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Abstract 
Project code :  social 016/2557 
Project Title :  Infiuence  of  Feng Shui have result into Construction 
Researcher :  Mr.Chackaphong Chaiyanupattakul,  Mr.Saranyoo Promsorn 
 
  The project aims to study the various characteristics. Formed. Shui On 
Construction To assess the importance of Feng Shui with the construction. The 
correct way of Feng Shui to all those involved in construction. The details of a review 
paper on the subject of Feng Shui with the construction. The questionnaire collected 
data on the influence of Feng Shui affecting construction. All seven districts in 
Nakhon Pathom Province by all of the information came from. Who will build the 
other building materials, architects, engineers, contractors, owner / employer. And 
Construction. The data were analyzed by the influence of Feng Shui affecting 
construction that affect the cost, duration and quality of construction. The nature of 
the project to be covered include plant, building homes that are currently under 
construction. And residential construction was completed. The study found that the 
influence of Feng Shui has been involved in every step of the construction of the 
project until after the delivery. The project is feng shui to have a role in the early 
stage of the project will affect the duration of the construction costs and fewer 
projects. Feng shui to have a role in the construction or the construction was 
completed. In addition, information obtained from interviews with those involved in 
construction. I found that the introduction of a feng shui into the project by the end 
of the debate between architects, engineers and project owners to Feng's. In a study 
of the influence of Feng Shui affecting construction has led to the recommendation 
of the Shui On Construction To reduce the negative impact on time, cost and quality 
of construction. And the relationship between those involved in construction. 
 
Key words  :  Infiuence  of  Feng Shui have result into Construction / problems’ 
occurred from the Infiuence  of  Feng Shui have result into Construction / 
problems occurred from building using 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 

ฮวงจุยเปนเรื่องความเช่ือที่อยูในวิถีชีวิตของชาวจีนต้ังแตสมัยบรรพบุรุษจากอดีตจนมาถึง
ปจจุบัน และเปนหัวใจสําคัญในการปลูกสรางอาคาร และเปนศิลปวิทยาของคนจีนมาต้ังแตโบราณซึ่ง
ใชกับเจานายช้ันสูงรวมถึงกษัตริย หลักการตรงน้ีจะคิดไปพรอมกับความคิดของสถาปนิก ในเรื่อง
กําหนดตําแหนงที่ดินและการกอสรางที่มีดินนํ้าตนไมและภูเขาเปนตัวแปร สถาปตยกรรมจีนโบราณ
น้ันมีรูปแบบที่ผานการคิดระหวางสถาปนิกและนักภูมิพยากรณ แตในปจจุบันน้ีฮวงจุยเปนความเช่ือ
ความปรารถนาในเรื่องความสําเร็จเปนที่ต้ัง 

ปจจุบันการกอสรางบานพักอาศัยผูที่จะสรางบานสวนมากนิยมนําแนวทางศาสตรดาน ฮวงจุย
เขามารวมในงานกอสราง จึงทําใหงานกอสรางเกิดปญหาลักษณะตางๆ ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบถึงเวลา 
คาใชจาย และคุณภาพในการกอสราง โดยไดรับอิทธิพลมาจากคนไทยเช้ือสายจีน เพราะสวนมากคน
จีนประสบความสําเร็จมากในการทําธุรกิจ จึงทําใหเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบขึ้น ฮวงจุยจึงเปน
ปจจัยสําคัญในการกอสรางบานพักอาศัย ทั้งปจจัยภายนอก ไดแก ที่ต้ัง ชัยภูมิ สิ่งแวดลอมรอบขาง 
และปจจัยภายใน  ไดแก การจัดวางตําแหนงหองนอน หองครัว  เปนตน ซึ่งอาจรวมถึงพิธีกรรมการ
ต้ังเสาเอก ดังน้ันควรมีการนําแนวทางของฮวงจุยมาประยุกตใชกับการกอสรางต้ังแตเร่ิมการกอสราง 
ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับผูวาจางวามีความเช่ือเรื่องฮวงจุยอยูในระดับใด 

แตอยางไรก็ตามการนําศาสตรฮวงจุยเขามามีสวนรวมกับการกอสรางน้ัน มีทั้งประโยชน  
และโทษขึ้นอยูกับการประสานงานของผูที่เกี่ยวของในงานกอสราง  และความตองการของผูวาจางวา
ตองการนําศาสตรฮวงจุยมารวมกับการกอสรางมากนอยเพียงใด  ทั้งน้ีเพ่ือลดความเสี่ยง  และความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในการกอสราง จึงควรนําฮวงจุยมาพิจารณารวมกับการกอสรางต้ังแตเริ่มการ
กอสราง  เพ่ือลดปญหาที่เกิดขึ้น  และอาจสงผลกระทบไปถึง  ระยะเวลา  คาใชจาย  และคุณภาพ
ของงานกอสราง 

เพราะฉะน้ันการทําโครงงาน ในเรื่องอิทธิพลของฮวงจุยที่มีผลตอการกอสราง น้ันอาจจะชวย
ลดปญหา ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบไปถึง  ระยะเวลา  คาใชจาย  และคุณภาพของงานกอสราง ตอผู
ที่สนใจในเรื่องฮวงจุย เพ่ือใหเกิดประโยชน และความเขาใจตอผูที่สนใจและเกี่ยวของกับงานกอสราง
ในเรื่องฮวงจุยกับการกอสรางอาคารลักษณะตางๆ และพิธีกรรมความเช่ือ ที่เกี่ยวกับการกอสราง
บานพักอาศัย โรงงาน และอาคารพาณิชย 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการการการนําศาสตรดานฮวงจุย มาใช ใน
สวนต้ังแตขั้นตอนเริ่มทําแบบรูปและรายการ ข้ันตอนการทําการกอสราง ที่ปฏิบัติกันอยูในภาวะ
ปจจุบัน วามีกระบวนการหรือขั้นตอนอยางไร รวมถึงศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหา เพ่ือหา
แนวทางนําเสนอในการแกไขและปรับปรุงใหเหมาะสมสําหรับนําไปใชงานในภาคปฏิบัติ เพ่ือใหการ
กอสรางอาคารโดยการใชศาสตรดานฮวงจุย ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาว จึงไดกําหนดวัตถุประสงคยอยดังน้ีคือ 
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     1. เพ่ือศึกษาขั้นตอนของการใชฮวงจุยกับการกอสราง  ต้ังแตขั้นตอนการทําแบบรูปและ
รายการ ชวงเริ่มทําการกอสราง หนาที่ของผูที่เกี่ยวของ  และเอกสารที่เกี่ยวของ  รวมทั้งปญหาที่
เกิดขึ้นในระหวางการกอสรางและปญหาที่พบเมื่อเจาของงานมีการเขาใชงานอาคาร 

     2. เพ่ือเสนอแนวทางอางอิงในขั้นตอนของการใชฮวงจุยกับการกอสราง  ต้ังแตขั้นตอน
การทําแบบรูปและรายการ ชวงเริ่มทําการกอสราง  หนาที่ของผูที่เกี่ยวของ  และเอกสารที่เกี่ยวของ 
ซึ่งใชเปนแนวทางในการกอสรางและแกปญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือนําไปประยุกตใชในภาคปฏิบัติในงาน
กอสรางและโครงการปรับปรุงสิ่งกอสรางอ่ืนๆ  ของหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

     3. เพ่ือสรางสื่อการเรียนรูในขั้นตอนของการใชฮวงจุยกับการกอสรางต้ังแตขั้นตอนต้ังแต
ขั้นตอนการทําแบบรูปและรายการ ชวงเริ่มทําการกอสราง  หนาที่ของผูที่เกี่ยวของ  และเอกสารที่
เก่ียวของ  รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสรางและปญหาที่พบเมื่อเจาของงานมีการเขาใช
งานอาคาร 

 
3.  ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยน้ีไดทําการศึกษาชวงเวลาต้ังแตขั้นตอนเริ่มทําแบบรูปและรายการ ข้ันตอนระหวาง
การกอสราง กระทั้งแลวเสร็จ จนถึงเขาใชงานอาคาร จากหนวยงานของบริษัทผูรับเหมางานกอสราง
และเจาของงาน  โดยศึกษาและรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการใชศาสตรดานฮวงจุย  หนาที่ของผูที่
เกี่ยวของ และเอกสารที่ใชในการกําเนินการและเอกสารที่ตองสงมอบใหแกเจาของงาน  รวมถึง
แนวทางที่จะทําใหการนําไปใชงานในภาคปฏิบัติในการใชศาสตรดานฮวงจุย ของงานกอสรางใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพ จากผูที่เกี่ยวของหรือผูที่มีประสบการณในขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดลอมซึ่ง
ไดแก ผูบริหาร ผูควบคุมงานกอสราง และผูรับเหมางานกอสราง เจาของงาน โดยการศึกษาน้ี
ครอบคลุมเฉพาะโครงการกอสรางอาคารและงานประเภทปรับปรุงอาคารที่เนนใหความสําคัญของใช
ศาสตรดานฮวงจุย ทั้งสวนของอาคารที่กําลังดําเนินการกอสรางและอาคารที่เปดใชงานแลว 

 
4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
  1. ทราบถึงขั้นตอนของการใชฮวงจุยกับการกอสราง ต้ังแตขั้นตอนการทําแบบรูปและรายการ 
ขั้นตอนเริ่มทําการกอสราง  หนาที่ของผูที่เกี่ยวของ  เอกสารที่เกี่ยวของ  รวมทั้งปญหาและสาเหตุของ
ปญหาที่เกิดขึ้นใน  และปญหาที่พบเมื่อมีการเขาใชงานอาคารของเจาของงานในภาวะปจจุบันรวมทั้ง
แนวทางปองกันและแกไข 
  2.  สามารถนําเสนอขั้นตอนตางๆ ที่เกิดขึ้น จากการใชฮวงจุยกับการกอสรางในสวนต้ังแต
ขั้นตอนการทําแบบรูปและรายการ ชวงเริ่มทําการกอสราง   หนาที่ของผูที่เกี่ยวของ  และเอกสารที่
เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนแนวทางอางอิง รวมถึงการเตรียมการถึงปญหาที่จะเกิดขึ้น และเพ่ือนําไป
ประยุกตใชงานไดอยางสะดวก  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
  3.  เพ่ือใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการใชฮวงจุยกับการกอสราง ทราบถึงขั้นตอนและปญหา
ลักษณะตางๆ ที่เกิดขึ้นจากฮวงจุยกับการกอสราง และใชเปนแนวทางปรับปรุงรูปแบบสัญญาจางการ
กอสรางใหชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน  และเหมาะสมย่ิงขึ้น  
  4.  เพ่ือใหผูที่มีสวนเกี่ยวของเชนผูรับเหมา ผูบริหารโครงการกอสราง  และสถาบันการศึกษา
ใชเปนเคร่ืองมือในรูปแบบสื่อ เพ่ือสําหรับการทํางานและดานการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ  
ใหเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ / ทฤษฎท่ีีเก่ียวของ 

 
หลายคนอาจจะเคยไดยินกระแสการกอสรางอาคารบานเรือนที่ตองมีการใชศาสตรฮวงจุยมา

มีสวนเกี่ยวของดานความเช่ือกันอยูบอยครั้ง แตหากจะถามวามีความเขาใจตรงกันมากนอยแคไหน
เกี่ยวกับการใชศาสตรฮวงจุย หลายคนก็อาจจะตอบวา เปนอาคารที่มีการจัดวางตําแหนงตางๆ ไวตาม
ศาสตร เชนปลูกตนไมปลูกไวรอบๆ หรือเปนบานที่มีการจัดสนามหญา เปนคอนโดมิเนียมที่มีการใชสี
ตกแตงตามหลักของศาสตร คําตอบที่ทุกคนคิดอยูในใจอาจจะเปนคําตอบที่ถูกตองแตไมทั้งหมด 
  ฟงดูเผินๆแลวอาจจะดูเหมือนเรากําลังจะยอนสมัยกลับไปยังอดีตที่ไมมี วิทยาการเทคโนโลยี
ทันสมัยตางๆ แตแทจริงแลวเทคโนโลยีมีสวนสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาการกอสรางใหสมบูรณแบบ
ย่ิงขึ้น โดยศาสตรฮวงจุยก็ยังคงมีสวนรวมอยูในทุกเทคโนโลยีทุกยุคทุกสมัยจนปจจุบัน นาคิดนะ 
           ในยุคปจจุบันการกอสรางบานพักอาศัย หรืออาคารอ่ืน สวนของผูรับเหมากอสรางบางรายที่
จะใหความสนใจในเรื่องฮวงจุย สวนใหญเจาของบานเองหรือเปนผูมีความตองการสรางบานน้ัน จะ
เปนฝายใหความสําคัญในเรื่องของฮวงจุยไมมากก็นอย เพราะมุมของผูรับเหมาจะมองเรื่องของฮวงจุย
น้ันสงผลกระทบทําใหเกิดความเสียหายในดานทัศนคติ ที่สงผลตอไปในดานเวลา คาใชจาย และ
คุณภาพของงานกอสราง ดังน้ันการนําหลักการของฮวงจุย มาใชพิจารณากับการกอสรางใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงเปนสิ่งสําคัญในการลดผลกระทบในการเกิดปญหาในการกอสรางดังกลาว 

 
2.1  ทฤษฎี 
 2.1.1  ความเช่ือของมนุษย 

  ในอดีต การปลูกบานสรางเรือนของคนไทยจะเปนที่อยูอาศัย คุมแดด กันลมกันฝน จึง
ตองมีการหาฤกษยาม ดู โชคลาง กําหนดทิศทาง ลักษณะสิ่งปลูกสรางประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งเปน
ความเช่ือในประเพณีการปลูกสรางบานเรือน และกระทํากันอยู ( ประยงค อนันทวงศ : 2531 ) 

  มณี พะยอมยงค (2536) กลาววา ความเช่ือ เปนธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษยทุกรูปนาม 
ที่ผูคนไดพบ ไดสัมผัส ในอายตนะทั้ง 6 ผลกระทบที่เกิดข้ึน เชน ตากระทบรูป จะมีความรูสึกเกิดขึ้น
วารูปที่พบเห็นเปนอยางไร ภาษทางศาสนาเรียกวาการเกิดจักษุวิญญาณ คือความรูสึกที่เกิดขึ้นทางตา 
ความเช่ือมีอยู 2 ประการ คือ ความเช่ือที่เปนนามธรรม และ ความเช่ือที่เปนรูปธรรม 

  ภิญโญ จิตตธรรม (2522) กลาววา ความเช่ือเปนพ้ืนฐานทําใหเกิดการกระทําสิ่งตางๆ ทั้ง
ดานดี ดานราย เชน ความเช่ือเร่ืองภูตผี การสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและศาสนา ความเช่ือและความไม
เช่ือเปนของคูกัน คือ ระหวางศรัทธาและไมศรัทธา 
 2.1.2   ความเปนมาดานความเช่ือฮวงจุย 

ศิขริน ปตะวัน กลาววา ความเปนมา ประเภทของฮวงจุยที่แบงตามวิธีการที่ใชปฏิบัติ 
หรือแบงตามตัวบุคคลที่เปนผูเผยแผ และองคประกอบที่เปนวิชาหลักของฮวงจุย เปนวิชาภูมิ
โหราศาสตรของชาวจีนแตโบราณคอนขางลึกลับเปนเรื่องของการสังเกตผลของสภาพแวดลอม 
ระหวางวิทยาศาสตร และ ศิลปะ ในประเทศตะวันตกจะรูจักในนามของ “ภูมิพยากรณ” ซึ่งมีอิทธิพล
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ตอมนุษย ทั้งในทางดีและทางราย ชาวจีนจึงสรุปวา ถาคุณเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม คุณยอม
สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไดดวย ดังน้ันเป าหมายของฮวงจุยจึงไดแกการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม เพ่ือใหเกิดความกลมกลืนกับพลังแหงจักรวาล ที่เรียกวา “ช่ี” 

ฮวงจุยเปนวิชาโหราศาสตรเชิงปฏิบัติที่ ไขใหเห็นความเช่ือมโยงระหวางมนุษยกับ
สภาพแวดลอม ซึ่งมีหลักฐานรองรับมานานติดตอกันถึง 3,000 ป นักปราชญจีน แบงศักยภาพของ             
มนุษยเปนดานตางๆมากมาย ปจจัยที่สําคัญที่สุดซึ่งสงผลตอชีวิตมนุษย คือ ดวงชะตา กําหนด
แนวโนม จุดออนจุดแข็งของคุณ มาต้ังแตเกิด ปจจัยที่สําคัญเปนอันดับสอง คือ “โชค” เปนความ
พากเพียร และ ความคิดดานบวก เชน การทํางาน การทําสิ่งที่ดี ปจจัยที่สําคัญเปนอันดับสาม คือ
ศิลปะแหง ฮวงจุย ปจจัยสําคัญอันดับสี่ คือการประกอบ “กุศลกรรม” ปจจัยสําคัญประการสุดทาย 
คือความพยายาม หรือการทํางานหนัก 

2.1.3   ประเภทของฮวงจุย 
สินศักด์ิ วิศิษฐสกุล (2540) กลาววา ฮวงจุยสามารถแบงไดหลายประเภท ไดดังน้ี ฮวงจุย

อยูอาศัยของคน เปนสวนมาก วิชาน้ีจะสืบทอดจากในวัง และกลุมลูกหลานตระกูลขุนนางเทาน้ัน 
และตํารา ฮวงจุยยังมีความสัมพันธกับตําราพิชัยสงคราม และความสําเร็จในหนาที่การงาน 

การแบงฮวงจุยตามวิธีที่ใชปฏิบัติ 
Kirsten M.Lagatree (1996) กลาววา ฮวงจุยแบงออกเปน 3 วิธี คือ ศาสตรทางลักษณะ        

ศาสตรวงกลมเข็มทิศ และฮวงจุยหมวกดํา 
 1. ศาสตรทางลักษณะ ( Fom School ) คือ ลักษณะของที่ดิน รูปรางของเนินเขา ภูเขา

ทางนํ้า การหันหนา และทิศทาง 
 2. ศาสตรวงกลมเข็มทิศ ( Compass School ) หลักสําคัญของสํานักน้ีที่เปนจุดเดนของ

เข็มทิศที่แสดงเอกลักษณ มีอิทธิพลตอลักษณะตางๆ ของชีวิต เชน ทิศใตของเข็มทิศ จะบายเบนไปสู
เสนทางของพระอาทิตยหนีลมทางทิศเหนือ เปนการนําไปสูการมีอายุยืน ช่ือเสียง และโชคลาภ 
ศาสตรวงกลมเข็มทิศน้ีแทนการกาวไปสูพัฒนาการของฮวงจุย ที่เราปฏิบัติใชกันอยูในปจจุบัน จาก
เดิมที่วิชาฮวงจุยแบงออกเปน 2 สํานักใหญดวยกัน คือศาสตรทางลักษณะ และ ศาสตรวงกลมเข็มทิศ
แตตอนปลายทศวรรษที่ 19 ศาสตรทั้งสองน้ีไดผสมกลมกลืนกัน ซึ่งใหความสําคัญกับเรื่องของที่ต้ัง
ตามธรรมชาติ 

 3. ฮวงจุยหมวกดํา เปนการผสานขนบธรรมเนียม ความคิด ทฤษฎีทางปรัชญา พิธีกรรม
และระเบียบวิธีจากหลายประเทศ เชน ทฤษฏี หยินหยาง และลัทธิเตา พิธีบวงสรวงโบราณ และการ
บูชายัญ การพยากร และการดู ทําเล ที่ต้ังของสิ่งของตางๆ อันเปนวิชาฮวงจุยที่มีลักษณะในเชิงปฏิบัติ
มากที่สุด 

 
2.1.4   การแบงสํานักตางๆ 

- ฮวงจุยสํานักรูปลักษณ 
สํานักแบบแผน ( Land Form ) กําเนิดในภูเขาทางทิศใตของประเทศจีนเปนพ้ืนฐานใน

การประเมินคุณลักษณะของทําเลที่ต้ังโดยอางถึงฮวงจุยวามาจากราชวงศอ่ืน 
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- ไช หมิงหมาน (2541) กลาววา ฮวงจุยสํานักอัฎฐิฐานทวารมังกร พิจารณาลักษณะดีราย
ของภูเขา ลํานํ้า รอบบานและสุสาน ดูตําแหนง ทิศโดยกําเนิด ตําแหนงหลังอิงของบานพักอาศัยหรือ
สุสาน ภัยฟา ภัยดิน ประกายพิฆาต ภัยคดี อาคันตุกะ ภวภูมิ รหัสลักษณหมุน มหาโชค 

- ฮวงจุยสํานักอัฎเรือน เปนการแบงทิศในบานเปนสี่ตําแหนงมงคล และสี่ตําแหนง
อัปมงคล โดยสี่ตําแหนงมงคลจะเปนตําแหนงประตูใหญ เตียงนอน โตะทํางาน เจาที่  หิ้งพระ 
เครื่องใชไฟฟา ทิศหันของเตา สวนสี่ตําแหนงอัปมงคล ควรเปนตําแหนงของเตาไฟ หองนํ้า หองสวม 
หองเก็บของ เปนตน 

- ฮวงจุยสํานักดาวเหิน เปนที่นิยมใชกับบานพักอาศัยในปจจุบัน คือ แบงหลังอิงหนาหัน
ของบานพักอาศัยเปน 8 เรือน แลวพิจารณาตําแหนงดีรายของบานพักอาศัย 

- ฮวงจุยสํานักปากัว  - หลอซู เปนตัวแทนสําคัญของฮวงจุยเข็มทิศสาขาฮกเกี้ยน และ
จะตองดูองคประกอบของฮวงจุยในเรื่อง ภูมิทัศน ทําเล และ สภาพแวดลอมของสํานักรูปลักษณ 

- ฮวงจุยสํานักหมวกดํา เปนสํานักลาสุด และเปนที่นิยมกันในโลกตะวันตก 
 2.1.5   ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหฮวงจุย 

( ศิขริน ปตะวัน ) ปจจัยสภาพแวดลอม พิจารณาจากองคประกอบภายในและภายนอก
ของโครงสรางหรืออาคาร เชน พลังงานช่ีสงผลกระทบกับอาคารอยางไร ปจจัยเวลา วิเคราะหความ
เปลี่ยนแปลงภายในบานหรือสํานักงาน ซึ่งจะตองพิจารณาถึงทิศหัน ผังพ้ืน และการตกแตงภายใน 
และการต้ังวางเฟอรนิเจอร 
 2.1.6   ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุย 

(เวชสวรรค หลากาศ ) ในป พ.ศ. 2540 ณัฐธิดา สุขมนัส ไดศึกษาความเช่ือเร่ือง ฮวงจุย
ในวิถีของชาวไทยเช้ือสายจีนในกรุงเทพมหานคร และรวบรวมขอมูลทฤษฎีตางๆ ของ         ฮวงจุย
ไววา ฮวงจุยเปนศาสตรแหงการพยากรณของชาวจีน เพ่ือใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกคนในครอบครัว
และลูกหลาน ฮวงจุยเปนภาษาแตจิ๋ว และในจีนกลางเรียกฮวงจุยวา เฟงสุย ซึ่งก็ คือ ลมกับนํ้า ที่
ไหลเวียนตามธรรมชาติ ซึ่งมีอิทธิพลในการแปรเปลี่ยนภูมิประเทศ สภาพแวดลอม จากความคิดที่วา
จักรวาลบัลดาลธรรมชาติ และธรรมชาติเปลี่ยนแปลงลึกลับ ซึ่งเรียกวา พลังช่ี อันเปนพลังที่สามารถ
ใหคุณและโทษได คือ พลังช่ีเปนปรากฎการณธรรมชาติอยูกับธรรมชาติสภาพแวดลอมที่ใกลชิดมนุษย 
ปจจุบันฮวงจุยพัฒนาขึ้นจากลักษณะภูมิประเทศ และธรรมชาติ เปนลักษณะที่ดี จึงกลาวไดวาฮวงจุย
เปนการหาทําที่ต้ังที่เหมาะสมในการต้ังถิ่นฐานน้ันเอง 

ในป พ.ศ.2548 ชมรมภูมิโหราศาสตรไดกลาวถึงประวัติ และความเปนมาของฮวงจุยไว
ดังน้ี  “ฮวงจุย” เปนศาสตรที่วาดวยภูมิพยากรณ สําหรับคนเปนและคนตาย ที่สั่งสมมานานหกพันป 
โดยยึดหลักความสมดุลของสภาพธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความรุงเรืองแกคนใน
ครอบครัวและลูกหลานที่มีตอไปในอนาคต 

4477ปกอน ค.ศ. สมัยฮกฮีสี ไดมีการคิดเคร่ืองหมายแปดตัวข้ึน (โปยกวย) ซึ่งในการ
บันทึกการเกิดปรากฏการณของธรรมชาติในเรื่องของลม ฟา อากาศ 

2697 ปกอน ค.ศ.สมัยอ่ึงต่ี เกิดเข็มทิศขึ้น โดยสามารถรูวาทิศเหนือจะอยูในตําแหนงที่
แมเหล็กดึงไปเสมอ ในองศาที่ 360 องศาและเปนที่มาของจานเข็มทิศ(ลอแก) 
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2205 ปกอน ค.ศ.สมัยแฮอู เกิดอุทกภัยใหญขึ้น แฮอูใชหลักการชัยภูมิ และเครื่องหมาย
แปดตัว หรือ แปดทิศของฮกฮีสี และอ่ึงต่ี คิดแกระบบดึงและเก็บกักกระแสนํ้ามาแกไขปญหาสําเร็จได
กลายเปนตนแบบชลประทาน 

1134 ปกอน ค.ศ.สมัยจิวบุนอวง ไดรวบรวมเครื่องหมายแปดตัวมารวมเปนคูๆ ไดทั้งหมด
หกสิบสี่คู เกิดเปนระบบเสี่ยงทาย (โปยกวย ) ที่แมนยํามาใชสําหรับการต้ังถิ่นฐานบานเรือน โดยดู
จากปฏิกิริยาตางๆ ที่เกิดขึ้น 

1122 ปกอน ค.ศ. ราชวงศโจว ไดสรางนครหลายแหงโดยเฉพาะนครหลวงเปนสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ในจิตนาการของสมัยน้ัน ภายในนครจะมีถนนหลานสายตัดกันเปนแนวเหนือใต และตะวันออก 
ตะวันตก ลอมรอบบริเวณกลางของนคร โดยจะใหความสําคัญตอนครหลวงเปนพิเศษเพราะถือวา 
สวัสดิภาพของรัฐขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่ทรงพลังมากที่สุดในจักราวาล จึงกําหนดข้ึนในลักษณะ
ลอกเลียนแบบธรรมชาติ และเสนทางโคจรของดวงดาว เชน พระราชวังตองหาม หรือ พระราชวังฤดู
รอนของพระนางชูสีไทเฮา 

206 ปกอน ค.ศ. สมัยฮ้ังเกาโจวเกิดการแยงชิงที่จะเปนใหญในแผนดิน ระหวางเลาปง
กับหั่งอูแมทัพใหญของจักรพรรดิจิ๋นซี โดยเตียวเลี้ยงไดใชวิชาสรางสุสานทําใหเลาปง ซึ่งเดิมเปนชาย
พเนจรกลายเปนใหญในที่สุด วิชาฮวงจุยจึงสมบูรณแบบในยุคน้ี และไดกําหนดใหเปนวิชาแหงชาติใช
สําหรับผูมีศักด์ิตระกูลเทาน้ัน 

ค.ศ.1368 สมัยเมงไทโจว ในราชวงศหมิงเกิดการชิงแผนดินขึ้นระหวาง ต้ังอ๋ิวเหลียง กับ  
จูงวนเจียง เลาแปะอุงกุนซือของจูงวนเจียงไดชวยจูงวนเจียงทําการสําเร็จได โดยวิธีการสรางสุสานแต
แผนดินราชวงศหมิงก็ถูกลมลางโดยพวกแมนจู โดยวิธีการสรางสุสานเชนกัน และพวกแมนจูก็ถูกพวก
ยัดเซ็นลมไปโดยวิธีการสรางสุสานเชนกัน 
 
 2.1.7   แนวคิดพ้ืนฐานของฮวงจุย 

1. แนวความคิดจากลัทธิเตา ไดพัฒนาขึ้นจากการสังเกตการณธรรมชาติ  และเปนสวน 
หน่ีงของธรรมชาติ หลักการ คือ องครวมกําเนิดจากเอกภาพ และความกลมกลืนของสิ่งที่มีคุณสมบัติ
ตรงขามกัน โดยกระบวนการของเตา คือ การเปลี่ยนแปลงอยางเปนวัฏจักร ดังน้ันฮวงจุยไดรับ
อิทธิพลจากเตา การแสวงหาสมดุลและดุลยภาพ เพ่ือใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม และหลักการฮวง
จุยไดรับเอาแนวคิดสองอยางจากเตา คือ หยิน หยาง และช่ี มาเปนเครื่องช้ีนํามนุษยในการกระทําตน
ใหกลมกลืนกับธรรมชาติ 

2. แนวความคิดเรื่องกฎของ หยิน และ หยาง จักรพรรดิจีนในสมัยโบราณช่ือ ฝู-ซี ได
กําหนดเครื่องหมายรูปเสนขีด และเสนประไวในการบันทึกคัมภีรอ้ีจิง แนวคิดของ ฝู-ซี ในคัมภีรอ้ีจิง 
คือ หยิน หยาง หรือ อิม เอ้ียง ซึ่งเปนปฐมเหตุหรือมูลเหตุด้ังเดิมของสรรพสิ่งทั้งมวล โดยความคิด
ดังกลาวมีอิทธิพลตอแนวความคิดพ้ืนฐานของฮวงจุยดวยเชนกัน 

3. แนวความคิดเกี่ยวกับพลังช่ีเปนพลังจักรวาลเปรียบเสมือนกับลมหายใจของมังกร และ
เปนองคประกอบที่สําคัญของฮวงจุย และเปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอชีวิตมนุษย 
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4. แนวความคิดเกี่ยวกับ ธาตุทั้ง 5 ไดแก ไม ไฟ ดิน ทอง และนํ้า ซึ่งความสัมพันธทั้ง 5
ธาตุมีทั้งสงเสริมกัน และบ่ันทอนกันเปนวงจร 

5. แนวคิดเร่ืองความสัมพันธของทิศทั้ง 8 ทิศ ไดกําหนดขึ้นมา บนรากฐานความคิดเปน
ตัวเลขที่แนนอน ทิศหลักของจีนมี 8 ทิศ เปนสัญลักษณแทนเรื่องตางๆ ไดแก เสียงฟารอง ลม ไฟ 
มหาสมุทร นํ้า และภูเขา ที่มีบันทึกในคัมภีรอ้ีจิง 
 2.1.8   องคประกอบในการพิจารณาและหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับฮวงจุย 

การพิจารณาฮวงจุยในสมัยเริ่มแรก ไดแก ภูเขาที่กําบังลมหนาว มีแมนํ้าไหลผานอัน      
บงบอกถึงความอุดมสมบูรณในดินแดนแหงน้ี ซึ่งรูปทรงของภูเขา และแมนํ้าลวนมีอิทธิพลตอชะตา
ชีวิต และความเจริญรุงเรืองของบริเวณโดยรอบดวย 

องคประกอบในการพิจารณาฮวงจุย 
          1. ดวงชะตา คือ ดวงตน เปนความผูกพันกับผู ใหกําเนิด และสถานภาพ

ความสัมพันธ   ทางสังคม ดวงกอ เปนปจจัยที่เขามาผูกพัน ซึ่งสามารถสงผลตอชะตากรรมในการ
ดําเนินชีวิต 

          2.  ชัยภูมิ ประกอบดวยหลัก หยิน หยาง ของกระแสดิน และกระแสนํ้า ที่เปนตัว
ปฏิกิริยาตางๆ เมื่อทุกอยางรวมตัวกันจึงเกิดพลัง และสงผลตอผูที่ผูกพันดวยทันที 

          3.  ทิศทางหรือฤดูกาล ไดแก กระแสอวกาศ ซึ่งเรียกวา 24 ทิศทาง หรือ 24 ราศี 
          4.  ฤกษยาม เปนพลังหมุนที่สะทอนตอบุคคลทําใหเกิดปฏิกิริยาทางฤดูกาล 
 
หลักเกณฑในการพิจารณาทําเลที่อยูอาศัยพ้ืนฐาน 
ในการพิจารณาทําเลที่อยูอาศัยพ้ืนฐานของฮวงจุย ไดแก สภาพแวดลอมแหง เสือขาว 

มังกรเขียว เตาดํา และหงสแดง กลาวคือ ภูเขาเปรียบเสมือนเสือขาว และมังกรเขียว อันเปนตัวแทน
ของกระแสพลังหยินและหยาง ทิวเขาทางทิศตะวันออก คือ มังกรเขียว เปนกระแสพลังหยาง และ   
ทิวเขาทางตะวันตก เปนเสือขาว ตัวแทนของพลังหยิน ทิศเหนือเปนเตาดํา ทิศใตเปนหงสแดงตาม
ทฤษฎีของฮวงจุยหมวกดํา 
 2.1.9   ลักษณะของโครงการกอสราง 

(เวชสวรรค หลากาศ ) ในป พ.ศ.2545 วิสูตร จิระดําเกิง ไดกลาวถึงธุรกิจกอสรางวาเปน
ภาคอุตสาหรรมที่ใหคาผลิตภัณฑประชาชาติ ประมาณสามถึงสี่แสนลานบาทตอป ดังน้ัน หนวยงานที่
เก่ียวของ จึงควรใหความสนใจในการศึกษา และพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งน้ี
เพ่ือใหสามารถตนทุนการดําเนินงานใหตํ่าลง รวมถึงเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในระดับสากลได
ดีขึ้น 

งานกอสรางไดแบงแยกในสาขาผลิตภัณฑกอสรางทั้ง 4 ประเภทดังน้ี 
           1. งานกอสรางที่อยูอาศัย (residential Construction) ไดแก แบบบานเด่ียว 

ทาวเฮาส อาคารชุดพักอาศัย หรือหองเชา   
           2. งานกอสรางเพ่ือธุรกิจการคา (Building Construction for Business) งาน

กอสรางประเภทน้ีหมายถึง งานอาคารเพ่ือวัตถุประสงค ในการประกอบธุรกิจการคา เชน ศูนยการคา 
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อาคารสํานักงาน เปนตน โดยขนาดของอาคารเล็กหรือใหญ แลวแตขนาดโครงการ มักทําโดย
สถาปนิก และวิศวกรผูเช่ียวชาญในแตระบบหรือตามนโยบายของเจาของงาน 

           3.  งานกอสรางดานอุตสาหกรรม (Industrial Construction) เปนงานสําหรับ
อาคารดาน อุตสาหกรรม 

           4.  งานกอสรางขนาดใหญหรืองานสาธารณูปโภค(Infrastruc Construction) 
เปนงานที่ลงทุนโดยภาครัฐ เพราะตองใชเงินทุนจํานวนมาก ไดแก โครงการทางดวน หรือระบบขนสง
มวลชนเปนตน 

วงจรชีวิตของโครงการ 
           1. ชวงกําหนดโครงการ (Defining the Project) เปนชวงการเริ่มโครงการ

ศึกษาและวิเคราะหโครงการ 
           2. ชวงวางแผน ( Planning ) เปนการวางแผนปฏิบัติโครงการ โดยครอบคลุม

ดาน เวลา ตนทุน คุณภาพ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
           3.  ชวงปฏิบัติโครงการ (Implementing) เปนชวงของการเริ่มปฏิบัติโครงการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม รวมถึงแกไขปญหาตางๆในการดําเนินงาน 
           4.  ชวงปดโครงการ จะเปนเร่ืองของการครอบคลุมต้ังแต การสงมอบงาน และ

การตรวจรับงาน หรืออาจแกไขปญหา บันทึกปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ 
 2.1.10  ความหมายของโครงการและการวางแผน 

 (เวชสวรรค หลากาศ) ในป พ.ศ. 2545 ประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิริ ไดใหความหมายของโครงการ
และการวางแผนงานไววา “โครงการ” เปนสวนหน่ึงของแผน (Plan) หรือแผนงาน (Program) 
หมายถึงรายละเอียดของการดําเนินงานอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งเปนการลงทุนที่มีวัตถุประสงค เพ่ิงจะ
ไดรับความสนใจภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง จากแนวคิดจึงมีการทําโครงการข้ึนภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง เชน โครงการผลิตไฟฟา สรางถนน ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

คําวา”โครงการ” หมายถึง กิจกรรมการลงทุนที่ ไตรตรองไวอยางดี เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคภายใตระยะเวลาที่กําหนด และเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการลงทุน ซึ่งทําการวิเคราะห
และวางแผนเปนอยางดี 

จากความหมายของโครงการดังกลาว ไดช้ีใหเห็นความสําคัญดังน้ี 
           1.  ทุกโครงการตองมีวัตถุประสงค (Objective) ที่ตองการจะบรรลุวัตถุประสงค

ภายใตเวลาที่กําหนดของโครงการ 
           2.  การมีขอบเขต เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งขอบเขตของโครงการสวนใหญมี 2 

ประเภทดังน้ี 
           -  ขอบเขตดานกายภาพ (Physical Boundarise) เปนขอบเขตดานกิจกรรม

สําคัญที่จะทํา 
           -  ขอบเขตดานระยะเวลา (Time Boundaries) เปนระยะเวลาเริ่มตนจนสิ้นสุด

โครงการ ซึ่งจะสอดคลองกับอายุของโครงการ 
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 2.1.11   วัฏจักรและลําดับขั้นของโครงการ (Project Life Cycle) 
ในป พ.ศ.2545 พาสิทธ์ิ หลอธีรพงศ ไดกลาวไววาโครงการ คือ งานช้ินหน่ึงที่เกิดขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน ซึ่งเปนการทําแบบช่ัวคราว (Temporary) มีจุดเริ่มตนและ
จุดสิ้นสุดลง ซึ่งการจะทํางานใหสําเร็จไดตองใชทรัพยากรจากแหลงที่มาสองทางหลักๆ คือ จากบนลง
ลาง และจากลางขึ้นบน ทั้งน้ีโครงการน้ันจะเร่ิมต้ังแตความตองการ (Need) จากน้ันจะเปลี่ยนความ
ตองการเปนความคิด (Concept) โดยมีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรเสร็จเรียบรอยจึงเริ่มดําเนินการ
กอสราง (Pre-Construction) เสร็จแลวจึงมีการเริ่มตนเปดใชงาน (Operation-Maintenance) 
จนกระทั่งทําลายสิ่งปลูกสรางน้ัน (Disposal)  
 
 2.1.12   ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบอาคารบานพักอาศัยทั่วไป 

 คูมือการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมของสถาบันสถาปนิกแหงสหรัฐอเมริกา (American 
Instiyte of Architectes) (AIA) ไดกลาวถึงอิทธิพลสําคัญที่มีผลตอการออกแบบดังน้ี 

1. จากโปรแกรมการออกแบบของโครงการ 
2. ความตองการของชุมชน 
3. กฎหมายและขอบังคับ 
4. ที่ต้ังและสภาพภูมิอากาศ 
5. สภาพเดิมของอาคาร และบริเวณแวดลอม 
6. เทคโนโลยีการกอสราง 
7. ความยั่งยืนของสถาปตยกรรม 
8. งบประมาณการกอสราง 
9. ระยะเวลาและแผนการทํางาน 
10. ลูกคา หรือเจาของโครงการ 

ในปพ.ศ.2538 ผุสดี ทิพทัส ไดสรุปเกณฑในการพิจารณาองคประกอบการออกแบบ
สถาปตยกรรมดังตอไปน้ี 

1. สภาพแวดลอมดินฟาอากาศ 
2. การใชสอย 
3. วัสดุกอสรางชนิดของโครงสรางและวิธีการกอสราง 
4. งบประมาณ และปญหาทางเศรษฐกิจในการกอสราง 
5. การแสดงลักษณะของอาคาร 

ปจจัยและสภาพแวดลอม(Environment) หมายถึง สภาพแวดลอมที่เกี่ยวพันกับมนุษย 
สัตว พืช ทั้งภายนอกและภายในรางกาย ซึ่งจําแนกออกเปน 2 ลักษณะคือ 

1.สภาพแวดลอมทางจิตใจ ซึ่งอยูกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
สังคม และประวัติศาสตร เชน เรือนไทยทางภาคเหนือนิยมติดกาแลไวที่หนาจั่ว เรือนไทยทางภาค
กลางนิยมทําใตถุนสูง 
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2.สภาพแวดลอมทางกายภาพ หรือ ดินฟาอากาศ ซึ่งมี อิทธิพลตองาน
สถาปตยกรรมโดยตรง เชน อาคารบานพักอาศัยในเขตรอนช้ืน ลักษณะอาคารสวนใหญจะเบาบาง 
แตในเขตรอนแหงแลงกลับตรงกันขาม 
 

อิทธิพลดินฟาอากาศที่มีผลตออาคารบานพักอาศัย 
ดินฟาอากาศเปนสภาวะแวดลอมที่มีผลตออาคารบานพักอาศัย ดังน้ันตองมีการศึกษา

ลักษณะของดินฟาอากาศในแตละภูมิประเทศอยางถองแท โดยธรรมชาติองคประกอบที่สําคัญของ  
ดินฟาอากาศ คือ 

- การแผรังสีความรอนจากดวงอาทิตย (Radiation)  
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- การเคลื่อนไหวของอากาศทําใหเกิดลม (Air movement) 

1. การแผรังสีความรอนจากดวงอาทิตย เชน เมฆ หมอก และช้ันบรรยากาศตางๆ เปนตน 
ซึ่งรังสีที่ความรอนที่โลกไดรับและมีผลตออาคารบานพักอาศัย คือ 

- รังสีคลื่นสั้น (Shot wave) เปนรังสีที่มองเห็นไดมีอุณหภูมิสูง 
- รังสีคลื่นยาว (Long wave) เปนรังสีที่ไมสามารถมองเห็น เกิดจากแสงอาทิตย
สงผานวัตถุ 

2. อุณหภูมิ(Temperature) เปนเครื่องแสดงความหนาวรอน มี 3ลักษณะ คือ 
- อุณหภูมิภายนอกอาคาร 
- อุณหภูมิภายในอาคาร 
- อุณหภูมิภายในรางกายมนุษย 

3. การเคลื่อนไหวของอากาศทําใหเกิดลม(Air movement) เปนลักษณะของภูมิประเทศ
ที่สูง-ตํ่าคือแนวเขตความดันของอากาศตามมาดวยอุณหภูมิสูงในฤดูรอนและฤดูฝน มีผลทําใหเกิด
ความกดอากาศตํ่า จึงทําใหเกิดลม เรียกวา ลมสรสุม 

4. กรระแสลมและการระบายอากาศภายในบาน เชน การเจาะชองลม การเวนระยะชอง
การเปดบนผนัง ประตู หนาตาง หรือการจัดวางตนไม 

 
2.2   งานวิจัยที่เก่ียวของ 
   เน่ืองจากงานวิจัยในเร่ืองฮวงจุยเปนเรื่องที่คอนขางใหมสําหรับนักวิจัย และบางครั้งไมสามารถ
พิสูจนไดตามหลักวิทยาศาสตร จึงเปนเหตุใหมีผลงานวิจัยที่ใชอางอิงนอยมาก ในการศึกษาคนควาใน
ครั้งน้ีมีงานวิจัยทั้งในประเทศ และตางประเทศเขามาเกี่ยวของ ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องความเช่ือเรื่อง  
ฮวงจุยในแตละชุมชนน้ันๆ ไมไดจําเพาะเจาะจงเฉพาะทาง ดังน้ันเรื่องความเช่ือเรื่องฮวงจุยที่มี
อิทธิพลตองานกอสรางจึงเปนเรื่องที่ใหมมาก 
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  2.2.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
 ณัฐธิดา สุขมนัส (2539) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความเช่ือเรื่องฮวงจุยในวิถีชีวิตของชาวไทย

เช้ือสายจีนในกรุงเทพมหานคร โดยสรุปวิธีพิจารณาฮวงจุยไววา เร่ืองของฮวงจุยเปนวิชาความรูหรือ
ศาสตรที่ปฏิบัติจริงของชาวจีน ดังน้ัน เราจึงเห็นการปฏิบัติจริงอยูในหมูคนไทยเช้ือสายจีน โดย
เฉพาะที่เปนชุมชนพัฒนา และสืบทอดมาจากกลุมคนจีนรุนแรกที่อพยพมาประเทศไทยจนลูกหลาน
เปนคนไทยเช้ือสายจีน ดังเชน ยานการคาแถวถนนเยาวราช ถนน  เจริญกรุง ถนนราชวงศ เปนตน 

 ยูกิ ทามูระ มากิ (2542) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความเช่ือเกี่ยวกับฮวงจุยในกรุงเทพฯ (2531-
2539)  โดยมีจุดมุงหมายของวิทยานิพนธฉบับน้ี ไดแก การตรวจสอบการแพรกระจายของฮวงจุย 
และการที่ฮวงจุยมีอิทธิพลตอความคิดความเช่ือในสังคมไทยในชวงระยะเวลาการเติบโตของเศรษฐกิจ
แบบฟองสบู วิธีการศึกษาประกอบดวยการสัมภาษณและการศึกษาจากเอกสารสื่อมวลชน โดยเนนที่
การใชฮวงจุยในยุคเศรษฐกิจฟองสบู รวมทั้งชวงระยะเวลาหลังจากน้ัน ทฤษฎีมีมติกส (memetics) 
เปนทฤษฎีใหมที่ เสนอวา มีหนวยทางวัฒนธรรมเรียกวา "มีม"(meme) ซึ่งเปรียบไดกับหนวย
พันธุกรรมที่ลอกแบบตนเองได ซึ่งอาจใชอธิบายปรากฎการณทางวัฒนธรรมได ทฤษฎีน้ีจะเปนทฤษฎี
หลักที่ใชอางอิงในการอธิบายการแพรกระจายของฮวงจุย การวิจัยน้ีพบวาการใชฮวงจุยในกรุงเทพฯ 
ไดเปลี่ยนไปอยางมาก จากบทบาทเดิมๆ ที่เนนหนักเร่ืองศีลธรรมจรรยา และความกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ ไปเปนบทบาทใหมที่เปนวัตถุนิยม และมุงตอบสนองความตองการทางจิตวิทยา บทบาทน้ี
เกิดขึ้นทั้งในชวงเศรษฐกิจฟองสบู และหลังจากเวลาน้ัน กลาวอีกนัยหน่ึงคือมีมฮวงจุยไดมีอยูใน
สังคมไทยมากอนแลว เพียงแตไมไดรับการปลุกเรา แตหลังจากการขยายตัวอยางมากของเศรษฐกิจ
ไทย มีมน้ีไดแพรกระจายออกไปอยางรวดเร็ว เหตุผลประการหน่ึงคือ ประชากรอยูในสภาพที่เปดรับ
เอามีมฮวงจุยไดเปนอยางดี และอีกประการหน่ึง ประชากรพบวาการรับเอามีมน้ันเปนหนทางประสบ
ความสําเร็จที่ไมตองลงทุนมาก 

ทรงธรรม วศินชัย  (2548) ไดทําการศึกษา  เรื่อง ความสัมพันธระหวางความเช่ือเรื่อง     
ฮวงจุยกับพฤติกรรมการซื้ออสังหาริมทรัพย ในเขตตะวันตกของกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการซื้ออสังหาริมทรัพย, ศึกษาความเช่ือเรื่องฮวงจุย และ ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความเช่ือกับพฤติกรรมการช้ืออสังหาริมทรัพย ของ ผูบริโภคในเขตตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 
โดยสรุป ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพยเปนอันดับแรก คือ ทําเลที่ต้ัง สวนการศึกษา
ความสัมพันธพบวา พฤติกรรมการซื้ออสังหาริมทรัพยกับความเช่ือในเร่ือง ฮวงจุย โดยพฤติกรรมใน
การซื้ออสังหาริมทรัพยที่ปรากฏเดนชัด คือ 
1. การไมเลือกซื้อบานในทางสามแพรง  
2. การหลีกเลี่ยงการซื้อบานที่มีพ้ืนที่ชายธง  
3. การใหความสําคัญของเรื่องทิศทาง ลม ชัยภูมิ และแสงแดด  

เวชสวรรค หลากาศ  (2549)  ไดทําการศึกษาศึกษาอิทธิผลของศาสตรดานฮวงจุยตอการ
บริหารจัดการโครงการโดยใชโครงการที่อยูอาศัยเพ่ือธุรกิจการคาจํานวน 9 โครงการเปนกรณีศึกษา 
ในแตละโครงการจะแบงการศึกษาออกเปนเฟสตามวัฎจักรของ โครงการ ต้ังแตการกําหนดความ
ตองการโครงการไปจนกระทั่งการร้ือถอนทําลาย จากกรณีศึกษาพบวาอิทธิพลของฮวงจุย ไดเขามา

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เกี่ยวของกับโครงการในทุกขั้นตอนต้ังแตการกําหนด ความตองการไปจนถึงหลังการสงมอบงาน 
โครงการที่ ฮวงจุยเขามา มีบทบาทในชวงเริ่มตนจะมีผลกระทบตอระยะเวลา และ งบประมาณของ
โครงการนอยกวาในเฟสอ่ืน เชน ในบางโครงการที่นําฮวงจุยเขามาในชวงปลายโครงการทําให
งบประมาณบานปลาย เปนตน นอกจากน้ียังพบดวยวา การนําฮวงจุยเขามาในชวงปลายโครงการจะ
ทําใหขอโตแยงระหวางซินแส สถาปนิก วิศวกร และกับเจาของโครงการเพ่ิมขึ้นอีกดวย ผลของ
การศึกษาไดนําไปสูขอเสนอแนะและรูปแบบในการบูรณาการศาสตรดานฮวงจุยเขามาในการบริหาร
จัดการโครงการกอสราง เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบตอระยะเวลาและงบประมาณ และความสัมพันธ
ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของในโครงการได 
  2.2.2   งานวิจัยตางประเทศ  

Michael Y. Mak , S. Thomas  Ng (2005)ไดทําการวิจัยเรื่อง ศิลปะและวิทยาศาสตร
ของฮวงจุย - กรณีศึกษาบนการรับรูของสถาปนิก โดยสรุปพอสังเขปไดดังน้ี 
ทฤษฏีหลักฮวงจุย แบงเปน 2 หลัก คือ 

1. โรงเรียนซึ่งไดรับการยอมรับศาสตรของฮวงจุย โดย การกอสรางจากผูเช่ียวชาญ หลัก
วิทยาศาสตร และสิ่งแวดลอมโรงเรียนที่ถูกสรางขึ้นโดยการวิเคราะหจากเข็มทิศ 

2. หลักการสรางโรงเรียนตองอิงถึงสารีระลักษณะของคนเพ่ือที่จะไดภูมิศาสตรที่สามารถ
นําไปใชกับบุคคลที่จะสรางบาน 

ลักษณะของฮวงจุยพิจารณาจากรูปแบบและนักออกแบบสถาปนิกตองใชหลัก
วิทยาศาสตร เพ่ือเปนการนําหลักวิทยาศาสตรใหสอดคลองไปกับทฤษฏีของฮวงจุย จะเห็นไดวาใน
ซิดนียและฮองกง ผลสํารวจในการเลือกสิ่งแวดลอมในการกอสรางตัวภายในตัวอาคารขนาดใหญ โดย
มีขอเสนอมุมหน่ึงของสถาปนิก ดวยศาสตรของรูปแบบตามหลักของฮวงจุยที่ถูกสรางขึ้นกวา  สองพัน
กวาปมาแลว 

ฮวงจุยสีในการตกแตงสถาปตยกรรมในเมืองเชียงใหม 
ในป พ.ศ.2545 นที ไชยนะ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดศึกษาความหมายและ

วิธีการใชสีใหถูกตองตามหลักฮวงจุยแลวพบวา การเลือกสีทางสถาปตยกรรม สัมพันธกับทิศทางและ
สภาพแวดลอม มีความสอดคลองและสมดุลกัน 

 
2.3   วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 2.3.1   ฮวงจุยกับความเช่ือของชาวจีน 

 ในป พ.ศ. 2530 ละเอียด ศิลานอย ไดเขียนหนังสือฮวงจุย ช่ือ เฟงสุย (ฮวงจุย) กลาวไววา
ฮวงจุยเปนองคความรูทางดานวิทยาศาสตรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว ฮวงจุยยังเปนปรัชญาและความเช่ือของคนจีนที่เกี่ยวกับจักราวาลที่มา
ของความเช่ือคือ 

1.พ้ืนฐานแนวความคิดจากลัทธิเตา เปนการแสวงหาสมดุลทําใหเกิดความกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ 
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2.พ้ืนฐานแนวความคิดจากกฎของหยินและหยาง ซึ่งเปนพลังที่คูกันและตรงขามกันสลับ
การปลี่ยนแปลง สงเสริมซึ่งกันและกัน โดยหยินมักแทนดวยความมืด สีดํา ความตาย ความไมดี หญิง
เสือขาว สวน หยาง แทนดวย ความสวาง พระอาทิตย ชาย มังกรเขียว 

3.พ้ืนฐานความคิดเร่ืองช่ี เปนพลังจักรวาล กระจายตัวอยูกับสภาพทุกสรรพสิ่ง เปรียบดัง
พลังชีวิต 

4.พ้ืนฐานความคิดเกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 เปนสวนประกอบของสรรพสิ่ง คือ ดิน นํ้า ไฟ ทอง 
และไม โดยธาตุทั้ง 5 น้ีจะมีความสัมพันธกับชะตาชีวิต 

5.พ้ืนฐานแนวความคิดของทิศทั้ง 8 เปนความเช่ือเรื่องจักรวาลเช่ือมโยงกับคุณสมบัติของ
ทิศและเปนความสัมพันธที่เกี่ยวของกับหยิน และหยาง 
 2.3.2   ฮวงจุยศาสตรและศิลปแหงการตกแตงบาน 

ในป พ.ศ. 2538 อํานวยชัย ปฎิพัทธเผาพงศ ไดแปลหนังสือที่เขียนโดย Sara Rossbach 
ช่ือวา Feng Shui ; How to Apply the Ancient Chainess Art of Placement กลาวโดยสรุปวา 
ฮวงจุยเปนปริศนาเกี่ยวกับชีวิตและจักรวาลที่พิศวงของชาวจีน จนถึงในแงของปรัชญา วิทยาศาสตร 
และจิตวิทยา โดยฮวงจุย แปลตามตัวอักษรไดวา ลม และ นํ้า เปนศิลปะแหงสิ่งแวดลอมที่เช่ือมโยง
มนุษยและโชคชะตาของมนุษยกับสิ่งแวดลอม และนอกจากน้ีฮวงจุยยังเปนการผสมเอาลัทธิเตา 
ศาสนาพุทธ ทฤษฎีดุลยาภาพ และความเปนอันหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ สิ่งสําคัญอีกสวนหน่ึงของฮวง
จุย ไดแก ญาณพิเศษ จิตนาการ และการแปลความหมายของสภาพแวดลอมของผูเช่ียวชาญ 
 2.3.3   ฮวงจุย ศาสตรแหงการพยากรณทําเลดีราย  

ในป พ.ศ.2536 อํานวยชัย ปฎิพัทธเผาพงศ ไดรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือช่ือ ฮวงจุย : 
ศาสตรแหงการพยากรทําเลดีราย จาก Feng Shui (1985) โดย Sarah Rossbach และ Chinese 
Geomancy (1984) โดย Evelyn Yip โดยกลาวถึงฮวงจุยไวในบทนําวา ฮวงจุยเปนศาสตรแหงการ
สังเกตสภาพแวดลอมที่ดี และเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดความกลมกลืนกับพลัง
แหงจักรวาลที่เรียกวาช่ี นอกจากน้ีฮวงจุย สภาพแวดลอมใหเขากับพลังแหงจักรวาลและเปนเรื่องเลน
ลับยากแกการเขาใจ 
 2.3.4   คูมือเลือกทําเลดูราศีบานพักอาศัย 

ในป พ.ศ. 2530 นรมิตร ลิ่วธนมงคล ไดเขียนหนังสือช่ือ “คูมือเลือกทําเลดูราศีบานพักที่
อาศัย”และในสวนที่  2  ของหนังสือไดกลาววา ฮวงจุยแบงเปนสองประเภท คือการเลือกทําเลเพ่ือ
คนที่ยังมีชีวิตอยู และการเลือกทําเลใหคนที่ตายแลว โดยความเช่ือของฮวงจุยเช่ือวาปรากฎการณทาง
ธรรมชาติมีผลกระทบโดยตรงตอมนุษย และความเปนอยูของมนุษย และธรรมชาติ จึงมีการศึกษาของ 
ฮวงจุยขึ้นเพ่ือแสวงหาทางแกไข จากความคิดที่วาจักรวาลบันดาลธรรมชาติ และธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงพลังลึกลับเรียกวาพลัง ช่ี เปนพลังที่ใหทั้งคุณ และ โทษ ดังน้ันการศึกษาฮวงจุย คือ 
การศึกษาธรรมชาติ และอาศัยฮวงจุยคนหาพลังช่ีที่ใหประโยชนตอมนุษย 

2.3.5   วิธีดูฮวงจุยดวยตนเอง 
ในป พ.ศ.  2547    ณัฐสุดา จันทรย่ิงยง ไดเขียนหนังสือช่ือ วิธีการดูฮวงจุยดวยตนเอง 

โดยกลาวถึง ฮวงจุยไวในบทนําวา ชาวจีนมีความเช่ือเกี่ยวกับการแสวงหาที่อยูอาศัย การจัดวาง
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ตําแหนงของสิ่งของตางๆ เชน สิ่งศักด์ิสิทธ เตียงนอน หองทํางาน โดยความเช่ือเหลาน้ีเปนความเช่ือที่
มีจากราชสํานักอันเปนที่ประทับขององคประมุข จนถึงเหลาขุนนางขาราชาบริพารทั้งหลาย รวมถึง
อาคาร บานเรือน รานคาตางๆ  

ในปจจุบัน ฮวงจุยก็คือ การดึงพลังที่ดีของลมและนํ้านํามาใชประโยชน ไมวาจะเปน     
บริเวรรอบๆ อาคารบานเรือนและสิ่งแวดลอมภายนอก โดยหลักของวิชาฮวงจุยตองอาศัยความมั่นคง
เปนปกแผนแข็งแรงเปนหลัก โดยความมั่นคงตองอยูหลังของสถานที่ ซายขวาของชัยภูมิตองดู
ตําแหนงของ  มังกรเขียวและเสือขาว   โดยดานซายเปนตําแหนงของมังกรเขียวควรสูงกวาที่ของเสือ
ขาวซึ่งอยูดานขวา โดยดานขวาควรมีลักษณะกวางและอวน สวนดานนอกควรมีลักษณะเล็ก ๆ 
เรียกวา หงสแดง ในปจจุบันน้ันการหาชัยภูมิที่สมบูรณน้ันคงเปนไปไดยาก ดังน้ัน ฮวงจุยจําเปนตอง
ปรับสภาพของสิ่งแวดลอมเขากับสังคมสมัยใหม โดยใชหลักการของฮวงจุย หมวกดํา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ความตองการของเจาของบาน 
2.4   สรุปหลักการและแนวทางของฮวงจุย 
 2.4.1   เข็มทิศ 

หลักฮวงจุยที่เปนรูปทรงของสิ่งปลูกสรางไมจําเปนตองใชเข็มทิศ แตก็ถือเปนเรื่องสําคัญที่
จะตองจัดวางตําแหนงตางๆ ใหถูกตองเหมาะสมกับสถานที่ 
 2.4.2   ความสมดุลหยินและหยาง 

เปนการรักษาสมดุลระหวาง หยิน และหยางเอาไวตลอดเวลา ซึ่งหมายความวาภายใน
บานไมควรมืดเกินไป และไมควรมีสวนใดในบานถูกปลอยทิ้งไวเฉยๆ โดยไมมีการใชงานเพราะจะทํา
ใหพลังช่ีหยุดน่ิงและไมถายเท 
 2.4.3   ภาพรวมของฮวงจุยคือเอกภาพ 

หลักการของฮวงจุยมีอยูมากมายโดยสวนใหญเปนการมองภาพรวมของบาน โดยทําให
เกิดมุมมองมงคลทุกมุมภายในบานตามหลักการตางๆ แลวนํามาใชอยางกลมกลืน หมายถึงการรวม
เอาสิ่งที่ดีใหกับผูอยูอาศัยภายในบาน 
 2.4.5   วงจรความสัมพันธ ของธาตุทั้งหา 

1.  วงจรการสราง ไฟสรางดิน ดินสรางโลหะ โลหะสรางนํ้า นํ้าสรางไม ไมสรางไฟ 
2.  วงจรทําลาย ไฟทําลายโลหะ โลหะทําลายไม ไมทําลายดิน ดินทําลายนํ้า นํ้าทําลายไฟ 

 2.4.6   สีและรูปทรงที่สัมพันธกับธาตุ 
สีเปนสัญลักษณแทนธาตุและเปนหลักการสําคัญในการจัดฮวงจุยใหกับพ้ืนที่ โดยมี

หลักการที่สําคัญดังน้ี 
ธาตุไฟ แทนดวย สีแดง ชมพู นํ้าตาลแดง มีรูปทรงสามเหลี่ยม 
ธาตุดิน แทนดวย สีเหลือง สม มีรูปทรงจัตุรส 
ธาตุโลหะ แทนดวย สีขาว เงิน ทอง มีรูปทรงกลม 
ธาตุนํ้า แทนดวย สีนํ้าเงิน ฟา มวง ดํา มีรูปทรงลักษณะคลื่น 
ธาตุไม แทนดวย สีเขียว นํ้าตาล มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา 
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 2.4.7   ทิศกับธาตุ 
ประกอบดวยทิศหลักสี่ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และทิศ

รองสี่ทิศ คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต  ทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ โดยแตละทิศจะมีธาตุหลอเลี้ยงประจําทิศ 

-  ทิศเหนือ มีธาตุนํ้าประจําทิศ 
-  ทิศใต มีธาตุไฟเปนธาตุประจําทิศ 
-  ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีธาตุโลหะเปนธาตุประจําทิศ 
-  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต มีธาตุดินเปนธาตุประจําทิศ 
-  ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต มีธาตุไมเปนธาตุประจําทิศ 

 2.4.8   หลักการฮวงจุยเรือนธาตุทั้งแปด 
หลักเรือนธาตุทั้งแปดคือหลักการหน่ึงทางฮวงจุยที่กลาวถึงมงคลทั้งแปดของปากัว ตาม

หลักการดังกลาวทิศแตละทิศทั้งแปดจะเปนทิศแหงโชคลาภและความปรารถนาในดานตางๆ 
-  ทิศเหนือ เปนทิศแหงโชคดานอาชีพการงาน 
-  ทิศใต เปนทิศแหงช่ือเสียงเกียรติยศ การไดรับการยอมรับ 
-  ทิศตะวันออก เปนทิศแหงโชคดานสุขภาพและครอบครัว 
-  ทิศตะวันตก เปนทิศแหงโชคลาภดานบุตรหลาน 
-  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เปนทิศแหงโชคดานการศึกษา 
-  ทิศตะวันตกเฉียงใต เปนทิศแหงโชคดานความรัก 
-  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนทิศแหงโชคดานผูชวยเหลืออุปถัมภ 
-  ทิศตะวันออกเฉียงใต เปนทิศแหงความมั่นคง 

 2.4.9   รูปทรงที่ดินแบบตางๆ 
-  รูปทรงที่ดินปากกวางกนแคบหาเทาไหรเปนหมด 
-  รูปทรงที่ดินสี่เหลี่ยมคางหมู เปนที่ดินถุงเงินเก็บทรัพยไดดี 
-  ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเปนทําเลฮวงจุยที่ดี ครอบครัวจะมีความสุข 
-  ที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ตามตําราฮวงจุยเปนที่ดินที่ดีที่สุดผูอาศัยจะดี ครอบครัวมี

ความสุข และเปนที่ดินที่วางผังบานไดงายที่สุด 
 2.4.10  หองตางๆ  ภายในบาน 

- หองนอนเปนตําแหนงหัวใจของบาน การวางตําแหนงหองนอนไวกลางบานอาจจะมี
ปญหาเรื่องการรับแสงธรรมชาติ และการระบายอากาศ ดังน้ันเพ่ือการระบายอากาศที่ ดี ควร
ออกแบบใหหองนอนอยูในตําแหนงมุมของบานเพ่ือใหแสง และลมเขาสูหองนอนไดสองทาง 

- การวางตําแหนงเตียงนอนที่ดีที่สุดควรอยูในตําแหนงทแยงกับประตูหอง เพราะสามารถ
มองเห็นคนที่เขามาในหองได 

- หองนํ้าที่อยูทิศตะวันออกเปนตําแหนงหองนํ้าที่ดีทําใหคนในบานประสบความสําเร็จใน
หนาที่ที่การงานอยางนาภูมิใจ 

 



 16 

 2.4.11   พิธีต้ังเสาเอก 
ปลูกเรือนตามเดือน เดือนดีคือ 6,9,12,1,2,4 
ปลูกเรือนตามวัน จันทร พุธ พฤหัสบดี เปนวันดี 
เปนขอยกเวนที่หามใชฤกษสําหรับคนเกิดวันตางๆ ถึงจะมีในรายการฤกษขางบนก็หาม

ใชเด็ดขาดเพราะเปนวันศัตรูและกาลกิณีกับวันเกิด 
1.  ผูเกิดวันอาทิตย หามใชฤกษที่เปนวันศุกร และวันอังคาร 
2.  ผูเกิดวันจันทร หามใชฤกษที่เปนวันอาทิตย และวันพฤหัสบดี 
3.  ผูเกิดวันอังคาร หามใชฤกษที่เปนวันจันทร และวันอาทิตย 
4.  ผูเกิดวันพุธ(กลางวัน) หามใชฤกษที่เปนวันพุธ(กลางคืน) 
5.  ผูเกิดวันพฤหัสบดี หามใชฤกษที่เปนวันเสาร 
6.  ผูเกิดวันศุกร หามใชฤกษที่เปนวันพุธ(กลางคืน) และวันเสาร 
7.  ผูเกิดวันเสาร หามใชฤกษที่เปนวันพุธ(กลางคืน) และวันศุกร 
8.  ผูเกิดวันพุธ(กลางวัน) หามใชฤกษที่เปนวันพฤหัสบดีและวันพุธกลางวัน 
ของใชในพิธี 
1.  เครื่องบูชาฤกษหรือสังเวยเทวดา (จัดยอสวนก็ได ดูพิธีวางศิลาฤกษ) 
2.  ใบทอง นาก เงิน อยางละ ๓ ใบ 
3.  เหรียญทอง เงิน อยางละ ๙ เหรียญ 
4.  ทรายเสก ๑ ขัน 
5.  นํ้ามนต ๑ ขัน (พรอมกําหญาคา ๑ กํา) 
6.  ดายสายสิญจน ๑ มวนเล็ก 
7.  ทองคําเปลว ๓ แผน 
8.  ผาแพรสีแดง หมเสา หรือผาขาวมา ๑ ผืน 
9.  หนอกลวย ออย อยางละ ๑ หนอ 
10. ไมมงคล ๙ ชนิด 
11. แผนทอง นาก เงิน อยางละ ๑ แผน  
12. ขาวตอกดอกไม ๑ ขัน 
13. จตุปจจัยไทยธรรมถวายพระ ๑ ชุด (กรณีนิมนตพระมาประพรมนํ้ามนตที่หลุม และ

เจริญชัยมงคลคาถา)  
14. จัดโตะหมูบูชา ๑ ชุด พรอมเครื่องสักการะ (ถาประสงค) 
ลําดับวิธี 
1.  วางสายสิญจ เริ่มจากโตะหมูบูชาไปโตะสังเวยขวาบริเวณสถานที่กอสรางเขาสูเสาเอก 

(กอนเวลาฤกษพอสมควร) 
2.  เจาภาพจุดเทียนธูปที่โตะหมูบูชา อธิษฐานเพ่ือเกิดสิริมงคล กราบพระ 
3.  จุดเทียนธูปที่โตะหมูสังเวย บูชาเทวดาใหคุมครอง 
4.  พิธีกรกลาวสังเวยเทวดา 
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5.  เจาภาพตอกไมมงคล ๙ ชนิด (ถามี) 
6.  วางแผนทอง นาก เงินในหลุมเสาเอก (ถามี) 
7.  นําใบทอง นาก เงิน และเหรียญทอง เงิน ลงกนหลุมแลวนิมนตพระสงฆประพรม

นํ้ามนต 
8.  โปรยทรายเสกที่หลุมเสา 
9.  เจิมและปดทองที่เสาเอก 
10. ผูกหนอกลวย ออย และผาสีแดงหรือผาขาวมาที่เสาเอก 
11. ถือดายวายสิญจน พรอมทั้งญาติมิตรผูรวมพิธี 
12. เจาภาพโปรยขาวตอกดอกไมลงหลุมเสาเอก พรอมทั้งญาติมิตรผูรวมพิธี 

 2.4.12    การปลูกเรือนตามปนักษัตร  
ปลูกเรือนปชวด 
ยกเสาเอก จงเอาไมราชพฤกษปกเสามุมแรก กอนยกเสาเอกเพ่ือเอาฤกษเอาชัย และ

โปรยดอกไม 3 สี สีที่เปนสิริมงคล ดอกกุหลาบ ดอกรัก ดอกพุทธ และบวงสรวงดวย กลวยที่เปนมิ่ง
ขวัญปเกิด จะทําใหอยูเย็นเปนสุขทํามาหากินเจริญขึ้นนักแล 

ปลูกเรือนปฉลู 
ยกเสาเอกจงเอากลวยและผาขาว พันเสาเอก เอากิ่งมะตูม 3 กิ่ง ปกที่เสาเอก และ

บวงสรวงดวยลูกตาล ขนมฝอยทองจะทําใหมีแตสิ่งดีๆเขาบานและมีความสุขความเจริญ 
ปลูกเรือนปขาล 
ยกเสาเอกจงเอาขาวสุก 3 กระทง และนํ้า 3 ขัน ขันเงิน ขันทอง ขันราก รดที่ตนเสา

กอนแลวโปรยดอกไม 3 ชนิด ดอกดาวเรือง ดอกรัก ดอกบานไมรูโรย เพ่ือเปนเคล็ดใหรํ่ารวยอยูเย็น
เปนสุข 

ปลูกเรือนปเถาะ 
ยกเสาเอก จงเอาใบตะเคียน ใบเฉียง ใบพราหอม ตนกลวย 1 ตนหอปลายเสา แลว

บวงสรวงดวย หมู ยางปลายําจะทําใหรุงเรืองนักแล 
ปลูกเรือนปมะโรง 
ยกเสาเอก จงเอาใบมะกรูด และกํายานพันปลายเสากอนแลวจึงยกเสาเอก แลวโปรย

ดอกไมมงคล 7ชนิด ดอกรัก ใหรักใครกัน ดอกดาวเรือง ใหเจริญรุงเรือง ดอกบัว ใหมีคนนับถือ ดอก
กุหลาบ ใหสุขสดช่ืน ดอกบานไมรูโรย ใหมั่งมีอยางไมรูโรย ดอกพุทธ ใหพระคุมครอง ดอกมะลิ ใหอยู
เย็นเปนสุข อธิษฐานจะทําใหร่ํารวยมั่งมีเปนสุขตลอดไป 

ปลูกเรือนปมะเส็ง 
ยกเสาเอก จงเอาใบสิงห 2 กิ่ง ผูกที่ปลายเสา และขาว 3 กระทง ธูปเทียนจุดบูชา ทั้ง

บูชาดอกกุหลาบ พวงมาลัย มะลิสด ดอกรัก นํ้าเย็น 6 ขัน แลวพูดวา มั่ง มี ศรี สุข ใช จึงยกเสาเอก 
จะทําใหรุงเรืองขึ้น 
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ปลูกเรือนปมะเมีย 
ยกเสาเอก จงเอาใบขี้เหล็ก กวาดต้ังแตปลายเสาลงมาถึงโคนเสา 3 ครั้งแลวเอานํ้ารด

ปลายเสา ใหอดใจรอจนถึงเวลาไกขัน และบวงสรวง กลวย มะพราว สม จงลงเสาเอก จึงจะรมเย็น
เปนสุข 

ปลูกเรือนปมะแม 
ยกเสาเอก จงเอาใบเงิน 3 ใบ หมากผู 3 ใบ แลวเอาใบทั้งกลวยออยใสลงไปในหลุมกอน 

แลวจึงยกเสาเอก แลวบวงสรวง กลวย ออย มะพราว ขอพรจะเสริมสิริมงคลใหมีโชคลาภตลอดไป 
ปลูกเรือนปวอก 
ยกเสาเอก จงเอาเทียน 3 เลม แปะทองผูกขางเสาดานหัวนอนกอน และนําใบเงิน 

ใบนาก ลงฐานหลุมแลวจึงยกเสาเอกจะทําใหมั่งมีศรีสุขตลอดกาล 
ปลูกเรือนประกา 
ยกเสาเอก จงเอาขาวตอกกับใบบัวบก มาใสรองรับเอาไวในหลุมเสาเอก หรือใสใหครบ 

4 ทิศ จะเสริมมงคลใหอยูรมเย็นเปนสุข และบวงสรวงดวย ขาว แกง แอปเปล ดอกบัวหลวง ขอพร 
จะทําใหมีศรีสุข 

ปลูกเรือนปจอ 
ยกเสาเอก จงเอาขาวตอกกับใบบัวบก มาใสรองรับเอาไวในหลุมเสาเอก หรือใสใหครบ 

4 ทิศ และบูชาดวยดอกบัวหลวงจะทําใหมีคนอุปถัมภดีนักแล 
ปลูกเรือนปกุน 
ยกเสาเอก จงเอาดอกชบา 1 ดอก และดอกบัวอีก 1 ดอก ใสหลุมเสาเอก แลวลง

เสาเอก ฤกษ 9.09น. จะทําใหมีความเจริญย่ิงๆขึ้นไป 
 หากคุณจะสรางบานเรือนและยกเสาเอกควรกระทําใหถูกตามตําราดังน้ี 

ยกเสาเรือนเดือน ๔,๕,๖ ใหยกเสาเอกทางทิศอาคเนย (ตะวันออกเฉียงใต) จะเกิดโชคลาภ เปนสิริ
มงคลแกผูอยูอาศัย 
ยกเสาเรือนเดือน ๗,๘,๙ ใหยกเสาเอกทางทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต) ผูอยูอาศัยในเรือน ปลอดภัยไร
โรคภัยมีโชคลาภดีนักแล 
ยกเสาเรือนเดือน ๑๐,๑๑,๑๒ ใหยกเสาเอกทางทิศพายัพ(ตะวันตกเฉียงเหนือ) จะเกิดสิริมงคล พน
เคราะหภัยไมอับจน 
ยกเสาเรือนเดือน ๑,๒,๓ ใหยกเสาเอกทางทิศอีสาน(ตะวันออกเฉียงเหนือ) จะอยูดีกินดี เปนมหาสิริ
มงคลแกผูอยูอาศัยเรือนน้ัน 
 
 

 



 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
บทน้ีจะเปนขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยอิทธิพลของฮวงจุยที่มีผลกับการกอสราง ใน

ประเทศไทยในสภาวะปจจุบัน เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดในการปฏิบัติของข้ันตอนการกอสราง
อาคารที่มีการใช ศาสตรฮวงจุยกับการกอสราง หนาที่ของผูที่เกี่ยวของ เอกสารที่เกี่ยวของใน รวมทั้ง
ปญหาที่พบในการกอสรางอาคาร ในสวนต้ังแตขั้นตอนเริ่มทําการกอสราง และปญหาที่พบเมื่อมีการ
เขาใชงานอาคาร โดยใชหลักมาตรฐานศาสตรของฮวงจุยเปนแนวทาง โดยในแตละโครงการที่
ดําเนินการน้ันมีรายละเอียดที่แตกตางกันไป ตามประสบการณของผูที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคาร
ในโครงการน้ัน ๆ ดังน้ันเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล และเพ่ือนํามาวิเคราะหในการศึกษาครั้งน้ี จึงไดมีการทํา
การรวบรวมขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับการใชฮวงจุยกับการกอสรางอาคารในหัวขอตาง ๆ ดังน้ี 

1. ขั้นตอนในการกอสรางอาคาร 
2. หนาที่ของผูที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคาร 
3. เอกสารที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคาร 
4. ปญหาที่พบในขั้นตอนการกอสรางอาคาร และปญหาที่พบเมื่อมีการเขาใชงานอาคาร 

 
3.1  ขั้นตอนในการดําเนนิการวิจัย 

1. ศึกษาและคนควาเอกสารอางอิง ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารที่ใชศาสตรของฮวงจุยที่มีอยู
ในปจจุบัน  ทั้งภายในประเทศ และ ตางประเทศ เพ่ือที่นํามาใชในการเปรียบเทียบและเพ่ือใชเปน
แนวทางต้ังหัวขอแบบสอบถาม 

2. สํารวจขั้นตอนในการกอสราง  หนาที่ของผูที่เกี่ยวของในการกอสราง เอกสารที่เกี่ยวของและ
วิธีการในการกอสรางอาคาร  รวมทั้ งปญหาที่พบในการกอสราง ในภาวะปจจุบันโดยการใช
แบบสอบถามเจาของงาน ผูบริหารงาน ผูควบคุมงานกอสราง และ ผูรับเหมางานกอสราง
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3. รวบรวมเอกสารขอมูลจากการสํารวจ และที่ไดจากแบบสอบถาม เพ่ือวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา
และแนวทางแกไขในดานขั้นตอนการกอสรางอาคาร หนาที่ของผูที่เกี่ยวของ เอกสารและวิธีการที่
เกี่ยวของในการกอสรางอาคาร  และภายหลังเมื่อมีการใชอาคาร 
4. สรุปผลงานวิจัย   เพ่ือใหสามารถจําแนกสาเหตุของปญหาที่พบ ในการกอสรางอาคาร และปญหาที่
เกิดภายหลังเมื่อมีการใชวิธีการกอสรางอาคารที่ใชศาสตรของฮวงจุย พรอมทั้งหาแนวทางลดและ
ปองกันขอบกพรองที่เกิด และสามารถนําไปประยุกตใชในภาคปฏิบัติใหกับผูเกี่ยวของไดอยาง
เหมาะสม 
5. นําเสนอแนวทาง ขั้นตอนในการกอสรางอาคาร  หนาที่ผูที่เกี่ยวของ เอกสารและวิธีการที่เกี่ยวของ 
ที่มีรูปแบบที่เหมาะสม และสะดวกในการใชงานในภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

โดยในการศึกษาน้ีไดเลือกใช วิธีการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของและใชการสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของในการกอสรางอาคารที่ใชศาสตรของฮวงจุย เพ่ือนํามาเปนแนวทางเบ้ืองตนในการสราง
หัวขอแบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการศึกษา โดยมีกลุมเปาหมาย 
คือ บุคลากรที่เปนผูที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคารดังกลาวเปนหลัก กลาวคือ วิศวกรในบริษัท
ผูรับเหมางานกอสราง วิศวกรในบริษัทผูบริหารและควบคุมงานกอสราง และเจาของงานหรือตัวแทนซึ่ง
ทําหนาที่ในการกอสรางอาคาร  ในชวงเวลาต้ังแตขั้นตอนทําแบบรูปและรายการ ขั้นตอนกอสรางและ
เมื่อมีการเขาใชงานอาคาร โดยคําถามที่ใชในการสรางแบบสอบถามไดจากการศึกษารายงานการศึกษา 
เอกสาร และ ขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาดังที่ไดนําเสนอไวในบทที่ 2 และ ประกอบกับจากการ
สัมภาษณผูเกี่ยวของเบ้ืองตน 

ทั้งน้ีขอมูลที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี ไดจากการออกแบบสอบถามหนวยงานที่อยูในชวงเวลา
ต้ังแตขั้นตอนทําแบบรูปและรายการ ขั้นตอนกอสรางและเมื่อมีการเขาใชงานอาคาร โดยเปนโครงการ
กอสรางอาคารในประเทศไทย  50 โครงการ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1  ลักษณะของโครงการที่ใชเปนตัวอยางในการศึกษา 
ตอนที่ 2  หนาที่หลักของผูที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคาร 
ตอนที่ 3  เอกสารที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคาร 
ตอนที่ 4  ปญหาที่พบในขั้นตอนการกอสรางอาคาร 
ตอนที่ 5  ปญหาที่พบเมื่อมีการเขาใชงานอาคาร 

 
3.1.1  ลักษณะของโครงการที่ใชเปนตัวอยางในการศึกษา โดยมีหัวขอที่ใชสอบถามคือ 

1. ประเภทของอาคารที่ใชขั้นตอนการกอสรางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
2. ขนาดของอาคาร 
3. ระยะเวลาโครงการ 

โดยในขั้นตอนที่ 1 น้ี เปนการแสดงถึงลักษณะของโครงการที่นํามาเปนตัวอยางในการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ีน้ัน โดยไดเลือกใชประเภทของอาคารที่ใชขั้นตอนการกอสรางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ขนาดของอาคาร และระยะเวลาโครงการที่มีลักษณะใกลเคียงกันของทั้งโครงการหนวยงานของรัฐบาล
กับโครงการของหนวยงานอ่ืน ๆ ที่อยูในชวงเวลาที่เริ่มโครงการ ระหวางดําเนินการกอสราง และ
โครงการที่ เจาของงานไดเขาใชงานอาคารแลว โดยมีการใชขั้นตอนการกอสรางที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ทั้งน้ีเพ่ือเปนการเปรียบเทียบถึงความคลายคลึงกันของขอดีและขอเสียที่เกิดขึ้นกับ
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ขั้นตอนในการกอสรางอาคารเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดอยางชัดเจนย่ิงขึ้น และเลือกโครงการที่มีการ
นําเอาสัญญามาตรฐานการควบคุมงานกอสรางอาคารเขียวมาใชกับโครงการเพ่ือเปรียบเทียบและ
นําเสนอแนวทางที่เหมาะสม 

3.1.2  หนาที่หลักของผูที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคารเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
         หนาที่หลักของผูที่ เกี่ยวของในการกอสรางอาคารเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมน้ัน มี

ความสัมพันธกับขั้นตอนในการกอสรางอาคารอยางมาก โดยที่โครงการกอสรางทุกโครงการที่มีการ
จัดทําน้ันจะขาดเสียไมไดโดยทั้งน้ีหนาที่หลักของผูที่เกี่ยวของในการกอสราง ในแตละโครงการจะพบวา
มีความไมคลายคลึงกัน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่เห็นใหชัดคือโครงการที่เปนหนวยงานของรัฐบาล 
และโครงการที่เปนหนวยงานอื่น ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนของภาคเอกชน จะพบวาหนาที่หลักของผูที่
เก่ียวของในการกอสรางอาคารเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมน้ันมีหนาที่ที่ไมคลายคลึงกัน 
                     โดยในการวิจัยน้ี ไดทําการศึกษาหนาที่หลักของผูที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคารเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งจากการสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของ ในเบ้ืองตนเพ่ือนํามาสรางแบบสอบถามเพ่ือนําขอมูลมาทําการวิจัยตอไป โดยการทําการ
วิจัยน้ันไดนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาเปรียบเทียบถึงความสอดคลองกัน หรือ ไมสอดคลองของ
ขอมูลตัวอยางในเรื่องของหนาที่หลักของผูที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคารเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของ
หนวยงานโครงการรัฐบาลกับโครงการหนวยงานอ่ืน ๆ 

           ในขั้นตอนการกอสรางอาคารเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมน้ันตองมีการทํางานรวมกันของ
หลาย ๆ ฝาย ดังน้ันเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ ผูเกี่ยวของทุกฝายจะตองปฏิบัติงานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการประสานงานกันเปนอยางดี ทั้งในฝายของตนเองและกับฝายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
นอกจากน้ีจะตองมีความเขาใจในหนาทีข่องตนเองรวมทั้งของฝายที่เกี่ยวของตาง ๆ  จากการศึกษาถึงผูที่
เกี่ยวของในการงานกอสรางรวมทั้งหนาที่ของผูที่เกี่ยวของเหลาน้ี (ว.ส.ท., 2525) ไดผลการศึกษาดังน้ี 

โดยพบวาผูทีเ่กี่ยวของในงานกอสรางประกอบดวยผูที่เกีย่วของ 3 ฝายดังน้ี 
1. เจาของงาน  

         มีหนาที่ประสานงานผูออกแบบ ผูบริหารและควบคุมงานกอสราง และ ผูรับเหมางาน
กอสรางในกรณีที่เกิดขอขัดแยงเพ่ือใหไดมาซึ่งผลสรุปที่เปนที่ยุติและยอมรับจากทุกฝาย และ มีหนาที่
เขารวมประชุมเพ่ือกําหนดการตรวจสอบตาง ๆ  รวมถึงการดําเนินการชําระคาจาง คืนเงินคาประกัน
ผลงานใหแกผูรับเหมางานกอสราง และ คืนหนังสือประกันการปฏิบัติตามสัญญาเมื่อผูรับเหมางาน
กอสรางทํางานแลวเสร็จโดยสมบูรณ 

2. ผูบริหารและควบคุมงานกอสราง 
         มีหนาที่ชวยประสานงานระหวาง เจาของงาน ผูออกแบบ และ ผูรับเหมางานกอสราง 

และ จัดการประชุมระหวางเจาของงาน ผูบริหารและควบคุมงานกอสราง และ ผูรับเหมางานกอสราง 
เพ่ือกําหนดการตรวจสอบเพ่ือรับรองการแลวเสร็จของงานกอสราง จัดทํารายการการตรวจสอบเพ่ือ
รับรองการแลวเสร็จของงาน และ พิจารณาการแลวเสร็จของงาน รวมทั้งหนังสือรับรองการแลวเสร็จ
ของงาน และ จัดทําหรือรวบรวมเอกสารตาง ๆ ที่ผูบริหารและควบคุมงานกอสราง และ ผูรับเหมางาน
กอสรางมีหนาที่รับผิดชอบที่ตองรวบรวมเพ่ือสงมอบใหแกเจาของงาน 

 



22 

 

3. ผูรับเหมางานกอสราง 
         เมื่อทํางานแลวเสร็จจึงทําการแจงใหเจาของงานหรือตัวแทนเจาของงานใหเขามาทํา

การตรวจสอบเพ่ือรับรองการแลวเสร็จของงาน และ มีหนาที่เขารวมประชุมเพ่ือกําหนดการตรวจสอบ
เพ่ือรับรองการแลวเสร็จของงาน และยังมีหนาที่เตรียมความพรอมในการตรวจสอบเพ่ือรับรองการ
แลวเสร็จของงานและเขารวมการตรวจสอบเพ่ือรับรองการแลวเสร็จของงาน 

         เมื่อไดขอมูลจากการสํารวจเบ้ืองตนแลวทําใหพอที่จะทราบวาผูที่มีหนาที่เกี่ยวของใน
งานกอสรางมีใครบางและแตละคนมีหนาที่อยางไรบาง ตอมาก็นํามาสรางเปนหัวขอแบบสอบถาม 
โดยในแบบสอบถามที่เกี่ยวกับหนาที่หลักของผูที่เกี่ยวของในงานกอสรางน้ันถามโดยสรางหัวขอ 
แบบสอบถามออกเปนหนาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังที่ไดสํารวจมาแลวในเบ้ืองตน และ สอบถามในแต
ละหนาที่ของแตละโครงการน้ัน ๆ วาบุคลากรในตําแหนงใดทําหนาที่ใดบาง และมีหนาที่ อ่ืนที่
นอกเหนือจากที่ไดสํารวจมาในเบ้ืองตนหรือไม โดยแบบสอบถามจะเปรียบเทียบกันระหวางโครงการ
ที่มีการใชขั้นตอนการกอสรางอาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปรียบเทียบหรือมาตรฐานการควบคุม
งานกอสรางอาคารเขียวทั้งอาคารหนวยงานของรัฐบาลกับโครงการหนวยงานของอ่ืน ๆ ซึ่งสวนใหญ
โครงการอ่ืน ๆ น้ันก็จะเลือกโครงการที่เปนหนวยงานเอกชน มาเปรียบเทียบดวย เพ่ือใหทราบถึงความ
แตกตางไดชัดเจนยิ่งขึ้น และเพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนารูปแบบการกอสรางอาคารเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมใหเหมาะสมตอไป 

3.1.3  เอกสารที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

        เอกสารที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมน้ัน มีความสําคัญกับ
ขั้นตอนในงานกอสรางอยางมากโดยที่โครงการกอสรางทุกโครงการน้ันจะขาดเสียไมได โดยเปนสิ่งที่ตอง
มีและใชกันในทุกโครงการกอสราง โดยทั้งน้ีเอกสารที่เกี่ยวของน้ัน ในแตละโครงการจะพบวามีความไม
คลายคลึงกัน ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนของภาคเอกชน ที่พบวาเอกสารที่เกี่ยวของที่นํามาใชน้ันมีลักษณะที่
เปนรูปแบบที่มาตรฐาน ซึ่งอาจใชรูปแบบมาตรฐานของตางชาติหรืออาจมีการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม
กับแตละประเทศ 
                                   โดยเมื่อไดขอมูลจากการที่ไดสํารวจเบ้ืองตนในเรื่องของเอกสารที่มีการใชงานแลวนํามา
สรางเปนหัวขอแบบสอบถามโดยแบงเอกสารที่มีการใชงานออกเปน 2 ชวงเวลา โดย ชวงเวลาแรกคือ 
เอกสารที่เกิดในชวงเวลาการกอสราง และ เอกสารที่เกิดข้ึนในชวงเวลาการสงมอบงานกอสราง โดย
ทําการเปรียบเทียบระหวางโครงการที่ใชขั้นตอนการกอสรางอาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือ
มาตรฐานการควบคุมงานกอสรางอาคารเขียวของหนวยงานของรัฐบาลกับโครงการหนวยงาน อ่ืน ๆ 
น้ันขอมูลตัวอยางมีความสอดคลองกันหรือไมอยางไร และ มีเอกสารอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการสํารวจ
มาในเบ้ืองตนหรือไมอยางไร 

3.1.4  ปญหาที่พบในการกอสรางอาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
        ปญหาที่พบในการกอสรางอาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมน้ันพบวาเปนเหตุการณที่เกิด

ขึ้นอยูเสมอ เน่ืองจากในชวงเวลาการกอสราง ซึ่งถือวาเปนชวงเวลาเริ่มตนของโครงการ จึงมีปญหาที่
เปนลักษณะที่เปนเหตุสุดวิสัย ขาดไมถึง ซึ่งจําเปนตองหาขอสรุปใหแกปญหาเหลาน้ีจึงทําใหไม
สามารถหลีกเลี่ยงปญหาในชวงเวลาการกอสรางได และมีความสําคัญซึ่งสงผลกับข้ันตอนงานกอสราง
อยางมากโดยที่โครงการกอสรางทุกโครงการน้ันจะขาดเสียไมไดกลายเปนของคูกัน จะเกิดมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับการบริหารงานของแตละโครงการ   
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        โดยเมื่อไดขอมูลจากการที่ไดสํารวจเบ้ืองตนในเร่ืองการกอสรางอาคารเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมแลวนํามาสรางเปนหัวขอแบบสอบถามโดยแบงออกเปนหัวขอของขั้นตอนการกอสราง
อาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงปญหา โดยสอบถามถึงระดับของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับปญหา
น้ัน ๆ วาเกิดปญหาขึ้นมีความรุนแรงในระดับใด ของโครงการหนวยงานของรัฐบาลกับโครงการ
หนวยงาน อ่ืน ๆ น้ันขอมูลที่ไดจากตัวอยางมีความสอดคลองกันหรือไมอยางไร และ มีปญหาที่พบอ่ืน 
ๆ ที่นอกเหนือจากการสํารวจมาในเบ้ืองตนหรือไม อยางไร และไดทําการสอบถามวาปญหาที่เกิดน้ันมี
ลักษณะอยางไร เกิดขึ้นไดจากสาเหตุใด และขอขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแกไข 

3.1.5  ปญหาที่พบเมื่อมีการเขาใชงานอาคาร 
         ปญหาที่พบเมื่อเจาของงานมีการเขาใชงานอาคารน้ันพบวาเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นอยู

เสมอ เน่ืองจากเปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากการดําเนินการสงมอบงานกอสราง ซึ่งถือวาเปนชวงเวลาที่
ยังมีการรับประกันผลงานของผูรับเหมางานกอสรางอยูหากไดมีการทําสัญญากันระหวางเจาของงาน
กับผูรับเหมางานกอสรางไว หรือหากในโครงการที่มีการใชรูปแบบของสัญญาที่มีความมาตรฐานก็จะมี 
ขอตกลงของสัญญาน้ีอยูในสัญญาอยูแลว แตหากถาเปนโครงการที่ไมไดใชสัญญาที่มีเปนรูปแบบ
มาตรฐานก็จะเกิดปญหาน้ี ซึ่งจําเปนตองหาขอสรุปใหแกปญหาเหลาน้ีจึงทําใหไมสามารถหลีกเลี่ยง
ปญหาที่พบเมื่อเจาของงานมีการเขาใชงานอาคารได  

          จากการศึกษาของ ธราดล  สุธีรภัทร. (2543) พบวา เมื่อพิจารณาการเขาใชงาน
อาคารของเจาของงานน้ัน ยอมหมายความวาเจาของงานไดยอมรับแลววา งานกอสรางสามารถใช
งานไดตามวัตถุประสงคแลวถึงแมวาจะไมแลวเสร็จโดยสมบูรณ ดังน้ันเจาของงานจึงควรยอมความ
รับผิดชอบตองานกอสรางในสวนที่เจาของงานสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคแลว 
                    โดยเมื่อไดขอมูลจากการที่ไดสํารวจเบ้ืองตนในเรื่องของปญหาที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่
เจาของงานมีการเขาใชงานอาคารแลวนํามาสรางเปนหัวขอแบบสอบถามโดยปญหาที่พบในชวงเวลา
ที่เจาของงานมีการเขาใชงานอาคารออกเปนหัวขอของปญหา โดยสอบถามถึงระดับของความรุนแรงที่
เกิดขึ้นกับปญหาน้ัน ๆ วาเกิดปญหาข้ึนมีความรุนแรงในระดับใด โดยทําการเปรียบเทียบถึงปญหาที่เกิด
กับมาตรฐานการควบคุมงานกอสรางอาคารเขียว ของหนวยงานของรัฐบาลกับโครงการหนวยงาน อ่ืน ๆ 
น้ันขอมูลตัวอยางมีความสอดคลองกันหรือไมอยางไร และ มีปญหาที่พบเมื่อมีการเขาใชงานอาคารในดาน
อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการสํารวจมาในเบ้ืองตนหรือไม อยางไร และไดทําการสอบถามวาปญหาที่เกิดน้ัน
มีลักษณะอยางไร เกิดขึ้นไดจากสาเหตุใด และขอขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแกไข 

         แลวนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามที่ไดทั้งหมดมาทําการวิเคราะหโดยใชวิธี
วิเคราะหไคสแควรมาทําการวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดโดยทําการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการควบคุม
งานกอสรางอาคารเขียวระหวางโครงการหนวยงานของรัฐบาลกับโครงการของหนวยงานอ่ืน ๆ โดย
ผลการวิเคราะหที่ไดดังแสดงในบทที่ 4   
3.2  วิธีการคํานวณ 

ในการคํานวณเพ่ือการวิเคราะหผลสําหรับงานวิจัยน้ี ใชวิธีวิเคราะหไคสแควร (Chi - Square) 
เปรียบเทียบผลที่ไดระหวางโครงการกอสรางอาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของอาคารหนวยงานรัฐบาล
กับโครงการของหนวยงานอ่ืน ๆ ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนโครงการของเอกชน 
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            1. รวบรวมขอมูลจากการที่ไดจากแบบสอบถาม โดยทําการสงไปหนวยงานที่เปนโครงการ
รัฐบาล และโครงการที่เปนหนวยงานอ่ืน ๆ ประมาณประเภทละ 15 ตัวอยาง โดยเก็บกลับคืนมาได
ประเภทละ 15 ตัวอยาง (ตัวอยางแบบสอบถามดูที่ภาคผนวก ข.) 
            2. หลังจากน้ันนําคาที่ไดจากตัวอยางมาปอนคาลงในตารางที่ 1  
ตัวอยางเชน ในหัวขอผูที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในโครงการอ่ืน ๆ น้ัน
จากตัวอยาง 15 ตัวอยาง พบวา ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมน้ัน 
พบวาผูที่มีหนาที่เกี่ยวของในในตําแหนงเจาของโครงการเทากับ 12 ผูรับเหมา 12 วิศวกร 12 และ 
ผูบริหารโครงการและควบคุมงาน 12 ตามลําดับ เปนตน เชนเดียวกันกับโครงการหนวยงานรัฐบาล 
 
ตารางที่ 1  รวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 
 

ผูเก่ียวของ โครงการ อ่ืน ๆ  โครงการรัฐบาล ขนาดตัวอยาง 

วิศวกร 12 8 20 

สถาปนิก 17 6 23 

เจาของโครงการ 12 7 19 

ผูรับเหมา 12 9 21 

ผูควบคุมงาน 12 7 19 

ผูบริหารโครงการ 12 2 14 

อ่ืนๆ 0 0 0 

รวม 77 39 116 

 
               3. ขั้นตอนตอมาคือต้ังสมมติฐาน โดยสมมติให H0 คือคาที่แสดงถึงความสอดคลองกันของ 
ขอมูลตัวอยางหรือไมเปนอิสระตอกันของขอมูลตัวอยางที่สํารวจมาของโครงการกอสรางอาคารเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งหนวยงานของรัฐบาลและโครงการหนวยงานอ่ืน ๆ และ H1 คือคาที่แสดงถึง
ความไมสอดคลองกันหรือเปนอิสระตอกันของขอมูลตัวอยางที่ทําการสํารวจมา แสดงวาบุคลากรในทุก
ตําแหนงของทั้งโครงการหนวยงานของรัฐบาลกับหนวยงานอ่ืน ๆ ทําหนาที่ดังกลาวไมคลายคลึงกัน หรือ 
อีกนัยวาความตางกันของหนวยงานน้ันไมสงผลถึงหนาที่ของผูที่เกี่ยวของในโครงการกอสรางอาคาร
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแตอยางใด  โดยคาที่ต้ังสมมติฐานมีดังน้ี 
 
ต้ังสมมติฐาน  
H0 : P1 = P2 = P3 =… Pn (ความสอดคลองกันของขอมูลหรือความไมเปนอิสระตอกันของขอมูล) 

H1 : P1 ≠  P2  ≠ P3 ≠ …Pn (อยางนอย 1 ตัว) (ความไมสอดคลองกันของขอมูลหรือความเปน
อิสระตอกันของขอมูล) 

1. กําหนดคานัยสําคัญโดยใหเลขนัยสําคัญมีคาเทากับ 0.05 โดยนําคาเลขนัยสําคัญดังกลาว 
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นีไปเปนคาเพ่ือดูประกอบกับสูตรไคสแควร 2
)6(95.X  คือคา 0.95 ที่สูตรในการเปดคาที่ใชในตาราง 

ไคสแควรในขั้นตอนตอไป  
 
กําหนดนัยสําคัญ 
 

∝ =  0.05 
 

2. ตัวสถิติในการทดสอบขอมูลจําแนกประเภทสองทาง คือสูตรที่ใชสําหรับการเปรียบเทียบ 
ขอมูลที่ตองการวิจัยที่มีการเปรียบเทียบขอมูลกันเพียงแค 2 เง่ือนไข คือ ขอมูลที่ไดน้ันสอดคลองกัน 
กับ ไมสอดคลองกัน หรือขอมูลที่ไดน้ันมีความเปนอิสระตอกันหรือไมอิสระตอกัน 
 
สูตรสถิติสําหรบัการทดสอบ 
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3. การกําหนดคาองศาอิสระ (Degrees of freedom) โดยแทนคาตามสูตรที่กําหนด โดยที่ 
ให คา r คือจํานวนของขอมูลที่เปนจํานวนของแถวตามแนวนอน (Row) ทั้งหมด และ กําหนดใหคา c 
คือจํานวนของขอมูลที่เปนจํานวนของแถวตามแนวต้ัง (Column) ทั้งหมด โดยทั้งคา r และคา c นั้น
ดูจํานวนของขอมูลจากตารางที่ 1 นําคาดังกลาวมาแทนคาสูตรดังน้ีเชน 
 
สูตรหาคาองศาอิสระ = ( r – 1 ) (c – 1 ) =  ( 7 – 1 ) ( 2 – 1 ) = 6 

 
โดยนําคาองศาอิสระที่ไดมาแทนคาในสูตรไคสแควร (Chi – Square) เชนไดคาองศาอิสระเทากับ 6 
ดังตัวอยาง ก็นํามาปอนแทนคาใสในสูตรไคสแควรเชน 2

)6(95.X  แลวจึงไปเปดตารางไคสแควร

เปรียบเทียบ 
 

4. หาคาความคาดหวังจากสูตรที่กําหนด โดยการกําหนดให E11 คือคาที่ไดจากแถวที่ 1 และ 
คอลัมนที่ 1 จากผลของตารางที่ 1 ซึ่งมีคาเทากับ 39 กับ 77 นําไปแทนคาในตารางที่ 2 จะไดผลการ
คํานวณดังตารางที่ 2 ก็จะไดคาความคาดหวัง ของ E11 เทากับ 13.28 เปนตน เพ่ือนําไปใชแทนคา
คํานวณหาคาตอไป 
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สูตรหาคาความคาดหวัง 

..
..

n
nn

E ji
ij =  

 
ตารางที่ 2  คาความคาดหวัง 
 
E11 = ( 20 )( 77 ) / 116   =13.28    E12 = ( 20 )( 39 ) / 11 =6.72 

E21 = ( 23 )( 77 ) / 116  =15.27  E22 = ( 23 )( 39 ) / 116  =7.73 

E31 = ( 19 )( 77 ) / 116   =12.61  E32 = ( 19 )( 39 ) / 116  =6.39 

E41 = ( 21 )( 77 ) / 116   =13.94  E42 = ( 21 )( 39 ) / 116   =7.06 

E51 = ( 19 )( 77 ) / 116   =12.61  E52 = ( 19 )( 39 ) / 116   =6.39 

E61 = ( 14 )( 77 ) / 116   =9.29  E62 = ( 14 )( 39 ) / 116   =4.71 

E71 = ( 0 )( 77 ) / 116     =0.00   E72 = ( 0 )( 39 ) / 1163     =0.00 

 
 

8. ตารางคํานวณผลไคสแควร โดยนําคาที่ ไดจากขั้นตอน 3.4.1 จากขอมูลที่ ไดจาก
แบบสอบถามและขั้นตอนที่ 3.4.7 ขอมูลจากตารางคาความคาดหวังนํามาปอนใสในตารางที่ 3 ใน
ชอง ijO  คือจํานวนความถี่จากการสังเกต(จากแบบสอบถาม)ในแนวนอนที่ i แถวต้ังที่ j  และ ijE คือ

จํานวนความถี่ตามทฤษีในคาความคาดหวัง  แนวนอนที่ i แถวต้ังที่ j ตามลําดับเพ่ือหาคา ijij EO −  , 
2)( ijij EO −  และ ijijij EEO /)( 2−  เพ่ือคํานวณหาคาไคสแควรโดยไดจากผลรวมของคาที่ไดจาก 

ijijij EEO /)( 2−  ซึ่งมีคา X2 เทากับ 4.28 ดังตัวอยางตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  ตารางไคสแควร (Chi – Square) 
 

แถวนอน - แถวต้ัง ijO  ijE  ijij EO −  2)( ijij EO −  ijijij EEO /)( 2−  

1 - 1 1 - 1 12 13.28 -1.28 1.64 

1 - 2 1 - 2 8 6.72 1.28 1.64 

2 - 1 2 - 1 17 15.27 1.73 2.99 

2 - 2 2 - 2 6 7.73 -1.73 2.99 

3 - 1 3 - 1 12 12.61 -0.61 0.37 

3 - 2 3 - 2 7 6.39 0.61 0.37 

4 - 1 4 - 1 12 13.94 -1.94 3.76 

4 - 2 4 - 2 9 7.06 1.94 3.76 

5 - 1 5 - 1 12 12.61 -0.61 0.37 

5 - 2 5 - 2 7 6.39 0.61 0.37 

6 - 1 6 - 1 12 9.29 2.71 7.34 

6 - 2 6 - 2 2 4.71 -2.71 7.34 

7 - 1 7 - 1 0 0.00 0 0.00 

7 - 2 7 - 2 0 0.00 0 0.00 

รวม 116 116   4.28 

 
   9. สรุปผลความเปนอิสระตอกัน หรือไม เปนอิสระตอกันระหวางตัวอยางที่ตองการ
เปรียบเทียบโดยสรุปจากผลการคํานวณที่ไดจากตารางที่ 3 ดังน้ีคือเน่ืองจาก  2

calX   = 4.28  <  
2

)6(95.X   = 12.6 จึงไมปฏิเสธ  H0 แสดงวาสัดสวนของหนาที่ของผูที่เกี่ยวของในโครงการกอสราง

อาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมระหวางโครงการหนวยงานรัฐบาลกับโครงการหนวยงานอ่ืน ๆ ไมเปน
อิสระตอกันนําผลที่ไดไปทําการวิเคราะหถึงสาเหตุตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เชน ตัวอยางสรุปจากการวิเคราะห
โดยวิธีไคสแควรแลวไดผลวาสัดสวนของหนาที่ของผูที่เกี่ยวของระหวางโครงการหนวยงานรัฐบาลกับ
โครงการหนวยงานอ่ืน ๆ ไมเปนอิสระตอกัน หรือ อีกนัยวาความตางกันของหนวยงานน้ันไมสงผลถึง
หนาที่ของผูที่เกี่ยวของในโครงการกอสรางอาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแตอยางใด  ตอมาจึงมา
วิเคราะหวาสาเหตุที่เกิดขึ้นของสัดสวนที่ไมตางกันของหนาที่ของผูที่เกี่ยวของในโครงการกอสราง
อาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมน้ันคืออะไร ปญหาที่เกิดคืออะไร  เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปรับปรุง
ใหเหมาะสมตอไป ดังแสดงไวใน บทที ่ 4 
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3.3  สรุปบท 
การกอสรางอาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในประเทศไทยทั้งโครงการหนวยงานของรัฐบาล

และโครงการหนวยงาน อ่ืน ๆ ในภาวะปจจุบันน้ันมีทั้งสวนที่มีความคลายคลึงกันและไมคลายคลึงกันที่
กลาวไวในบทที่ 2 ทั้งน้ี เน่ืองจากในภาวะปจจุบันที่เปนโลกแหงการคาเสรี ทําใหสัญญาที่จะใชในการ
กอสรางตอไปในอนาคตมีแนวโนมที่จะใชตามมาตรฐานสากลเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันในขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยในบทน้ีจึงตองการที่จะวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางโครงการที่เปนหนวยงานของ
ภาครัฐบาลกับโครงการที่เปนหนวยงานอ่ืน ๆ ซึ่งสวนใหญก็คือภาคเอกชน เพ่ือใหเห็นผลถึงความ
คลายคลึงกันหรือไมในการนํารูปแบบของมาตรฐานที่ตางกันมาใชไดอยางชัดเจนขึ้น และเพ่ือวิเคราะห
หาสาเหตุของปญญาที่เกิดขึ้นในการกอสรางอาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและความเปนไปไดที่จะ
นําเสนอแนวทางในโครงการกอสรางอาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่สามารถประยุกตใชกับการ
กอสรางในประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 



บทท่ี 4 
การวิเคราะหผลขอมูล 

 
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของฮวงจุยที่มีผลตอการกอสราง ผูวิจัยไดนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
4.1 ลักษณะของโครงการที่ใชเปนตัวอยางในการศึกษา 
4.2 หนาที่หลกัของผูที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคารที่ใชศาสตรของฮวงจุย 
4.3 เอกสารทีม่ีการใชงานในการกอสรางอาคารที่ใชศาสตรของฮวงจุย 
4.4 ปญหาที่พบในการกอสรางอาคารที่ใชศาสตรของฮวงจุย 
4.5 ขอเสนอแนะในการกอสรางอาคารที่ใชศาสตรของฮวงจุย 
 

ตอนที่ 1 ลักษณะของโครงการที่ใชเปนตัวอยางในการศึกษา 
o ประเภทของอาคาร เปนโรงงาน คิดเปนรอยละ 14 เปนอาคารพาณิชย คิดเปนรอยละ 14 
และอาคารบานพักอาศัย คิดเปนรอยละ 7 
o จํานวนช้ันของอาคาร 2 ช้ัน คิดเปนรอยละ 34 อาคาร 3 ช้ัน คิดเปน 36 อาคาร 1 ช้ัน 
รอยละ 30 
o ระยะเวลาโครงการ โดยสวนใหญอยูที ่8-9 เดือน 
o ผูที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคารที่ใชศาสตรของฮวงจุย โดยสวนใหญเปนวิศวกร รองลงมาเปน 

สถาปนิก และเจาของโครงการ ตามลําดับ 
ตอนที่ 2 หนาที่หลักของผูที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคารที่ใชศาสตรของฮวงจุย 
 กลาวโดยสรุป วิศวกรเขามามีบทบาทในทุกขั้นตอนของการกอสรางอาคารที่ใชศาสตรของฮวงจุย 
โดยคิดเปนรอยละ 100 
 สถาปนิก เจาของโครงการ และผูรับเหมาเขามามีบทบาทในการรวมประชุม และรวมตรวจสอบ 
คิดเปนรอยละ 95 
ตอนที ่3 เอกสารที่มีการใชงานในการกอสรางอาคารทีใ่ชศาสตรของฮวงจุย 
 หัวขอที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี 

ลําดับที่ 1 มีการจัดทําเอกสารประเภทของสิ่งกอสรางและวัสดุกอสรางที่จะนําเขามาในsite ตาม
ศาสตรของฮวงจุย 

ลําดับที่ 2 มีการจัดทําเอกสารแผนทีส่ถานที่กอสราง (Location Map) แสดงระบบระบายนํ้า บอ

นํ้า รวมทั้งทางนํ้าธรรมชาติที่ใกลเคียงตามศาสตรของฮวงจุย  

ลําดับที ่3 เอกสารแผนผังสถานที่กอสราง (Construction Site Plan) ตามศาสตรของฮวงจุย   

ในหัวขอยอยของเอกสารแผนผังสถานที่กอสราง (Construction Site Plan) ตามศาสตรของฮวงจุย   

พบวา หัวขอทีผู่ตอบแบบสอบถามใหความสําคญั 3 อันดับแรก ไดแก 

ลําดับที่ 1 แสดงทิศทางการไหลของผานลมตามศาสตรของฮวงจุย   

ลําดับที่ 2 แสดงบริเวณพ้ืนที่ของผิวดินที่เวนวางตามศาสตรของฮวงจุย   

ลําดับที่ 3 แสดงทิศทางการรับแสงสวางของอาคารตามศาสตรของฮวงจุย 
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ในหัวขอยอยเอกสารดานการควบคุมงานกอสราง แสดงแผนการควบคุม พบวา หัวขอที่ผูตอบแบบสอบถาม

ใหความสําคญั 3 อันดับแรก ไดแก 

ลําดับที่ 1 แสดงขั้นตอนและลําดับระยะเวลาในการทํางาน ในระหวางการเตรียมการกอสรางตาม   

     ศาสตรของฮวงจุย 

ลําดับที่ 2 แสดงขั้นตอนและลําดับระยะเวลาในการทํางาน ในระหวางการกอสรางตามศาสตรของ 

     ฮวงจุย   

ลําดับที่ 3 แสดงวิธีการกอสราง อยางเปนขั้นตอนตามศาสตรของฮวงจุย   

ในหัวขอยอย เอกสารดานการแสดงวิธีการกําหนดใหมีการตรวจสอบ (Inspection) ตามศาสตรของฮวงจุย 

พบวา หัวขอทีผู่ตอบแบบสอบถามใหความสําคญัมากทีสุ่ด ไดแก แสดงความถี่การตรวจสอบอยางนอยเดือน

ละ 1 ครั้ง หลงัจากสถานที่กอสราง 

ตารางที ่4 ปญหาที่พบในการกอสรางอาคารที่ใชศาสตรของฮวงจุย 
หัวขอ คาเฉลี่ย การแปลผล 

การสรางบานใหถูกตองตามหลักฮวงจุยสามารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ดําเนินชีวิตได 

4.11 มาก 

ศาสตรฮวงจุยมีผลตอการเลอืกลักษณะรูปทรงของพ้ืนที่ในการกอสราง 4.24 มากทีสุ่ด 

การใชศาสตรฮวงจุยสงผลกระทบตอระยะเวลาในงานกอสราง 4.03 มาก 

การใชศาสตรฮวงจุยสงผลกระทบตอคาใชจายในงานกอสราง 4.04 มาก 

การใชศาสตรฮวงจุยสงผลกระทบตอคุณภาพงานกอสราง 4.13 มาก 

ทานใชศาสตรฮวงจุยเปนแนวทางในการออกแบบงานกอสราง 4.45 มากทีสุ่ด 

ศาสตรฮวงจุยมีอิทธิพลตอการกอสรางเสา 4.32 มากทีสุ่ด 

ศาสตรฮวงจุยมีอิทธิพลตอการกอสรางคาน 4.26 มากทีสุ่ด 

ศาสตรฮวงจุยมีอิทธิพลตอการกอสรางบันได 4.35 มากทีสุ่ด 

ศาสตรฮวงจุยมีอิทธิพลตอการกอสรางหลังคา 4.26 มากทีสุ่ด 

ศาสตรฮวงจุยมีอิทธิพลตอการจัดวางตําแหนงหองนอน 4.57 มากทีสุ่ด 

ศาสตรฮวงจุยมีอิทธิพลตอการจัดวางตําแหนงหองนํ้า 4.44 มากทีสุ่ด 

ศาสตรฮวงจุยมีอิทธิพลตอการจัดวางตําแหนงหองครัว 4.37 มากทีสุ่ด 

ทานมีความเช่ืออยางไรในพิธีกรรมการต้ังเสาเอกของอาคาร 4.72 มากทีสุ่ด 

ทานมีความเช่ืออยางไร ในการนับเดือนปลูกสรางอาคาร 4.56 มากทีสุ่ด 

ทานมีความเช่ืออยางไรในพิธีกรรมการวางศิลาฤกษ 4.32 มากทีสุ่ด 

ทานมีความเช่ือในการปลูกบานตามปนักษัตร 4.33 มากทีสุ่ด 

ศาสตรฮวงจุยมีผลตอการเลือกสีทาบาน 4.21 มากทีสุ่ด 

จากตารางที ่4 พบวาหัวขอที่มรีะดับความรุนแรง ในระดับ มากทีสุ่ด 14 ขอ และระดับมาก 4 ขอ  
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โดยเรียงลําดับ 3 อันดับแรก ไดแก 

ลําดับที่ 1 ทานมีความเช่ืออยางไรในพิธีกรรมการต้ังเสาเอกของอาคาร คิดเปนคาเฉลี่ย 4.72 

ลําดับที่ 2 ศาสตรฮวงจุยมีอิทธิพลตอการจัดวางตําแหนงหองนอน คิดเปนคาเฉลี่ย 4.57 

ลําดับที่ 3 ทานมีความเช่ืออยางไร ในการนับเดือนปลูกสรางอาคาร คิดเปนคาเฉลี่ย 4.56 

 

  

   



บทท่ี 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

  การศึกษาเรื่องอิทธิพลของฮวงจุยที่มีผลตอการกอสราง มีวัตถุประสงคของการศึกษา ดังตอไปน้ี      

           1. เพ่ือศึกษาขั้นตอนของการใชฮวงจุยกับการกอสราง  ต้ังแตขั้นตอนการทําแบบรูปและ

รายการ ชวงเริ่มทําการกอสราง หนาที่ของผูที่เกี่ยวของ  และเอกสารที่เกี่ยวของ  รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้น

ในระหวางการกอสรางและปญหาที่พบเมื่อเจาของงานมีการเขาใชงานอาคาร 

2. เพ่ือเสนอแนวทางอางอิงในขั้นตอนของการใชฮวงจุยกับการกอสราง  ต้ังแตขั้นตอนการทํา

แบบรูปและรายการ ชวงเร่ิมทําการกอสราง  หนาที่ของผูที่เกี่ยวของ  และเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งใชเปน

แนวทางในการกอสรางและแกปญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือนําไปประยุกตใชในภาคปฏิบัติในงานกอสรางและ

โครงการปรับปรุงสิ่งกอสรางอ่ืนๆ  ของหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

3. เพ่ือสรางสื่อการเรียนรูในขั้นตอนของการใชฮวงจุยกับการกอสรางต้ังแตขั้นตอนต้ังแต

ขั้นตอนการทําแบบรูปและรายการ ชวงเริ่มทําการกอสราง  หนาที่ของผูที่เกี่ยวของ  และเอกสารที่

เกี่ยวของ  รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสรางและปญหาที่พบเมื่อเจาของงานมีการเขาใชงาน

อาคาร      

ขอมูลที่ไดเกี่ยวกับการวิจัย เรื่องอิทธิพลของฮวงจุยกับการกอสราง ที่เขามาในแตละขั้นตอน

ของวัฎจักรโครงการ (Project Life Cycle) โดยเริ่มจาก ความตองการ (Need) แนวความคิด 

(Concept) สถาปนิกและวิศวกร (Architecture & Engineering) เริ่มดําเนินการกอสราง (Pre-

Construction) การกอสราง (Construction) เริ่มตนเปดใชงานและการบํารุงรักษา (Operation-

Maintenance) และทําลายสิ่งปลูกสรางน้ัน (Disposal) จะพิจารณารวมกับองคประกอบหลักของ

โครงการ คือ ระยะเวลา (Time) งบประมาณ (Cost) และ คุณภาพ (Quality)  

 
5.1   สรุปผลการศึกษา 

  การศึกษา เร่ือง อิทธิพลของฮวงจุยที่มีผลตอการกอสราง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปญหา

ลักษณะตางๆ ที่เกิดขึ้นจากฮวงจุยกับการกอสราง เพ่ือประเมินความสําคัญของฮวงจุยกับการกอสราง 

เพ่ือเสนอแนวทางที่ถูกตองของฮวงจุยตอผูที่เกี่ยวของกับการกอสราง จึงไดทําการสุมตัวอยางโดยใช

แนวทางจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางการต้ังหัวขอออกแบบสอบถาม เก็บขอมูล

ดวยเครื่องมือทางการวิจัย คือ แบบสอบถาม แลวนํามาดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล โดย

ใชกลุมตัวอยาง คือ วิศวกร สถาปนิก เจาของอาคาร ผูประกอบการรานวัสดุกอสราง ผูรับเหมา เจาของ

งาน/ผูวาจาง ผูควบคุมงานกอสราง การวิเคาระหหาคาผลทางสถิติที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ การหาคา

รอยละ จากการศึกษาครั้งน้ีแลวสามารถสรุปไดดังน้ี คือ 
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  5.1.1   ดานความเช่ือ 

      ผลการศึกษาพบวา ขั้นตอนการกอสรางอาคาร จะตองมีการดูฤกษยาม กําหนดทิศทาง 
ที่อาจเปนเชนน้ีเพราะ มนุษยทุกคนยอมมีความเช่ือที่ปลูกฝงกันมาเปนเวลาหลายรอยป ซึ่งอาจจะไดรับ
อิทธิพลมาจากบรรพบุรุษน่ันเอง โดยเปนความเช่ือในการปลูกสรางอาคาร ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ 
ประยงค  อนันทวงศ ในขอที่ 2.1.1 ที่กลาววา ในอดีต การปลูกบานสรางเรือนของคนไทยจะเปนที่อยู
อาศัย คุมแดด กันลมกันฝน จึงตองมีการหาฤกษยาม ดู โชคลาง กําหนดทิศทาง ลักษณะสิ่งปลูกสราง 
ประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งเปนความเช่ือในประเพณีการปลูกสรางบานเรือน และกระทํากันอยู 
           5.1.2   ดานความเช่ือ 

      ผลการศึกษาพบวา การกอสรางบานเรือน อาคาร หรือเจาของอาคารมีความประสงค

ซื้อบานหรืออาคาร จะไมซื้อและสรางบานหรืออาคารในทางสามแพรง ที่อาจเปนเชนน้ีเพราะในทาง

ความเช่ือน้ันเช่ือกันวาทางสามแพรงเปนทางผีผานน่ันเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงธรรม วศิน

ชัย ที่ ไดทําการศึกษา  เรื่อง ความสัมพันธระหวางความเช่ือเรื่องฮวงจุยกับพฤติกรรมการซื้อ

อสังหาริมทรัพย  ในเขตตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ที่ กลาววา โดยพฤติกรรมในการซื้อ

อสังหาริมทรัพยที่ปรากฏเดนชัด คือ 

1. การไมเลือกซื้อบานในทางสามแพรง  

2. การหลีกเลี่ยงการซื้อบานที่มีพ้ืนที่ชายธง  

3. การใหความสําคัญของเรื่องทิศทาง ลม ชัยภูมิ และแสงแดด  

  5.1.3   ดานความรู 

     ผลการศึกษาพบวาอิทธิพลของฮวงจุยเขามามีบทบาทในงานกอสรางทุกข้ันตอน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในขั้นตอนของความตองการโครงการ (Need) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ       เวช

สวรรค หลากาศ ที่ไดทําการศึกษาศึกษาอิทธิผลของศาสตรดานฮวงจุยตอการบริหารจัดการโครงการ ที่

กลาววา อิทธิพลของฮวงจุย ไดเขามาเกี่ยวของกับโครงการในทุกขั้นตอนต้ังแตการกําหนด ความ

ตองการไปจนถึงหลังการสงมอบงาน  

 แนวทางการแกไข ดังน้ันเจาของโครงการตองสอบถามขอมูลเรื่องฮวงจุยที่เกี่ยวของกับ

โครงการจากผูรูหรือซินแสทั้งหมด แลวแจงใหผูออกแบบทราบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการออกแบบ 

และเขียนแบบของโครงการ และหากตองการลดขอขัดแยงที่เกิดขึ้น ควรใหอิทธิพลของฮวงจุยเขามามี

บทบาทต้ังแตขั้นตอนของสถาปนิกและวิศวกร เพราะเปนข้ันตอนที่ใช ระยะเวลา และงบประมาณนอย

อยูเมื่อเทียบกับภาพรวมทั้งหมดของโครงการ จึงไมควรปลอยใหอิทธิพลของฮวงจุยเขามามีบทบาทใน

ขั้นตอนของงานกอสราง เพราะในขั้นตอนน้ีจะใชเวลา และงบประมาณของโครงการมากกวา 80 

เปอรเซ็นต 

 

 

 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 5.1.4   ดานความเช่ือ 

          ผลการศึกษาพบวา ฮวงจุยไดเปลี่ยนจากบทบาทเดิมๆ ที่ เนนเรื่องวัฒนธรรม 

ศีลธรรม และความกลมกลืนกับธรรมชาติ ไปเปนการตอบสนองทางดานความสําเร็จ และความตองการ

ทางดานจิตวิทยาเปนตน ที่อาจเปนเชนน้ีเพราะ ประชาชนสวนใหญที่ดูฮวงจุยทําใหประสบผลสําเร็จใน

การดําเนินชีวิตน่ันเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยูกิ ทามูระ มากิ ไดทําการวิจัยเรื่อง ความเช่ือ

เกี่ยวกับฮวงจุยในกรุงเทพฯ (2531-2539) ที่กลาววา การใชฮวงจุยในกรุงเทพฯ ไดเปลี่ยนไปอยางมาก 

จากบทบาทเดิมๆ ที่เนนหนักเร่ืองศีลธรรมจรรยาและความกลมกลืนกับธรรมชาติ ไปเปนบทบาทใหมที่

เปนวัตถุนิยม และมุงตอบสนองความตองการทางจิตวิทยา บทบาทน้ีเกิดขึ้นทั้งในชวงเศรษฐกิจฟองสบู      

  5.1.5   ดานความเช่ือ  

     ผลการศึกษาพบวา การดูฮวงจุยประกอบดวย ดวงชะตา ชัยภูมิ ทิศทาง ฤกษยาม เปน
ตน ที่อาจเปนเชนน้ีเพราะ มนุษยสวนใหญมีความเช่ือ ในเรื่องลึกลับน่ันเอง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี ขอที่ 
2.1.8 ของ ณัฐธิดา สุขมนัส ที่กลาววา การพิจารณาฮวงจุยในสมัยเร่ิมแรก ไดแก ภูเขาที่กําบังลมหนาว 
มีแมนํ้าไหลผานอันบงบอกถึงความอุดมสมบูรณในดินแดนแหงน้ี ซึ่งรูปทรงของภูเขาและแมนํ้าลวนมี
อิทธิพลตอชะตาชีวิต และความเจริญรุงเรืองของบริเวณโดยรอบดวย 

 องคประกอบในการพิจารณาฮวงจุย 
 1. ดวงชะตา คือ ดวงตน เปนความผูกพันกับผูใหกําเนิดและสถานภาพความสัมพันธทาง

สังคม ดวงกอ เปนปจจัยที่เขามาผูกพัน ซึ่งสามารถสงผลตอชะตากรรมในการดําเนินชีวิต 
 2.  ชัยภูมิ ประกอบดวยหลัก หยิน หยาง ของกระแสดินและกระแสนํ้า ที่เปนตัวปฏิกิริยา

ตางๆ เมื่อทุกอยางรวมตัวกันจึงเกิดพลัง และสงผลตอผูที่ผูกพันดวยทันที 
 3.  ทิศทางหรือฤดูกาล ไดแก กระแสอวกาศ ซึ่งเรียกวา 24 ทิศทาง หรือ 24 ราศี 
 4.  ฤกษยาม เปนพลังหมุนที่สะทอนตอบุคคลทําใหเกิดปฏิกิริยาทางฤดูกาล 
 

5.2   ขอเสนอแนะ 
        5.2.1  ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
                5.2.1.1 จากการศึกษาพบวาอิทธิพลของฮวงจุยสวนใหญจะไมเขามาในตอนเริ่มการ

กอสราง (Pre-Construction) แตจะเขามาในข้ันตอนของงานกอสราง (Construction) เพราะใน

ขั้นตอนเริ่มงานกอสรางเปนการดําเนินงานในสวนของงานโครงสรางเปนสวนใหญ ซึ่งทําใหซินแสหรือผูรู

เรื่อง    ฮวงจุยไมสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการ รูปราง และพ้ืนที่ใชสอยไดอยางครบถวน 

ดังน้ันจึงทําใหผูรับเหมามีเวลาศึกษาขอมูลเกี่ยวกับฮวงจุย และวางแผนเพ่ือรับรองกับการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น สวนงานสถาปตยกรรม ควรวางแผนเกี่ยวกับการทํางานใหละเอียดย่ิงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของ

ประตูหนาตาง และพ้ืนที่ใชสอยทุกสวนของโครงการ 

  5.2.1.2 ในการดําเนินโครงการประเภทงานกอสรางบานพักอาศัย โดยสวนใหญแลว 

อิทธิพลของฮวงจุยที่มีบทบาทตอโครงการจะยุติแคขั้นตอนของการกอสราง แตหากเปนโครงการ

ประเภทงานกอสรางอาคารธุรกิจการคา อิทธิพลของฮวงจุยน้ันจะมีบทบาทตอโครงการในข้ันตอนของ
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การเปดใชงาน และการบํารุงรักษาอีก ตลอดอายุการใชงานของอาคารประกอบการ เน่ืองจากตองมีการ

ปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการดําเนินงานใหบริการเพ่ือใหทันกับยุคสมัยอยูเสมอ 

  5.2.1.3 จากการศึกษา เรื่อง อิทธิพลของฮวงจุยที่มีผลตอการกอสราง ทําใหทราบวา 

อิทธิพลของฮวงจุยที่เกิดขึ้นในโครงการแลวสงผลกระทบตอ ระยะเวลา และงบประมาณมากที่สุด คือ 

ขั้นตอนของการทุบทําลาย (Disposal) อาคารสื่งปลูกสรางกอนเวลาอันควร หรือ กอนที่จะหมดอายุการ

ใชงานของสิ่งปลูกสรางน้ัน กลาวคือ โครงการโดยทั่วไป  เราสามารถควบคุม บริหาร และจัดการ 

โครงการงานกอสรางในสวนของเราได แตเราไมสามารถควบคุมสิ่งปลูกสราง สภาพแวดลอมหรือปจจัย

ภายนอกโครงการได ทําใหปจจัยภายนอกเหลาน้ันมีอิทธิพลตอรูปแบบ องคประกอบหลักและภาพรวม

ของโครงการที่จัดวางไวกอนหนาน้ีเปลี่ยนแปลงไป ไมถูกตองตามหลักฮวงจุย เชน จากเดิมเคยวาง

ตําแหนงทางเขาประตูโครงการไวทิศเหนือ แตเมื่อมีถนนหรือทางดวนตัดผาน จึงมีความจําเปนตองยาย

ตําแหนงประตูทางเขาใหม เพ่ือใหถูกตองตามหลักฮวงจุย ดังน้ัน ในการกําหนดตําแหนงหรือจัดวางพ้ืนที่

ใชสอยตางๆ ซินแสหรือผูรู จึงควรศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกใหละเอียด และศึกษาถึงผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตที่ตามมา ทั้งน้ีเพ่ือปองกันการเกิดปญหาการทุบทําลายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางกอนจะ

หมดอายุการใชงาน 

  5.2.1.4  ฮวงจุยถือวาเปนสวนหน่ึงในศาสนาของจีน โดยทั่วไปศาสนาทุกศาสนามีบทบาท

และหนาที่สําคัญตอมนุษยในดานสังคมและจิตใจ ดังน้ันความเช่ือเรื่องฮวงจุยจึงเปนสิ่งที่สามารถ

ตอบสนองความตองการทางดานจิตใจ ซึง่เปนความตองการสูงกวาความตองการในปจจัย 4 ที่เปนความ

ตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยทุกคน และเปนสิ่งที่ยึดเหน่ียวทางดานจิตใจ ที่สามารถสรางความมั่นใจใน

การดําเนินชีวิต และธุรกิจใหประสบความสําเร็จได 

5.2.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งตอไป 

5.2.2.1 การศึกษาโครงงานเฉพาะเรื่อง อิทธิพลของฮวงจุยที่มีผลตอการกอสรางน้ี เปน

การศึกษาเฉพาะผลกระทบที่มีตอปจจัยหลักของโครงการ คือ ระยะเวลา (Time) งบประมาณ (Cost)  

คุณภาพ (Quality) และองคประกอบตางๆ ของโครงสรางในงานกอสราง เชน  เสา คาน บันได หลังคา 

และการจัดวางตําแหนงตางๆ ของหองครัว หองนํ้า เปนตน 

5.2.2.2 การศึกษาอิทธิพลของฮวงจุยที่มีผลตอการกอสรางในครั้งน้ี พิจารณาตามประเภท

ของงานกอสรางที่แบงออกเปน 3 ประเภทตาม คือ  

- งานกอสรางที่อยูอาศัย (Residential Construction) 

- งานกอสรางเพ่ือธุรกิจการคา (Building Construction for Business) 

- งานกอสรางดานอุตสาหกรรม (Industrial Construction) 

- งานกอสรางขนาดใหญหรืองานสาธารณูปโภค (Heavy Engineering or 

Infrastructure Construction) 
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แตจากกรณีศึกษา ไดศึกษางานกอสรางเพียง 3 ประเภทเทาน้ัน คือ งานกอสรางที่อยูอาศัย 

งานกอสรางเพ่ือธุรกิจการคา และงานกอสรางดานอุตสาหกรรม หากมีการทําวิจัยในครั้งตอไป ควรมี

การศึกษาอิทธิพลความเช่ือเร่ืองฮวงจุยที่เกี่ยวของกับ งานกอสรางขนาดใหญหรืองานสาธารณูปโภค ซึ่ง

ก็เปนโครงการที่มีอิทธิพลความเช่ือ เรื่องฮวงจุยเขามาเกี่ยวของ โดยเฉพาะงานกอสรางที่มีเงินลงทุนสูง 

 สรุปผลจากการศึกษาในภาคสนามที่แจกแบบสอบถาม โดยผูที่ตอบแบบสอบถามไดใหขอมูลใน
การสัมภาษณโดยรวมสรุปไดวา บุคคลที่มีความรูเร่ืองฮวงจุยน้ันไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนกับงาน
กอสรางไดโดยสวนใหญ เหตุผลก็เพราะวาสวนมากบุคคลที่แกไขปญหาในงานกอสรางน้ันจะเปน
ผูเช่ียวชาญในงานกอสราง ซึ่งไดแก วิศวกร สถาปนิก ผูควบคุมงานกอสราง ซึ่งเปนผูรูและเขาใจปญหา
ในงานกอสรางมากกวา ซินแสหรือผูรูทางฮวงจุย แตบางงานของงานกอสรางซินแสบางทานอาจมีความรู
ในการกอสรางก็อาจจะแกไขปญหาในงานกอสรางได ซึ่งโดยความเปนจริงน้ัน ควรที่จะเช่ือผูรูและ
เช่ียวชาญในงานกอสรางน่ันคือ วิศวกร สถาปนิก ผูควบคุมงานกอสราง เปนตน แตถาหากผูวาจาง  หรือ
เจาของงานน้ันมีความเช่ือในเรื่องของฮวงจุยอยูในระดับมาก ถึง มากที่สุด ก็อาจจะเช่ือ ซินแสหรือผูรู
ทางฮวงจุยมากกวา วิศวกร สถาปนิก ผูควบคุมงานกอสราง ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความตองการของเจาของงาน
น่ันเอง 
 อิทธิพลความเช่ือเรื่องฮวงจุยเขามาในทุกวัฎจักรของโครงการ โดยเร่ิมต้ังแตความตองการของ
เจาของโครงการจนกระทั้งถึงขั้นตอนของการทําลายสิ่งปลูกสรางน้ัน 
 สรุปผลจากการศึกษา อิทธิพลความเช่ือเร่ืองฮวงจุยเขามาในทุกวัฎจักรของโครงการไดทุก
ขั้นตอน โดยทฤษฎีทั่วไปจะเร่ิมจากความตองการ (Need) ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงกอน จากน้ันจะ
เปลี่ยนเปนแนวความคิด (Concept) โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงคไปในทางเดียวกัน จนกระทั้ง
ทําลายสิ่งปลูกสรางน้ัน (Disposal) หากพิจารณาจะพบวาวัฎจักรและลําดับขั้นตอนของโครงการยังคง
ดําเนินไปตามปกติ โดยการดําเนินงานจะถูกตรวจสอบหรืออนุมัติผานในแตละข้ันตอนไดโดยซินแสหรือ
เจาของโครงการที่ปรึกษาผูรูเรื่องฮวงจุยมาแลว เมื่อพิจารณายังพบอีกวาอิทธิพลความเช่ือเร่ือง ฮวงจุย
เขามาในวัฎจักรของโครงการ แบงเปนสองชวงหลักๆ คือ ชวงที่ 1 ความตองการ (Need) ของโครงการ
สวนใหญเปนโครงการที่เร่ิมตนใหมทั้งสถานที่และสิ่งปลูกสราง โดยเฉพาะอาคาร     บานพักอาศัย และ
ชวงที่ 2 เปดใชงานและการบํารุงรักษา (Operation-Maintenance) สวนใหญจะเปนอาคารสาธารณะ
และอาคารเพ่ือธุรกิจการคา 
 จากการศึกษายังพบอีกวาอิทธิพลความเช่ือเรื่องฮวงจุยที่เขามาในวัฎจักรและลําดับขั้นตอนของ
สถาปนิกและวิศวกร,เริ่มดําเนินการกอสราง,และข้ันตอนของการกอสราง เกิดความขัดแยงระหวาง 
สถาปนิก วิศวกร ผูรับเหมา มากที่สุด เพราะตามวัฎจักรและลําดับขั้นตอนของโครงการน้ันการออกแบบ
ใหถูกตองตามหลักฮวงจุยน้ันเปนการฝนความรูสึกหรือผิดจากทฤษฎีที่เรียนมาของสถาปนิกและวิศวกร 
ถึงขั้นยกเลิกรับงานน้ันก็มี 
           อิทธิพลความเช่ือเรื่องฮวงจุย มีผลตอปจจัยหลักของโครงการ คือ ระยะเวลา (Time) คาใชจาย
(Cost) และคุณภาพ (Quality) 
           สรุปผลจากการศึกษา ผลกระทบที่มีตอปจจัยหลักของโครงการจะแตกตางกันออกไปตาม
มูลคาของโครงการ ในการศึกษา อิทธิพลความเช่ือเร่ืองฮวงจุย มีผลตอปจจัยหลักของโครงการ คือ 
ระยะเวลา (Time) คาใชจาย (Cost) และคุณภาพ (Quality) หากพิจารณาตามวัฎจักรของโครงการแลว
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จะพบวาขั้นตอนที่มีผลกระทบในดานคาใชจาย (Cost) มากที่สุด คือ ขั้นตอนของการทุบทําลาย สวนที่มี
ผลกระทบนอยที่สุด คือ ขั้นตอนเร่ิมของโครงการในความตองการ (Need) และทําใหสงผลกระทบไปใน
คุณภาพของงานกอสรางนอยกวาในตอนที่เขามาในชวงของการทุบทําลายดวย ทั้งน้ีเพราะอิทธิพลความ
เช่ือเรื่องฮวงจุยเขามาในขั้นตอนที่คาใชจายยังไมสูงมากนักและคาความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
โครงการยังทําไดมาก แตถาหากโครงการที่ ดําเนินไปจนถึงขั้นตอนของการกอสรางแลวมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น คาใชจายก็จะสูงขึ้นตามลําดับน่ันเอง 
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แบบสอบถาม 
     อิทธิพลของฮวงจุยที่มีผลตอการกอสราง 

         ......................................……………………………………….................... 
คําชี้แจง 
 
แบบสอบถามฉบับน้ี ใชในการวิเคราะหผลในงานวิจัย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
สาขาวิชาการจัดการงานกอสราง  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดวยการสอบถาม
ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคารที่ใชศาสตรของฮวงจุย  คําตอบที่ไดจากทานจะเปน
ประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนาเพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาและไมมีผลกระทบใดๆ   ตอตัว
ทานหรือหนวยงานที่ทานทํางานอยูโดยเด็ดขาด 
 
แบบสอบถามฉบับนี้  แบงเปน  5 ตอน  คือ 
ตอนที่  1    ลกัษณะของโครงการที่ใชเปนตัวอยางในการศึกษา 
ตอนที่  2    หนาทีห่ลักของผูทีเ่ก่ียวของในการกอสรางอาคารที่ใชศาสตรของฮวงจุย   
ตอนที่  3    เอกสารที่มีการใชงานในการกอสรางอาคารที่ใชศาสตรของฮวงจุย   
ตอนที่  4    ปญหาที่พบในการกอสรางอาคารทีใ่ชศาสตรของฮวงจุย   
ตอนที่  5    ขอเสนอแนะในการกอสรางอาคารทีใ่ชศาสตรของฮวงจุย   

 
ตอนท่ี  1    ลักษณะของโครงการท่ีใชเปนตัวอยางในการศกึษา 
คําช้ีแจง           ใสเครือ่งหมาย   ในชอง  และเติมขอความลงในสวนที่กําหนดให  

 
 หนวยงานรัฐบาล                      หนวยงานเอกชน 

 
1. ประเภทของอาคาร …………………………………………………………………………………………………………… 
2. จํานวนช้ัน………………………………………………………………………………………….................................... 
3. ระยะเวลาโครงการ …………………………เดือน 
4.  ผูที่เกี่ยวของในการกอสรางอาคารทีใ่ชศาสตรของฮวงจุย  ( สามารถเลือกไดมากกวาหน่ึงรายการ ) 
 วิศวกร  สถาปนิก  เจาของโครงการ  ผูรับเหมา ผูควบคุมงาน ผูบริหารโครงการ             
 อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………….................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี  2 หนาท่ีหลักของผูท่ีเก่ียวของในการกอสรางอาคารท่ีใชศาสตรของฮวงจุย   
(มีการจัดทําตามหัวขอดังกลาวหรือไมและใครเปนผูดําเนินการ) 

คําช้ีแจง ใสเครื่องหมาย   ในชอง  และเติมขอความลงในสวนที่กําหนดให โดยใชขอมูล
ของโครงการที่ระบุในตอนที่ 1 

 
 มีการประชุมเพื่อกําหนดขั้นตอนการกอสรางอาคารที่ใชศาสตรของฮวงจุย   
1. ผูจัดการประชุม (กรุณาเลือกเพียงหน่ึงรายการ) 
 วิศวกร สถาปนิก เจาของโครงการ  ผูรับเหมา  ผูควบคุมงาน  ผูบริหารโครงการ             
 อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………… 
2. ผูเขารวมการประชุม (สามารถเลือกไดมากกวาหน่ึงรายการ) 
 วิศวกร สถาปนิก เจาของโครงการ  ผูรับเหมา  ผูควบคุมงาน  ผูบริหารโครงการ             
 อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………… 
 มีการตรวจสอบเพื่อรับรองการกอสรางอาคารทีใ่ชศาสตรของฮวงจุย   
1. ผูจัดทํารายการตรวจสอบ (กรุณาเลือกเพียงหน่ึงรายการ) 
 วิศวกร สถาปนิก  เจาของโครงการ ผูรับเหมา  ผูควบคุมงาน  ผูบริหารโครงการ             
 อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………… 
2. ผูตรวจสอบ (กรุณาเลือกเพียงหน่ึงรายการ) 
 วิศวกร  สถาปนิก เจาของโครงการ ผูรับเหมา  ผูควบคุมงาน  ผูบริหารโครงการ             
 อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………… 
3. ผูเขารวมการตรวจสอบ (สามารถเลือกไดมากกวาหน่ึงรายการ) 
 วิศวกร สถาปนิก  เจาของโครงการ ผูรับเหมา  ผูควบคุมงาน  ผูบริหารโครงการ             
 อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………… 
4. ผูจัดทํารายการผลการตรวจสอบ (กรุณาเลือกเพียงหน่ึงรายการ) 
 วิศวกร สถาปนิก  เจาของโครงการ ผูรับเหมา  ผูควบคุมงาน  ผูบริหารโครงการ             
 อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………… 
 มีการพิจารณาการแลวเสร็จของขั้นตอนการกอสรางอาคารทีใ่ชศาสตรของฮวงจุย   
1. ผูพิจารณาการแลวเสร็จ (กรุณาเลือกเพียงหน่ึงรายการ) 
 วิศวกร สถาปนิก  เจาของโครงการ ผูรับเหมา  ผูควบคุมงาน  ผูบริหารโครงการ             
 อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………… 
2. ผูอนุมัติการแลวเสร็จ (กรุณาเลือกเพียงหน่ึงรายการ) 
 วิศวกร สถาปนิก  เจาของโครงการ  ผูรับเหมา  ผูควบคุมงาน ผูบริหารโครงการ            
 อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………… 
 มีการออกหนังสือรับรองการแลวเสร็จ 
1. การแลวเสรจ็โดยขั้นตอน (กรุณาเลือกเพียงหน่ึงรายการ) 
 วิศวกร  สถาปนิก เจาของโครงการ  ผูรับเหมา ผูควบคุมงาน  ผูบริหารโครงการ             
 อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………… 
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2. การแลวเสรจ็โดยสมบูรณ  (กรุณาเลือกเพียงหน่ึงรายการ) 
 วิศวกร สถาปนิก  เจาของโครงการ  ผูรับเหมา ผูควบคุมงาน  ผูบริหารโครงการ             
 อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………… 
 อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………… 
 วิศวกร สถาปนิก  เจาของโครงการ ผูรับเหมา  ผูควบคุมงาน  ผูบริหารโครงการ             
 อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนท่ี 3        เอกสารท่ีมีการใชงานในการกอสรางอาคารท่ีใชศาสตรของฮวงจุย   
          ( มีการใชเอกสารอะไรบางที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารทีใ่ชศาสตรของฮวงจุย ) 

คําช้ีแจง           ใสเครือ่งหมาย   ในชอง  และเติมขอความลงในสวนที่กําหนดให 
เอกสารดานสถานที่และกิจกรรมการกอสราง (สามารถเลือกไดมากกวาหน่ึงรายการ) 
 มีการจัดทําเอกสารการศกึษาดานกอสรางอาคารทีใ่ชศาสตรของฮวงจุยในการกอสราง   
 มีการจัดทําเอกสารรายชื่อและตําแหนงภาระรับผิดชอบของผูดําเนินการและผูควบคุมการ 
     กอสรางอาคารทีใ่ชศาสตรของฮวงจุย   
 มีการจัดทําเอกสารประเภทของสิ่งกอสรางและวัสดุกอสรางที่จะนําเขามาในsite ตามศาสตรของ 
     ฮวงจุย   
 มีการจัดทําเอกสารรายละเอียดที่ดินที่จะกอสราง และบริเวณพ้ืนที่ที่จะใชกองเก็บวัสดุ หรือหลอ 
     วัสดุ ตามศาสตรของฮวงจุย   
 มีการจัดทําเอกสารแผนที่สถานที่กอสราง (Location Map) แสดงระบบระบายนํ้า บอนํ้า รวมทั้ง 
     ทางนํ้าธรรมชาติที่ใกลเคยีงตามศาสตรของฮวงจุย   
 เอกสารแผนผังสถานที่กอสราง (Construction Site Plan)ตามศาสตรของฮวงจุย   
แสดงพ้ืนที่การกอสรางและรายละเอียดดังตอไปน้ี (สามารถเลือกไดมากกวาหน่ึงรายการ) 

 แสดงทิศทางการไหลของนํ้าฝนและระดับความชันของพ้ืนที่ภายหลังการปรับ 
     พ้ืนดินตามศาสตรของฮวงจุย   
 แสดงทิศทางการไหลของผานลมตามศาสตรของฮวงจุย   
 แสดงทิศทางการรับแสงสวางของอาคารตามศาสตรของฮวงจุย   
 แสดงบริเวณพ้ืนที่ของผิวดินที่เวนวางตามศาสตรของฮวงจุย   
 แสดงบริเวณพ้ืนที่กอสรางทั้งสวนที่มีการกอสรางและไมมีการกอสรางตามศาสตรของ 
     ฮวงจุย   
 แสดงพ้ืนที่ที่มีการจัดเตรียมสําหรับจัดต้ังศาลตามศาสตรของฮวงจุย   
 แสดงพ้ืนที่ขางเคียงที่ใชเปนพ้ืนที่วางเปลาตามศาสตรของฮวงจุย   
 แสดงพ้ืนที่แหลงนํ้าใกลเคียงอาคารตามศาสตรของฮวงจุย   
 แสดงบริเวณพ้ืนที่นํ้าฝนจากสถานที่กอสรางจะไหลลงแหลงรับนํ้าตางๆตามศาสตรของ 
     ฮวงจุย   
 แสดงแผนการปองกันมลภาวะที่ตองควบคุมไปยังบริเวณที่ใชเปนที่กอสรางตามศาสตร   
      ของฮวงจุย   
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 เอกสารดานการควบคุมงานกอสราง แสดงแผนการควบคุม และรายละเอียดดังตอไปน้ี 
      (สามารถเลือกไดมากกวาหน่ึงรายการ) 

 แสดงขั้นตอนและลําดับระยะเวลาในการทํางาน ในระหวางการเตรียมการกอสรางตาม   
     ศาสตรของฮวงจุย   
 แสดงขั้นตอนและลําดับระยะเวลาในการทํางาน ในระหวางการกอสรางตามศาสตรของ 
     ฮวงจุย   
 แสดงขั้นตอนและลําดับระยะเวลาในการเก็บงาน หลังจบการกอสรางตามศาสตรของ 
      ฮวงจุย   
 แสดงวันที่เริ่มทํางานตามศาสตรของฮวงจุย   
 แสดงวันที่มีการหยุดทํางานและเริ่มกลบัมาทํางานกอสรางตามศาสตรของฮวงจุย   
 แสดงวิธีการปองกันการใชวัสดุอุปกรณการกอสรางที่อาจผิดจากศาสตรของฮวงจุย   
 แสดงวิธีการกอสราง อยางเปนขั้นตอนตามศาสตรของฮวงจุย   

 เอกสารดานการแสดงวิธีการกําหนดใหมีการตรวจสอบ (Inspection) ตามศาสตรของฮวงจุย     
     และรายละเอียดดังตอไปน้ี (สามารถเลือกไดมากกวาหน่ึงรายการ) 

 แสดงความถี่การตรวจสอบทุก 7 วัน ในชวงฤดูฝน 
 แสดงความถี่การตรวจสอบทุก 14 วัน ในชวงฤดูฝน 
 แสดงความถี่การตรวจสอบภายใน 24  ช่ัวโมง  
 แสดงความถี่การตรวจสอบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง หลังจากสถานที่กอสราง 
 
 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนควบคุมหากตรวจสอบพบวาไมสอดคลองหรือมีประสิทธิภาพ 
     ไมเพียงพอ 
 มีการจัดเก็บแผนควบคมุไวที่สํานักงานควบคุมงานกอสรางเพ่ือเตรียมพรอมหากมีการ 
     ตรวจสอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 



45 
 

ตอนท่ี 4   ปญหาท่ีพบในการกอสรางอาคารเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
        ( มีการดําเนินการ,ลักษณะของปญหาตางๆที่เกิดขึ้นและขอเสนอแนะแนวทางแกไข ) 

คําช้ีแจง          ใสเครือ่งหมาย   ในชอง  และเติมขอความลงในสวนที่กําหนดให 
 
ระดับความรุนแรงของปญหา   มากที่สุด = 5    มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอย = 2   นอยที่สุด = 1 
 

หัวขอ 
ระดับความ
รุนแรงของ

ปญหา 
ปญหาที่พบและแนวทางการแกไข 

 
 การสรางบานให
ถูกตองตามหลักฮวงจุย
สามารปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตได 
 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
...................................................................................... 

 
 ศาสตรฮวงจุยมีผล
ตอการเลือกลักษณะ
รูปทรงของพ้ืนที่ในการ
กอสราง 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 
 
 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
...................................................................................... 

 
การใชศาสตรฮวง
จุยสงผลกระทบตอ
ระยะเวลาในงาน
กอสราง 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
......................................................................................
...................................................................................... 

 
 การใชศาสตรฮวง
จุยสงผลกระทบตอ
คาใชจายในงาน
กอสราง 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
...................................................................................... 
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หัวขอ 
ระดับความ
รุนแรงของ

ปญหา 
ปญหาที่พบและแนวทางการแกไข 

 
 การใชศาสตรฮวง
จุยสงผลกระทบตอ
คุณภาพงานกอสราง 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….........
......................................................................................
...................................................................................... 

 
ทานใชศาสตรฮวง
จุยเปนแนวทางในการ
ออกแบบงานกอสราง 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 
 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
......................................................................................
...................................................................................... 

   
 
ศาสตรฮวงจุยมี
อิทธิพลตอการกอสราง
เสา 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
......................................................................................
...................................................................................... 

 
 ศาสตรฮวงจุยมี
อิทธิพลตอการกอสราง
คาน 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
......................................................................................
...................................................................................... 

 
  ศาสตรฮวงจุยมี
อิทธิพลตอการกอสราง
บันได 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
...................................................................................... 
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หัวขอ 
ระดับความ
รุนแรงของ

ปญหา 
ปญหาที่พบและแนวทางการแกไข 

 
  ศาสตรฮวงจุ้ยมี

อิทธิพลตอ่การ

ก่อสร้างหลงัคา 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
...................................................................................... 

 
 ศาสตรฮวงจุยมี
อิทธิพลตอการจัดวาง
ตําแหนงหองนอน 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 
 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
......................................................................................
..................................................................................... 

 
  ศาสตรฮวงจุยมี
อิทธิพลตอการจัดวาง
ตําแหนงหองน้ํา 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
......................................................................................
...................................................................................... 

 
ศาสตรฮวงจุยมี
อิทธิพลตอการจัดวาง
ตําแหนงหองครัว 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………...................................
...................................................................................... 

 
 ทานมีความเชื่อ
อยางไรในพธิี
กรรมการตั้งเสาเอก
ของอาคาร 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
...................................................................................... 

 
ทานมีความเชื่อ
อยางไร ในการนับ
เดือนปลูกสรางอาคาร 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
...................................................................................... 
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หัวขอ 
ระดับความ
รุนแรงของ

ปญหา 
ปญหาที่พบและแนวทางการแกไข 

 
 ทานมีความเชื่อ
อยางไรในพธิี
กรรมการวางศิลาฤกษ 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………...................................
...................................................................................... 

 
 ทานมีความเช่ือใน
การปลูกบานตามป
นักษัตร 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
......................................................................................
...................................................................................... 

 
 ศาสตรฮวงจุยมีผล
ตอการเลือกสีทาบาน 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
......................................................................................
...................................................................................... 

 
อ่ืนๆ……………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 
 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………................................
......................................................................................
......................................................................................
................................................................................. 
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ตอนท่ี 5        ปญหาท่ีเกิดภายหลังการใชงานอาคารและขอเสนอแนะในการกอสรางอาคาร 
                    ท่ีใชศาสตรฮวงจุยในการกอสราง 

            (ลักษณะของปญหาตางๆที่เกิดขึ้น ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ขอขอบคุณในการใหขอมูลครั้งน้ี 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางอธิบายแนวทางของฮวงจุยดวยหลักการและเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ตารางอธิบายแนวทางของฮวงจุยดวยหลักการและเหตุผล 

ความเชื่อทางฮวงจุย สาขาวิชาที่ใชอธิบาย คําอธบิาย หมายเหตุ 

1. ทิศตะวันออกของ
อาคารบานพักมีหนาตางหรือ
ชองเปดจะเปนสิริมงคลอยาง
ย่ิง 

ดาราศาสตร/
ธรณีวิทยา              

(การเกิดทิศ) สขุภาพ
สิ่งแวดลอม ชีววิทยา 

(สารชีวโมเลกุล) 

ทิศตะวันออกเปนทิศที่สามารถรับแสงแดดจากดวงอาทิตยใน
ตอนเชา ซึ่งจะทําใหบานไดรับแสงสวางและความอบอุนจาก
อากาศที่หนาวเย็นในเวลากลางคืน สุขภาพของผูอยูอาศัยก็จะดี
ไปดวย นอกจากน้ีแสงแดดในตอนเชายังชวยใหมีความรูสึกสดช่ืน
และเกิดการสังเคราะหวิตามินดีในรางกายดวย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 

53) 

2. ควรใชพ้ืนที่ตําแหนง
กลางบานให เกิดประโยชน
สู งสุ ด เพ่ื อป อ งกั น ผล เสี ย
ทางการคา 

สถาปตยกรรม       
(การใชสอยพ้ืนที่) 

เน่ืองจากชาวจีนนิยมคาขายและมักใชพ้ืนที่ในบานเปนบริเวร
ตอนรับแขกผูมาเยือน เชนการสรางบันไดกลางบานแทนที่จะใช
รับแขก ดังน้ันพ้ืนที่กลางบานจึงเปนตําแหนงสําคัญที่ตองใชให
เกิดประโยชน 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
53-54) 

เหอ เจา ควง (2550 : 88) 

3. การจัดหองนอนอยู
ดานหนาหองรับแขกจะทําให
โชคลาภคอยๆ เสื่อมถอย 

สถาปตยกรรม       
(การออกแบบและ

ตกแตง) 

ตามปกติแลวเวลาที่เรารับแขกเรามักเชิญแขกมาน่ังในบาน จึง
ควรสรางหองรับแขกไวดานหนาของบานเพ่ือสะดวกในการ
ตอนรับ เมื่อแขกเขามาในบานก็จะน่ังที่ชุดรับแขกไดทันที  

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
54-55) 



 

4. สรางบานหลังใหญ
บนที่ดินยาวและแคบไมเปน
มงคล 

สถาปตยกรรม       
(การปองกันภัย,การ

ถายเทอากาศ) 

การสรางบานหลังใหญจนเต็มพ้ืนที่โดยเฉพาะที่ดินยาวและแคบ
น้ันเสี่ยงอันตรายเวลาเกิดเพลิงไหม เน่ืองจากไฟลุกลามไดงาย 
นอกจากน้ีบานที่สรางเต็มพ้ืนที่ทําใหอากาศถายเทไมสะดวก ทํา
ใหผูอยูอาศัยรูสึกอึดอัด 

เหอ เจา ควง (2550 : 65-66) 

5. ฝ า ผ นั ง มี ร อ ย
แตกราวเปนอัปมงคล ทําให
สามีภรรยาเกิดการแตกราว 

สถาปตยกรรม       
(การปองกันภัย) 

การที่ฝาผนังราวทําใหเกิดความเสี่ยงตอการทรุดตัวของตัวอาคาร
ซึ่งเปนอันตรายตอผูอยูอาศัย และลมฝนสัตวรายสามารถเขา
มาตามรอยราวได ซึ่งจะเปนอันตรายตอสุขภาพของคนในบาน 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
59-60) 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:45) 

6. ห ามสร าง ตู ป ด ฝ า
ผนังเปนรูปสามเหลี่ยม จะ
เกิดความเสียหายกับคนใน
ครอบครัวทั้งเด็กและผูใหญ 

สถาปตยกรรม       
(การใชสอยพ้ืนที่) 

ตูที่เปนรูปสามเหลี่ยมมีบริเวรดานขางแคบซึ่งเวลาวางของอาจทํา
ใหของตกหลนเสียหายหรืออาจทําใหเกิดอันตรายแกผูอยูอาศัย
ได 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
61-62) 
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7.  การวางกอนหินใหญไว
หนาบาน ไมวาจะมีอยูเดิมหรือ
วางเพ่ือการตกแตง ตางไมเปน
มงคลกับเด็กและคนชรา 

สถาปตยกรรม       
(การปองกันภัย) 

กอนหินเปนของแข็ง ถามีขนาดเล็กก็อาจทําใหเกิดการสะดุดลม 
ถาเปนกอนใหญ เด็กก็อาจเดินหรือว่ิงชนสวนคนชราอาจเซหรือ
หกลมมากระแทกกอนหินไดงาย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
72) 

 

8. ตั ว บ า น พั ก แ น บ ติ ด
กําแพงรั้วมากเกินไปทําใหผูพัก
อาศัยในบานเกิดความไมสบาย
ใจ เปนเหตุใหประกอบกิจการ
งานไมราบรื่น 

สถาปตยกรรม       
(การปองกันภัย,การ

ถายเทอากาศ) 
จิตวิทยา(ความ
ตองการความ

ปลอดภัย) 

บานที่อยูติดกําแพงมากเกินไปทําใหอากาศถายเทไมสะดวก ทั้ง
ยังเกิดความพะวงในเรื่องความปลอดภัย เน่ืองจากโจรผูราย
สามารถปนเขาออกไดสะดวก นอกจากน้ียังอาจมีเสียงดังรบกวน
จากบานขางเคียง 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
75-76) 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:28) 

เหอ เจา ควง (2550 : 73) 

9.  กําแพงลอมบานเปนรูป
สามเหลี่ยมทําใหผูอยูอาศัยไมมี
ความสงบสุข จิตใจตรึงเครียด 

สถาปตยกรรม      
(การใชสอยพ้ืนที่) 

กําแพงบานรูปสามเหลี่ยมเปนลักษณะรูปทรงของบานที่ ไม
สมบูรณ ทําใหบานมีมุมแคบหรือมุมอับ จัดตกแตงหรือทําเปน
พ้ืนที่ ใชสอยลําบาก นอกจากน้ีกําแพงสามเหลี่ยมยังถายเท
นํ้าหนักไดไมดีจึงพังงายดวย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
77) 
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10. กําแพงรอมบานไมควร
ที่จะสรางสูงเกินไป ทําให ไม
เปนสิริมงคลแกผูอาศัย 

สถาปตยกรรม       
(การปองกันภัย) 

หากเราดูจากภาพยนตรจีนหรือรูปภาพสถานที่ของจีนแลว
สังเกตเห็นวากําแพงสูงๆจะเปนกําแพงของปราสาทราชวัง บาน
ขุนนางเทาน้ัน การที่ชาวบานจะสรางกําแพงสูงจึงไมเปนสิริมงคล 
เน่ืองจากตองเสียทรัพยมากในการกอสราง และอาจมีโจรผูราย
มาอยูรอบๆบานทําใหมองไมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวรรอบๆบาน 
เปนตน 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
77-78) 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:28) 

เหอ เจา ควง (2550 : 71-72) 

11. บ านของลูกที่ เพ่ิ งจะ
แตงงานใหมไมควรปลูกในลาน
บ าน เดิมของพ อ  แม  จะนํ า
ความเสื่อมโทรมมาใหทั้งสอง
ครอบครัว 

สถาปตยกรรม       
(การใชสอยพ้ืนที่) 

สภาพสังคมเศรษฐกิจของชาวจีนน้ันคอนขางยากจนและอึดอัด 
หากลูกเมื่อแตงงานแลวมาอาศัยบานเดิมของพอแมอาจทําใหเกิด
ปญหาแยงพ้ืนที่ใชสอยและแยงทรัพยากรกัน ทําใหครอบครัว
ยํ่าแยไปหมดและอาจมีอิทธิพลตอการคิดกระทําของลูกได ทําให
เกิดความระหองระแหงกันภายในบาน 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:17) 

เหอ เจา ควง (2550 : 54-56) 

12. บานที่ ต้ังอยูหลังเดียว
โดดๆ ควรมีประตูหลั งบ าน
เพ่ือใหภัยรายที่เขามาดานหนา
ออกไปดานหลัง 

สถาปตยกรรม       
(การปองกันภัย) 

บานที่ต้ังอยูหลังเดียวโดดๆเสี่ยงตอการมีโจรผูราย ซึ่งการมีประตู
เขาออกทางเดียวไมสามารถหลบหนีได แมกระทั่งเวลาเพลิงไหม
ก็เชนกัน ดังน้ันจึงควรมีประตูดานหลังเพ่ือเปนทางหนีในยามมี
ภัย 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:33) 

เหอ เจา ควง (2550 : 92-93) 

13.  ต น ไม ใหญ ห รือ เส า
ไฟฟาอยูหนาบานเปนอัปมงคล 

ดาราศาสตร/
ธรณีวิทยา               

(ลมฟาอากาศ) 
ฟสิกส(แสงเงา) 

เน่ืองจากชาวจีนนิยมหันหนาบานไปทางทิศใตเพ่ือรับแสงแดด
และความอบอุน หากมีตนไมใหญอยูบริเวรหนาบานก็จะบดบัง
แสงแดดที่ชวยฆาเช้ือโรคและคนในบานไมไดรับความอบอุน 
สงผลกระทบตอสุขภาพได 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
80) 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:26) 
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14.  บานหลังเล็กแตปลูก
ต น ไม ใหญ ม าก เกิ น ไปจะมี
ผลกระทบตอสุขภาพรางกาย 

สถาปตยกรรม      
(แสงและความช้ืน) 

ฟสิกส                   
(แสงและเงา) 

ถาในบริเวณบานมีตนไมใหญใบดกมากเกินไปก็จะบังแสงแดด
และความอบอุนจากดวงอาทิตยทําใหอุณหภูมิในบริเวณบานตํ่า 
และมีเช้ือโรคอยู ซึ่งจะสงผลใหคนในบานเจ็บปวยและไมสบายได 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
84) 

 

15. กิ่ งกานตนไม ใหญปก
คลุมหลังคาบานไมเปนสิริมงคล
อยางยิ่ง 

สถาปตยกรรม      
(แสงและความช้ืน) 
ฟสิกส (แสงและเงา) 

กิ่งไมที่ปกคลุมหลังคาบานนอกจากจะบดบังแสงแดดยังอาจหัก
โคนเปนอันตรายตอผูอยูอาศัยในบานและทําลายสิ่งปลูกสรางได 
รวมทั้งเปนที่อยูของสัตวมีพิษอีกดวย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
85) 

 

16.  บานที่ปลูกตนไผเขียว
ชอุม ถือเปนสิริมงคลอยางย่ิง 

สถาปตยกรรม    
(แสงและความช้ืน) 

ชีววิทยา              
(การสังเคราะหดวย

แสง) 

ตนไผถือเปนไมมงคลของชาวจีน ใหความเขียวชอุม และยังปะทะ
แรงลมที่จะเขาสูตัวบานไดเปนอยางดี เพราะลักษณะของไมไผ
น้ันสามารถลูเอนไปตามแรงลมได 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
85-86) 

 

17.  บริเวณรอบตัวบานมีที่
วางมากเกินไปควรปลูกตนไม
ใหญเพ่ือตานสิ่งช่ัวราย 

ดาราศาสตร/
ธรณีวิทยา            

(ลมฟาอากาศ)
สถาปตยกรรม    

(แสงและความช้ืน,
การปองกันภัยจาก

ธรรมชาติ) 

บริเวณบานที่โลงมากเกินไปทําใหบุคคลภายนอกมองเห็นไดงาย 
ทําใหตัวบานไดรับแรงลม พายุฝน และความรอนจากดวงอาทิตย
มากเกินไป จึงควรปลูกตนไมใหญไวบริเวณบานเพ่ือสรางความ
รมรื่น เปนเครื่องปะทะกันกับลมพายุและลดแสงสวางที่จามาก
จนเกินไป 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
86-87) 
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18.  ปลูกบานบนเนินเขา
หรือหนาผาเปนสิ่ งอัปมงคล
และตองหาม 

ดาราศาสตร/
ธรณีวิทยา (การกัด
เซาะที่เกิดจากนํ้า) 

เนินเขาหรือผาเปนที่ลาดชัน บานอาจเกิดการเคลื่อนไหวหรือ ไถ
รลงมาไดนอกจากน้ียังเสี่ยงตอการเกิดดินถลมเมื่อมีเหตุกาณรณ
แผนดินไหวหรือนํ้าปาไหลบาดวย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
87-88) 

 

19.  หลังคาบานหรือเพิงบัง
แดดที่มีตนไมทะลุขึ้นไปถือวา
ไมดีเปนลางราย 

สถาปตยกรรม    
(การปองกันภัย) 

การที่มีตนไมทะลุหลังคาหรือเพิงบังแดดทําใหหลังคามีชองวาง
ทําใหมีแสงหรือนํ้าฝนลอดมาได นอกจากจะบังแดดฝนไดไมดี
แลวบางครั้งอาจเกิดการหักโคนใสเปนอันตรายตอคนหรือ
ทรัพยสินไดดวย 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:39) 

เหอ เจา ควง (2550 : 123-
124) 

20.  บานพักอาศัยที่สูงโดด
เด่ียวทามกลางบานใกลเรือน
เคียงจะทําใหผูอยูอาศัยรูสึก
โดดเด่ียว ไรญาติขาดมิตร ขาด
ผูอุปถัมภค้ําชู 

ดาราศาสตร/
ธรณีวิทยา           

(แสง,ลมฟาอากาศ) 

บานที่อยูสูงกวาบานขางเคียงมักเกิดจากการถมดินเพ่ือยกพ้ืนให
สูงขึ้น ซึ่งถาสูงโดดเดนกวาบานอ่ืนอาจทําใหผูอยูอาศัยรูสึก
อางวาง เพ่ือนบานก็รูสึกถึงความตางระดับ นอกจากน้ีบานยังบด
บังแสงแดดและทางลมของบานอ่ืน และสภาพพ้ืนที่ยังทําใหนํ้า
ไหลออกจากบานไปทวมบานอ่ืนที่อยูใกลเคียงได สงผลใหเพ่ือน
บานไมชอบใจมากนัก แตในขณะเดียวกันตัวบานที่สูงจะไดรับ
แสงแดดและลมพายุมากเกินไป 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
89) 

เหอ เจา ควง (2550 : 53-54) 

21.  บานที่อยูบนที่ดินออน
นวมถือวาไมเปนสิริมงคล นัก
ธุรกิจเขาอยูไมเหมาะ บุคคล
ทั่วไปเขาอยูก็จะอับเฉา 

ดาราศาสตร/
ธรณีวิทยา       

(สมบัติของดิน) 

ที่ดินออนนวมแสดงใหเห็นวามีนํ้าใตผิวดินในปริมาณมากซึ่งดิน
ไมแนนหากมีการปลูกสรางบานในบริเวณน้ีก็จะเปนอันตราย
เสี่ยงตอการเกิดอาคารทรุด รวมทั้งความช้ืนจากดินอาจสงผลตอ
สุขภาพรางกายดวย 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:42) 
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22.  การปลูกบานครอมบอ
นํ้ารางถือวาไมเปนมงคล จะ
เกิดอุปทานหลอกหลอนถา
จําเปนตองปลูกบานบริเวณน้ัน
ก็ควรถมบอใหเต็มเสียกอน 

ฟสิกส(การเกิดเสียง) 

จิตวิทยา            
(ความตองการความ

ปลอดภัย) 

บริเวณที่เปนบอนํ้าแสดงวาใตดินมีนํ้ามาก ดินไมแนน ซึ่งหาก
สรางอาคารทับอาจเกิดการทรุด นอกจากน้ีบอนํ้ายังมีลักษณะ
เปนทอซึ่งบางครั้งเมื่อมีอากาศหรือลมเคลื่อนที่ภายในก็อาจเกิด
เสียงคลายเสียงปศาจหลอกหลอนสงผลตอจิตใจผูอยูอาศัย จึง
ควรถมบอนํ้าใหเต็มเสียกอน 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:43) 

เหอ เจา ควง (2550 : 139-
141) 

23.  ถาจะปลูกบานบนดินที่
มีหญาขึ้นหนาแนนก็ควรขุดราก
ถอน โคนหญ าให หมดก อน 
มิฉะน้ันจะนําภัยพิบัติมาให 

สถาปตยกรรม    
(การปองกันภัย) 

การสรางบานบนพ้ืนที่ที่มีหญาปกคลุมหนาแนนน้ันตอไปอาจมี
หญาข้ึนแทรกบริเวณชองวางหรือรอยแตกของผนังอาคารสวนที่
ติดกับผิวดินสงผลใหเกิดรอยแตกตอไปในอนาคต 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:43) 

 

24.  การปลูกบานควรทํา
จากภายในมากอนถือวาเปนสิริ
มงคล 

สถาปตยกรรม    
(การใชสอยสะดวก : 

สะดวกตอการ
กอสราง) 

การกอสรางควรทําจากดานในมากอนเน่ืองดวยเหตุผลเกี่ยวกับ
การวางรากฐานจากดานลางและดานในจะมีความมั่นคงแข็งแรง
อีกทั้งยังสะดวกตอการเคลื่อนยายวัสดุกอสราง 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:43-44) 

เหอ เจา ควง (2550 : 144-
145) 

25.  ทิ ศ ต ะ วั น ต ก ข อ ง
บานพักอาศัยปลูกตนไมไวถือ
วาเปนสิริมงคลอยางย่ิง 

ดาราศาสตร/
ธรณีวิทยา           

(การเกิดทิศ/สรุิยวิถี) 
สถาปตยกรรม    

(แสงและความช้ืน) 

ทิศตะวันตกของบานเปนทิศที่ไดรับแสงแดดตอนบาย การมี
ตนไมปลูกไวในทิศน้ีจึงเปนการชวยลดแสงและความรอนจากดวง
อาทิตย และมีรมเงาในตัวบาน ทําใหเกิดลมเย็นเปนการลด
พลังงานภายในบานดวย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
90) 
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26.  ปลูกบ านในที่ ลุม นํ้า
ทวมไดงายจะเกิดอันตรายตอ
ชีวิตและทรัพยสิน ถือวาไมเปน
มงคลอยางย่ิง 

ดาราศาสตร/
ธรณีวิทยา            

(ลมฟา อากาศ) 

ที่ลุมเปนพ้ืนที่ที่ เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะอยางย่ิง
บริเวณริมแมนํ้าใหญในประเทศจีนซึ่งมักเกิดนํ้าทวมอยูเปน
ประจําในฤดูฝน 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
90) 

 

27.  มีบอนํ้าทางทิศใตทําให
ตาบอด แสงสะทอนจากบอนํ้า
สองตรงไปยังบานพักอาศัยไม
เปนสิริมงคล 

ฟสิกส (แสง) คนจีนนิยมปลูกบานหันไปทางทิศใต ซึ่งภูมิประเทศของจีนน้ันทิศ
ใตเปนทิศที่ไดรับแสงจากดวงอาทิตย หากมีบอนํ้าอยูบริเวณน้ีก็
จะเกิดการสะทอนแสงเขาสูตัวบานรบกวนการมองเห็นของคนใน
บาน 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
91) 

 

28.  บานเล็กแตประตูใหญ
ไมเปนสิริมงคล ผูเปนเจาของ
ขาดความเจริญรุงเรือง 

สังคมวัฒนธรรม
(ระดับช้ันทางสังคม) 

ประตูบานน้ันคนจีนถือเปนสิ่งที่แสดงฐานะ บานเล็กแตประตู
ใหญ น้ันเปนการกระทําที่ เกินตน ทั้ งยังทําใหมีชองวางให
บุคคลภายนอกมองเขามาเห็นภายในบานไดโดยงาย เปนชองลม
ใหแสง ฝุนเขาสูภายในตัวอาคารนอกจากน้ียังเกิดความไมสมดุล
ของรูปทรงดวย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
92) 

เหอ เจา ควง (2550 : 163-
164) 

29.  บานพักอาศัยไมควร
อยูใกลกับโรงพยาบาล สถานี
ตํารวจ และสถานที่ประกอบพิธี
ฌาปนกิจ 

สถาปตยกรรม 
(สภาพแวดลอม
บริเวณขางเคียง) 

โรงพยาบาลมักมีผูปวยเปนแหลงรวมเช้ือโรค ในขณะสถานี
ตํารวจน้ันมีแตโจรผูราย เปนตน สวนที่ฌาปนกิจเปนที่บําเพ็ญ
กุศลศพซึ่งมีแตความโศกเศรา หากเช่ือเรื่องภูตผีปศาจก็เปนที่
รวมของวิญญาณดวย จึงถือเปนบริเวณที่ไมเปนมงคลในการสราง
ที่อยูอาศัย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
93-94) 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:62-63) 
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30.  ไมควรสรางบ านที่ มี
ภูเขาลูกใหญอยูหนาบาน 

ดาราศาสตร/
ธรณีวิทยา          

(การกัดกรอน) 

บานตามหลักฮวงจุยควรหันหนาไปทางทิศใต การมีภูเขาลูกใหญ
อยูหนาบานนอกจากจะบดบังทัศนียภาพแลวยังอาจบังทางลม 
นอกจากน้ียังอาจเกิดอันตรายจากนํ้าปาและดินถลมดวย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
95) 

 

 

31.  ทางสามแพรงถือเปน
สิ่งช่ัวรายที่สุดในหลักฮวงจุย 

สถาปตยกรรม 
(สภาพแวดลอม
บริเวณขางเคียง) 

ทางสามแพรงตามความเช่ือแลวเปนที่ชุมนุมของวิญญาณตางๆ 
ในทางฮวงจุยแลวบริเวณน้ีจะมีพลังช่ีที่รุนแรง ในขณะที่ตามหลัก
เหตุผลแลวทางสามแพรงเปนบริเวณที่ มีการสัญจรไปมา
พลุกพลานทําใหเกิดความไมเปนสวนตัว บางครั้งอาจมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นและสงผลรายตอคนในบานได 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
96) 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:13-14) 

 

32.  ไมควรสรางบานพัก
อาศัยใกลทางยกระดับหรือ
สะพานลอย 

ฟสิกส (แรง) ตามความเช่ือทางฮวงจุยน้ันทางยกระดับอาจสงผลรายตออาคาร
เน่ืองจากมีพลังช่ีพิฆาต นอกจากน้ีทางดวนหรือสะพานอาจเปน
ตัวบังแสงแดด บางคร้ังรถอาจเกิดการเสียหลักพุงเขาสูอาคาร มี
แรงสั่นสะเทือนรบกวน และยังมีฝุนควันที่เปนอันตรายตอผูอยู
อาศัยอีกดวย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
97) 

 

33.  ดานทิศใตของบานพัก
อาศัยมีพ้ืนที่วางเปนสิริมงคล
ตอผูพักอาศัยในบาน จะมีแต
ความสุขความเจริญ เงินทอง
ไหลมาเทมา 

ดาราศาสตร/
ธรณีวิทยา (ฤดูกาล) 

ดานทิศใตของบานมักเปนบริเวณหนาบานซึ่งควรมีลานโลงเพ่ือ
ทํากิจกรรมตางๆ เชน เลี้ยงสัตว ปลูกผัก นอกจากน้ียังชวยใหมี
พ้ืนที่รับแสงแดด สรางความอบอุนและความสวางใหแกบานดวย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
97-98) 
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34.  บานพักอาศัยที่อยูสุด
ถนนหรือทางตันไมเปนสิริมงคล
ตอผูอยูอาศัยในบานจิตใจจะ
รอนรนไมเปนสุข 

สถาปตยกรรม    
(การปองกันภัย) 

บานที่อยูสุดซอยมักขยายขอบเขตไดยาก การรองขอเพ่ือปลูก
สรางก็ยากเชนกัน นอกจากน้ีการที่บานอยูสุดซอยซึ่งเปนทางตัน
ทําใหไมมีทางหนีเวลามีศัตรู โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณเพลิงไหม 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 : 
99) 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:13) 
 

35.  หนาบานที่มีถนนหรือ
แมนํ้าเปนรูปโคงออมตัวบานถือ
วาดีเปนสิริมงคล 

ดาราศาสตร/
ธรณีวิทยา           

(การกัดกรอน) 

แตเดิมการคมนาคมอาศัยทางนํ้าและเน่ืองจากนํ้ามีแรงกัดเซาะก็
จะทําใหสูญเสียดินและทําใหตัวอาคารทรุดได ดังน้ันการมีนํ้าโอบ
ลอมจะดีกวาการมีกระแสนํ้าพุงเขาสูตัวบาน สวนในปจจุบันการ
คมนาคมใชถนนเปนสวนใหญ การที่มีถนนเปนรูปโคงโอบลอมตัว
บานก็จะชวยลดพลังช่ีที่เหมือนคมดาบฟาดฟนตัวอาคาร และลด
อัตราเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุเน่ืองจากยานพาหนะที่จะพุงชนตัว
บานดวย 

ลิลเลียน ตู (2548 : 40) 

36.  หองรับแขกควรอ ยู
กลางพ้ืนที่ทั้งหมดเปนสิริมงคล
แกบานและผูอาศัย 

สถาปตยกรรม    
(การออกแบบและ

ตกแตง) 

หองรับแขกเปนหองที่ใชตอนรับผูมาเยือน จึงควรเปนหองที่อยู
ตรงกลางของบานเพ่ือความสะดวกในการตอยรับแขก ซึ่งเมื่อ
แขกเขาสูตัวบานก็จะเขามาน่ังในหองรับแขกไดทันที 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:103) 

 

37.  ห อ งน อ น ที่ ไม เป น
สี่เหลี่ยมหรือเหลี่ยมมุมหายไป
จะเกิดภัยพิบัติแกเจาของบาน 

สถาปตยกรรม    
(การปองกันภัย) 
จิตวิทยา (ความ
ตองการความ

ปลอดภัย) 

หองนอนที่เปนเหลี่ยมมุมทําใหไมสามารถมองเห็นทุกสวนของ
หองไดหมด จึงอาจเปนที่หลบซอนของโจรผู ราย และยัง
กอใหเกิดความหวาดระแวงในสวนที่มองไมเห็นได 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:107-108) 
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38.  หองนอนควรเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเปนสิริมงคล
มากกวารูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

สถาปตยกรรม   
(การใชสอยพ้ืนที่) 

หองนอนที่เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสอาจมีความเกี่ยวของในแงตัวเลข
มงคลทางโหราศาสตร ในทางสถาปตยกรรมหองนอนที่ เปน
สี่เหลี่ยมจัตุรัสเปนหองนอนที่ดูไมกวางเกินไปและกอใหเกิดความ
สมดุลในจิตใจ แตในประเทศญี่ปุนเช่ือวาหองนอนควรเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาจะดี 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:108) 

 

39.  ประตูหองนอนใดตรง
กับประตูใหญของบาน ผูอาศัย
ในหองจะไมกระตือรือรนไม
พยายามหาความเจริญกาวหนา 
และตกเปนทาสของอบายมุข 

สถาปตยกรรม    
(การใชสอยพ้ืนที่) 

หองนอนเปนสถานที่พักผอนจึงตองสงบและเปนสวนตัว หากอยู
ตรงกับประตูใหญอาจทําใหโจรผูรายมองเขามาเห็น นอกจากน้ี
ยังมีฝุนควันและเสียงดังรบกวนจากภายนอก ทําใหสุขภาพไมดี
ไปดวย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:110-111) 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:33-34) 

 

40. ห อ งค รั ว ไม ค ว รอ ยู
ตําแหนงศูนยกลางของบานพัก
อาศัย เพราะจะสงผลกระทบ
ตอความแข็ งแรงของคนใน
ครอบค รัวทางลบ  การงาน
ธุรกิจและโชคลาภของผูอ ยู
อาศัยจะมลายหายสิ้น 

สถาปตยกรรม     
(การออกแบบ,การ
ถายเทอากาศ,แสง

และความช้ืน) 
สุขภาพสิ่งแวดลอม 

การมีหองครัวอยูกลางบานน้ันทําใหการระบายอากาศไมดีนัก ทํา
ใหมีควันกลิ่นกับขาว เศษอาหารและสิ่งสกปรกอยูกลางบาน เปน
เหตุใหเกิดความรําคาญและเกิดอาการเจ็บปวย ถาเปนบานที่มี
การคาก็อาจสงผลใหลูกคาไมเขารานเน่ืองจากรูสึกอึดอัดรําคาญ
ควันและกลิ่นที่ไมพึงประสงค 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:123-124) 

 

41. หองครัวติดกับหองนอน
ไมเปนสิริมงคล 

สถาปตยกรรม    
(การถายเทอากาศ,
การใชสอยพ้ืนที่)

สุขภาพสิ่งแวดลอม 

หองครัวติดกับหองนอนหรืออยูใตหองนอนน้ันอาจทําใหกลิ่น
ควันจากการทําอาหารลอยเขามารบกวนในหองนอน เปนเหตุให
เกิดความรําคาญหรือเกิดอาการเจ็บไขไมสบาย เชน เกิดการ
สําลักควัน และยังมีกลิ่นควันติดตามเสื้อผา เปนตน 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:125) 

เหอ เจา ควง (2550 : 97) 
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42.  หองครัวมีคานหรือขื่อ
ย่ืนออกมาจะเปนภัยตอแมบาน  

สุขภาพสิ่งแวดลอม 

จิตวิทยา 

หองครัวที่มีคานหรือขื่นยื่นออกมาทําใหบริเวณน้ันตํ่ากวาบริเวณ
อ่ืนทําใหรูสึกวาหองน้ันแคบและมีความรูสึกถูกกดทับ 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:125) 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:56) 

43.   หองครัวอยูระหวาง
กลางหองนอนสองหอง ไมเปน
สิริมงคลอยางยิ่งตอผูพักอาศัย 

สถาปตยกรรม    
(การถายเทอากาศ,

การออกแบบ)
สุขภาพสิ่งแวดลอม 

อาจมีฝุนควันรบกวนได เชนเดียวกับขอ 41 เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:126) 

 

44.  ในหองครัวไมควรตาก
เสื้อผาและวางเครื่องซักผา 

สังคมวัฒนธรรม
(ศาสนาและสิ่ง

ศักด์ิสิทธ์ิ)
สถาปตยกรรม     

(การใชสอยพ้ืนที่) 
ฟสิกส (อุณหภูมิ) 

การตากเสื้อผาและต้ังเครื่องซักผาไวในหองครัวอาจมีคราบนํ้ามัน 
ฝุนควัน ละอองและคราบสิ่งสกปรกจากการทําครัวมาติดเสื้อผา
และเครื่องซักผา สวนความเช่ือทางหลักฮวงจุยน้ันชาวจีนเช่ือวา
จะมีเทพเจาประจําเตาไฟอยูการตากเสื้อผาถือเปนการลบหลูเทพ
เจาเตาไฟสวนเคร่ืองซักผาน้ันเปนธาตุนํ้าเมื่อมาอยูใกลกับเตาไฟ
ทําใหทําลายลางกันได 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:126-127) 

 

45.   ดานหลังเตาแกซหรือ
เตาไฟไมควรเปนที่โลงแจง จะ
ทําใหเสียทรัพยสินเงินทอง 

เคมี (การเผาไหม) 
สถาปตยกรรม     
(การออกแบบ) 

หลังเตาไฟเปนที่โลงทําใหมีลมพัด ซึ่งอาจจะพัดเปลวไฟไปลุก
ไหมวัสดุบริเวณใกลเคียง นอกจากน้ีที่โลงแจงอาจมีลมพัดทําให
เปลวไฟไมสม่ําเสมอ ตองสิ้นเปลืงเช้ือเพลิงในการหุงตม ทําให
สูญเสียเงินทองไดเชนเดียวกัน 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:56) 
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46.  หองครัวและหองนํ้า
อยูในหองเดียวกันและใชประตู
เดียวกันควรหลีกเลี่ยง 

ดาราศาสตร/
ธรณีวิทยา           

(การกรอนโดย
อุณหภูมิ)สังคม

วัฒนธรรม     
(ศาสนาและสิ่ง

ศักด์ิสิทธ์ิ)
สถาปตยกรรม

(ความช้ืน)      
สุขภาพสิ่งแวดลอม 

หองครัวมีเทพเจาเตาไฟอยูการอยูใกลหองนํ้าเปนการลบหลู 
นอกจากน้ีนํ้ายังจัดวามีธาตุนํ้ามากในขณะที่หองครัวเปนธาตุไฟ 
ในทางวิทยาศาสตรนํ้ากับไฟทําใหทําใหผนังกําแพงมีอุณหภูมิสูง
ตํ่าอาจทําใหเกิดการขยายตัวจนแตกราวได ในทางสถาปตยกรรม
หองนํ้ามีกลิ่นเหม็นและเปนแหลงรวมเช้ือโรค จึงไมควรอยูใกล
กับแหลงทําอาหาร ในขณะเดียวกันหองครัวกเปนหองที่มีกลิ่น 
ควัน และมีผูคนเขาออก จึงอาจรบกวนจิตใจของผูที่ทําธุระ
สวนตัวอยูในหองนํ้า 

ลิลเลียน ตู (2548 : 182) 

47.  จํานวนขั้นของบันได
ควรเปนจํานวนคี่ไมนับรวมชาน
พักและพ้ืนบาน 

สถาปตยกรรม    
(การออกแบบและ

ตกแตง) 

ปกติธรรมชาติของมนุษยเมื่อกาวเทใดขึ้นบันไดก็จะกาวเทาน้ัน
ออกจากบันไดดวย การสรางบันไดใหเปนจํานวนคี่จึงตอบสนอง
ตอพฤติกรรมดังกลาว 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:128) 
 

48.  บันไดขึ้นช้ันสองของ
บานตองมีทิศทางขึ้นวนขวา 

สถาปตยกรรม   
(การออกแบบ) 

พฤติกรรมมนุษยสวนมากจะถนัดขวา การเดินก็มักชิดขวา ดังน้ัน
บันไดก็ควรทําเวียนขวาเพ่ือสะดวกในการขึ้นลง 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:128) 

49.  ห องนอนห รือ เตียง
นอนอยูใตบันไดไมเปนสิริมงคล 
ผูอยูอาศัยจะอับโชค 

สุขภาพสิ่งแวดลอม 
สถาปตยกรรม    

(การใชสอยพ้ืนที่)
จิตวิทยา            

(ความตองการการ
ยอมรับ) 

หองนอนที่อยูใตบันไดน้ันมีพ้ืนที่จํากัด ใชประโยชนไดนอย 
นอกจากน้ีบานสมัยกอนเปนบานไม คนเดินขึ้นลงทําใหเกิดเสียง
และฝุนละอองตกลงมารบกวนตอสุขภาพและจิตใจ อีกทั้ ง
หองนอนใตบันไดยังอาจรูสึกนอยเน้ือตํ่าใจที่ตองนอนในหองที่ไม
สะดวกสบายเทาหองอ่ืนๆ 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:130) 
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50.  สีที่ ใช ควรใชสี สว าง
สดใสจะทําใหผูอยูอาศัยมีโชค
ลาภ 

ฟสิกส (ส,ีพลังงาน) 

จิตวิทยา            
(ความตองการ
สุนทรียภาพ) 

สีที่สวางทําใหคนเรารูสึกสดช่ืนเมื่อเวลามองเห็น ทําใหสมองรูสึก
แจมใสและต่ืนตัว และทําใหบานสวางขึ้นโดยไมตองใชแสงไฟเปน
การลดพลังงานในบานประหยัดคาไฟได และเมื่อคนเรามีจิตใจที่
ผองใสก็เทากับมีโชคลาภดวยเชนกัน 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:132) 

 

51.  ขื่อหรือคานบานที่กด
ทับรางกาย หรือมีเตียงนอน 
โตะทํางานอยูใตขื่อ คาน จะมี
ผลตอธุรกิจการคาและสุขภาพ
รางกาย 

จิตวิทยา            
(ความตองการความ

ปลอดภัย) 

ขื่อ คานเปนสิ่งที่ย่ืนตํ่าลงมาจากเพดานบาน  หากอยูใตคาน เชน 
น่ังทํางาน นอนหลับบนเตียงใตคานจะทําใหรูสึกอึดอัดเหมือนมี
สิ่งของมากดทับสรางความอึดอัดใหกับตัวเองและเกิดการไม
สบายใจ สงผลกระทบตออารมณ การติดตอเจรจาการงานตางๆ 
จึงขาดความสุขุมรอบครอบ มักมีอารมณหงุดหงิดงาย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:133-134) 

 

 

52.  ตํ าแ ห น งห อ ง นํ้ าที่
อั ป ม งคลที่ สุ ดคื อ ตํ าแห น ง
กลางบานโดยไมมีผนังดานใด
สัมผัสกับภายนอกเลย 

สุขภาพสิ่งแวดลอม 
สถาปตยกรรม    

(การถายเทอากาศ) 

หองนํ้าหองสวมเปนหองที่มีความอับช่ืนและมีกลิ่นเหม็น ซึ่ง
นอกจากจะเปนการแยงพ้ืนที่กลางบานที่สมควรเปนหองรับแขก
หรือหองพักผอนศูนยรวมของครอบครัว ยังเปนตําแหนงที่วางทอ
ไดลําบาก และไมสามารถถายเทอากาศหรือรับแสงสวางได จึง
เปนแหลงสรางความรําคาญทั้งกลิ่นและความอับช้ืน รวมทั้งเปน
แหลงแพรเช้ือโรคอีกดวย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:138-139) 

นรินทรฤทธ์ิ (มปพ.:36) 

เหอ เจา ควง (2550 : 110-
111) 

53.   ตําแหนงโตะทํางานที่
หันหลังใหแสงแดดไมเปนสิริ
มงคลอยางย่ิง 

ฟสิกส (แสง) 
สถาปตยกรรม    

(แสงสวาง) 

แหลงกําเนิดแสงในหองควรมาจากดานหนาหรือดานขาง การน่ัง
หันหลังใหแสงตัวเราจะกลายเปนตัวกลางทึบแสงที่จะชวยในการ
มองเห็น อาจทําใหสายตาเสีย และเปนการผิดหลักประหยัด
พลังงานในอาคารบานเรือนดวย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:145) 
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54.   ตําแหนงโตะทํางาน
ของผู จั ด การต อ งหั น ไปหา
ลูกนองและหันหลังใหฝา 

สถาปตยกรรม    
(การใชสอยพ้ืนที่) 

จิตวิทยา            
(ความตองการความ

ปลอดภัย) 

โตะทํางานของผูจัดการหรือผูบังคับบัญชาควรหันหนาเขาหา
ลูกนองเพ่ือที่จะไดสังเกตพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาแตละคน
ไดงาย เจรจาสั่งการและคอยแกปญหาตางๆ ใหผูใตบังคับบัญชา
ไดสะดวก สวนผนังดานหลังเปรียบเสมือนเปนกําแพงระวังภัย 
ทําใหรูสึกมั่นคงปลอดภัย 

เวชสวรรค หลากาศ (2549 
:147) 
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ประวตัิผูวิจยั 
 
1. ชื่อ – สกุล    นายจักรพงศ  ไชยานุพัทธกุล 
 
2. ตําแหนงปจจุบัน   อาจารย 
 
3. หนวยงานที่สามารถติดตอได มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
 http://arch.rmutr.ac.th,proone.cc@gmail.com 
 
4. ประวัติการศึกษา  
                  ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการ 

บริหารการกอสราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม  
เกลาธนบุรี พ.ศ. 2544 

                  ระดับปริญญาตรี  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2538 
    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สถาบันเทคโนโลยีรามงคล 
      วิทยาเขตอุเทนถวาย พ.ศ. 2535 
 
 
5. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ  - 
6. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการ  - 
    บริหารงานวิจัย  
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ประวตัิผูวิจยั 
 
1.  ชื่อ  สกุล   นายศรันยู พรมศร 
2.  ตําแหนงปจจุบัน  อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการงานกอสราง 
3.  หนวยงานที่สามารถติดตอได 
     สาขาวิชาการจัดการงานกอสราง   
     คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ      
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
     ท่ีอยู 96  หมู 3  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ตําบลศาลายา   
     อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   รหัสไปรษณีย 73170                                          
     เบอรโทร  0-2889-4587  ตอ 2682  โทรสาร  0-2889-5014 
                                          e-mail : Saranyoo29@outlook.com 
 
4.  ประวัติการศึกษา 
     ปริญญาโท  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร   
                                                         ลาดกระบัง   

                                            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
                   สาขาวิชาวิศวกรรมกอสรางและการจดัการ, “2555” 
                               ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   
                   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
                   สาขาวิชาการจัดการงานกอสราง, “2552” 
 

5.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
     วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ 
 
6.  ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย 
  ผูรวมโครงการวิจัย “การกอสรางอาคารเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” งบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 
2556   
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