามหรือให้ใช้พืน้ท่ีในส่วนท่ี
เป็นปลายแหลมทุกด้านขุดเป็นสระนํา้   เพ่ือให้ได้รูปร่างของท่ีดินในอุดมคติก่อนแล้วจึงกําหนด
ตําแหนง่ของสิ่งปลกูสร้างทัง้หมดไปบนท่ีดินนัน้ 

 การจัดวางตําแหน่งของอาคารต่างๆ บนท่ีดินให้เป็นไปตามหลักชยัภูมิศาสตร์ของ 
ฮวงจุ้ยโดยอ้างอิงตําแหน่งการจดัวางมาจากสตัว์  4 ชนิดในเทพนิยายจีนโบราณ  คือ ด้านหน้า
บ้านเป็นตําแหน่งของหงส์แดง  ควรเป็นลกัษณะการใช้งานท่ีปล่อยให้พืน้ท่ีโล่งหรือปลกูหญ้าหรือ
จดัสวนดอกไม้ท่ีเป็นพุ่มไม่สูงมากนัน้เน้นความโปร่งโล่งสบาย    ด้านซ้ายของตวับ้าน  (เม่ือหัน
หน้าออกจากตวับ้าน ) เป็นทิศตําแหน่งของมงักรเขียวซึ่งเป็นทิศแห่งการเคล่ือนไหว  สิ่งปลกูสร้าง
ท่ีอยูด้่านนีค้วรเป็นสิ่งท่ีสามารถสามารถเคล่ือนไหวได้เช่น  โรงจอดรถหรือโรงเลีย้งสตัว์    หากเป็น
การจดัสวนควรเป็นการจดัสวนนํา้และปลกูต้นไม้ท่ีมีใบพลิว้ไหว      ด้านขวาของตวับ้าน  (เม่ือหนั
หน้าออกจากตวับ้าน )  เป็นทิศประจําตําแหน่งของเสือขาวซึ่งเป็นทิศแห่งความดรุ้ายและสงบนิ่ง
ดงันัน้ควรจดัให้มีสิ่งปลกูสร้างท่ีมีรูปร่างหนาแน่น     หากมีการจดัสวนควรเป็นการจดัสวนหินและ
ปลูกต้นไม้พุ่มเตีย้    ส่วนด้านหลงัของโครงการหนัให้ภูเขาดอยสเุทพ  ถือวาเป็นทิศทางท่ีดีจึงไม่
จําเป็นต้องสร้างภมูิประเทศจําลองหรือสิ่งปลกูสร้างใดๆ ขึน้มา 

รูปแบบภายนอกของตัวบ้านให้จัดอยู่ในรูปทรงท่ีสมดุลตามแนวความคิดของ
ผู้ออกแบบ  สว่นโดมรูปแปดเหล่ียมห้องรับแขกท่ีอยู่หน้าบ้าน   ซินแสแนะนําว่าควรอยู่ด้านขวามือ
เม่ือหนัหน้าเข้าตวับ้านเพราะแสดงอํานาจของผู้ชายท่ีเป็นหวัหน้าครอบครัวจะมีมากกวา่ผู้หญิง 

 รูปแบบของหลงัคาบ้านไม่ควรมีลกัษณะเหมือนร่องนํา้ท่ีไหลลงมาจากภูเขาควรเป็น
รูปแบบเรียบง่ายและสามารถป้องกนัฝนได้ดี 

ประตทูางเข้าหลกัของบ้าน  ควรเปิดเข้าไปในตวับ้านและเป็นประตบูานเปิดคูมี่ขนาด
บานละ1.07 * 2.10 เมตรและประตใูนห้องทกุห้องเป็นประตบูานเดียวมีขนาดบานละ 0.89 * 2.10 
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เมตร ซึ่งหากใช้ตลับเมตรของซินแสวัดแล้วจะได้ตําแหน่งท่ีเป็นสิริมงคลกับชีวิตและความ
เจริญก้าวหน้า 

ระดบัพืน้ภายในภายนอกแตกตา่งกนัอยู่ 3 ระดบั  โดยระดบัท่ี1 คือพืน้ทางเดินรอบ
บ้านหรือบนัไดขัน้แรก +0.10 เมตร  จากดนิเดิม  ส่วนระดบัท่ี 2 คือ พืน้ระเบียงภายนอกบ้าน   พืน้
ห้องนํา้หรือพืน้ห้องครัว +0.20 เมตร  จากดินเดิมและระดบัสุดท้ายคือ พืน้ทั่วไปภายในบ้าน
ทัง้หมด +0.30 เมตรจากดนิเดมิ 

สิ่งสําคญัสุดท้ายคือ  ห้ามมีห้องนํา้อยู่ภายในห้องนอนทุกห้องเพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
สมาชิกในครอบครัว 
 ระยะเวลาในการปรึกษาซินแส 

เจ้าของบ้านต้องนําแบบร่างของผงับริเวณแสดงตําแหน่งบ้านและห้องทุกห้องท่ีมีอยู่
ในตวับ้านด้วยทัง้หมดเพราะซินแสไม่มีความสามารถในการเขียนแบบและออกแบบทําแตใ่นส่วน
ของการให้คําปรึกษาแนวความคดิ (Concept)       โดยแบบร่างท่ีนําไปด้วยเป็นแบบร่างท่ีเขียนขึน้
จากความต้องการของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัวซึ่งใช้ระยะเวลาในการออกแบบและ
แก้ไข  1  เดือนและใช้ระยะเวลาในการปรึกษาซินแสรวมระยะเวลาในการเดนิทางด้วย  1 สปัดาห์ 
 งบประมาณ 
 คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้นบัตัง้แตว่นัท่ีไปปรึกษาซินแสวนัแรกจนกระทัง่แบบร่างของ
โครงการแล้วเสร็จเตรียมพร้อมท่ีจะทําแบบสถาปัตยกรรมภายนอก – ภายใน และวิศวกรรมของ
โครงการตอ่ไปมีรายระเอียดดงันี ้
 คา่ยใช้จา่ยในการปรึกษาซินแส ½ วนั  ไมร่วมคา่ท่ีพกัและเดนิทาง100,000 บาท 
 คา่เดินทางไปกลบัระหวา่งกรุงเทพฯ –เชียงใหมพ่ร้อมอาหารและท่ีพกั  40,000บาท 

คา่ใช้จา่ยในการออกแบบและเขียนแบบร่าง   50,000  บาท 

3.ขัน้ตอนการออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและมัณฑนากร (Architect   
& Interior Designer)  จากข้อมลูท่ีได้จากการปรึกษาซินแสท่ีเจ้าของโครงการนํามาให้ในรูปแบบ
ร่างท่ีมีการแก้ไขด้วยลายมือซินแสและแสดงวิธีการออกแบบตกแตง่บ้านให้ถกูต้องตามหลกัฮวงจุ้ย 

เจ้าของโครงการเน้นในเร่ืองการออกแบบและเขียนแบบว่าให้เป็นไปตามข้อมลูดิบท่ี
ได้จากซินแสทุกประการ   หากมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบใดๆหรือให้เกิดความสวยงามตามแนว 
ความคิดของสถาปนิกและมณัฑนากรให้ร่างแบบ      เพ่ือนําเสนอเจ้าของโครงการและเจ้าของ
โครงการจะนําไปปรึกษาซินแสอีกตอ่หนึง่เพ่ือหาข้อสรุป 
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ภาพท่ี 26 แบบด้านหน้าบ้านพกัอาศยัตามแนวความคิดของซินแส 

จากการเปล่ียนแปลงแบบร่างใหม่ทัง้หมดโดยซินแสทําให้ขัน้ตอนการออกแบบและ
เขียนแบบโดยสถาปนิกและมณัฑนากรท่ีเตรียมไว้ทําอยา่งตอ่เน่ืองและงานท่ีทําเสร็จแล้วประมาณ 
60 %  ต้องยกเลิกทัง้หมดแล้วเร่ิมต้นทําแบบร่างขึน้มาใหม่เพ่ือเสนอแก่เจ้าของโครงการโดยยึด
แนวความคิดซินแสเป็นหลกัสําคญัและได้รูปแบบความสวยงามตามแนวความคิดของสถาปนิก
และมณัฑนากรผู้ออกแบบ 
 

 
ภาพท่ี 27 งานรือ้ถอนการตกแตง่ภายใน 

ระยะเวลา ในการออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและมณัฑนากร   เป็นไปตาม
แผนการดําเนินงานทุกอย่างถึงแม้จะมีงานแก้ไขแบบแปลนใหม่ทัง้หมด  โดยมีระยะเวลาในการ
ออกแบบและเขียนแบบจากปริมาณงานท่ี 0% จนถึงปริมาณงาน 100 % รวมทัง้สิน้ 1 เดือน 

งบประมาณ  ตามสัญญาว่าจ้างงานทัง้หมดโดยแบ่งออกเป็นเงินค่าเขียนแบบ คือ 
100,000 บาท 
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4. ขัน้ตอนเร่ิมดําเนินการก่อสร้าง  (Pre – Construction) เม่ือเสร็จสิน้ในขัน้ตอนการ
ออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิก และมณัฑนากร     ซินแสได้กําหนดฤกษ์ยามท่ีเป็นมงคลใน
การทําพิธีกรรมตา่งๆ ก่อนเร่ิมดําเนินการก่อสร้างโครงการทัง้หมด      ส่วนในขัน้ตอนการดําเนิน
โครงการตา่งๆตอ่จากนีไ้ด้แก่  การก่อสร้าง 
 

 
ภาพท่ี 28  บ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 1,000 ตร.ม. ขณะอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง 

 

 
ภาพท่ี 29 บ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 1,000 ตร.ม. เม่ือดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ตารางท่ี 11  แสดงระยะเวลาและงบประมาณท่ีเพิ่มขึน้ของโครงการท่ีมีซินแสเข้ามาเก่ียวข้อง 
 ระยะเวลา(วัน)ท่ีเพิ่มขึน้ของโครง 

การท่ีมีซินแสเข้ามาเก่ียวข้อง 
งานประมาณ (บาท) ที่เพิ่มขึน้ของ 
โครงการที่มีซินแสเข้ามาเก่ียวข้อง 

Need 0 0 
Concept 7 140,000 

A&I 0 0 
Pre-Construction 0 0 
Construction 0 200,000 

O&M - - 
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ข้อขัดแย้งระหว่างซินแส  ผู้ออกแบบภายใน   ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ  

 จากข้อมูลดิบท่ีเจ้าของโครงการได้จากการปรึกษาซินแสแล้วนํามาให้ทีมสถาปนิก
และนกัออกแบบภายในออกแบบตามแนวความคิดของซินแสทุกประการในรูปแบบภายนอกของ
อาคารสามารถออกแบบให้สวยงามตามมุมมองของสถาปนิก   แต่พืน้ท่ีใช้สอยภายในให้เป็นไป
ตามแนวความคิดของซินแส     ซึ่งข้อขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหว่างมณัฑนากรกับซินแส  มีอยู่ 3 เร่ือง
หลัก ๆ คือ   ห้ามมีห้องนํา้ภายในห้องนอนและขนาดของประตูและทิศทางการเปิดประตู   
ห้องนอนคนใช้ให้อยูใ่นบ้าน 

1. ห้ามมีห้องนํา้ภายในห้องนอน ตามหลกัของฮวงจุ้ยห้องนํา้เป็นท่ีสกปรกเพาะพนัธ์
เชือ้โรคดงันัน้เพ่ือให้ผู้อยู่อาศยัมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงต้องไม่มีห้องนํา้อยู่ภายในห้องนอน แต่
ในความคดิของนกัออกแบบตกแตง่ภายในต้องการให้ผู้อยู่อาศยัได้รับความสะดวกและมีความ 
เป็นสว่นตวั  ดงันัน้แก้ปัญหาดงักลา่วนกัออกแบบภายในได้ทําการออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยส่วนตวัให้
มีขนาด 60  ตารางเมตร โดยออกแบบให้มีห้องแตง่ตวัคัน่กลางระหว่างห้องนอนกบัห้องนํา้แตอ่ยู่
ในพืน้ท่ี เดียวกนั การใช้ห้องนํา้ต้องเดินผ่านห้องแตง่ตวัก่อนทําให้ห้องนํา้ไม่ได้อยู่ในห้องนอนตาม
หลกั ฮวงจุ้ย 

2.  ขนาดและทิศทางในการเปิดประตหู้อง  ตามหลกัของฮวงจุ้ยคือขนาดของประตู
ห้องต้องมีขนาดและสัดส่วนท่ีเป็นสิริมงคลตามไม้วัดของซินแสซึ่งขนาดท่ีวัดออกมาแล้วประต ู 
ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานประตูทั่วไป    แต่นักออกแบบตกแต่งภายในต้องการประหยัดงบ 
ประมาณคา่ก่อสร้างควรเลือก ใช้วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีมีขายโดยทัว่ไป 

3.สว่นทิศทางในการเปิด - ปิดประต ูตามหลกัของฮวงจุ้ย    ถือว่าเปิดให้ทรัพย์สินเงิน
ทองไหลเข้ามาในบ้าน  แต่สถาปนิกและนกัออกแบบตกแตง่ภายในพิจารณาว่าท่ีตัง้ของโครงการ
อยูใ่กล้เขตป่าและภเูขามกัมียงุหรือแมลงเข้ามารบกวน และเจ้าของโครงการมีความประสงค์ท่ี จะ
ตดิตัง้มุ้งลวดท่ีหน้าตา่งทกุบานดงันัน้จงึยกเว้นไมต่ิดตัง้มุ้งลวดท่ีประตู 

4.  ห้องนอนคนใช้อยู่บริเวณหน้าบ้าน ตามหลกัของฮวงจุ้ ยคือการมีคนใช้อาศยัอยู่
หน้าบ้านเป็นตวัปะทะพลงังานท่ีไมดี่ก่อนเข้ามาให้ตวับ้านและเป็นยาม 
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ภาพท่ี 30 แสดงวฏัโครงการและลําดบัขัน้ตอนของโครงการบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย    
                1,000  ตร.ม.  
 
 
สรุป 
 จากกรณีศึกษางานออกแบบภายในท่ีมีความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ ยเข้ามาเก่ียวข้องจะมี
ผลกระทบต่อโครงการแตกต่างกันไปตามมูลค่าของโครงการ    ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบกับ
องค์ประกอบหลกัของโครงการโดยตรง คือ ระยะเวลา (Time)   งบประมาณ (Cost)  และคณุภาพ
(Quality) หากพิจารณาตามวฏัจกัรของโครงการแล้ว     จะพบว่าขัน้ตอนท่ีมีผลกระทบในด้าน

Need / Feasibility 

Concept 

Star 

Pre - Construction 

Architecture & Interior 

Construction 

End 

Feng Shui 

Feng Shui 

Feng Shui 

Feng Shui 
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งบประมาณ (Cost) มากท่ีสุดคือขัน้ตอนการก่อสร้าง (Construction) ดงัตารางท่ี 12   กรณีท่ี 1 
บ้านพักอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 450 ตร.ม. ท่ีต้องสูญเสียงบประมาณในขัน้ตอนนีถ้ึง  5.20%  
ของมลูคา่โครงการทัง้หมด และได้มีการรือ้ถอนและปรับปรุงเพ่ือให้ถกูต้องตามหลกัฮวงจุ้ย 

 ส่วนท่ีมีผลกระทบน้อยท่ีสุด คือ  ขัน้ตอนเร่ิมของโครงการในความต้องการ (Need) 
และแนวความคดิ (Concept)ดงัตารางท่ี38  กรณีท่ี 2 บ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 400 ตร.ม. 
ท่ีสูญเสียงบประมาณในขัน้ตอนนีเ้พียง 2.89% ของมูลค่าโครงการ ทัง้นีเ้พราะอิทธิพลความเช่ือ
เร่ืองฮวงจุ้ยเข้ามาในขัน้ตอนค่าใช้จ่ายยงัไม่สูงมากและค่าความสามารถการเปล่ียนแปลงยงัทํา
ได้มากหากโครงการนีดํ้าเนินไปจนถึงขัน้ตอนของการก่อสร้างแล้วมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึน้  
คา่ใช้จา่ยจะสงูกวา่โครงการอ่ืนๆ มาก 
 อิทธิพลความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ ยท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านงบประมาณ (Cost) เก่ียวกับค่า
ปรึกษาซินแสไม่สามารกําหนดเป็นมาตรฐานตายตวัได้เพราะค่าปรึกษาซินแสขึน้อยู่กับความมี
ช่ือเสียง  ความยากง่ายของโครงการ จากการศึกษาพบว่า ค่าปรึกษาซินแสมีราคาตัง้แต่ 0 ถึง 
1,000,000 บาท เป็นต้น 
 ปัจจยัหลกัของโครงการคือ ระยะเวลา (Time) อิทธิพลความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยท่ีทําให้
เกิดผลกระทบต่อระยะเวลาของโครงการนัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กับขนาดและมูลค่าของโครงการ  แต่จะ
แปรผนัตรงกบัปริมาณงานท่ีจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามหลกัฮวงจุ้ยท่ีเกิดขึน้ในแต่ละวฏัจกัรและ
ลําดบัขัน้ของโครงการ (Project Life Cycle) ดงัแสดงในตารางท่ี38   จะเห็นว่า กรณีศึกษาท่ี 1 
บ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 450 ตร.ม. งบประมาณของโครงการ 4.8 ล้านบาท มีระยะเวลาท่ี
สญูเสียเน่ืองจากอิทธิพลความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยถึง 5.20% ซึง่มากกวา่ กรณีศกึษาท่ี 3 บ้านพกัอาศยั 
2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 450 ตร.ม.  งบประมาณของโครงการ 15.15ล้านบาท ท่ีมีระยะเวลาท่ีสญูเสีย
เน่ืองจากอิทธิพลความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยถึง 2.92 % เพราะปริมาณงานท่ีต้องดําเนินการแก้ไขของ 
โครงการบ้านมีมากกว่าและอิทธิพลความเช่ือเ ร่ืองฮวงจุ้ ยเข้ามาในขัน้ตอนการก่อสร้าง 
(Construction)  และได้มีการแก้ไขพืน้ท่ีใช้สอยขณะดําเนินการก่อสร้างอยู่จึงส่งผลให้มีระยะเวลา
ท่ีสูญเสียไปในส่วนนีม้ากกว่าโครงการอ่ืนท่ีมีการแก้ไขเฉพาะในส่วนของงานออกแบบและเขียน
แบบโดยสถาปนิกและนกัออกแบบภายใน (Architecture & Interior) ซึ่งเป็นส่วนท่ีมีคา่ใช้จ่ายใน
การเปล่ียนแปลงน้อย    



 
 
 
ตารางท่ี 12  แสดงผลการศกึษาท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยท่ีมีผลกระทบในแตล่ะโครงการ 
 

รายช่ือโครงการ 
Time 
Cost 

เวลาและงบ 
ประมาณของ
โครงการ 

อิทธิพลความเชื่อเร่ืองฮวงจุ้ยท่ีมีผลกระทบในแต่ละโครงการ 

Need Concept A & I Pre-Con Con O&M 
เวลาและงบ ประมาณที่
เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 

1.บ้านพักอาศัย 2 ชัน้ 
พืน้ท่ีใช้สอย 450 ตร.ม. 

วนั 210 0 0 0 0 30 - 14.29% 
ล้าน 4.80 0 0 0 0 0.25 - 5.20% 

2.บ้านพักอาศัย 2 ชัน้ 
พืน้ท่ีใช้สอย 400 ตร.ม. 

วนั 180 30 0 0 0 0 - 16.66% 
ล้าน 4.15 0.12 0 0 0 0 - 2.89% 

3. บ้านพักอาศัย 2 ชัน้ 
พ.ท.ใช้สอย 1000 ตร.
ม. 

วนั 240 - 7 0 0 0 - 2.92% 
ล้าน 15.15 - 0.14 0 0 0.24 - 2.24% 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์หลักฮวงจุ้ย 
 

ในบทท่ี 3 อธิบายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลฮวงจุ้ยแบ่งตามล าดบัขัน้ตอน ประกอบด้วย  
ประเด็นในการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย    ข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกั  และความขดัแย้งของหลัก 
ฮวงจุ้ยหลายส านกั   
 

1. ประเดน็ในการวิเคราะห์หลักฮวงจุ้ย 
การวิเคราะห์รายละเอียดเนือ้หาแยกแยะประเด็นฮวงจุ้ยโดยยึดการจดัหมวดหมู่ตาม

ขอบเขตของงานออกแบบตกแตง่ภายในบ้านพกัอาศยั   ซึ่งมีขอบเขตของงานอยู่  4 ประเด็นหลกั  
คือ  การจดัวาง    รูปร่าง   พืน้ท่ีห้องและการจดัวางเคร่ืองเรือน และองค์ประกอบของบ้าน ดงัภาพ
ท่ี 31 

 
 

 
 

ภาพท่ี 31 ขอบเขตของงานวิเคราะห์ฮวงจุ้ย 

ออกแบบตกแตง่ภายใน การจดัวาง 

รูปร่าง  

 พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ือง
เรือน 

องค์ประกอบของบ้าน 
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โดยท าการวิเคราะห์ข้อมลูฮวงจุ้ยจาก 13 ส านกั ประกอบด้วยส านกัฮวงจุ้ยในประเทศ 
5 ส านกัและส านกัฮวงจุ้ยของตา่งประเทศ  8  ส านกั(ดงัในตารางท่ี 13 ) 

 
ตารางท่ี 13 ข้อมลูฮวงจุ้ยเก่ียวกบัการออกแบบภายในของฮวงจุ้ย 13 ส านกั 

ประเดน็ 

ฮวงจุ้ยส านักต่างๆ 
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1. การจัดวาง 
1.1 พิจารณาลกัษณะประโยชนใช้สอย ∕             
1.2 เส้นทางเดนิของช่ี ∕  ∕  ∕   ∕      
1.3 ทิศทาง ∕             
1.4 ห้องรับแขก  ห้องครัวและห้องนอน
คือ พืน้ท่ีส าคญัในการดฮูวงจุ้ย ∕   ∕ ∕         

1.5 หลกัเสือเขียว – มงักรขาว ∕             
1.6 ทิศดาว  9  ทิศ ∕ ∕   ∕         
1.7 ทิศสมพงษ์กบัดวงชะตา ∕    ∕         
1.8 ตามรูปปากวั    ∕ ∕ ∕   ∕     
1.9 ตามสถานการณ์ชีวิต     ∕ ∕   ∕     
1.10.ตามปากวั – หลอช ู ∕ ∕ ∕  ∕  ∕  ∕     
2. รูปร่าง 
2.1 รูปร่างภายในของตวับ้าน ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 
2.2.รูปร่างภายในของห้อง ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 
2.3.ขนาดและสดัสว่นของบ้าน ∕   ∕        ∕ ∕ 
3.ห้องต่างๆและการจัดวางเคร่ืองเรือน 
3.1.หน้าบ้าน 
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ตารางท่ี 13 ข้อมลูฮวงจุ้ยเก่ียวกบัการออกแบบภายในของฮวงจุ้ย 13 ส านกั (ตอ่) 

ประเดน็ 

ฮวงจุ้ยส านักต่างๆ 
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        3.1.1. ท่ีจอดรถ ∕  ∕    ∕       
        3.1.2. ระเบียงเดนิหน้าบ้าน       ∕ ∕   ∕   
        3.1.3. โถงทางเข้า    ∕   ∕ ∕   ∕   

3.2. ห้องนอน 

        3.2.1. การวางห้องนอน ∕  ∕ ∕  ∕  ∕ ∕ ∕ ∕  ∕ 

        3.2.2. ความสมัพนัธ์กบัห้องอ่ืนๆ ∕  ∕ ∕   ∕   ∕   ∕ 

        3.2.3. ประตหู้องนอน ∕  ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕    ∕ 

        3.2.4. หน้าตา่ง ∕  ∕       ∕   ∕ 

        3.2.5. ภายในห้องนอน ∕  ∕           

        3.2.6. การวางเตียง ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

        3.2.7. กระจก ∕  ∕ ∕ ∕ ∕ ∕  ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

        3.2.8. การจดัวางเคร่ืองเรือน ∕  ∕  ∕ ∕  ∕  ∕ ∕   

        3.2.9. อ่ืนๆ ∕  ∕ ∕    ∕ ∕     

3.3. ห้องครัว 

        3.3.1. การวางห้องครัว ∕   ∕  ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕   

        3.3.2. ความสมัพนัธ์กบัห้องอ่ืนๆ ∕   ∕   ∕   ∕  ∕ ∕ 

        3.3.3. หน้าตา่ง ∕   ∕          

        3.3.4. ภายในห้องครัว ∕  ∕   ∕  ∕  ∕    

        3.3.5. การวางเตาไฟ ∕ ∕ ∕ ∕  ∕  ∕ ∕ ∕ ∕  ∕ 

        3.3.6. อ่ืนๆ ∕  ∕ ∕       ∕  ∕ 
3.4. ห้องน า้ 
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ตารางท่ี 13 ข้อมลูฮวงจุ้ยเก่ียวกบัการออกแบบภายในของฮวงจุ้ย 13 ส านกั (ตอ่) 

ประเดน็ 

ฮวงจุ้ยส านักต่างๆ 
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        3.4.1. การวางห้องน า้ ∕  ∕ ∕  ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕  ∕ 
        3.4.2. ความสมัพนัธ์กบัห้องอ่ืนๆ ∕   ∕    ∕ ∕ ∕ ∕   

        3.4.3. ประตหู้องน า้   ∕   ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕  

        3.4.4. โถส้วม ∕  ∕ ∕       ∕   

        3.4.5. ภายในห้องน า้ ∕   ∕    ∕ ∕  ∕   

3.5. ห้องรับแขก 

        3.5.1. การจดัวางห้องรับแขก ∕  ∕   ∕ ∕ ∕ ∕  ∕   

        3.5.2. ความสมัพนัธ์กบัห้อง      ∕        

        3.5.3. การวางเคร่ืองเรือน ∕  ∕     ∕ ∕ ∕ ∕   

        3.5.4. อ่ืนๆ ∕       ∕  ∕ ∕   

3.6. ห้องน่ังเล่น 

        3.6.1. การจดัวางห้องนัง่เลน่ ∕      ∕      ∕ 

        3.6.2. การแบง่พืน้ท่ีใช้สอย         ∕   ∕  

3.7. ห้องรับประทานอาหาร 

        3.7.1. การจดัวางห้องรับประทาน
อาหาร 

       ∕ ∕  ∕   

        3.7.2. ความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีห้อง        ∕  ∕    

        3.7.3. การวางเคร่ืองเรือน      ∕ ∕ ∕  ∕ ∕   

        3.7.4. อ่ืนๆ      ∕  ∕ ∕  ∕   

3.8  ห้องท างาน 

        3.8.1. การจดัวางห้องท างาน ∕     ∕   ∕  ∕   
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ตารางท่ี 13 ข้อมลูฮวงจุ้ยเก่ียวกบัการออกแบบภายในของฮวงจุ้ย 13 ส านกั (ตอ่) 

ประเดน็ 

ฮวงจุ้ยส านักต่างๆ 
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ช  
ปร
ะภ
าษ
าน
นท์

 
วิศ
ษิฐ์
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       3.8.2. การจดัวางโต๊ะท างาน ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

3.9  ห้องเก็บของ ∕  ∕  ∕        ∕ 

3.10.ท่ีตัง้วางสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ∕   ∕         ∕ 
4.องค์ประกอบทางโครงสร้างของบ้าน 

 4.1. ประตหูน้าบ้าน ∕ ∕ ∕ ∕  ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

4.2. ทางเดนิภายในบ้าน   ∕   ∕  ∕ ∕     

4.3. ประตภูายใน ∕ ∕ ∕   ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕  

4.4. หน้าตา่ง   ∕ ∕ ∕ ∕  ∕ ∕ ∕    

4.5. บนัได ∕  ∕ ∕  ∕ ∕ ∕ ∕ ∕   ∕ 

4.6. พืน้ ∕   ∕  ∕  ∕ ∕    ∕ 

4.7. ระเบียง ∕   ∕          

4.8. คาน ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

4.9. ก าแพงและเพดาน   ∕  ∕ ∕  ∕  ∕ ∕   

4.10. เหล่ียมเสาตรงมมุ ∕  ∕   ∕  ∕ ∕ ∕ ∕   

4.11. อ่ืนๆ ∕   ∕ ∕         
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2. สรุปข้อก าหนดของฮวงจุ้ยจากหลายส านัก 
แบ่งได้อยู่  4 ประเด็นหลกั  คือ  การจดัวาง  รูปร่าง พืน้ท่ีห้องและการจดัวางเคร่ือง

เรือน (ได้แก่  ห้องนอน  ห้องครัว  ห้องน า้ ห้องรับแขก  ห้องนัง่เล่น  ห้องรับประทานอาหาร  ห้อง
ท างาน  ห้องเก็บของและห้องพระหรือท่ีตัง้วางสิ่งศกัดิส์ิทธ์) และองค์ประกอบของบ้าน   

ผลการวิเคราะห์เชิงกายภาพของข้อมูลฮวงจุ้ยประกอบด้วย  ข้อมลูฮวงจุ้ย ท่ีสามารถ
น าไปในกระบวนการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยของโปรแกรมได้ ในเอกสารงานวิจัยครัง้นีจ้ะแทนว่า “ ได้”     
ข้อมลูฮวงจุ้ยท่ีสามารถแสดงผลในรูปแบบการอธิบายด้วยรูปภาพประกอบ ในเอกสารงานวิจยัครัง้
นีจ้ะแทนว่า “ ได้ (ภาพ)”  และส่วนท่ีไม่สามารถอธิบายด้วยภาพจะท าการแสดงผลเป็นข้อมูล
แนะน า ในเอกสารงานวิจยัครัง้นีจ้ะแทนวา่ “ ได้ (ข้อแนะน า)”  

 

2.1 หลักการจัดวาง  
 ต าแหนง่ของห้องตา่งๆภายในบ้านพกัอาศยัส่งผลกระทบตอ่พฤติกรรมของผู้อยู่

อาศยั  ซึ่งมีอิทธิพลทัง้ตอ่ช่ีภายในบ้านพกัอาศยัและยงัก าหนดแบบแผนของกิจกรรมตา่งๆของผู้
อยูอ่าศยั  การจดัวางแผนผงับ้านต้องพิจารณาลกัษณะตา่งๆ  ซึง่มีความเก่ียวข้องหลายประเด็นดงั
ในตารางท่ี 14 

 

 ตารางท่ี 14 รายละเอียดข้อก าหนดฮวงจุ้ยของหลายส านกัในประเดน็หลกัการจดัวาง 
หลักการจัดวาง 

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

1 พจิารณาลักษณะประโยชนใช้สอย - จ านวนห้อง 
- ห้องวา่งท่ีไมใ่ช้ 
- ความเหมาะสมของพืน้ 
ท่ีท่ีมี 

แปลน ได้ 

2 การจัดวางเส้นทางเดินของช่ีภายใน
บ้าน 
- เส้นทางเดนิของช่ีเปรียบเสมือเส้นเลือด
ภายในร่างกายมนุษย์  ถ้าจัดวางได้ดี
และถกูต้อง   กระแสการไหลเวียนจะ 

- มีประตหูลงับ้านเสมอ 
- ห้ามวางต าแหน่งประตู
หน้าบ้านและหลงับ้านให้
ตรงกนั 
- ห้ามวางผงัแบบเปิดโลง่ 

แปลน ได้
(แนะน า) 
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ตารางท่ี 14 รายละเอียดข้อก าหนดฮวงจุ้ยของหลายส านกัในประเดน็หลกัการจดัวาง (ตอ่) 

หลักการจัดวาง 

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

 เป็นไปอยา่งราบร่ืน เข้า-ออกสะดวก คนใน
บ้านก็จะอยูก่นัอยา่งสะดวกสบาย 
- ประตเูป็นทางผ่านของพลงัช่ีหรือกระแส
ลม   การไหลเวียนของลมหรืออากาศ
ส าคญัมากเพราะเป็นปัจจยัส าคญัในเร่ือง
สขุภาพ 

- เส้นทางรูปทรงตวัแอล
เหมาะกับบ้านขนาด
เ ล็ ก   บ้ า น ชั ้น เ ดี ย ว  
ทาวน์เฮ้าส์  คอนโด 

  

3 การจัดวางผังบ้านทศิทางธรรมชาติ 
- ทิศท่ีดี คือ ทิศตะวนัออก  ตะวนัออกเฉียง
ใต้   ทิศใต้ ทิศตะวนัตกเฉียงใต้  เป็นทิศท่ี
ได้รับประโยชน์ในเร่ืองของแสงแดด 
- ทิศไม่ดี คือ ทิศเหนือ ทิศตะวนัออก เฉียง
เหนือ  ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียง
เหนือซึ่งเป็นทิศท่ีลมไม่ค่อยพดัพาและรับ
แสงแดดมากเกินไป 

- วางห้องส าคญัไว้ใน
ต าแหนง่ทิศท่ีดี 
- อย่าพิจารณาทิศเพียง
อย่ า ง เ ดียวแต่ ต้ อ งดู
สภ าพ แ วด ล้ อม โดย 
รอบๆบ้านประกอบด้วย 

แปลน ได้ 

4 ทางเข้าด้านหน้า  ห้องนอนใหญ่และ
ห้องครัวเป็นพืน้ท่ีส าคัญท่ีสุด 
- ทางเข้าด้านหน้า  คือ ความประทับใจ
ครัง้แรกท่ีมีตอ่บ้านและเป็นทางเปิดรับช่ี 
- ห้องนอน  เป็นท่ีท่ีเวลามากท่ีสุดถึงหนึ่ง
ในสามของชีวิต 
- ห้องครัว  แทนวิธีท ามาหากิน การหาเงิน 

- ทัง้สามห้องเป็นห้องท่ี
ส าคญัท่ีต้องพิจารณา   
และวิเคราะห์ก่อนโดย 
พิจารณาตามข้อ 3 

แปลน ได้ 

5 การจัดวางแผนผังบ้านตามหลักเสือ
เขียว – มังกรขาว 
- หลักเสือเขียว – มงักรขาวเป็นการบ่ง
บอกถึงพลงัหยินหยางท่ีสมดลุภายในบ้าน  

- บ้านพักอาศยัต้องมี
ลกัษณะเคล่ือนไหวสอง
ด้านและด้านสงบนิ่ ง
สองด้าน 

แปลน ได้ 
(ภาพ) 
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ตารางท่ี 14 รายละเอียดข้อก าหนดฮวงจุ้ยของหลายส านกัในประเดน็หลกัการจดัวาง (ตอ่) 

หลักการจัดวาง 

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

เม่ือเคล่ือนไว้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งควรจะ
นิ่ง  ไม่ใช้เคล่ือนไหวทัง้สองด้าน   เวลาจดั
วางของภายในบ้าน สังเกตได้โดยยืนหัน
หน้าเข้าไปทางหน้าบ้าน  ไม่ว่าจะเป็น
ประตใูหญ่หน้าบ้านหรือประตทูางเข้าห้อง  
ด้านซ้ายมือจะเป็นต าแหน่งมังกรเขียว 
(Green Dragon)  สว่นทางขวามือเป็นเสือ
ขาว (White Tiger) ดงัภาพท่ี   

 
ภาพท่ี 32 การจดัวางภายในบ้านพกัอาศยั  
ด้านซ้ายมือจะเป็นต าแหน่งมังกรเขียว 
(Green Dragon)  สว่นทางขวามือเป็นเสือ
ขาว (White Tiger) 

- การหาต าแหน่งเสือ
ขาว-มังกรเขียวจะต้อง
หาทุกห้อง เพราะการ
จัดวางแต่ละห้องจะไม่
เหมือนกันอยู่คนละทิศ
กนั  แตไ่ม่ว่าจะเป็นห้อง
ได้ต้องยึดเอาประตูเป็น
หลกั 
 

6 การจัดวางแผนผังบ้านตามทิศดาว 9 
ยุค 
     ทิศท่ีเป็นมงคลของฮวงจุ้ ยได้มาโดย
การค านวณหาต าแหน่งของดาวในแต่ละ
ยคุ ตามหลกัฮวงจุ้ยแบง่เป็น 9 ยคุ ยุคละ
20 ปี ในแตล่ะยคุจะมีทิศประจ ายคุ 

ดูตาราง ท่ี  15 ตาราง 
การเดินของดาว 9 ยุค 
(ยคุท่ี 8 ปี พ.ศ.2547 -  
2566) เป็นทิศตะวัน 
ออก 

แปลน ได้ 
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ตารางท่ี 13 รายละเอียดข้อก าหนดฮวงจุ้ยของหลายส านกัในประเดน็หลกัการจดัวาง (ตอ่) 

หลักการจัดวาง 

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 

ข้อมูล
ที่ม ี

(ซินแส) 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

 ปัจจบุนัอยูย่คุท่ี 8 (ปี 2547 -  2566)  1 
ตารางท่ี 15 ตารางการเดินของดาวก้าว
ยคุ2 

ยุค พ.ศ. ทิศรุ่งเรือง 

1 2427 - 2446 เหนือ 

2 2447 – 2466 ตะวนัตกเฉียงใต้ 

3 2477 – 2486 ตะวนัออก 

4 248
  – 
2506 

ตะวนัออกเฉียงใต้ 

5 0 กลาง 

6 2507 – 2526 ตะวนัตกเฉียงเหนือ 

7 2527 – 2546 ตะวนัตก 

8 2547 – 2566 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

9 2567 - 2586 ใต้ 

  

เฉียงเหนือ) 
 

  

7 การจัดวางโดยดูทศิสมพงษ์กับดวงชะตา 
 
 
 
 

ใช้ทิศหลงับ้านเป็นหลัก  
น าปีเกิดของเจ้าบ้านมา
วิเคราะห์ว่าเหมาะสม
กบัทิศใด  ทิศใดส่งเสริม 

แปลน ได้ 

                                                   
1 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: มตชิน, 2544), 118. 
2 กวนจือ  แซ่ตัง้, วิเคราะห์ตึกสูงในเมืองไทยด้วยหลักฮวงจุ้ย, แปลโดย วลัลภา  

คณุตริานนท์ (กรุงเทพฯ: คูแ่ขง่, 2539), 38. 
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ตารางท่ี 13 รายละเอียดข้อก าหนดฮวงจุ้ยของหลายส านกัในประเดน็หลกัการจดัวาง (ตอ่) 

หลักการจัดวาง 

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 

ข้อมูล
ที่ม ี

(ซินแส) 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

 
 

ตารางท่ี 16 การดูทิศให้สมพงษ์กับดวง
ชะตาเจ้าของ3  

 

ปีเกิด ธาตุ ทิศด ี ทิศพิฆาต 

ชวด น า้ N,W ทิศเฉียง 
ฉล ู ดิน S,ทิศเฉียง E 
ขาล ไม้ N,E W 
เถาะ ไม้ 
 ,E W 
มะโรง ดิน S,ทิศเฉียง E 
มะเสง็ ไฟ E,S N 
มะเมีย ไฟ S,ทิศเฉียง N 
มะแม ดิน S,ทิศเฉียง E 

วอก ทอง 
ทิศเฉียง, 

W 
S 

ระกา ทอง 
ทิศเฉียง, 

W 
S 

จอ ดิน S,ทิศเฉียง E 
กนุ น า้ N,W ทิศเฉียง 

     

ทิศใดพิฆาต 
 
 
หมายเหต ุ: 
 ทิศเฉียง ได้แก่ 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ 
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 
 

8 การจัดวางผังบ้านตามรูปแบบยันต์
ปากัว 

เทียบกบัตาราง แปลน ได้ 
(ภาพ) 

                                                   
3 มาโนช  ประภาษานนท์, วิเคราะห์บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโด (กรุงเทพฯ: 

ดาวเรือง, 2542), 16. 
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ตารางท่ี 13 รายละเอียดข้อก าหนดฮวงจุ้ยของหลายส านกัในประเดน็หลกัการจดัวาง (ตอ่) 

หลักการจัดวาง 

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 

ข้อมูล
ที่ม ี

(ซินแส) 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

    การวางต าแหน่งห้องจะเลียนแบบมา
จากยัน ต์ ป ากั ว รู ป แปด เ ห ล่ี ยม ต้ อ ง
สอดคล้องกับทิศทางและสัญลักษณ์ท่ี
ปรากฏอยู่ในไตรแกรมทัง้แปดของยันต์
ปากวั 

 
ภาพท่ี 33 การจดัวางผงับ้านตามรูป แบบ
ยันต์ปากัวซึ่งในแต่ละมุมแทนสมาชิก
ภายในครอบครัว4 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แทนพ่อ (เหมาะ
ส าหรับหวัหน้าครอบครัวใช้เป็นห้องท างาน 
หรือห้องนอนใหญ่ ) 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  แทนแม่ ( เหมาะ
ส าหรับห้องครัวหรือห้องท่ีผู้หญิงเข้ามาใช้
ประจ า) 
ทิศตะวันออก แทนลูกชายคนโต (เหมาะ
ส าหรับห้องนอนลกูชายคนโต) 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ แทนลูกสาวคนโต 

                                                   
4 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนรวม, 

แปลโดย วรรณธะ  มโนภินิเวศ และคณะ (กรุงเทพฯ: โมเดร์ินไลฟ์, 2536), 112 
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ตารางท่ี 13 รายละเอียดข้อก าหนดฮวงจุ้ยของหลายส านกัในประเดน็หลกัการจดัวาง (ตอ่) 

หลักการจัดวาง 

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 

ข้อมูล
ที่ม ี

(ซินแส) 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

(เหมาะส าหรับห้องนอนลกูสาวคนโต) 
ทิศเหนือ แทนลูกชายคนกลาง (เหมาะ
ส าหรับห้องนอนลูกชายคนกลางหรือใช้
เป็นห้องท างาน) 
ทิศใต้ แทนลกูสาวคนกลาง (เหมาะส าหรับ
ห้องนอนลูกสาวคนกลางห รือใ ช้ เ ป็น
ห้องรับแขก) 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  แทนลูกชายคน
เล็ก (เหมาะส าหรับห้องนอนลูกชายคน
เล็ก) 
ทิศตะวันตก แทนลูกสาวคนเล็ก (เหมาะ
ส าหรับห้องท่ีคนในครอบครัวใช้ร่วมกัน   
หรือห้องพระ) 

9 การจัดวางผังบ้านตามวิถีสถานการณ์
ชีวิต หรือท่ีเรียกว่า  สถานการณ์ชีวิตแปด 
ลักษณะ (Eight Life Situations) แบ่ง
ออกเป็น 8 ด้านเท่ากบัเคร่ืองหมายปากัว
พอดี  ทิศและต าแหน่งของเคร่ืองหมาย
ปากัวจะสอดคล้องกับสถานการณ์ชีวิตแต่
ละด้าน 

ก าหนดต าแหน่ง ห้อง
ตามแบบยันต์ปากัวรูป
แปดเหล่ียม  ทาบลงใน
แปลนแล้วหาต าแหน่ง
ตามปากวั 

ยนัต์
ปากวั 
และ 
แปลน 

ได้ 
(ภาพ) 
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ตารางท่ี 13 รายละเอียดข้อก าหนดฮวงจุ้ยของหลายส านกัในประเดน็หลกัการจดัวาง (ตอ่) 

หลักการจัดวาง 

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 

ข้อมูล
ที่ม ี

(ซินแส) 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

 
ภาพท่ี 34 การจัดวางผังบ้านตามวิถี
สถานการณ์ชีวิต5 

- ความมัง่คัง่ แทนด้วยทิศตะวนัออกเฉียง
ใต้ (ห้องหนงัสือ  ห้องท างาน) 
- ช่ือเสียง แทนด้วยทิศใต้ (ห้องหนังสือ  
ห้องท างาน) 
- ชีวิตสมรส แทนด้วยทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 
(ห้องลกูสาว) 
- บตุรธิดา แทนด้วยทิศตะวนัตก (ห้องลกู) 
- ท่ีปรึกษาหรือผู้ ช่วยเหลือ แทนด้วยทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ (ห้องลกู) 
- อาชีพ แทนด้วยทิศเหนือ (ห้องลกู) 
- ความรู้ แทนด้วยทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(ห้องหนงัสือหรือห้องลกู) 

                                                   
5 เร่ืองเดียวกนั, 117 
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ตารางท่ี 13 รายละเอียดข้อก าหนดฮวงจุ้ยของหลายส านกัในประเดน็หลกัการจดัวาง (ตอ่) 

หลักการจัดวาง 

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 

ข้อมูล
ที่ม ี

(ซินแส) 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

- ครอบครัว แทนด้วยทิศตะวันออก(ห้อง 
นอนใหญ่) 

10 การจัดวางผังบ้านตามวิธีปากัว-หลอซู 
โดยการใช้ปีเ กิดมาวิ เคราะห์และเ ม่ือ
ประกอบกับตารางสูตรส าเร็จ  ซึ่งจะให้
ข้อมลูส าคญั 2 ชดุ จะได้ทิศท่ีดี 4 ต าแหน่ง 
และทิศท่ีไม่ดี 4 ต าแหน่ง  เพ่ือจัดวาง
ต าแหนง่ห้อง 

 
ภาพท่ี 35 แสดงการวางตารางปากวัหลอ            
ซูลงบนแปลนบ้านเพ่ือหาต าแหนง่ท่ีดีท่ีสดุ 

น าทิศท่ีดี 4 ต าแหน่ง 
แ ล ะ ทิ ศ ท่ี ไ ม่ ดี  4 
ต าแหนง่   วางบนแปลน
บ้านเพ่ือหาต าแหน่งท่ีดี
ท่ีสดุ 
 

แปลน 
ตาราง 

ได้ 
(ภาพ) 

11 การจัดวางผังบ้านใช้ปากัว 3 ประตู
ของส านักหมวกด า 

น า ป า กั ว ไ ป ว า ง บ น
แปลนบ้านหรือห้องเพ่ือ
หาต าแหน่งหนึ่งใน 3 
ต าแหนง่ 

 

แปลน 
ตาราง 

ได้ 
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ตารางท่ี 13 รายละเอียดข้อก าหนดฮวงจุ้ยของหลายส านกัในประเดน็หลกัการจดัวาง (ตอ่) 

หลักการจัดวาง 

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 

ข้อมูล
ที่ม ี

(ซินแส) 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

 
ภาพท่ี 36 การวางปากวัสามประตลูงบน
แปลนตา่งๆ6 

จดัวางปากวั 3 ประตลูงบนแปลนบ้านหรือ
ห้อง  ทางเข้าบ้านหรือห้องอยูต่ าแหน่งหนึ่ง
ใน 3 ต าแหนง่ คือ 
  ถ้าต าแหน่งของประตอูยู่ตรงกลางจะเป็น
ต าแหนง่อาชีพ 
ถ้าต าแหนง่ของประตอูยูต่รงมมุขวาจะเป็น

                                                   
6 Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui (London: Rider, 1987), 129 
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ตารางท่ี 13 รายละเอียดข้อก าหนดฮวงจุ้ยของหลายส านกัในประเดน็หลกัการจดัวาง (ตอ่) 

หลักการจัดวาง 

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 

ข้อมูล
ที่ม ี

(ซินแส) 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ต าแหนง่คนชว่ยเหลือ 
ถ้าต าแหน่งของประตูอยู่ตรงมุมซ้ายจะ
เป็นต าแหนง่ความรู้ 

 
จากรายละเอียดของข้อก าหนดฮวงจุ้ ยจากหลายส านักในประเด็นของการจัดวาง 

(ตารางท่ี 14) ทัง้ 11 ข้อ พบประเดน็ท่ีสามารถอธิบายฮวงจุ้ยในเชิงกายภาพได้จ านวน 11 ข้อ  และ
พบว่าวิธีการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยของทกุส านกัท่ีได้ท าการศกึษาในประเด็นหลกัการจดัวางมีการน าปี
เกิดของเจ้าของและมีการน าตารางยันต์ปากัวเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ฮวงจุ้ ยภายใน
บ้านพกัอาศยัทัง้ยงัมีทฤษฏีท่ีเป็นแบบแผนในการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยภายในบ้านพกัอาศยั   ซึ่งจาก
ผลการศกึษาวิจยันีท้ัง้ 11 ข้อก าหนดของฮวงจุ้ยได้น ามาออกแบบท าโปรแกรมวิเคราะห์ฮวงจุ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

2.2 รูปร่าง 
 แบง่ยอ่ยได้ 3 ประเดน็ท่ีต้องการวิเคราะห์ ดงันี ้

2.2.1 รูปร่างภายในตวับ้าน  (ในท่ีนีไ้ม่รวมรูปร่างตวับ้านภายนอก) สามารถ
แยกพิจารณาได้ดงันี ้คือ รูปทรงปกติ  รูปทรงท่ีมีความกลมกลืม   รูปทรงท่ีอ้างอิงมาจากอกัษรจีน
และแนวคดิของชาวจีน   รูปทรงท่ีไมส่มบรูณ์  และรูปทรงต้องห้าม 

2.2.2 รูปร่าง ภายในห้อง  แยกเป็นรูปทรงปกตแิทนความหมายท่ีดีและรูปทรงท่ี
ไมป่กตทิ าให้เกิดพลงัท่ีไมดี่ 

2.2.3 ขนาดและสดัส่วนแยกเป็นอตัราสว่นด้านกว้างยาวและอตัราสว่นความ
สงู 
ตารางท่ี 17 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็รูปร่าง 

รูปร่าง  
2.2.1  รูปร่าง – รูปทรงภายในตัวบ้าน (ในท่ีนีไ้ม่รวมรูปร่างตัวบ้านภายนอก) 

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

1 รูปทรงปกต ิ
เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า ส่ีเหล่ียมจตัรัุส
ถือว่าดีท่ีสุด7  แต่มีบางส านักท่ีรวมเอา
รูปทรงวงกลมและรูปทรงแปดเหล่ียมของ
ปากัว  ว่าถือเป็นรูปทรงท่ีด้วยซึ่งในทาง
ปฏิบัติไม่แนะน าให้ก่อสร้างเพราะมี
ปัญหายุง่ยากในการตกแตง่ภายใน8 

 
ภาพท่ี 37 รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าและ 

พิจารณารูปทรงรูปร่าง
โดยวิเคราะห์กรอบพืน้
ท่ีวา่เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม 
ผืนผ้า หรือ ส่ีเหล่ียมจตัรัุส 

แปลน ได้ 

  

                                                   
7 Kirsten M. Lagatree, Feng Shui Arranging your Home to change your life 

(Dublin: New leaf, 1996) 
8 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : สภาพแวดล้อมในทางฮวงจุ้ย, แปล

โดย วรรณธะ  มโนภินิเวศ และคณะ (กรุงเทพฯ: โมเดร์ินไลฟ์, 2536), 101 

 



74 
 

ตารางท่ี 17 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็รูปร่าง  (ตอ่) 
รูปร่าง  

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

 ส่ีเหล่ียมจตัรัุสเป็นรูปทรงท่ีดี    
2 รูปทรงท่ีมีความกลมกลืน 

การท าให้มีสัดส่วนท่ีรับกัน  เป็นจุดเร่ิม 
ต้นท่ีมีประโยชน์ในการพิจารณาถึงความ
กลมกลืนของตวัอาคารท่ีมองเห็น  บางที
รูปทรงเรขาคณิตท่ีแตกต่างกันก็อาจ
ก่อให้เกิดความสมดุลได้  เช่น  อาคาร
รูปทรง ท่ีส ร้าง ไ ด้สัดส่วนถูก ต้ องจะ
กลมกลืนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพกับ
อาคารรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสหรือสามเหล่ียม9  

 
ภาพท่ี 38 ความผสมผสานของรูปทรงท่ี
ดี10 

พิจารณารูปทรงรูปร่าง
โดยวิ เคราะห์กรอบพืน้
ท่ีว่าเป็นรูปทรงท่ีมีความ
กลมกลืน 

แปลน ได้
(ข้อแนะ
น า) 

3 รูปทรงท่ีอ้างอิงจากตัวอักษรจีน 
เป็นสญัลกัษณ์ท่ีอ้างอิงมาแนวคิดของ
ชาวจีนในเร่ืองเก่ียวกบัสิ่งดีงามหรือสิ่งท่ี
ชัว่ร้าย  สิ่งท่ีเป็นโชคดีหรือสิ่งท่ีเป็นโชค

พิจารณารูปทรงรูปร่าง
โดยวิเคราะห์กรอบของ
พื น้ ท่ีว่า เ ป็น รูปทรง ท่ี มี
ความกลมกลืน 

แปลน ได้
(ข้อแนะ
น า) 

                                                   
9 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนรวม, 

177. 
10 เร่ืองเดียวกนั,178. 

 

 

  

  
  



75 
 

ตารางท่ี 17 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็รูปร่าง  (ตอ่) 
รูปร่าง  

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ร้าย  สิ่งท่ีเป็นมงคล  แนวคดิในการ
ปฏิบตัิคือดท่ีูปลายลกูศรชีข้ึน้จะนบัวา่ดี  
ถ้าปลายลกู ศรชีล้งจะถือวา่ไมดี่ 11 

4 รูปทรงท่ีไม่สมบูรณ์เหมือนกับมีบาง
สิ่งบางอย่างหายไป 
เชน่ รูปคร่ึงวงกลม  ความสงูตา่งระดบั
ของอาคารท่ีดเูหมือนกบัขัน้บนัไดหรือ
อาคารรูปตวัแอล  รูปตวัทีและรูปตวัย ู
โดยเฉพาะถ้าเป็นการจดัเรียงฮวงจุ้ยตาม
แบบยนัต์ปากวัอนัประกอบด้วยชีวิตทัง้
แปด (คือความมัง่คัง่ การศกึษาเลา่เรียน 
ครอบครัว ชีวิตคูค่รอง  ท่ีปรึกษา ช่ือเสียง
เกียรติยศ บตุร  และอาชีพการงาน) มมุท่ี
ขาดหายไปก็จะท าลายชะตาชีวิตท่ีตกอยู่
ตามมมุท่ีหายไปนัน้  

 
ภาพท่ี 39 รูปทรงท่ีไมส่มบรูณ์เหมือนบาง
สิ่งบางอยา่งขาดหายไป 12 

พิจารณารูปทรงรูปร่าง
โดยวิเคราะห์กรอบของ
พื น้ ท่ีว่ าสมบูรณ์ห รือ มี
บางสิ่งบางอย่างหายไป
หรือไม ่

แปลน ได้
(ข้อแนะ
น า) 

                                                   
11เร่ืองเดียวกนั, 177. 
12 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui (London: Rider, 1987). 
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ตารางท่ี 17 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็รูปร่าง  (ตอ่) 
รูปร่าง  

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

5 รูปทรงท่ีต้องห้าม 
      เป็นรูปทรงท่ีชาวจีนเกลียดกลวัมาก
คือรูปทรงกากบาท  และรูปสามเหล่ียม  
     รูปทรงสามเหล่ียมจะแทนความ 
หมายของธาตไุฟเป็นธาตท่ีุเผาผลาญ
โชคลาภ 
        ข้อเสียท่ีเห็นได้ตามหลกัเหตแุละผล
ของพืน้ท่ีสามเหล่ียม คือไมส่ามารถใช้
ประโยชน์จากพืน้ท่ีได้เตม็ท่ี13 
         อาคารท่ีมีรูปทรงกากบาทจะถกูตี 
ความหมายวา่จะน าปัญหามาให้กบัคน
อยูอ่าศยัโดยเคร่ืองหมายกากบาทหมาย 
ถึงปัญหาท่ีแก้ไขไมต่ก  รูปทรงเรขาคณิต
บางอย่างเหมาะส าหรับองค์กรขนาด
ใหญ่เทา่นัน้ 14 
         ข้อเสียท่ีเห็นได้ตามหลกัเหตแุละ
ผลของพืน้ท่ีสามเหล่ียม คือไมส่ามารถ
ใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีได้เตม็ท่ี15 

พิจารณารูปทรงรูปร่าง
โดยวิเคราะห์กรอบของ
พื ้น ท่ี ว่ า เ ป็ น รู ป ท ร ง
ต้องห้ามหรือไม ่

แปลน ได้
(ข้อแนะ
น า) 

2.2.2  รูปร่าง – รูปทรงภายในห้อง   
1 ห้องท่ีรูปทรงปกติ รูปทรงท่ีดี คือ แปลน ได้ 

                                                   
13 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: ดาวเรือง, 2544), 
14 Evelyn  Lip, Feng Shui for Business (Singapore: Times Editions, 1987). 
15 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 38. 
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ตารางท่ี 17 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็รูปร่าง  (ตอ่) 
รูปร่าง  

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

     รูปทรงท่ีดี คือ รูปทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุส
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า (สอดคล้องกบัรูปทรง – 
รูปร่างของบ้าน)  ให้หลีกเล่ียงห้องนอน
ทรงกลมเพราะพลงัช่ีท่ีเพิ่มขึน้   สง่ผลให้
ผู้นอนมีความดนัโลหิตสงูนอนไมห่ลบั
และมีอาการประสาทเน่ืองจากการ
ท างานต้องการการกระตุ้นพลงังานและ
ความเคล่ือนไหว  รูปทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุส
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าจะสง่เสริมความสงบสขุ16 

 
ภาพท่ี 40 รูปทรงฮวงจุ้ยนีจ้ะเป็นมงคลก็
ตอ่เม่ือเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เทา่นัน้ 

-รูปทรง ส่ี เห ล่ียมจัตุ รัส     
-รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

ห้อง (ข้อ 
แนะน า) 

2 ห้องท่ีรูปทรงไม่ปรกติ 
คือ รูปทรงสามเหล่ียม  รูปทรงตวัแอล
เพราะไมเ่ป็นมงคลตอ่ผู้อยู่อาศยั  ถ้าห้อง
นัน้มีห้องอยูภ่ายใน เป็นต้นว่า  ห้องเก็บ
เสือ้ผ้าหรือห้องส้วมควรท าให้ห้อง
เหลา่นัน้มีรูปทรงส่ีเหล่ียม 
    ห้องนอนรูปทรงตวัแอลเป็นสญัลกัษณ์

พิจารณาโดยดกูรอบของ
พืน้ท่ีหรือแปลนอยา่ให้จดุ
ศนูย์กลางบ้านอยูน่อก
บ้าน 

แปลน ได้(ข้อ 
แนะน า) 

                                                   
16 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui . 
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ตารางท่ี 17 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็รูปร่าง  (ตอ่) 
รูปร่าง  

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ของมีดขนาดใหญ่ท่ีใช้สบัเนือ้  การนอน
ในแบบนีจ้ะสง่ผลให้โชคร้าย เว้นแตน่อน
ในบริเวณท่ีเปรียบได้กบัด้ามมีด (สว่นนี ้
สัน้กวา่)  ห้องท่ีมีรูปทรงรอง เท้าบู๊ตอาจ
ท าให้ชีวิตของผู้อยูอ่าศยัสะดดุล้มคว ่า17 

 
ภาพท่ี 41 รูปทรงท่ีไมป่กติท าให้โชคไม่ดี 

2.2.3  ขนาดและสัดส่วน   
1 กว้าง – ยาวของตัวบ้าน 

         รูปทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุสและส่ีเหล่ียม 
ผืนผ้าถือวา่ดีท่ีสดุนัน้   ส่ีเหล่ียมจตัรัุสมกั 
จะไมค่อ่ยมีปัญหาอะไร  เพราะมีด้านท่ี
เทา่กนัทัง้ส่ีด้านแตถ้่าเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม 
ผืนผ้าในทางฮวงจุ้ยให้เลือก

พิจารณาสดัสว่นของ
แปลน (กว้าง x ยาว) 
ถ้าเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าควร
มีอตัราส่วนหน้ากว้างตอ่
ความลกึอตัราสว่น 1:3  
หรือ 1: 4 

แปลน ได้ 

                                                   
17 Ibid. ; Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your 

life (Dublin: New leaf, 1996) ; Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui 

for Home (Australia: Element  book, 1997). 
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ตารางท่ี 17 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็รูปร่าง  (ตอ่) 
รูปร่าง  

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีหน้ากว้างลกึอยา่เลือก
แบบท่ีหน้ากว้างตืน้18 
      บ้านเจ้าสัว  รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ี
หน้ากว้างลกึโดยมีอตัราส่วน 1:3 หรือ 1: 
4 คือ ถ้าหน้ากว้าง 4 เมตร  ควรมีความ
ยาวของตวับ้านประมาณ 12 หรือ 16 
เมตร  บ้านลกัษณะนีคื้อ บ้านแบบตกึ 
แถว  ซึง่เป็นลกัษณะของ “บ้านเสือโคร่ง” 
ท่ีก าลงัทะยานไปงบัเหย่ือ 19 
      บ้านจับกัง คือบ้านท่ีหน้ากว้างกว้าง
กวา่ความลกึของตวับ้านโดยมีอตัราส่วน
ความกว้างตอ่ความลกึเป็น 3 : 1 ขึน้ไป
เข้าขา่ยเป็นบ้านท่ีไมดี่  เพราะยิ่งอยูย่ิ่ง
จนและคนในบ้านอยูไ่มต่ิดบ้านเหมือน
คนหาเช้ากินค ่า 20 

 
ภาพท่ี 42 บ้านเจ้าสวัถือรูปทรงท่ีดี 

                                                   
18 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2544), 36. 
19 ด ารงชัย  แท่นศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย (กรุงเทพฯ: ผู้ จดัการ, 

2539), 101. 
20 เร่ืองเดียวกนั, 102. 
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ตารางท่ี 17 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็รูปร่าง  (ตอ่) 
รูปร่าง  

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

2 ความสูงของตัวบ้าน 
บ้านท่ีมีสองชัน้  ชัน้บนไมค่วรสงูกวา่ชัน้
ลา่ง ทัง้สองชัน้ควรมีความสงูเทา่กนั  ชัน้
ลา่งแทนพอ่แมห่รือผู้ เป็นนายบ้าน   สว่น
ชัน้สองแทนลกูหรือผู้ใต้บงัคบับญัชา 
      เม่ือความสงูของชัน้สองมากกวา่ชัน้
ลา่ง หมายความวา่ลกูจะไมก่ตญัญแูละ
ไมเ่คารพพอ่แม ่ ซึง่สง่ผลให้พอ่แมไ่ม่
สามารถควบคมุลกูได้  หลีกเล่ียงบ้านท่ีมี
เพดานสงูเกินไป21 

ความสงูมาตรฐานไมต่ ่า
กวา่ 2.40 เมตร  ความสงู
ทัง้สองชัน้ควรเท่ากนั
หรือไมช่ัน้ลา่งไมค่วรต ่า
กวา่ชัน้บน 

รูปตดั 
รูปด้าน 

ได้ 

             
จากรายละเอียดของข้อก าหนดฮวงจุ้ ยหลายส านักของรูปร่าง -รูปทรง(ตารางท่ี 16) 

พบประเด็นพบประเด็นท่ีสามารถอธิบายฮวงจุ้ยในเชิงกายภาพได้จ านวน 9 ข้อ  และพบว่าวิธีการ
วิเคราะห์ฮวงจุ้ ยของทุกส านักท่ีได้ท าการศึกษาในประเด็นหลักรูปร่าง – รูปทรงว่า รูปทรง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าหรือส่ีเหล่ียมจตัรัุสเป็นรูปทรงท่ีเป็นมงคล  และมีสดัส่วนกว้าง ยาว สงูท่ีมีผลตอ่ฮวง
จุ้ ยซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยนีท้ัง้ 9 ข้อก าหนดของฮวงจุ้ ยน ามาออกแบบท าโปรแกรมวิเคราะห์    
ฮวงจุ้ย 

2.3 พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 
พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือนประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดงัต่อไปนี ้ พืน้ท่ีส่วน

ทางเข้า  ห้องนอน  ห้องครัว  ห้องน า้  ห้องรับแขก  ห้องนั่งเล่น  ห้องรับประทานอาหาร  ห้อง
ท างาน  ห้องเก็บของและห้องพระหรือท่ีตัง้วางสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ 

 

                                                   
21 ศขิริน ปิตะวนั, ฮวงจุ้ยศาสตร์และศิลป์แห่งการอยู่อาศัย (กรุงเทพฯ :สร้อยทอง, 

2541), 160. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการของฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

พืน้ท่ีส่วนทางเข้า   
1 ที่จอดรถท่ีดี ควรห่างจากตัวบ้าน 

ท่ีจอดรถท่ีอยู่ติดกับตวับ้าน   เน่ืองจาก
ควนัจากท่อไอเสียเป็นอนัตรายตอ่สมอง
และหัว ใ จอาจถึ ง แก่ ชี วิ ต ไ ด้   ค ว ร
หลีกเล่ียงการสร้างท่ีจอดรถไว้ในบ้าน 22 

ท่ีจอดรถควรแยกจากตวั
บ้าน 

แปลน ได้(ข้อ 
แนะน า) 

2 ที่จอดรถที่ มีลักษณะเว้าเข้าหาบ้าน
เป็นรูปตัวแอล 
    ท าให้ต าแหน่งของบ้านขาดสมดลุ  ถ้า
อยู่ในต าแหน่งซ้ายของบ้าน (เม่ืออยู่ใน
บ้านหนัหน้าบ้าน)  ถือว่าใช้ได้เพราะเป็น
ต าแหน่งมงักรเขียว    แต่ถ้าอยู่ด้านขวา
ไม่ค่อยสู้ ดีนัก     บ้านลักษณะนีเ้วลา
จอดรถในบ้าน      ควันจากท่อไอเสียก็
จะฟุ้ งกระจายเข้าไปในตัวบ้านได้ง่าย
เพราะประตบู้านตรงกบัท่ีจอดรถพอดี23 
 
 

ท่ีจอดรถเว้าเข้าหาบ้าน
เป็นรูปตวัแอล อยูใ่น
ต าแหนง่ซ้ายของบ้าน 
(อยูใ่นบ้านหนัมาทาง
หน้าบ้าน) 

แปลน ได้(ข้อ 
แนะน า) 

 

                                                   
22 มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย 

(กรุงเทพฯ: มตชิน, 2539), 51. 
 

23 เร่ืองเดียวกนั, 90. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

 

 
ภาพท่ี 43 ท่ีจอดรถท่ีมีลกัษณะเว้าเข้าหา
บ้านเป็นรูปตวัแอล 

   

3 ที่จอดรถไม่ควรบังทางเข้าใหญ่  
รถจะปิดบังกระแสช่ีไม่ให้ไหลเข้าบ้าน
นอกจากนีแ้ล้วกระแสรถท่ีวิ่งเข้า  ถือเป็น
ช่ีพิฆาตจึงไม่เหมาะสม 24  ไอเสียและ
ควนั ของรถจะพดัพาเข้าบ้านเป็นผลเสีย
ตอ่สขุภาพ 

ท่ีจอดรถไมค่วรบงัทางเข้า
ใหญ่  
 

แปลน ได้(ข้อ 
แนะน า) 

4 ห้องที่ตรงกับโรงรถไม่ควรเป็นห้อง 
นอน 
   ถือเป็นช่ีสังหารท่ีพุ่งเข้ามาหา  ยิ่งหัน
หัวเตียงไปทางแนวรถท่ีวิ่งเข้ายิ่ง ร้าย
ใหญ่  แสงไฟจากรถจะรบกวนเวลานอน
และควันจากท่อไอเสียจะเป็นอันตราย
ตอ่สขุภาพ 

ห้องท่ีตรงกบัโรงรถไมค่วร
เป็นห้องนอน 
 

แปลน ได้ 

                                                   
24 เร่ืองเดียวกนั, 23. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

 
ภาพท่ี 44 ท่ีจอดรถท่ีตรงกบัห้องนอนชัน้
ลา่ง 

ระเบียงหน้าบ้าน 

1 ระเบียงที่กว้างขวาง มีราวกัน้ มีหลัง 
คาและเสาค า้หลังคา 
ลักษณะเช่นนีเ้หมือนมีอะไรย่ืนออกมา
ช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่บ้าน 
กิจการจะราบร่ืน น าช่ือเสียงมาสู่เจ้าของ
บ้าน  ทรัพย์สมบตัก็ิจะไหลเข้ามาเทมา25 

วิเคราะห์จากแปลนและ
ภาพเสมือนจริงของบ้าน 

แปลน, 
ภาพ 
เสมือน
จริงของ
บ้าน 

ได้(ข้อ 
แนะน า) 

2 ระเบียงหน้าบ้านที่กว้างควรมีความ
กว้างไม่เกิน 1.9 เมตร 
       ระเบียงบ้าน สัมพันธ์กับฐานะและ 
เครดิตทางสังคมของเจ้าของบ้านอย่าง
แนบแนน่  ถ้าระเบียงกว้างเกิน 1.9 เมตร 
จะท าให้เจ้าของบ้านสูญเสียเครดิตท่ี

ระเบียงกว้างไมเ่กิน 1.9 
เมตร 

แปลน ได้(ข้อ 
แนะน า) 

                                                   
25 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : ผลกระทบของสิ่งปลูกสร้างใน 

ทางฮวงจุ้ย, 246. 



84 
 

ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

เ พียรสร้างมาด้วยความเหน่ือยยาก  
ไม่ได้เล่ือนต าแหน่งและไม่สามารถปรับ 
ตวัให้เข้ากบัสงัคมได้26 

3 รูปร่างรูปทรงระเบียงด้านหน้าบ้านท่ี
เปรียบได้ว่าเป็นจมูกเล็กแคบ 
ด้านหน้าท่ีดแูคบจนดคูล้ายคลึงกับจมูก
ท่ีปิดกัน้มิให้ ช่ี เ ข้าบ้านได้โดยสะดวก  
ดังนัน้ผู้ อยู่อาศัยจึงอาจมีปัญหาทาง
การเงินขึน้ได้  มุมท่ีแคบเหมือนลูกธนู
อาจจะคกุคามเจ้าของบ้านได้27 

วิเคราะห์จากแปลนและ
ภาพเสมือนจริงของบ้าน
รูปร่างรูปทรงระเบียง
ด้านหน้าบ้าน 

แปลน, 
ภาพ 
เสมือน
จริงของ
บ้าน 

ได้ 

4 ทางเดินเข้ามาสู่ประตูบ้านควรจะโค้ง
เล็กน้อย 
     ทางเดินเข้ามาสู่ประตบู้านควรจะโค้ง 
เล็กน้อยซึง่มนัเป็นการเชือ้เชิญ  ท่ีแย่ไม่ดี
ท่ีสดุนัน้คือทางตรงเพราะมนัอาจเป็นลูก 
ศรพิษท่ีเล็งมาท่ีประตู    ซึ่งจะไม่เป็น
ตัวการน าการไหลของช่ีท่ีดี   ถ้าบ้านมี
ทางเดินท่ีเป็นแนวมาสู่ประตใูห้วางก้อน
อิฐก้อนหินหรือกระถางต้นไม้เอาไว้ตาม

วิเคราะห์จากแปลนและ
ภาพเสมือนจริงของบ้าน 
ทางเดนิเข้ามาสู่ประตู
บ้านควรจะโค้งเล็กน้อย 
 

แปลน, 
ภาพ 
เสมือน
จริงของ
บ้าน 

ได้ 

                                                   
26 เร่ืองเดียวกนั. 
27 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

จุดต่างๆ ตามขอบทางเดิน  เพ่ือยับยัง้
ความเป็นแนวตรงของเส้น 28 

โถงทางเข้า 

1 ทางเข้าที่คับแคบหรือมืดครึม้ 
    ประตใูหญ่ควรเปิดไปสู่บริเวณท่ีกว้าง 
ขวางของห้อง    โถงท่ีแคบหรือมืดจะ
บอกเป็นนยัถึงการไหลของช่ีท่ีไม่ดี29  จะ
ข่มช่ีดีและปิดกัน้โชคลาภของผู้อยู่อาศยั  
ถ้าทางเข้าเป็นทางยาว  หน้าห้องคบัแคบ
อาจท าให้ผู้ อยู่อาศัยเกิดปัญหาสุขภาพ
เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจไปจนถึง
คลอดบตุรยาก ทางเข้าท่ีคบัแคบและมืด 
ครึม้จะส่งผลให้ผู้ ท่ีอยู่อาศัยเกิดความ 
รู้สึกหดหู่   ซึมเศร้า  บูดบึง้   และวิตก
กงัวล30 
 การแก้ไข 
1. ติดไฟสว่างไว้ท่ีฝ้าเพดานและแขวน
กระจกเงาไว้ท่ีผนงัเพ่ือให้รู้สกึกว้างขึน้ 
2. แขวนรูปภาพบนฝาผนงัให้ตรงข้ามกบั

1. ประตใูหญ่ควรเปิดไปสู่
บริเวณท่ีกว้างขวาง 
2. อยา่ให้โถงทางเข้าคบั
แคบหรือมืด 
3. ไมใ่ห้ทางเข้าเป็น
ทางเดนิท่ียาวคบัแคบ 

แปลน ได้ 
(ภาพ) 

                                                   
28 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life 

(Dublin: New leaf, 1996), 29. 
29 เร่ืองเดียวกนั, 31. 
30 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 84. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
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พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ประต ู    ถ้าให้ดีก็ควรเป็นรูปภูมิประเทศ
หรือทิวทศัน์ท่ีโล่งแจ้งเพ่ือเปิดขยายพืน้ท่ี
อนัจ ากดั31 

2 ห้องทางเข้ากับประตูใหญ่เป็นแนว
เดียวกัน 
      ในการออกแบบห้องโถงควรระวังมิ
ให้คนนอกมองเห็นทุกพืน้ท่ีในบ้านได้
อยา่งชดัเจน 
      ถ้าห้องโถงกับประประตูใหญ่เป็น
แนวเดียวกันสภาพในบ้านจะเปิดเผยไม่
เหลือความลับเป็นการล่อใจนักย่องเบา
จงึควรให้ประตอูยูค่นละแนวกนั32 

ห้ามให้ห้องทางเข้ากบั
ประตใูหญ่เป็นแนว
เดียวกนั 

แปลน ได้ 
(ภาพ) 

3 ทางเข้าที่ไม่สมดุล 
  เม่ือเปิดประตซีูกหนึ่งจะเห็นทศันียภาพ
ระยะใกล้  ในขณะเดียวกันอีกซีกหนึ่งก็
ถูกรบกวนสายตาด้วยผนังซึ่งท าให้ผู้
อาศยัเกิดความรู้สกึไมส่มดลุ 
    ในแง่การมองเห็นในขณะเข้าบ้านจะ
ส่ง ผลกระทบต่อการท างานและชีวิต
สมรส  ทุกวันท่ีผู้ อาศัยกลับมาถึงบ้าน   

ห้ามมีทางเข้าท่ีไมส่มดลุ แปลน ได้ 
(ข้อแนะ
น า) 

                                                   
31 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 31. 
32 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนรวม. 
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พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ตาขวาของผู้ อาศัยจะมองเห็นมุมผนัง  
ส่วนตาซ้ายจะเห็นทัศนียภาพระยะไกล  
ผลคือช่ีของผู้ อาศัยถูกรบกวนส่งผล
ก ร ะ ท บต่ อ ก า ร ใ ช้ ภ าษ า แ ล ะ ก า ร
เคล่ือนไหวทศันียภาพท่ีแบง่ออกเป็นสอง
ซีกเช่นนีจ้ะเป็นผลร้ายต่อสมองด้านท่ี
ควบคมุ “การพูด”  ท าให้ผู้ ท่ีอยู่อาศยัคิด
น้อยลง  เร่งรีบกระท าการมากยิ่งขึน้เม่ือ
เกิดสภาพเช่นนีน้านเข้า  คู่สามีภรรยาก็
จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันแทนท่ีจะ
พูดคุยกันถึงปัญหาต่างๆร่วมกัน  ใน
ท้ายท่ีสดุแล้วย่อมเลยเถิดกลายเป็นเร่ือง
ท่ีรุนแรงขึน้มาได้ทกุเม่ือ 
 

 
ภาพท่ี 45 ทางเข้าท่ีไมส่มดลุ33 

                                                   
33 Sarah  Shurety, Feng Shui for Home, 80. 
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ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

4 ห้ามวางโถงอยู่กลางบ้าน 

ภาพท่ี 46 พืน้ท่ีภายในบ้านท่ีแบง่เป็นฟ้า 
คนและดนิ 

        ต าแหนง่ท่ีเหมาะในการวางห้องโถง
คือ ด้านหน้า  เพราะพืน้ท่ีทัง้หมดจะถูก
แบง่ออกเป็น 3 ระดบั คือ ฟ้า คน และดิน  
ต าแหนง่ฟ้าคือส่วนท่ีอยู่ด้านหน้า  คนคือ
ส่วนท่ีอยู่กลางบ้าน  และดินคือส่วนท่ีอยู่
ถดัไปบริเวณด้านหลงับ้าน 

ฟ้า / / / ฟ้า 
คน X X X คน 
ดนิ X X X ดนิ 

วางห้องโถงไว้ด้านหน้า แปลน ได้ 
(ข้อแนะ
น า) 

ห้องนอน 

การจดัวางห้องนอน 

1 ห้องนอนควรอยู่ในมุมท่ีสงบ 
     - อยูห่ลงับ้าน  ห่างจากบริเวณนัง่เล่น  
และทางเข้า อยู่ชัน้บนห่างจากทางเข้า
และถนน34 อยู่ในท่ีลับตาคนเพ่ือให้ผู้ อยู่
อาศยัสามารถควบคมุโชคชะตาตนเองได้
มากท่ีสดุ 

ห้องนอนควรอยูใ่นมมุท่ี
สงบ 

แปลน ได้
(ข้อแนะ
น า) 

 

                                                   
34 Sarah  Shurety, Feng Shui for Home, 98. 
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อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

 
  - ถือต าแหน่งหลังใหญ่กว่าต าแหน่ง
หน้า - หลงัประธาน  หน้าบริวาร35 
   - การวางห้องนอนไว้ด้านหน้าหรือหลงั
ต้องพิจารณาสภาพแวดล้อม ถ้าดีก็
เหมาะสมท่ีจะเป็นห้องนอนเจ้าของ
บ้าน36 

2 วางต าแหน่งห้องนอนเจ้าบ้านที่ มุม
บ้าน 
  วางต าแหนง่ห้องนอนเจ้าบ้านท่ีมมุบ้าน
อย่าเลือกต าแหน่งตรงกลางของด้านใด
ด้านหนึ่ง  ต าแหน่งท่ีอยู่ตรงกลางจะถูก
บีบมีช่องแสงด้านเดียวก่อให้เกิดสภาพท่ี
ไมส่มดลุภายในห้องนอน37 

วางต าแหนง่ห้องนอนเจ้า
บ้านท่ีมมุบ้าน 

แปลน ได้ 
(ภาพ) 

3 ห้องนอนเจ้าบ้านอยู่กลางบ้าน 
    บคุคลท่ีเป็นเจ้าบ้านคือแกนอนัส าคญั
ของบ้าน  ห้องนอนท่ีอยู่กลางบ้านเป็น

ข้อมลูฮวงจุ้ยห้องนอน
ใหญ่อยู่กลางบ้านขดัแย้ง
กบัข้อมลูฮวงจุ้ยห้องนอน

แปลน ได้ 
(ภาพ) 

                                                   
35 Evelyn  Lip, Feng Shui for Home, 50. 
36 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 44. 
37 เร่ืองเดียวกนั, 106 
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ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

มงคลเน่ืองจากมันท าหน้าท่ีเป็นพลังท่ี
เช่ือมโยงผกูผนัครอบครัวเข้าด้วยกนั38 

ใหญ่อยูม่มุบ้าน 

4 ห้องนอนใหญ่ห้ามอยู่ทางทิศตะวัน 
ตก 
    ทิศตะวนัตกเป็นทิศของเสือขาว  ห้อง 
นอนใหญ่ซึ่งเป็นต าแหน่งของเจ้าบ้านจึง
ไม่ควรอยู่ทางนีเ้พราะต าแหน่งท่ีเหมาะ 
สมกวา่คือ  ทิศตะวนัออกซึ่งเป็นต าแหน่ง
มงักรเขียว เจ้าบ้านจึงควรอยู่ในต าแหน่ง
ท่ีส าคญัท่ีสดุ 
ข้อเสียของทิศตะวนัตก  คือ  รับแสงแดด
บ่ายถึงเย็น  ผนังห้องสะสมความร้อน
เอาไว้จะคายออกในเวลากลางคือ  ส่งผล
ก ร ะ ท บ ถึ ง ค น ท่ี น อ น   ห้ อ ง ท่ี มี
เคร่ืองปรับอากาศก็จะท างานหนักกว่า
ปรกติ39 

ห้องนอนใหญ่ห้ามอยูท่าง
ทิศตะวนัตก 
 

แปลน ได้ 

5 พืน้ที่ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
บ้านเป็นต าแหน่งห้องนอนที่ดีตาม
หลักปากัว 
   เพราะทิศนีจ้ะเก่ียวกบัครอบครอง  การ

พืน้ท่ีทางทิศตะวนัตก
เฉียงใต้ของบ้านเป็น
ต าแหนง่ห้องนอนท่ีดีตาม
หลกัปากวั 

แปลน ได้ 

                                                   
38 Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home 

(Australia: Element  book, 1997), 180. 
39 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 106. 
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ภาพ 

สมรส  คูส่ามีและความเป็นหุ้นสว่น  
6 ห้ามห้องนอนอยู่ ทางทิศตะวันตก

เฉียงใต้และทศิตะวันออกเฉียงเหนือ 
    เพราะเป็นทิศประตูผี (ต าราฮวงจุ้ ย
ญ่ีปุ่ นและไต้หวนั)40 

ห้ามห้องนอนอยูท่างทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต้และทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

แปลน ได้ 

7 ทิศตะวันออกกับทิศใต้เป็นทิศที่ ดี
ของเจ้าบ้านตามกฎธรรมชาต ิ
    ต าแหนง่ท่ีดีท่ีสดุ  ไลเ่รียงไปต าแหน่งท่ี
แยท่ี่สดุ 
1.ทิศตะวนัออกกับทิศใต้  ลมจะมาจาก
ทิศใต้  ส่วนแดดจากตะวันออกเป็นแดด
ท่ีไมร้่อนจดั 
2.ทิศใต้กับทิศตะวนัตก  จะได้ประโยชน์
เร่ืองลมอยา่งเดียว  เสียเร่ืองแสงท่ีร้อนใน
ตอนบา่ย 
3.ทิศตะวันออกกับทิศเหนือ   จะไ ด้
ประโยชน์เร่ืองแสงแตจ่ะอบัลม 
4.ทิศตะวนัตกกบัทิศเหนือ  เป็นต าแหน่ง
ท่ีแย่ท่ีสุด  จะเสียทัง้เร่ืองแดดท่ีร้อนจัด
และอับลมเกือบทัง้ปี (ยกเว้นหน้าฝน 3 

ทิศตะวนัออกกบัทิศใต้
เป็นทิศท่ีดีของเจ้าบ้าน
ตามกฏธรรมชาติ 
 

แปลน ได้ 

                                                   
40 ด ารงชัย  แท่นศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย (กรุงเทพฯ: ผู้ จดัการ, 

2539),131. 
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อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

เดือน) 
8 ห้ามมี ห้องนอนมากก ว่าจ านวน

สมาชิกในบ้าน 
     การปล่อยห้องนอนทิง้ไว้โดยท่ีไม่มี
ใครเข้าไปนอน   นานวันจะมีวิญญาณ
เข้าไปจบัจองเป็นเจ้าของห้องโดยเฉพาะ
ห้องท่ีมีเตียงตัง้เอาไว้เรียบร้อยเท่ากับ
เป็นการเชิญวิญญาณเร่ร่อนให้อยากเข้า
มาหาบ้านท่ีเหมาะสมแต่อาจเผ่ือไว้ 1 
ห้องส าหรับแขก 41 

อยา่ปลอ่ยให้มีห้องว่าง
ทัง้นีต้้องทราบจ านวน
สมาชิกในบ้าน 

แปลน ได้ 

ความสัมพันธ์ของห้องนอนกับห้องอ่ืนๆ 

1 ห้องนอนห้ามอยู่ตดิกับห้องครัว 
  ถกูกลิ่นควนัจากห้องครัวรบกวนไม่อาจ
นอนหลับพักผ่อนด้วยดี  อาจเกิดอุบัต ิ
เหตุต่างๆ เช่น  อัคคีภัย  แก๊สร่ัวไหลได้
ง่าย42   ผนังห้องไม่ควรอยู่ด้านเดียวกับ
ผนงัห้องครัวโดยเฉพาะด้านท่ีวางเตาไฟ
เพราะจะสง่ผลให้เจ้าของบ้านเป็นคนเจ้า
อารมณ์43 

ห้องนอนห้ามอยูต่ิดกบั
ห้องครัว 
 

แปลน ได้ 

                                                   
41 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 107. 
42 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนตัว, 

แปลโดย วรรณธะ  มโนภินิเวศและคณะ (กรุงเทพฯ: โมเดร์ินไลฟ์, 2536), 185. 
43 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย,131. 
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ภาพ 

2 ห้องนอนห้ามวางเหนืออยู่โรงรถ 
    ห้องนอนท่ีวางเหนือโรงรถ จะท าให้ผู้
นอนขาดความมัน่คงในชีวิต  เพราะด้าน 
ล่างของห้องนอนเป็นท่ีโล่งเป็นสภาพ
เคล่ือนไหว เปรียบเสมือนคนนอนอยู่บน
อากาศ    ขาดพื น้ฐานท่ีมั่นคงเชิญ
วิญญาณเร่ร่อนให้อยากเข้ามามากขึน้44 
    การท่ีห้องนอนอยู่เหนือโรงรถ  ผู้นอน
มีโอกาสเส่ียงท่ีจะสดูเอาควนัพิษจากท่อ
ไอเสียรถเข้าไปในร่างกาย  ส่งผลกระทบ
ตอ่สขุภาพโดยตรง     

ห้องนอนห้ามวางเหนืออยู่
โรงรถ 
 

แปลน ได้ 

3 ห้ามห้องอนอยู่ใต้บันได 
       ความลาดเอียงของผนงัหรือเพดาน
ห้องจะสง่ผลให้ช่ีภายในห้องไหลเวียนไม่
คงท่ี   เอียงมากเท่าไรก็ยิ่งมีผลกระทบ
มากขึน้มากเท่านัน้   ( ความเอียงของ
เพดานห้องจะท าให้กระแสช่ีไหลอย่าง
รุนแรง  ห้องท่ีมีผนงัด้านหนึ่งตรงอีกด้าน
เอียงจึงท าให้ขาดความสมดุลดภายใน
ห้องได้ง่าย ) 
       เสียงเวลาเดินขึน้-ลงบนัไดย่อมจะ
ก่อให้เกิดเสียงรบกวนได้    ท าให้ผู้นอน

ห้ามห้องนอนอยูใ่ต้บนัได
หรือเพดานเฉียง 

แปลน ได้ 
(ภาพ) 

                                                   
44 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 108 
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วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 
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เชิงกาย 
ภาพ 

ในห้องนอนหลับไม่สนิท   ส่งผลให้ร่าง 
กายอ่อนเพลียได้ง่ายเพราะนอนหลบัไม่
เตม็ท่ีนัน่เอง 
    ฝุ่ นละออง  เวลาคนเดินขึน้ – ลงบนัได 
จะเกิดการสัน่สะเทือน  ฝุ่ นละอองท่ีเกาะ
อยูบ่นเพดานก็จะร่วงหลน่ลงมา45 

4 ห้ามห้องนอนอยู่ตดิกับห้องเก็บของ 
     ห้องเก็บของเป็นห้องท่ีรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตลอดเวลาได้ยาก   ดงันัน้ถ้าห้องนอนอยู่
ติดกับห้องเก็บของจะไม่เป็นผลดีต่อ
สุขภาพ  ควรอยู่ให้ห่างจากห้องนอน
อยา่งน้อย 2 เมตร 46 

ห้ามห้องนอนอยูต่ิดกบั
ห้องเก็บของ 

แปลน ได้ 

5 อยู่ห่างจากบริเวณรับแขก-น่ังเล่น
(หรืออยู่สูงกว่า) 
  ห้องรับแขก-นัง่เล่นเต็มไปด้วยเสียงพูด
คุยเอะอะเสียงดังของผู้ คนและความ
อึกทึกของเคร่ืองเสียงจะถูกเสียงเหล่านี ้
รบกวนท าให้จิตใจไม่สงบจนเป็นเหตใุห้

อยูห่า่งจากบริเวณรับแขก 
-นัง่เลน่ 

แปลน ได้ 

                                                   
45 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล,110. 
46 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนตัว, 

186. 
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เกิดการทะเลาะวิวาทกบัคนในครอบครัว  
สง่ผลให้ชีวิตครอบครัวไมส่งบสขุ47 

6 ห้ามห้องนอนมีห้องส้วมอยู่เหนือ 
เตียง 
ห้องน า้ห้องส้วมถือเป็นธาตุน า้  ช่ีน า้จะ
ไหลผ่านผู้ นอนท าให้เสียก าลังและเกิด
ความอ่อนเพลียได้ง่าย  ท าให้นอนหลับ
ไม่สบาย  ซึ่งอาจจะส่งผลถึงเร่ืองเจ็บไข้
ไ ด้ ป่ วยไ ด้ ง่ าย 48 ห้ อง ส้วมอยู่ เ ห นือ
ห้องนอน ความชืน้ จากชัน้บนอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของผู้ นอนชัน้ล่างได้  
นอกจากนีเ้วลาใครอาบน า้อยู่ชัน้บนก็จะ
รบกวนคนท่ีก าลงันอนได้  เพราะเสียงน า้
ท่ีกระทบกบัพืน้ห้องน า้นัน่เอง   อบุตัิเหตุ
ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้  กรณีท่ีท่อน า้ในห้อง
ส้วมเกิดร่ัวขึน้มาได้   ถ้าน า้ร่ัวมาก  ผู้
นอนก็อาจ จะถูกปลกุขึน้มาด้วยน า้ท่ีซึม
ผ่านเพดานลงมา  ถ้าร่ัวน้อยน า้อาจขัง
อยู่ ท่ี เพดาน  ท าให้เพดานเน่าซึ่งจะ
กลายเป็นแหล่งเพาะเชือ้ราอย่างดี  นาน

ห้ามห้องนอนมีห้องส้วม
อยูเ่หนือเตียง 
 

แปลน ได้ 

                                                   
47 เร่ืองเดียวกนั, 187. 
48 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 108. 
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วนัเข้าเชือ้ราก็จะร่วงหล่นลงมายังเตียง
หรือผู้นอน  ท าให้เกิดโรคโดยไม่คาดฝัน
กบัคนนอนบนเตียงได้ 

ประตูห้องนอน 

1 ห้ามประตูห้องนอนตรงกับประตูทาง 
เข้า 
     ประตทูางเข้าเป็นเป็นบริเวณท่ีมีผู้คน
เข้า ออกเม่ือประตูทัง้สองตรงกัน  ผู้ ท่ี
อาศยัอยู่ในห้องนอนก็จะถูกรบกวนจาก
เสียงสนทนา  เสียงฝีเท้าหรือเสียงรบกวน
อ่ืนๆท าให้ไม่สามารถพักผ่อนได้เต็มท่ี
และเกิดความ รู้สึกไม่ความปลอดภัยซึ่ง
ส่งผลกระทบกระเ ทือนต่อสุขภาพ49  
ส่งผลให้เจ้าบ้านรู้สึกอ่อนเพลียหรือ
หมกมุน่ในเร่ืองเพศ50 

ห้ามประตหู้องนอนตรง
กบัประตทูางเข้า 
 

แปลน ได้ 

2 ห้ามประตู ห้องนอนตรงกับประตู
ห้องครัว 
     ห้องครัวถือเป็นธาตุไฟ 51 เป็นพลัง 
หยางท่ีร้อนแรงจึงไม่เหมาะท่ีคนจะอยู่

ห้ามประตหู้องนอนตรง
กบัประตหู้องครัว 

แปลน ได้ 

                                                   
49 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนตัว,  

189. 
50 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, ,96. 
51 เร่ืองเดียวกนั 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ใกล้ห้องครัวโดยปกติจะถือเป็นห้องท่ีก่อ
มลภาวะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเร่ืองกลิ่น
หรือควนั   
      การท่ีต าแหน่งประตูห้องนอนอยู่ใน
แนวเดียวกับประตูห้องครัวจึงรับเอา
มลภาวะจากควนัท าอาหารจากห้องครัว
จะเล็ดลอดเข้าไปในห้องนอน ซึ่งจะท าให้
คนท่ีอยูใ่นห้องไมส่บายได้52 

3 ห้ามประตูห้องนอนตรงกับบันไดท่ี
ทอดลงชัน้ล่าง 
การไหลเวียนของช่ีบริเวณหน้าห้องท่ีก่อ
สภาพไม่สมดลุบนัไดท่ีทอดลงจะท าให้ช่ี
ไหลอย่างรุนแรง  ประตท่ีูอยู่ใกล้บนัไดมี
โอกาสท่ีจะเกิดอบุตัเิหตจุากการตกบนัได
มากขึน้  ยกเว้นระหว่างประตกูบับนัไดมี
ระยะห่างมากขึน้  จึงจะไม่ส่งผล  แต่
ในทางกับกัน  หากใกล้มากเกินไปก็จะ
เกิดอบุตัเิหตไุด้ง่าย 53 

ห้ามประตหู้องนอนตรง
กบับนัไดท่ีทอดลงชัน้ลา่ง 

แปลน ได้ 

4 ห้ามประตูห้องนอนตรงกับประตูส้วม 
อากาศสกปรกท่ีไหลเวียนเข้ามาในห้อง

ห้ามประตหู้องนอนตรง
กบัประตสู้วม 

แปลน ได้ 

                                                   
52 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนตัว, 

188. 
53 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 114. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ส่งผลต่อสุขภาพท าลายชีวิตท่ีสงบสุข
และประสิทธิภาพการท างานของผู้ ท่ีอยู่
อาศยัลดลง54 
     ในอดีตประตหู้องน า้ ถกูเรียกว่าประต ู
ผี  ห้องน า้สะสมพลงัอินช่ีเอาไว้มากจึงไม่
ควรอยูไ่กลเพราะจะได้รับพลงัอินช่ี (อินช่ี
เป็นภาษาทางฮวงจุ้ยท่ีบ่งบอกถึงสภาวะ
ท่ีไมดี่)  
     กรณีประตูห้องนอนตรงกับประตู
ห้องน า้นัน้ยังมีผลกระทบน้อยกว่าห้อง 
นอนท่ีมีห้องน า้อยู่ภายใน  ซึ่งการออก 
แบบบ้านปัจจุบันได้รับความนิยมเน่ือง 
จากความสะดวกในการใช้สอย55 

 

5 ห้ามประตูห้องนอนตรงกับประตูห้อง
เก็บของ 
   ห้องเก็บของเป็นท่ีท่ีรักษาความสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ยาก   เต็ม
ไปด้วยอากาศท่ีสกปรกและเชือ้ราต่างๆ 
ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ    เม่ือประตูตรง 
กัน    อากาศ ท่ี เ ป็นพิษ เหล่ า นี ก็้ จ ะ

ห้ามประตหู้องนอนตรง
กบัประตหู้องเก็บของ 

แปลน ได้ 

                                                   
54 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนตัว, 

190. 
55 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 96. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ไหลเวียนเข้าห้องนอนคุกคามสุขภาพ
ของผู้อยูอ่าศยั 56 

6 ห้ามประตูห้องนอนตรงกับประตูห้อง
ท างาน 
      ท าให้ผู้ อ่ืนท่ีอยู่อาศยัในห้องนอนตก
อยู่ภายใต้แรงกดดันจากการงาน  ไม่
สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดของ
จิตใจ  นอนหลบัได้ยากเป็นผลจิตใจนอน 
หลับได้ยาก  เป็นผลให้จิตใจไม่แจ่มใส  
โมโหฉนุเฉียวและมีอาการร้อนในท าให้มี
ปาก มีเสียงกับผู้ อ่ืนบ่อยๆ นานเข้าไม่
เป็นผลดีตอ่สขุภาพกายและสขุภาพใจ57 

ห้ามประตหู้องนอนตรง
กบัประตหู้องท างาน 

แปลน ได้ 

7 ห้ามประตู ห้องนอนตรงกับประตู
ห้องนอนอีกห้อง 
    ประตูห้องนอนท่ีตรงกันจะท าให้ ช่ี
บริเวณหน้าประตหูน้ามีกระแสท่ีป่ันป่วน
วุน่วาย  เป็นกระแสท่ีปะทะกนั58 
    ประตูห้องนอนท่ีตรงกันจะท าให้เกิด
ความรู้สึกไม่เป็นส่วนตัว เช่น ห้องหนึ่ง

ห้ามประตหู้องนอนตรง
กบัประตหู้องนอนอีกห้อง 

แปลน ได้ 

                                                   
56 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนตัว, 

191. 
57 เร่ืองเดียวกนั, 193. 
58 เร่ืองเดียวกนั, 192. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ก าลังหลับอยู่ แต่อีกห้องหนึ่งเกิดเปิด
วิทยุเสียงดงัก็จะไปรบกวนคนท่ีอยู่ห้อง
ตรงข้ามท าให้เกิดความไมพ่อใจกนัได้59 

หน้าต่างห้องนอน 
1 ห้ามหันปลายเตียงไปทางหน้าต่างทิศ

ตะวันตกและตะวันออก 
       หน้าต่างทิศตะวนัตกได้รับแสงแดด
และความร้อนโดยตรง  แม้แต่หน้าต่าง
ด้านทิศตะวันออกก็รับแสงแดดและ
ความสวา่งรบกวนในตอนเช้า 60 

ห้ามหนัปลายเตียงไปทาง
หน้าตา่งทิศตะวนัตกและ
ตะวนัออก 

แปลน ได้ 

2 หัวเตียงห้ามเป็นหน้าต่าง 
       หน้าต่างเป็นช่องทางให้พลังช่ีเข้าสู่
ห้องได้เช่นเดียวกับประต ู การท่ีหวัเตียง
เป็นหน้าต่างจึงท าให้พลัง ช่ีไหลผ่าน
บริเวณหัวเตียง  ถ้าเป็นช่ีท่ีดีผู้นอนก็จะ
ได้ประโยชน์  แต่ถ้าเป็นช่ีท่ีเสีย ผู้นอนก็
จะได้รับผลร้าย เพราะฉะนัน้เพ่ือป้องกัน
ไว้ก่อน ในต าราจึงบัญญัติห้ามหัวเตียง

หวัเตียงห้ามเป็นหน้าตา่ง แปลน ได้ 

                                                   
59 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 92. 
60 Evelyn  Lip, Feng Shui : Environment of power a study of Chinese 

architecture, 50. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ห้ามเป็นหน้าตา่ง 
       ข้อเสียท่ีเห็นได้ชดัก็คือ 61 
1. เร่ืองลม  ท่ีพดัเข้ามาทางหน้าตา่ง  ถ้า
เป็นลมดีผู้นอนก็จะรู้สกึสบาย  แตถ้่าเป็น
ลมเสีย  เช่น  ลมพัดพาเอาฝุ่ นละออง  
ควนัไฟ กลิ่นขยะ  กลิ่นส้วมก็จะไมส่บาย 
2. เร่ืองแสงแดด  มีส่วนรบกวนผู้ ท่ีนอน
อาจจะเป็นข้อดีเพ่ือให้ต่ืนเช้า แตปั่จจบุนั
คนท างานกลางคืนต้องการต่ืนสายก็มี 
3. เร่ืองฝน  โดยเฉพาะถ้าฝนตก  ผู้ ท่ีนอน
ก็จะได้รับละอองฝนเข้าไป 
4. เร่ืองอบุตัเิหต ุ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้กรณีท่ีมี
ใครโยนของท่ีไม่พึงปรารถนาขึน้มาอาจ
เจ็บตวัได้โดยไมรู้่ตวั 

ภายในห้องนอน 
1 ห้ามวางแทนบูชาไว้ในห้องนอน 

    สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิในทางฮวงจุ้ยจะแทนพลงั 
หยินหรือโลกทางวิญญาณ   โลกแห่ง
ความตาย  แต่คนจะแทนพลงัหยางหรือ
โลกแห่งคนเป็น   การน าสิ่งศักดิ์สิทธ์ิมา

ห้ามวางแทนบชูาไว้ใน
ห้องนอน 

แปลน ได้ 

                                                   
61  มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลกัเหตแุละผล, 120. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ไว้ในห้องนอนถือว่าไม่เหมาะสมโดยมี
เหตผุลสองประการคือ62 
1. ต าแหนง่ท่ีเหมาะสมของแท่นบชูา  ทกุ
คนควรจะสามารถเข้ามาสะดวก เช่น
ห้องกลาง 
2.ผลทางจิตใจของผู้ นอน  โดยเฉพาะ
การกระท ากิจกรรมทางเพศต่อหน้าสิ่ง
ศกัดิส์ิทธ์ิคงไมใ่ช้เร่ืองเหมาะสม 

การวางเตียง 
1 ห้ามวางเตียงตรงกับประตูห้องนอน63 

     การท่ีเตียงนอนอยู่ในต าแหน่งตรงกับ
ประตก็ูไมต่า่งไปจากบ้านท่ีตัง้อยู่ตรงทาง
สามแพร่ง   กระแสช่ีจะพุง่เป็นเส้นตรงซึ่ง
ในทางฮวงจุ้ยถือว่าเป็นลกัษณะร้าย การ
วางเท้าเข้าห้าประตเูป็นการนอนของคน
ตายเน่ืองจากมีประเพณีในการตัง้โลงศพ
ให้ปลายเท้าของคนตายชีอ้อกไปทาง
ประตหูน้าบ้าน 
เหตผุล 
1. กรณีท่ีไม่ได้อยู่คนเดียว  ผู้นอนจะถูก

ห้ามวางเตียงตรงกบั
ประตหู้องนอน 
 

แปลน ได้ 

                                                   
62 เร่ืองเดียวกนั, 114. 
63 เร่ืองเดียวกนั, 118 ; วิศิษฏ์  เตชะเกษม, ฮวงจุ้ยส าหรับผู้อยู่อาศัยทาวน์เฮาส์, 

90 ; Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 102. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
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พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

รบกวนจากการเปิดเข้าออกของคนใน
ห้อง 
2.เม่ือเปิดประตู  อากาศจะไหลเข้ามา
ปะทะกบัผู้นอน  ซึ่งหากเป็นอากาศเสียผู้
นอนจะสดูเข้าไปโดยไม่รู้ตวัท าให้หลบัไม่
สบาย 
3.ผู้ นอนอยู่ในต าแหน่งท่ีประชิดตัวได้
ง่ายไมป่ลอดภยั 
4.สามารถมองเห็นการนอนของคนใน
ห้องได้ง่ายจากภายนอก  กรณีประตปิูด
ค้างไว้ 

2 เตียงวางทแยงกับประตูห้องนอน
เสมอ 

เตียงวางทแยงกบัประตู
ห้องนอนเสมอ 

แปลน ได้ 

3 การหันทิศหัวเตียง มีหลายประเด็นดงั 
นี ้
     1.ไม่วางเตียงตรงกับแนวทิศเหนือใต้ 
หรือตะวนั ออกหรือตะวนัตกพอดี 
เพ่ือลดความขดัแย้งกบัแนวแม่เหล็กโลก  
การ ไ ด้ รับพลัง งาน ท่ีส าคัญนี ท้ า ใ ห้
สามารถจดจ าความฝันนัน้64 
     2.หนัหวัเตียงไปทางทิศตะวนัตก 
มีความเช่ือแตกตา่งกนัไปตามวฒันธรรม

1.ไมว่างเตียงตรงกบัแนว
ทิศเหนือใต้ หรือตะวนั 
ออกหรือตะวนัตกพอดี 
2.หนัหวัเตียงไปทางทิศ
ตะวนัตก 
3.การห้ามนอนเอาปลาย
เท้าชีไ้ปทางหน้าบ้าน 
4.ต าแหนง่ของหวัเตียง
ตามราศีตะวนัตกและ

แปลน ได้ 

                                                   
64 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 40. 
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วิธีการวิเคราะห์ของ
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อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

และศาสนา 
       - คนท่ีเกิดธาตุน า้หรือทอง  ในทาง 
ฮวงจุ้ ยให้หันหัวเตียงไปทางตะวันตก
เพราะเ ป็นการส่ง เสริม 65 แต่ศาสนา
พราหมณ์ท าพิธีเก่ียวกับความตายทาง
ทิศตะวนัตก66 
      - ความเช่ือเร่ืองเช่ือมงคล  ไม่เป็น
มงคล  ทิศตะวันออกดีกว่าทิศตะวันตก 
เหนือดีกวา่ใต้ 
      - ทิศท่ีพระอาทิตย์ตก  เป็นสญัญาณ
ให้หยุดงาน  คนในสมัยก่อนมักหันหัว
นอนทางทิ ศ ท่ี พ ร ะอาทิ ต ย์ ขึ น้ เ ป็ น
สญัญาณเร่ิมงาน 
      - การหันหัวนอนไปทางทิศตะวนัตก
ในตอนเช้า  พระอาทิตย์จะสาดแสงส่อง
เข้าตาผู้นอน  รบกวนการนอน (กรณีท่ีมี
หน้าตา่งทางทิศตะวนัออก) 
3.การห้ามนอนเอาปลายเท้าชีไ้ปทาง

ตะวนัออก 
5.การวางเตียงในทิศท่ี
เป็นมงคลกบัผู้ ท่ีอยูอ่าศยั 
6.การวางเตียงให้ถกูกบั
ทิศปีเกิดของผู้นอน 

                                                   
65 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 123. 
66 ; วิศษิฏ์  เตชะเกษม, ฮวงจุ้ยส าหรับผู้อยู่อาศัยทาวน์เฮาส์, 90. 
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วิธีการวิเคราะห์ของ
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ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

หน้าบ้าน 
     เกิดจากการท่ีชาวจีนมีประเพณีนิยม
ในการตัง้โลงศพให้ด้านปลายเท้าของคน
ตายชีอ้อกไปทางประตหูน้าบ้าน67 
4.ต าแหน่งของหวัเตียงตามราศีตะวนัตก
และตะวนัออก 
      แต่ละคนมีตรีลกัษณ์ประจ า คือ ราศี
ตะวนัตกและราศีตะวนัออก  ซึ่งในแตล่ะ
ราศีจะมีทิศท่ีดีส่ีทิศ  โดยนับจากปีเกิด
เป็นเกณฑ์  คนท่ีเกิดในราศีตะวนัตกห้าม
นอนหนัทิศไปทางราศีตะวนัออก68 
5.การวางเตียงในทิศท่ีเป็นมงคลกับผู้ ท่ี
อยูอ่าศยั 
      การวางเตียงหันไปทางทิศใดต้อง
สมพงศ์กบัดวงชะตาของผู้นอน  โดยการ
วางเตียงในทิศต่างๆ มีความหมายเป็น
มงคลดงันี ้69 
ทิศเหนือ สง่ผลทางด้านธุรกิจ 
ทิศใต้  สง่ผลด้านช่ือเสียงและเกียรตยิศ 
ทิศตะวนัออก สง่ผลด้านครอบครัวท่ีดี  

                                                   
67 เร่ืองเดียวกนั ; Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 102. 
68 ศขิริน  ปิตะวนั, ฮวงจุ้ยศาสตร์และศิลป์แห่งการอยู่อาศัย),157. 
69  Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 156. 
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ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
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อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ทิศตะวันตก  ส่งผลทางด้านลูกหลาน
เป็นผู้ ท่ีมีช่ือเสียงและมีปัญญา 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  ส่งผลทางด้าน
ผู้ มี สติ ปัญญาดีและ มีความ รู้ความ 
สามารถมาก 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ส่งผลด้านความ
มัง่คัง่ 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ส่งผลทางด้าน
เดนิทางไกลและมีความสนใจกบัสิ่งตา่งๆ 
นอกบ้าน 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ส่งผลทางด้าน
คูค่รองท่ีดี 

 
ภาพท่ี 47 การวางเตียงทิศท่ีเป็นมงคล
กบัผู้ ท่ีอยูอ่าศยั70 

6.การวางเตียงให้ถูกกับทิศปีเกิดของผู้

                                                   
70 Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home 

(Australia: Element  book, 1997), 81. 
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อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

นอน 
การวางเตียงหนัไปทางทิศใดต้องสมพงศ์
กับดวงชะตาของผู้นอน  การวางเตียงท่ี
ถกูต้อง  นอกจากวางให้ถกูต าแหน่งตาม 
ชยัภูมิภายในห้องนอนแล้ว  เร่ืองทิศทาง
ก็มีส่วนส าคญั  การท่ีจะหนัเตียงนอนไป
ทางใดนัน้ต้องขึน้อยู่กบัว่าผู้นอนเป็นธาตุ
อะไรเพราะธาตุกับทิศจะต้องสัมพันธ์
กนั71 

4 ห้ามวางเตียงติดกับผนังห้องน า้ด้าน
โถส้วมหรืออยู่แนวเดียวกับโถส้วมท่ี
มีลักษณะพุงเข้าหาเตียง 
    อาจส่งผลเร่ืองโรคภัยไขเจ็บได้โดย 
เฉพาะโถ ส้วม ท่ีพุ่ ง เ ข้ าหา ศีรษะจะ
ก่อให้เกิดโรคทางสมองได้ 72 

ห้ามวางเตียงตดิกบัผนงั
ห้องน า้ด้านโถส้วมหรืออยู่
แนวเดียวกบัโถส้วมท่ีมี
ลกัษณะพงุเข้าหาเตียง 

แปลน ได้ 

5 ห้ามวางเตียงไว้กลางห้อง 
    เตียงควรตัง้ให้ชิดผนงัห้องทึบตนัด้าน
ใดด้านหนึ่งแทนท่ีชดกับหน้าต่าง  ผนัง
จะชว่ยค า้ยนัเตียงเอาไว้  เฉกเช่นเนินเขา
หรือภูเขาช่วยปกป้องคุ้มครองบ้าน  เป็น

ห้ามวางเตียงไว้กลางห้อง แปลน ได้ 

                                                   
71 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 107. 
72 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน, 32. ; Lillian Too, 

The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 184. 
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ภาพ 

สาเหตุของอาการประสาท  กระวน
กระวายใจนอนไม่หลบัรวมทัง้วิตกกังวล 
73 

6 ห้ามวางเตียงไว้ใต้คาน 
      ข่ือคานจะส่งผลให้การไหลเวียนของ
ซ่ีไหลไม่ราบร่ืน   เพราะเกิดส่วนเว้าบน
เพดานในลักษณะฟันปลา  ซึ่งจะส่ง  
ผลเสียต่อผู้ ท่ีนอนได้    ถ้าคานทับส่วน
ไหนจะมีผลต่ออวัยวะส่วนนัน้ท าใ ห้
เจ็บป่วย74  อีกทัง้คานท่ีอยู่เหนือกลาง
เตียงซึ่งผ่าเตียงออกเป็นสองส่วนจะส่ง
ผลร้ายต่อชีวิตสมรส  สามีภรรยาท่ีนอน
อยู่บนเตียงนีมี้แนวโน้มท่ีจะขยบัตวัออก
ห่างจากกลางเตียงเพ่ือหลีกเล่ียงแรง
กดดนัท่ีมองไมเ่ห็นจากคาน75 
       สมัยก่อนเวลาชาวจีนสร้างบ้านจะ
น าเสากับคานมาเสียบเข้าไ ว้ด้วยกัน 
และมักจะมีพายุและแผ่นดินไหวเกิดขึน้
เสมอ76 จงึเป็นข้อห้ามท่ีห้ามนอนใต้คาน 

ห้ามวางเตียงไว้ใต้คาน แปลน ได้ 

                                                   
73  ศขิริน  ปิตะวนั, ฮวงจุ้ยศาสตร์และศิลป์แห่งการอยู่อาศัย,150. 
74 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 125. 
75 R.D. Chin, Feng Shui Revealed (New York: Clarkson Potter,1998), 231. 
76 วิศษิฏ์  เตชะเกษม, ฮวงจุ้ยส าหรับผู้อยู่อาศัยทาวน์เฮาส์, 92. 
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 เหตผุล ทางวิทยาศาสตร์มีอยู ่3 ประเด็น
คือ     
    1. อิทธิพลของคานจะเกิดขึน้จากแรง
โน้มถ่วงของโลกท่ีจะตกกระทบในแนวดิ่ง
ตามแรงดึงดูดของโลก  บ้านสมัยใหม่
ส่วนใหญ่จะเป็นคานปนู  ภายในคานจะ
มีเหล็กเส้นอยู่มากมาย   เส้นเหล็กน่ีเอง
คือผลกระทบต่อผู้ นอน     คนท่ีนอนใต้
คานจะได้รับคล่ืนโน้มถ่วง 
     2.บริเวณข่ือคานเป็นท่ีสะสมของฝุ่ น
ละอองได้ง่ายเพราะมีสว่นเว้าทัง้สองด้าน   
ฝุ่ นละอองจะร่วงหล่นจากคานสู่เตียง  ผู้
ท่ีนอนหลับอยู่บนเตียง  ก็จะได้รับฝุ่ น
ละอองเข้าไปโดยไม่รู้ตวัซึ่งน าไปสู่โรคภยั
ไข้เจ็บได้    กรณีนีค้านไม่จ าเป็นจะต้อง
เป็นคานปูนแต่เป็นคานไม้ก็ได้เพราะ
คานไม้ก็ท าให้เกิดผลกระทบได้เหมือน 
กนั 
     3.เร่ืองความรู้สึกเพราะเวลาล้มตวัลง
นอนก็จะมองเห็นคานอยู่ตรงหน้าเหมือน 
กบัมีอะไรมากดทบั77 

7 ห้ามวางเตียงตรงกับเตา ห้ามวางเตียงตรงกบัเตา แปลน สามารถ 

                                                   
77 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 126. 
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     ผนงัหลงัหวัเตียงห้ามวางเตาส่งผลให้
ผู้ ท่ีนอนต่ืนขึน้มา   โดยมีอาการร้อน
ศีรษะเพราะได้รับผลกระทบจากช่ีของ
ไฟ78 เตียงท่ีอยู่เหนือเตาเหมือนกับนอน
อยู่บนแผ่นเหล็กท่ีร้อนเน่ืองจากช่ีของไฟ
บนเตาสัง่สมอยูใ่ต้เตียง79 

ทัง้แนวราบและแนวตัง้ 

8 ห้ามวางเตียงอยู่ตรงส่วนย่ืนออกนอก
ผนังบ้านชัน้ล่าง 
      จะส่งผลให้ชีวิตสมรสไม่มั่นคงเน่ือง 
จากใต้เตียงไม่มีฐานมารองรับความ 
สัมพัน ธ์ ข อ ง ผู้ ท่ี น อนบน เ ตี ย ง นี จ้ึ ง
สัน่คลอนได้80  แต่ถ้าส่วนท่ีย่ืนออกนอก
ผนงับ้านชัน้ลา่งมีเสารองรับก็ไมเ่ป็นไร 

ห้ามวางเตียงอยู่ตรงสว่น
ย่ืนออกนอกผนงับ้านชัน้
ลา่ง 

แปลน ได้ 

9 ห้ามวางเตียงนอนใต้ขอบฝ้าเพดาที่มี
การเปล่ียนระดับ 
   ลกัษณะเดียวกบันอนใต้คาน81 

ห้ามวางเตียงนอนใต้ขอบ
ฝ้าเพดาท่ีมีการเปล่ียน
ระดบั 

แปลนฝ้า
เพดาน 

ได้ 

กระจก 
1 ห้ามตดิกระจกใกล้เตียงนอน 

   กระจกจะสะท้อนภาพเตียงเสมือนมี
ห้ามติดกระจกใกล้เตียง
นอน 

แปลน ได้ 

                                                   
78 Sarah  Shurety, Feng Shui for Home, 227. 
79 เร่ืองเดียวกนั, 233. 
80 เร่ืองเดียวกนั, 235.  
81 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย,134. 
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ภาพ 

สองเตียง  ท าให้ช่ีผู้ นอนถูกดึงออกเป็น
สองสว่นวิญญาณท่ีออกจากร่างไปท าให้
เกิดความสับสนในการร่างส่งผลให้ผู้
นอนมกัจะฝันร้าย82  อาจจะสะดุ้ งตกใจ
เงาตัวเองในกระจกได้  ภาวะแบบนีถ้้า
เกิดขึน้บอ่ยๆ เป็นผลเสียตอ่ร่างกาย 
     กระจกเงา ถ้าวางตรงกับหน้าต่าง
หน้านอนอาจจะดงึภาพภายนอกห้องเข้า
มาข้างใน  เช่น ภาพเสาไฟฟ้า  จั่วสาม 
เหล่ียมหรือภาพอะไรก็แล้วแต่ท่ีมองเห็น
แล้วบัน่ทอนจิตใจ 
    ถ้ามีโทรทัศน์ในห้องนัน้ควรจะใช้ผ้า
ทึบแสงคลุมหน้าจอโทรทศัน์ก่อนท่ีจะไป
นอนเพราะมันคล้ายๆ กับกระจกเงาท่ี
รบกวนจิตวิญญาณในขณะนอนหลบั83 
     ฝ้าเพดานเหนือเตียงก็ห้ามมีกระจก
เงาติดอยู่ท าให้ผู้ ท่ีนอนอยู่เกิดความรู้สึก
วา่เป็นคนป่วยท่ีได้แตน่อนอยูบ่นเตียง84 

2 ห้ามตั ้งกระจกโต๊ะเค ร่ืองแป้งใน
ต าแหน่งตรงข้ามกับหน้าต่าง  

ห้ามตัง้กระจกโต๊ะเคร่ือง
แป้งในต าแหนง่ตรงข้าม

แปลน ได้ 

                                                   
82 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเตมิบ้าน  131. 
83 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 42. 
84 Dinise  Linn, Feng Shui  for the Soul (London: Butler&Tanner, 1999), 228.  
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     แสงสะท้อนจะมีผลกับสุขภาพของ
เจ้าของห้องโดยเกิดจากแสดแดดจาก
หน้าต่างท่ีเข้ามาจะตกกระทบท่ีกระจก
เงาท าให้ปริมาณแสงมาก 85 

กบัหน้าตา่ง 

เคร่ืองเรือน 
1 ห้ามมีตู้ตดิผนังอยู่ทีหัวเตียง 

เห็นผลกระทบอย่างเดียวกับนอนใต้
คาน86 

ห้ามมีตู้ติดผนงัอยูที่หวั
เตียง 

แปลน ได้ 

2 ห้ามมีเคร่ืองเรือนขนาดใหญ่วางติด
กับเตียง 
      โต๊ะและตู้ ขนาดใหญ่ท่ีวางไว้ติดกับ
เตียงหรือใกล้เตียงด้านปลายเท้า  ท าให้
ช่ีเกิดความไมส่มดลุ  ขดัขวางการเคล่ือน 
ไหวและไมก่ลมกลืน87  

ห้ามมีเคร่ืองเรือนขนาด
ใหญ่วางติดกบัเตียง 

แปลน ได้ 

3 ห้ามมุมแหลมของเคร่ืองเรือนต่างๆ
หันมาทางเตียง 
      พลงังานท่ีออกมาจากพืน้ราบท่ีสร้าง
อยู่หวัมมุนัน้เต็มไปด้วยอนัตรายท่ีแหลม

ห้ามมมุแหลมของเคร่ือง
เรือนตา่งๆหนัมาทางเตียง 

แปลน ได้ 

                                                   
85 ลิเลียน ต,ู คู่มือศึกษาปรัชญาฮวงจุ้ย, แปลจาก  Applied pa-Kua Lo Shu Feng 

Shui, แปลโดย เสาวลกัษณ์  ทองทบั (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2538),145.   
86 R.D. Chin, Feng Shui Revealed (New York: Clarkson Potter,1998),230. 
87 บวัแก้ว  ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่อาศัย (กรุงเทพฯ : 

เดลฟี, 2540, 142.   
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คม  กระจายตัวอย่าง รวดเ ร็วซึ่ งแผ่
ออกมาสามารถท าอนัตรายกบัสขุภาพ88 

4 รูปรางของเตียงนอนก าหนดชีวิต
สมรสได้ 
    เตียงนอนท่ีมีมุมโค้งหรือเตียงกลมจะ
ชว่ยลดความขดัแย้งของสามีภรรยา89 
    เตียงกลมดีส าหรับกิจกรรมทางเพศแต่
ไมเ่หมาะส าหรับพกัผอ่น90 

รูปรางของเตียงนอน
ก าหนดชีวิตสมรสได้ 

แปลน
เฟอร์นิ 
เจอร์ 

ได้ 

5 เลือกรูปแบบหัวเตียงให้ตรงกับธาตุ
ของผู้นอนหรือเลือกธาตุให้ส่งเสริม
กัน    
      เลือกหัวเตียงให้ตรงกับธาตุของผู้
นอนหรือเลือกธาตุท่ีส่งเสริมกันแต่ห้าม
เลือกหัวเตียงท่ีท าลายกันหรือพิฆาตกัน  
เพราะบัน่ทอนสขุภาพของเจ้าของเตียง91 

เลือกรูปแบบหวัเตียงให้
ตรงกบัธาตขุองผู้นอน
หรือเลือกธาตใุห้สง่เสริม
กนั 

แปลน ได้ 

อ่ืนๆ 
1 ไม่ควรตดิไฟเหนือหัวนอน 

  ดวงไฟเป็นธาตุไฟ  ส่วนศีรษะเราคือ
ธาตุทอง  ธาตุทัง้สองจะพิฆาตกัน แต่

ไมค่วรติดไฟเหนือหวันอน แปลน
ไฟฟ้า 

ได้ 

                                                   
88 เร่ืองเดียวกนั 
89 บวัแก้ว  ไชยหลวงผา, 143. 
90 ศขิริน ปิตะวนั, ฮวงจุ้ยศาสตร์และศิลป์แห่งการอยู่อาศัย, 160. 
91 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย,134. 
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ตามเหตผุลแล้วไฟอาจจะตกใส่หวัและมี
แสงสอ่งตาหากต้องเปิดไฟนอน92 

2 ส่วนต่อเตมิบ้านห้ามเป็นห้องนอน 
เพราะจะท าให้เกิดความไม่มั่นคงใน
ชีวิต93 

สว่นตอ่เตมิบ้านห้ามเป็น
ห้องนอน 

แปลน ได้ 

3 ในระหว่างตั ้งครรภ์หลีกเล่ียงการ
ความสะอาดเศษผลใต้เตียง 
      จักรวาลนีเ้ต็มไปด้วยพลังวิญญาณ
พลังแต่ละพลงัจะมีบุคลิกภาพของตอน
และพยายามหาโอกาสท่ีจะเข้ามาเกิดใน
ท้องสตรีเพ่ือให้ลมหายใจแหง่ชีวิตของตวั
อ่อนท่ีอยู่ในครรภ์  พลงัเปรียบเสมือนลม
หายใจและกระแสช่ีของเด็กอ่อนท่ีจะเข้า
มาสู่ครรภ์ได้   วิญญาณจะล่องลอยอยู่
ใต้เตียง  พลงัก็จะกระจายหายไปและจะ
ท าให้แท้งได้94 

ในระหวา่งตัง้ครรภ์
หลีกเล่ียงการความ
สะอาดเศษผลใต้เตียง 

ค าแนะน า  

4 วางโต๊ะเคร่ืองแป้งซึ่งท าให้ยืนหันไป
ทางทศิที่ดีที่สุดเวลาส่อง 
     ทิศมงคลของแต่ละคนท่ีหาได้จาก

- วางโต๊ะเคร่ืองแป้งซึง่ท า
ให้ยืนหนัไปทางทิศท่ีดี
ท่ีสดุเวลาส่อง 

แปลน ได้ 

                                                   
92 เร่ืองเดียวกนั 
93 บวัแก้ว  ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่อาศัย, 146. 
94 เร่ืองเดียวกนั,143. ; มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตาม

หลักฮวงจุ้ย, 32. ; Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 102. 
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สูตรปากัวหล่อซูให้พยายามวางโต๊ะ
เคร่ืองแป้งซึ่งท าให้ยืนหันไปทางทิศท่ีดี
ท่ีสุดเวลาส่องแต่ต้องค านึงถึงข้อห้าม
อ่ืนๆ เชน่ กระจกเงาของโต๊ะเคร่ืองแป้งไม่
ควรสะท้อน เ ตียงนอนไม่ว่ าจะ เ ป็น
ด้านข้างหรือปลายเท้าก็ตาม95 

- ขึน้อยูก่บัความต้องการ
ของเจ้าของ 

ห้องครัว 
การจดัวางห้องครัว 
1 ห้ามวางห้องครัวอยู่หน้าบ้าน 

     การวางครัวอยู่หน้าบ้าน  คนในบ้าน
ให้ความส าคญักบัการบริโภคเป็นพิเศษ96  
ห้องครัวเป็นธาตุไฟ  เตาไฟจากครัวจะ
เป็นตัวเผาผลาญโชคลาภท่ีเข้ามาทาง
หน้าบ้านให้หมดไป 
   ครัวเป็นห้องท่ีสร้างมลภาวะได้ง่าย
โดยเฉพาะเร่ืองกลิ่นควนัและคราบน า้มนั
จากเตาท่ีฟุ้ งกระจายไปจับตามเฟอร์นิ 
เจอ ร์ต่างๆ  ซึ่ งจะไม่ เ กิดขึ น้ เ ม่ือวาง

ห้ามวางห้องครัวอยูห่น้า
บ้าน 

แปลน ได้ 

                                                   
95 Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 187. 
96 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 139. 
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ห้องครัวหลงับ้าน 
    ยกเว้นบ้านท่ีไม่มีช่องระบายอากาศ
ด้านหลัง  เช่น   อาคารพาณิชย์หรือ
ทาวน์เฮาส์ท่ีตอ่เตมิจนตดิก าแพงรัว้97 

2 ห้องครัวอยู่ทางซ้ายของประตูใหญ่ 
(มองจากด้านนอก) เดินเข้าบ้านแล้วจะ
พบว่าห้องครัวอยู่ทางซ้ายมือของประตู
ใหญ่เป็นฮวงจุ้ยท่ีดีเพราะหมายถึงคนใน
บ้านจะมีความปรองดองกนัและสุขภาพ
ดี98 

ครัวอยูท่างซ้ายของประตู
ใหญ่ 

แปลน ได้ 

3 ทศิในการวางครัว 
1. ห้องครัวควรอยู่แนวทิศตะวันออก-
ตะวันตก 
 ทิศตะวันออก  เป็นทิศของธาตุไม้ท่ีให้
ก าเนิดธาตไุฟ (ครัว)  
ทิศตะวนัตก  เป็นทิศของธาตทุองเป็นทิศ
มงคลของเคร่ืองมือโลหะ 
ทิศตะวนัออก-ตก  เป็นทิศของแสงสวา่ง    
     ในสมยัท่ียงัไมมี่ไฟฟ้าใช้จะพึ่งพาแสง
ตะวนัเป็นตวัก าหนดในการด ารงชีวิต คน  

ทิศในการวางครัว 
1. ห้องครัวควรอยูแ่นวทิศ
ตะวนัออก-ตะวนัตก 
2.ห้องครัวไมว่างตามแนว
ทิศเหนือ-ใต้ 
3.ห้ามวางครัวทางทิศ
เหนือ   ตะวนัออกเฉียง 
เหนือ   และตะวนัตกเฉียง
เหนือ 

แปลน ได้ 

                                                   
97 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเตมิบ้าน, 135. 
98 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนร่วม, 

151. 



117 
 

ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

สมยัก่อนเวลาต่ืนนอนขึน้มาก็จะเข้าครัว
จดุไฟหงุข้าว   เม่ือห้องครัวอยู่ทางทิศนีก็้
จะได้รับประโยชน์จากแสงในยามเช้า  
ต าแหน่งห้องครัวอยู่ทางทิศตะวนัออกจึง
ถือวา่เป็นต าแหนง่เหมาะสมท่ีสดุ99 

 
ภาพท่ี 48 ต าแหน่งท่ีดีของห้องครัวอยู่
ทางตะวนัออกของบ้าน100 

2.ห้องครัวไม่วางตามแนวทิศเหนือ-
ใต้ 
ทิศเหนือคือธาตนุ า้  ซึ่งเป็นธาตพุิฆาตไฟ 
(อ้างอิงชยัภมูิของจีนเป็นหลกั) เพราะทิศ
เหนือเป็นทิศท่ีลมหนาวจะพัดพาเอา
ความแห้งแล้งและหนาวเย็น  การเข้า
ครัวในตอนเช้าผู้หงุหาอาหารในตอนเช้า

                                                   
99 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 102. 
100 Evelyn  Lip, Feng Shui : Environment of power a study of Chinese 

architecture, 53. 
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จะต้องเผชิญกับลมหนาวท่ีพดัเข้าท่ีห้อง 
ครัว101 
ทิศใต้คือธาตุไฟ  ต้องระวังอย่ารวมเอา
ปัจจัยหลายๆ อย่างท่ีสัมพันธ์กันกับทิศ
ใต้ไปไว้ท่ีเดียวกนั102 
ทิศเหนือ-ใต้เป็นทิศทางของลม โดยตรง
มีผลทัง้แง่ดีและไม่ดีคือ ลมจะพดัพาเอา
กลิ่นควันจากการปรุงอาหารออกนอก
บ้านได้  แต่ลมก็อาจจะท าให้ไฟในเตา
ลุกขึน้ไหม้บ้านได้   ถ้าต้องวางต าแหน่ง
ของครัวในแนวของทิศทางลมให้วางไว้
ในต าแหน่งใต้ลม103  ในปัจจบุนัการดทูิศ
วางห้องครัวแทบจะไม่มีผลเหมือนสมัย 
ก่อนเพราะสมัยนีมี้ไฟฟ้า  มีพัดลมดูด
อากาศท่ีตดิไว้ในครัวก็สามารถแก้ปัญหา
ท่ีกลา่วมาได้104 

                                                   
101 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, , 138. 
102 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 

61. 
103 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 102. 
104 เร่ืองเดียวกนั, 103. 
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3.ห้ามวางครัวทางทิศเหนือ   ตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ  และตะวันตกเฉียง
เหนือ105 
ทิศเหนือ เป็นประตเูปิดไปสูส่ิ่งศกัดิส์ิทธ์ 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นประตปีูศาจ 
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ไม่เป็นประโยชน์
ในทางปฏิบตั ิ  การหนัทิศของห้องครัวไป
ทางทิศเหนือจะมีมงคลน้อยกว่าท่ีห้องท่ี
หันหน้าไปทางทิศอ่ืน    ความคิดนีเ้ป็น 
ไปได้    เ ม่ือย้อนหลังไปท่ีจีนในสมัย
โบราณท่ีลมแห่งความเจ็บป่วยซึ่งพดัพา
เอาฝุ่ นพิษสีเหลืองลงมาจากมองโกเลีย
ทางทิศเหนืออยูเ่ป็นประจ า106 

4 พิจารณาต าแหน่งของดาวโดยใช้
หลักปฏิกิริยา 8 ทศิ 
     ก าหนดใ ห้ค รัวห รือ เตาไฟอยู่ ใน
ต าแหนง่ท่ีไมดี่  คือ สญูสิน้ โทษภยั 5 ภูต
และอสรูเพราะต าแหน่งเตาไฟจะช่วยเผา
สิ่งท่ีไมดี่ภายในบ้านให้หมดไป  แตใ่ห้หนั
ปากเตาไปในทิศท่ีดี  แต่ถ้าวางห้องครัว

   ค าแนะน า   

                                                   
105 Evelyn  Lip, Feng Shui for Home, 53. 
106 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 

61. 
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อยู่ในทิศมงคลจะส่งผลไม่ดีกับเจ้าของ
บ้าน107 
    ส่วนนีก็้มีผู้ เช่ียวชาญฮวงจุ้ ยให้ความ 
หมายอีกด้านว่า  ห้องครัวจะส่งเสริม
สขุภาพและทรัพย์สินเงินทอง  ควรวางใน
ต าแหน่งท่ีดีซึ่งมีทัง้หมดส่ีทิศ ในจ านวน
แปดทิศด้วยกัน  คือ  ทิศ รุ่ ง เ รือง  ทิศ
ประธาน  ทิศหมอเทพ  และทิศอาย ุ การ
ตัง้วางห้องครัวภายในทิศทัง้ส่ีนีจ้ะส่งผล
ให้สขุภาพดีไปด้วย108 

ความสัมพันธ์กับห้องอ่ืนๆ 
1 ไม่อยู่ติดกับห้องน า้หรือมีประตูอยู่

ตดิกับห้องน า้ 
      อากาศท่ีไม่บริสุทธ์ิจากห้องน า้ไหล
เข้าสู่ห้องครัวจะส่งผลกระทบตอ่สขุภาพ
ของคนทัง้บ้าน  เพราะครัวเป็นท่ีสะสม
ความร้อน  ส่วนห้องน า้มีความชืน้มาก
ถื อ เ ป็ น ลั ก ษณะพิ ฆ า ต กั น จึ ง ค ว ร
หลีกเล่ียง109 

ไมอ่ยูต่ิดกบัห้องน า้หรือมี
ประตอูยู่ตดิกบัห้องน า้ 

แปลน ได้ 

                                                   
107 มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย 39 
108 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย),139. 
109 มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวง, 34 ; หล่ี

เหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนร่วม, 72. 
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ภาพท่ี 49 โถชกัโครกท่ีอยู่ด้านหลงัของ
เตาไฟ 

2 ประตูห้องครัวห้ามตรงกับประตูหน้า
หรือประตูหลัง110 
    โชคลาภจะค่อยๆ ไหลออกจากตัว
บ้าน  ห้องครัวเป็นแหล่งเกิดไอควนัตา่งๆ 
มากมาย มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัววาง
เรียงรายดูแล้วรกรุงรังให้ภาพลักษณะท่ี
ไมดี่แก่แขกท่ีเข้าบ้าน 

ประตหู้องครัวห้ามตรงกบั
ประตหูน้าหรือประตหูลงั 

แปลน ได้ 

หน้าตา่ง 
1 เตาห้ามอยู่ตดิกับหน้าต่าง 

  เตาตัง้ชิดก าแพงด้านใดด้านหนึ่งเพราะ
หน้าต่างอาจน าพาฝุ่ นละอองลงไปใน
อาหารได้  นอกจากนีอ้าจท าให้เกิดไฟ
ไหม้ได้111 

 แปลน ได้ 

                                                   
110 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนรวม

, 72. 
111 มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 36. 
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   ควรวางเตาไฟพิงก าแพงด้านท่ีไม่มีลม
โกรกของห้องครัวจะส่งผลให้การท ามา
หากินของคนในบ้านมั่นคงไม่สั่นคลอน
รวมถึงร่างกายแข็งแรงตามไปด้วย112 

2 ห้ามมีหน้าต่างมากเกินสองบาน 
ครัวท่ีดีต้องทึบ  อบอุ่น  ห้ามโปร่ง แต่ไม่
ควรมีหน้าตา่งมากเกินสองบาน  ถ้าไม่มี
ยิ่งดีเพราะจะท าให้สมาชิกในบ้านไมช่อบ
ทานข้าวนอกบ้าน113 

ห้ามมีหน้าตา่งมากเกิน
สองบาน 
 

แปลน ได้ 

ภายในห้องครัว 
1 ห้องครัวที่เล็กแคบ 

  ขดัขวางการไหลเวียนของกระแสช่ีของ
คนปรุงอาหารทางท่ีดีควรมีพืน้ท่ีมากพอ
ให้คนปรุงอาหารได้สะดวก  อาจติดตัง้
กระจกเงาเพิ่มเข้าไปเพ่ือช่วยให้ดูห้อง 
ครัวกว้างขึน้114 

- ความต้องการในการใช้
งาน 
- พืน้ท่ีท่ีมีอยู่ 

แปลน ได้ 

2 ห้ามมีมุมแหลมที่พุงเข้าหาคนปรุง
อาหารในครัว 
     รบกวนช่ีของคนท่ีปรุงอาหาร  ในกรณี
นีใ้ห้แขวนกระจกเงาหรือหาอะไร

ห้ามมีมมุแหลมท่ีพงุเข้า
หาคนครัว 

แปลน ได้ 

                                                   
112 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 140 – 144 . 
113 เร่ืองเดียวกนั, 144. 
114 บวัแก้ว  ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่อาศัย,148. 
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บางอย่างท่ีเติบโตได้มาลบความแหลม
คมลงเป็นต้นวา่ เถาไม้เลือ้ย115 

การจัดวางเตาไฟ 
1 ห้ามวางเตาแนวตรงกับประตู 

    กฎเกณฑ์เร่ืองกระแสช่ีท่ีตรงกบัประตู
ถือว่าเป็นช่ีท่ีร้ายเพราะช่ีจะวิ่งเป็นเส้น 
ตรงเป็นจุดชง  จุดปะทะไม่ควรวางสิ่ง 
ของใด (ยกเว้นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ)  การท่ีเตา
ไฟวางตรงกับประตเูพราะมลภาวะจาก
ห้อง ครัว   กลิ่นควันจะผ่านออกมาทาง
ช่องประตไูด้ง่าย (ถ้าประตูไม่ได้ปิด) ถ้า
เตาไฟวางอยู่ต าแหน่งอ่ืนท่ีไม่ตรงกับ
ประตูการฟุ้ งกระจายของกลิ่นก็จะน้อย
กวา่ 
   การวางเตาไฟตรงกับประตู  คนท า 
อาหารจะต้องยืนหนัหลงัให้ประตยู่อมไม่
เป็นการดี  หากมีคนย่องเข้ามาด้านหลงั
อาจท าให้คนตกใจ  เกิดอารมณ์หงุดหงิด
พาลท าให้อาหารมือ้นัน้ขาดรสชาติไป
อยา่งนา่เสียดาย116 
     ต าแหน่งท่ีเหมาะสมในการวางเตา

 แปลน ได้ 

                                                   
115 เร่ืองเดียวกนั. 
116 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 139. 
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วิธีการวิเคราะห์ของ
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ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ควรอยู่ในต าแหน่งทแยงกับประตู คือ 
ต าแหน่งท่ีผู้ปรุงอาหารสามารถมองเห็น
คนเข้าออกในครัวในขณะท างานได้117 

2 ห้ามวางเตานอกบ้าน 
   ปกติคนไทยมกัจะสร้างห้องครัวให้อยู่
นอกตวับ้านเพราะลกัษณะการประกอบ
อาหารของคนไทยมีทัง้ปิง้ ย่าง ต า ทอด 
ส่งผลทัง้กลิ่นและควนั    ค าว่านอกบ้าน
ในท่ีนีห้มายถึงการท าให้ครัวพ้นจากชาย 
คาออกมาเป็นลานซักล้างและห้องครัว
ไปด้วย    ลักษณะเหล่านีถื้อว่าอยู่นอก
บ้านทัง้สิน้   ลกัษณะท่ีวา่นีเ้ปรียบเสมือน
การน ากระเพาะอาหารออกมานอก
ร่างกาย  ส่งผลให้สมาชิกในบ้านจะกิน
ไม่เป็นหลักแหล่ง คือ ชอบกินข้าวนอก
บ้านหรือเป็นลกัษณะท่ีตา่งคนตา่งกินไม่
รอให้พร้อมหน้าท าให้ครอบครัวขาด
ความอบอุน่118 

ห้ามวางเตานอกบ้าน แปลน ได้ 

                                                   
117 บวัแก้ว  ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่อาศัย, 148. 
118 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวง, 143-144. 
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อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

3 เตาห้ามมองเหน็ได้จากห้องน่ังเล่น 
เน่ืองจากการมองเห็นได้จากห้องนัง่เล่น
เท่ากับเป็นการโอ้อวดความมั่งคั่งให้
ปรากฏแก่ผู้ อ่ืน119 

เตาห้ามมองเห็นได้จาก
ห้องนัง่เลน่ 

แปลน ได้ 

4 เตาไฟห้ามวางใต้คาน 
    กระแสช่ีในคาน ท่ีกดทับลงมาผล 
กระทบจะเกิดขึน้กับอาหารในเตาไฟ  
ส่งผลให้คนในบ้านเป็นโรคกระเพาะและ
ล าไส้ได้  โดยมีเหตอุยู ่2 ประการ คือ 
     1.เ ร่ืองของคล่ืนแม่เหล็กจากคาน 
(คานปนู) ท่ีตกกระทบในแนวดิ่งตามแรง
ดงึดดูของโลก120  
     2.เร่ืองฝุ่ นละอองท่ีอยูบ่ริเวณคาน121 

เตาไฟห้ามวางใต้คาน แปลน ได้ 

5 เตาไฟห้ามวางใกล้น า้ 
     น า้ในท่ีนีคื้อ ก๊อกน า้ อ่างน า้  เคร่ือง
ซกัผ้า  ป๊ัมน า้และตู้ เย็น  เตาไฟ(ธาตไุฟ) 
ไมถ่กูกบัน า้ (ธาตนุ า้) ธาตไุฟนัน้ถ้าไม่ลกุ
โชติช่วงก็ไม่มีประโยชน์   เตาไฟจึงกลัว
น า้ ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จะเป็นเร่ืองปาก

เตาไฟห้ามวางใกล้น า้ แปลน ได้ 

                                                   
119 Dinise  Linn, Feng Shui  for the Soul, 189.  
120  วิศษิฏ์  เตชะเกษม, ฮวงจุ้ยส าหรับผู้อยู่อาศัยทาวน์เฮาส์, 95. 
121 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 144. 
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วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 
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ภาพ 

ท้องของคนในบ้าน  เตาไฟยงัแทนความ 
หมายของโชคลาภ122 
     ถ้าเตาไฟถูกท าลายก็หมายถึงโชค
ลาภถกูท าลายไปด้วย 
   น า้ท่ีอยู่ตรงข้ามกับเตาไฟ หรือหวัก๊อก
น า้ เ ล็ งมา ท่ี เตาไฟ ก็ ถือ เ ป็น ข้อหาม
เช่นเดียวกันเพราะน า้จะผ่านไปท่ีเตาไฟ
โดยตรง123 
    ส่วนเร่ืองตู้ เย็นกับเตาไฟนัน้จะส่งผล
กระทบกับตู้ เย็นมากกว่าเตาไฟเพราะ
ความร้อนจากเตาไฟจะท าให้ตู้ เย็นเส่ือม 
สภาพเร็วกวา่ปกติ 

 
ภาพท่ี 50 เตาห้ามตรงข้ามอ่างล้างจาน
และ ตู้ เย็น124 

                                                   
122 บวัแก้ว  ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่อาศัย, 148. 
123 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเตมิ, 142. 
124 Evelyn  Lip, Feng Shui for Home, 53. 
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ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
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6 เตาไฟห้ามอยู่ใต้ห้องน า้หรือติดกับ
ผนังห้องน า้ 
   เตาไฟ (ธาตไุฟ) ไม่ถูกกับน า้ (ธาตนุ า้)
เพราะถือว่าห้องน า้นัน้เป็นเร่ืองสกปรก  
ผลกระทบท่ีเกิดจากห้องส้วม  กรณีร่ัวซึม  
ถ้าซมึไมม่ากเป็นประเภทหยดน า้ เพดาน
บริเวณเหนือเตาจะเป็นท่ีรับน า้ซึ่งท าให้
เพดานมีความชืน้มากและจะกลายเป็นท่ี
เพาะเชือ้รา  เชือ้รานีก็้จะร่วงลงในอาหาร
ท่ีปรุง  แตถ้่าเป็นการร่ัวท่ีมากกวา่ซมึ  น า้ 
จากห้องน า้จะหยดลงมาท่ีเตาไฟโดยตรง
หรืออาจหยดใส่อาหาร125  อีกทัง้ยงัห้าม
วางเตาไฟตดิกบัผนงัห้องน า้126 

 แปลน ได้ 

7 หัวเตาไฟ 
       เตาไฟ หมายถึง โชคลาภ การน า
จ านวนหวัเตามาเปรียบเทียบกับจ านวน
ของโชคลาภ  บ้านท่ีมีหัวเตาเดียวแสดง
ว่ามีคนอยู่น้อยและไม่ค่อยท าอาหาร ซึ่ง
ตรงกนัข้ามกบับ้านท่ีมีฐานะท่ีอาหารการ
กินอยา่งอดุมสมบรูณ์127 

สรุปข้อมลูเกิดความขดั 
แย้งดงันัน้จงึได้ด าเนิน 
การรวบรวมข้อมลูเพื่อ
เป็นข้อแนะน า 
- หัวเตาไฟจ านวน 3-5-7 
ถือว่าเป็นมงคล หัวเตา
จ านวน 1-2-6-9 ถือว่าไม่

เกิดข้อ
ขดัแย้ง 

ได้(ข้อ 
แนะน า) 

                                                   
125 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, ,146. 
126 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 144. 
127 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, ,147. 
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  เกิดความขดัแย้ง 
- หวัเตาไฟจ านวน 3-5-7 ถือวา่เป็นมงคล 
หัวเตาจ านวน 1-2-6-9 ถือว่าไม่เป็น
มงคล128 
- หวัเตาไฟควรมีอยา่งต ่า 2 เตา ท่ีเรากว่า
เตาตวัผู้และเตาตวัเมีย129  หรือเป็นเตาคู ่
คือ มี เตาหนึ่ ง ใหญ่  อีก เตาหนึ่ ง เล็ ก 
เรียกว่าเตาอิมเอีย้งจึงถือว่าเป็นเตาท่ี
สมบูรณ์แบบ  บางบ้านมีเตาแก๊ส เตา
ถ่าน เตาอบ  และเตาไมโครเวฟ ขอให้ยึด
หลักเตาท่ีใช้ประกอบอาหารประจ าวัน
ให้กบัสมาชิกภายในบ้านเป็นประจ า130 

เป็นมงคล 
- หวัเตาไฟควรมีอยา่งต ่า 
2 เตา ท่ีเรียกกว่าเตาตวัผู้
และเตาตวัเมีย หรือเป็น
เตาคู ่คือมีเตาหนึง่ใหญ่ 
อีกเตาหนึง่เล็ก 

8 การใช้กระจกสะท้อนหัวเตาไฟ ยิ่ ง
มากถงึเป็นมงคล 
    สะท้อนให้หวัเตาเพิ่มขึน้เป็นความเช่ือ
ท่ีว่าเจ้าของบ้านจะร ่ ารวยเพิ่มขึน้อีก
เทา่ตวั131 
      ผู้วิจยัพบว่า เกิดความขดัแย้งกันเอง
ของผู้ เขียนคนเดียวกนั 

สรุปไมไ่ด้ เกิดข้อ
ขดัแย้ง 

 

                                                   
128 มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 38. 
129 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 137. 
130 เร่ืองเดียวกนั, 143. 
131 มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 38. 



129 
 

ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

9 ปากเตาหันไปทางทิศมงคลกับเจ้า 
ของบ้าน 
    เ พ่ือให้อาหารท่ีปรุงจากเตาได้รับ
พลงังานท่ีไหลเวียนจากทิศมงคล 
     ในกรณีหม้อหุงข้าวสมัยใหม่  ปาก
เตาได้แก่ปลั๊กท่ีเสียบเข้ากับตัวเคร่ือง
เพราะมนัเป็นทางเข้าของฟืนและถ่านใน
เตาแบบเก่า  ส าหรับเตาแก๊สทางท่ีแก๊ส
เ ข้ า คือปาก เตา  ( กร ณี ท่ีสมาชิ ก ใน
ครอบค รัว มีทิศมงคล ท่ีแตกต่างกัน  
สามารถแก้ไขโดยใช้หม้อหงุข้าวไฟฟ้า 2 
ใบ  โดยตัง้ให้ปลั๊กเสียบกับหม้อ  หันไป
ทางทิศมงคลซึ่งสอดคล้องกับบุคคล
นัน้132 

ปากเตาหนัไปทางทิศ
มงคลกบัเจ้าของบ้าน 

ตาราง 
กวั 
บคุคล 

ได้ 
 

10 หันปากเตาไปหาทิศมงคล ทางทิศ
ตะวันออกหรือทศิใต้ 
ทิศตะวนัออก  เป็นทิศของธาตไุม้เป็นทิศ
ของดวงอาทิตย์ขึน้จะท าให้ครัวได้รับ
แสงอาทิตย์ในยามเช้าจนถึงเท่ียง 
ทิศใต้  เป็นทิศของธาตไุฟ  ซึ่งเป็นธาตท่ีุ
ถกูโฉลกกบัห้องครัว เป็นทิศของลมชว่ย 

หนัปากเตาไปหาทิศ 
มงคล ทางทิศตะวันออก
หรือทิศใต้ 
 

แปลน ได้ 
 

                                                   
132 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเตมิบ้าน, 52. 
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ในการระบายอากาศ133 

11 ห้ามหันปากเตาไปทางทิศตะวันตก 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 
ทิศตะวนัตก   แสงแดดจะส่องเข้ามาตก
กระทบท่ีเตาไฟ  ท าให้กระเพาะอาหาร
ร้อนเกิดโรคกระเพาะ 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือและทิศตะวนัตก
เฉียงใต้  เป็นทิศแหง่โรคภยัไข้เจ็บ 

ห้ามหนัปากเตาไปทาง
ทิศตะวนัตก ทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 

แปลน ได้ 
 

12 ห้ามมีประตูสองบานหรือมากกว่านัน้
เรียงตรงกับเตาไฟ 
  ประตูท าหน้าท่ีคล้าย ป๊ัม ท่ีดูด ช่ี เ ข้า  
ประตสูองบานหรือมากกว่านัน้ท่ีเรียงกัน
เหมือนป๊ัมสองป๊ัมท่ีเช่ือมต่อกันท าให้มี
แรงดดูคอ่ยข้างรุนแรง134 

ห้ามมีประตสูองบานหรือ
มากกวา่นัน้เรียงตรงกบั
เตาไฟ 

แปลน ได้ 
 

13 ห้ามมีท่อระบายของเสียวิ่ งผ่านใต้
เตา 
 ส่งผลร้ายต่อโชคลาภของครอบครัว
อย่างมาก เปรียบเสมือนการถูกทะลวง

ห้ามมีทอ่ระบายของเสีย
วิ่งผา่นใต้เตา 

แปลน ได้ 
 

                                                   
133 ด ารงชยั  แท่นศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 140. ; Evelyn  Lip, 

Feng Shui for Home, 52. 
134 R.D. Chin, Feng Shui Revealed, 190. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

อวยัวะภายในท าให้ร่างการขาดสมดลุจะ
ก่อให้เกิดโรคภยัไขเจ็บ135 

อ่ืนๆ 
1 แขวนรูปเทพเจ้าประจ าครัวไว้เหนือ

เตา136 
ในบ้านของคนจีนจะมีกระดาษภาพ
จ าลองของเทพเจ้าประจ าห้องครัวเฝ้าดู
พฤติกรรมของครอบครัวไปตลอดทัง้ปี  
เม่ือตรุษจีนครอบครัวคนนีจ้ะทาปากเตา
ด้วยน า้ผึ ง้หรือน า้หวานแล้วเอาภาพ
จ าลองไปเผาให้  เพ่ือให้มั่นใจว่าเทพ
ประจ า ห้องค รั ว ไปถึ งประตูส วรร ค์  
รายงานความประพฤติของคนในบ้านให้
เง็กเซียนฮ่องเต้ทราบ  ดังนัน้ก่อนปีใหม่
ของชาวจีนจึงนิยมติดสินบนเทพองค์นี ้
ด้วยการบูชาอาหารและน า้ผึง้  เพ่ือให้

แขวนรูปเทพเจ้าประจ า
ครัวไว้เหนือเตา 

 ได้ (ข้อ 
แนะน า 

                                                   
135 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 146. 
136 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 

60. 
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                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

เทพองค์นีพู้ดถึงแต่สิ่งทีดีงามของคนใน
ครอบครัว137 

2 ป๊ัมน า้ ห้ามวางในทิศตะวันตกเฉียง
ใต้และทศิตะวันตกเฉียงเหนือ 
  เพราะเป็นทิศประตผีูซึ่งไม่ควรวางอะไร
ท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนไหว  ถือเป็นการ
เปิดประตใูห้ผีเข้ามาในบ้าน  ต าแหน่งท่ี
ควรวางป๊ัมน า้ คือ ทิศท่ีรุ่งเรือง138 

ป๊ัมน า้ ห้ามวางในทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต้และทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ 

แปลน ได้ 
 

ห้องน า้ 
การจัดวางห้องน า้ 
1 ห้ามวางห้องน า้ไว้กลางบ้าน 

     กลางบ้านเปรียบเสมือนต าแหน่ง
หวัใจ การน าห้องน า้ไปวางทบัหวัใจย่อม
สง่ผลร้ายตอ่เจ้าของบ้าน 
     ห้องน า้ก่อสภาพอินช่ีได้ง่าย  การท่ี
อยูต่ าแหนง่กลางบ้านจึงส่งผลให้พลงัอิน
ช่ีแพร่กระจายไปทัว่บ้านานได้ง่าย (อินช่ี
คือ มลภาวะเช่น กลิ่น ความอบัชืน้ และ

ห้ามวางห้องน า้ไว้กลาง 
บ้าน (ต าแหนง่กลางบ้าน) 

แปลน ได้ 
 

                                                   
137 Bibi  Jordan, Swahili Chic : the feng shui of Africa / text and photography 

by Bibi Jordan ; foreword by Richard Leakey  (San Rafael, Ca : Insight Editions, 2007), 
203. 

138 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 58.  
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ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

เชือ้โรค) ห้องน า้อยู่กลางบ้านไม่ดีเพราะ
จะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ งไปทัว่บ้านได้139  ถ้า
เกิดส้วมแตกขึน้มาจะไม่มีทางระบาย
ออกได้   ควรวางห้องน า้ไว้บริเวณหลัง
ของบ้านเพราะถือเป็นต าแหนง่ของดนิ140 

2 ห้ามวางห้องน า้เปิดเผย 
    เช่น ห้องน า้อยู่หน้าบ้านสอดคล้องกับ
ข้อห้ามท่ีว่าห้ามท าห้องน า้หันมาหน้า
บ้านจะท าให้โชคลาภล้มเหลว  เพราะ
พลังอินช่ีจากห้องน า้จะท าลายพลังโชค
ลาภท่ีก าลังไหลเข้าบ้าน  ต าแหน่ง ท่ี
เหมาะสมของห้องน า้ควรเลือกวางในมมุ
หลบมาก กว่าเปิดเผย  เวลาเดินเข้ามา
ในบ้านจะต้องมองไม่ เห็นห้องน า้141  
เวลาลมท่ีพดัเข้าบ้านก็จะน าเอากลิ่นและ
ความชืน้จากห้องน า้รบกวนคนในบ้าน
และอาจจะเข้าข่ายเดียวกับกรณีห้องน า้
ท่ีอยูก่ลางบ้าน 
      ห้องน า้อยู่หน้าบ้านแสดงว่า โชค
ลาภของคนในบ้านจะหนีหายไป เงินทอง

ห้ามวางห้องน า้เปิดเผย 
เช่น หน้าบ้าน หันมาทาง
หน้าบ้าน 

แปลน ได้ 
 

                                                   
139 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเตมิบ้าน, 159 
140 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 80.  
141 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเตมิบ้าน, 112. 
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ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ไหลออกจากบ้าน 
3 
 

ห้องน า้ควรอยู่ริมบ้าน 
เพ่ือให้มีการระบายอากาศออกนอกบ้าน  
ส่วนใหญ่จะวางไ ว้ ริมกลางและ ริม
ด้านหลงัมากกวา่สว่นด้านหน้า142 

   ริมด้านหลงั 
   ริมกลาง 
   ริมด้านหน้า 

ภาพท่ี 51 แสดงตวัอยา่งริมบ้าน. 

ห้องน า้ควรอยูริ่มบ้าน แปลน ได้ 
 

4 วางต าแหน่งห้องน า้ในทศิตะวันตก 
ในช่วงบ่ายแสงแดดจากดวงอาทิตย์จะ
ชว่ยเผาผลาญเชือ้โรคภายในห้องน า้และ
ไลค่วามชืน้ได้อยา่งดีอีกด้วย143 

วางต าแหน่งห้องน า้ในทิศ
ตะวนัตก 

แปลน ได้ 
 

5 ห้ามวางห้องน า้เหนือลม 
นอกจากการวางห้องน า้ท่ีต้องดูทิศของ
แสงแดดแล้ว  การเอาส้วมไว้เหนือลมก็
จะพัดพาเอากลิ่นความอับชืน้เข้าสู่ตัว
บ้าน144 

ห้ามวางห้องน า้เหนือลม แปลน ได้ 
 

                                                   
142 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยบ้านและ

ส านักงานเพื่อความส าเร็จทางธุรกิจ, , 150. 
143 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเตมิบ้าน, 112. 
144 เร่ืองเดียวกนั. 
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อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

6 ห้องน า้ห้ามอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้
และทศิเหนือของบ้าน 
คือ  ต าแหน่งแห่งความมั่งคัง่หรืออาชีพ
ของบ้าน  ในกรณีท่ีใช้วิธีปากัว-หลอซู  
เ ม่ือครอบเคร่ืองหมายปากัวลงไปใน
แปลนอาจจะว่ า   ห้ อง ส้ วมอยู่ ต ร ง
ต าแหน่งนีซ้ึ่งอาจเปรียบได้ว่าชักโครก
โชคลาภทิง้ไป  ถ้ามีต าแหน่งใดตรงกับ 
สถานการณ์ชีวิตท่ีถือว่าเป็นเร่ืองส าคญั 
เช่น ช่ือเสียง ครอบครัว ชีวิตสมรสก็ต้อง
ระวงัไมใ่ห้ห้องน า้ตกอยูใ่นต าแหนง่นัน้145 

ห้องน า้ห้ามอยู่ทิศตะวัน 
ออกเฉียงใต้และทิศเหนือ
ของบ้าน 

แปลน ได้ 
 

7 ห้องน ้า ห้ามอยู่ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือและทศิเหนือของบ้าน 
ทิศเหนือ  จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพและ
ครอบครัว 
ทิศตะวันตก เ ฉียง ใ ต้   จ ะส่ งผลต่อ
สถานภาพของผู้ ท่ีเป็นเจ้าบ้านตกต ่าลง
และกลายเป็นคนไร้ประสิทธิภาพซึ่ง
สง่ผลกระทบตอ่ครอบครัวไปในท่ีสดุ146 

ห้องน า้ห้ามอยู่ทิศตะวัน 
ตก เ ฉียง เห นือและทิ ศ
เหนือของบ้าน 

แปลน ได้ 
 

                                                   
145 Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 60. 
146 Bibi  Jordan, Swahili Chic : the feng shui of Africa / text and photography 

by Bibi Jordan ; foreword by Richard Leakey , 186-187. 
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ภาพ 

 
ภาพท่ี 52 ห้องน า้ท่ีอยู่ทางด้านทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของตวับ้าน 

 
ภาพท่ี 53 ห้องน า้ท่ีอยู่ทางด้านทิศเหนือ
ของตวับ้าน 

8 ต าแหน่งห้องน า้ที่สอดคล้องกับหลัก
ปฏิกิริยาแปดทศิ 
ห้องน า้ถือเป็นฮวงจุ้ ยท่ีไม่ดี  การจดัวาง
ต าแหนง่โถส้วมจงึควรอยูใ่นต าแหน่งหรือ
ทิศทางท่ีไม่ดีทัง้ส่ีทิศ  ได้แก่ โทษภัย 5

ต าแหนง่ห้องน า้ท่ีสอด 
คล้องกบัหลกัปฏิกิริยา
แปดทิศ  โดยวางใน
ต าแหนง่ท่ีไมดี่ทัง้ 4 ทิศ
ของบ้าน 

แปลน ได้ 
 



137 
 

ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ภูต  สูญสิน้และอสูร  ตามหลักปฏิกิริยา
แปดทิศ  ห้ามวางไว้ในต าแหน่งท่ีดีของ
เจ้าบ้านจะส่งผลไม่ดีต่อผู้ อยู่อาศยัเร่ือง
โรคภยัไข้เจ็บ147 

9 ห้องน า้ต้องไม่อยู่ช่วงปลายสุด 
ของระเบียงยาว 
เพราะเนือ้ท่ีอนัคบัแคบท่ีเกิดจากการบีบ
รัดของผนงัทัง้สองด้านจะก่อให้เกิดช่ีท่ีมี
ลักษณะเหมือนลูกธนูแล่นตรงไปยัง
ประตูห้องน า้เป็นผลให้เกิดอันตรายต่อ
ล าไส้หรือระบบสืบพันธุ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว ประตูท่ีอยู่สุดปลายทางเดิน
ยาวก่อให้เกิดความรู้สกึอดุตนั148 

ห้องน า้ ต้อ ง ไม่ อยู่ ช่ ว ง
ปลายสดุของระเบียงยาว 

แปลน ได้ 
 

10 ต าแหน่งห้องน า้ที่สอดคล้องกับด้วย
ชะตาปีเกิดของผู้ท่ีเป็นเจ้าของบ้าน 
โดยยึดการวางผังห้องน า้ตามทิศท่ีสอด 
คล้องกบัด้วงชะตาปีเกิดของผู้ ท่ีเป็นเจ้า 
ของบ้าน149 

ต าแหน่งห้องน า้ ท่ีสอด 
คล้องกับด้วงชะตาปีเกิด
ของผู้ ท่ีเป็นเจ้าของบ้าน 

แปลน ได้ 
 

                                                   
147 ด ารงชยั  แท่นศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 130. ; มาโนช  ประ

ภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 40. 
148 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนร่วม

, 110. ; Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 100. 
149 Evelyn  Lip, Feng Shui for Home, 56. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ความสัมพันธ์กันส่วนอ่ืนๆ 
1 ห้องน า้ไม่ควรอยู่ตดิกับห้องครัว 

ปกติห้องน า้และห้องครัวจะถูกสร้างให้
อยู่ใกล้เคียงกันหรือติดกัน   เพ่ือความ
สะดวกในการใช้สอย   ในต าราให้หลกัไว้
ว่า  ถ้าสร้างให้เดินผ่านห้องครัวก่อนถือ
ว่าไม่เป็นไร  แต่ห้ามสร้างห้องน า้อยู่ใน
ห้องครัวถือว่าไม่ ดีหรือห้องครัวและ
ห้องน า้ไมค่วรใช้ประตบูานเดียวกนั150 

- ห้ามอยูต่ิดกบัห้องครัว 
-ให้เดนิผา่นห้องครัวก่อน
ถึงห้องน า้ 
- ห้ามประตบูานเดียวกนั 

แปลน ได้ 
 

2 ไม่ควรท าห้องน า้ในห้องนอนขนาด
เล็ก 
     คนจีนสมยัก่อนจะเอาส้วมไว้นอก แต ่
ปัจจุบนัคนต้องการความรวดเร็ว ฉับไว 
ความสะดวกสบายจึงเป็นปัจจยัแรกท่ีจะ 
ต้องน ามาพิจารณาไม่เหมือนสมยัก่อนท่ี
มองในเร่ืองสขุภาพท่ีดีมากกวา่151 
    ต าแหน่งห้องน า้ในห้องนอนแนะน าให้
ท าได้เฉพาะห้องนอนท่ีมีขนาดใหญ่ 
        มีการแบง่พืน้ท่ีภายในออกเป็นสอง
ส่วนคือ  ส่วนนอนอยู่มุมหนึ่ง   ส่วนห้อง 

ไม่ควรท าห้องน า้ในห้อง 
นอนขนาดเล็ก 
 

แปลน ได้ 
 

                                                   
150 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวง, 80. 
151 เร่ืองเดียวกนั, 130. 
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                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

น า้ห้องแตง่ตวัอยูม่มุหนึง่    บางบ้านอาจ
ท าเป็นห้องย่อยมีประตูปิดเรียบร้อย152   
ส่วนห้องนอนท่ีมีขนาดเล็กไม่เหมาะท่ีจะ
มีห้องน า้อยูใ่นห้องเน่ืองจากมลภาวะ 

ประตูห้องน า้ 
1 ประตูห้องน า้ไม่หันหน้าตรงไปยังอีก

ห้องท่ีอยู่ตรงข้ามไม่ว่าห้องนัน้จะเป็น
ห้องใด153 
เชน่ ประตหู้องส้วมถือว่าเป็นหยิน  ประตู
ใหญ่ถือว่าเ ป็นหยาง  หยินกับหยาง
ปะทะกนัถือวา่อปัมงคล  สญูเสียเงินทอง
ท่ีเข้ามาทางประตทูางเข้าแล้วถกูชกัโครก
ลงโถส้วมไปจนหมดสิน้  เม่ือเข้าประตู
บ้านก็เจอห้องน า้จะเกิดความรู้สึกไม่สด
ช่ืนปลอดโปร่งและไม่เป็นผลดีตอ่สขุภาพ  
ท าให้สขุภาพของผู้พ านกัไมดี่154 
   ห้องน า้ไม่ตรงกับห้องครัว เน่ืองจาก
ห้องครัวเป็นสัญลักษณ์ของอาหารท่ีจะ

ประตหู้องน า้ไมห่นัหน้า
ตรงไปยงัอีกห้องท่ีอยู่ตรง
ข้ามไมว่า่ห้องนัน้จะเป็น
ห้องใด 

แปลน ได้ 
 

                                                   
152 มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 113. 
153 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนร่วม

, 110 
154 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนร่วม

, 134. 
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                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ท าให้อาหารถกูชกัโครกลงโถส้วมซึ่งแทน
ความสูญเสีย155  ห้องน า้ไม่ควรอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีมองเห็นได้จากห้องอาหาร   
ห้องน า้ท่ีหันหน้าตรงกับห้องนอนส่งผล
ในทางไม่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเร่ือง
เก่ียวกบัทางเดนิอาหาร156 

โถส้วม 
1 โถส้วมไม่ควรตรงกับประตูห้องน า้ 

   ท าให้อินช่ีจากโถส้วมผ่านออกทาง
ประตไูด้ง่ายขึน้  เพราะอยู่ใกล้ประตอิูนช่ี
จะแพร่กระจายเข้ามาในห้องได้อย่าง
รวดเร็ว157 

โถส้วมไมค่วรตรงกบั
ประตหู้องน า้ 

แปลน ได้ 

ภายในห้องน า้ 
1 ควรสว่าง กว้าง ไม่คับแคบแลระบาย 

อากาศได้ดี 
มีแสงสว่างเพียงพอและมีช่องระบาย
อากาศ  ไม่ควรเป็นห้องทึบอับและปิด
ประตูห้องส้วมทุกครัง้ เม่ือใช้งานเสร็จ
อยา่เปิดทิง้ไว้ 

ควรสว่าง กว้าง ไม่คบั
แคบและระบายอากาศได้
ดี 

แปลน ได้ 

                                                   
155 Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 140. 
156 Sarah  Rossbach and Lin Yun, Feng Shui  Design, 100. 
157 มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 113. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ห้องรับแขก 
การจัดห้องรับแขก 
1 อยู่ใกล้ทางเข้าหลักหรืออยู่ส่วนหน้า

ของบ้าน 
เป็นสัญลักษณ์ของบ้านท่ียินดีต้อนรับ  
บ่งบอกว่าบ้านหลงันัน้จะมีแขกมาเย่ียม
เสมอ158  ไม่ให้แขกต้องเดินผ่านห้องอ่ืนๆ 
ควรจะเลือกอยู่ในต าแหน่งท่ีมีมมุมองท่ีดี 
เช่น ด้านท่ีเป็นสนาม สวนหย่อมเพ่ือ
สร้างความประทบัใจให้กบัผู้มาเยือน 

อยูใ่กล้ทางเข้าหลกัหรือ
อยูส่ว่นหน้าของบ้าน 

แปลน ได้ 

ความสัมพันธ์กับห้องอ่ืนๆ 
1 ต่อเน่ืองกับบริเวณรับประทานอาหาร 

กรณีท่ีแขกจะมารับประทานอาหารด้วย
เพ่ือความสะดวกท่ีจะไม่ต้องเดินผ่าน
ห้องอ่ืนๆ ภายในบ้านท่ีไมต้่องการให้เห็น 

ต่อ เ น่ื องกับบ ริ เ วณ รับ 
ประทานอาหาร 

แปลน ได้ 

การจัดเคร่ืองเรือน 
1 การไหลเวียนของกระแสช่ีไหลเวียน -การจัดวางเคร่ืองเรือน แปลน ได้ 

                                                   
158 บวัแก้ว  ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่, 147. ; มาโนช  

ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 48. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
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พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

สะดวก 
หากช่ีไม่ไหลผ่านในแนวทางท่ีมีชีวิตชีวา
และมีสุขภาพ  ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวอาจมีปัญหาได้159 

 
ภาพท่ี 54 การจัดเฟอร์นิเจอร์เพ่ือ
สนบัสนนุการไหลเวียนอย่างนุ่มนวลของ
ช่ี 

แบบเปิดรับ 
- มีช่องให้คนเดินเข้าไป
นัง่ได้ง่าย 
- ไม่วางแบบเปิดมุมทัง้ส่ี
ด้าน 
- วางชิดมุมใดมุมหนึ่ ง
ของห้องไม่ควรตัง้โซฟาไว้
กลางบ้านลอยๆ 

2 ควรจัดให้เป็นแบบที่มีความกลมกลืน 
     จัดเคร่ืองเรือนแบบเรขาคณิตหรือ
ลกัษณะปากวั 8 เหล่ียม  ซึ่งเป็นลกัษณะ
โชคดีท าให้เกิดความประทับใจในแบบ
พิธีรีตอง 
    การจัด เค ร่ือง เ รือนแบบเ ป็นกลุ่ม  
ก่อให้เกิดความรู้สกึอบอุน่แบบสบายๆ160 

การจดัเคร่ืองเรือน 
- แบบเราขาคณิต 
- แบบปากวัรูป8เหล่ียม 
- แบบเป็นกลุม่ๆ 
 

แปลน ได้ 

                                                   
159 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 

48-51. 
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                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

3 หลีกเล่ียงการจัดแบบที่ไม่สมภาค
คล้าย คลึงกับหัวลูกศรหรือปลาย
สามเหล่ียมพุ่งหรือตัวแอล 
เพราะในสัญลักษณ์นัน้ถือว่าเป็นลูกศร
จะพุ่งเข้าห้องท่ีอยู่ติดกัน  การจัดเคร่ือง
เรือนควรมีความกลมกลืนและหลีกเล่ียง
การจัดแบบท่ีไม่สมภาคหรือมีลักษณะ
เป็นตวัแอล161 

- หลีกเล่ียงการจดัแบบท่ี
ไมส่มภาค 
- หลีกเล่ียงลกัษณะท่ี
คล้ายคลงึกบัหวัลกูศร
หรือปลายสามเหล่ียม 
พุง่หรือตวัแอล 

แปลน ได้ 

อ่ืนๆ 
1 ระดับพืน้ของห้องรับแจกต้องไม่สูง

กว่าห้องรับประทานอาหารหรือห้อง 
ครัว  
      มิฉะนัน้พลังช่ีทัง้หมดของบ้านจะ
ติดตามผู้มาเยือนออกไปแทนท่ีจะอยู่กับ
เจ้าของบ้าน162 

ระดบัพืน้ของห้องรับแจก
ต้อง ไม่ สู ง กว่ า ห้ อง รับ 
ประทานอาหารหรือห้อง 
ครัว  
 

แปลน 
รูปตดั 

ได้ 

2 ต าแหน่งการน่ังของเจ้าของบ้าน 
    เจ้าของบ้านและแขกควรนัง่หนัหน้าไป
ทางประตูไม่ใช่ตรงกับประตูเสียทีเดียว  
แขกควรนั่งในต าแหน่งบังคับบัญชา  

ต าแหน่งการนั่งของเจ้า 
ของบ้านและแขกควรนั่ง
หนัหน้าไปทางประตไูม่ใช่
ตรงกบัประต ู

ค าแนะน า ได้ 

                                                                                                                                                  
160 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 110. ; Lillian Too, The 

Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 129. 
161 Lillian Too, 129. 
162 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนร่วม

, 110. 
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ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ส่วนเจ้าของบ้านนั่งข้างแขกในต าแหน่ง
ปลอดภัยโดยห้ามหันหลังให้หน้าต่าง 
ประตู  การนั่งหลังให้ฝาผนังทึบเพ่ือให้
เจ้าของบ้านได้ขยายไมตรีจิตอย่างเข้ม 
แข็งและมีพลงั163 
      การจัดวางเก้าอีท่ี้เจ้าของบ้านนั่ง
ประจ าให้หนัหน้าไปทางประตใูหญ่หรือ
หน้าต่างบานใหญ่ก็ไม่ดีเน่ืองจากในท่ี
สนทนา  แสงสว่างจะพุ่งเข้าตาได้ และ
แสงสวา่งท่ีจ้าเกินไปเป็นซาช่ี164 

ห้องพักผ่อน-น่ังเล่น 
การจัดวางห้องพักผ่อน-น่ังเล่น 
1 อยู่ตดิกับห้องรับแขก 

  ถือเป็นห้องรวมถ้ามีแขกมาเยือนก็
สามารถใช้เป็นห้องรับรองได้165 

อยูต่ดิกบัห้องรับแขก แปลน ได้ 

2 ห้องน่ังเล่นอยู่กลางบ้าน 
   วางอยู่ส่วนกลางของบ้านด้านใดด้าน
หนึ่งเป็นห้องรวมของคนในบ้านให้ใช้
ประโยชน์ร่วมกันมากท่ีสุดเพราะถือเป็น
การโน้มน้าวใ ห้สมาชิกภายในบ้าน

ห้องนัง่เลน่อยูก่ลางบ้าน แปลน ได้ 

                                                   
163 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 110. 
164 Evelyn  Lip, Feng Shui for Home, 54. 
165 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 97. 
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ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

สามคัคีกนัมีโอกาสพดูคยุกนัพกัผ่อนและ
ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นประโยชน์กบัผู้อยู่
อาศยัสร้างสายสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างคนใน
ครอบครัว166 

การแบ่งพืน้ท่ีใช้สอย 
1 ห้องน่ังเล่นต้องใหญ่กว่าห้องนอนทุก

ห้อง 
     บ้านท่ีมีความกลมกลืน  ห้องนั่งเล่น
ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่าห้องใดห้องนอน
หนึ่ง  หลักการท่ีอยู่เบือ้งหลังคือ ห้อง 
นั่งเล่น (หยางแทนเพศชาย) ต้องใหญ่
กว่าห้องนอน (หยินแทนเพศหญิง) ซึ่ง
ยึดถือหลักท่ีผู้ ชายควรแข็งแรงกว่า นั่น
คือ หยางต้องเข้มแข็งกว่าหยิน ความ
กลมกลืนจงึจะเกิดขึน้167 

ห้องงนัง่เลน่ต้องใหญ่กวา่
ห้องนอนทกุห้อง 

แปลน ได้ 

ห้องรับประทานอาหาร 
การจัดวางห้องรับประทานอาหาร 
1 ไม่อยู่ใกล้ทางเข้ามากเกินไป 

แยกจะเอาแต่พามากินแล้วรีบลากลับ  
ส่วนครอบครัวจะตะกละและเข้ามากิน

ไมอ่ยูใ่กล้ทางเข้ามาก
เกินไป 

แปลน ได้ 

                                                   
166 เร่ืองเดียวกนั, 97. 
167 Sarah  Shurety, Feng Shui for Home, 42. ; Lillian Too, The Complete 

Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 128. 
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ซินแส 
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ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

อาหารก่อน  เด็กๆท่ีอาศยัอยู่ในบ้านก็จะ
คดิถึงแตเ่ร่ืองกินและลืมเร่ืองการเรียน168 

2 ต าแหน่งทิศตะวันออกของห้องครัว
เป็นมงคลของห้องรับประทานอาหาร 
ต าแหน่งนีจ้ะครอบครองความเจริญและ
ความมีสขุภาพอนัเป็นลกัษณะของชีวิตท่ี
อาหารจะชว่ยสง่เสริมสนบัสนนุ169 

ต าแหนง่ทิศตะวนัออก
ของห้องครัวเป็นมงคล
ของห้องรับประทาน
อาหาร 

แปลน ได้ 

ความสัมพันธ์กับห้องอ่ืนๆ 
1 ทางเข้าห้องรับประทานอาหารได้ 2 

ทาง 
เพ่ือการท่ีช่ีจะได้ไหลเข้าออกได้อย่าง
สะดวกเป็นการสนับสนุนให้ช่ีไหลเวียน
แล ะ เ ข้ า ออก ไ ด้ อย่ า ง ร าบ ร่ื น   ใ น
ขณะเดียวกันมนัก็จะกัน้ความว้าวุ่นและ
ภาพท่ีไม่ต้องการให้เห็นภายในห้องครัว
หรือห้องรับแขก170 

ทางเข้าห้องรับประทาน
อาหารได้ 2 ทาง 

แปลน ได้ 

ภายในห้องรับประทานอาหาร 
1 ติดกระจกเงาที ห้อง รับประทาน

อาหาร 
ตดิกระจกเงาทีห้อง รูปตดั ได้ 

                                                   
168 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 

55. ; Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 108. 
169 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life 

(Dublin: New leaf, 1996), 56. 
170 เร่ืองเดียวกนั 
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อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

 จะท าให้มีเพ่ือนเป็นสองเท่าเช่นเดียวกบั
ความเจริญรุ่งเร่ืองของครอบครัวท่ีแทน
อาหารบนโต๊ะ 171  แต่ต้องระวังไม่ติด
กระจกเงาให้สงูหรือต ่าเกินไป จนสะท้อน
เห็นศีรษะหรือเท้าของและต้องใช้กระจก
เงาบานเดียวกันท่ีใหญ่พอสมควร  ไม่
ควรใช้กระจกบานเล็กหลายบานมาต่อ
กัน  เพราะจะสะท้อนภาพผู้ ท่ีอาศัยใน
ลักษณะท่ีตัดออกเป็นส่วนๆ ซึ่งไม่เป็น
มงคล  นอกจากนีก้ระจกเงาต้องไม่
สะท้อนสิ่งแหลมคมในห้องอาหาร 

รับประทานอาหาร รูปด้าน 

2 ชุดโต๊ะรับประทานอาหารได้สัดส่วน
กับห้อง 
โต๊ะรับประทานอาหารไม่ควรตัง้อยู่ใน
ห้องท่ีเล็กหรือใหญ่จนเกินไปกับขนาด
ของโต๊ะ 

ชดุโต๊ะรับประทานอาหาร
ได้สดัสว่นกบัห้อง 

แปลน ได้ 

การจัดเคร่ืองเรือน 
1 รูปทรงโต๊ะท่ีดี 

     โต๊ะส่ีเหล่ียมจตัรัุส โต๊ะส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
 โต๊ะรูปวงรี  โต๊ะทรงยนัต์ปากัว (รูปแปด
เหล่ียม)  ส่วนโต๊ะทรงอ่ืนๆนัน้ไม่นิยม  
โดยเฉพาะโต๊ะท่ีถกูตดัมมุออกไปบง่บอก

รูปทรงโต๊ะ ท่ี ดี  คือ โต๊ะ
ส่ี เห ล่ียมจัตุ รั ส   โ ต๊ะ ส่ี 
เหล่ียมผืนผ้า โต๊ะรูปวงรี  
โต๊ะทรงยันต์ปากัว (รูป
แปดเหล่ียม)   

แปลน ได้ 

                                                   
171 Kirsten  Lagatree, 57. 
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ถึงโชคไมดี่   
     รูปทรงท่ีดีท่ีสดุคือกลมหรือรูปไข่  โต๊ะ
กลมถือเป็นรูปทรงท่ีสมบูรณ์  วงกลม
เป็นสัญลักษณ์ของพรชัยจากฟ้า ( ส่ี 
เหล่ียมเป็นสัญลักษณ์ของโลก หรือดิน 
ซึ่งมีฐานะต ่าต้อยกว่าฟ้า) เพราะไม่มี
สว่นท่ีขาดหายไปหรือมมุฉาก172   โต๊ะรูป
ไขดี่ท่ีสดุ  รูปลกัษณะทัง้สองนีจ้ะสะท้อน
พรจากสวรรค์ให้กบัผู้คนทัง้หมดท่ีอยู่บน
โต๊ะอาหาร173   มุมโต๊ะท่ีช่ีไปกลางล าตวั
ในขณะรับประทานอาหาร  จะกลายเป็น
คนอารมณ์หนุหนัเพราะช่ีท่ีไมเ่ป็นมงคล 

2 เก้าอีเ้ป็นจ านวนคู่ 
      ชาวจีนเช่ือวาโชคดีมกัมาเป็นคู ่ ส่วน
จ านวนค่ีหมายถึง  ความอ้างว้างเปล่า
เป ล่ียว   ถ้าอยู่คนเ ดียวหรือสมาชิก
ครอบครัวรวมกันแล้วไม่เป็นเลขคู่ก็ให้
เพิ่มเก้าอีไ้ปอีกหนึง่ตวั174 

เก้าอีเ้ป็นจ านวนคู ่ แปลน ได้ 

                                                   
172 Evelyn  Lip, Feng Shui for Home, 54. 
173 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 

57. 
174 เร่ืองเดียวกนั. 
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อ่ืนๆ 
1 ไม่ปิดห้องรับประทานอาหาร 

     คนจีนไม่ชอบปิดห้องอาหาร   เน่ือง 
จากมีความเ ช่ือว่าจะ เ ป็นการ “ ปิด
โอกาส”  ในการหาเงินเข้าบ้าน175 

ไม่ ปิดห้อง รับประทาน
อาหาร 

แปลน ได้ 

2 ต าแหน่งการน่ัง 
    ต าแหน่งของแขกผู้ มีเกียรติ คือ ท่ีนัง่ท่ี
หันหน้าไปทางประตู  เช่นเดียวกันกับ
ห้องรับแขก  โดยท่ีสมาชิกครอบครัวควร
จะนั่งหันเข้าหาผนังห้องอาหารไม่ใช้หัน
หลงัให้หน้าต่าง-ประต ู การจดัแบบนีท้ า
ให้เป็นต าแหน่งท่ีนั่งในต าแหน่งบังคับ
บัญชาในบ้านตัวเอง   ในกรณีของโต๊ะ
กลมเน่ืองจากทิศใต้เป็นทิศท่ีเป็นมงคล
ท่ีสุดซึ่งสามารถแสดงความนับถืออย่าง
เหมาะสมและมีความสุภาพต่อแขกท่ีมี
เกียรติหรือสมาชิกของครอบครัวท่ีสูงวัย  
โดยให้หันหน้าไปทางทิศใต้ในการนั่งท่ี
โต๊ะกลม176 

- ต าแหน่ ง การนั่ ง ของ
สมาชิกครอบครัวควรจะ
นั่งหันเ ก้า อี เ้ ข้าหาผนัง
ห้องอาหาร 
- ต าแหน่งการนัง่ของแขก 
คือท่ีนัง่ท่ีหนัไปทางประต ู

แปลน ได้ 

                                                   
175 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยบ้านและ

ส านักงานเพื่อความส าเร็จทางธุรกิจ, 156. 
176 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 

57. 
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เชิงกาย 
ภาพ 

3 ระดับพืน้ห้องรับประทานอาหารห้าม
ต ่ากว่าห้องรับแขก 
ในบ้านท่ีมีการเล่นระดบั  ระดบัท่ีสงูกว่า
ควรเป็นห้องอาหาร  ส่วนห้องรับแขกควร
อยู่ในระดับท่ีต ่ากว่า   เ พ่ือให้ ช่ีของผู้
พ านกัอาศยั177 

ระดบัพืน้ห้องรับประทาน
อาหารห้ามต ่ากว่าห้อง 
รับแขก 

แปลน ได้ 

ห้องท างาน-ห้องหนังสือ 
การจัดวางห้อง 
1 วางในมุมสงบไม่พลุกพล่าน 

     กรณีท่ีบ้านเล็กก็อาจอยู่ชัน้บน  แตถ้่า
บ้านท่ีมีพืน้ท่ีมากอาจเลือกวางห้องท่ีมุม
สงบได้  ส่วนใหญ่จะวางไว้ด้านข้างของ
ส่วนกลางบ้านและไม่อยู่ในเส้นทางเดิน
หลกัของบ้าน 
      ถ้าเลือกห้องท างานไว้ชัน้บนจะมี
ความเงียบสงบมากกวา่และการท างานท่ี
บ้านคงไม่ใ ช้เวลามากมายเหมือนท่ี
ท างาน178 

วางในมุมสงบไม่พลุก 
พลา่น 
 

แปลน ได้ 

2 ทิศบารมีคือ ทิศตะวันตก  ตะวันตก
เฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ 
    ทัง้สามทิศนีถื้อว่าเป็นทิศบารมีซึ่งจะ
เหมาะสมกับเร่ืองการท างานโดยตรงแต่

ทิศบารมีคือ ทิศตะวนัตก  
ตะวันตก เ ฉียง ใ ต้และ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ 

แปลน ได้ 

                                                   
177 Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 56. 
178 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 99. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ไม่ใช้ท างานตัง้แต่เช้าจรดเย็นเพราะถ้า
ท างานทัง้วนั ทิศทัง้สามคงไม่เหมาะสม
เพราะเป็นทิศของแดดท่ีแรงในช่วงบ่าย  
ท าให้ห้องร้อนเกินไป  ห้องท่ีนัง่ท างานได้
ทัง้วันควรเลือกอยู่ทิศตะวันออก  ตะวัน 
ออกเฉียงใต้และตะวนัออกเฉียงเหนือ179 

3 ประตูห้องหันไปทางประตูหน้าบ้าน 
    การท่ีประตูห้องหนังสือหันไปทาง
ประตูหน้าจะส่งเสริมการท างานหรือ
การศึกษาของผู้ ท่ีอาศยั  เป็นมงคลกับผู้
ท่ีมีบตุรหลานในวยัเรียน180 

 
ภาพท่ี 55 การวางโต๊ะท างานในต า 
แหนง่บงัคบับญัชา 

ประตหู้องหนัไปทางประตู
หน้าบ้าน 

แปลน ได้ 

                                                   
179 เร่ืองเดียวกนั, 100. 
180 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนตัว, 

, 150 ; Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 131.   
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

การจัดวางโต๊ะท างาน 
1 การน่ังหันไปทางหน้าบ้านหรือประตู

ห้อง 
    การนั่งหันไปทางหน้าบ้านหรือประตู
ห้องนัน้เป็นต าแหน่งบังคับบัญชา  ซึ่ง
ต้องนั่งหันหน้าไปทางประตูเสมอ  มุมท่ี
ไกลสุดจากประตูเหมาะแก่การตัง้โต๊ะ
เป็นต าแหน่งท่ีเอือ้ต่อการควบคมุท าให้มี
สมา ธิ ในการท า ง านมาก ท่ีสุด   จะ
มองเห็นความเป็นไปตา่งๆ ได้อย่างทัว่ถึง
และจะรู้สึกว่าสามารถควบคุมสถาน 
การณ์ท่ีเกิดขึน้ได้181 

การนั่ งหัน ไปทางหน้า
บ้านหรือประตหู้อง 
 

แปลน ได้ 

2 หันทิศโต๊ะท างานไปทางทิศตะวัน 
ออก  ทิศตะวันออกเฉียงใต้  และทิศ
ใต้ 
ทิศตะวันออก  ครอบครองความเจริญ  
ความเป็นหนุ่มเป็นสาวและความรุ่งเรือง  
ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ส าหรับความมัง่คัง่
และการสร้างสรรค์  และทิศใต้ ส าหรับ
ความมีช่ือเสียง  โชคลาภและความ
บริสทุธ์ิ182 

หันทิศโต๊ะท างานไปทาง
ทิศตะวันออก  ทิศตะวัน 
ออกเฉียงใต้  และทิศใต้ 

แปลน ได้ 

                                                   
181 Sarah  Rossbach and Lin Yun, Feng Shui  Design, 115. 
182 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 

68. 
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พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

3 ควรมีหน้า ต่าง ด้านซ้ายของโ ต๊ ะ
หนังสือ 
เพ่ือให้มองเห็นทัศนียภาพดีๆและมีการ
ถ่ายเทอากาศท่ีดี183 

ควรมีหน้าต่างด้านซ้าย
ของโต๊ะหนงัสือ 

แปลน ได้ 

4 รูปทรงของโต๊ะท างานควรเป็น ส่ี 
เหล่ียมผืนผ้า184 

รูปทรงของโต๊ะท างานควร
เป็นส่ี เหล่ียมผืนผ้า 

แปลน
เฟอร์นิ 
เจอร์ 

ได้ 

5 ชัน้หนังสือท่ีอยู่ด้านหลังโต๊ะท างาน
ไม่ควรเปิดโล่ง 
      เป็นสัญลักษณ์ของมีดท่ีหันด้านคม
มาบาดผู้นัง่  ควรท าบานตู้ปิดชัน้ 
 
หนงัสือ185 

ชัน้หนังสือท่ีอยู่ด้านหลัง
โต๊ะท างานไมค่วรเปิดโลง่ 

แปลน ได้ 

6 โต๊ะท างานห้ามหันห้าตรงกับหน้าต่าง 
    ท าให้เกิดการระคายเคือง เพราะถูก
แสงแดดกระทบโดยตรงควรหันโต๊ะ

โต๊ะท างานห้ามหนัห้าตรง
กบัหน้าตา่ง 

แปลน ได้ 

                                                   
183. Evelyn  Lip, Feng Shui for Home , 54. 
184 เร่ืองเดียวกนั 
185 Kirsten  Lagatree, 69. ; Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to 

Feng Shui for Home, 131. ; Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for 

Home, 131.. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

หนังสือไปทางก าแพงแล้วให้แสงเข้า
ทางด้านข้าง186 

7 โต๊ะท างานห้ามวางใต้คาน 
เหตผุลเดียวกนัท่ีห้ามวางเตียงใต้คาน187 

โต๊ะท างานห้ามวางใต้
คาน 

แปลน ได้ 

ห้องเก็บของ 
1 การวางต าแหน่งของห้องเก็บของใน

ที่ลับตาคน 
เช่น  ใต้บนัไดหรือห้องท่ีใช้เก็บของโดย 
เฉพาะ 188 

ต าแหน่งของห้องเก็บ
ของในท่ีลับตาคน 

แปลน ได้ 

2 ความมีช่องลมเพื่อให้แสงและอากาศ
ผ่าน 

ให้แสงและอากาศเข้ามา
ได้จะได้ไมอ่บัชืน้ 

แปลน ได้ 

3 ประตูห้องเก็บของห้ามตรงกับประตู
ทางเข้าใหญ่189 

ห้ามประตูห้องเก็บของ
ห้ามตรงกับประตทูางเข้า
ใหญ่ 

แปลน ได้ 

ห้องพระหรือต าแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธ์ 
1 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิไม่ควรวางในห้องนอน 

      คนกับสิ่งสิทธ์ิอยู่คนละภพไม่ควรอยู่
สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิไม่ควรวางใน
ห้องนอน 

แปลน ได้ 

                                                   
186 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนตัว, 

แปลโดย วรรณธะ  มโนภินิเวศและคณะ (กรุงเทพฯ: โมเดร์ินไลฟ์, 2536), 131. 
187 บวัแก้ว  ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่อาศัย (กรุงเทพฯ : 

เดลฟี, 2540), 153. 
188 เร่ืองเดียวกนั 
189 Sarah  Shurety, Feng Shui for Home, 134. 
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พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ร่วมกนั190 
    ต าแหน่งท่ีเหมาะสมจึงควรอยู่ห้อง
กลางเพราะอยู่ในต าแหน่งท่ีทุกคนจะมา
กราบไหว้บชูา191 
    ส่งผลทางด้านจิตใจต่อผู้ นอนโดย 
เฉพาะผู้แตง่งานแล้วขณะท่ีเรานอนหลบั
ย่อมไม่มีกิจกรรมใดๆเกิดขึน้แต่นีย้ังไม่
รวมถึงกิจกรรมบนเตียงท่ีแสดงความไม่
เคารพตอ่สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ192 

2 แยกส่วนที่ เตียงนอนออกจากโต๊ะ
บูชา 
    ไมว่างโต๊ะบชูาพระไว้ท่ีหวัเตียงโดยหนั
องค์พระไปในทางเดียวกับผู้นอนและไม่
วางหิง้พระไว้ปลายเตียง   ควรวางไว้
ด้านข้างเตียงและจัดหาฉากมากัน้แยก
โลกวิญญาณกบัโลกคนออกจากกนั193 

แยกส่วนที่ เตียงนอน
ออกจากโต๊ะบูชา 
 

ค า 
แนะน า 

ได้ 

3 อยู่นอนห้องนอน  แต่ห้ามหันตรงมา
ท่ีประตูห้องนอน 
ทุกครัง้ท่ีเปิดประตหู้องนอน  อินช่ีจะถูก

อยูน่อนห้องนอน  แตห้่าม
หั น ต ร ง ม า ท่ี ป ร ะ ตู
ห้องนอน 

แปลน ได้ 

                                                   
190 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 29. 
191 เร่ืองเดียวกนั, 115. 
192 เร่ืองเดียวกนั ; Sarah  Shurety, Feng Shui for Home, 115. 
193 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 116. 
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ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ดูด เ ข้าสู่ ห้องนอนซึ่ ง ไม่ เ ป็นผลดีต่อ
สุ ขภ าพ   ป ร ะ ตู ท่ี ตั ง้ ต ร ง กัน กับสิ่ ง
ศกัดิ์สิทธ์ิจะเกิดการชงหรือปะทะกัน  ท า
ใ ห้พลัง ท่ีสั่งสมจากการสวดภาวนา
สลายตวั194 

4 วางติดห้องนอนต้องระวังในเร่ืองการ
วางเตียง 
      ห้ามเอาปลายเตียงหนัไปท่ีห้องพระ
ถือวา่ไมเ่คารพสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ  ไม่เป็นมงคล
กับคนท่ีนอน195  กรณีเอาหัวเตียงไปท่ี
ห้องพระต้องพิจารณาว่า  ถ้าต าแหน่ง
ขององค์พระหรือโต๊ะหมู่บชูาไม่ติดกบัหวั
เตียงก็สามารถวางได้  แตถ้่าติดกนัจะถือ
ว่าเสีย  เพราะคนนอนจะได้รับอิทธิพล
ของธาตไุฟ ท าให้ปวดศีรษะนอนไม่ค่อย
หลบั 

วางติดห้องนอนต้องระวงั
ในเร่ืองการวางเตียง  ไม่
เอาหัวเตียง ปลายเตียง
ไปทางห้องพระ 

แปลน ได้ 

5 วางชัน้บนดีกว่าชัน้ล่าง 
    พระเป็นของสูง  เป็นท่ีสักการะบูชา  
วางห้องพระท่ีชัน้บนสุดไม่ว่าบ้านนัน้จะ
มีก่ีชัน้ก็ตาม  การวางต ่ากว่าคนในบ้าน
ย่อมไม่เป็นมงคลแต่ก็ไม่ได้หมายความ

วางชัน้บนดีกวา่ชัน้ลา่ง แปลน ได้ 

                                                   
194 Sarah  Shurety, Feng Shui for Home, 224. 
195 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 118. 
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วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

วา่จะวางห้องพระชัน้ลา่งไมไ่ด้เพียงแตว่่า
การวางห้องพระท่ีชัน้ล่างจะมีข้อจ ากัด
มากมาย  เพราะชัน้ล่างเต็มไปด้วย
ห้อง รับแขก  ห้องอาหาร  ห้องครัว  
ห้องน า้ 
      ต้องพิจารณาห้องท่ีอยู่ชัน้บนท่ีตรง
กับห้องพระท่ีอยู่ชัน้ล่าง  ถ้าเป็นห้องน า้ 
ห้องนอน  จะห้ามถ้าชัน้บนท่ีอยู่เหนือ
ห้องพระเป็นห้องว่างท่ีไม่มีคนอยู่ถึงจะ
ใช้ได้   กรณีเป็นบ้านท่ีเล่นระดบัห้องพระ
ควรเลือกวางในต าแหน่งท่ีสงูกว่าห้องอ่ืน
โดยเฉพาะห้องท่ีมีคนอยู่196 

6 ไม่ควรตัง้ใกล้กับห้องส้วม 
   ห้องน า้เป็นธาตุน า้  ห้องพระเป็นธาตุ
ไฟ ธาตนุ า้พิฆาตธาตไุฟ  ความศกัดิ์สิทธ์ิ
ขององค์พระจะเส่ือมเพราะถกูพลงัของตุ
น า้บัน่ทอน  ท่ีตัง้ควรมีหลังท่ีมั่นคง  ไม่
ควรมีโถชกัโครกอยู่ด้านหลังท่ีตัง้วางสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ  เป็นการท าลายความมั่นคง
ของท่ีตัง้สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ 
     ข้างบนเป็นอย่างไร ข้างล่างเป็นอย่าง
นัน้ โถชักโครกห้ามอยู่เหนือหรือใต้ของ

ไมค่วรตัง้ใกล้กบัห้องส้วม แปลน ได้ 

                                                   
196 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 116-118. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ   เป็นการสลายช่ีของท่ีตัง้สิ่ง
ศกัดิส์ิทธ์ิ197 

7 อยู่ในท าเลท่ีสงบ 
ห้องพระต้องการความสงบนิ่งไม่ใช้อยู่ใน
ต าแหนง่วุน่วาย198 

อยูใ่นท าเลท่ีสงบ แปลน ได้ 

8 ไม่ควรตัง้ตรงหรือติดกับบันไดทาง
ขึน้ – ลงหรือขอบประตูเข้า – ออก 
     เ ป็นต าแหน่ง ท่ี มีการ เค ล่ือนไหว
ตลอดเวลา199 

ไม่ควรตัง้ตรงหรือติดกับ
บันไดทางขึน้  – ลงหรือ
ขอบประตเูข้า – ออก 

แปลน ได้ 

9 ไม่วางใต้คาน ท าให้เทพเจ้าตกอยู่
ภายใต้แรงกดดนั200 

ไมว่างใต้คาน  แปลน ได้ 

10 ท่ีตัง้วางสิ่งศักดิ์ไม่ความมีเส้นพลังท่ี
เคล่ือนไหวอยู่ใต้ 
เช่น ตู้ ปลาควรมีพืน้ฐานอันแน่นหนา
รองรับเพ่ือให้เกิดความมัน่คง201 

ท่ีตัง้วางสิ่งศกัดิ์ไม่ความมี
เส้นพลังท่ีเคล่ือนไหวอยู่
ใต้ 

แปลน ได้ 

11 ห้ามวางใต้เตาไฟ ท าให้ช่ีของท่ีตัง้สิ่ง
ศกัดิส์ิทธ์ิป่ันป่วน202 

ห้ามวางใต้เตาไฟ แปลน ได้ 

                                                   
197 เร่ืองเดียวกนั, 117. 
198 มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 107 
199 Gill Hale, your home : enhancing energies for home and spirit  (London : 

South water, 2007), 244. 
200 Ibid., 249.  
201 Ibid., 249 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

12 ห้ามวางอยู่ในส่วนท่ีย่ืนออกไปนอก
ผนังบ้านชัน้ล่าง ท าให้ไมม่ัน่คง203 

ห้ามวางอยู่ในส่วนท่ีย่ืน
ออกไปนอกผนังบ้านชัน้
ลา่ง 

แปลน ได้ 

13 ห้องพระห้ามวางบริเวณหน้าบ้านตรง
กับประตูใหญ่ 
เพราะนอกจากจะเป็นทางเข้าออกแล้ว
ยังท าให้สภาพของบ้านไม่ใช่เป็นท่ีพัก
อาศัยอีกต่อไปกลายเป็นส านักปฏิบัติ
ธรรม204 

ห้องพระห้ามวางบริเวณ
หน้าบ้านตรงกับประตู
ใหญ่ 

แปลน ได้ 

14 การวางตี่จูเอืย้ของคนจีน 
แบง่เป็น 2 ประเภทซึง่จะวางตา่งกนั 
1.ถ้าเป็นบ้านท่ีท าธุรกิจประเภทร้าน 
อาหารหรือสถานเริงรมย์ควรตัง้เจ้าท่ีอยู่
หน้าประตบู้านให้แขกสามารถเห็นเจ้าท่ี
ก่อน  ทัง้ นี เ้ ป็นเคล็ดว่าเ พ่ือจะท าให้
บริวารในบ้านหลังนีมี้นิสัยต้อนรับแขก
ท่ีมาเยือน 
2.ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยจะวางเจ้าท่ีใน
ต าแหน่งสุนัขเฝ้าบ้าน คือ ด้านข้างของ
ประตูทางเข้า เพ่ือให้เจ้าท่ีปกปักรักษา

การวางต่ีจูเอืย้แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ 
1.ตัง้เจ้าท่ีอยู่หน้าประตู
บ้าน  ส าหรับบ้านท่ีท า
ธุรกิจประเภทร้านอาหาร
หรือสถานเริงรมย์ 
2.วางเจ้าท่ีในต าแหน่ง
สุนขัเฝ้าบ้าน คือด้านข้าง
ของประตทูางเข้า ส าหรับ
บ้านพกัอาศยั 

แปลน ได้ 

                                                                                                                                                  
202 Ibid., 254. 
203 Ibid., 255.  
204 มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 109. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

สมาชิกและทรัพย์สินภายในบ้าน 
    สิ่งส าคญัอีกประการคือ  เจ้าท่ีของคน
จีนต้องวางไว้บริเวณหน้าบ้านห้ามวางไว้
หลังบ้านโดยเด็ดขาดหรือแม้แต่จะวาง
เจ้าท่ีหนัหลงัไปทางประตเูข้าบ้านก็ไม่ได้  
เน่ืองจากเจ้าท่ีมีหน้าท่ีปกป้องคุ้มครอง
อันตรายต่างๆท่ีจะเข้ามาภายในบ้าน  
ถ้ า ว า งผิ ด ท่ี แ ล้ ว เ จ้ า ท่ี จ ะ ไม่ รั กษ า
ทรัพย์สินในบ้านและท าให้บริวารในบ้าน
เป็นคนประจบสอพลอ205 

 
ภาพท่ี 56  แสดงการวางเจ้าท่ีของ   
บ้านพักอาศัยหรือโรงงาน  ซึ่งจะวางไว้
ด้านทางข้างของประตูทางเข้าด้านใด

                                                   
205 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 194. 
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ตารางท่ี 18 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัในประเดน็พืน้ท่ีห้องและการจดัวาง 
                  เคร่ืองเรือน (ตอ่) 

พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน 

ข้อ หลักการหลักฮวงจุ้ย 
วิธีการวิเคราะห์ของ

ซินแส 
ข้อมูลที่
ซินแสใช้ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ด้านหนึ่ง  รูปขวาแสดงการวางเจ้าท่ีของ
บ้านท่ีท าธรุกิจค้าขาย206 

 
ภาพท่ี 57 แสดงการวางเจ้าท่ีของบ้านท่ี

ท าธรุกิจค้าขาย 

 
 

จากรายละเอียดของข้อก าหนดฮวงจุ้ยหลายส านกัของพืน้ท่ีห้องและการจดัวางเคร่ือง
เรือน (ตารางท่ี 17) พบประเดน็ท่ีสามารถอธิบายฮวงจุ้ยในเชิงกายภาพได้จ านวน 142 ข้อ และพบ
ประเดน็ข้อขดัแย้งฮวงจุ้ยรวม 11 ข้อยอ่ย  โดยรายละเอียดจะกลา่วในสว่นถดัไป 
 
 
 

                                                   
206 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, 195-196. 
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2.4 องค์ประกอบของบ้าน 
องคป์ระกอบของบ้านท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัฮวงจุ้ยประกอบด้วยประตทูางเข้า 

ทางเดินภายใน  ประตูภายในบ้าน หน้าต่าง  บนัได พื น้ระเบียง คาน จันทัน  ก าแพง  เพดาน 
เหล่ียมเสาตรงมุม ความเอียง  ช่องแสงกลางบ้านงานระบบ  ท่อน า้  และ ไฟฟ้า โดยรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ประตูทางเข้า 

1 ห้ามประตูหน้าบ้านตรงกับประตูหลัง
บ้าน 
      ด้านหน้ามีสภาพท่ีเคล่ือนไหว  ด้าน 
หลงับ้านควรจะมีสภาพท่ีแน่นหนามัน่คง
เปรียบดังขุนเขาเข้าหลักหยินหยาง  
ความสมดลุของสภาพแวดล้อม  ถ้าหลงั
บ้านเคล่ือนไหวก็เท่ากับท าลายประธาน
ของบ้าน   ขาดความมั่นคงก็จะน าพา
ไปสูห่ายนะ 
    เหตผุล  คือ ความโดดเดน่ของบ้านจะ
ลดลงไปสงัเกตเวลาเราเดินเข้าไปในบ้าน
แล้วมองเข้าไปเห็นประตหูลงับ้าน  ความ
สนใจเราจะไปอยู่ต าแหน่งหลังบ้าน  
ห้องรับแขกท่ีจดัไว้สวยงามอาจจะเป็นสิ่ง
ท่ีรองไปทัง้ๆท่ีน่าจะเป็นจุดเด่นท่ีสุด207

และ 

ห้ามประตหูน้าบ้านตรง
กบัประตหูลงับ้าน 

แปลน ได้ 

                                                   
207 มาโนช  ประภาษานนท์, สารพันปัญหาฮวงจุ้ยฉบับม่ังมีศรีสุข, 122 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ประตูทางเข้า 

 อากาศภายในบ้านจะหมนุเวียนอย่างไม่
สมดลุเพราะเม่ือเปิดประตตูรงกนัอากาศ
ท่ีพัดเข้ามาในบ้านจะวิ่งเป็นเส้นตรงไม่
หมนุเวียนไปทัว่บ้าน208 

   

2 ประตูตรงกันสามบานโดยเฉพาะประ 
ตูรัว้ – ประตูทางเข้า – ประตูหลัง 
    ช่ีไหลเป็นเส้นตรงไม่สามารถเก็บกักช่ี
ไว้ได้ท าได้มาเท่าไรก็จะหมดไปเท่านัน้  
การท่ีลมพดัเป็นเส้นตรง  อากาศภายใน
ไมส่ามารถไหลเวียนได้ทัว่เพราะลมจะวิ่ง
ผ่านเฉพาะบริเวณประตูเท่านัน้  แต่ถ้า
ประตไูม่ได้อยู่ในลกัษณะคดเคีย้ว  เลือ้ย
ไหลไปทัว่ห้องซึ่งเป็นไล่ความอบัชืน้ท่ีอยู่
ในห้องได้อย่างดี  สขุภาพคนในบ้านก็จะ
ดีตามไปด้วย209 
   การแก้ไข 
1.การติดกระดิ่ งลม   แขวนลูกแ ก้ว
เจียระไน  แขวนขลุ่ยไม้ไผ่ 1 คู่ บริเวณ

ประตตูรงกนัสามบาน
โดยเฉพาะประตรัูว้ – 
ประตทูางเข้า – ประตู
หลงั 

แปลน ได้ 

                                                   
208 มาโนช  ประภาษานนท์, วิเคราะห์บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโด, 122. 
209 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, , 86. 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ประตกูลางเพ่ือกระจายพลงัช่ีออกไปทัว่
บ้าน210 
2.ตดิค าภาษาจีน ฮก-ลก-ซิ่ว กบัประตทูัง้ 
3 บาน มีเหตผุลว่ากระแสท่ีวิ่งผ่านประตู
จะกลับร้ายกลายเป็นดีตามค า ท่ีติด
เอาไว้เหนือประตู  เป็นการแก้ไขท่ีส่งผล
ทางจิตใจ211 

3 ประตูหลังไม่ควรใหญ่กว่าประตูหน้า
บ้าน 
    จะส่งผลให้เ งินทอง ร่ัวไหลได้ง่าย 
เรียกว่ารับน้อยเสียมาก  ประตหูลงับ้าน
จึงควรมีขนาดเล็กกว่าแต่การท่ีบ้านไม่มี
ประตหูลงัเสียเลยก็ไม่ดีเพราะท าให้การ
ไหลเวียนของช่ีเป็นไปอยา่งไมส่ะดวก212 

ประตหูลงัไมค่วรใหญ่กว่า
ประตหูน้าบ้าน 
 

แปลน ได้ 

4 ประตูท่ีตรงกับหน้าต่างท่ีอยู่ปลาย
เส้นตรงท่ียาวสุดแนวทแยง 
  ไม่ควรมีหน้าต่างบริ เวณปลายสุด
เส้นตรงยาวท่ีสุด  ทแยงจากประตูไปสู่
จดุนัน้  ทัง้นีเ้พราะบอ่ยครัง้ท่ีมมุตา่งๆ จะ
เป็นท่ีรวมตัวของพลังท่ีจับตัง้ไม่ได้ซึ่ง

ห้ าม มีป ร ะตู ท่ี ต ร ง กั บ
หน้าต่างท่ีอยู่ปลายเส้น 
ตรงท่ียาวสดุแนวทแยง 
 

แปลน ได้ 

                                                   
210 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 

32. 
211 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 86. 
212 มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 23. 
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เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

หมุนเ วียนอยู่ภายในบ้าน  หากเปิด
หน้าต่างจะดึงพลังท่ีดีออกไปก่อนท่ีมัน
จะมีเวลาหมุนเวียนไปทั่วทัง้บ้าน มุม
เหล่านีเ้รียกกว่าต าแหน่งแห่งความมั่ง
คัง่213 

 
ภาพท่ี 58  หน้าตา่งบริเวณเส้นตรงท่ียาว
ท่ีสดุลากทแยงจากประตไูปสูจ่ดุนัน้ 

5 ประตูท่ีตรงกับหน้าต่างผนังตรงข้าม 
 ช่ีท่ีผ่านช่องประตูอย่างรวดเร็วเกินไป
เปรียบกับมีดเล็กท่ีคกุคามสุขภาพของผู้
อยู่อาศัยและก่อให้เกิดเคร่ืองกีดขวาง
ชนิดหนึ่งท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่เห็น
แต่ส่ งผล ร้ายต่อความสัมพัน ธ์ของ
สมาชิกภายในครอบครัวได้ ช่ีไหลเวียน

ห้ามประตูท่ีตรงกับหน้า 
ตา่งผนงัตรงข้าม 
 

แปลน ได้ 

                                                   
213 Sarah  Shurety, Feng Shui for Home, 43. 
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มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

อยา่งรวดเร็ว   พาเอาเงินทองและโอกาส
ตา่งๆ ไปด้วย214   สง่ผลให้ความรักจืดชืด
ท าให้คูส่ามีภรรยาคู่นัน้มีความเห็นไม่ลง
รอยกนัได้215 

6 ต าแหน่งประตูซ้าย-ขวา 
       ป ร ะ ตู เ ข้ า อ ยู่ ท า ง ด้ า น ซ้ า ย ใ น         
ต าแหน่งมังกรเขียว (ยืนอยู่ในบ้านแล้ว
หนัหน้าไปทางหน้าบ้าน) ถือว่าบ้านหลงั
นัน้ผู้ ชายเป็นใหญ่หรือเป็นผู้ ท่ีมีบทบาท
ส าคญัในบ้านเป็นต าแหง่ท่ีดีมาก216 
       ถ้าประตอูยู่ทางด้านขวาในต าแหน่ง
เสือขาว  ถือว่าบ้านหลังนัน้ผู้ หญิงเป็น
ใหญ่หรือเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในบ้าน
ปัจจุบันผู้ หญิงต้องออกไปท างานนอก
บ้านเชน่เดียวกบัผู้ชาย   ดงันัน้ถ้าบ้านใด
มีต าแหนง่ของประตบู้านอยู่ทางด้านขวา
ก็ถือว่าผู้ หญิงในบ้านหลังนัน้จะต้อง
เหน็ดเหน่ือยกับการท างานมากหรือเป็น
ผู้ ท่ีรับผิดชอบในการดแูลบ้านมากกวา่ 
       ทางเข้าท่ีอยู่ตรงกลาง ถือว่าผู้ ชาย
ผู้หญิงมีสิทธิในบ้านหลงันัน้เทา่กนั 

อ้างอิงเหตผุลตา่งกนั 
ขึน้กบัความเช่ือของ
เจ้าของบ้านวา่เป็นใคร 
เพศใด ต้องรู้เพศก่อนจงึ
จะสามารถก าหนด
ต าแหนง่ประตไูด้ 
 
 
ประตคูวรอยูท่างซ้ายมือ
เม่ือมองจากภายในไป
หน้าบ้าน 

แปลน ได้ 

                                                   
214 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 84. 
215 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 172. 
216 มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับฮวงจุ้ยด้วยตนเอง, 96. 
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เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

 
 

ภาพท่ี 59 ประตูท่ีอยู่ขวาดีกว่าประตูท่ี
อยูซ้่ายเมือหนัหน้าเข้าหาบ้าน217 

      ประตูควรอยู่ทางซ้ายมือ เม่ือมอง
จากภายในสู่ภายนอกบ้าน  ประตูอยู่
ด้านมงักรเขียว  เพ่ือท่ีมงักรเขียวจะได้ให้
พลังแก่บ้าน จัดว่าเป็นบ้านท่ีมีโชคลาภ
ไหลเข้าสู่ตวับ้าน  ประตใูหญ่อาจอยู่ตรง
กลางบ้านได้แต่ห้ามอยู่ทางขวามือหรือ
อยู่ด้านเสือขาวเว้นแต่จะเป็นทิศท่ีเป็น
มงคลท่ีสดุ218 

7 ขนาดประตูควรพอเหมาะกับตัวบ้าน 
ใหญ่เกินไป อาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก
ทางการเงิน  คนในบ้านชอบคิดการใหญ่
ทัง้ท่ีความสามารถน้อย   กระแสช่ีท่ีเข้า
บ้านมากเกินไปอาจทบัถมคนในบ้านได้ 
 เล็กเกินไป  อาจก่อให้เกิดความไม่ลง
รอยกันภายในครอบครัว  คนในบ้านไม่

ขนาดประตคูวรพอเหมาะ
กบัตวับ้าน 

แปลน ได้ 

                                                   
217 บวัแก้ว  ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่, 237. 
218 Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 46. 

ดี ไมดี่ 
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องค์ประกอบของบ้าน 
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เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ชอบสังคมกับใคร  ประตูเล็กก็เปรียบ 
เสมือนคนท่ีปากเล็กยอ่มท่ีจะกินอะไรเข้า
ไปได้น้อย  กระแสช่ีไหลเข้าตัวบ้านได้
น้อย  โอกาสท่ีจะท าให้คนในบ้านพบ
ความเจริญรุ่งเรืองและมีสุขภาพดีนัน้
น้อยลงไปด้วย219 

8 ประตูทางเข้าท่ีเปิดมาประจัน หน้า
กับผนัง 
   ถ้าทุกครัง้ท่ีผู้ อยู่อาศยักลับมาถึงบ้าน  
แต่แล้วกลับได้รับค าทักทายจากผนัง  
มนัจะกลายเป็น “ก าแพงอิฐ” ส าหรับทุก
คน  การ ไหลเ วียนของกระแส ช่ีถูก
ขัดขวางติดขัด อาจเกิดความล้มเหลว
ภายใน 3 ปี หรืออย่างน้อยก็ต้องใช้ชีวิต
ในแบบท่ีดิน้รนอยา่งหนกั220 
   การแก้ไข  แขวนกระจกเงาไว้บนผนงั
เพ่ือสร้างความรู้สึกท่ีลวงตา วา่มีเนือ้ท่ี
กว้างขวางมากขึน้หรือติดดวงไฟหรือกระ 
ดิง่ไว้เปิดหรือสง่เสียงดงัอยา่งอตัโนมตัิ
เม่ือประตเูปิด                                                                                                         

ประตทูางเข้าท่ีเปิดมา
ประจนัหน้ากบัผนงั 

แปลน ได้ 

                                                   
219 ด ารงชยั  แท่นศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 56. ; บวัแก้ว  ไชยหลวง

ผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่อาศัย, 109. ; Lillian Too, The Complete 

Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 46. 
220 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 84. 
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องค์ประกอบของบ้าน 
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มือ 

อธิบาย
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9 ห้ามติดกระจกท่ีผนังตรงข้ามประตู
ใหญ่เข้าบ้าน 
   กระจกเงาสะท้อนช่ีท่ีดีไม่ให้ไหลเข้า
บ้าน  วิธีแก้คือ ย้ายกระจกไปอยูท่ี่อ่ืน221 

ห้ามติดกระจกท่ีผนังตรง
ข้ามประตใูหญ่เข้าบ้าน 
 

แปลน 
รูปด้าน 

ได้ 

10 ทิศของประตูหน้า  มี ส่วนในการ
ก าหนดชะตาชีวิตของผู้เป็นเจ้าของ
บ้าน 
1.ประตูหน้าท่ีอยู่ทิศต่างๆจะส่งผลต่อ
เจ้าของบ้านตา่งกนัดงันี ้222 
ทิศเหนือ สง่ผลทางด้านธุรกิจ 
ทิศใต้  สง่ผลด้านช่ือเสียงและเกียรตยิศ 
ทิศตะวนัออก สง่ผลด้านครอบครัวท่ีดี  
ทิศตะวันตก  ส่งผลทางด้านลูกหลาน
เป็นผู้ ท่ีมีช่ือเสียงและมีปัญญา 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  ส่งผลทางด้าน
ผู้ มี สติ ปัญญาดีและ มีความ รู้ความ 
สามารถมาก 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ส่งผลด้านความ
มัง่คัง่ 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ส่งผลทางด้าน
เดินทางไกล- มีความสนใจกับสิ่งต่างๆ 

อ้างอิงเหตผุลตา่งกนั
ขึน้กบัความเช่ือของ
เจ้าของ 

แปลน ได้ 

                                                   
221 Gill Hale, your home : enhancing energies for home and spirit , 137. 
222 บวัแก้ว  ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่อาศัย, 114. ; 

Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home. 
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อธิบาย
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ภาพ 

นอกบ้าน 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ส่งผลทางด้าน
คูค่รองท่ีดี 
2. หนัไปทางทิศใต้ตรงไปหาความอบอุ่น
ของพระอาทิตย์อันเป็นลักษณะท่ีจะจับ
เอาความมีช่ือเสียงโชคลาภและความมี
อายยืุน223 
3. การก าหนดทิศการสร้างบ้านของคน
จีนสมยัก่อนก าหนดทิศใต้และทิศตะวัน 
ออก224 ทิศใต้เม่ือถึงฤดรู้อนลมจะพดัเข้า
หน้าบ้านท าให้คนในบ้านได้รับความเย็น
สบาย  เม่ือถึงฤดหูนาวลมหนาวท่ีเย็นจะ
พดัเข้าหลงับ้าน  ทิศตะวนัออกเป็นเร่ือง
ของแสงท่ีให้คณุประโยชน์ 
4.ประตูท่ีอยู่ ด้านทิศตะวันออกเฉียง 
เหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรียกว่า 
“ประตูปีศาจ” จะรับวิญญาณร้ายเข้า
บ้าน225 

11 ห้ามมีขัน้บันไดท่ีหน้าประตูทางเข้า 
   ไม่ควรท าขั น้บัน ได เอาไ ว้บ ริ เ วณ

 แปลน ได้ 

                                                   
223 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 

29. 
224 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเตมิบ้าน), 48. 
225 Gill Hale, your home : enhancing energies for home and, 152. 
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ทางเข้าบ้าน  ถ้าจ าเป็นก็ยกพืน้ประมาณ
หนึ่งขัน้ก่อนเข้าตัวบ้านเพราะการท า
ขัน้บนัไดบริเวณประตทูางเข้าบ้านจะท า
ให้กระแสช่ีไหลเข้าบ้านล าบากและ
กระแสบริเวณประตูทางเข้ามีลักษณะ
ไหลลงหรือออก  ยิ่งท าบนัไดในลกัษณะ
ท่ีตรงกบัประตบู้านด้วยแล้วยิ่งสง่เสริมให้
ช่ีไหลออกจากบ้านได้ง่ายขึน้ 

 
ภาพท่ี 60 บนัไดท่ีตรงกบัประตทูางเข้า 

 
ภาพท่ี 61 ห้ามท าบันไดขึน้ -ลง
ด้านข้าง226 

12 ห้องน า้อยู่เหนือประตู 
ห้ อ ง น า้ อ ยู่ เ ห นื อ ป ร ะตู ใ ห ญ่ ท า ใ ห้
ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นท าให้

ห้ า ม ห้ อ ง น ้า อ ยู่ เ ห นื อ
ประต ู
 

แปลน ได้ 

                                                   
226 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเตมิบ้าน, 132-133. 
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ภาพ 

โชคลาภของครอบครัว ร่ัวไหล ตาม
หลกัการของส านกัรูปลกัษณ์227 

13 ท่อของเสียออกสู่ประตูจากใต้พืน้ 
มีทอ่ระบายของเสียวิ่งออกสู่ประตใูหญ่ท่ี
ใต้พืน้  พลัง ช่ีท่ีดีเข้าสู่บ้านไม่ได้เ น่ือง 
จากน า้ท่ีพุง่ย้อนใส่228 

ห้ามมีท่อของเสียออกสู่
ประตจูากใต้พืน้ 
 

แปลน ได้ 

14 ธรณีประตู 
     สมยัก่อนนิยมท าธรณีประตเูพ่ือบอก
อาณาเขตภายในกับภายนอกบ้าน  
นอกจากนีย้งัเพ่ือป้องกันฝุ่ นละออง น า้ท่ี
จะเข้าสู่ตวับ้าน  คนโบราณยงัเช่ืออีกว่า  
การท าธรณีเอาไว้เพ่ือเคารพต่อเทพท่ี
ดูแลประตูทางเข้า (นายทวาร) การเดิน
เข้าบ้านจึงให้ก้าวข้ามธรณีประตู229 ธรณี
ประตคูวรมีหรือไม่ มีการถกเถียงกันโดย
มีความเห็นตา่งกนัอยู ่2 อยา่ง คือ 
1. ขวางโชคลาภเข้าสู่บ้าน   การเดินเข้า
บ้านก็ไม่ต้องมาพะวงว่าจะสะดุดธรณี
ประต ู การเดนิจงึราบร่ืนไมต่ดิขดั 
2.กกัทรัพย์ไมใ่ห้ไหลออกนอกบ้านเพราะ
ถ้าไมมี่ธรณีการไหลออกก็เป็นไปได้ง่าย 

ขึ ้น กั บ ค ว า ม เ ช่ื อ ข อ ง
เจ้าของ 

รูปด้าน
รูปตดั 

 

เน่ืองจาก
มีความ 
เห็นแตก 
ตา่งกนั
น าเสนอ
เป็นข้อ 
แนะน า 

                                                   
227 Gill Hale, your home : enhancing energies for home and spirit  , 142. 
228 Ibid., 144. 
229 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 174. 
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ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

เหตผุล  กรณีท่ีมีธรณีประตจูะใช้ก็ตอ่เม่ือ
พืน้ท่ีด้านหน้าบ้านสูงกว่าตวับ้าน  ธรณี
ประตูจะช่วยป้องกันฝุ่ นละอองน า้ท่ีจะ
พัดเข้ามาในบ้าน  ส่วนข้อเสียของธรณี
ประตูคือ เร่ืองอุบัติเหตุ  สะดุดล้ม  ยิ่ง
บ้านท่ีมี เด็กและคนชราจะต้องระวัง  
สว่นธรณีประตท่ีูประตหูลงับ้านเพ่ือไม่ให้
ทรัพย์ไหลออก  สันนิษฐานว่าน่าจะใช้
ป้องกันสิ่งท่ีอยู่นอกบ้านไม่ให้ไหลเข้า
บ้านมากกวา่  

15 ประตูเปิดเข้าหรือเปิดออก 
     ประตเูปิดออกจะขดัทรัพย์เงินทองไม่
เข้าบ้าน แต่การเปิดประตูเข้า (ผลักเข้า
ไป) กระแสจะไหลล่ืนมากกว่าเพราะถ้า
ประตูเปิดออก (ดึงออกมา) กระแสการ
ไหลเข้าจะต้องหยุดอยู่หน้าประตเูพ่ือดึง
ประตูให้เปิดออก 230   ประตูเปิดเข้าจะ
สะดวกในการใช้งานได้มากกว่า  แต่มี
ข้อเสียอยู่ตอนเดินออกไม่สะดวก เสีย
พืน้ท่ีภายในบ้านบริเวณหน้าประตเูพราะ
ต้องเผ่ือพืน้ท่ีให้บานประตูเปิดเข้า อีกทัง้
ไมส่ามารถท าประตมูุ้งลวดเหล็กดดัได้ 

ขึน้กับความเช่ือของเจ้า 
ของ 

แปลน ข้อ 
แนะน า 

16 ประตูหน้าต่างท่ีมีมากเกินไป  แปลน ได้ 

                                                   
230 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเตมิบ้าน, 177. 
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องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

     ควรมีให้พอเหมาะแก่การใช้สอย  
บางบ้านอาจจะชอบบ้านโปร่ง มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวกจึงเจาะหน้าตา่ง  ประตจูน
ท าให้ก าแพงบ้านแทบไม่เหลือผนงัให้ติด
รูปภาพเลย  บ้านพวกนีถื้อว่าเจ้าบ้านท า
มาหากินมาได้ก็หายหมด  เงินทองไหล
ออกหมด231 

17 หันทิศของประตูหน้าบ้านตามหลัก
ปากัว  โดยทัง้แปดทิศแทนความหมาย
ต่างกันไปคือ ต าแหน่งทิศ ท่ี ดี  4  ทิศ 
ต าแหนง่ทิศท่ีไมดี่ 4 ทิศ 

ขึน้กับความเช่ือของเจ้า 
ของ 

แปลน ได้ 

ประตูภายในบ้าน 

1 ประตูหลังท่ีเปิดไปสู่ท่ีคับแคบหรือ
มืดครึม้ 
คล้ายกับประตทูางเข้าด้านหน้า  เพราะ
แทนโชคลาภทางอ้อมต่างๆ จะดีขึน้  ถ้า
ประตหูลงัเปิดไปสู่ทางเดินโล่งๆ กว้างอนั
เป็นสญัลกัษณ์ของโอกาสเติบโตทางการ
เงินท่ีดีกว่าการเปิดไปสู่ผนังซึ่งปิดกัน้
อยา่งคบัแคบ232 

ห้ามประตหูลงัท่ีเปิดไปสู่
ท่ีคบัแคบหรือมืดครึม้ 

แปลน ได้ 

2 ประตูท่ีไม่ได้ใช้ 
      เป็นประตูท่ีตายแล้วอาจก่อให้เกิด

ห้ามมีประตท่ีูไมไ่ด้ใช้ แปลน ได้ 

                                                   
231 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 97. 
232 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 84. 
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ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

การทะเลาะเบาะแว้งของคนภายใน
ครอบครัวได้เป็นเสมือนสิ่งท่ีกีดขวางการ
ไหลเข้าสูต่วับ้านของกระแสช่ี 
      การแก้ไข แขวนกระจกเงาไว้ท่ีบาน
ประตท่ีูปิดตายกระจกจะช่วยให้ประตดูมีู
ความลกึมากขึน้233 

3 ลูกบิดประตูท่ีกระทบกันเวลาเปิด
ประตู 
     เปรียบเทียบเสมือนฟันท่ีขบกัน  ท า
ให้เกิดความขดัแย้งในครอบครัวได้ 
       การแก้ไข  แต้มจุดสีแดงในระดับ
สายตาท่ีบานประตูซึ่งเปิดลูกบิดของ
ประตจูะไปกระแทกกับลูกบิดของประตู
อีกบานหนึง่234 

ห้ามให้ลกูบิดประตท่ีู
กระทบกนัเวลาเปิดประต ู

แปลน ได้ 

4 ประตูท่ีเปิดผิดด้าน 
เปิดไปเจอผนงัท าให้ช่ีผู้ ท่ีอยู่อาศยัติดขดั 
ส่งผลกระทบต่อโชคลาภ  อาจเ กิด
ปัญหาทัง้ร่างกายและอารมณ์ได้235 
     การแก้ไข 
1.เปล่ียนบานพบัประตเูสียใหม่  เพ่ือเปิด
บานประตไูปอีกด้านหนึง่ 

ประตหู้ามเปิดผิดด้าน แปลน ได้ 

                                                   
233 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 87. 
234 Ibid., 86. 
235 Ibid., 83. 
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ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

2.แขวนกระจกเงาท่ีผนงั  เพ่ือลวงตาว่ามี
เนือ้ท่ีเพิ่มมากขึน้ 
3.ติดดวงไฟหรือกระดิ่งไว้  เวลาเปิด
ประตก็ูจะมีเสียงอยา่งอตัโนมตัิ 

5 ประตูท่ีประจันหน้ากันแต่เหล่ือมกัน
เล็กน้อย   
อาจก่อให้เกิดปัญหาสขุภาพ  อาชีพและ
ปัญหาภายในครอบครัวได้  ประตเูต็มไป
ด้วยพลงัช่ีในทางร้าย  เช่น  การลอบกัด  
ลกัษณะนีจ้ะท าให้ช่ีของผู้ ท่ีอยู่อาศยัเสีย
สมดลุอยา่งแฝงเร้น 
การแก้ไข โดยแขวนเคร่ืองประดับหรือ
ของตกแต่งในระดบัสายตาท่ีกรอบบาน
ประต ู ซึง่คนเห็นได้ง่าย236 

ห้ามให้ประตท่ีู
ประจนัหน้ากนัแตเ่หล่ือม
กนัเล็กน้อย 

แปลน ได้ 

6 ประตูท่ีประจันหน้ากันแต่เหล่ือมกัน
อย่างเหน็ได้ 
ส่งผลร้ายตอ่สุขภาพความสมัพนัธ์ของผู้
อยู่อาศัยเพราะท าให้มองเห็นภาพท่ีลึก
ไม่เท่ากัน  ส่งผลให้ซ่ีเกิดความไม่สมดุล
เหมือนกบัมีสาตยาวข้างหนึ่งและสายตา
สัน้ข้างหนึ่ง  ในด้านหนึ่งผู้อยู่อาศยัจะมี
ความรู้สึกถึงการขยายตัวกว้างแต่อีก

ห้ามให้ประตท่ีูประจนั 
หน้ากนัแตเ่หล่ือมกนั
อยา่งเห็นได้ชดั 

แปลน ได้ 

                                                   
236 บวัแก้ว  ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่อาศัย, 118. ; 

Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 86. 
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เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ด้านหนึ่งกลับมีความรู้สึกถึงความใจ
แคบ  ดังนัน้ร่างกายและอารมณ์จะไม่
สมดลุกนั 
 การแก้ไข  แขวนกระจกเงาหรือรูปภาพ
ตรงผนังส่วนท่ีเหล่ือมกัน  เพ่ือให้เกิด
ภาพลวงตาว่าบริเวณนัน้ขยายกว้างจะ
ท าให้ช่ีของผู้อยูอ่าศยัสมดลุมากขึน้237 

7 ประตูท่ีประจันหน้ากันแต่บานหน่ึง
ใหญ่กว่าอีกบ้านหน่ึง  
      อาจเกิดผลดีหรือผลร้ายขึน้กับสถาน 
การณ์ตา่งๆเป็นส าคญั 
       ประตูบานใหญ่เปิดไปสู่ห้องท่ีใหญ่
กว่า  เช่น   ห้องนอนหรือห้องนัง่เล่นและ
ประตูบานท่ีเล็กกว่าเปิดไปสู่ห้องท่ีเล็ก
กวา่ เชน่ ห้องน า้หรือห้องแตง่ตวั 
       ประตูบานใหญ่เปิดไปสู่ห้องท่ีเล็ก
กวา่ เชน่ห้องน า้ ห้องครัวหรือห้องแตง่ตวั
และประตูบานเล็กเปิดไปสู่ห้องท่ีใหญ่
กว่า เช่นนีแ้ล้วไม่ดีเพราะมีค าพูดของ
ชาวจีนท่ีว่า “ใหญ่กินเล็ก” ช่ีของห้องท่ี
ใหญ่กวา่จะครอบง าห้องท่ีเล็กกวา่ 
การแก้ไข  แขวนกระจกเงาไว้บนประตู
บานใหญ่เพ่ือสะท้อนห้องนอนเข้าไปท่ีตวั

ห้ามประตตูรงกนัและตา่ง
ขนาดกนั 
ถ้ากรณีมีตา่งขนาดกนั
ประตท่ีูใหญ่เปิดไปสูห้่อง
ท่ีมีความส าคญักวา่ห้องท่ี
ประตเูล็ก 

แปลน ได้ 

                                                   
237 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 86. 



178 
 
ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ประตูเพ่ือให้ดูเสมือนประตูทัง้สองบาน
เปิดไปสูห้่องนอนด้วยกนัทัง้คู่238 

8 ประตูเฉียงด้านบนหรือประตูอยู่ใต้
เพดานที่เอียงลาด   
หากมีอะไรบางอย่างท่ีเฉียงก็จะส่งผลให้
บางสิ่ งบางอย่าง เ ฉียง เ อียงและอยู่
นอกเหนือจากความคาดหมายเกิดขึน้ได้
เสมอ239 
การแก้ไข  ให้แขวนม่านท่ีมีชายห้อยลง
มาเป็นพู่เล็ก จากประตคูานหรือผนงัเพ่ือ
ตดัสว่นท่ีเฉียงลงมาให้ดเูป็นเส้นตรง 

ห้ามมีประตเูฉียงด้านบน
หรือประตอูยูใ่ต้เพดานท่ี
เอียงลาด 

แปลน ได้ 

9 สัดส่วนระหว่างประตูกับหน้าต่างเป็น 
1ต่อ 3 
      การรักษาสมดุลระหว่างส่วนท่ีเป็น
แสงและส่วนร่ม  ความสมดุลยังควร
สะท้อนจากสัดส่วน ระหว่างประตูกับ
หน้าต่างในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 รวมทัง้
ความสมดุลกับขนาดและความสูงของ
ห้อง  ห้องขนาดใหญ่จะถ่ายเทอากาศได้
ดีกว่าห้องเล็ก  แต่ไม่ควรเป็นห้องท่ีใหญ่

ความสมดลุสดัสว่น
ระหวา่งประตกูบัหน้าตา่ง
เป็น 1ตอ่ 3 
 

แปลน ได้ 

                                                   
238 Ibid., 87. 
239 บวัแก้ว  ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่อาศัย, 119. 
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ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

หรือสูง เ กินไปจะส่งผลเสียต่อความ
สมดลุ240  ความสมัพนัธ์ของประตแูละ
หน้าตา่งเปรียบเสมือนความสมัพนัธ์ของ
พอ่แมแ่ละลกู ประตหูมายถึงปากของพ่อ
แม่   ควรมีความส าคัญกว่าหน้าต่างท่ี
หมายถึ ง ปากลูก   ห ากห น้ าต่ า ง มี
ความส าคญักว่า ส่งผลให้ลูกๆไม่เช่ือฟัง
พ่อแม่และท าให้ลูกเป็นช่างวิพากษ์ 
วิจารณ์และชอบโต้แย้งพอ่แม่241 
การแก้ไข  ให้แขวนกระดิ่ง โมบาย หรือ
ระฆังเล็กไว้เหนือประตู  ท าให้เวลาเปิด
ประตทูกุครัง้จะได้เสียง 

10 ประตูหันไปตามทศิปากัว 
ทิศของประตูก าหนดโชคชะตาผู้ พัก
อาศัยได้   ท าให้ได้รับโชคลาภประเภท
ตา่งๆ แตกตา่งกนัออกไป242 
ทิศเหนือ สง่ผลทางด้านธุรกิจ 
ทิศใต้  สง่ผลด้านช่ือเสียงและเกียรตยิศ 
ทิศตะวนัออก สง่ผลด้านครอบครัวท่ีดี  
ทิศตะวันตก  ส่งผลทางด้านลูกหลาน

ขึน้อยู่กบัความต้องการ
ของเจ้าของบ้านวา่
ต้องการจะหนัทิศใด 

ขึน้อยู่
กบัแต่
ละ

บคุคล 

ได้ 
(ภาพ) 

                                                   
240 Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home , 48. 
241 บวัแก้ว  ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่อาศัย, 91. ; 

Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 91-92. 
242 Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 152. 
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องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

เป็นผู้ ท่ีมีช่ือเสียงและมีปัญญา 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  ส่งผลทางด้าน
ผู้ มี สติ ปัญญาดีและ มีความ รู้ความ 
สามารถมาก 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ส่งผลด้านความ
มัง่คัง่ 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ส่งผลทางด้าน
เดินทางไกล- มีความสนใจกับสิ่งต่างๆ 
นอกบ้าน 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ส่งผลทางด้าน
คูค่รองท่ีดี 

หน้าต่าง 

1 หน้าต่างที่ดีควรเปิดออก 
     เปิดออกด้านนอกได้จนสุดบาน  มี
รูปทรงโค้งหรือแปดเหล่ียมเป็นหน้าตา่งท่ี
ดีท่ีสดุ 243 ท าให้กระแสช่ีเข้ามาหมนุเวียน
ภายในได้มาก  เกือ้หนุนผู้ อาศยัและท า
ให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพท่ีดีขึน้
ด้วย244 

หน้าตา่งท่ีดีควรเปิดออก แปลน ได้ 
(ภาพ) 

2 ห้ามใช้หน้าต่างบานเล่ือน ห้ามใช้หน้าตา่งบานเล่ือน แปลน ได้ 

                                                   
243 บวัแก้ว  ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่อาศัย,122 ; หล่ี

เหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยบ้านและส านักงานเพื่อ

ความส าเร็จทางธุรกิจ, 105. 
244 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 91. 
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ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

การเปิดก็เปิดไม่เต็มท่ีจะปิดก็ปิดไม่สนิท
จะท าให้ผู้ อ่ืนมองคนท่ีอาศัยอยู่ในบ้าน
แห่งนีด้้วยสายตาท่ีผิด   คนในบ้านจะ
ได้รับกระแสช่ีเพียงคร่ึงเดียวเทา่นัน้ 

 

3 ห้ามหันหน้าต่างไปทางทศิตะวันตก 
ความแตกต่างของภูมิอากาศและภูมิ
ประเทศจะก าหนดความจ าเป็นท่ีตา่งกัน  
แต่หน้าท่ีหันไปทางทิศตะวันตกจะท า
อันตรายต่อ ช่ีของผู้ ท่ี อยู่อาศัย  แสง 
อาทิตย์ท่ีแผดแสงจากทิศตะวันตกมี
ลักษณะข่มอย่าง รุนแรงท าให้ ศีรษะ  
อารมณ์พลุง่พลา่นอยา่งไมมี่เหตผุล 
การแก้ไข  แขวนลูกแก้วคริสตลับอลเพ่ือ
แสงแผดจ้าให้กลายเป็นสีรุ้งกินน า้ จะท า
ให้ทัง้ห้องดีขึน้พลงัชีวิตช่ี 

ห้ามหนัหน้าตา่งไปทาง
ทิศตะวนัตก 

แปลน ได้ 

4 หน้าต่างไม่ควรมีมากเกินไป 
การมีหน้าต่างมากเกินไปหมายถึงเงิน
ทอง ท่ีท ามาหา ไ ด้ ร่ั ว ไหลออกหมด  
เหมือนชีวิตคู่ท่ีแม้ว่าจะหาเงินเก่งแต่มี
เร่ืองต้องใช้เงินจนเก็บไม่อยู่  ท าให้ไม่มี
เวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและกนัส่งผลให้ชีวิต
จืดชืดและห่างเหินกัน  หน้าต่างท่ีมีทุก
ด้านเป็นฮวงจุ้ยของศาลพระภมูิ245 

-หน้าตา่งไมค่วรมีมาก
เกินไป 
-ต้องค านงึถึงทิศของ
แสงอาทิตย์ 

แปลน ได้ 
(ข้อแนะ
น า) 

                                                   
245 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 91. 



182 
 
ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 
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เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

5 กรอบหน้าต่างด้านบน  ควรอยู่สูง
กว่าผู้ท่ีอยู่อาศัยคนท่ีสูงสุดในบ้าน 
      ท าให้ช่ีของผู้ ท่ีอยู่อาศยัลดต ่าลงกดข่ี
ช่ีเจ้าบ้านเอาไว้ท าให้มองการณ์ไกลและ 
โอกาสต่างๆของผู้ ท่ี อยู่อาศัยพลอย
หายไป246 

ขนาดมาตรฐานอยู่ท่ี 2 ม. 
ขึน้ไป 

แปลน ได้ 

บันได 

1 บันไดตรงกับประตูหน้าบ้าน 
      ไม่เหมาะสมกับบ้านอยู่อาศัยแต่
เหมาะสมกับบ้านประ เภทท าธุ ร กิจ 
โรงแรม ภัตตาคาร หรือห้าง  บันไดจะ
ปลอ่ยให้ช่ีและเงินทองไหลออก247 

ไมว่างต าแหนง่บนัไดตรง
กบัประตหูน้าบ้าน 

แปลน ได้ 
(ภาพ) 

2 ต าแหน่งบันไดขึน้อยู่กับทางเข้าเป็น
หลัก 
ถ้าประตอูยูท่างซ้าย บนัไดจะอยูท่างขวา 
ถ้าประตอูยูท่างขวา บนัไดจะอยูท่างซ้าย 
ถ้าประตูอยู่ทางตรงกลาง บันไดจะอยู่
ทางขวาหรือซ้ายก็ได้248 

ต าแหนง่บนัไดขึน้อยู่กบั
ทางเข้าเป็นหลกั 

แปลน ได้ 

3 ต าแหน่งบันไดที่ ดี ในบ้านมี 3   . 
ต าแหน่ง249 

-การเรียกซ้ายขวานัน้
เรียกอยูใ่นบ้านแล้วหนั

แปลน ได้ 

                                                   
246 เร่ืองเดียวกนั 
247 เร่ืองเดียวกนั 
248 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 95. 
249 บวัแก้ว  ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยท่ีอยู่อาศัย,120. 
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มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ด้านหน้าบ้าน (ห้ามตรงกับประตูใหญ่) 
อยู่ใกล้กับทางเข้า   เม่ือเข้าบ้านก็ขึน้
บันไดได้เลย  ท าให้สะดวกสบายมาก  
สามารถวางบัน ไดไ ด้ทั ง้ บ้ าน เ ด่ียว 
ทาวน์เฮาส์ 
ด้านข้าง (ตามหลักเสือขาวมังกรเขียว) 
ด้านซ้ายคือมังกรเขียวต้องเคล่ือนไหว 
หรือเพศชาย  มังกรเป็นสัญลักษณ์ของ
โชคลาภ  บนัไดคือทางเข้าออกหรือทาง
ขึน้ลง เก่ียวพันอย่างมากกับชะตาบ้าน
และชีวิตคน 
ด้านหลัง  (ต าแหน่งดิน )  โดยวาง ท่ี
ต าแหน่งซ้ายหรือขวาก็ได้เหมาะส าหรับ
ตกึแถว  ทาวน์เฮาส์  

หน้าไปทางหน้า 
- ต าแหนง่บนัไดอยูส่่วน
หน้าบ้านห้ามตรงทางเข้า 
- ต าแหนง่บนัไดด้านข้าง
ให้ไว้ทางซ้าย (มงักร) 

4 ต าแหน่งบันไดไม่ควรจะให้มองจาก
นอกบ้านแล้วเห็นตัวบันไดอย่าง
ชัดเจน250 
  ไม่ควรเป็นจุดเดน่ควรวางในต าแหน่งท่ี
ไม่สามารถมอง เห็นไ ด้จากบริ เ วณ
ทางเข้า  การท่ีคนในบ้านมีความเคล่ือน 
ไหวอะไร    คนภายนอกย่อมรู้หรืออีกนยั
หนึง่ไมส่ามารถเก็บความลบัได้  ลกัษณะ

-บนัไดไมค่วรจะให้มอง
จากนอกบ้านแล้วเห็นตวั
บนัไดอยา่งชดัเจนต้องไม่
เป็นจดุเดน่ 

แปลน ได้ 

                                                   
250 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยบ้านและ

ส านักงานเพื่อความส าเร็จทางธุรกิจ, 108. 
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มือ 
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ภาพ 

เช่นนีท้ าให้บ้านมีเร่ืองลักขโมยน้อยอยู่
เป็นประจ า 

5 ต าแหน่งบันไดไม่ไว้กลางบ้าน251 
จุดศูนย์กลางของบ้านเป็นต าแหน่งท่ี
ส าคญัท่ีสดุ  ถ้าสร้างบนัไดไว้ตรงจดุนีจ้ะ
ท าให้ส่วนต่างๆ ของแยกออกจากกัน  
ท าลายความรู้สึกร่วมของคนในบ้านเป็น
ผลให้ความสัมพันธ์จืดจาง  อาจถึงกับ
สร้างความแตกแยกได้  มีผลให้ผู้ อยู่
อาศัยเป็นโรคหัวใจหรือมีปัญหาทาง
การแพทย์อ่ืนๆ ภายในเวลา 2-3 ปี  

ต าแหนง่บนัไดไมไ่ว้
กลางบ้าน 

แปลน ได้ 

6 ห้ามวางบันไดไว้ทิศเหนือและทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ 252 
     ทิศเหนือ เ ป็นทิศศักดิ์สิท ธ์ิคนจีน
โบราณเช่ือว่าเทพเจ้าอยู่ทิศเหนือและ
ข่าวหรือค าแนะน าจะมาจากทิศเหนือ  
โดย เฉพาะส าหรับนักเดินทางท่ีมองไป
ยงัดาวเพ่ือให้เป็นเคร่ืองน าทาง 
     บนัไดท่ีอยู่ทางทิศเหนือส่งผลให้เกิด
ส่วนกลวงขึน้ท่ีทิศเหนือ ซึ่งเป็นผลต่อ
ความสามคัคีของครอบครัวเพราะจะท า
ให้คนในปกครองไม่เช่ือฟังและสูญเสีย

ห้ามวางบันไดไว้ในทิศ
เหนือและทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ 
 

แปลน ได้ 

                                                   
251 เร่ืองเดียวกนั, 97. 
252 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 110. 
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โชคลาภ 
      ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เก่ียวพันกับ
สิทธิอ านาจ  บนัไดท่ีอยู่ในต าแหน่งนีจ้ะ
ท าให้ส่วนของบ้านนีก้ลวง เช่นเดียวกับ
ทิศเหนือ 

7 บันไดห้ามสร้างไว้นอกบ้าน253 
     บนัไดเป็นสภาพท่ีเคล่ือนไหว (หยาง)
ในสภาพท่ีลาดเอียงซึ่งก่อให้เกิดกระแสท่ี
เคล่ือนไหวท่ีรุนแรง 
ข้ อ เ สีย คือ  เ ร่ื องความปลอดภัย ใน
ทรัพย์สิน  โจรสามารถมองเห็นช่อง
ทางเข้าบ้านได้ทัง้ชัน้บนและลา่ง 
      ผลเสียในเชิงจิตวิทยา  จะท าให้
ความสมัพนัธ์ของคนในบ้านลดน้อยถอย
ลงเพราะคนท่ีอยูด้่านลา่งจะเดนิขึน้ไปชัน้
บนเลยโดยไม่ต้องผ่านชัน้ล่าง  ความ 
สมัพนัธ์แบบตา่งคนตา่งอยู ่   

ห้ามมีบนัไดไว้นอกบ้าน แปลน ได้ 

8 บันไดควรกว้าง สว่าง เพดานไม่ต ่า
จน เกินไปและไม่ชัน254 
นอกจากจะท าความล าบากให้แก่ผู้ ท่ีขึน้
ลงบนัไดแล้ว  บนัไดท่ีมืดและแคบ  ช่ีจะ

บนัไดควรกว้าง สวา่ง 
เพดานไมต่ ่า  ลกูตัง้ลกู
นอนได้สดัสว่น 

แปลน ได้ 
(ข้อ 

แนะน า) 

                                                   
253 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนร่วม

, 87 - 92. 
254 เร่ืองเดียวกนั, 97. 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ถกูปิดกัน้ 
9 บันไดท่ีทอดตรงขึน้มาสู่ห้องนอน

ใหญ่255 
   การไหลเวียนของช่ีบริเวณหน้าห้องท่ี
ก่อสภาพไม่สมดุล  ช่ีจะรุนแรงและเป็น
ภัยได้  ยิ่งประตูใกล้บนัไดมากเท่าไหร่ก็
ยิ่งมีผลกระทบมากขึน้เท่านัน้เหตผุลทาง
รูปธรรมท่ีเห็นได้ชดั คือเร่ืองความปลอด 
ภัย โอกาสท่ีจะเกิดอุบตัิเหตุจากการตก
บันได    ยกเว้นถ้าระยะห่างระหว่าง
ประตกูบับนัไดมาก 

ห้ามมีบนัไดท่ีทอดตรง
ขึน้มาสูห้่องนอนใหญ่ 

แปลน ได้ 
(ข้อ 

แนะน า) 

10 ห้องท่ีอยู่ใต้บันได256 
ใต้บันไดไม่ควรน ามาท าเป็นห้องหลัก  
เชน่ ห้องนอนถือวา่เป็นต าแหน่งท่ีอบัโชค  
ควรท าเป็นห้องเก็บของหรือห้องส้วมจะ
ดีกวา่ 
บนัไดเปรียบเป็นมงักรต้องคู่กับน า้จึงจะ
เป็นมังกรท่ีแข็งแกร่ง  สามารถถ่ายทอด
พลังได้สมบูรณ์  ส่งผลให้คนในบ้านนีมี้
สุขภาพแข็งแรง  นอกจากนีแ้ล้วยังอาจ
ท าเป็นห้องเก็บของหรือท่ีวางรองเท้า 

ห้องท่ีอยูใ่ต้บนัไดควรเป็น
ห้องท่ีไมส่ าคญั เช่นห้อง
เก็บของ ห้องน า้ 

แปลน ได้ 

                                                   
255 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเตมิบ้าน), 48. 
256 เร่ืองเดียวกนั, 49. 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

11 บันไดต้องมีลูกตัง้257 
    ขัน้บนัไดควรจะมัน่คงแข็งแรงและไม่มี
รอยโหว่เพราะจะท าให้เงินทองร่ัวไหล
ออกไป   ช่ีสามารถเล็ดลอดไปได้และไม่
ไหลเวียนขึน้ด้านบ้าน 

บนัไดต้องมีลกูตัง้ 
 

แปลน ได้ 
(ข้อ 

แนะน า) 

12 บันไดวน258 
       ส านักปากัว-หลอซู   ฮวงจุ้ ยหมวก
ด าและหล่ีเหล่ียน  กล่าวว่า  บนัไดวนดู
คล้ายคลึงกับสว่านโดยเฉพาะถ้าอยู่ใน
ต าแหน่งแห่งความมั่งคั่ง   เพราะจะ
ทะลวงความมัง่คัง่ให้หมดสินไปจากบ้าน 
      ส านักหล่ีเหยินขุน  กล่าวว่าบนัไดท่ี
วนเป็นวงกลมหมายถึง ความสมบูรณ์
พร้อมพิจารณาในแง่ของการออกแบบก็
จะเป็นการประหยดัเนือ้ท่ีและยงัไมมี่ส่วน
เก่ียวข้องในแง่โชคดีหรือโชคร้าย 

เกิดความขดัแย้งจากการ
ตีความไมส่ามารถสรุปได้ 

แปลน ได้ 
(ข้อ 

แนะน า) 

13 บันไดโค้ง259 
ดูสง่างามเป็นบันไดท่ีดีท่ีสุด  หมุนวน
อยา่งนุม่นวลขึน้ไปด้านบน 

ต้องเป็นบ้านขนาดใหญ่
เทา่นัน้ 

แปลน ได้ 
(ข้อ 

แนะน า) 
14 จ านวนขั้นบันไดจากล่างสุดถึงชั ้น เกิดความขดัแย้งในวิธีนบั แปลน ได้ 

                                                   
257 เร่ืองเดียวกนั, 57. 
258 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนร่วม

, 90-91. 
259 เร่ืองเดียวกนั. 
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องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

บนสุดเป็นเลขค่ี260 
     เลขคู่หมายถึงคนตาย  ควรสร้างให้
ลงเลขคี่ อาทิ 3,7,9,11 ยกเว้นเลข 5 ซึ่งมี
ความหมายถึง 5 ภูติ  ซึ่งถือว่าไม่ดี  สอด 
คล้องกับคติความเช่ือเร่ืองการสร้างบ้าน
ตามประเพณีไทยโบราณ 
   วิธีนบัขัน้บนัได มีหลายวิธี 
   - นับ 1 ท่ีก้าวแรก ไม่นับพืน้ล่างชาน
พกัและพืน้ชัน้ 2 
   - นบัชานพกัและพืน้ด้วย 
   - นบัสว่นท่ีเป็นชอ่งวา่งระหวา่งบนัได 
   - นบัโดยก้าวเท้าไหนขึน้ก่อนก็ให้ไปจบ
เท้านัน้บนชัน้สอง   เช่น  ก้าวเท้าซ้ายขึน้
ก่อน  เท้าท่ีเหยียบพืน้ชัน้สองก็ต้องเป็น
เท้าซ้าย 

ขัน้บนัได (ข้อ 
แนะน า) 

15  บันไดลักษณะขึน้ไปทางตรงและ
แยกออกไปตามระเบียงซ้ายขวา261 
     เป็นการสร้างความสมดุลของบนัได
แต่ไม่เหมะกับบ้านพักอาศยั   เพราะจะ
ส่งผลเสียถึงสุขภาพและฐานะเงินทอง  
ควรจะสร้างในอาคาร ท่ีท าธุ ร กิจจึ ง

ไมเ่หมาะกบับ้าน แปลน ได้ 
(ข้อ 

แนะน า) 

                                                   
260 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 110. ; Lillian Too, The 

Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 129. 
261 Lillian Too, Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 128. 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

เหมาะสมกวา่ 
16 บ้านอาศัยขนาดกลางและเล็กควรมี

บันไดเพียงอันเดียว262 
     บ้านหลังหนึ่งเปรียบเสมือนเมืองๆ 
หนึง่   การมีบนัไดหลายอนัเปรียบเสมือน
การมีเมืองเดียวแต่มีการปกครองหลาย
อยา่งซึง่จะสร้างความวุ่นวายหรือสมาชิก
ในบ้านจะแบง่พวก 

บ้านอาศัยขนาดกลาง
และเล็กควรมีบนัไดเพียง
อนัเดียว 
 

แปลน ได้ 
(ข้อ 

แนะน า) 

17 ขนาดกว้างของบันไดควรจะสมดุล
กับขนาดของตัวบ้านคือประมาณ 1 
ใน 3 263 
    เช่น  ถ้าบ้านกว้าง 3 เมตร  บนัไดควร
มีขาดกว้าง  100 ซม. เคล็ดฮวงจุ้ยบอก
ว่าบันไดท่ีดีควรมีตัวเลข 105 ซม.หรือ 
126 ซม. 

ขนาดกว้างของบนัไดควร
จะสมดลุกับขนาดของตวั
บ้านคือประมาณ 1 ใน 3 
 

แปลน ได้ 
(ข้อ 

แนะน า) 

พืน้ 

1 พืน้ท่ีมีหลายระดับ264 
     พื น้ ต้อง เ รียบไม่ข รุ ขระ เ ป็นค ล่ืน
ขัน้บนัได 
    บ้านท่ีมีหลายระดับ   ผู้ อาศัยจะมี

- ในชัน้หนึง่ไมค่วรมี  
 หลายระดบั 
- บ้านท่ีมีพืน้เรียบสองชัน้
จะดีท่ีสดุ 

แปลน 
รูปตดั 

ได้ 

                                                   
262 Evelyn  Lip, Feng Shui for Home, 54. 
263 Ibid, 55. 
264 Kirsten  Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 

32. 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ประสบการณ์ท่ีขึน้ๆ ลงๆ หลายครัง้  ชีวิต  
อารมณ์และธุรกิจจะผนัแปรต้องต่อสู้กับ
ความยากล าบากอยู่ ใ นกฎ เ กณฑ์
เดียวกับบันไดนั่นคือ  ระดับต่างๆ ยิ่ง
กว้างขวางก็ยิ่ง ดี  เพราะท าให้ผู้ ท่ีอยู่
อาศัยเ กิดความปลอดภัยและมั่นคง
มากกวา่ 
     บ้านท่ีมีพืน้เรียบสองชัน้จะดีท่ีสดุ  ใน
กรณีพืน้ท่ีต่างระดบั   ระดบัพืน้บริเวณท่ี
รับประทานอาหารควรสงูกว่าหรือเท่ากบั
ระดับพืน้บริเวณรับเพ่ือให้ช่ีของผู้ ท่ีพัก
อาศัยสู ง ก ว่ า ช่ี ข อง แขก ท่ีม า เ ยื อน   
นอกจากนีย้ังไม่ควรให้ห้องนอน  ห้อง
ครอบครัวและห้องหนังสืออยู่ต ่ากว่า
ระดบัพืน้ด้วยเหตผุลเดียวกนั 
     บ้านสูง  เปรียบเสมือนปลูกบ้านต้อง
มีท่ีพึ่งพิงและไม่ควรเล่นระดับเกิน 3 
ระดับ เพราะทัง้สามระดับนีคื้อ ฟ้า คน 
ดินมากกว่านีจ้ะเป็นชัน้ของนรกท่ีเป็นท่ี
อยูอ่าศยัของภตูผีปีศาจ 

- พืน้ท่ีต่างระดับบริเวณ
ทานอาหารต้องสูงกว่า
ระดบัพืน้บริเวณรับแขก 
- บ้านท่ีเลน่ระดบัท่ีควรให้
ด้านหน้าต ่าไล่ระดับไป
หลงั 
 
 
 
 
- บ้านสูงไม่ควรเล่นระดบั
เกิน 3 ระดบั 

2 ห้องท่ีมีหลายระดับ265 
   การลดหลั่นจากระดับหนึ่งไปสู่ อีก

   ถ้าในห้องถูกแบ่งออก 
เป็นหลายระดบั ควรตัง้ไว้

แปลน 
รูปตดั 

ได้ 

                                                   
265  มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 97. 
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องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ระดบัหนึง่  ถ้าหากขัน้ห่างมากว่าหนึ่งขัน้
แล้วอาจเป็นผลร้ายต่อสุขภาพ  อาชีพ
ของผู้ ท่ีอาศยัได้ 
      วิธีท่ีดีท่ีสุดคือท าขัน้ให้กว้างและน า
ต้นไม้มาตัง้ข้างๆ 

ในระดับบนสุดแต่ต้อง
ไม่ให้อยู่ในมมุท่ีอึดอบัคบั
แคบมากเกินไป 

3 ระดับพืน้ห้องครัวกับห้องน า้จะต้อง
ต ่ากว่าพืน้บ้าน266 
   ห้องครัว  ต้องท าความสะอาดบ่อย  
การท าพืน้ให้ต ่ากว่าพืน้บ้านเพ่ือการท า
ความสะอาดพืน้ครัว  ไม่กระทบกับ
พืน้บ้านนัน่เอง 
    ห้องน า้  ใช้เป็นท่ีอาบน า้ต้องท าความ
สะอาดบอ่ย  พืน้ห้องจงึต ่ากวา่พืน้บ้าน 

พื น้ ห้องครัวกับห้องน า้
จะต้องต ่ากวา่พืน้บ้าน 

แปลน 
รูปตวั 

ได้ 

4 ระดับพืน้ท่ีเหมาะสม 267 
    ให้กระแสช่ีไหลล่ืนไม่สะดุด   ไม่
ติดขัด  เดินเหินสะดวกเหมาะแกการใช้
งานภายในบ้าน 
     ความต่างของระดับไม่ควรเกิน 15 
ซม. หรือประมาณหนึ่งก้าวของการเดิน
ปรกต ิ
    ระดบัท่ีความต่างน้อยเกินไป  เช่น  5 

ความต่างระดับไม่ควร
เกิน 15 ซม.หรือประมาณ 
1 ก้าวของการเดนิปรกต ิ

แปลน ได้ 

                                                   
266 เร่ืองเดียวกนั, 87. 
267 เร่ืองเดียวกนั, 88-90. 

 



192 
 
ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ซม.อาจท าให้คนเดินสะดุดง่าย  เพราะ
มองเห็นแล้วแทบไมแ่ตกตา่งกนั 
    ระดบัท่ีความต่างท่ีมากเกินไปก็ท าให้
เกิดการเดินไม่ได้จังหวะในการก้าวขา  
คนเดินต้องค่อยๆ ระวงัในการก้าว ท าให้
เดนิไมส่ะดวก 

5 ห้องใต้ดนิ268 
   ห้องใต้ดินถือเป็นส่วนกลาง  ถ้าห้องใต้
ดินอยู่กลางบ้านท าให้ครอบครัวแตก
ความสามคัคีเพราะ ท าให้ศนูย์กลางบ้าน
กลวง 

ห้ามมีห้องใต้ดนิอยู ่
ต าแหนง่กลางบ้าน 

แปลน 
 

ได้ 

ระเบียงบ้าน 

1 ขนาดของระเบียงบ้าน269 
   อยา่ท าระเบียงท่ีย่ืนออกมาจากตวับ้าน  
เกินกว่าคร่ึงหนึ่งของตวับ้าน  ท าให้บ้าน
เสียสมดลุ  สามีกรรยาท่ีอาศยัอยู่มกัจะมี
ปากเสียงกันอยู่เป็นประจ า ควรมีขนาด
และสดัสว่นท่ีเหมาะสมกบัตวับ้าน 

ห้ามมีระเบียงย่ืนออกมา
จ า ก ตั ว บ้ า น เ กิ น ก ว่ า
คร่ึงหนึง่ของตวับ้าน 

แปลน ได้ 
(ข้อ 

แนะน า) 

2 ระเบียงบ้านรับลม270 
    ต าแหน่งท่ีดี  ควรอยู่ทางทิศใต้  ทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้     ทิศตะวันตกเฉียง

-ต าแหนง่ของระเบียงท่ีรับ
ลมควรเลือกอยูท่างทิศใต้ 
  ตะวนัออกเฉียงใต้ 

แปลน ได้ 
(ข้อ 

แนะน า) 

                                                   
268 เร่ืองเดียวกนั, 92. 
269 Gill Hale, your home : enhancing energies for home and, 152. 
270 Lillian Too, 129. 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ใต้  เพราะเป็นทิศท่ีให้ประโยชน์เร่ืองรับ
ลมโดยเฉพาะ 
   การมีระเบียงรับลมย่อมดีกว่าหน้าตา่ง
ท่ีรับลม  เพราะจะมีช่องทางลมท่ีใหญ่
กวา่  โดยเฉพาะระเบียงท่ีอยู่ชัน้บนจะท า
ให้อากาศบริเวณชัน้บนมีการไหลเวียนท่ี
ดี  เพราะลมจะวิ่งผ่านระเบียง  กระจาก
ไปทั่วชัน้บนปรับความสมดุลในเ ร่ือง
อากาศเป็นอยา่งดี 

ตะวนัตกเฉียงใต้ 
-มีระเบียง รับลมย่อมดี 
กวา่หน้าตา่งท่ีรับลม 

3 ระเบียงบ้านที่ไม่ได้ใช้271 
     ระเบียงบ้านท่ีไม่ได้ออกไปใช้  ปล่อย
ทิง้ไว้ให้เส่ือมโทรม   ตะไคร่ขึน้เขียวเพาะ
เ ป็นเ ชื อ้ รา เกาะผนังปูนจนด า   พื น้
ระเบียงเต็มไปด้วยฝุ่ นไม่ออกไปท าความ
สะอาด   
   ระเบียงเป็นท่ีรับน า้ฝน  อาจเกิดท่อ
ระบายน า้อุดตันและรับแสงแดดโดย 
เฉพาะระเบียงท่ีเป็นพืน้ปูน   เม่ือแสง 
แดดตกกระทบจะเก็บความร้อนเอาไว้
แล้วคลายความร้อนออกมาถึงไม่มากก็
จะมีผลกระทบต่อคนในห้องได้  ยกเว้น
ระเบียงจะได้มีการจดัแต่งให้มีต้นไม้เพ่ือ
ลดแสงแดด 

ระเบียงควรถูกใช้งานไม่
ควรปลอ่ยทิง้ 

แปลน ได้ได้ 
(ข้อ 

แนะน า) 

                                                   
271 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 98. 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

คานและจนัทนั 

1 คานและจันทันท่ีอยู่เหนือศีรษะ272 
  ห้องนอน ต าแหน่งคานท่ีอยู่เหนือเตียง
นอน 
- บริเวณศีรษะ ท าให้ผู้ ท่ีอาศยัปวดศีรษะ 
- บริเวณท้อง  ท าให้ผู้ ท่ีอยู่อาศยัเป็นโรค
แผลในกระเพาะและโรคล าไส้ 
- บริเวณเท้า  ท าให้ผู้ ท่ีอยู่อาศัยเกิด
อาการเข่าอ่อนแรงเป็นครัง้คราวอาจเกิด
ปัญหาท าอะไรไมส่ะดวกเทา่ท่ีควร 
  ห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร 
บริเวณเหนือเตาหรือโต๊ะรับประทาน
อาหาร  ท าให้ผู้ ท่ีอยู่อาศัยเกิดสูญเสีย
ทางการเงินโดยเฉพาะเงินท่ีให้คนอ่ืนยืม
ไปจะไมไ่ด้คืน 
   ห้องท างาน  เหนือโต๊ะท างานท าให้ผู้
อยู่อาศยัเกิดอาการอ่อนเปลีย้เพลียแรง  
ความคดิสร้างสรรค์อดุตนั 
   ทางเดิน  บริเวณท่ีจ ากัดคบัแคบ  เช่น 
ห้องโถงหรือทางเดินยาวหน้าห้องจะดกัช่ี
ท่ีดีหรือโชคเอาไว้เท่ากับแทรกแซงการ
ไหนเวียนของช่ีตลอดทัว่ทัง้บ้าน 
   เ จ้า ท่ีสิ่ งศักดิ์สิท ธ์ิ   ท่ีดูแลคุ้ มครอง

ห้ามวางต าแหน่งท่ีส าคญั
ตา่งๆอยูใ่ต้คาน 

แปลน ได้ 
(ค า 

แนะน า) 

                                                   
272 เร่ืองเดียวกนั, 60-62. 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

สมาชิกในบ้าน   ถ้าตัง้อยูใ่ต้คานจะท าให้
ต้องรับภาระหนักตามไปด้วยและจะ
ส่งผลกระทบมาสู่สมาชิกภายในบ้าน ให้
มีแตเ่ร่ืองยุง่ยากใจตลอดเวลา 
การแก้ไข 
1.ย้ายเตียงนอน โต๊ะ หรือเตาออกจากใต้
คาน 
2.ข่มคุณสมบัติของคาน ท าให้ช่ีแทรก
ผ่านด้านล่างเชิงสัญลักษณ์โดยแขวน
ขลุ่ยไม้ไผ่ท่ีผูกริบบิน้สีแดงเอาไว้สองเลา
ในลักษณะท าให้เกิดเคร่ืองหมายปากัว
กบัคานเป็นการลอกเลียนเอาสญัลกัษณ์
ท่ีเป็นมงคล 
3.ระบายสีแดงตลอดแนวคาน 
4.ให้ติดฝ้าเพดานท่ีท าด้วยวสัดท่ีุโปร่งใส
และติดดวงไปไว้เหนือศีรษะเพ่ือให้ ช่ี
หมนุเวียนอยา่งราบร่ืน 

2 การวางคานเป็นเลขค่ี273 
    ควรจะวางคานเป็นเลขคี่  หากเป็นเลข
ค่ี  หากเป็นเลขคู่จะท าให้เกิดสิ่งไม่ดี
ต่างๆ นาน และมีวิญญาณร้ายแอบเข้า
มาสิง   
วิธีแก้ไข  บ้านท่ีมองเห็นคานให้ตีฝ้า

- คานควรเป็นเลขคี ่
-มีฝ้าเพดาน 

แปลน ได้ 
(ข้อ 

แนะน า) 

                                                   
273 เร่ืองเดียวกนั, 65. 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

เพดานปิดคาน 
ก าแพงและเพดาน 

1 ก าแพง274 
เปรียบเสมือนกับเกราะคุ้มกันท่ีจะคอย
ป้องกันอันตรายต่างๆ จากภายนอก
ให้แก่ผู้ ท่ีอยู่ อาศัยและยังก่อใ ห้ เ กิด
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย  ผู้ ท่ีอาศยัอยู่
ในบ้านควรจะนั่งหันหลังพิงก าแพง
เพ่ือท่ีจะสามารถมองเห็นภาพต่างๆ 
ภายในห้องได้อยา่งชดัเจน 
 

ค าแนะน าต าแหน่ง ท่ี ดี
ส าหรับผู้ อาศยัอยู่ควรจะ
นั่งหันหลังบังพิงก าแพง
ในการท ากิจกรรมตา่งๆ 

แปลน ได้ 
(ข้อ 

แนะน า) 

2 เพดาน275 
    เพดานเฉียงจะก่อให้เกดแรงกดดนัท่ี
แตกต่างกันต่อท่ีว่างข้างใต้  ส่วนท่ีต ่า
กวา่จะสง่แรงกดดนัมากวา่สว่นท่ีสงู 
    เพดานควรสูงอย่างสง่างามและสว่าง
ไสว  เพดานท่ีมีพืน้ท่ีจ ากัดคบัแคบจะท า
ให้ช่ีของผู้ ท่ีอยู่อาศยัอ่อนก าลังลงท าให้
เกิดความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้า  ห่อเห่ียว
ท้อแท้และมักปวดศีรษะ  เพดานห้องท่ี
ต ่ากว่า 8 ฟุต  นัน้บ้านคนอเมริกันถือว่า
ต ่าไป 

เพดานไม่คว รต ่ า กว่ า 
2.40 เมตร 

รู ป ตั ด 
รูปด้าน 

ได้ 
(ข้อ 

แนะน า) 

                                                   
274 มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 23. 
275 เร่ืองเดียวกนั, 27-29. 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

เหลี่ยมเสาตรงมุม 

1 เหล่ียมเสาตรงมุมที่ยื่นออกมา276 
    เป็นโครงสร้างท่ีไม่ดีเพราะคล้ายคลึง
กบัมีดแหลมหรือนิว้ท่ีชีม้ายงัผู้ ท่ีอยู่อาศยั
อย่างกล่าวโทษ  คุกคาม   และเป็น
อนัตรายตอ่ผู้ ท่ีอยูอ่าศยั   
การแก้ไข 
1.แขวนกระจกเงาท่ีด้านหนึ่งของเหล่ียม
เสาหรือทัง้สองด้านเพ่ือลบเหล่ียม 
2.ปลกูไม้เถาไม้เลือ้ยปกคลมุขอบคม 
3.แขวนคริสตลับอลไว้ข้างหน้า 

ห้ามให้ผนงัเป็นสนัมมุ แปลน ได้ 
(ข้อ 

แนะน า) 

2 เสากลมดีกว่าเสาเหล่ียม277 
   ปล่อยให้ช่ีไหนเวียนรอบตัวเสาอย่าง
ราบเรียบ  เสาเหล่ียมจะขดัขวางช่ีและยงั
มีขอบคมท่ีชีม้ายงัผู้ ท่ีอาศยัอย่างคกุคาม
อีกด้วย 
     การแก้ไข 
1.ติดกระจกเงาไว้ท่ีเสาเหล่ียมทัง้ส่ีด้าน
เพ่ือช่วยเกือ้หนนุช่ีให้ไหลเวียนต้องแน่ใจ
วา่ปิดเสาอยา่งมิดชิด 
2.แขวนเถาไม้เลือ้ยท่ีมุมเสาทัง้ส่ีเพ่ือลบ

เสาควรเป็นเสากลม แปลน ได้ 

                                                   
276 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเตมิบ้าน, 48. 
277 เร่ืองเดียวกนั, 49. 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ขอบคม 
3 ห้ามมีเสาลอยกลางบ้าน278 

      จะต้องอยู่ต าแหน่งกลางบ้านไม่ใช่
เสาลอยท่ีอยู่มุมไหนของบ้านก็ได้  ซึ่ง
บ้าน ท่ี มี เสาลอยอยู่ กลาง บ้านพอดี
คอ่นข้างยาก 
      ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายบ้านไป 
กรณีท่ีพบบอ่ยคืออาคารพาณิชย์ท่ีเดิมมี
ห้องแถวเดียว  เม่ือขยายออกเป็นสอง
ห้อง ทบุก าแพงทะลเุป็นห้องเดียวกนั เสา
กลางระหวา่งห้องลอยเดน่ขึน้กลางห้อง 
    กลางบ้านถือเป็นต าแหน่งหัวใจของ
บ้าน  เชน่เดียวกบัของคน  การมีเสาลอย
ก็เท่ากับปักเสาเข้ากลางหัวใจจะส่งผล
กระทบตอ่เจ้าของบ้าน 
    วิธีแก้ไข คือหาตู้หรือโต๊ะมาต้องแนบ
กบัเสากลางบ้านเพ่ือไมใ่ห้เสาลอย 
    หากมองในเชิงหลกัเชิงกายภาพ  เสา
ท่ีลอยกลางบ้านจะเป็นตวัขวางทางเดิน
ภายใน  การจดัวางของภายในท าได้ยาก
ไม่ ล งตัวห รื อจัด แ ล้ วดู ไ ม่ ส วย ง าม  
โดยเฉพาะบ้านท่ีมีขนาดเล็กจะเห็น
ผลกระทบท่ีชัดเจนกว่าบ้านท่ีมีขนาด

ห้ามมีเสาลอยกลางบ้าน 
 

แปลน ได้ 

                                                   
278 เร่ืองเดียวกนั, 50-51. 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ใหญ่ 
ความเฉียงเอียง 

1 ความเอียงของคาน ผนังหรือประตู279 
    เป็นลางบอกถึงอุบตัิการณ์แปลกๆ ท่ี
เกิดขึน้อย่างไม่คาดหมาย  การเปล่ียน 
แปลงอยา่งกะทนัหนัอาจกลายเป็นความ
หายนะได้ 
       ถ้าเป็นประตท่ีูเปิดไปสู่ห้องนอนหรือ
ห้องน า้ผู้ ท่ีอยู่อาศัยจะเกิดเจ็บป่วยด้วย
โรคท่ีประหลาดไมค่าดคดิมาก่อน 
การแก้ไข 
1.มีวิธีการแก้ไขท่ีจะถ่วงความสมดุลให้
กลบัสูป่กติหรือให้กลบัแสดงผลดีตอ่ตวัผู้
ท่ีอาศยั  ส าหรับคานหรือเพดานท่ีเอียง
ให้แขวนมา่นท่ีมีพูห้่อย มา่นหรือติดคิว้ไม้ 
เพ่ือตดัส่วนท่ีเอียงหรือเฉียงให้กลายเป็น
แนวตรงหรือท าให้เกิดแนวเฉียงเอียง
เสริมขึน้มาอีกด้านหนึง่ให้สมดลุกนั 
2.แขวนคริสตัลบอลไว้ทัง้สองฟากของ
ประตโูดยให้ห่างจากประตปูระมาณหนึ่ง
หลา  ส าหรับทางเดินยาวหน้าห้องท่ีมี
ลกัษะเฉียงเอียง ให้แขวนคริสตลับอลไว้
สามลกูตลอดความยาวของคาน 

ห้าม 
-มีเพดานเฉียงเอียง 
-ผนงัท่ีเอียง 
-ประตท่ีูเฉียงเป็นส่ีเหล่ียม
คางหม ู

แปลน 
รูปตดั 

ได้ 

                                                   
279 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเตมิบ้าน, 49. 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

    ผนังในห้องเฉียงเอียงทัง้ด้าน  การ
ไหลเวียนของช่ีจะติดอยู่ในมมุท่ีน้อยกว่า 
90 องศา ให้ติดดวงไฟหรือวางต้นไม้ใน
มมุท่ีแหลมเพ่ือชว่ยให้ช่ีไหลเวียน  

อื่นๆ 

1 ช่องแสงกลางบ้าน280 
     ช่องแสงเป็นตวัท าลายหวัใจของบ้าน  
ท าให้เจ้าของบ้านเป็นโรคหวัใจร่ัว  แสงท่ี
พุง่จากหลงัคาลงสูพื่น้ล่างภายในบ้านจะ
ก่อให้เกิดผลดี-ผลเสียได้ 
     ผลดี  จะท าให้บ้านดูโปร่งสว่าง  ไม่
มืดทบึ  ซึง่สว่นใหญ่จะเหมาะกบับ้านท่ีมี
ขนาดใหญ่เพราะบ้านใหญ่   ส่วนรับแสง
บริเวณกลางบ้านจะมีน้อย   การพึ่งพา
แสงจากหน้าตา่งอยา่งเดียวคงไมพ่อ 
     ผลเ สียถ้าบ้านท่ี มีขนาดเล็ก เช่น 
ทาวน์เฮาส์  ถ้ามีช่องแสงกลางบ้าน  ตวั
บ้านจะได้รับแสงมากเกินไป   บ้านสะสม
ความร้อนเอาไว้  ส่งผลกระทบต่อสุข 
ภาพของคนในบ้านได้  โดยเฉพาะใน
เวลากลางคืนบ้านจะคลายความร้อน
ออกมาท าให้นอนหลบัไม่สบายได้   อย่า
ท าหลังคาโปร่งแสงกลางบ้านท่ีมีขนาด

บ้ า น ขน าด เ ล็ ก   เ ช่ น  
ทาวน์เฮาส์ไม่ควรมีช่อง
แสงกลางบ้าน 
ถ้ามีไม่ควรมีขนาดเกิน
กว่า 1 ใน 5 ของพืน้ท่ีทัง้
ทัง้หมด 

แปลน ได้ 

                                                   
280 เร่ืองเดียวกนั, 60. 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

ใหญ่กว่า 1 ใน 5 ของพืน้ท่ีหลังคาทัง้ 
หมด 

2 น า้ดีเข้ามังกรเขียว  น า้เสียออกมังกร
ขาว281 
       ใ ห้น า้ ไหลเข้าบ้านทางด้านซ้าย
(มังกร) เม่ือใช้สอยจนกลายเป็นน า้เสีย
ให้ไหลออกทางด้านขวา(เสือ) เพราะ
ต าแหน่งมังกรในทางฮวงจุ้ ย  ถือเป็น
ต าแหน่งท่ีเปิดรับสิ่งดีๆ เข้าสู่บ้านและ
เป็นต าแหนง่ท่ีใหญ่กวา่ต าแหนง่เสือ 
    การใช้น า้สมัยก่อน ไม่ มี ระบบท่อ
เหมือนอย่างปัจจุบัน   แต่จะใช้น า้จาก
ธรรมชาติ  การเจาะร่องน า้ภายในบ้าน
จะมองเห็นทัง้น า้ดีน า้เสีย  เพราะฉะนัน้
การจดัระบบน า้เข้าออกจึงมีความส าคญั
มาก 

ปัจจุบันน า้จะผ่านระบบ
ท่อทัง้หมด  ผลกระทบ
เร่ืองกลิ่นหรือน า้เน่า  คน
ในบ้านไม่สามารถรู้ไ ด้  
ยกเว้นเกิดกรณีท่ออุดตนั  
ทอ่แตง่จงึจะมีผลกระทบ 

แปลน 
สขุาภิ
บาล 

ได้ 

3 
 
 

งานระบบไฟฟ้า282 
      แสงสว่างบง่บอกถึงพลงัจึงควรใส่ใจ
ว่าควรจะวางในจดุใดของบ้านบ้าง  ชีวิต
เป็นหยางท่ีเคล่ือนไหวและน าโชคลาภมา
สู่ตัวบ้าน  การจัดระบบไฟฟ้า  เช่น ไฟ
หน้าประตูรัว้  ไฟหน้าประตูบ้าน  ไฟ

มีแสงสว่างในทุกจุดของ
บ้าน 

แปลน ได้ 

                                                   
281 มาโนช  ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 92. 
282 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเตมิบ้าน, 48 
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ตารางท่ี 19 รายละเอียดข้อก าหนดของฮวงจุ้ยหลายส านกัประเดน็องค์ประกอบของบ้าน (ตอ่) 

องค์ประกอบของบ้าน 

ข้อ นิยามหลักการฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ของซินแส 
เคร่ือง
มือ 

อธิบาย
เชิงกาย 
ภาพ 

สนาม  ไฟห้องนอน  ไฟห้องน า้  ไฟห้อง
ท างาน  ไฟบนัไดและไฟระเบียง 

4 ห้ามมีสวนดนิกลางบ้าน283 
       สวนท่ีอยู่ใจกลางบ้านนัน้แทนท่ีจะ
น าเอาความสดช่ืนของมวลแมกไม้มา  
อาจจะน าความหายนะมาสู่ครอบครัว
โดยไมรู้่ตวั   เพราะดินท่ีน าเข้ามาในบ้าน
ทางฮวงจุ้ยถือว่าเป็นสิ่งท่ีสกปรกซึ่งตาม
สขุอนามยัก็ถือวา่ดนิเป็นท่ีอยูข่องเชือ้โรค
ตา่งๆ รวมทัง้แมลงหลายชนิดก็อาศยัอยู่
ในดนิ  ซึง่ถ้าน าดนิเข้าไปในบ้านจะท าให้
ตดิเชือ้โรคจากดนิได้ง่าย 
      ส่วนต้นไม้ท่ีน าเข้าไปปลูกนัน้  ตอน
กลางคืนจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมา  ท าให้อากาศของบ้านเต็มไป
ด้วยก๊าซชนิดนี ้

ห้ามมีสวนดินกลางบ้าน 
วิธีท่ีดีปลอดภัยคือ ปลูก
ใสก่ระถางต้นไม้ 

แปลน ได้ 

 
จากรายละเอียดของข้อก าหนดฮวงจุ้ ยหลายส านักขององค์ประกอบทางโครงสร้าง 

(ตารางท่ี 19) พบประเด็นท่ีสามารถอธิบายฮวงจุ้ ยในเชิงกายภาพได้จ านวน 65 ข้อ และพบ
ประเดน็ข้อยดัแย้งฮวงจุ้ยรวม 7 ข้อยอ่ย  โดยรายละเอียดจะกลา่วในสว่นถดัไป 

 
 
 

                                                   
283 เร่ืองเดียวกนั, 77. 
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แนวทางในการท าข้อมูลฮวงจุ้ยท่ีสามารถวิเคราะห์ในเชิงกายภาพมาพัฒนาเป็นโปรแกรม 
 จากการศึกษาพบว่าข้อมูลฮวงจุ้ ยทัง้หมด 239 ข้อ มีข้อมูลฮวงจุ้ ยท่ีสามารถ
วิเคราะห์ฮวงจุ้ยในเชิงกายภาพเพ่ือน ามาพฒันาเป็นโปรแกรม ได้ส่ีหวัข้อหลกัดงันี ้ 
 1. หลกัการจดัวาง สามารถวิเคราะห์ฮวงจุ้ยในเชิงกายภาพได้ 11 ข้อ  
 2. หลกัการรูปร่าง สามารถวิเคราะห์ฮวงจุ้ยในเชิงกายภาพได้ 9 ข้อ 
 3. พืน้ท่ีห้องและการจดัวางเคร่ืองเรือน  สามารถวิเคราะห์ฮวงจุ้ยในเชิงกายภาพได้ 
142 ข้อ 
 4. องค์ประกอบของบ้าน สามารถวิเคราะห์ฮวงจุ้ยในเชิงกายภาพได้ 65 ข้อ 
 โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลฮวงจุ้ยท่ีได้จะสามารถแสดงผลในรูปแบบการอธิบายด้วย
รูปภาพประกอบ  และส่วนไม่สามารถอธิบายด้วยภาพจะท าการแสดงผลเป็นข้อมูลแนะน า มี
รายละเอียดดงันี ้
 1. หลกัการจดัวาง สามารถแสดงผลในรูปแบบการอธิบายด้วยรูปภาพประกอบ  9 ข้อ 
และ แสดงผลเป็นข้อมลูแนะน า 2 ข้อ 
 2. หลักการรูปร่าง – รูปทรง สามารถแสดงผลในรูปแบบการอธิบายด้วยรูปภาพ
ประกอบ  3 ข้อ และ แสดงผลเป็นข้อมลูแนะน า 6 ข้อ 

 3. พืน้ท่ีห้องและการจดัวางเคร่ืองเรือน  สามารถแสดงผลในรูปแบบการอธิบายด้วย
รูปภาพประกอบ   112  ข้อ และ แสดงผลเป็นข้อมลูแนะน า 30 ข้อ 
 4. องค์ประกอบของบ้าน จะสามารถแสดงผลในรูปแบบการอธิบายด้วยรูปภาพ
ประกอบ  50 ข้อ และ แสดงผลเป็นข้อมลูแนะน า  15 ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 



204 
 
3. สรุปความขัดแย้งของฮวงจุ้ยหลายส านัก 

ความขัดแย้งจากข้อย่อยของฮวงจุ้ ย พิจารณาตามข้อก าหนดท่ีให้มา   หากเป็น
ข้อก าหนดท่ีตีความแล้วไม่สอดคล้องกัน  มีผลในทางตรงกันข้ามจะถือว่ามีความขดัแย้งกัน  ซึ่ง
ความขดัแย้งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัจจยัด้านความเช่ือจากต่างส านกั  วิธีการของแต่ละส านกั
ตา่งกนั  การอ้างอิงเหตผุลท่ีตา่งกนัและพบประเดน็ท่ีสรุปไมไ่ด้ 

ข้อก าหนดของฮวงจุ้ยพบทัง้หมด 239 ข้อ  ความขดัแย้งท่ีพบทัง้หมด 24 ข้อ คิดเป็น 
10 เปอร์เซ็นต์ แยกตามส่ีประเด็นคือ    หน่ึง หลักการจัดวางพบความขดัแย้ง 6 ข้อย่อย   สอง 
รูปร่าง-รูปทรงไมพ่บความขดัแย้ง    สาม พืน้ท่ีห้องและการจดัวางเคร่ืองเรือนพบความขดัแย้ง 11 
ข้อย่อย (พืน้ท่ีด้านหน้าเกิดความขดัแย้ง 3 ข้อ ห้องนอนเกิดความขดัแย้ง 5 ข้อ และห้องครัวเกิด
ความขดัแย้ง 3 ข้อ)   ส่ี องค์ประกอบทางโครงสร้างของบ้านพบความขดัแย้งรวม 8 ข้อ (ส่วนประตู
ทางเข้าเกิดความขัดแย้ง 6 ข้อและบนัไดเกิดความขัดแย้ง 2 ข้อ) สรุปความขัดแย้งของฮวงจุ้ ย
หลายส านกัมีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ความขัดแย้งของฮวงจุ้ยหลายส านักในส่วนหลักการจัดวาง 
 พบประเด็นความขดัแย้งอย่างชดัเจนเป็นปัจจยัด้านความเช่ือ ดวงชะตา ฤกษ์

ยาม เวลา  และตวับคุคลซึ่งไม่สามารถอ้างเหตผุลทางวิทยาศาสตร์ได้ สิ่ง ท่ีพบตัง้แตข้่อท่ี 5-11 มี
จ าจ านวน 6 ข้อย่อย  การจดัวางผงับ้านตามเสือขาวและมงักรเขียว   การจดัวางผงับ้านตามทิศ
ดาว  9  ยคุ   การจดัวางโดยดทูิศสมพงศ์กบัดวงชะตาบ้าน   การจดัวางผงับ้านตามรูปแบบยนัต์
ปากวั  การจดัวางผงับ้านวิธีสถานการณ์ชีวิต   การจดัวางผงับ้านวิธีปากวั-หลอซู  และการจดัวาง
ผังบ้านใช้ปากัว 3 ประตู   หลักการจัดวางของฮวงจุ้ ยส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กับผู้ ปฏิบัติวงจุ้ ยว่าผู้
ปฏิบตัิคนนัน้สงักดัส านกัใด   ซึ่งผู้ ปฏิบตัิฮวงจุ้ยบางส านกั   สามารถประยกุต์ใช้หลกัการท่ีมีอยู่ได้   
การน ามาใช้นีข้ึน้อยู่การอ้างอิงแตล่ะส านกัท่ีต้องอาศยัความเช่ือส่วนบคุคลประกอบการพิจารณา   
มีรายละเอียดดงันี ้

3.1.1. หลักการเสือขาวและมังกรเขียว กับ หลักการปากัว 3 ประตู   
 เร่ิมท่ีประตทูางเข้า   โดยหลกัเสือขาวมงักรเขียวจะให้ประตอูยู่ทางด้าน

ซ้ายมือเสมอ (ยืนในบ้านหนัไปทางหน้าบ้าน) หลกัการนีจ้ะเน้นว่ากระแสช่ีท่ีไหลเข้ามาจะต้องอยู่
ด้านมงักรเขียวและเปรียบเทียบกับเพศชายแข็งแรงกว่าเพศหญิง   ท าให้ประตทูางเข้าจะต้องอยู่
ด้านมังกรเขียวเท่านัน้    ส่วนหลักปากัว 3 ประตูจะเปรียบเทียบต าแหน่งประตูทางเข้าแทน
ความหมายในเร่ืองอาชีพ (กลาง)   คนช่วยเหลือ (ขวา)   และความรู้ (ซ้าย) จะเห็นได้ว่าการน า
หลกัการทัง้สองไปใช้นัน้จะมีความแตกตา่งอยา่งสิน้เชิง 
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 สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจยันีคื้อ  โปรแกรมจะแสดงข้อมลูการจดัวางตามหลกัหลกัเสือขาวมงักรเขียวและหลกัปากัว 
3 ประต ูเพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้ใช้โปรแกรมพิจารณาปรับเปล่ียนด้วยตนเอง 

3.1.2. การจัดวางผังบ้านตามทิศของดาว 9 ยุคกับการจัดวางโดยดูทิศ
สมพงศ์กับดวงชะตาบ้านท่ีมีหลักอยู่ท่ีทศิหลังบ้าน   

  โดยการจัดวางผังบ้านตามทิศดาว 9 ยุค   โดยยึดระบบสุริยะ (มี
ความส าคญัท่ีดาวพฤหสัและดาวเสาร์) ท่ีการเคล่ือนไหวของดาวเคราะห์ส่งผลกระทบตอ่ธรรมชาติ
และการเคล่ือนไหวของสนามแม่เหล็กโลก   นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงประจ าปี เดือน 
สปัดาห์และวนั    การเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของสนามแม่เหล็กโลกยงัเกิดทกุย่ีสิบปีด้วย  ซึ่ง
ได้จดัเป็นตารางตามทิศดาว 9 ยคุ  โดยจะยดึทิศหลงับ้านหนัไปตามทิศนัน้ๆ   ส่วนหลกัการจดัวาง
โดยดทูิศสมพงศ์กับดวงชะตาเกิดต้องมีปีเกิดของเจ้าของบ้านแล้วดตูรงว่าอยู่ท่ีทิศใด   ในการใช้
หลักการทัง้สองสามารถเกิดกรณีท่ีขดัแย้งกันได้  เช่น  ปัจจุบนัอยู่ในปี 2556  ทิศหลังบ้านตาม
ตารางดาว 9 ยคุให้ทิศหลงับ้านเป็นทิศตะวนัออกเฉียงใต้    

 สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจัยนีคื้อ   โปรแกรมน าหลักการจัดวางโดยดูทิศสมพงศ์กับดวงชะตาเกิดต้องมีปีเกิดของ
เจ้าของบ้านมาวิเคราะห์หาต าแหนง่ 

3.1.3. การจัดวางผังบ้านตามรูปแบบยันต์ปากัว   
 การจัดวางผังบ้านวิธีสถานการณ์ชีวิต   การจัดวางผังบ้านวิธีปากัว -

หลอซูท่ีมีหลักการหาต าแหน่งท่ีเหมาะส าหรับบ้านโดยแบ่งพืน้ท่ีในบ้านออกเป็น 9 ส่วน ( เป็น
ตารางส่ีเหล่ียม 9 ช่อง)  เร่ิมจากการจัดวางผังบ้านตามรูปแบบยันต์ปากัวจะบอกต าแหน่งท่ี
เหมาะสมท่ีควรจะอยูส่ าหรับสมาชิกภายในบ้าน   การจดัวางผงับ้านวิธีสถานการณ์ชีวิตจะบอกถึง
สถานการณ์ท่ีเกิดจากความใฝ่ฝันในแต่ละด้านของชีวิต   ส่วนการจดัวางผงับ้านวิธีปากัวหลอซู
ต้องมีปีเกิดของเจ้าของบ้านเพ่ือหารหสัเลข  ซึ่งรหัสเลขนัน้จะบอกต าแหน่งท่ีดี 4 ต าแหน่งและ
ต าแหน่งท่ีไม่ดี 4 ต าแหน่ง   การจัดวางผังบ้านตามรูปแบบยันต์กัวและการจัดวางผังบ้านวิธี
สถานการณ์ชีวิตนัน้จะสอดคล้องกันดี   แต่สิ่งท่ีขัดแย้งจะเกิดขึน้ในกรณีท่ีต าแหน่งท่ีไม่ดี 4 
ต าแหน่งของหลกัการจดัวางผงับ้านวิธีปากัว-หลอซู  นัน้อาจจะไปสอดคล้องกบัต าแหน่งท่ีควรจะ
อยู่ของต าแหน่งท่ีเกิดจากจดัวางผงับ้านตามรูปแบบยนัต์ปากัวและจดัวางผงับ้านวิธีสถานการณ์
ชีวิตจะเห็นได้วา่การน าหลกัการทัง้สามไปใช้อาจจะมีการขดัแย้งกนัได้ 
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          สรุปการแก้ไขของข้อขดัแย้งท่ีน าไปใช้ในการพฒันาโปรแกรมของงานวิจยันีคื้อ
โปรแกรมจะแสดงข้อมูลการจัดวางผังบ้านวิธีปากัว-หลอซูท่ีมีหลักอยู่การหาต าแหน่งท่ีเหมาะ
เหมาะสมท่ีควรจะอยู่ส าหรับสมาชิกภายในบ้าน   เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ ใช้โปรแกรมพิจารณา
ปรับเปล่ียนด้วยตนเอง 

 

3.2 ความขัดแย้งของฮวงจุ้ยหลายส านักในส่วนพืน้ท่ีห้องและการจัดวาง 
เคร่ืองเรือน 

 จากข้อมูลฮวงจุ้ย 13 ส านกั ในส่วนพืน้ท่ีห้องและการจดัวางเคร่ืองเรือน 139 
ข้อ พบความขดัแย้งในพืน้ท่ีด้านหน้า  ห้องนอนและห้องครัวท่ีขดัแย้งกนัเอง  เน่ืองจากต่างส านกั
กัน 3 ข้อ และความขัดแย้งจากข้อเดียวกันแต่อ้างอิงเหตุผลท่ีต่างกัน 4 ข้อ    สามารถแยก
รายละเอียดตามห้องตา่งๆดงันี ้ พืน้ท่ีส่วนด้านหน้า  ขดัแย้งจากต่างส านกั 1 ข้อ คือ ระเบียงหน้า
บ้านท่ีกว้าง ควรมีความกว้างไม่เกิน 1.9 เมตร  ขดัแย้งกับระเบียงท่ีเป็นจมูกเล็กแคบ  ห้องนอน
ขดัแย้งเน่ืองจากตา่งส านกั 1 ข้อ  และอ้างอิงเหตผุลท่ีตา่งกัน 1 ข้อ  ห้องครัวขดัแย้งเน่ืองจากตา่ง
ส านกั 1 ข้อและอ้างอิงเหตผุลท่ีตา่งกนั 1 ข้อ 

3.2.1. พืน้ท่ีส่วนด้านหน้า  
  ส่วนพืน้ท่ีส่วนด้านหน้า ประกอบด้วยเร่ืองขนาดรูปร่างของระเบียง
ทางเข้าและโถงทางเข้าท่ีคบัแคบหรือมืดครึม้    มีรายละเอียดดงันี ้

 1. เร่ืองขนาดรูปร่างของระเบียงทางเข้า  จากข้อท่ี 2 ตารางท่ี 18 
ระเบียงหน้าบ้านท่ีกว้าง  ควรมีความกว้างไม่เกิน 1.9 เมตร  ระเบียงบ้านสมัพันธ์กับฐานะและ
เครดติทางสงัคมของเจ้าของบ้านอย่างแนบแน่น  ถ้าระเบียงกว้างเกิน 1.9 เมตร  จะท าให้เจ้าบ้าน
สญูเสียเครดติท่ีเพียรสร้างมาด้วยความเหน่ือยยาก  ไม่ได้เล่ือนต าแหน่งและไม่สามารถปรับตวัให้
เข้ากบัสงัคมได้284 กบัข้อท่ี 3 รูปร่างรูปทรงของบ้าน เรียกวา่บ้านท่ีมีจมกูเล็กแคบนัน้ทางด้านหน้าดู
แคบจนดคูล้ายคลงึกบัจมกูท่ีปิดกัน้มิให้ช่ีเข้าบ้านได้โดยสะดวก   ดงันัน้ผู้อยู่อาศยัจึงอาจมีปัญหา
ทางการเงินขึน้ได้  มมุท่ีแคบเหมือนลกูธนอูาจคกุคามเจ้าของบ้านได้285 

                                                   
284 หล่ีเหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยบ้านและ

ส านักงานเพื่อความส าเร็จทางธุรกิจ, , 246. 
285 Sarah  Rossbach, Interior Design with Feng Shui . 
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 วิเคราะห์ประเด็นทัง้สองพบความขดัแย้ง  ในเร่ืองขนาดของส่วนท่ีเป็น
ระเบียงในส่วนท่ีแคบกับระยะท่ีระบุไว้   การน ามาใช้นีข้ึน้อยู่กับการอ้างอิงของแต่ละส านกัและ
ต้องอาศยัความเช่ือสว่นบคุคลประกอบการพิจารณาเป็นหลกั 

 สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจยันีคื้อ   โปรแกรมจะแสดงข้อมลูระเบียงทัง้สองประเด็นท่ีขดัแย้งกนั    เพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้ ใช้
โปรแกรมพิจารณาปรับเปล่ียนด้วยตนเอง 

 

 2. เร่ืองแก้ไขโถงทางเข้าท่ีคบัแคบหรือมืดครึม้  โดยการใช้กระจกติดผนงั 
เพ่ือเกิดความรู้สึกกว้างขึน้ไป  ขดัแย้งกับหลกัการประตท่ีูเปิดมาเจอผนงักระจกด้านในเกิดความ
ขดัแย้งตา่งส านกัใน 3 ข้อดงันี ้

     ข้อท่ี 8 ประตูทางเข้า (หัวข้อองค์ประกอบทางโครงสร้าง) ท่ีเปิดมา
ประจนั หน้ากบัผนงั   เปรียบผนงัเป็น “ก าแพงอิฐ” ให้แก้ไขโดยแขวนกระจกเงาไว้บนผนงัเพ่ือสร้าง
ความรู้สกึท่ีลวงตาวา่มีเนือ้ท่ีกว้างขวางมากขึน้ 

     ข้อท่ี 9 ห้ามติดกระจกท่ีผนังตรงข้ามประตูใหญ่เข้าบ้าน (หัวข้อ
องค์ประกอบของบ้าน ) เพราะกระจกสะท้อนช่ีท่ีดีไม่ให้ไหลเข้าบ้าน วิธีแก้ไขคือย้ายกระจกเงาไป
อยูท่ี่อ่ืน 

     ข้อท่ี1 ทางเข้าท่ีคบัแคบหรือมืดครึม้ (หวัข้อพืน้ท่ีห้องและการจัดวาง
เคร่ืองเรือน) ให้การแก้ไขโดยแขวนกระจกไว้ท่ีผนงัเพ่ือเกิดความรู้สกึกว้างขึน้ 

    พิจารณาทัง้สามข้อแล้ว  ประเด็นท่ีเปิดมาประจันหน้ากับผนัง  และ
ทางเข้าท่ีคับแคบหรือมืดครึม้ถูกตีความหมายการแก้ไขด้วยกระจกเงาแล้วยังผลให้เกิดความ
ขดัแย้งในประเดน็ห้ามตดิกระจกท่ีผนงัตรงข้ามประตใูหญ่เข้าบ้านของฮวงจุ้ยอีกส านกัทนัที 

   สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจยันีคื้อ  โปรแกรมจะแสดงข้อมลูโถงทางเข้าท่ีคบัแคบหรือมืดครึม้โดยการใช้กระจกติดผนงั
ทัง้สามประเดน็ท่ีขดัแย้ง    เพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้ใช้โปรแกรมพิจารณาปรับเปล่ียนด้วยตนเอง 

3.2.2. ห้องนอน เกิดความขัดแย้งต่างส านักใน 2 ข้อ 
ประกอบด้วยการวางต าแหน่งห้องนอน   และความเช่ือการหันทิศหัว

เตียง (อ้างอิงเหตผุลท่ีตา่งกนั) มีรายละเอียดดงันี ้
1.  เร่ืองการวางต าแหน่งห้องนอน ขดัแย้งเน่ืองจากต่างส านกัมี 4 ข้อ ท่ี

ขดัแย้งโดยแยกย่อยเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีหนึ่งประกอบด้วยข้อ 2 วางต าแหน่งห้องนอนท่ีมุม
บ้านขดัแย้งกบัข้อ 3 วางต าแหน่งห้องนอนใหญ่อยู่กลางบ้าน  กลุ่มท่ีสองประกอบด้วยข้อ 5 พืน้ท่ี
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ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของบ้านเป็นต าแหน่งห้องนอนท่ีดีตามหลกัปากวักบัข้อ 6 ห้องห้ามอยู่ทาง
ทิศตะวนัตกเฉียงใต้และทิศตะวนัออกเฉียงเหนือเพราะเป็นทิศประตผีู 

 วิเคราะห์กลุ่มท่ี 1 ข้อ 2-3 จะพบความขดัแย้งซึ่งการเลือกมาปฏิบตัิต้อง
ขึน้อยู่กบัผู้ปฏิบตัิฮวงจุ้ยว่าสงักดัส านกัใดก็เลือกใช้วิธี  ปกติการจะน ามาใช้ในกรณีท่ีอยู่มมุบ้านมี
เหตผุลสนบัสนนุทางหลกัการทางเชิงกายภาพเร่ืองการระบายอากาศและแสงท่ีดี    

 วิเคราะห์กลุ่มท่ี 2 ข้อ 5-6 จะพบความยดัแย้งซึ่งการจะเลือกมาปฏิบตัิ
ต้องขึน้อยู่กับผู้ปฏิบตัิฮวงจุ้ ยว่าเข้าสงักัดส านกัใดก็จะเลือกใช้วิธีการของส านักนัน้เป็นหลกัและ
ความเช่ือสว่นบคุคลในการใช้วิจารณญาณในการพิจารณา    

 สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจยันีคื้อ โปรแกรมจะเลือกใช้หลกัวิธีวิเคราะห์ของส านกัอฐัเรือนโดยจดัวางต าแหน่งห้องนอน
ตามหลกัปากวั 

 2. ความเช่ือเร่ืองการหนัหวัทิศหวัเตียง มีเหตผุลอ้างอิงท่ีตา่งกนัถึงหกข้อ 
มีรายละเอียดดงันี ้ 

      ข้อ 1. ไมว่างเตียงตรงกบัแนวทิศเหนือใต้หรือตะวนัออก ตะวนัตกพอดี
เพ่ือลดความขดัแย้งกบัแนวแมเ่หล็กของโลกควรวางให้เบี่ยงไปจากแนวนีเ้ล็กน้อย 

     ข้อ 2. ไมห่นัหวัเตียงไปทางทิศตะวนัตกมีท่ีมาหลายแหลง่ เชน่ 
              - ตอนเช้าพระอาทิตย์ จะสาดแสงสอ่งเข้าตาผู้นอน 
                - มาจากศาสนาพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพิธีเก่ียวกบัความตาย

ทิศตะวนัตก 
              - ความเช่ือของคนโบราณเร่ืองช่ือไมเ่ป็นมงคล 
                  - เป็นทิศของพระอาทิตย์ตก  น าความมืดเป็นสัญญาณบ่ง

บอกให้หยดุท างาน 
                          ข้อ 3.การห้ามนอนเอาปลายเท้าชีไ้ปทางหน้าบ้าน  มาจากการท่ี

ชาวจีนตัง้โลงศพให้ด้านปลายเท้าของคนตายชีอ้อกไปประตหูน้าบ้าน 
      ข้อ 4.ต าแหน่งของหวัเตียงตามราศีตะวนัตกและตะวนัออกแต่ละคน

จะมีตรีลกัษณ์ประจ าคือ ราศีตะวนัตกและตะวนัออก ซึ่งในแตล่ะราศีจะมีทิศท่ีดีส่ีทิศโดยนบัจากปี
เกิดเป็นเกณฑ์  คนท่ีเกิดในราศีตะวนัตกห้ามนอนหนัทิศไปทางราศีตะวนัออก 

     ข้อ 5.การวางเตียงในทิศท่ีเป็นมงคลกบัผู้ ท่ีอยู่อาศยัการวางเตียงหนัไป
ทางทิศใดต้องสมพงศ์กบัดวงชะตาผู้นอน โดยการวางเตียงในทิศตา่งๆ 
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     ข้อ 6. การวางเตียงให้ถกูกบัทิศปีเกิดของผู้นอนการวางหนัไปทางทิศใด
ต้องสมพงศ์กับดวงชะตาของผู้ นอนขึน้อยู่กับว่าผู้ นอนเป็นธาตุอะไร  เพราะธาตุกับทิศจะต้อง
สมัพนัธ์กนั เชน่ คนธาตนุ า้หรือธาตทุองควรหนัหวัเตียงไปทางทิศตะวนัออกเป็นการสง่เสริม 

   จากทัง้หกประเด็นอ้างเหตผุลต่างกัน  การจะเลือกมาปฏิบตัิต้องขึน้อยู่
กบัผู้ปฏิบตัฮิวงจุ้ยสงักดัส านดัก็ใช้วิธีการของส านกันัน้เป็นหลกั    

  สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจยันีคื้อ โปรแกรมจะใช้หลกัการวิเคราะห์การจดัวางต าแหน่งเตียงของส านกัอฐัเรือนท่ีใช้การ
พิจารณาตามราศีตะวันออกและตะวันตกเพราะมีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนและใช้เหมาะสมกับ
วิเคราะห์ฮวงจุ้ยภายในบ้าน 

3.2.3 ห้องครัว  
  เกิดความขดัแย้งจากการอ้างอิงเหตุผลท่ีต่างกัน 3 ข้อ ประกอบด้วย 

ต าแหนง่การจดัวางห้องครัวโดยใช้หลกัปฏิกิริยา 8 ทิศ   หวัเตาไฟ และการใช้กระจกสะท้อนเตาไฟ 
มีรายละเอียดดงันี ้

1. เร่ืองต าแหน่งการจัดวางห้องครัวโดยใช้หลักปฏิกิริยา 8 ทิศโดย
ผู้ เช่ียวชาญเร่ืองฮวงจุ้ยหรือซินแสกล่าวว่า286 ห้องครัวเป็นห้องท่ีต้องเลือกวางในต าแหน่งไม่ดี  แต่
ให้หนัปากเตาไปทิศทิศท่ีดี  ส่วนท่ีขดัแย้งกันคือเร่ืองฮวงจุ้ยหรือซินแสอีกท่านกล่าวว่า287 ห้องครัว
เป็นต าแหนง่ส าคญัต้องวางในต าแหนง่ท่ีดี 

     ข้อขดัแย้งนัน้ใช้หลกัปฏิกิริยาแปดทิศ ซึ่งเป็นหลกัการเดียวกันในการ
พิจารณาต าแหน่งท าให้ต้องเลือกพืน้ท่ีต่างกันคนละขัว้เลย  มีผลไปยังพืน้ท่ี ท่ีแตกต่างกันโดย
สิน้เชิง 

   พิจารณาประเด็นทัง้สองตีความดูจะเห็นว่า ขัดแย้งกันเองซึ่งการจะ
เลือกปฏิบตัขิึน้อยูก่บัผู้ เช่ียวชาญเร่ืองฮวงจุ้ยหรือซินแสเข้าสงักดัส านกัใดก็จะเลือกใช้วิธีการส านกั
หลกั  

                                                   
286 ธนวิสทุธ์ิ  เหลา่อารีย์, ซินแสฮวงจุ้ย, 14 พฤจิกายน 2555. 
287 เลิศ เจริญทรัพย์, ซินแสฮวงจุ้ย, 14 มีนาคม 2555. 
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      สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจยันีคื้อ โปรแกรมเลือกใช้หลกัการวิคราะห์ของส านกัอฐัเรือนท่ีใช้การพิจารณาห้องครัวเป็น
ห้องท่ีต้องเลือกวางในต าแหนง่ไมดี่  แตใ่ห้หนัปากเตาไปทิศท่ีดี 

2. เร่ืองหัวเตาไฟ   เตาไฟหมายถึง โชคลาภ จ านวนหัวเตาก็เปรียบได้
จ านวนของโชคลาภบ้าน  พบประเด็นจ านวนหวัเตาไฟ  หวัเตาไฟจ านวน 3-5-7 ถือว่าเป็นมงคล 
หวัเตาจ านวน 1-2-6-9 ถือว่าไม่เป็นมงคล288    กับอีกประเด็นหวัเตาไฟควรมีอย่างต ่า 2 เตา ท่ี
เรียกวา่เตาตวัผู้และเตาตวัเมีย289  หรือเป็นเตาคู ่คือมีเตาหนึ่งใหญ่ อีกเตาหนึ่งเล็ก เรียกว่าเตาอิม
เอีย้งจงึถือวา่เป็นเตาท่ีสมบรูณ์แบบ  บางบ้านมีเตาแก๊ส เตาถ่าน เตาอบ  และเตาไมโครเวฟ ขอให้
ยดึหลกัเตาท่ีใช้ประกอบอาหารประจ าวนัให้กบัสมาชิกภายในบ้านเป็นประจ า 

    พิจารณาประเด็นทัง้สอง ตีความดจูะเห็นว่าข้อมูลขดัแย้งกันเอง  ซึ่ง
การจะเลือกมาปฏิบตัิต้องขึน้กบัผู้ เช่ียวชาญเร่ืองฮวงจุ้ยหรือซินแสเข้าสงักดัส านกัใดก็จะเลือกใช้
วิธีการส านกัหลกั   

    สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจยันีคื้อ   โปรแกรมจะแสดงข้อมูลหวัเตาไฟทัง้สองประเด็นท่ีขดัแย้งกัน   เพ่ือเป็นข้อมูลให้
ผู้ใช้โปรแกรมพิจารณาปรับเปล่ียนด้วยตนเอง 

3. เร่ืองการใช้กระจกสะท้อนเตาไฟยิ่งมากถึงเป็นมงคล  เกิดความ
ขดัแย้งกันเองของผู้ เขียนคนเดียวกัน  โดยใช้กระจกสะท้อนให้หัวเตาเพิ่มขึน้เป็นความเช่ือท่ีว่า
เจ้าของบ้านจะร ่ารวยเพิ่มขึน้อีกเท่าตวั290  แตใ่นหนงัสืออีกเล่มของผู้ เขียนกล่าวว่า  ถ้าบ้านใคร
อยากมีโชคลาภมากขึน้ ให้เอากระจกไปตดิไว้ใกล้ๆ เพ่ือสะท้อนหวัเตาให้เพิ่มขึน้เป็นสองเทา่   

      สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจัยนีคื้อ  โปรแกรมจะแสดงข้อมูลการใช้กระจกสะท้อนเตาไฟทัง้สองประเด็นท่ีขัดแย้งกัน   
เพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้ใช้โปรแกรมพิจารณาปรับเปล่ียนด้วยตนเอง 

3.3 ความขัดแย้งของฮวงจุ้ยหลายส านักในส่วนองค์ประกอบเชิงพืน้ท่ี 
 องค์ประกอบทางโครงสร้าง 72 ข้อ พบความขดัแย้งในส่วนประตทูางเข้าใหญ่และบนัไดท่ีขดัแย้ง
กนัเองเน่ืองจากตา่งส านกักนั 3 ข้อ  ความขดัแย้งจากข้อเดียวกนัแต่อ้างอิงเหตผุลท่ีตา่งกนั 2 ข้อ 

                                                   
288 มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 38. 
289 ด ารงชยั  แทน่ศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 137. 
290 มาโนช  ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 38. 
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และยงัหาข้อสรุปไม่ได้อีก 2 ข้อ  สามารถแยกรายละเอียดตามส่วนต่างๆดงันี ้ ประตูทางเข้าพบ
ความขดัแข้ง 5 ข้อ แบ่งเป็นขัดแย้งจากต่างส านกั 3 ข้อ สรุปไม่ได้ 2 ข้อ  ในส่วนบนัไดพบความ
ขดัแย้งอ้างอิงเหตผุลตา่งกนั 2 ข้อ 

3.3.1. ประตูทางเข้า   
เกิดความขดัแย้งจากการอ้างอิงเหตผุลท่ีต่างกนั 3 ข้อแรก ในส่วน 2 ข้อ

สดุท้ายเป็นข้อท่ีสรุปไมไ่ด้มีรายละเอียดดงันี ้
1. การหันทิศประตูหน้าบ้าน  เกิดความขัดแย้งจากแต่ละส านักในการ

อ้างอิงเหตผุลในการหนัทิศในข้อท่ี 17 ดงันี ้
    อ้างอิงเหตผุลแรก หนัทิศของประตหูน้าบ้านตามหลกัปากัว  โดยทัง้

แปดทิศแทนความหมายตา่งกนัไปคือ ต าแหนง่ทิศท่ีดี 4 ทิศ ต าแหนง่ทิศท่ีไมดี่ 4 ทิศ 
    อ้างอิงเหตผุลท่ีสอง  ห้ามหนัประตไูปทางด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

และทิศตะวนัตกเฉียงใต้  ทัง้สองทิศนีจ้ะเรียกวา่  ประตปีูศาจ 
     พิจารณาประเด็นทัง้สองแล้วมีความขดัแย้งกนัในการอ้างอิงเหตแุละ

ผล  การเลือกท่ีจะเช่ือถือหรือปฏิบตัคิงจะต้องใช้ความเช่ือส่วนบคุคลในการใช้วิจารณญาณในการ
พิจารณาด้วยตนเอง 

      สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจยันีคื้อ   โปรแกรมจะแสดงข้อมลูการหนัทิศประตหูน้าบ้านทัง้สองประเด็นท่ีขดัแย้งกนั   เพ่ือ
เป็นข้อมลูให้ผู้ใช้โปรแกรมพิจารณาปรับเปล่ียนด้วยตนเอง 

2. ประตท่ีูเปิดมาเจอผนงักระจกด้านใน เพ่ือเกิดความรู้สึกกว้างขึน้ไป 
ขดัแย้งกบัตา่งส านกั 3 ข้อ ดงันี ้

    ข้อท่ี 8 ประตูทางเข้า (หัวข้อองค์ประกอบทางโครงสร้าง) ท่ีเปิดมา
ประจนั หน้ากบัผนงั   เปรียบผนงัเป็น “ก าแพงอิฐ” ให้แก้ไขโดยแขวนกระจกเงาไว้บนผนงัเพ่ือสร้าง
ความรู้สกึท่ีลวงตาวา่มีเนือ้ท่ีกว้างขวางมากขึน้ 

    ข้อท่ี 9 ห้ามติดกระจกท่ีผนังตรงข้ามประตูใหญ่เข้าบ้าน (หัวข้อ
องค์ประกอบทางโครงสร้าง) เพราะกระจกสะท้อนช่ีท่ีดีไม่ให้ไหลเข้าบ้าน วิธีแก้ไขคือย้ายกระจก
เงาไปอยูท่ี่อ่ืน 

    ข้อท่ี1 ทางเข้าท่ีคบัแคบหรือมืดครึม้ (หวัข้อพืน้ท่ีห้องและการจดัวาง
เคร่ืองเรือน) ให้การแก้ไขโดยแขวนกระจกไว้ท่ีผนงัเพ่ือเกิดความรู้สกึกว้างขึน้ 
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    พิจารณาทัง้สามข้อแล้ว  ประเด็นท่ีเปิดประตมูาประจนัหน้ากับผนัง  
และทางเข้าท่ีคบัแคบหรือมืดครึม้ถกูตีความหมายการแก้ไขด้วยกระจกเงาแล้วยงัผลให้เกิดความ
ขดัแย้งในประเดน็ห้ามตดิกระจกท่ีผนงัตรงข้ามประตใูหญ่เข้าบ้านของฮวงจุ้ยอีกส านกัทนัที 

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจัยนีคื้อ   โปรแกรมจะแสดงข้อมูลประตูท่ีเปิดมาเจอผนังกระจกด้านในทัง้สามประเด็นท่ี
ขดัแย้งกนั   เพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้ใช้โปรแกรมพิจารณาปรับเปล่ียนด้วยตนเอง 

3. เร่ืองธรณีประต ู มีความเห็นแตกตา่งอยูส่องประเดน็คือ 
     ข้อ 1. ขวางโชคลาภเข้าสู่บ้าน   การเดินเข้าบ้านก็ไม่ต้องมาพะวงว่า

จะสะดดุธรณีประต ู การเดนิจงึราบร่ืนไมต่ดิขดั 
     ข้อ 2.กกัทรัพย์ไมใ่ห้ไหลออกนอกบ้านเพราะถ้าไม่มีธรณีการไหลออก

ก็เป็นไปได้ง่าย 
     กรณีท่ีมีธรณีประตูจะใช้ก็ต่อเม่ือพืน้ท่ีด้านหน้าบ้านสูงกว่าตวับ้าน  

ธรณีประตจูะช่วยป้องกนัฝุ่ นละอองน า้ท่ีจะพดัเข้ามาในบ้าน  ส่วนข้อเสียของธรณีประตคืูอ เร่ือง
อบุตัเิหต ุ สะดดุล้ม  ย่ิงบ้านท่ีมีเดก็และคนชราจะต้องระวงั   

    พิจารณาประเด็นนีแ้ล้วไม่สามารถสรุปได้ต้องพิจารณาพืน้ท่ีภายนอก
ประกอบเป็นหลกั 

      สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจัยนีคื้อ    โปรแกรมจะไม่น าข้อมูลฮวงจุ้ ยเก่ียวกับธรณีประตูมาวิเคราะห์ในโปรแกรม
เน่ืองจากต้องวิเคราะห์พืน้ท่ีภายนอก (ฮวงจุ้ ยภายนอก)  เพราะการวิจัยครัง้นีมี้จุดประสงค์
วิเคราะห์เฉพาะฮวงจุ้ยภายในบ้านพกัอาศยัเทา่นัน้ 

4. เร่ืองประตเูปิดเข้าหรือเปิดออก ในข้อท่ี 15 มีความเห็นแตกต่างอยู่
สองประเดน็คือ 

     ข้อ 1. ประตเูปิดออกจะขดัทรัพย์เงินทองไม่เข้าบ้าน เพราะถ้าประตู
เปิดออ (ดงึออกมา) กระแสการไหลเข้าจะต้องหยดุอยูห่น้าประตเูพ่ือดงึประตใูห้เปิดออก 291 

     ข้อ 2. ประตเูปิดเข้า (ผลกัเข้าไป) กระแสจะไหลล่ืนมากกว่า  ประตู
เปิดเข้าจะสะดวกในการใช้งานได้มากกวา่  แตมี่ข้อเสียอยู่ตอนเดินออกไม่สะดวก เสียพืน้ท่ีภายใน

                                                   
291 มาโนช  ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเตมิบ้าน, 177. 
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บ้านบริเวณหน้าประตเูพราะต้องเผ่ือพืน้ท่ีให้บานประตเูข้าเปิดเข้า อีกทัง้ไม่สามารถท าประตมูุ้ ง
ลวดเหล็กดดัได้ 

    พิจารณาประเด็นนีแ้ล้วไม่สามารถสรุปได้ต้องพิจารณาข้อจ ากัดด้าน
อ่ืนๆ ในพืน้ท่ีประกอบเป็นหลกั 

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจัยนีคื้อ   โปรแกรมจะแสดงข้อมูลประตูท่ีเปิดเข้าและประตูท่ีเปิดออกทัง้สองประเด็นท่ี
ขดัแย้งกนั   เพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้ใช้โปรแกรมพิจารณาปรับเปล่ียนด้วยตนเอง 

3.3.2. บันได 
          พบความขัดแย้งอ้างอิงเหตุผลท่ีต่างกัน 2 ข้อ ประกอบด้วย บนัไดวน 

และวิธีนบัขัน้บนัได  มีรายละเอียดดงันี ้
  1. เร่ืองบนัไดวน  ในข้อท่ี 12 มีความเห็นแตกตา่งภายในจากการอ้างอิง
เหตผุลตา่งกนั 

        บนัไดวนดคูล้ายคลึงกับสว่านโดยเฉพาะถ้าอยู่ในต าแหน่งแห่งความมัง่
คัง่  เพราะจะทะลวงความมัง่คัง่ให้หมดสิน้ไปจากบ้าน 

บนัไดท่ีวนเป็นวงกลมหมายถึง ความสมบูรณ์พร้อมพิจารณาในแง่ของ
การออกแบบก็จะเป็นการประหยดัเนือ้ท่ีและยงัไมมี่สว่นเก่ียวข้องในแง่โชคดีหรือโชคร้าย 

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจยันีคื้อโปรแกรมจะแสดงข้อมลูบนัไดวนทัง้สองประเด็นท่ีขดัแย้งกนั   เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ ใช้
โปรแกรมพิจารณาปรับเปล่ียนด้วยตนเอง 

2.เร่ืองวิธีนบัขัน้บนัได  ในข้อท่ี 14 เกิดความขัดแย้งจากวิธีใช้นับ
ขัน้บนัไดจากบา่งสดุถึงชัน้บนสดุ  ซึง่มีวิธีนบัหลายวิธีดงันี ้

นบัสว่นท่ีเป็นชอ่งวา่งระหวา่งบนัได 
นบัโดยก้าวเท้าไหนขึน้ก่อนก็ให้ไปจบเท้านัน้บนชัน้สอง   เช่น  ก้าวเท้า

ซ้ายขึน้ก่อน  เท้าท่ีเหยียบพืน้ชัน้สองก็ต้องเป็นเท้าซ้าย 
 นบั 1 ท่ีก้าวแรก ไมน่บัพืน้ลา่งชานพกัและพืน้ชัน้ 2 
 นบัชานพกัและพืน้ด้วย 
พิจารณาประเด็นแล้วมีความขัดแย้งในวิธีการนับตามแต่ละส านักจะ

แตกตา่งกนั  สง่ผลไปถึงขัน้ตอนการนบับนัไดวา่จะต้องนบัด้วยวิธีใด 
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 สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจยันีคื้อ  โปรแกรมจะแสดงข้อมลูวิธีนบัขัน้บนัไดทัง้สองประเด็นท่ีขดัแย้งกนั   เพ่ือเป็นข้อมลู
ให้ผู้ใช้โปรแกรมพิจารณาปรับเปล่ียนด้วยตนเอง 

ความขดัแย้งท่ีพบทัง้หมด 24 ข้อ คดิเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ พบความขดัแย้ง
ท่ีอยูใ่น 3 ประเด็น คือ หลกัการจดัวาง  พืน้ท่ีห้อง – การจดัวางเคร่ืองเรือน  และส่วนองค์ประกอบ
ของบ้าน    จากผลสรุปของความขัดแย้งท่ีได้ท าให้เข้าใจหลักการของข้อก าหนดท่ีอยู่เบือ้งหลัง
สาเหตุท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างซินแสและนักออกแบบภายในนัน้ส่วนใหญ่นัน้เกิดจาก
วิธีการของแต่ละส านกัตา่งกนั   การอ้างอิงเหตผุลท่ีต่างกนัและเป็นประเด็นท่ีสรุปไม่ได้  ซึ่งการท่ี
จะน าไปใช้ปฏิบตัต้ิองพิจารณาอยู่บนพืน้ฐานความเช่ือสว่นบคุคล   
 
 



 
บทที่ 4 

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเสริม 
 

 ในบทท่ี 4 อธิบายถึง วิ ธีการพัฒนาโปรแกรมเสริม ประกอบด้วย การก าหนด
ความสามารถของโปรแกรมเสริม เคร่ืองมือพืน้ฐานท่ีใช้ในการพฒันาโปรแกรมเสริม ขัน้ตอนการ
ท างานของโปรแกรมเสริม ซึ่งอธิบายการวิเคราะห์ของโปรแกรมและข้อมลูเบือ้งต้นจากผู้ ใช้  เพ่ือ
ท าการวิเคราะห์การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในตามหลกัฮวงจุ้ย 
                  ระบบวิเคราะห์การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ ย   ในเอกสาร
งานวิจยัครัง้นีจ้ะเรียกวา่ “ โปรแกรมฮวงจุ้ย”  
 

1. การก าหนดความสามารถของโปรแกรม 
 การพฒันาโปรแกรมได้ก าหนดให้โปรแกรมสามารถช่วยในกระบวนการวิเคราะห์แบบ
ร่างงานออกแบบภายในบ้านพกัอาศยัตามหลกัฮวงจุ้ย ดงันี ้
 1.1 ผู้ ใช้โปรแกรมสามารถสร้างแบบจ าลองในโปรแกรม SketchUp จากแบบร่างท่ี
เป็นไฟล์ .jpg และ .pdf   โดยโปรแกรมสามารถวิเคราะห์หากวับ้านตามหลกัฮวงจุ้ยให้เป็นแนวทาง
ในการจดัวางต าแหนง่ห้องตา่งๆภายในบ้าน  พร้อมทัง้แสดงข้อมลูสีและวสัดใุนการตกแตง่ภายใน
ท่ีเหมาะสมกบัเจ้าของบ้าน  
 1.2 โปรแกรมสามารถวิเคราะห์หากัวบุคคลตามหลกัฮวงจุ้ยเพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดวางต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง  พร้อมทัง้แสดงสีบนพืน้ผิวท าให้ผู้ ใช้โปรแกรมทราบ
ต าแหนง่ห้องหรือเฟอร์นิเจอร์ท่ีผิดหลกัฮวงจุ้ย 

2. เคร่ืองมือพืน้ฐานส าหรับการพัฒนาโปรแกรม 
 ในการท าวิจยัครัง้นีไ้ด้คดัเลือกเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมฮวงจุ้ย  มีรายละเอียด
ดงันี ้
 2.1 คอมพวิเตอร์ตดิตัง้ระบบปฏิบัตกิาร Windows 7 
  วินโดวส์ 7 เป็นระบบปฏิบัติการวินโดวส์ตัวท่ี 7 ของสายตระกูลวินโดวส์ 
Windows 7 ในแรกเร่ิมเดิมทีมีช่ือหรือรหสัในการพฒันาว่า แบล็คโคมบ์ (Blackcomb) ตอ่มาถกู
เปล่ียนเป็นเวียนนา (Vienna) โดย Windows 7 จะถกูผลิตขึน้มาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้กบั 
Vista ท่ีไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร   สาเหตท่ีุเลือกใช้ระบบปฏิบตัิการ  Windows 7 เพราะเป็น
ระบบปฏิบตักิารท่ีมีการใช้งานกนัอยา่งแพร่หลายในกลุม่นกัออกแบบภายใน  
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2.2 โปรแกรม SketchUp เวอร์ช่ัน 7.0 
 โปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมท่ีสถาปนิกและนักออกแบบภายในนิยมใช้ใน
กระบวนการออกแบบอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขัน้ตอนของการท าแบบร่างขัน้ต้นและการ
พฒันาแบบอาคาร โดยมีความสามารถและจดุเดน่ท่ีนา่สนใจดงัตอ่ไปนี ้
  1. เป็นโปรแกรมประเภท 3D Modeling ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้งานหรือนักพัฒนา
โปรแกรมสามารถเขียนสคริปต์ (Script) เพ่ือควบคุมการท างานของโปรแกรมได้โดยใช้พืน้ฐาน
ภาษาคอมพิวเตอร์  Ruby ซึง่เป็นชอ่งทางท่ีเปิดโอกาสให้สามารถประยกุต์วิธีการวิเคราะห์แบบร่าง
สถาปัตยกรรมภายในตามหลกัฮวงจุ้ยผา่นชิน้งานแบบจ าลองสามมิติท่ีสร้างขึน้มาจากโปรแกรม 
 2. มีวิธีการสร้างแบบจ าลองท่ีง่ายและรวดเร็วจากเทคนิคการขึน้แบบจ าลองสามมิติท่ี
เรียกวา่ “Push/Pull” ท าให้สะดวกตอ่การทดลองปรับเปล่ียนขนาดและระยะของพืน้ท่ีและรูปทรง 
 3. มีรุ่น Free Version ท่ีสามารถดาวน์โหลดและติดตัง้ใช้งานได้ฟรี ซึ่งมี Feature 
เพียงพอต่อการท างานออกแบบของนกัออกแบบภายใน ดงันัน้จึงท าให้ลดต้นทุนในการท างาน
ออกแบบ 
 4. มีสังคมออนไลน์ท่ีมีผู้ ใช้โปรแกรม SketchUp เป็นจ านวนมากมาแลกเปล่ียน
เทคนิคการใช้ SketchUp ซึง่ท าให้สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย 
 จากความสามารถท่ีได้กลา่วมาแสดงให้เห็นวา่ แนวทางการพฒันาโปรแกรมเสริมเพ่ือ
วิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมตามหลกัฮวงจุ้ยผา่นโปรแกรม SketchUp ในรูปแบบของการเขียน
สคริปต์เพ่ือควบคมุการท างานของโปรแกรมจงึเป็นทางเลือกท่ีมีความน่าสนใจ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 62  ตวัอยา่งโปรแกรม SketchUp เวอร์ชัน่ 7 บนระบบปฏิบตักิาร Windows 7 
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 2.3 ภาษา Ruby 
  ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีจะใช้ในการเขียนซอร์สโค้ด (Source Code) หรือค าสัง่ท่ีใช้
ในการควบคมุโปรแกรม SketchUp คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่าภาษา Ruby35  ซึ่งเป็นภาษา 
Object Oriented Programming  ในลกัษณะ Interpreter (แปลทีละบรรทดั) ร่วมกบั SketchUp 
Ruby API36 เพ่ือท าการควบคมุโปรแกรม SketchUp ในบางครัง้ซอร์สโค้ดส าหรับควบคมุการ
ท างานของโปรแกรม SketchUp จะถูกเรียกว่าสคริปต์ (ซอร์สโค้ดหรือค าสัง่ท่ีใช้ในการควบคุม
โปรแกรมในรูปแบบ Text File) หรืออาจเรียกว่ารูบีส้คริปต์ (Ruby Script) เพราะถูกเขียนด้วย
พืน้ฐานโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ Ruby และไฟล์ Ruby Script จะเป็นไฟล์ท่ีมีนามสกลุลงท้าย
ด้วย .rb หรือ .rbs (ไฟล์ท่ีมีการเข้ารหสัเพื่อป้องกนัการแก้ไข) 

  การเขียนสคริปต์เพ่ือควบคุมการท างานของโปรแกรม SketchUp ควรใช้
เคร่ืองมือหรือซอฟต์แวร์ส าหรับช่วยในการเขียนสคริปต์ท่ีเรียกว่าโปรแกรม Text Editor ท่ีมี
ความสามารถในการสนับสนุนการท างานท่ีเอือ้อ านวยต่อการเ ขียนหรือแก้ไขสคริปต์ซึ่ง
ประกอบด้วยซอร์สโค้ดท่ีมีความสลบัซบัซ้อน ยกตวัอยา่ง การเน้นค าด้วยเฉดสีในซอร์สโค้ด การย่อ
หรือซ่อนบรรทดัของซอร์สโค้ด การเปิดและแสดงเอกสารหลายไฟล์พร้อมกัน หรือการค้นหาหรือ
การแทนท่ีค าในซอร์สโค้ดเอกสารหลายไฟล์พร้อมกนั เป็นต้น 

   2.4 Plugin Ruby Toolbar 
             PlugIn Ruby Toolbar เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเรียกค าสัง่การท างานของระบบ

ระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลกัฮวงจุ้ยเข้ามาในโปรแกรม  SketchUp 
 2.5 โปรแกรม Text Editor  ( Notepad++ เวอร์ชัน 5.9.6.2 ) 
  ปัจจุบนัมีโปรแกรม Text Editor หลายโปรแกรม เช่น NotePad  EditPlus  
JTagEditor และอ่ืนๆ    ซึ่งในการวิจัยครัง้นี เ้ลือกใช้โปรแกรม Notepad++37 เป็นโปรแกรม
ประเภทฟรีแวร์ (ไม่เสียคา่ใช้จ่าย) ซึ่งท าให้เป็นการลดต้นทนุในการพฒันาโปรแกรมเสริมอีกทัง้ยงั
สามารถเลือกตดิตัง้โปรแกรมเสริมเพ่ือสนบัสนุนการเขียนสคริปต์โดยเลือกติดตัง้ผ่านเมน ูPlugins 

                                                   
35 Ruby A Programmer’s Best Friend, accessed November 5, 2012, 

available from http://www.ruby-lang.org/en/ 
36 What is the SketchUp Ruby API?, accessed November 5, 2012, available 

from https://developers.google.com/sketchup/ 
 37 Notepad++, accessed November 6, 2012, available from http://notepad-

plus-plus.org/ 



218 
 

> Plugin manager > Show Plugin manager > Source Cookifier38  ซึ่งจะแสดงผลให้ผู้ ใช้งาน
ทราบถึง Class, Module และ Function ของซอร์สโค้ดท่ีมีอยู่ในไฟล์ในรูปลกัษณะของ Tree View 
ท าให้สะดวกในการเขียนสคริปต์ท่ีมีความสลบัซบัซ้อน โดยมีลกัษณะดงัภาพท่ี 63 

   
 

2.6 ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel 2010 (Spreadsheet) 
  ในการศึกษาพืน้ฐานการพัฒนาโปรแกรมเสริมส าหรับโปรแกรม SketchUp 
รูปแบบของฐานข้อมลูท่ีนกัพฒันานิยมใช้คือ การเก็บฐานข้อมลูในรูปแบบของ CSV Text File ท่ีมี
นามสกุล .csv (Comma-Separated Value) หรือ Comma Delimited ท่ีมีการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของตาราง โดยใช้จุลภาค (,) แบ่งข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ (column: แนวตัง้) และเว้น
บรรทดั แทนการแบง่ข้อมลูในแตล่ะแถว (row: แนวนอน) ซึ่งสามารถ เปิดอ่าน แก้ไข หรือ สร้าง ได้
จากโปรแกรม Microsoft Excel (Spreadsheet) ซึ่งท าให้สะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรมเสริม
ตอ่ไปในอนาคต 
 
 

                                                   
 38 SourceCookifier: Plugin for Notepad++, accessed November 7, 2012, 

available from http://sourceforge.net/projects/sourcecookifier/ 

 

 
 

ภาพท่ี 63 โปรแกรม Notepad++ ท่ีตดิตัง้โปรแกรมเสริม Source Cookifier 
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(ก) 

 

 
(ข) 

ภาพท่ี 64  ลกัษณะฐานข้อมลูแบบ CSV Text File  
  (ก) ฐานข้อมลูแบบ CSV Text File ท่ีเปิดด้วยโปรแกรม Text Editor  
  (ข) ฐานข้อมลูแบบ CSV Text File ท่ีเปิดด้วยโปรแกรม MS Excel 

 
 2.6 ซอฟต์แวร์ Adobe Dreamweaver CS5  
  Adobe Dreamweaver เป็นโปแกรมสร้างและแก้ไข HTML เพ่ือน ามาสร้าง      
เว็บไซต์แสดงผลวิเคราะห์และ User Interface ของโปรแกรมเสริม ดงัภาพท่ี 65 ซึ่งเป็นโปรแกรม
สร้างเว็บเพจในลกัษณะท่ีเรียกกันว่า WYSIWYG (What You See Is What You Get.) คือ  
โปรแกรมท่ีมีลกัษณะท่ีสามารถให้ผู้ ใช้งานสามารถเห็นซอร์สโค้ดของภาษาเบือ้งหลงัของหน้าเว็บ
เพจท่ีก าลงัท าอยู่ และสามารถท าการแก้ไขซอร์สโค้ดภาษานัน้ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกนั ซึ่งจะท า
ให้ผู้ เร่ิมต้นใช้งานสามารถเรียนรู้ภาษา HTML ไปด้วย นอกจากนัน้ยงัมีเคร่ืองอ านวยความสะดวก
ซึง่จะชว่ยให้ท างานได้ง่ายยิ่งขึน้ 
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  ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language)39 คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
แสดงผลเอกสารบนหน้าเว็บไซต์หรือท่ีเรียกกนัว่าเว็บเพจ โดยองค์ประกอบของภาษาจะประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วนก็คือ ส่วนของข้อมูลท่ีต้องการแสดง ซึ่งอาจจะเป็น ตวัหนงัสือ รูปภาพ หรือ ไฟล์   
มลัติมิเดียตา่งๆ ก็ได้ และส่วนของชุดค าสัง่ ซึ่งเรียกกันว่า Tag ท่ีจะอยู่เป็นคู่ปิดหวัและท้าย มี
ลกัษณะดงัภาพท่ี 65   ในการวิจยัครัง้นีใ้ช้ภาษา HTML5  ในการแสดงผลการวิเคราะห์แบบร่าง
สถาปัตยกรรมภายในตามหลกัฮวงจุ้ย      
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 65  การสร้างไฟล์ HTML ส าหรับ Web Dialog 
             (ก) โครงสร้างไฟล์ HTML              (ข) โปรแกรม Dreamweaver 
 

 2.7 Firefox 
  Browser คือเคร่ืองมือท่ีช่วยให้คุณสามารถท่องเท่ียวไปในโลกอินเตอร์เน็ตได้
อย่างไร้ขีดกัน้ทางด้านพรมแดน นอกจากนี ้Browser ยงัช่วยอ านวยความสะดวกในการเย่ียมชม
เว็บไซต์ตา่งๆ หน้าตาของ browser จะแตกตา่งกนัไปตามแตก่ารออกแบบการใช้งานของโปรแกรม

                                                   
39 Learn to Create Websites, accessed November 6, 2012, available from 

http://www.w3schools.com/ 



221 
 

แต่ละค่าย ซึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั ได้แก่ Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 
FireFox และ Safari    แต่ในการวิจยัครัง้เลือกใช้ Firefox เน่ืองจาก HTML5 รองรับการท างาน 
Internet Explorer ท่ีสงูกว่าเวอร์ชัน่ 6 ขึน้ไปต้องติดตัง้ Internet Explorer  เวอร์ชัน่ 7 แต ่Firefox 
สามารถแสดงผล HTML5 ได้เลย ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นีจ้งึเลือกแสดงผลการวิเคราะห์ใน Firefox 
 

3. ขัน้ตอนการท างานของโปรแกรมเสริม 
การก าหนดขัน้ตอนการท างานของโปรแกรมเสริมนอกจากต้องค านึงถึงวิธีการใช้งาน

โปรแกรมของนกัออกแบบภายใน  วิธีการวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลกัฮวงจุ้ ย
แล้วยังต้องค านึงถึงวิธีการใช้งานโปรแกรม SketchUp ด้วยเช่นกัน  เพ่ือให้โปรแกรมเสริม
สอดคล้องกบัวิธีการสร้างแบบจ าลองในโปรแกรม SketchUp โดยมีขัน้ตอนการท างานดงัตอ่ไปนี ้
 1.น าไฟล์แปลนบ้านเข้าสูโ่ปรแกรม SketchUp 
 2. ปรับขนาดแบบร่าง  
 3. การสร้าง Face ของพืน้ห้อง และการก าหนดช่ือห้อง 
 4. การวิเคราะห์ต าแหนง่ศนูย์กลางบ้านและศนูย์กลางห้อง 
 5. ก าหนดต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ในห้อง 
 6. การก าหนดทิศของประตทูางเข้า 
 7. การก าหนดทิศเหนือของแบบจ าลอง 
 8. ก าหนดต าแหนง่ Reference point of floor 
 9. การวิเคราะห์ต าแหนง่ห้องตามหลกักวัชีวิต 
 10. การวิเคราะห์ต าแหนง่ห้องตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย 
 11. การวิเคราะห์ต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ตามหลกักวับคุคล 
 12. การวิเคราะห์ต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย 
       แผนผังการท างานของโปรแกรมเสริม  จะแสดงลักษณะของการท างานของ
โปรแกรมเสริมมีลกัษณะดงัภาพท่ี 66 
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ภาพท่ี 66 แผนผงัการท างานของโปรแกรมระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลกั 
              ฮวงจุ้ย 

เร่ิมต้น 

สร้างพืน้ห้อง 

ตัง้ช่ือห้อง 

ก าหนดต าแหน่งประตูทางเข้าหลัก   ทิศเหนือของ
แบบจ าลอง  และต าแหนง่ Reference point of floor 

ก าหนดต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ 

หาจดุศนูย์กลางบ้านและศนูย์กลางห้อง 

วิเคราะห์หาต าแหนง่ห้องตามหลกักวัชีวิต 

 

 

ไมใ่ช ่
ใช ่

1 

น าไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้ามา 

ปรับขนาดแบบร่าง 

ใสข้่อมลูปีเกิดและเพศของลกูค้า 

  

วิเคราะห์หาต าแหนง่ห้องตรงกนั 
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ภาพท่ี 66 แผนผงัการท างานของโปรแกรมระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลกั 
               ฮวงจุ้ย (ตอ่) 
 

3.1 น าไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้าสู่โปรแกรม SketchUp 
 การน าไฟล์แปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรม SketchUp โดยใช้ค าสั่ง Import โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือน าข้อมลูแปลนแบบร่างบ้าน  (.pdf หรือ .jpg) เข้าโปรแกรม SketchUp  มีแผนผงั
การท างานดงัภาพท่ี 67 
 หมายเหต ุ:  ไฟล์แปลนแบบร่างบ้านเป็นไฟล์นามสกลุ PDF และ JPG 

 

 
ภาพท่ี  67  แผนผงัการน าไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรม SketchUp 

  “ มีขัน้ตอนดงันี ้คือ เลือกเมน ูFile >Import แล้วเลือกแบบร่างสถาปัตยกรรมภายในท่ี
ต้องการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย   น าไฟล์แบบร่างเข้ามาในโปรแกรม SketchUp โดยมีลกัษณะดงัภาพท่ี 
68 

วิเคราะห์หาต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ตามกวับคุคล 

 

วิเคราะห์หาต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ตรงกนั 

  

  1 

จบการท างาน 

เปิดโปรแกรม SketchUp 

เลือกเมน ูFlie > Import 

เลือกแบบร่างท่ีต้องการวิเคราะห์

จบการท างาน 

เร่ิมต้น 
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ภาพท่ี  68  ตวัอยา่งขัน้ตอนการน าไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรม 
 

3.2 การปรับขนาดแบบร่างในโปรแกรม SketchUp 
เน่ืองจากไฟล์แบบร่างสถาปัตยกรรมกรรมภายในท่ีน าเข้ามาในโปรแกรม 

SketchUp มีขนาดไม่ตรงกับแบบร่างจริง    ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมีต้องมีการปรับขนาดแบบร่าง    
(.jpg หรือ .pdf) เพ่ือให้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ต าแหนง่ห้องและเฟอร์นิเจอร์ตามหลกัฮวงจุ้ยได้
อย่างถูกต้องและแม่นย า   โดยผู้ ใช้โปรแกรมสามารถใช้ค าสัง่ท่ีมีในโปรแกรม SketchUp ปรับ
ขนาดแบบร่าง ดงัภาพท่ี 69 

 

 
ภาพท่ี  69  แผนผงัการปรับขนาดแบบร่างสถาปัตยกรรมในโปรแกรม SketchUp 
 

เร่ิมต้น 

เลือกเคร่ืองมือ Line  

 1 

1.เลือกเมนู File 
 2. เลือก Import  

 

3. เลือก File Preliminary Plan > กด Open 
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ภาพท่ี  69  แผนผงัการปรับขนาดแบบร่างสถาปัตยกรรมในโปรแกรม SketchUp (ตอ่) 
 
 การปรับขนาดแบบร่างสถาปัตยกรรมในโปรแกรม SketchUp ท าได้โดยการใช้
เคร่ืองมือ Line       ลากเส้นบนแบบร่างท่ีผู้ ใช้โปรแกรมรู้ขนาด   แล้วเลือกเคร่ืองมือ Tape 
Measure           เลือกท่ีจดุเร่ิมต้นและสิน้สดุของเส้นท่ีได้ลากไว้ในตอนแรก    และป้อนขนาดลงไป
ในช่อง  Length แล้วกด Enter เพ่ือปรับขนาดแบบร่าง     เม่ือโปรแกรม SketchUp ถามว่า
ต้องการเปล่ียนขนาดแบบร่างหรือไม ่  ให้ผู้ใช้โปรแกรมคลิกปุ่ ม Ok  โดยมีลกัษณะดงัภาพท่ี 70 
 
 
 
 

ลากเส้นบนแบบร่างท่ีผู้ใช้โปรแกรมรู้ขนาด 

ป้อนข้อมลูขนาด 

เลือกเคร่ืองมือ Tape Measure         

เลือกท่ีจดุเร่ิมต้นและจดุสิน้สดุของ
เส้นท่ีลากไว้ในตอนแรก       

จบการท างาน 

  1 
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(ก)  

 

 
 

 
(ข) 

ภาพท่ี 70  ตวัอยา่งการปรับขนาดแบบร่างในโปรแกรม SketchUp 
   (ก)  ขัน้ตอนการใช้เคร่ืองมือ line  
   (ข)  ขัน้ตอนการใช้เคร่ืองมือ Tape Measure           
 
3.3 การสร้าง Face พืน้ห้อง และการก าหนดช่ือห้อง 

 การวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ ยจ าเป็นต้องมีการสร้าง
โมเดลจ าลองพืน้ห้องเพ่ือท าการวิเคราะห์ต าแหน่งห้องตามหลกัฮวงจุ้ยได้อย่างถกูต้อง โดย  ผู้ ใช้

1. คลิกเลือก Line 

2. ลากเส้น 

3. คลิกเลือก Tape Measure          

4. เลือกที่จุดเร่ิมต้นและสิน้สุด 
ของเส้นท่ีได้ลากไว้ในตอนแรก     

5. กรอกขนาดแล้ว 
กด Enter           

6. คลิก Yes  
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โปรแกรมสามารถใช้ค าสัง่ท่ีมีในโปรแกรม SketchUp สร้าง Face ของพืน้ห้อง   โปรแกรม  ฮวงจุ้ย
มีฟังก์ชนั Set Room Name เพ่ือใช้ในการตัง้ช่ือห้อง ดงัภาพท่ี 71 

  

 
ภาพท่ี 71  แผนผงัการสร้าง Face ของพืน้ห้อง และการก าหนดช่ือห้อง 
 
 หลงัจากผู้ใช้โปรแกรมน าไฟล์แบบร่างเข้ามาและปรับขนาดแปลนตามสดัส่วนจริงแล้ว  
ผู้ ใช้โปรแกรมสามารถใช้ค าสัง่ท่ีมีในโปรแกรม SketchUp โดยใช้เคร่ืองมือ Rectangle เพ่ือสร้าง
พืน้ห้อง   แล้วเลือกค าสัง่  Set Room Name ในเมนโูปรแกรมฮวงจุ้ย   จากนัน้ Dialog  Set Room 
Name จะปรากฏขึน้ เพ่ือให้ผู้ใช้โปรแกรมกรอกข้อมลูช่ือห้องและล าดบัของห้อง  ดงัภาพท่ี 72 
 
 

เลือกเคร่ืองมือ  Rectangle   

สร้างพืน้ห้อง  

 เลือกพืน้ห้อง 

เลือก Set Room Name ในโปรแกรมฮวงจุ้ย 

ถ้าเป็น 
พืน้ห้อง ? 

ตัง้ช่ือห้อง 

จบการท างาน 

เร่ิมต้น : ฟังก์ชัน่ Set Room Name 

ไมใ่ช ่

ใช ่
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(ก) 

               

                
(ข) 

 

ภาพท่ี 72  ตวัอยา่งการสร้าง Face ของพืน้ห้อง และการก าหนดช่ือห้อง 
  (ก)  ขัน้ตอนการใช้เคร่ืองมือ Rectangle สร้างพืน้ห้อง  
  (ข)  Dialog  Set Room Name 

 
 หลงัจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จะพบได้ว่าข้อมูลในวิเคราะห์ฮวงจุ้ยมีความ
ซบัซ้อนมาก  ได้แก่ ข้อมลูช่ือห้อง  ข้อมลูเฟอร์เจอร์นิเจอร์  ข้อมลูสถาปัตยกรรม  เป็นต้น  มีความ
ซบัซ้อนมาก   เน่ืองจากข้อมลูตา่งๆอาจมีช่ือท่ีซ า้กนั    ท าให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมลูของ
โปรแกรม   ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ท าการออกแบบรหสัจดัเก็บข้อมลู   เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ได้อย่าง
แมน่ย าได้ 
 โดยในการก าหนดช่ือข้อมูลมีโครงสร้างหลัก  5 หมวด ประกอบไปด้วย   กลุ่มงาน 
(Disciplne)     ประเภทของข้อมลู (Type Name)    ช่ือห้อง (Room Name)   ต าแหน่งชัน้ (Floor)   

 Set Room Name 

1. เลือกเคร่ืองมือ Rantangle   

2.สร้างพืน้ห้อง  
แล้วเลือกค าส่ัง 
 Set Room Name 
ในโปรแกรม 
ฮวงจุ้ย 

s         1 

3.กรอกข้อมูลช่ือห้อง
และล าดับของห้อง Dining room 
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จ านวน (Number)  และคัน่ด้วยเคร่ืองหมายขีด (dash) เพ่ือแยกแยะข้อมูลให้อ่านง่ายขึน้และ
ความสะดวกในการค้นหาข้อมลู (ดงัภาพท่ี  73)  ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

 
ภาพท่ี 73 โครงสร้างการตัง้ช่ือ 
 
ตวัท่ี 1-2 คือ กลุม่งาน (Discipline) เพ่ือระบถุึงข้อมลูกลุม่งานยอ่ยได้ชดัเจนขึน้ ดงัตารางท่ี 20 
ตารางท่ี 20 ตวัอยา่งข้อมลูกลุม่งาน 

Designator Description Content 

AL Architectural งานสถาปัตยกรรม 
IN Interior Design งานตกแตง่ภายใน 

 
ตวัท่ี 3 – 4 คือ ประเภทของข้อมูล (Type Name) เป็นตวับอกชนิดของข้อมูล  ซึ่งมี 2 ประเภท 
ได้แก่  ประเภทข้อมูลงานสถาปัตยกรรม (Architectural Type)  ดงัตารางท่ี 21 และ ประเภท
ข้อมลูงานออกแบบภายใน (Interior Design Type)   ดงัตารางท่ี 22 
 
ตารางท่ี 21 ตวัอยา่งประเภทของข้อมลู Architectural Type 
Architectural Type 

Designator Description Content 

DR Door ประต ู
BM Beam คาน 
SR Stair บนัได 
WD Windows หน้าตา่ง 
AR Area พืน้ท่ีห้อง 
EN Entrance ทางเข้า 

A A A A A A F F N N 

Discipline 

Tpye 
Name 

Floor 

Room Name Number 
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Designator Description Content 

PI Pile เสา 
CE Ceiling เพดาน 

 
ตารางท่ี 22 ตวัอยา่งประเภทของข้อมลู Interior Design Type 
Interior Design Type 

Designator Description Content 

BD Bed เตียงนอน 
ST Stove เตาไฟ 
TV TV. ทีวี 
MR Mirror กระจก 
SH Shelf ตู้ 
LV Lavatory อา่งล้างมือ-หน้า 
WC Water Closet โถส้วม 
ST Stove เตาไฟ 
OV Oven เตาอบ 
RF Refrigerator ตู้เย็น 
KS Kitchen Sinks อา่งล้างจาน 
SF Sofa โซฟา 
DT Dining Table โต๊ะรับประทานอาหาร 
WT Working Table โต๊ะท างาน 

 
ตวัท่ี 5 – 6 คือ ช่ือห้อง (Room Name) เป็นตวับอกข้อมลูช่ือพืน้ห้อง ดงัตารางท่ี 23 
ตารางท่ี 23  ตวัอยา่งช่ือห้อง 

Designator Description Content 

MB Master Bedroom ห้องนอนใหญ่ 
BR Bedroom ห้องนอน 
LV Living Room ห้องรับแขก 
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ตารางท่ี 23  ตวัอยา่งช่ือห้อง (ตอ่) 
Designator Description Content 

KC Kitchen Room ห้องครัว 
TL Toilet ห้องน า้ 
WR Work Room ห้องท างาน 
DN Dining Room ห้องรับประทานอาหาร 

 
ตวัท่ี 7-9 คือ ต าแหนง่ชัน้ (Floor) เพ่ือระบถุึงต าแหนง่ชัน้ของข้อมลูได้ชดัเจนขึน้ ดงัตารางท่ี 24 
ตารางท่ี 24 ตวัอยา่งต าแหนง่ชัน้  

Designator Description Content 

FL1 Floor 1 ชัน้ 1 
FL2 Floor 2 ชัน้ 2 

 
ตวัท่ี 10 จ านวน (Number) เพ่ือระบถุึงจ านวนข้อมลู  
 

ตวัอยา่งเชน่ 
AL-AR-WC-FL1-1 
 AL เป็น กลุม่งาน (Discipline)  หมายถึง ข้อมลูงานสถาปัตย์ (Architecture)  
 AR เป็น ประเภทของข้อมลู (Tpye Name) หมายถึง พืน้ห้อง (Area)  
 WC เป็น ช่ือห้อง (Room Name) หมายถึง ห้องน า้ (Toilet) 
 FL1 เป็น ต าแหนง่ชัน้ (Floor) หมายถึง ต าแหนง่ชัน้ท่ี 1 (Floor 1)   
 1  เป็น จ านวน (Number) หมายถึง จ านวนห้องน า้ 1 ห้อง 
 

3.4 การวิเคราะห์ต าแหน่งศูนย์กลางบ้านและศูนย์กลางห้อง 
  เม่ือผู้ใช้โปรแกรมท าการสร้างพืน้ห้องและตัง้ช่ือแล้วจะต้องมีการค านวณหาจดุ
ศนูย์กลางบ้านเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หาต าแหน่งและทิศทางของห้อง     ในโปรแกรม SketchUp 
สามารถหาจุดศนูย์กลางรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า  รูปทรงส่ีเหล่ียมจัตรัุส (ดงัภาพท่ี 74) ได้จากจุด
ศูนย์กลางของ Component   ส่วนรูปทรงอ่ืนๆ นัน้จุดศูนย์กลางของ Component ยังมีความ
คลาดเคล่ือนไม่สามารถหาจดุศนูย์กลางท่ีถกูต้องได้   การพฒันาโปรแกรมจึงสามารถใช้ฟังก์ชัน่
การหาจุดศูนย์กลางของ Component  รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าและรูปทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุสท่ีมีใน
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โปรแกรม SketchUp ได้    แตโ่ปรแกรม SketchUp ไม่มีสญัลกัษณ์บอกต าแหน่งศนูย์กลางบ้าน
ดงันัน้จงึต้องมีฟังก์ชัน่ Add Center  ดงัภาพท่ี 75 
 

 
ภาพท่ี 74   ต าแหนง่จดุศนูย์กลางในพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมผืนผ้าและส่ีเหล่ียมจตรัุส 
 

 
ภาพท่ี 75 แผนผงัการวิเคราะห์ต าแหนง่ศนูย์กลางบ้านและศนูย์กลางห้อง (ตอ่) 
 
 หลังจากผู้ ใช้โปรแกรมท าการตัง้ช่ือห้องแล้วโปรแกรม SketchUp จะท าหาจุด
ศูนย์กลางของบ้านและห้องจากขนาดของ Face ท่ีผู้ ใช้ได้สร้างไว้ในแบบจ าลองสามมิติของ
โปรแกรม SketchUp  เม่ือผู้ ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกค าสัง่  Add Center   โปรแกรมจะโหลด
โมเดลจดุศนูย์กลางให้ปรากฏขึน้ท่ีบนแบบจ าลองแปลนบ้าน  เพ่ือบอกต าแหน่งจดุศนูย์กลางบ้าน
ของแบบร่าง  โดยมีลกัษณะดงัภาพท่ี 76 
 

เลือกเคร่ืองมือ : Add Center 

โมเดลจดุศนูย์กลางปรากฏขึน้บน
แบบจ าลอง 

จบการท างาน 

เร่ิมตน้ : ฟังกช์ัน่  Add Center   

เลือกพืน้ห้องทัง้หมด 
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ภาพท่ี  76  ตวัอยา่งการวางก าหนดจดุศนูย์กลางบ้าน 
 

กรณีบ้านเป็นรูปทรงตัวแอล 
 ผู้ ใช้โปรแกรมจะต้องท าการแบ่งพืน้ท่ีบ้านรูปทรงตวัแอลให้มีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า
และรูปทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุส 2 รูป    เพ่ือให้โปรแกรม SketchUp  หาศูนย์กลางรูปทรงส่ีเหล่ียม 
จากนัน้ผู้ใช้โปรแกรมใช้เคร่ืองมือ Line        ลากเส้นระหว่างจดุศนูย์กลางของรูปทรงส่ีเหล่ียมและ
ย้ายต าแหนง่โมเดลจดุศนูย์กลางไปยงัต าแหนง่จดุศนูย์กลางของเส้นท่ีลากไว้แล้ว ดงัภาพท่ี 77 

 
ภาพท่ี 77  หาจดุศนูย์กลางบ้านรูปทรงตวัแอล 

2. โปรแกรมฮวงจุ้ย 

โหลดโมเดลจุดศูนย์ 

กลางบ้าน 
  

1. เลือก Add Center ในโปรแกรมฮวงจุ้ย  

1. ผู้ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยลากเส้นแบ่งพืน้ 
ที่บ้านรูปทรงตัวแอลให้มีรูปทรงส่ีเหล่ียม 
ผืนผ้าและรูปทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส 2 รูป 
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ภาพท่ี 77  หาจดุศนูย์กลางบ้านรูปทรงตวัแอล (ตอ่) 
 
กรณีบ้านเป็นรูปทรงตัวยู 
 ผู้ ใช้โปรแกรมจะต้องท าการแบ่งพืน้ท่ีบ้านให้มีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าและรูปทรง
ส่ีเหล่ียมจตัรัุส  3 รูป  เพ่ือให้โปรแกรม SketchUp  หาศนูย์กลางรูปทรงส่ีเหล่ียม   เคร่ืองมือ Line 
        ลากเส้นระหว่างจดุศนูย์กลางของรูปทรงส่ีเหล่ียมและใช้เคร่ืองมือ Line        ลากเส้นท่ีจดุ
กึ่งกลางของเส้น 2 เส้นท่ีลากไว้ตอนแรก    จากนัน้ผู้ ใช้โปรแกรมย้ายต าแหน่งโมเดลจดุศนูย์กลาง
ไปยงัต าแหนง่จดุศนูย์กลางของเส้นท่ีลากไว้แล้ว ดงัภาพท่ี 78 
 

2. โปรแกรม SketchUp หาจุด 
ศูนย์กลางรูปทรงส่ีเหล่ียม   

3. ผู้ใช้โปรแกรมใช้เคร่ืองมือ Line ลาก 
เส้นตรงระหว่างจุดตัดกึ่งกลางรูปทรง 
ส่ีเหล่ียมและย้ายต าแหน่งโมเดลจุดศูนย์ 
กลางไปยังต าแหน่งจุดศูนย์กลางของเส้น 
ที่ลากไว้ 
แล้ว 
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ภาพท่ี 78  หาจดุศนูย์กลางบ้านรูปทรงตวัย ู

1. ผู้ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยลากเส้นแบ่งพืน้ 
ที่บ้านรูปทรงตัวแอลให้มีรูปทรงส่ีเหล่ียม 
ผืนผ้าและรูปทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส 3 รูป 

2. โปรแกรม SketchUp หาจุด 
ศูนย์กลางรูปทรงส่ีเหล่ียม   

3. ผู้ใช้โปรแกรมใช้เคร่ืองมือ Line ลาก 
เส้นตรงระหว่างจุดตัดกึ่งกลางรูปทรง 
ส่ีเหล่ียม 

 

5. ย้ายต าแหน่งโมเดลจุดศูนย์กลางไป 
ยังต าแหน่งจุดศูนย์กลางของเส้นท่ีลากไว้ 

4.ใช้เคร่ืองมือ Line ลากเส้นท่ีจุดกึ่งกลาง 
ของเส้น 2 เส้นท่ีลากไว้ตอนแรก 
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3.5 ก าหนดต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์      ต าแหน่งอุปกรณ์ครัว    ต าแหน่งประตู 
ทางเข้าหลัก   ประตูห้อง และหน้าต่าง 
  หลังจากโปรแกรมท าการวิเคราะห์การค้นหาจุดศูนย์กลางบ้านแล้วจึงก าหนด
ต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์     ต าแหนง่อปุกรณ์ครัว ต าแหนง่ประตทูางเข้าหลกั  ประตหู้อง  และหน้าตา่ง
ภายในบ้านพกัอาศยั   เพ่ือหาวิเคราะห์ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ภายในตามหลกัฮวงจุ้ย    โปรแกรม 
ฮวงจุ้ยมีฟังก์ชนั Add Furniture เพ่ือใช้ในการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องอตัโนมตั ิดงัภาพท่ี 79 

   

 
ภาพท่ี 79 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การก าหนดต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ 
 
 

 ผู้ศกึษาท าการวิเคราะห์ข้อมลูฮวงจุ้ยพบว่า  นกัออกแบบภายในไม่ทราบว่าจะต้องมี
ข้อมลูเฟอร์นิเจอร์ใดท่ีจ าเป็นต้องมีในการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย   
 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้จดัท าโมเดลแบบเฟอร์นิเจอร์ตวัอย่างโดยคดักรองเฉพาะท่ีมีผลต่อ
การวิเคราะห์ฮวงจุ้ ยและท าการออกแบบโปรแกรมฮวงจุ้ ยให้ท าการคัดเลือกเฟอร์นิเจอร์จาก
ฐานข้อมูล   โดยคดักรองเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆจากช่ือห้อง  ประกอบไปด้วยห้องนอน  
ห้องครัว  ห้องน า้  ห้องรับแขก   ห้องรับประทานอาหาร  และห้องท างาน  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

เลือก Add Furniture ในเมนโูปรแกรมฮวงจุ้ย 

ค้นหาเฟอร์นิเจอร์จากช่ือห้อง  

โมเดลเฟอร์นิเจอร์ปรากฏขึน้บนแบบจ าลอง 

 

จบการท างาน 

เลือกท่ีพืน้ห้องทัง้หมด 

เร่ิมต้น : ฟังก์ชัน่ Add Furniture 

ถ้าเป็น 
พืน้ห้อง? 

ไมใ่ช ่

ใช ่
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 1. เฟอร์นิเจอร์ในห้องนอน  -  เตียงนอน  ตู้ เสือ้ผ้า   ตู้วาง TV.   กระจก 
 2. อปุกรณ์ครัว  -   เตาไฟ    อา่งล้างจาน   ตู้ เย็น  ตู้อบ 
 3. อปุกรณ์ในห้องน า้  - โถส้วม  อา่งล้างหน้า 
 4. เฟอร์นิเจอร์ในห้องรับแขก  -  ชดุรับแขก   ตู้วาง TV.  ชัน้วางของ 
 5.เฟอร์นิเจอร์ในห้องรับประทานอาหาร –  โต๊ะรับประทานอาหาร  ตู้วาง TV 
 6.เฟอร์นิเจอร์ในห้องรับประทานอาหาร –  โต๊ะท างาน    ตู้หนงัสือ    
 7. ต าแหนง่ประตทูางเข้าหลกั   ประตหู้องและหน้าตา่ง 
 ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูฮวงจุ้ยพบว่า  เม่ือท าการเปล่ียน Face เป็น Group  และ
ตัง้ช่ือห้อง  จะได้พืน้ท่ีห้องรูปทรงส่ีเหล่ียม (Bounding Box) มีมมุ 4 ต าแหน่ง แทนด้วยเลข  0 , 1 , 
2 , 3   (ดงัภาพท่ี 80) โดยผนงัแตล่ะด้าน  มีรายละเอียดดงันี ้
 

 
ภาพท่ี 80   ตวัอยา่งมมุท่ีใช้แทนผนงัห้อง 
    2.1 ผนงัห้อง  A อยูร่ะหวา่ง Corner 1 และ Corner 0  
   2.2 ผนงัห้อง B อยูร่ะหวา่ง Corner 0 และ Corner 2 
    2.3 ผนงัห้อง C อยูร่ะหวา่ง Corner 2 และ Corner 3 
   2.4 ผนงัห้อง  D อยูร่ะหวา่ง Corner 3 และ Corner 1 
 ผู้วิจยัได้ออกแบบการจดัเก็บข้อมลูต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ลงในระบบฐานข้อมลูโดยเก็บ
เป็นไฟล์ .txt เพ่ือสะดวกในการปรับแก้ไขและค้นหาได้งาน   โดยจะแบง่ข้อมลูเฟอร์นิเจอร์ออกเป็น
ห้องละ 1 ไฟล์  ประกอบด้วยข้อมลูออกเป็น 5 กลุม่หลกั  (ดงัภาพท่ี 81 )   คือ 

พืน้ห้อง 

Corner 0 Corner 2 

Corner 1 Corner 3 

ผนังด้าน A 

ผนังด้าน B 

ผนังด้าน D 

ผนังด้าน C 
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 1. ช่ือเฟอร์นิเจอร์  (Furniture Name)  อยูใ่นล าดบัท่ี 1 
 2. ต าแหน่งผนงัด้านท่ีวางเฟอร์นิเจอร์อยู่ในล าดบัท่ี 2 – 3 ประกอบด้วย ช่ือมุม
ด้านซ้ายและช่ือมมุด้านขวา 
 3. ขนาดความสูงของเฟอร์นิเจอร์จากพืน้  ( Height from floor)  อยู่ในล าดบัท่ี 4  
 4. ระยะห่างจากมมุด้านซ้ายของผนงัถึงเฟอร์นิเจอร์ (Distance for corner 1) อยู่ใน
ล าดบัท่ี 5   
 5. ระยะเฟอร์นิเจอร์หา่งจากผนงั อยูใ่นล าดบัท่ี 6   
 6. มมุในการหมนุของเฟอร์นิเจอร์ (Rotation angle)  อยูใ่นล าดบัท่ี 7 

 7. เคร่ืองหมาย * เป็นเคร่ืองหมายแสดงการสิน้สดุของข้อมลู อยูใ่นล าดบัท่ี 8 
  

 

ภาพท่ี 81  ตวัอยา่งข้อมลูต าแหนง่เตียง 
 
ขัน้ตอนการวางเฟอร์นิเจอร์ มีหลักการดังนี ้
 ตวัอยา่ง การจดัวางเตียงนอนต าแหนง่  Bed,1,0,0,0.2,-2.11,o,*  
 เม่ือผู้ ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกแปลนแปลนบ้านทัง้หลัง  จากนัน้เลือกค าสั่ง  Add 
Furniture   โปรแกรมจะท าการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ให้ตรงกบัช่ือห้อง โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ (ดงัภาพท่ี 
82 ) 
 ขัน้ตอนท่ี 1 โปรแกรมเก็บข้อมลูช่ือห้องภายในบ้าน 
 ขัน้ตอนท่ี 2  โปรแกรมค้นหาไฟล์ช่ือห้อง.txt   แล้วท าการโหลดเฟอร์นิเจอร์จากช่ือ
เฟอร์นิเจอร์  (Furniture Name)  อยูใ่นล าดบัท่ี 1 (แนวตัง้)  เชน่ เตียง (Bed) 
 ขัน้ตอนท่ี 3  โปรแกรมหาค้นหาข้อมลูต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ 
   -  เตียงอยูใ่นต าแหนง่ผนงัห้อง  A อยูร่ะหวา่ง Corner 1 และ Corner 0 
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   -  เตียงมีความสงูจากพืน้ เทา่กบั 0  เมตร 
   - ระยะหา่งจากมมุด้านซ้ายของผนงัถึงเตียง เทา่กบั 0.2 เมตร    
   - ระยะเตียงหา่งจากผนงั เทา่กบั 2.11  เมตร 
   - มมุในการหมนุของเตียง เทา่กบั 0 องศา   

 ขัน้ตอนท่ี 4  โปรแกรมฮวงจุ้ยโหลดเฟอร์นิเจอร์และจดัวางต าแหนง่ตามข้อมลู 
   

 
ภาพท่ี 82 ตวัอยา่งการจดัวางเตียงนอน 
  

1. เลือก Add Furniture ในโปรแกรมฮวงจุ้ย  

2. โปรแกรมฮวงจุ้ยเกบ็ข้อมูลช่ือห้องภายใน 

บ้านพกัอาศัย  

3. โปรแกรมค้นหาไฟล์ที่เก็บข้อมลู 
ของห้องที่ก าลังจัดวางเฟอร์นิเจอร์  
  

4. โปรแกรมฮวงจุ้ยหาค้นหา 
ข้อมูลต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ 
จากไฟล์ Bedroom_0.txt    
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 ‘

 
ภาพท่ี 82 ตวัอยา่งการจดัวางเตียงนอน (ตอ่) 
 
การเคล่ือนย้ายต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ (Transformation) 
 เป็นการเคล่ือนย้ายต าแหน่งของเฟอร์นิเจอร์มมุมองภาพด้านบน (Top view) ไปยงั
ต าแหน่งท่ีต้องการในทิศทางตามแนวแกน X และแนวแกน Y โดยกดปุ่ ม Move            เพ่ือนกั
ออกแบบภายในสามารถควบคมุระยะการเล่ือนต าแหน่งระยะท่ีต้องการ  ซึ่งทิศทางท่ีใช้ในการ
ควบคมุการเคล่ือนย้ายแบง่ออกเป็น 4 ทิศดงันี ้
 1. Up  : เคล่ือนย้ายต าแหนง่ในแนวแกน + Y 
 2. Down  : เคล่ือนย้ายต าแหนง่ในแนวแกน - Y 
 3. Left : เคล่ือนย้ายต าแหนง่ในแนวแกน + X 
 4. Right :เคล่ือนย้ายต าแหนง่ในแนวแกน – X 
 

 
ภาพท่ี  83  ทิศทางการเคล่ือนย้ายต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ 

5. โปรแกรมฮวงจุ้ยโหลดเฟอร์นิเจอร์ 
และจัดวางต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตาม 
ข้อมูล    
  

+Y 

-Y 

-X +X 
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 ในการเคล่ือนต าแหนง่เฟอร์นิเจอรืในแตล่ะละครัง้จะเคล่ือนย้ายไปในแนวแกน X และ
แกน Y โดยแบ่งออกเป็น 4 ทิศทาง คือ บน (Up) แทนด้วย 1    ล่าง(Down) แทนด้วย 3  ซ้าย 
(Left) แทนด้วย 4   และขวา (Right) แทนด้วย 2 ตามล าดบั   ซึง่ผู้ใช้โปรแกรมกดปุ่ ม  Move      
 แล้วเลือกต าแหนง่ท่ีต้องการและป้อนระยะท่ีต้องการย้ายต าแหนง่ ดงัภาพท่ี 84 
 

 
ภาพท่ี 84  ขัน้ตอนการเคล่ือนย้ายเฟอร์นิเจอร์ 
 
 

1.เลือกเฟอร์นิเจอร์ท่ีต้องการ 
จะย้ายต าแหนง่ 

2.กดปุ่ม Move 

  

  

  
3.สัญลกัษณ์ Move จะปรากฏบน 

เฟอร์นิเจอร์ 

 

    

  

1 

2 

3 

4 

  

0.50 
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ภาพท่ี 84  ขัน้ตอนการเคล่ือนย้ายเฟอร์นิเจอร์ (ตอ่) 
 

การหมุน (Rotation) 
 การหมนุเฟอร์นิเจอร์ไปในทิศทางท่ีต้องการจะใช้การกดปุ่ ม Rotation  แบง่เป็น 
 1. หมนุเฉพาะตวัเฟอร์นิเจอร์ซึ่งผู้ ใช้โปรแกรมกดปุ่ ม  Rotation          แล้วเลือกมมุท่ี
ต้องการหมุน  ทิศการหมุนจะหมุนตามเข็มนาฬิกา  จุดศูนย์กลางการหมุนอยู่ท่ีจุดก่ึงกลางของ
เฟอร์นิเจอร์  (ดงัภาพท่ี 85)  
 

 
ภาพท่ี  85 การหมนุเฉพาะเฟอร์นิเจอร์  

4. แล้วเลือกต าแหน่งที่ต้องการ 
และป้อนระยะที่ต้องการย้ายต าแหน่ง 

Move 

Select Direction       1 

Distance (m.)          0.5 
 

  

  

เฟอร์นิเจอร์ย้ายตามระยะท่ีต้องการ 

 

    

  

1 

2 

3 

4 

  

  

  

  

  

1.เลือกเฟอร์นิเจอร์ท่ีตอ้งการจะหมุน 

2.กดปุ่ม Rotation   
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ภาพท่ี  85 การหมนุเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ (ตอ่) 
. 
  2. หมนุเฟอร์นิเจอร์รอบห้อง ซึ่งผู้ ใช้โปรแกรมกดปุ่ ม        (Rotation in Room)           
แล้วเลือกมมุท่ีต้องการหมนุ ( ดงัภาพท่ี 86 )  
 

 
ภาพท่ี 86  ขัน้ตอนการเคล่ือนย้ายเฟอร์นิเจอร์ไปผนงัด้านใดด้านหนึง่ 

4.หมุนมุมที่ต้องการ 
 

  

    

3. แล้วเลอืกมุมทีต้่องการ 
หมุน 

Rotation  

Angle in Degrees    90     

1.เลือกเฟอร์นิเจอร์ท่ีต้องการ 
จะย้ายต าแหนง่ 

2.กดปุ่ม Move 

  

  

 

    

  

1 

2 

3 

4 

  

3.สญัลกัษณ์ Rotation จะปรากฏ 
บนเฟอร์นิเจอร์เพ่ือเลือกวา่จะ 
หมนุเฟอร์นิเจอร์ไปผนงัด้านใด 
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ภาพท่ี 86  ขัน้ตอนการเคล่ือนย้ายเฟอร์นิเจอร์ไปผนงัด้านใดด้านหนึง่(ตอ่) 
 

3.6 การก าหนดต าแหน่งประตูทางเข้าหลัก 
  หลงัจากท าการก าหนดต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านพกัอาศยัแล้วจึงก าหนด
ทิศของประตทูางเข้าหลกั   เพ่ือใช้วิเคราะห์ต าแหน่งห้องตามหลกักวับ้าน (Gua House) เพ่ือให้รู้
ต าแหนง่ทิศห้องท่ีเป็นมงคล    โปรแกรมฮวงจุ้ยมีฟังก์ชัน่  Add Main Door เพ่ือใช้จดัวางต าแหน่ง
ประตทูางเข้าหลกั  ดงัภาพท่ี 87 
 
 

 
ภาพท่ี 87  แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การก าหนดต าแหนง่ประตทูางเข้าหลกั 

4. แล้วเลือกต าแหน่งที่ต้องการที่ต้องการ 
ย้ายหมุน 

Rotation Furniture in Room 

Select Direction       3   

เลือกพืน้ห้อง 

เลือก Add Main Door ในโปรแกรมฮวงจุ้ย 

ย้ายต าแหนง่ประต ู

จบการท างาน 

เร่ิมต้น : ฟังก์ชัน่  Add Main Door 

 
เป็น 

พืน้ห้อง 

ไมใ่ช ่

ใช ่

โมเดลประตทูางเข้าหลกัปรากฏขึน้บนแบบจ าลอง 
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 เม่ือผู้ ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกค าสัง่  Add Main Door โปรแกรมโหลดโมเดลประตู
ทางเข้าหลกัให้ปรากฏขึน้ท่ีบนแบบจ าลองแปลนบ้าน   จากนัน้ผู้ ใช้โปรแกรมจดัวางต าแหน่งประตู
ทางเข้าหลกัดงัภาพท่ี 88 
 

 
ภาพท่ี 88 ตวัอยา่งจดัวางต าแหนง่โมเดลจ าลองประตทูางเข้าหลกั   

1. เลือก Add Main Door ในโปรแกรม 

ฮวงจุ้ย  

3. กดปุ่ม Move 

4. Move โมเดล Main 

Door มายงัต าแหน่ง 

ทีต้่องการ 

2. โปรแกรมโหลด
โมเดล Main Door 
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3.7 การก าหนดทศิเหนือของแบบจ าลอง 
 หลงัจากการก าหนดต าแหน่งประตทูางเข้าหลกัแล้วจึงก าหนดทิศเหนือในโมเดล เพ่ือ
การวิเคราะห์หาทิศของห้องภายในบ้านพกัอาศยัตามหลกัภูมิศาสตร์     โปรแกรมฮวงจุ้ยมีฟังก์ชัน่    
Add North เพ่ือให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถก าหนดทิศเหนือของบ้านพกัอาศยัได้ดงัภาพท่ี 89 

 

 
ภาพท่ี 89 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การก าหนด Add North 
  

  เม่ือผู้ ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกค าสัง่  Add North โปรแกรมจะท าการโหลดโมเดลทิศ
เหนือให้ปรากฏขึน้ท่ีบนแบบจ าลองแปลนบ้าน   จากนัน้ผู้ ใช้โปรแกรมหมนุโมเดลทิศเหนือให้ตรง
กบัทิศเหนือของบ้านตามแบบร่างดงัภาพท่ี 90 
 

เลือกพืน้ห้อง 

เลือก Add North ในโปรแกรมฮวงจุ้ย 

หมนุทิศเหนือ 

จบการท างาน 

เร่ิมต้น : ฟังก์ชัน่  Add North 

  
ถ้าเป็น 

พืน้ห้อง? 

ไมใ่ช ่

ใช ่

โมเดลทิศเหนือหลกัปรากฏขึน้บนแบบจ าลอง 
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ภาพท่ี 90 ตวัอยา่งต าแหนง่ทิศเหนือของบ้านพกัอาศยั   
 

3.8 ก าหนดต าแหน่งจุด Reference point  of  floor 
 เน่ืองจากในขัน้ตอนการสร้างพืน้ห้องชัน้ 2 นัน้โปรแกรม SketchUp จะท าการสร้าง 
Face ในระดบั 0,0  ดงันัน้จ าเป็นจะต้องย้ายต าแหนง่พืน้ชัน้ 2 ขึน้ไปให้ตรงกนักบัพืน้ชัน้ 1 โดยผู้ ใช้
โปรแกรมต้องก าหนดจุดอ้างอิงบนแปลนชัน้ท่ี 1 และแปลนชัน้ท่ี 2   โปรแกรมฮวงจุ้ ยมีฟังก์ ชั่น 
Add & Move Reference Floor  เพ่ือก าหนดจดุ  Reference Floor  โดยมีแผนผงัการท างานของ
ฟังก์ชนั  Add & Move Reference Floor   ดงัภาพท่ี 91 
   
 

1. เลือก Add North ในโปรแกรมฮวงจุ้ย  

3.หมุนให้ตรงกบัทิศเหนือตาม
แบบร่าง 

2.โปรแกรมโหลดโมเดลทิศ
เหนือ 
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ภาพท่ี 91 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การก าหนดจดุ Reference point  of  floor 
 
 เม่ือผู้ ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกค าสัง่  Add & Move Reference Floor    โปรแกรมจะ
ท าการโหลดโมเดล Reference Floor ของชัน้ท่ี 1 และชัน้ท่ี 2 ให้ปรากฏขึน้ท่ีบนแบบจ าลองแปลน

เลือกทัง้หมด 

เลือก Add & Move Reference Floor   ใน
โปรแกรมฮวงจุ้ย 

ย้ายพืน้ห้องทัง้หมดในชัน้ 1 

เร่ิมต้น : ฟังก์ชัน่  Add & Move Reference Floor    

  
ถ้าเป็น 

พืน้ชัน้1? 

ไมใ่ช ่

ใช ่

Copy พืน้ห้องทัง้หมดในชัน้ 1 

  

ย้ายพืน้ห้องทัง้หมดในชัน้ 2 

จบการท างาน 

Copy พืน้ห้องทัง้หมดในชัน้ 2 

  

  
ถ้าเป็น 

พืน้ชัน้2? 

ใช ่

ไม ่
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บ้าน    จากนัน้ผู้ ใช้โปรแกรมย้ายต าแหน่ง Reference Floor ไปยงัต าแหน่งท่ีใช้เป็นจุดอ้างอิงดงั
ภาพท่ี 92 
 

 

ภาพท่ี 92 ตวัอยา่งจดุ Reference point  of  floor 

1. เลือก Add & Move Reference Floor     
ในโปรแกรมฮวงจุ้ย  

4. โปรแกรมย้ายต าแหน่งย้ายต าแหน่ง 
พืน้ชัน้ 2 ขึน้ไปให้ตรงกันกับพืน้ชัน้ 1 

2.โปรแกรมจะท าการโหลดโมเดล  
Reference Floor ของชัน้ท่ี 1 และชัน้ 
ที่ 2 ให้ปรากฏขึน้ท่ีบนแบบจ าลองแปลน 

3. ผู้ใช้โปรแกรมย้ายต าแหน่ง 
 Reference Floorไปยังต าแหน่ง 
ที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงดัง 
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3.9 การวิเคราะห์ต าแหน่งห้องตามหลักกัวบ้าน 
 หลงัจากก าหนดต าแหน่งจดุ Reference point  of  floor แล้ว  จึงท าการวิเคราะห์ 
ต าแหนง่ห้องตามหลกักวับ้าน     โปรแกรมฮวงจุ้ยมีฟังก์ชัน่ Gua House  เพ่ือหาต าแหน่งห้องตาม
หลกัฮวงจุ้ย ดงัภาพท่ี 93 
 

 
ภาพท่ี 93 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การวิเคราะห์ต าแหนง่ห้องตามหลกักวับ้าน 
 
 
 ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลฮวงจุ้ ยพบว่า  กัวบ้านแทนบ้านในแปดท าเลหรือแปด
ทิศทางตามหลกัฮวงจุ้ย    กัวบ้านสามารถวิเคราะห์จากทิศของประตทูางเข้าหลกัของบ้าน    ซึ่ง 

เลือก Gua House 

ข้อมลูกวับ้าน 

รายงานผล 

จบการท างาน 

เร่ิมต้น : ฟังก์ชัน่ Gua House  

หาทิศประตทูางเข้าหลกั 

หาจดุศนูย์กลาง 

วิเคราะห์หาต าแหนง่ห้องตามกวับ้าน 

เลือกโมเดลทัง้หมด  

  

 
ไมใ่ช ่เป็น 

พืน้ห้อง 

ใช ่
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กวับ้านจะสามารถแบ่งกลุ่มบ้านออก 2 กลุ่ม คือ  บ้านกลุ่มราศีตะวนัออกประกอบด้วยทิศเหนือ  
ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัออกเฉียงใต้  ทิศ และบ้านกลุ่มราศีตะวนัตกประกอบด้วยทิศตะวนัตกเฉียง
ใต้  ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ทิศตะวนัตก  ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เรียกว่าเป็น มีทิศท่ีให้คณุหรือ
ทิศมงคลส่ีทิศ  (เชิงช่ี   เทียนอี  เหยียน และฝู่ เว่ย) และทิศท่ีไม่ให้คณุหรือทิศอปัมงคลส่ีทิศ (ฮัว่ไฮ ่ 
อูกุ่่ย  ลิ่วซา  และเจวิ๋ยมิ่ง) ทิศท่ีให้คณุและทิศท่ีไมใ่ห้คณุนัน้จะเปล่ียนแปรไปตามกวัประจ าบ้าน 
 ผู้วิจยัได้ออกแบบการจดัเก็บข้อมลูกัวบ้านกลุ่มราศีตะวนัออกและกลุ่มราศีตะวนัตก
ลงในระบบฐานข้อมูลตาราง Gua House ในรูปแบบไฟล์ .CSV  ประกอบด้วยข้อมูลออกเป็น 3 
กลุม่หลกั  (ดงัภาพท่ี 94)  คือ 
  1. ทิศของประตูทางเข้าหลัก (Door) แทนด้วยช่องสีเหลืองในช่องคอลัมน์ท่ี A 
(แนวตัง้) แถวท่ี 1 (แนวนอน)  
 2.  ต าแหน่งทิศท่ีให้คณุหรือทิศมงคล   แทนด้วยช่องสีเขียวในช่องคอลมัน์ท่ี B - C 
(แนวตัง้) แถวท่ี 1 (แนวนอน) ประกอบด้วย 
   2.1 เชิงช่ี  (Sheng Chi)   หมายถึง ความกรุณา การเงิน  อ านาจและช่ือเสียง 
  2.2 เทียนอี (Tien Yi)   หมายถึง   สขุภาพและการเกือ้หนนุ 
  2.3 เหยียน (Nien Ye)   หมายถึง  ความสมัพนัธ์และการตดิตอ่ส่ือสาร 
  2.4 ฝู่ เวย่ (Fu We)   หมายถึง  ความสงบ 
  ซึ่งเป็นค าเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ ย   เพ่ือให้ผู้ วิจัยสามารถจดจ าความหมายค า
เฉพาะเหล่านีไ้ด้จึงแทนด้วย G1 – G4 ตามล าดบั ในช่องคอลมัน์ท่ี B - C (แนวตัง้) แถวท่ี 2 
(แนวนอน) 
 3.  ต าแหน่งทิศท่ีไม่ให้คณุหรือทิศอปัมงคล แทนด้วยช่องสีส้มในช่องคอลมัน์ท่ี F - I 
(แนวตัง้) แถวท่ี 1 (แนวนอน) ประกอบด้วย   
  3.1 ฮัว่ไฮ ่ (Ho Hai)   หมายถึง  การทะเลาะวิวาท 
  3.2 อู่กุ่ย  (Wu Kwei)   หมายถึง  ความหายนะโดยทัว่ไป หรือเคราะห์ร้าย
เก่ียวกบัการเงิน   การทรยศ การฉ้อโกง หรือการหลอกลวง 
  3.3 ลิ่วซา  (Lui Sha)   หมายถึง ปัญหาคดีความ 
  3.4 เจวิ๋ยมิ่ง (Chueh Ming)   หมายถึง ปัญหาสขุภาพ 
   ซึ่งเป็นค าเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ย   เพ่ือให้ผู้ วิจัยสามารถจดจ าความหมายค า
เฉพาะเหล่านีไ้ด้จึงแทนด้วย B1 – B4 ตามล าดบั ในช่องคอลัมน์ท่ี F - I (แนวตัง้) แถวท่ี 2 
(แนวนอน) 
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ภาพท่ี 94 ตวัอยา่งตาราง Gua House.csv 
 
ขัน้ตอนการวิเคราะห์หากัวบ้านและต าแหน่งต าแหน่งห้องตามหลักกัวบ้าน  
 เม่ือผู้ ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกค าสัง่  Gua House   โปรแกรมจะท าการวิเคราะห์หา 
กวับ้านได้มาจากทิศประตทูางเข้าบ้านและประเภทของห้อง โดยมีขัน้ตอนดงันี ้(ดงัภาพท่ี 95  ) 
 ขัน้ตอนท่ี 1 หาทิศประตทูางเข้าบ้าน 
 ขัน้ตอนท่ี 2  เก็บข้อมลูช่ือห้องภายในบ้าน 
 ขัน้ตอนท่ี 3  หาประเภทของห้องจากช่ือห้อง โดยประเภทห้องดี (Good) อยู่ใน
ต าแหน่งทิศท่ีให้คณุหรือทิศมงคล ประกอบด้วย ห้องนอน ห้องท างาน  ห้องอาหาร  ห้องรับแขก  
และประเภทห้องไม่ดี (Bad) อยู่ในต าแหน่งทิศท่ีไม่ให้คณุหรือทิศอปัมงคล ประกอบด้วย  ห้องน า้ 
ห้องครัว 
 ขัน้ตอนท่ี 4  น าทิศประตทูางเข้าไปหาข้อมลูในตารางคอลมัน์ท่ี A (แนวตัง้) 
 ขัน้ตอนท่ี 5   น าประเภทห้องไปหาต าแหนง่ทิศตามกวับ้าน 
    ถ้าประเภทห้องดี (Good) อยูใ่นต าแหนง่ทิศท่ีให้คณุหรือทิศมงคล   จะเข้าไปค้น
ในช่องสีเขียว คอลมัน์ท่ี B – E  แถวเดียวกบัทิศประตทูางเข้าหลกั (แนวนอน) จะได้ต าแหน่งทิศท่ี
เหมาะสมกบัห้อง 
           ถ้าประเภทห้องไม่ดี (Bad) อยู่ในต าแหน่งทิศท่ีไม่ให้คุณหรือทิศ
อปัมงคล   จะเข้าไปค้นในชอ่งสีส้ม  คอลมัน์ท่ี F – I  แถวเดียวกบัทิศประตทูางเข้าหลกั (แนวนอน) 
จะได้ต าแหนง่ทิศท่ีเหมาะสมกบัห้อง 
  

ในแถวที่  1  เป็นค าเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ย 

 

กลุ่มที่ 2    

ในแถวที่  2  เป็นค าที่ใช้แทนค าเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ย 

กลุ่มที่  3    

 

กลุ่มที่ 1    
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ภาพท่ี 95 ตวัอยา่งขัน้ตอนการหากวับ้านและต าแหนง่ต าแหนง่ห้องตามหลกักวับ้าน 
                กรณีประตบู้านอยูใ่นทิศตะวนัตกเฉียงใต้  และหาต าแหนง่ห้องนอน 1 ตามกวับ้าน 

1. หาทศิประตูทางเข้าบ้าน 

2. เก็บข้อมูลช่ือห้องนอน 1 
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ภาพท่ี 95  ตวัอยา่งขัน้ตอนการหากวับ้านและต าแหนง่ต าแหนง่ห้องตามหลกักวับ้าน  กรณีประต ู
               บ้านอยูใ่นทิศตะวนัตกเฉียงใต้  และหาต าแหนง่ห้องนอน 1 ตามกวับ้าน (ตอ่) 
 
 เม่ือผู้ ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือก Gua House  โปรแกรมจะท าการวิเคราะห์ข้อมลูกัว
บ้านโดยได้มาจากทิศประตูทางเข้าแล้วน ามาเปรียบเทียบในตารางกัวบ้านจะได้ต าแหน่งทิศท่ี

4. น าทศิประตูทางเข้า (ทิศตะวันตกเฉียงใต้ )ไป
หาข้อมูลในตาราง 
คอลัมน์ที่  A (แนวตัง้) 

5.น าประเภทห้องนอนไปหาต าแหน่งทศิตามกัวบ้าน 
   - ห้องอยู่ในประเภทห้องดี (Good) อยู่ในต าแหน่งทศิท่ีให้คุณหรือทศิมงคล    
จะเข้าไปค้นในช่องสีเขียว คอลัมน์ที่ B - E  แถวเดียวกับทศิประตูทางเข้า 
หลัก (แนวนอน)จะได้ต าแหน่งทศิในการวางต าแหน่งห้องนอน 1 ประกอบด้วย 
ทศิตะวันตกเฉียงใต้    ทศิตะวันตกเฉียงเหนือ   ทศิตะวันตก  และทศิตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ 
 

ช่ือห้อง ประเภทห้อง 
Bedroom Good 

Living room Good 
Dining room Good 

Working room Good 
Toilet Bed 

Kitchen Bed 
 

ช่ือหอ้ง 

 3. ค้นหาประเภทห้อง 
จากชื่อห้อง 
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เหมาะกับห้องนัน้ๆ     จากนัน้โปรแกรมฮวงจุ้ ยจะออกรายงานผลวิเคราะห์กัวบ้านเพ่ือแสดง
รายละเอียดกัวบ้านและข้อมูลต าแหน่งห้องภายในบ้านพักอาศยัท่ีจะต้องแก้ไข  ซึ่งในการออก
รายงานผลการวิเคราะห์นัน้เป็นรูปแบบเว็บไซต์ โดยหน้าจอนีจ้ะแบง่เป็น 3 สว่น คือ 
 1.  แสดงต าแหนง่ทิศกวับ้านและธาตปุระจ ากวับ้าน   
 2. แสดงรูปภาพกวับ้าน     
 3.  แสดงข้อมลูเก่ียวกบัสีท่ีใช้ตกแตง่ภายในบ้านตามกวับ้าน   
 ซึ่งข้อมลูในส่วนนีผู้้วิจยัได้จดัท าขึน้เป็นไฟล์ . jpg ในช่ือทิศของประตทูางเข้าหลกั  ดงั
ภาพท่ี 96 
 

 
ภาพท่ี 96  ตวัอยา่งผลวิเคราะห์กวับ้าน 
 

   

    

 

 1 

2 

3 
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 จากภาพท่ี 96  เป็นตวัอย่างลกัษณะการแสดงข้อมลูจากเว็บไซต์ท่ีขึน้มาหลงัจากการ
กดปุ่ ม  Gua House  เพ่ือวิเคราะห์หากวับ้าน    โดยท่ีโปรแกรมจะท าการน าไฟล์รูปภาพท่ีมีช่ือตรง
กบัทิศกวับ้านมาจดัวางในเว็บไซต ์โดยค าสัง่ท่ีใช้ในการดงึข้อมลูเป็นดงันี ้
 

 
 ภาพท่ี 97 ค าสัง่ท่ีใช้แสดงข้อมลูในเว็บไซต์ท่ีขึน้มาหลงัจากการกดปุ่ ม  Gua House   
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 3.10  การวิเคราะห์ต าแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย 
        หลงัจากท าการวิเคราะห์ต าแหน่งห้องตามหลกักัวชีวิตแล้วจึงท าการวิเคราะห์
ต าแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ ย   การวิเคราะห์ห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ ยเน่ืองมาจาก
สขุอนามยัและสุขภาพท่ีดีของผู้อยู่อาศยั ยกตวัอย่าง เช่น   ห้องนอนท่ีวางเหนือโรงรถจะท าให้ผู้
นอนมีโอกาสเส่ียงท่ีจะสูดเอาควนัพิษจากท่อไอเสียรถเข้าไปในร่างกายส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยตรง       โปรแกรมฮวงจุ้ยมีฟังก์ชนั  Position Room เพ่ือใช้ในจดัวาง ดงัภาพท่ี 98 

    

 
ภาพท่ี 98 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การวิเคราะห์ต าแหนง่ห้องตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย    
 

 ข้อมูลของห้องท่ีต าแหน่งห้องห้ามตรงกันทัง้ในแนวราบและแนวดิ่งตามหลกัฮวงจุ้ ย   
มีดงันี ้
 1. ห้องนอนห้ามตรงกบัห้องนอน  
 2. ห้องนอนห้ามตรงกบัห้องครัว  
 3. ห้องนอนห้ามตรงกบัห้องน า้  
 4. ห้องครัวห้ามตรงกบัห้องน า้ 

เลือกโมเดลทัง้หมด 

รายงานผล 

จบการท างาน  

วิเคราะห์หาต าแหนง่ห้องตรงกนั  

เร่ิมต้น : ฟังก์ชัน่ Positon Room 

เลือก Position Room 

  ไมใ่ช ่เป็น 

พืน้ห้อง 

ใช ่
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 ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลวิธีการแก้ไขของห้องท่ีต าแหน่งห้องห้ามตรงกัน
ตามหลกัฮวงจุ้ยลงในระบบฐานข้อมลูในรูปแบบไฟล์ .html  โดยผู้วิจยัใช้ช่ือห้อง 2 ห้องท่ีตรงกัน 
ท าการสร้างท่ีคัน่ช่ือห้องด้วยเคร่ืองหมายขีด (dash) ) ตัง้ช่ือไฟล์ข้อมลู มีดงันี ้
 1. bedroom_ bedroom แทนด้วย ห้องนอนห้ามตรงกบัห้องนอน  
 2. bedroom_kitchen  แทนด้วย ห้องนอนห้ามตรงกบัห้องครัว  
 3. bedroom_toiet  แทนด้วย ห้องนอนห้ามตรงกบัห้องน า้  
 4. kitchen_toiet แทนด้วย ห้องครัวห้ามตรงกบัห้องน า้ 
ขัน้ตอนการวิเคราะห์หาต าแหน่งห้องตรงกัน  
 เม่ือผู้ ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกค าสัง่  Position Roomโปรแกรมจะท าการวิเคราะห์หา
ห้องตรงกนัโดยได้มาจากช่ือห้องและจดุกึ่งกลางห้อง โดยมีขัน้ตอนดงันี ้(ภาพท่ี 99 ) 
 ขัน้ตอนท่ี 1 โปรแกรมฮวงจุ้ยเก็บข้อมลูช่ือห้องในชัน้ท่ี 1 และชัน้ท่ี 2 
 ขัน้ตอนท่ี 2 โปรแกรมฮวงจุ้ยวิเคราะห์ห้องตรงกนัโดยใช้มมุห้องทัง้ส่ีด้านของพืน้ห้อง
ในชัน้ท่ีสองท าการ Raytest ลงมาท่ีพืน้ห้องชัน้ท่ี 1 จากนัน้โปรแกรมฮวงจุ้ยเก็บข้อมูลช่ือห้องท่ี 
Raytest แล้วตรงกนักบัข้อมลูของห้องท่ีต าแหนง่ห้องตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย  
 ขัน้ตอนท่ี 3 โปรแกรมจะน าช่ือห้อง 2 ห้องท่ีตรงกัน ท าการสร้างท่ีคั่นช่ือห้องด้วย
เคร่ืองหมายขีด (dash) + .html เพ่ือเป็นปุ่ มเช่ือมโยงข้อมลูไปสูว่ิธีการแก้ไขของห้องท่ีต าแหน่งห้อง
ห้ามตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย 
 ขัน้ตอนท่ี 4 โปรแกรมฮวงจุ้ยท าการ PrintScan รูปห้อง 2 ห้องท่ีตรงกนัแล้วท าการเก็บ
ข้อมูลภาพไว้ในช่ือห้อง 2 ห้องท่ีตรงกันโดยสร้างท่ีคัน่ช่ือห้องด้วยเคร่ืองหมายขีด (dash) + .jpg 
เพ่ือเป็นข้อมลูในการรายงานผลการวิเคราะห์ห้องตรงกนั 
 ขัน้ตอนท่ี 5 หลงัจากนัน้โปรแกรมจะน าช่ือห้อง 2 ห้องท่ีตรงกนัท่ีเป็นไฟล์ .html  และ
ข้อมลูไฟล์ภาพ .jpg มาสร้างเป็นรายงานผลการวิเคราะห์ห้องตรงกนั 
 

 
ภาพท่ี   99  ตวัอยา่งขัน้ตอนการค้นหาผลวิเคราะห์ห้องตรงกนั 

1. เก็บข้อมูลช่ือห้องในชัน้ 
ที่ 1 และชัน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี  99  ตวัอยา่งขัน้ตอนการค้นหาผลวิเคราะห์ห้องตรงกนั (ตอ่) 
 

bedroom_toiet 
bedroom_toiet 
 

5. โปรแกรมน าชื่อห้อง 2 ห้อง 
ที่ตรงกันที่เป็นไฟล์ .html  และ 
ข้อมูลไฟล์ภาพ .jpg มาสร้าง 
เป็นรายงานผลการวิเคราะห์ 
ห้องตรงกัน 

ช่ือหอ้ง 

  

3. น าชื่อห้อง 2 ห้องที่ตรงกัน 
 ท าการสร้างที่คั่นชื่อห้องด้วย 
เคร่ืองหมายขีด (dash) +.html 
 เพื่อสร้างเป็นปุ่มเชื่อมโยง 
ข้อมูลในรายงานผล 

bedroom_ bedroom.html  
bedroom_kitchen.html 
bedroom_toiet.html 
kitchen_toiet.html 
  

2. ใช้มุมห้องทัง้สี่ด้านของพืน้ห้องใน 
ชัน้ที่สองท าการ Raytest ลงมาที่พืน้ 
ห้องชัน้ที่ 1 จากนัน้โปรแกรมฮวงจุ้ย 
เก็บข้อมูลชื่อห้องที่ Raytest แล้วตรง 
กันกับข้อมูลของห้องที่ต าแหน่งห้อง 
ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย  

4.โปรแกรมฮวงจุ้ยท าการ  PrintScan รูป 
ห้อง 2 ห้องที่ตรงกันแล้วท าการเก็บข้อมูล 
ภาพไว้ในชื่อห้อง 2 ห้องที่ตรงกันโดยสร้าง 
ที่คั่นชื่อห้องด้วยเคร่ืองหมายขีด (dash)  
+ .jpg 

  
Roport 
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 เม่ือผู้ ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ ยเลือกค าสัง่  Position Room โปรแกรมจะวิเคราะห์หา
ต าแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ ย จากช่ือห้องแล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลของห้องท่ี
ต าแหน่งห้องห้ามตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย    จากนัน้โปรแกรมฮวงจุ้ยจะออกรายงานผลวิเคราะห์
ห้องตรงกันตามหลกัฮวงจุ้ยท่ีต้องปรับแก้ไขต าแหน่งให้กับผู้ ใช้โปรแกรม   ซึ่งในการออกรายงาน
ผลการวิเคราะห์นัน้เป็นรูปแบบเว็บไซต ์(ภาพท่ี 100) โดยหน้าจอนีจ้ะแบง่เป็น 2 สว่น คือ 
 1. ส่วนปุ่ มเช่ือมโยงไปหน้าจออ่ืน :  กรณีท่ีผู้ ใช้โปรแกรมต้องการทราบวิธีแก้ปัญหา
ห้องตรงกนั โปรแกรมสามารถแสดงข้อมลูวิธีแก้ปัญหาตา่งๆ ให้ผู้ใช้โปรแกรมได้พิจารณา 
 2. สว่นแสดงรูปภาพห้องตรงกนั 
 

 

ภาพท่ี 100  ตวัอยา่งการวิเคราะห์ต าแหนง่ห้องตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย    
 

 เม่ือกดปุ่ มเช่ือมโยงไปหน้าจออ่ืน จะปรากฏข้อมลูวิธีการแก้ไขของห้องท่ีต าแหน่งห้อง
ห้ามตรงกันตามหลกัฮวงจุ้ยลงในระบบฐานข้อมูลนัน้เป็นรูปแบบเว็บไซต์  (ดงัภาพท่ี 101 )โดย
หน้าจอนีจ้ะแบง่เป็น 4 สว่น คือ  

 1. ส่วนรูปภาพตวัอย่างกรณีห้องตรงกนั  : จะแสดงรูปภาพในมุมมองด้านบน (Top 
view) และแสดงรูปภาพในมมุมองปกต ิ(Perspective view) 
 2. ส่วนแสดงข้อมูลห้องตรงกันตามหลกัฮวงจุ้ย :  จะแสดงรายละเอียดข้อมูลห้อง
ตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ยและแสดงสว่นข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์ห้องตรงกนั  

  

  

 

1 

1 

2 



261 
 

 3. ส่วนแสดงข้อมลูห้องตรงกนัตามหลกัเหตแุละผล : จะแสดงรายละเอียดข้อมลูห้อง
ตรงกนัตามหลกัเหตแุละผล 
 4. สว่นวิธีการปรับแก้ไข :  จะแสดงรายละเอียดข้อมลูวิธีการแก้ไขห้องตรงกนั 
 

 
ภาพท่ี 101  ตวัอยา่งข้อมลูวิธีการแก้ไขของห้องท่ีต าแหนง่ห้องห้ามตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย 
 
 

  

  

  

  

 

1 

2 

3 

4 
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 จากภาพท่ี 101  เป็นตวัอย่างลกัษณะการแสดงข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีขึน้มาหลงัจาก
การกดปุ่ ม  Position Room เพ่ือวิเคราะห์หาห้องตรงกนั  โดยท่ีโปรแกรมจะท าการน าไฟล์รูปภาพ
ท่ีมีช่ือตรงกบัช่ือห้อง 2 ห้องมาจดัวางในเว็บไซต ์โดยค าสัง่ท่ีใช้ในการดงึข้อมลูเป็นดงันี ้
 

 
ภาพท่ี 102 ค าสัง่ท่ีในแสดงข้อมลูจากเว็บไซต์ท่ีขึน้มาหลงัจากการกดปุ่ ม  Position Room 
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3.11 การวิเคราะห์ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหลักกัวบุคคล 
  หลังจากการวิเคราะห์ต าแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ ยแล้วจึงท าการ
วิเคราะห์ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหลกักวับุคคล  โปรแกรมฮวงจุ้ยต้องมีฟังก์ชนั Gua Life เพ่ือ
หากวับคุคล ดงัภาพท่ี 103   

 
ภาพท่ี 103 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การก าหนดต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ตามหลกักวับคุคล 

เลือกชัน้และห้องท่ีต้องการวิเคราะห์ 

เลือก Gua Life   

เร่ิมต้น : ฟังก์ชัน่ Gua Life   

ป้อนข้อมลูปีเกิดและเพศ
ของลกูค้า 

1 
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ภาพท่ี 103 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การก าหนดต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ตามหลกักวับคุคล 
  
 ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลฮวงจุ้ ยพบว่า  กัวบุคคลแทนทิศประจ าตัวบุคคล  ทิศ
ประจ าตวันีว้างพืน้ฐานอยู่บน 8 ทิศหลัก คือ ทิศเหนือ ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันตก ทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ทิศใต้  ทิศตะตกเฉียงใต้    ทิศตะวนัออกเฉียงใต้  และทิศตะวนัตก  มีทิศท่ี
ให้คณุหรือทิศมงคลส่ีทิศ   (เชิงช่ี   เทียนอี  เหยียน และฝู่ เว่ย)  และทิศท่ีไม่ให้คณุหรือทิศอปัมงคล
ส่ีทิศ (ฮัว่ไฮ่  อู่กุ่ย  ลิ่วซา  และเจวิ๋ยมิ่ง) ทิศท่ีให้คณุและทิศท่ีไม่ให้คณุนัน้จะเปล่ียนแปรไปตามกัว
ประจ าบ้าน     
 กัวบุคคลแทนด้วยเลขกัวตัง้แต่ 1-9 แต่จะไม่มีเลข 5 ดงันัน้จึงมีกฎเกณฑ์ว่า ถ้ากัว
บุคคลเท่ากับ 5 ส าหรับผู้หญิงให้แทนด้วยกัวบุคคล 8    ส าหรับผู้ ชายให้แทนด้วยกัวบุคคล  2   
การหากัวบุคคลพืน้ฐานปีเกิดของบุคคล แล้วน าเลขกัวมาเทียบกับตารางอ้างอิงกลุ่มตะวนัออก
และตารางอ้างอิงกลุม่ตะวนัตก  ซึง่เลขกวั 1   3   4   9  เรียกวา่เป็น  กลุม่ตะวนัออกและ 2  6  7  8 
เรียกวา่เป็นกลุม่ตะวนัตก    

รายงานผล 

จบการท างาน  

วิเคราะห์หาศนูย์กลางห้อง 

วิเคราะห์ต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์หลกัตามหลกักวับคุคล    

หาทิศเฟอร์นิเจอร์หลกั 

1 
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 ผู้วิจยัได้ออกแบบการจดัเก็บข้อมูลกัวบุคคลกลุ่มตะวนัออกและกลุ่มตะวนัตกลงใน
ระบบฐานข้อมลูตาราง Gua Life ในรูปแบบไฟล์ .CSV  ประกอบด้วยข้อมลูออกเป็น 3 กลุ่มหลกั  
(ดงัภาพท่ี 104 )  คือ 
  1. เลขกวับคุคคล (Kua Number ) แทนด้วยชอ่งสีเหลืองในช่องคอลมัน์ท่ี A (แนวตัง้) 
แถวท่ี 1 (แนวนอน)  
 2.  ต าแหน่งทิศท่ีให้คณุหรือทิศมงคล   แทนด้วยช่องสีเขียวในช่องคอลมัน์ท่ี 3 - 6 
(แนวตัง้) แถวท่ี 1 (แนวนอน) ประกอบด้วย    
  2.1 เชิงช่ี  (Sheng Chi)   หมายถึง ความกรุณา การเงิน  อ านาจและช่ือเสียง 
  2.2 เทียนอี (Tien Yi)   หมายถึง   สขุภาพและการเกือ้หนนุ 
  2.3 เหยียน (Nien Ye)   หมายถึง  ความสมัพนัธ์และการตดิตอ่ส่ือสาร 
  2.4 ฝู่ เวย่ (Fu We)   หมายถึง  ความสงบ 
  ซึ่งเป็นค าเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ ย   เพ่ือให้ผู้ วิจัยสามารถจดจ าความหมายค า
เฉพาะเหล่านีไ้ด้จึงแทนด้วย G1 – G4 ตามล าดบั ในช่องคอลมัน์ท่ี B - C (แนวตัง้) แถวท่ี 2 
(แนวนอน) 
 3.  ต าแหนง่ทิศท่ีไมใ่ห้คณุหรือทิศอปัมงคล แทนด้วยช่องสีส้มในช่องคอลมัน์ท่ี 7 - 10 
(แนวตัง้) แถวท่ี 1 (แนวนอน) ประกอบด้วย   
  3.1 ฮัว่ไฮ ่ (Ho Hai)   หมายถึง  การทะเลาะวิวาท 
  3.2 อู่กุ่ย  (Wu Kwei)   หมายถึง  ความหายนะโดยทัว่ไป หรือเคราะห์ร้าย
เก่ียวกบัการเงิน   การทรยศ การฉ้อโกง หรือการหลอกลวง 
  3.3 ลิ่วซา  (Lui Sha)   หมายถึง ปัญหาคดีความ 
  3.4 เจวิ๋ยมิ่ง (Chueh Ming)   หมายถึง ปัญหาสขุภาพ 
   ซึ่งเป็นค าเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ย   เพ่ือให้ผู้ วิจัยสามารถจดจ าความหมายค า
เฉพาะเหล่านีไ้ด้จึงแทนด้วย B1 – B4 ตามล าดบั ในช่องคอลัมน์ท่ี F - I (แนวตัง้) แถวท่ี 2 
(แนวนอน) 
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ภาพท่ี 104 ตวัอยา่งตาราง Gua life.csv 
 

ขัน้ตอนการวิเคราะห์หากัวบุคคลและต าแหน่งต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์หลักในห้องตาม
หลักกัวบุคคล 
 เม่ือผู้ ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ ยเลือกเลือกชัน้และห้องท่ีต้องการวิเคราะห์    จากนัน้เลือก
ค าสัง่  Gua Life   โปรแกรมจะท าการวิเคราะห์หากวับคุคลโดยได้มาจากข้อมลูปีเกิดและเพศของ
เจ้าของห้อง  โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1  ขัน้ตอนท่ี 1  บวกทกุหลกัของตวัเลขปีเกิดเข้าด้วยกนั  1+9+6+0 = 16 
 ขัน้ตอนท่ี 2  บวกทกุตวัเลขเข้าด้วยกนัจนกนัจนกวา่จะได้เลขหลกัเดียว  1+6 = 7 
 ขัน้ตอนท่ี 3 
                                 ส าหรับผู้ชาย ให้เอาผลลพัท์ไปลบออกจาก 11.......11-7 = 4 จะได้กวั
บคุคลส าหรับผู้ชาย         
                       ส าหรับผู้หญิง ให้เอาผลลพัท์มาบวก 4......7+ 4 = 11 ถ้าผลลพัท์เป็น
เลข 2 หลกั ให้น ามาบวกกนัจนกวา่จะได้เลขหลกัเดียว  1+1 = 2  จะได้กวับคุคลส าหรับผู้หญิง 
  กัวบุคคล  จะมีเลขตัง้แต่ 1-9 แต่จะไม่มีเลข 5 ดังนัน้จึงมีกฎเกณฑ์ว่า ถ้ากัว
บคุคลเทา่กบั 5 ส าหรับผู้หญิงให้แทนด้วยกวับคุคล 8    ส าหรับผู้ชายให้แทนด้วยกวับคุคล  2    
      ขัน้ตอนท่ี 4  หาประเภทของเฟอร์นิเจอร์จากช่ือเฟอร์นิเจอร์หลักของห้อง    โดย
เฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะสมอยู่ในต าแหน่งทิศท่ีเป็นมงคล ประกอบด้วย เตียงนอน  โต๊ะท างาน  โต๊ะ
อาหาร  ชดุรับแขก  และเฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะสมอยู่ในต าแหน่งทิศท่ีไม่เป็นมงคล ประกอบด้วย  โถ
ส้วม   เตาไฟ    

ในแถวที่  1  เป็นค าเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ย 

 

กลุ่มที่ 2    

ในแถวที่  2  เป็นค าที่ใช้แทนค าเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ย 

กลุ่มที่  3    

 

กลุ่มที่ 1    
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 ขัน้ตอนท่ี 5  น าเลขกวับคุคลเข้าไปหาข้อมลูในตารางคอลมัน์ท่ี 1 (แนวตัง้) 
 ขัน้ตอนท่ี 6  ถ้าเฟอร์นิเจอร์อยู่ในประเภทมงคล (Good)   จะเข้าไปค้นในคอลมัน์ท่ี 2 
– 5  แถวเดียวกบัทิศประตทูางเข้าหลกั (แนวนอน) 
        ถ้าเฟอร์นิเจอร์อยูใ่นประเภทไม่เป็นมงคล (Bed)   จะเข้าไปค้นในคอลมัน์ท่ี 6 – 9  
แถวเดียวกบัทิศประตทูางเข้าหลกั (แนวนอน) 
 

 
ภาพท่ี 105  ตวัอยา่งขัน้ตอนการหากวับคุคล 
 

Your birth years 
Sex 

 What’s your birth years ? 

  Female 

1960 

3. ผู้ใช้โปรแกรมข้อมูลปีเกิดและเพศ 
ของเจ้าของห้อง  โปรแกรมฮวงจุ้ย 
จะน าปีเกิดและเพศมาวิเคราะห์หา 
เลขกัวบุคคล 

 Floor 

  Select  Floor 

    

 

2 

  
Room 

  Select Room 

    Bedroom 

Furniture     

  

Show 

2. ผู้ใช้โปรแกรมเลือกห้องท่ี 
ต้องการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยและ 
เลือกโชว์เฟอร์นิเจอร์ภายใน 
ห้อง 

1. ผู้ใช้โปรแกรมเลือกชัน้ท่ีต้องการ 
วิเคราะห์ฮวงจุ้ย 

4 โปรแกรมฮวงจุ้ยจะเก็บข้อมูลช่ือ 
เฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง 
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ภาพท่ี 105  ตวัอยา่งขัน้ตอนการหากวับคุคล (ตอ่) 
 
 เม่ือผู้ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือก  Gua Life  โปรแกรมจะท าการวิเคราะห์ข้อมลูกวับคุคล
โดยได้มาจากข้อมลูปีเกิดและเพศของเจ้าของห้องแล้วน ามาเปรียบเทียบในตารางกัวบคุคลจะได้
ต าแหน่งทิศท่ีเหมาะกบัห้องนัน้ๆ     จากนัน้โปรแกรมฮวงจุ้ยจะออกรายงานผลวิเคราะห์กวับคุคล
เพ่ือแสดงรายละเอียดกวับคุคลและข้อมลูต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องท่ีจะต้องแก้ไข  ซึ่งในการ

6. เลขกวับคุคลเข้าไปหาข้อมลูในตารางคอลมัน์ท่ี 1 (แนวตัง้) 

7.น าประเภทเฟอร์นิเจอร์ไปหาต าแหน่งทิศตามกัวบุคคล 
      - ถ้าเฟอร์นิเจอร์อยู่ ในประเภทมงคล (Good) จะเข้าไปค้นในคอลัมน์ที่  2 – 5  แถว
เดียว 
กับทิศประตูทางเข้าหลัก (แนวนอน) 
      - ถ้าเฟอร์นิเจอร์อยู่ในประเภทไม่เป็นมงคล (Bed) จะเข้าไปค้นในคอลัมน์ที่ 6 – 9 แถว 
เดียวกับทิศประตูทางเข้าหลัก (แนวนอน) 

  

ช่ือเฟอร์นิเจอร์ 
ประเภท

เฟอร์นิเจอร์ 
Bed Good 
Sofa Good 

Dining Table Good 
Working Table Good 

Stove Bed 
Water Close Bed 

 

ช่ือ
เฟอร์นิเจ

5. ค้นหาประเภทห้อง 

จากช่ือเฟอร์นิเจอร์ 
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ออกรายงานผลการวิเคราะห์นัน้เป็นรูปแบบเว็บไซต์ โดยหน้าจอนีจ้ะแบ่งเป็น 3 ส่วน (ดงัภาพท่ี  
106  ) คือ 
 1. สว่นข้อมลูกวับคุคล :  แสดงเลขกวับคุคลและธาตปุระจ ากวับคุคล และแสดงข้อมลู
เก่ียวกบัสีท่ีใช้ตกแตง่ภายในบ้านตามกวัห้อง  ซึ่งข้อมลูในส่วนนีผู้้วิจยัได้จดัท าขึน้เป็นไฟล์ . jpg ใน
ช่ือทิศของประตทูางเข้าหลกั  
 2. ส่วนแสดงข้อแนะน าในการปรับเปล่ียนต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ :  ส่วนนีจ้ะใช้เป็น
ข้อมลูให้ผู้ใช้โปรแกรมท าการปรับเปล่ียนต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์  โดยท่ีจะแสดงข้อมลูเฟอร์นิเจอร์ใน
ต าแหน่งห้องต าแหน่งทิศท่ีให้คณุหรือทิศมงคล (สีเขียว) ประกอบด้วย เตียงนอน โต๊ะท างาน  โต๊ะ
อาหาร  ชุดรับแขก  และเฟอร์นิเจอร์ในต าแหน่งทิศท่ีไม่ให้คุณหรือทิศอัปมงคล (สีขาว) 
ประกอบด้วย  โถส้วม เตาไฟ 
 3. ส่วนข้อมลูเฟอร์นิเจอร์ท่ีต้องการแก้ไข  : จะแสดงรูปภาพแปลนห้องแสดงต าแหน่ง
เฟอร์นิเจอร์ท่ีวางผิดหลกักวับ้านโดยห้องท่ีผิดจะแทนด้วยสีแดง   
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ภาพท่ี 106 ตวัอยา่งการวิเคราะห์กวับคุคล    

  2 

  
  1 

  3 
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 จากภาพท่ี 106 เป็นตวัอยา่งลกัษณะการแสดงข้อมลูจากเว็บไซต์ท่ีขึน้มาหลงัจากการ
กดปุ่ ม  Gua Life เพ่ือวิเคราะห์หากวับคุคล    โดยท่ีโปรแกรมจะท าการน าไฟล์รูปภาพท่ีมีช่ือตรง
กบัทิศกวับคุคลมาจดัวางในเว็บไซต์ โดยค าสัง่ท่ีใช้ในการดงึข้อมลูเป็นดงันี ้
 

 
 ภาพท่ี 107  ค าสัง่ท่ีในแสดงข้อมลูจากเว็บไซต์ท่ีขึน้มาหลงัจากการกดปุ่ ม  Gua Life   
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 3.12 การวิเคราะห์ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย 
 หลังจากท าการวิเคราะห์ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหลักกัวชีวิตแล้วจึงท าการ
วิเคราะห์ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลกัฮวงจุ้ย   การวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกนัตามหลกั 
ฮวงจุ้ย    เน่ืองมาจากสุขอนามยัและสขุภาพท่ีดีของผู้อยู่   ยกตวัอย่าง เช่น   ห้ามวางเตียงไว้ใต้
คานจะเป็นท่ีสะสมของฝุ่ นละอองได้ง่ายเพราะมีส่วนเว้าทัง้สองด้าน   ฝุ่ นละอองจะร่วงหล่นจาก
คานสูเ่ตียง  ผู้ ท่ีนอนหลบัอยูบ่นเตียงจะได้รับฝุ่ นละอองเข้าไปโดยไม่รู้ตวัซึ่งน าไปสู่โรคภยัไข้เจ็บได้    
โปรแกรมฮวงจุ้ยต้องมีการฟังก์ชนั  Position Furniture  เพ่ือใช้ในต าแหน่งจดัวางเฟอร์นิเจอร์  โดย
มีแผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่  Position Furniture  ดงัภาพท่ี 108 
 

 
ภาพท่ี 108 แผนผงัการท างานของฟังก์ชัน่การก าหนดต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ตรงกนัตามหลกักวั 
                  บคุคลหลกัวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ 
 
 

เลือกห้องท่ีต้องการวิเคราะห์ 

เลือก Position Furniture 

รายงานผล 

จบการท างาน  

วิเคราะห์หาต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ตรงกนั 

เร่ิมต้น : ฟังก์ชัน่ Position Furniture   

ถ้าเป็น 
เฟอร์นิเจอร์? 

ไม ่

ใช ่
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 ข้อมลูของเฟอร์นิเจอร์ท่ีต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ห้ามตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย   มีดงันี ้
 1. เตียงนอนห้ามตรงกบัประต ู  
 2. เตียงนอนห้ามตรงกบัหน้าตา่ง  
 3. เตียงนอนห้ามตรงกบัทีวี   
 4. เตียงนอนห้ามตรงกบัแอร์   
 5. เตาไฟห้ามตรงกบัประต ู  
  6. เตาไฟห้ามตรงกบัหน้าตา่ง   
 7. โถส้วมห้ามตรงกบัประต ู  
 8. ประตหู้ามตรงกบัหน้าตา่ง   
 9. ประตหู้ามตรงกบัประต ู
 ผู้ วิจัยได้ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลวิธีการแก้ไขของข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ท่ีต าแหน่ง
เฟอร์นิเจอร์ห้ามตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ยลงในระบบฐานข้อมลูในรูปแบบไฟล์ .html  โดยผู้วิจยัใช้
ช่ือเฟอร์นิเจอร์ 2 ชิน้ท่ีตรงกัน ท าการสร้างท่ีคั่นช่ือห้องด้วยเคร่ืองหมายขีด (dash)  ตัง้ ช่ือ
ไฟล์ข้อมลู มีดงันี ้   
 1. bed_ door   แทนด้วย  เตียงนอนห้ามตรงกบัประต ู  
 2. bed_windows  แทนด้วย  เตียงนอนห้ามตรงกบัหน้าตา่ง  
 3. bed_tv แทนด้วย   เตียงนอนห้ามตรงกบัทีวี   
 4. bed_air  แทนด้วย เตียงนอนห้ามตรงกบัแอร์   
 5. stove_door   แทนด้วย  เตาไฟห้ามตรงกบัประต ู  
  6. stove_windows แทนด้วย   เตาไฟห้ามตรงกบัหน้าตา่ง   
 7. toiet_door   แทนด้วย โถส้วมห้ามตรงกบัประต ู  
 8. door_windows  แทนด้วย   ประตหู้ามตรงกบัหน้าตา่ง   
 9. door_door  แทนด้วย  ประตหู้ามตรงกบัประต ู
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  ขัน้ตอนการวิเคราะห์หาต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกัน  
 เม่ือผู้ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกค าสัง่  Position Furniture โปรแกรมจะท าการวิเคราะห์
หาเฟอร์นิเจอร์ตรงกนัโดยได้มาจากขนาด (ภาพท่ี 110) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1 โปรแกรมเก็บข้อมลูช่ือเฟอร์นิเจอร์ในห้อง 
 ขัน้ตอนท่ี 2  โปรแกรมฮวงจุ้ยวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกนัโดยใช้มมุห้องทัง้ส่ีด้านของ
เฟอร์นิเจอร์ท าการ Raytest รอบด้านของเฟอร์นิเจอร์  จากนัน้โปรแกรมฮวงจุ้ ยเก็บข้อมูลช่ือ
เฟอร์นิเจอร์ท่ี Raytest  ชนกนัแล้วตรงกันกับข้อมูลของเฟอร์นิเจอร์ท่ีต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกัน
ตามหลกัฮวงจุ้ย  
 ขัน้ตอนท่ี 3 โปรแกรมจะน าช่ือเฟอร์นิเจอร์ 2 ชนิดท่ีตรงกัน ท าการสร้างท่ีคัน่ช่ือห้อง
ด้วยเคร่ืองหมายขีด (dash) + .html หลังจากนัน้โปรแกรมจะท าการค้นหาข้อมูลใน Folder 
report_web ท่ีเก็บข้อมลูห้องตรงกนั  
 ขัน้ตอนท่ี 4 โปรแกรมฮวงจุ้ยท าการ PrintScan รูปเฟอร์นิเจอร์ท่ีตรงกันแล้วท าการ
เก็บข้อมูลภาพไว้ในช่ือเฟอร์นิเจอร์ 2 ชนิดท่ีตรงกันโดยสร้างท่ีคัน่ช่ือเฟอร์นิเจอร์ด้วยเคร่ืองหมาย
ขีด (dash) + .jpg เพ่ือเป็นข้อมลูในการรายงานผลการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกนั 
 ขัน้ตอนท่ี 5 หลังจากนัน้โปรแกรมจะน าช่ือเฟอร์นิเจอร์ 2 ชนิดท่ีตรงกันท่ีเป็นไฟล์ 
.html  และข้อมลูไฟล์ภาพ .jpg มาสร้างเป็นรายงานผลการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกนั 

 
 

 

ภาพท่ี   109  ตวัอยา่งขัน้ตอนการค้นหาผลวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกนั 
  

1. เก็บข้อมูลช่ือ 
เฟอร์นิเจอร์ในห้อง 
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ภาพท่ี   109  ตวัอยา่งขัน้ตอนการค้นหาผลวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกนั (ตอ่) 
 

bed_windows 

bed_windows 

 

5. หลังจากนัน้โปรแกรมจะน าชื่อ 
เฟอร์นิเจอร์ 2 ชนิดที่ตรงกันที่เป็น 
ไฟล์ .html  และข้อมูลไฟล์ภาพ .jpg 
 มาสร้างเป็นรายงานผลการวิเคราะห์ 
ห้องตรงกัน 

  

3. น าชื่อเฟอร์นิเจอร์ 2 ชนิด 
ที่ตรงกัน ท าการสร้างที่คั่นชื่อ 
เฟอร์นิเจอร์ด้วยเคร่ืองหมาย 
ขีด (dash) +.html  เพื่อสร้าง 
เป็นปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลใน 
รายงานผล 

bed_door.html  
bed_air.html 
bed_windows.html 
door_windows.html 
  

2. ใช้มุมห้องทัง้สี่ด้านของเฟอร์นิเจอร์ท า 
การ Raytest รอบด้านข้างของเฟอร์นิเจอร์ 
จากนัน้โปรแกรมฮวงจุ้ยเก็บข้อมูลชื่อ 
เฟอร์นิเจอร์ที่ Raytest แล้วตรงกันกับข้อมูล 
ของเฟอร์นิเจอร์ที่ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ 
ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย  

4.โปรแกรมฮวงจุ้ยท าการ  PrintScan รูป 
เฟอร์นิเจอร์ที่ตรงกันแล้วท าการเกบ็ข้อมูล 
ภาพไว้ในชื่อเฟอร์นิเจอร์ 2 ชนิดที่ตรงกัน 
โดยสร้างที่คั่นชื่อห้องด้วยเคร่ืองหมายขีด 
 (dash) + .jpg 

  
Report 

ชื่อเฟอร์นิเจอร์ 
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 เม่ือผู้ ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกค าสัง่  Position Furniture โปรแกรมจะวิเคราะห์หา
ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย  จากช่ือเฟอร์นิเจอร์แล้วน ามาเปรียบเทียบกบัข้อมูล
ของเฟอร์นิเจอร์ท่ีต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ห้ามตรงกันตามหลกัฮวงจุ้ย    จากนัน้โปรแกรมฮวงจุ้ยจะ
ออกรายงานผลวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลกัฮวงจุ้ ยท่ีต้องปรับแก้ไขต าแหน่งให้กับผู้ ใช้
โปรแกรม (ดงัภาพท่ี 110)    ซึ่งในการออกรายงานผลการวิเคราะห์นัน้เป็นรูปแบบเว็บไซต์ โดย
หน้าจอนีจ้ะแบง่เป็น 2 สว่น คือ 
 1. ปุ่ มเช่ือมโยงไปหน้าจออ่ืน :  กรณีท่ีผู้ ใช้โปรแกรมต้องการทราบวิธีแก้ปัญหา
เฟอร์นิเจอร์ตรงกนั โปรแกรมสามารถแสดงข้อมลูวิธีแก้ปัญหาตา่งๆ ให้ผู้ใช้โปรแกรมได้พิจารณา 
 2. แสดงรูปภาพห้องเฟอร์นิเจอร์ชนกนั 
 
 

 
 

ภาพท่ี 110 ตวัอยา่งผลการวิเคราะห์ต าแหนง่เฟอร์นิเจอร์ตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย    
 
 ข้อมูลวิธีการแก้ไขของห้องท่ีต าแหน่งห้องห้ามตรงกันตามหลักฮวงจุ้ ยลงในระบบ
ฐานข้อมลูนัน้เป็นรูปแบบเว็บไซต ์ (ดงัภาพท่ี 111 )โดยหน้าจอนีจ้ะแบง่เป็น 4 สว่น คือ  

1 1 

1 2 
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 1. ส่วนรูปภาพตวัอย่างกรณีเฟอร์นิเจอร์ตรงกนั  : จะแสดงรูปภาพในมมุมองด้านบน 
(Top view) และแสดงรูปภาพในมมุมองปกต ิ(Perspective view) 
 2. ส่วนแสดงข้อมลูเฟอร์นิเจอร์ห้ามตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย :  จะแสดงรายละเอียด
ข้อมลูของเฟอร์นิเจอร์ท่ีต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ห้ามตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ยและแสดงส่วนข้อมลูท่ีใช้
ในการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกนั  
 3. ส่วนแสดงข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ตรงกนัตามหลกัเหตแุละผล : จะแสดงรายละเอียด
ข้อมลูเฟอร์นิเจอร์ตรงกนัตามหลกัเหตแุละผล 
 4. สว่นวิธีการปรับแก้ไข :  จะแสดงรายละเอียดข้อมลูวิธีการแก้ไขเฟอร์นิเจอร์ตรงกนั 

 
ภาพท่ี 111 ตวัอยา่งข้อมลูวิธีการแก้ไขต าแหนง่ห้องเฟอร์นิเจอร์ตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย 

  

  

  

   
 

  

1 2 

4 

  3 
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 จากภาพท่ี 111  เป็นตวัอย่างลกัษณะการแสดงข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีขึน้มาหลงัจาก
การกดปุ่ ม  Gua House  เพ่ือวิเคราะห์หากวับ้าน    โดยท่ีโปรแกรมจะท าการน าไฟล์รูปภาพท่ีมีช่ือ
ตรงกบัทิศกวับ้านมาจดัวางในเว็บไซต์ โดยค าสัง่ท่ีใช้ในการดงึข้อมลูเป็นดงันี ้
 

 
 ภาพท่ี 112  ค าสัง่ท่ีในแสดงข้อมลูจากเว็บไซต์ท่ีขึน้มาหลงัจากการกดปุ่ ม  Gua House   
 
 
 



 
บทที่ 5 

ผลการศึกษา 
 
 จากขัน้ตอนการพัฒนาระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลัก       
ฮวงจุ้ย    ท าให้สามารถออกแบบและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถน างานออกแบบร่าง 
(Preliminary  Design) บ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ เพ่ือใช้ในการประเมินการตกแตง่ภายในตามหลกัฮวง
จุ้ยก่อนจะพฒันาเป็นงานออกแบบขัน้พฒันา (Design Development) มีรายละเอียดดงันี ้
  
1. การตดิตัง้โปรแกรม  

1.1  โปรแกรม SketchUp  
   โปรแกรมฮวงจุ้ยสามารถแสดงผลบนโปรแกรม SketchUp เวอร์ชัน่  7 เท่านัน้  ความ
ต้องการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีดงันี ้
 

ตารางท่ี 25 ความต้องการขัน้ต ่าของโปรแกรม SketchUp 

ความต้องการขัน้ต ่าของ SketchUp 

ระบบปฏิบตักิาร Microsoft Windows(R) XP / Vista / 7 

ความเร็ว CPU 1 GHz 

หนว่ยความจ า RAM 512 MB ส า หรับ XP และ 1 GB ส า หรับ Vista / 7 

เนือ้ท่ีวางใน Hard-Disk 300 MB ส าหรับการตดิตัง้โปรแกรม 

การ์ดจอ การ์ดแสดงผล มีหน่วยความจ า 128 MB ส าหรับ XP และ 256 
MB ส า หรับ Vista / 7 และสนบัสนนุการท างานกบั OpenGL 
ตัง้แตเ่วอร์ชนั 1.5 ขึน้ไป 

เมาส์ แบบ 3 ปุ่ ม มีล้อหมนุ 

ซอฟท์แวร์ท่ีจ าเป็น Microsoft  Service  Pack 2  ขึน้ไปส าหรับ  XP,  Microsoft(R)  
Internet  Explorer  7.0 ขึน้ไป และ .NET Framework เวอร์ชัน่ 
2.0 ส าหรับการใช้งาน  SketchUp  

  

 สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัความต้องการของระบบได้ท่ี http://sketchup. 
google.com/support/bin/answer.py?answer=36208&&hl=en 
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 หมายเหตุ: ส าหรับการติดตัง้ SketchUp 7 ถ้าในเคร่ืองไม่มีการติดตัง้ .NET 
Framework 2.0 เอาไว้ก่อน ระบบจะมีการร้องขอและจะท าการดาวน์โหลดและติดตัง้ให้โดย
อตัโนมตั ิ
 วิธีการตดิตัง้โปรแกรม SketchUp 7 
 1. ผู้ ใช้โปรแกรมดาวโหลดโปรแกรม SketchUp 7 จากเว็บไซต์ http://help 
.sketchup.com/en/article/ 60107 เลือกระบบปฏิบตัิการ  Windows XP /  Vista / 7 จากนัน้
เลือก Folder เพ่ือเก็บไฟล์ SketchUp 7  ท่ีดาวน์โหลด 

 

 
 

ภาพท่ี 113 ตวัอยา่งหน้าเว็บไซตด์าวน์โหลด SketchUp 
ท่ีมา : จาก  http://help.sketchup.com/en/article/  60107 
 
   2. ดบัเบิลคลิกไฟล์ติดตัง้ (Instalador SketchUp 7)  เพ่ือ Extract ไฟล์ จากนัน้
ดงัภาพท่ี 114 

 

1.เลือกระบบปฏิบัตกิาร Windows 
7 / Vista / XP  

2.เลือก Folder เพื่อเก็บไฟล์ที่ 
ดาวน์โหลด  
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ภาพท่ี 114 ตวัอยา่งการตดิตัง้ไฟล์ SketchUp 7 
 
3. กดปุ่ ม Next  และคลิกเลือก I accept the terms in the License Agreement แล้วกด Next 
 

 
ภาพท่ี 115 ตวัอยา่งขัน้ตอนการ Accept โปรแกรม SketchUp 7 
 
 

 

1.ดับเบิลที ่Google 
SketchUp 7 

  
2.โปรแกรม Extracting 

ที ่Google SketchUp 7 

  

เลอืกปุ่ ม Next  
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ภาพท่ี 115 ตวัอยา่งขัน้ตอนการ Accept โปรแกรม SketchUp 7 (ตอ่) 
 
 4. เลือกต าแหนง่ท่ีใช้ในการตดิตัง้ แล้วกดปุ่ ม Next 

 
ภาพท่ี 116 ตวัอยา่งการเลือกต าแหนง่ท่ีใช้ในการติดตัง้โปรแกรม SketchUp 
 
5.กดปุ่ ม Finish เพ่ือสิน้สดุการตดิตัง้โปรแกรม 

 
ภาพท่ี 117  ตวัอยา่งสิน้สดุการตดิตัง้โปรแกรม SketchUp 7 

  

2.คลิกเลือก I accept the 
terms in the License 
Agreement  

3.คลิก Next  

 

 

กดปุ่ ม Next 

 

กดปุ่ม Finish 
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1.2 การตดิตัง้ Ruby Toolbar 
  การติดตัง้  PlugIn Ruby Toolbar เพ่ือชว่ยในการเรียกค าสัง่การท างานของ
ระบบระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลกัฮวงจุ้ยเข้ามาในโปรแกรม  SketchUp 
ซึง่ประกอบด้วย  Folder  Ruby Toolbar  และ rubytoolbar.rb ไว้ใน C:\Program Files\ Google\ 
Google SketchUp 7\Plugins  ดงัภาพท่ี 118 
   
 

 

ภาพท่ี 118  Folder Ruby Toolbar ท่ีตดิตัง้ในโฟลเดอร์ PlugIn ของโปรแกรม SketchUp 
 

  เม่ือผู้ใช้งานเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp  โปรแกรมจะมีเมนเูคร่ืองมือ Ruby 
Toolbar ดงัภาพท่ี 119  และท าการเคล่ือนย้ายไอคอนไปวางไว้บนแถบเคร่ืองมือด้านบน 
 

 

ภาพท่ี 119  การตดิตัง้ไอคอนของ Ruby Toolbar 
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1.3 การตดิตัง้โปรแกรมฮวงจุ้ย 
การติดตัง้โปรแกรมเพ่ือใช้วิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ ยให้จัดวาง  
Folder Fengshui ไว้ใน Drive C  ของคอมพิวเตอร์ (ดงัภาพท่ี 120) 
 

 
ภาพท่ี 120  ตวัอยา่งการตดิตัง้โปรแกรมฮวงจุ้ย 
 

 วิธีการเปิดใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยในSketchUp   
 1.หลงัจากผู้ใช้งานเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp  ให้คลิก          จะปรากฏหน้าจอ 
Load Script  แล้วเลือก C:\ Fengshui จากนัน้เลือก fs_tool    (ดงัภาพท่ี 121) 
 

 
ภาพท่ี 121  ตวัอยา่งวิธีการเปิดโปรแกรมฮวงจุ้ย 
 
 

1.เลือก Drive C  

2. วาง Floder Fengshui  
ใน Drive C  

1.คลกิ    

 

2.เลือก C:\ Fengshui 
 จากนัน้เลือก 
 fs_tool        
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2. คลิกเลือก  Plugin  แล้วท าการเลือก Feng Shui เพ่ือเรียกการท างานของโปรแกรมฮวงจุ้ย (ดงั
ภาพท่ี 122) 
 

 
 ภาพท่ี 122  การเปิดการใช้งานโปรแกรมฮวงจุ้ย 
 
Tool ที่มีในระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ย 
 ชุดเคร่ืองมือท่ีใช้ท างานกับโมเดลเม่ือผู้ ใช้โปรแกรมเปิดระบบวิเคราะห์แบบร่าง
สถาปัตยกรรมภายในตามหลกัฮวงจุ้ยขึน้มาครัง้แรกจะพบทลูบ็อกซ์ (ดงัภาพท่ี 122) ซึ่งแบง่การ
ท างานออกเป็น  4 หมวด  ได้แก่ 
1.  House_R,F   -  การจดัเตรียมข้อมลูเบือ้งต้น 
2.  Edit -  การแก้ไข 
3.  Analyze (R.) -  การวิเคราะห์ห้อง 
4.  Analyze (F.)  -  การวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ 
 
 

  

  

1. คลิกเลือก Plugin 

2. เลือก Fengshui 

3. ปรากฏเมนูโปรแกรมฮวงจุ้ย 
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1.  House_R,F  คือ  การจดัเตรียมข้อมลูเบือ้งต้นก่อนท าการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย (ดงัภาพท่ี 123) 
 

 
ภาพท่ี 123  ตวัอย่าง Tool House_R,F   
 

ส่วนประกอบของ House_R,F   

 Web  – แสดงเว็บไซตข้์อมลูแนะน าเร่ืองฮวงจุ้ยก่อนท างานออกแบบ 

 N. Floor  – การตัง้ช่ือชัน้ 

 N.Room –  การตัง้ช่ือพืน้ห้อง 

 F.( All in H.) –  การใสเ่ฟอร์นิเจอร์ทกุห้องภายในบ้าน 

 Add Ref.   –  การใสโ่มเดลจ าลองต าแหนง่ Reference North และ     
    Reference Floor 1 - 2 

 Center H. –  การใสโ่มเดลจ าลองต าแหนง่ Center House 

 Edit N. Room – การแก้ไขช่ือพืน้ห้อง 

 
 

Edit N.Room 

F. (All in 

H.) 

N.Room 
N. Floor  

Center H. 
Add Ref. 

Web  
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2.  Edit  คือ  การแก้ไขข้อมลูเบือ้งต้นก่อนท าการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย (ดงัภาพท่ี 124) 
 
 

 
ภาพท่ี 124  ตวัอย่าง Tool Edit 
 

ส่วนประกอบของ  Edit 

  F.(All) in R.   – การใสเ่ฟอร์นิเจอร์ทัง้หมดในห้อง 

 Furn. in R. –  การเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ 

 Move Furni.  –  การย้ายเฟอร์นิเจอร์ 

 Furni. in R.  –  การหมนุเฟอร์นิเจอร์รอบห้อง  

 Furniture  –  การหมนุเฟอร์นิเจอร์ 

 Style – การแก้ไขลกัษณะรูปแบบการรายงานผลการวิเคราะห์ 

 Wall –  การสร้างผนงัห้อง 

 Clear – การล้างข้อมลูเฟอร์นิเจอร์ท่ีไมไ่ด้วิเคราะห์ 

F.(All) in R. 

Wall 

Clear 

Style EnityInfo (R.) 

Edit data 

(F.) 

Furniture in R. 
Move  Furni. 

Furniture in R. 

Furniture  
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 Edit Data(F.) –  การแก้ไขข้อมลูเฟอร์นิเจอร์ 

 Enity Info(R.) – การล้างข้อมลูช่ือห้องท่ีแก้ไข 

 3.  Analyze (R.)  คือ  วิเคราะห์ต าแหน่งห้องตามหลกักัวชิวีตและวิเคราะห์ห้อง
ตรงกนั (ดงัภาพท่ี 125) 
 

 
ภาพท่ี 125  ตวัอย่าง Tool   Analyze (R.)   
 

ส่วนประกอบของ Tool Analyze (R.)   

 Move Floor –  การจดัวางต าแหนง่พืน้ชัน้ 1 และพืน้ชัน้ 2 

 Gua House –  การวิเคราะห์หากวับ้านตามหลกัฮวงจุ้ย 

 Zoom ISO  –  การปรับมมุมองภาพแบบ ISO (Isometric) 

 FL.To FL.  –  การวิเคราะห์หาต าแหนง่ห้องตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย 
 

4.  Analyze (F.)  คือ  วิเคราะห์ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์หลกัตามหลักกัวบุคคลและวิเคราะห์
เฟอร์นิเจอร์ตรงกนั (ดงัภาพท่ี 126) 
 

Move Floor  FL. To FL. 

Zoom ISO Gua House 
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ภาพท่ี 126  ตวัอย่าง Tool Analyze (F.)   
 
ส่วนประกอบของ Tool Analyze (F.)   

  F.(All) in R.   – การใสเ่ฟอร์นิเจอร์ทัง้หมดในห้อง 

 Furn. in R. –  การเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ 

 Move Furni.  –  การย้ายเฟอร์นิเจอร์ 

 Furni. in R.  –  การหมนุเฟอร์นิเจอร์รอบห้อง  

 Furniture  –  การหมนุเฟอร์นิเจอร์ 

 Style – การแก้ไขลกัษณะรูปแบบการรายงานผลการวิเคราะห์ 

 
 

FS. Furniture R. select  

Zoom R. 

Report G. Life 

Gua Life 
Reset  Room 
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2. วิธีการใช้งานโปรแกรมฮวงจุ้ย 
2.1 รายละเอียดของกรณีทดสอบ 

  กรณีทดสอบเป็นโครงการบ้านพกัอาศยั คสล. 2 ชัน้ รูปทรงบ้านเป็นแบบโมเดิร์น  
บนพืน้ท่ี  650 ตร.ม. โดยก่อสร้างอาคารรวมพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด 650 ตร.ม.  ด้านหน้าของอาคาร
บ้านพกัอาศยัหนัไปทางทิศออกติดกบัถนนสายหลกัของโครงการมีพืน้ท่ีจอดรถ 2 คนั อยู่หน้าบ้าน  
ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ตดิกบับ้านของเพ่ือนบ้าน   ด้านทิศตะวนัตกมีภเูขา 
 

 
 ภาพท่ี 127  ตวัอยา่งแบบแปลน 
 

2.2 สิ่งท่ีมัณฑนากรต้องการทราบ   
2.2.1.  ต าแหนง่ของประตทูางเข้า 

 2.2.2. ต าแหนง่ห้องภายในบ้าน 
 2.2.3.  ต าแหนง่ของเฟอร์นิเจอร์ในห้อง  
 2.2.4. สีท่ีควรใช้ในการตกแตง่ภายใน 

 

2.3 การประเมินฮวงจุ้ยภายในบ้านของซินแส   
2.3.1 อุปกรณ์ของซินแสที่ใช้ในการประเมินประกอบไปด้วย 

  2.3.1.1. เข็มทิศในการหาองศาบ้าน             
    2.3.1.2. ตลบัเมตรขนาด 3-15 ม. ส าหรับวดัความกว้างยาวของ
พืน้ท่ี               

แปลนชัน้ 1 แปลนชั้น 2 
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  2.3.1.3. แบบพิมพ์เขียว กระดาษไข หรือถ่ายเอกสารผงัพืน้ (Plan) ของ
บ้าน มาตราส่วน 1:200 – 1:50 แล้วแตข่นาดของบ้าน (ขนาดให้ใหญ่เทา่กระดาษ A4) 
    2.3.1.4. แผน่จานหมนุ 24 ทิศถ่ายเอกสารลงบนแผน่ใส หรือกระดาษไข 
    2.3.1.5. ปากกาเขียนแผน่ใส 2 สีขึน้ไป 
    2.3.1.6.ไม้สเกล หรือไม้บรรทดั 
 

 
ภาพท่ี 128  ตวัอย่างอปุกรณ์ของซินแส 
 

2.3.2 วิธีการวิเคราะห์ของซินแส 
2.3.2.1. สอบถามของข้อมลูของเจ้าบ้านและสมาชิกภายในบ้าน  เชน่  วนั 

เดือน  ปีเกิด   เพศ  และต าแหนง่ห้อง  
2.3.2.2. วดัหาต าแหนง่ทิศเหนือของพืน้ท่ีบ้านและวิเคราะห์บริเวณรอบ

บ้าน  
   2.3.2.3. วดัหาต าแหนง่ทิศประตทูางเข้าเพ่ือหาต าแหนง่กวับ้าน 
   2.3.2.4. หาจดุศนูย์กลางบ้าน  โดยวาดรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้ารอบบริเวณ
บ้านในแบบแปลน  แล้วลากเส้นเส้นทแยงมมุหาจดุตดักึ่งกลางจะได้จดุศนูย์กลางของบ้าน 
   2.3.2.5.น าแผน่จานหมนุ 24 ทิศถ่ายเอกสารลงบนแผน่ใสมาวางท่ีจดุ
ศนูย์กลางบ้านในแบบแปลนเพ่ือหาทิศของห้องภายในบ้าน  จากนัน้วิเคราะห์ต าแหนง่ห้องตามกวั 
   2.3.2.6. น าแบบแปลนชัน้สองมาวางทบับนแบบแปลนชัน้หนึง่ เพื่อ
วิเคราะห์หาต าแหนง่ห้องตรงกนั 
   2.3.2.7. ซินแสวิเคราะห์หากวับคุคลเพื่อวิเคราะห์หาต าแหนง่เตียงนอน  
โต๊ะท างาน  เตาไฟและแนะน าสีท่ีใช้ตกแตง่ภายในห้อง 
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 ภาพท่ี 129  ขัน้ตอนการท างานของซินแส 
                   (ก)  ซินแสวดัหาทิศเหนือของบ้าน 
 (ข)  ซินแสวิเคราะห์ภายในบ้านจากแบบแปลน 
 

2.3.3  ข้อมูลฮวงจุ้ยท่ีซินแสวิเคราะห์ 
   บ้านกวับ้านอยูใ่นทิศตะวนัออก  ธาตปุระจ าบ้าน คือ ธาตโุลหะ ควรใช้สี
ขาว เทาและทองในการตกแตง่   ต าแหนง่หวัเตียงของห้องนอนหลกัควรหนัไปทางทิศตะวนัตกจะ
สง่เสริมให้เจ้าบ้านมีอ านาจ บารมี  และต าแหนง่หวัเตียงของห้องนอน 2 และ 3 ควรหนัหวันอนไป
ทางทิศใต้จะสง่เสริมเร่ืองสมาธิ ความสงบในการอา่นหนงัสือ    ต าแหนง่ห้องครัวควรปรับย้ายเตา
ไฟมาทางทิศเหนือจะป้องกนัการปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง     
   ปัญหาฮวงจุ้ยของบ้าน  คือ  ต าแหนง่ห้องน า้ด้านลา่งตรงกบัห้องนอน
ด้านบน  ควรขยบัห้องน า้ไปทางห้องโถงไมใ่ห้ตรงกบัห้องนอน 

2.4  วิธีการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยบ้านด้วยโปรแกรมฮวงจุ้ย 
2.4.1 การศึกษาข้อมูลฮวงจุ้ยก่อนการออกแบบ 
ผู้ ใ ช้โปรแกรมจะต้องท าการศึกษาข้อมูลเบื อ้งต้นเ ก่ียวกับการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายในตามหลกัฮวงจุ้ย     เม่ือเปิดโปรแกรมฮวงจุ้ยแล้วผู้ใช้โปรแกรมจะคลิกเลือก      
              โปรแกรมฮวงจุ้ ยจะท าการเปิดเว็บไซต์ท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในตามหลกัฮวงจุ้ย   เพ่ือให้นกัออกแบบภายในลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมลู    
 

(ก) (ข) 
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ภาพท่ี 130  ตวัอยา่งข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในตามหลกัฮวงจุ้ย 
 

2.4.2 การเตรียมข้อมูลเบือ้งต้น 
   ข้อมลูท่ีผู้ใช้โปรแกรมจะต้องเตรียมข้อมลูเบือ้งต้นก่อนการวิเคราะห์แบบ
ร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลกัฮวงจุ้ย  มีดงันี ้
   1.  ทิศเหนือของบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ตามจริง 
   2.  แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ (ไฟล์ .JPG หรือ  
.PDF) 
   3.  ข้อมลูต าแหนง่ประตทูางเข้าหลกั 
   4.  ข้อมลูปีเกิดและเพศของบคุคลท่ีอาศยัในบ้าน 
  
   ขัน้ตอนการเตรียมข้อมูลเบือ้งต้น 
   1. การน าข้อมูลไฟล์แปลนบ้าน 2 ชัน้ ท่ีต้องการวิเคราะห์เข้าโปรแกรม 
โดยเลือกท่ีเมน ูFile> Import และเลือกแบบร่างสถาปัตยกรรมภายในท่ีต้องการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย   
น าไฟล์แบบร่างเข้ามาในโปรแกรม SketchUp จากนัน้คลิก Open (ดงัภาพท่ี 131) 
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ภาพท่ี 131  ตวัอยา่งขัน้ตอนการน าไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรม 

3. เลือกไฟล์แบบร่างแปลนบ้าน 

4. คลิกเลือก Open 

 

 

5. โปรแกรม SketchUp 
Import ไฟล์แปลนเข้า 
มา 

  

  

1. เลอืกเมนู File 

 

2. เลอืก Import 

3. เลอืก ไฟล์แบบร่าง 
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2. การปรับขนาดแบบร่าง 
 หลงัจากผู้ใช้โปรแกรมน าแบบร่างแปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรมจะต้องท า

การขยายขนาดแบบร่างให้มีขนาดตรงตามแบบร่างสถาปัตยกรรม      โดยท าการเลือก             
(Line) ในเมนเูพ่ือท าการลากเส้นบนแบบร่าง    แล้วเลือก             (Tape Measure)  จากนัน้ลาก
ตลบัเมตรตามเส้น และกรอกขนาดความยาวตามแบบร่าง   โปรแกรม SketchUp จะท าการปรับ
ขนาดแบบร่างอตัโนมตั ิ ดงัภาพท่ี 132 

 

 
ภาพท่ี 132  ตวัอยา่งการปรับขนาดแบบร่างในโปรแกรม SketchUp 

 

1. คลกิเลอืก Line 

 2. ลากเส้น 

  
  

3.คลกิเลอืก 
 Tape  
Measure          

4. เลอืกทีจุ่ดเร่ิมต้นและส้ินสุด 

ของเส้นทีไ่ด้ลากไว้ในตอนแรก     
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    3.  การสร้างพืน้ห้อง 
หลงัจากผู้ ใช้โปรแกรมท าการปรับขนาดแบบร่างตามสดัส่วนจริงแล้วต้องท า

การสร้างพืน้ห้อง     โดยคลิกเลือก          (Rectangle) สร้างพืน้ห้องตามแบบแปลน (ท าชัน้ละไฟล์
เพ่ือสดัสว่นจะไมผ่ิดพลาด) ดงัภาพท่ี 133 

 

 
ภาพท่ี 133  ตวัอยา่งการสร้าง Face ของพืน้ 
 

 4. การตัง้ช่ือห้อง 

    หลงัจากท าสร้างพืน้ห้องตามแบบแปลน    โดยผู้ ใช้โปรแกรมจะต้องท าการคลิก
เลือกท่ีพืน้ห้องท่ีต้องการตัง้ช่ือจากนัน้คลิกเลือก              จะปรากฏหน้าจอ Set  Room Name ซึ่ง
โปรแกรมจะก าหนดตวัเลือกช่ือห้องแตผู่้ใช้โปรแกรมจะต้องก าหนดจ านวนห้องด้วยตนเอง  ดงัภาพ
ท่ี 134 
 
 
 

1. เลือกเคร่ืองมือ Rectangle   

  

2.สร้างพืน้ห้อง แล้วเลอืกค าส่ัง Set Room Name ในโปรแกรมฮวงจุ้ย 
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ภาพท่ี 134  การตัง้ช่ือห้องตามแบบร่าง 
 

 5. การตัง้ช่ือแบบร่างแปลน 
    หลังจากท าการตัง้ช่ือห้องแล้วผู้ ใช้โปรแกรมจะต้องช่ือแบบร่างท่ีน าเข้ามาใน

โปรแกรม   เพ่ือปกป้องการย้ายพืน้ห้องชัน้ 2 ผิดต าแหน่ง  โดยผู้ ใช้โปรแกรมคลิกเลือกท่ีแบบร่าง
แปลนท่ีน าเข้ามาในโปรแกรม SketchUp แล้วคลิก               จากนัน้เลือกตัง้ช่ือชัน้ 1 หรือชัน้ 2 ดงั
ภาพท่ี 135  โดยเตรียมข้อมลูไฟล์พืน้ห้อง 1 ชัน้ ตอ่ 1 ไฟล์ เพ่ือให้ขนาดของแบบร่างถกูต้อง 

 

1. คลิกเลือกพืน้ห้อง 

3.กรอกข้อมูลช่ือห้อง
และล าดับของห้อง 

2. คลิกเลือก         จะปรากฏ
หน้าจอ Set  Room Name 
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ภาพท่ี 135  การตัง้ช่ือห้องตามแบบร่าง Floor 1 หรือ Floor 2 

6.  หาจดุศนูย์กลางบ้าน 
 หลกัจากการตัง้ช่ือแบบร่างแปลนแล้ว   ผู้ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกค าสัง่    
 โปรแกรมจะโหลดโมเดลจดุศนูย์กลางให้ปรากฏขึน้ท่ีบนแบบจ าลองแปลนบ้าน  เพ่ือบอกต าแหน่ง
จดุศนูย์กลางบ้านของแบบร่าง  โดยมีลกัษณะดงัภาพท่ี 136 

1. คลิกเลือกแบบ
ร่างแปลน 

3.เลอืกตั้งช่ือช้ัน 1หรือช้ัน 2 

2. คลิกเลือก         จะปรากฏ
หน้าจอ Set  Room Name 
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ภาพท่ี 136 ตวัอยา่งจดัวางต าแหนง่โมเดลจดุศนูย์กลางบ้าน 

 

2. คลกิเลอืก          

1. คลกิเลอืกแบบร่าง
แปลนทัง้หมด 

  

  

  

3. โปรแกรมฮวงจุ้ยจะวิเคราะห์ 
และโหลดโมเดลจุดศูนย์กลาง 
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 8. จัดวางต าแหน่งโมเดลจ าลองประตูทางเข้า โมเดลทิศเหนือและโมเดลจุด 
Reference point of floor 1, 2       
 หลงัจากจดัวางจดุศนูย์กลางบ้านแล้วจะผู้ใช้โปรแกรมจะต้องท าการคลิก  
จากนัน้โปรแกรมโหลดโมเดลประตทูางเข้าหลกั    โมเดลทิศเหนือและโมเดลจดุ Reference point 
of floor 1, 2     โดยผู้ ใช้โปรแกรมจดัวางประตทูางเข้าหลกั  โมเดลจดุ Reference point of floor 
1,2    และหมนุโมเดลทิศเหนือให้ตรงตามต าแหนง่ในแบบร่างดงัภาพท่ี 137 
 

 
ภาพท่ี 137  ตวัอยา่งจดัวางต าแหนง่โมเดลจ าลองประตทูางเข้า โมเดลทิศเหนือและโมเดลจดุ  
                  Reference point of floor 1, 2       

2. คลิกเลือก          จะปรากฏ 
โมเดล Reference Floor โมเดล
ทิศเหนือและโมเดลประตทูาง 
เข้าหลัก 

1. คลิกเลือกแบบ
ร่างแปลนทัง้หมด 

3. ผู้ใช้โปรแกรมย้ายต าแหน่ง 
 Reference Floorไปยังต าแหน่ง 
ท่ีใช้เป็นจุดอ้างอิง  ย้ายประตู 
ทางเข้าหลัก และหมุนทิศเหนือ 
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 9. ใสเ่ฟอร์นิเจอร์ 

     หลงัจากจดัวางจดัวางต าแหน่งโมเดลจ าลองประตทูางเข้า โมเดลทิศเหนือและ
โมเดลจดุ Reference point of floor 1, 2      แล้วจะผู้ ใช้โปรแกรมจะต้องท าการคลิก         จากนัน้
โปรแกรมโหลดโมเดลเฟอร์นิเจอร์หลกัให้ปรากฏขึน้ท่ีบนแบบจ าลองแปลนบ้าน โดยผู้ ใช้โปรแกรม
จะต้องน าจดัไปจดัวางเฟอร์นิเจอร์ให้ตรงตามต าแหนง่ในแบบร่างดงัภาพท่ี 138    
 

 
ภาพท่ี 138 ตวัอยา่งจดัวางต าแหนง่โมเดลเฟอร์นิเจอร์ 

 

2. คลิกเลือก           เฟอร์นิเจอร์
จะปรากฏไดอะลอ็ก         

1. คลิกเลือกแบบร่าง
แปลนทัง้หมด 

3. คลิกเลือก  Yes  

4. คลิกเลือก  Ok 
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 10.  การจดัวางต าแหนง่พืน้ท่ีชัน้ 1 และ 2 

หลกัจากท าการจดัวางโมเดลประตทูางเข้าหลกั    โมเดลจดุศนูย์กลางบ้านและ
โมเดลจดุ Reference point of floor 1,2  ตามแบบร่างแล้ว  ผู้ใช้โปรแกรมจะท าการคลิกเลือก                 
         เพ่ือย้ายต าแหนง่พืน้ท่ีชัน้ท่ี 2  อยูเ่หนือพืน้ท่ีชัน้ 1 ได้ตรงตามแบบแปลนอตัโนมตัิ  เพ่ือน ามา
วิเคราะห์หาทิศทางของห้อง (ดงัภาพท่ี 139) 
 

 

 

ภาพท่ี 139 โปรแกรมจดัวางต าแหนง่พืน้ท่ีชัน้ 2 บนชัน้ 1 

 
 
 

1. คลิกเลือกแบบร่าง
แปลนทัง้หมด 

2. คลิกเลือก   

3.ย้ายต าแหน่งพืน้ท่ีชัน้ท่ี 2  อยู่ 
เหนือพืน้ที่ ชัน้ 1 ได้ตรงตาม
แบบ 
แปลนอัตโนมัต ิ  
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2.4.3 วิเคราะห์หากัวบ้านจากประตูทางเข้า 
 จากท่ีได้ท าการจัดวางต าแหน่งพืน้ท่ีชัน้ 1 และ 2จึงท าการวิเคราะห์

ต าแหน่งห้องตามหลกักัวบ้าน     โดยผู้ ใช้โปรแกรมคลิก            เพ่ือวิเคราะห์หากัวบ้านจากทิศ
ประตูทางเข้าหลกัแล้วน ามาเทียบกับตารางอ้างอิงบ้านทิศตะวันออกและตารางอ้างอิงบ้านทิศ
ตะวันตกจะได้ทิศท่ีให้คุณหรือทิศมงคล 4 ทิศและทิศท่ีไม่ให้คุณหรือทิศอปัมงคล 4 ทิศ เพ่ือหา
ต าแหนง่ห้องตามหลกัฮวงจุ้ย ดงัภาพท่ี 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 140  ตวัอย่างหากวับ้านจากทิศประตทูางเข้าหลกั 
สรุป โปรแกรมวิเคราะห์ได้ว่า กวับ้านอยูท่ิศตะวนัออก  ธาตปุระจ าบ้าน คือ ธาตโุลหะตรง

กบัการวิเคราะห์ของซินแส 
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2.4.4 การวิเคราะห์ต าแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย 
การวิเคราะห์ต าแหน่งห้องตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ยจะพิจารณาจากข้อมลู

ของห้องท่ีต าแหนง่ห้องห้ามตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย    
   หลกัจากท าการจดัวางต าแหน่งพืน้ท่ีชัน้ 2 บนชัน้ 1 ผู้ ใช้โปรแกรมจะต้อง
ท าการวิเคราะห์ห้องตรงกนั     เพ่ือต้องการรู้ต าแหน่งการจดัวางห้องท่ีดีตามหลกัฮวงจุ้ย      โดย
คลิก             ปรับมมุเป็น ISO  เพ่ือสะดวกในการของผู้ใช้โปรแกรมและคลิก               วิเคราะห์ 
 ห้องตรงกนัเพ่ือเป็นตวัสง่เสริมพลงัท่ีดีให้แก่คนในครอบครัว 
 

 
ภาพท่ี 141  ตวัอยา่งการวิเคราะห์ต าแหนง่ห้องตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย  (ห้องตรงกนัในแนวดิง่ คือ  
                  ระหวา่งห้องในชัน้ 1 และชัน้ 2 )  
  

 สรุป โปรแกรมวิเคราะห์ได้ว่า มีต าแหน่งห้องน า้ 2 ในชัน้ 1 ตรงกบัห้องนอน 2 ในชัน้ 
2 ซึง่ตรงกบัการวิเคราะห์ของซินแส 

2.4.5 การวิเคราะห์ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหลักฮวงจุ้ย 
 1. การเลือกห้อง 

หลกัจากท าการจดัวางและปรับเปล่ียนต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามแบบร่าง
สถาปัตยกรรมภายในแล้วผู้ ใช้โปรแกรมจะต้องการเลือกห้องท่ีต้องการท าการวิเคราะห์ต าแหน่ง
การจดัวางเฟอร์นิเจอร์หลกั     เพ่ือจะท าการวิเคราะห์ทีละห้องเพราะผู้อาศยัอยู่ในห้องนัน้ไม่ได้
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เป็นบคุคลคนเดียวกนัหากภายในห้องนัน้มีคูส่ามีภรรยาอาศยัอยูร่่วมกนัให้ใช้ดวงชะตาของสามีใน
การวิเคราะห์      ซึง่ผู้ใช้โปรแกรมคลิกเลือก          เลือกชัน้และห้องท่ีต้องการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์
ภายในห้องตามหลกัฮวงจุ้ยแล้วคลิก             เพ่ือขยายแบบจ าลองห้องท่ีท าการวิเคราะห์ดงัภาพท่ี 
142 

. 

 
ภาพท่ี  142 แสดงการเลือกชัน้และห้องท่ีต้องการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องตามหลกัฮวงจุ้ย 

2. การหากวัชีวิต (Gua Life) 
หลงัจากท าการเลือกชัน้และห้องท่ีต้องการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องตามหลกั ฮวงจุ้ย    ผู้ใช้
โปรแกรมจะต้องป้อนข้อมลูปีเกิดและเพศของเจ้าของห้องเพ่ือใช้ค านวณหาเลขประจ ากวัชีวิต  จะ
ได้ต าแหนง่การจดัวางเฟอร์นิเจอร์หลกัในห้อง    โดยคลิกเลือก          ป้อนข้อมลูปีเกิดและเพศของ 
เจ้าของห้อง ดงัภาพท่ี 143 
 
 

 
 

ภาพท่ี 143  แสดงการป้อนข้อมลูเจ้าของห้อง 

1.เลือกชัน้ที่ต้องการวิเคราะห์ 

2.เลอืกห้องทีต้่องการวเิคราะห์ 
จากนั้นคลิก OK 
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4. คลิก    วิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องตามหลกัฮวงจุ้ย 
 

 
 ภาพท่ี 144 ตวัอยา่งการวิเคราะห์กวับคุคล    
 
 สรุป โปรแกรมวิเคราะห์ได้วา่ หวันอนของห้องนอนหลกัควรอยู่ด้านทิศตะวนัตก  และ
หวันอนของห้องนอน 2 และ 3 ควรอยูด้่านทิศตะวนัใต้ ซึง่ตรงกบัการวิเคราะห์ของซินแส   
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2.4.6 การวิเคราะห์ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย 
 หลังจากเลือกห้องท่ีต้องการท าการวิ เคราะห์ต าแหน่งการจัดวาง

เฟอร์นิเจอร์หลกัฮวงจุ้ย      ผู้ ใช้โปรแกรมจะต้องท าการวิเคราะห์ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกนัตาม
หลกัฮวงจุ้ย เพ่ือให้รู้ต าแหน่งการจดัวางต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง  เพราะต าแหน่งการจดั
วางเฟอร์นิเจอร์ส่งผลตอ่ความสมัพนัธ์กับบุคคลรอบข้าง  โดยคลิกเลือก        วิเคราะห์
เฟอร์นิเจอร์ภายในตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย ดงัภาพท่ี 145 

 

 
ภาพท่ี 145 ผลการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องตรงกนัตามหลกัฮวงจุ้ย 

สรุป โปรแกรมวิเคราะห์ได้ว่า ไมมี่เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องตรงกนั โปรแกรมจะแสดง  
สีฟ้าบนเฟอร์นิเจอร์หลกัของห้อง  (ถ้ากรณีท่ีผิดหลกัฮวงจุ้ย  โปรแกรมจะแสดงเฟอร์นิเจอร์เป็นสี
แดง )  เช่น เตียง  ซึง่ตรงกบัการวิเคราะห์ของซินแส   

 
3. ผลการทดสอบโปรแกรมฮวงจุ้ยโดยนักออกแบบภายใน 
  ผู้ทดสอบการใช้โปแกรมฮวงจุ้ยมีจ านวน 10 คน ต าแหน่ง Interior Design และมีประ
สอบการณ์การท างานอยา่งน้อย 1 ปี  

3.1 การเตรียมการก่อนการทดสอบโปแกรม 
แนะน าการตดิตัง้โปแกรม SketchUp เวอร์ชัน่ 7  ปลัก้อิน Ruby toolbarcและโปแกรมฮวงจุ้ย 
แนะน าเคร่ืองมือของโปรแกรมฮวงจุ้ยและอธิบายขัน้ตอนการใช้งาน 
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3.2 การทดสอบโปรแกรม 
  3.2.1.ผู้วิจยัแจกแบบร่างบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ซึ่งเป็นแบบแปลนเดียวกบัท่ีซินแส
ได้ท าการวิเคราะห์ในกรณีทดสอบ 
  3.2.2.นกัออกแบบภายในท าการทดสอบโปรแกรม   
  3.2.3. ผู้วิจยัสอบถามข้อมลูหลงัการทดสอบ 
 

3.3 ผลการทดสอบ 
  หลงัจากโปรแกรมท าการวิเคราะห์ข้อมลูฮวงจุ้ย    นกัออกแบบภายในตรวจสอบ
ว่า ข้อมลูท่ีได้รับจากโปรแกรมมีครบถ้วนตามความต้องการและสามารถน าไปใช้ในงานออกแบบ
ภายในโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

     3.3.1 บริษัท Aestheics Architects 
 ส่วนของการจดัเตรียมข้อมลู   มีความคิดเห็นว่า ในอนาคตโปรแกรมควรมี

ระบบท่ีสามารถน าโมเดลท่ีมีอยูแ่ล้วมาวิเคราะห์ในโปรแกรมฮวงจุ้ยโดยไมต้่องสร้างใหม ่     
ส่วนการวิเคราะห์ฮวงจุ้ ย    มีความครอบคลุมในเนือ้ข้อมูลท่ีนักออกแบบ

ภายในต้องการและมีขัน้ตอนรวบรัดใช้ง่าย  ถ้าโปรแกรมสามารถท าการวิเคราะห์บนโปรแกรม  3d 
Max ก็จะยิ่งเพิ่มความสะดวกการใช้งานมากขึน้  

3.3.2 บริษัท Spectrum Design Studio 
สว่นของการจดัเตรียมข้อมลู   มีความคิดเห็นว่ากระบวนการจดัเตรียมมี

ยุง่ยากควรลดขัน้ตอนบางขัน้ตอน  เชน่ การเลือกโมเดลทัง้หมด  เป็นต้น   
สว่นการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย   ผู้ ใช้โปรแกรมมีความพอใจในการท างานของ

โปรแกรมฮวงจุ้ยเพราะสามารถให้ข้อมลูท่ีนกัออกแบบภายในต้องการ     โปรแกรมควรมีการเพิ่ม
ฟังก์ชัน่ท่ีสามารถจดัเก็บหรือ save ประวตัิลกูค้าและปัญหาฮวงจุ้ยในแตล่ะโครงการจะท าให้เกิด
ความคลอ่งตวัในกระบวนการท างานขององค์กรตอ่ไป 
 
 



 
 

 
 

บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

  
1. สรุปผลการศึกษา 
 ศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์จีนโบราณได้เข้ามาเก่ียวข้องกบัชีวิตมากขึน้  ด้วยความเช่ือ
ท่ีว่าบ้านท่ีอยู่อาศยัตามาหลักฮวงจุ้ ยต้องอยู่ในท าเลท่ีดีคือ หน้าติดน า้หลงัติดเขา  แต่ฮวงจุ้ยใน
ปัจจุบันนีไ้ด้น ามาปรับใช้ในงานออกแบบท่ีอยู่อาศัยมากขึน้เพ่ือท าให้ผู้ ท่ีอยู่อาศัยในบ้านมี
ความสขุในครอบครัว  ความเจริญในหน้าท่ีการงาน    จากการศึกษาพบว่านกัออกแบบภายในมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับฮวงจุ้ยในระดบักลาง  ท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับงานออกแบบภายใน
ขดัแย้งกบัหลกัฮวงจุ้ยโดยสง่ผลกระทบตอ่นกัออกแบบภายในต้องด าเนินการปรับแก้ไขใหม่  
 จากการวิจยัท าให้พบว่า โปรแกรมเก่ียวกบัการประเมินฮวงจุ้ยภายในบ้านท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัยงัไม่สามารถให้ข้อมลูท่ีนกัออกแบบต้องการได้  เช่น ต าแหน่งการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ ท า
ให้นกัออกแบบท่ีไมมี่ความรู้เก่ียวกบัฮวงจุ้ยอยา่งลกึซึง้ไมส่ามารถน าข้อมลูมาใช้ในการจดัวางและ
ออกแบบภายในได้      ผู้ออกแบบต้องใช้เวลามากในการหาข้อมลูเก่ียวกบัฮวงจุ้ยท าให้เสียเวลาใน
การท างาน    
 งานศึกษานีจ้ึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะพัฒนาโปรแกรมเสริม (Plugin) ในโปรแกรม 
SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีนกัออกแบบภายในนิยมใช้ในจดัวางการออกแบบภายในเบือ้งต้น    
เ พ่ือใช้วิ เคราะห์การออกแบบภายในตามหลักฮวงจุ้ ยจากแบบร่างงานออกแบบภายใน 
(Preliminary Design )   และช่วยให้นกัออกแบบภายในสามารถประเมินการจดัวางการออกแบบ
ภายในให้เป็นไปตามหลกัฮวงจุ้ยได้ตัง้แต่ขัน้ตอนการท าแบบร่างอนัจะช่วยลดระยะเวลาข้อมูล
ก่อนการออกแบบให้น้อยลง 
  ในการพัฒนาโปรแกรมนัน้ผู้ วิจัยศึกษาข้อมูลฮวงจุ้ ยจาก 13 ส านัก โดยแยกแยะ
ประเด็นฮวงจุ้ยท่ีเก่ียวข้องกับงานออกแบบตกแต่งภายในบ้านพกัอาศยัประกอบด้วย 4 ประเด็น 
คือ  การจัดวาง  รูปร่าง   พืน้ท่ีห้องและการจัดวางเคร่ืองเรือน  และ องค์ประกอบของบ้าน           
ซึ่งผู้ วิจัยน าข้อมูลฮวงจุ้ยมาวิเคราะห์ให้เป็นเชิงกายภาพเพ่ือให้โปรแกรมน าหลกัการฮวงจุ้ ยมา
วิเคราะห์ได้      โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้พฒันาประกอบด้วยโปรแกรม SketchUp  เวอร์ชัน่ 7 เพ่ือใช้ใน
การทดสอบโปรแกรม   โปรแกรม Notepad ++ เพ่ือใช้ในการพฒันาโปรแกรมเสริม   Microsoft 
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Excel เพ่ือใช้ในการท าฐานข้อมูล โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5  เพ่ือใช้ในการสร้าง
เว็บไซต์แสดงผลการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย  และ Firefox  เพ่ือใช้ในการแสดงผล 
 โดยลกัษณะการท างานของโปรแกรมนัน้จะเป็นโปรแกรมส าหรับใช้ในการวิเคราะห์
แบบร่างงานสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ ย  ซึ่งจะมีกระบวนการในการท างาน 3 
กระบวนการ คือ   
 หนึ่ง  การศกึษาข้อมลูฮวงจุ้ยก่อนการออกแบบ   เม่ือผู้ ใช้โปรแกรมผู้คลิกเลือกปุ่ มช่ือ 
web ในโปรแกรมฮวงจุ้ยจะท าการเปิดเว็บไซต์ท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในตามหลกัฮวงจุ้ย    
 สอง การเตรียมข้อมูลเบือ้งต้นประกอบด้วย  การน าข้อมูลแบบร่างแปลนเข้าสู่
โปรแกรมแล้วท าการปรับขนาด จากนัน้สร้างพืน้ห้องโดยสร้างพืน้ห้องตามขนาดแบบแปลนจริง
และท าการตัง้ช่ือ    ขัน้ตอนต่อมา ผู้ ใช้โปรแกรมท าการจัดวางประตูทางเข้าหลัก ต าแหน่งจุด 
Reference point  of  floor และก าหนดทิศเหนือ 
 สาม การวิเคราะห์ข้อมลูตามหลกัฮวงจุ้ยประกอบด้วย การวิเคราะห์หากวับ้านได้มา
จากทิศประต ู    จากนัน้ท าการวิเคราะห์ต าแหนง่ห้องตามหลกักวับ้าน  และวิเคราะห์ต าแหน่งห้อง
ตรงกันตามหลกัฮวงจุ้ย    ขัน้ตอนตอ่มาท าการวิเคราะห์ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหลกักวับคุคล
โดยเลือกชัน้และห้องท่ีต้องการวิเคราะห์    จากนัน้โปรแกรมจะท าการวิเคราะห์หากัวบุคคลโดย
ได้มาจากข้อมูลปีเกิดและเพศของเจ้าของห้อง  และวิเคราะห์ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตาม
หลกัฮวงจุ้ย   
 หลงัจากการพฒันาโปรแกรม ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบโปรแกรมฮวงจุ้ยท่ีได้พฒันาขึน้
โดยให้และนกัออกแบบภายในจ านวน  10  คน น าแบบร่างบ้านอาศยั 2 ชัน้มาท าการวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรม   ซึง่น าผลข้อมลูมาเปรียบเทียบกบัข้อมลูซินแสท่ีท าการวิเคราะห์แบบบ้านพกัอาศยั 
2 ชัน้      ผลวิเคราะห์ข้อมูลฮวงจุ้ ยท่ีได้จากโปรแกรมฮวงจุ้ ยและซินแสได้ข้อมูลตรงท่ีตรงกัน  
นอกจากนีไ้ด้ให้นกัออกแบบภายในท าการทดสอบโปรแกรม     ผู้ทดสอบได้ให้ข้อแนะน าในการ
พฒันาโปรแกรมว่า   ควรพฒันาโปรแกรมให้สามารถน าโมเดลท่ีมีอยู่แล้วมาวิเคราะห์ฮวงจุ้ยได้  
และเพิ่มฐานข้อมลูการจดัเก็บข้อมูลลกูค้า – ปัญหาฮวงจุ้ยในแตล่ะโครงการเพ่ือท าให้เกิดความ
คลอ่งตวัในกระบวนการท างานขององค์กรตอ่ไป 

   ผลจากการวิจัยได้พัฒนาระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลัก    
ฮวงจุ้ ยได้มีการประยุกต์ให้เข้ากับกระบวนการท างานออกแบบของนักออกแบบภายใน โดย
สามารถน าข้อมลูจากแบบร่างงานออกแบบภายใน (Preliminary Design )   มาวิเคราะห์การจดั
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วางการออกแบบภายในให้เป็นไปตามหลกัฮวงจุ้ยได้   ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลได้ข้อมลูการจดัวาง
ต าแหน่งห้อง   ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์  และสีท่ีใช้ตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ ย   โดยใช้สีเป็น
สญัลกัษณ์แสดงบนพืน้ผิวของแบบจ าลอง  เพ่ือเป็นแนวทางในปรับปรุงการจดัวางเฟอร์นิเจอร์และ
ออกแบบภายใน  ท าให้นกัออกแบบภายในประหยดัเวลาในการค้นหาข้อมลูก่อนการออกแบบให้
น้อยลงและลดการแก้ไขงาน 

 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
 การวิเคราะห์ห้องเฟอร์นิเจอร์ตรงกนัโดยใช้ค าสัง่  Raytest สามารถท าการวิเคราะห์
ได้เฉพาะในโปรแกรม SketchUp เวอร์ชั่น 7  หากน าไปใช้ในเวอร์ชั่นอ่ืน ผลท่ีได้จะออกมา
คลาดเคล่ือน   เชน่  ไมส่ามารถวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องได้ครบทกุชนิดท่ีมีภายในห้องและ
ไมส่ามารถท าการวิเคราะห์ห้องตอ่ไปได้ 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
 1. โปรแกรมวิเคราะห์แบบตามหลักฮวงจุ้ ยนัน้สามารถวิเคราะห์ได้แต่แบบบ้านพัก
อาศัยสองชัน้  ควรมีโปรแกรมเพิ่มเติม เพ่ือสนับสนุนโปรแกรมให้สามารถวิ เคราะห์แบบบ้าน
ลกัษณะตา่งๆ ได้  เชน่  บ้าน 3 ชัน้    บ้าน 2 ชัน้คร่ึง    และทาวน์เฮ้าส์ 
 2. หากได้มีการพฒันาต่อยอดเพ่ือเพิ่มเติมความสามารถของโปแกรมนัน้ก็ควรท่ีจะ
พฒันาและปรับเปล่ียนให้มีการวดัขนาดเฟอร์นิเจอร์  ประต ู และหน้าต่าง  ให้มีขนาดเป็นมงคล
ตามหลกัฮวงจุ้ย เพ่ือลดการแก้ไขงานของนกัออกแบบภายใน 
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