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บทคัดย่อ 
 
ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์โบราณที่ว่าด้วยการจัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ

ดวงชะตาของคนซ่ึงมีผลกับการออกแบบสถาปัตยกรรมมาจนถึงปัจจุบันเน่ืองจากเจ้าของโครงการ
ส่วนใหญ่มีความเช่ือด้านฮวงจุ้ย จึงท าให้ศาสตร์ฮวงจุ้ยเข้ามาเป็นหน่ึงในเง่ือนไขส าหรับการออกแบบ  
แต่สถาปนิกส่วนใหญ่น้ันไม่มีความรู้ในด้านฮวงจุ้ย เมื่อน าศาสตร์ฮวงจุ้ยเข้ามาร่วมภายหลังจากการ
ออกแบบแล้วจึงท าให้ต้องมีการปรับแก้แบบให้มีความสอดคล้องกับค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญฮวงจุ้ย
หรือ ซินแส ที่เจ้าของโครงการเชิญมา งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาจัดท าโปรแกรมเสริมที่ใช้
ประเมินฮวงจุ้ย ให้กับโปรแกรมที่ใช้แนวคิด Building Information Modeling (BIM) หรือ
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ต าแหน่งทาง 
ฮวงจุ้ยที่ดีและน าเสนอให้สถาปนิกเพื่อใช้ช่วยในการออกแบบส่งผลให้สามารถลดเวลาในการแก้ไข
แบบและค่าใช้จ่ายในแก้ไขแบบสถาปัตยกรรมให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยได้ 

วิธีการวิจัยประกอบด้วยการศึกษาแนวโน้มของฮวงจุ้ยและวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบ   
ฮวงจุ้ยโดยการสัมภาษณ์สถาปนิกและซินแสเพื่อน าผลที่ได้มาใช้ก าหนดหลักการฮวงจุ้ยและประเภท
อาคารซ่ึงผลสรุปคือเลือกศึกษาหลักการฮวงจุ้ยอาคารที่พักอาศัยแล้วจึงท าการวิเคราะห์หลักฮวงจุ้ย
เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการเขียนโปรแกรม ศึกษาแนวโน้ม BIM และวิเคราะห์โปรแกรมที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเลือกโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ซ่ึงในงานวิจัยน้ีได้เลือกที่ใช้โปรแกรม ArchiCAD เป็น
โปรแกรมต้นในการพัฒนา จากน้ันน าข้อมูลทั้งหมดมาพัฒนาโปรแกรมเสริมที่ใช้ประเมินฮวงจุ้ย และ
ท าการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมที่พัฒนาขึ้น โดยท าการประเมินประสิทธิภาพ 2 ด้าน คือ 
ประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบฮวงจุ้ย และ ประสิทธิภาพด้านการใช้งานระบบ 
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ผลของการพัฒนาระบบประเมินฮวงจุ้ยน้ีน าไปสู่การน าเสนอแนวทางการใช้ข้อมูลใน
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารเพื่อใช้ประเมินและตรวจสอบกับหลักฮวงจุ้ยเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับ
สถาปนิกใช้ประกอบการออกแบบสถาปัตยกรรมตามหลักฮวงจุ้ย ซ่ึงส่งผลให้สามารถลดข้อขัดแย้ง
ระหว่างสถาปนิกและซินแส ลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการปรับแก้แบบสถาปัตยกรรมให้
ตรงกับหลักฮวงจุ้ยตามความต้องการของเจ้าของโครงการ และเก็บข้อมูลทางฮวงจุ้ยที่ใช้ออกแบบไว้
ใช้ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการอ่ืน ๆ ส าหรับอาคาร เช่น การซ่อมแซมต่อเติม หรือ บริหาร
จัดการอาคาร เป็นต้น 

 
ค าส าคญั: ฮวงจุ้ย, โปรแกรมเสริม, แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
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ABSTRACT 
 
Feng Shui is an ancient knowledge of balancing and aligning the energies 

of any given space/area to the environment and fates of people inhabiting it.  This 
belief is still be applied nowadays and thus affects architectural design process as 
the majority of project owners are Feng Shui believers. Therefore, it creates limitation 
to the design process. However, most of architects has no knowledge of Feng Shui. 
When implementing Feng Shui after the design process is completed, consequently 
causing layout adjustment to align with or follow the-project-owner-appointed 'Feng 
Shui specialist or 'Feng Shui Master'. This research aims to develop plug-in 'Feng Shui 
Analysis' feature to the existing BIM concept program or so called Building 
Information Modeling. This feature enhances the program to be able to evaluate and 
sort out 'Good' position/area  according to Feng Shui principles, then suggest to the 
architect to help during the design process. As a result, floor plan/layout adjustments 
are minimized. Thus, ultimately, time and cost of adjusting the architecture design to 
follow Feng Shui principles are reduced.  

Research methodologies consist of Feng Shui Trends study and Feng Shui 
checking method. By interviewing architects and 'Feng Shui Masters', the findings are 
used to create criteria according to Feng Shui priciples and decide  type of building 
to be studied. Then, study and analyze Feng Shui principles for computer 
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programing. Next, study the BIM trends and analyze its related programs to select the 
most suitable one to be further developed. This research has selected the 'ArchiCAD' 
as an initial program to be developed. Then use all information and findings to 
develop the 'plug-in' or the additional feature for Feng Shui analysis. Also, this 
research includes evaluation of the developed plug-in program in 2 aspects namely 
1) Feng Shui checking efficiency and 2) Plug-in program operating efficiency. 

The result of the development of Feng Shui Analysis Plug-in program has 
led to guidelines to the use of information from the Building Information Modeling to 
analyze and check requirement according to Feng Shui principle.  This information 
can support architects on the architectural design in order to align with Feng Shui. 
This can minimize conflicts between architects and Feng Shui Masters as well as time 
and cost for following Feng Shui by adjusting floor plan/layout, as per project 
owner's need. In addition, the information of Feng Shui based design can be kept for 
future use i.e. to support future decision process related to building such as 
renovation or building management, etc. 

 
 

Keywords: Feng Shui, Plug-in, BIM 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจาก
อาจารย์ ดร. ชาวี บุษยรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้ค าแนะน าแนวทางการศึกษา และให้ค าปรึกษา
ในทุก ๆ ด้านตลอดการท าวิทยานิพนธ์น้ี อาจารย์ ดร. ณฐวรรธน์ ร่มเย็น ที่ค่อยแนะน าให้ความรู้และ
ให้ค าปรึกษาในด้านหลักทฤษฏีฮวงจุ้ยต่าง ๆ และแนะน าแนวทางการประเมินระบบ ขอขอบคุณ        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย ที่
กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการเก็บข้อมูลวิจัย 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ภิญโญ พงศ์เจริญและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติที่ ช่วย
ติดต่อประสานงานหาผู้เ ช่ียวชาญมาประเมินระบบ ขอขอบคุณ อาจารย์พรชัยยศ น าชัยเจริญพร 
อาจารย์จุฑามาศ มณีฤทธิ์ อาจารย์คมเดช เธียรปรีชา และอาจารย์ด ารงชัย แท่นศรีเจริญ คณาจารย์ 
ฮวงจุ้ยจากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติที่ช่วยประเมินประสิทธิภาพระบบ  คุณโอภาส มิตรนรากร 
คุณชวิศา ฉายอินทร์ และผู้ให้สัมภาษณ์ท่านอ่ืนๆ ที่เ อ้ือเฟื้อในการให้สัมภาษณ์เก็บข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงในวิทยานิพนธ์น้ี ขอขอบคุณบริษัท แอพพลิแคด จ ากัด และพี่ ๆ โปรแกรมเมอร์ที่
เอ้ือเฟื้อให้ค าปรึกษาด้านการเขียนโปรแกรมเสริม ผู้วิจัยขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ภายใต้ “ทุนวิจัยทั่วไป” ตามสัญญาเลขที่ 
ทน 25/2559 

ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และให้การสนับสนุนแก่ผู้วิจัย รวมไปถึงพี่ๆ
เจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใน
ด้านต่าง ๆ ตลอดการศึกษา ขอบใจเพื่อนผู้อดหลับอดนอนอยู่เป็นเพื่อนกันในห้อง ป.โท ตลอดการท า
วิทยานิพนธ์ สดุท้ายน้ีขอขอบพระคุณ คุณแม่ และญาติพี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ให้ก าลังใจ
และให้ค าปรึกษาตลอดมา 

 
 
 นายธนภัทร เอกติชัยวรกุล 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคญัของปญัหา 

 
ปัจจุบันศาสตร์และศิลป์ในการจัดการสภาพแวดล้อมของชาวจีนโบราณที่ เรียกว่า   

ฮวงจุ้ยมีบทบาทในสังคมไทยในด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย  และวงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ    
ฮวงจุ้ยน้ันคือวงการออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรม เพราะหลักฮวงจุ้ยน้ันเป็นศาสตร์ที่พูดถึง 
ท าเลที่ต้ังเป็นส าคัญ ความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยจึงส่งผลกระทบในทุกๆด้านในวงการ ไม่ว่าจะเป็น รูปทรง  
งบประมาณ  ระยะเวลาการก่อสร้าง การจัดฟังก์ช่ันห้องต่าง ๆ หรือแม้แต่การจัดวางเฟอร์นิเจอร์  

นอกจากจากจะส่งผลกระทบต่อตัวสถาปัตยกรรมแล้วยังส่งผลต่อผู้บริโภคในการเลือก
ท าเลที่ตั้ง ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ และส่งผลต่อผู้ออกแบบ (สถาปนิก วิศวกร และมัณฑนากร) ในแง่ของ
การท างานหลายคร้ังที่สถาปนิกและผู้เช่ียวชาญฮวงจุ้ย (ซินแส) มีความเห็นไม่ตรงกันในเร่ืองการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม ท าให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างสถาปนิกและผู้เช่ียวชาญด้านฮวงจุ้ย เป็นสาเหตุ
ให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขแบบให้ตรงกับหลักฮวงจุ้ย ทางออกของข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
คือกลุ่มสถาปนิกและวิศวกรมีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรให้เจ้าของโครงการเชิญซินแสมาออก
ตรวจสอบและระบุข้อก าหนดไว้ก่อนแล้วจึงออกแบบหลีกเลี่ยงตามข้อห้ามต่าง ๆ ตามที่ผู้เช่ียวชาญ 
ฮวงจุ้ยแนะน า 

ในปัจจุบันมีผู้ผลิตโปรแกรมตรวจฮวงจุ้ยในสื่อต่าง ๆ มาเพื่อใช้ตรวจสอบและช่วยใน
การตัดสินใจซ้ือหรือออกแบบสถาปัตยกรรม แต่ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท าให้
เกิดความยุ่งยากส าหรับกลุ่มสถาปนิก วิศวกร และมัณฑนากรในการท างานเน่ืองจากต้องท างานข้าม
ระหว่างโปรแกรมการออกแบบและโปรแกรมตรวจสอบฮวงจุ้ย อีกทั้งโปรแกรมส่วนใหญ่เป็นโปรแกรม
ที่จ าเป็นต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านฮวงจุ้ยประกอบในการใช้งาน จึงไม่เหมาะที่สถาปนิกจะ
น ามาใช้งาน  

แนวความคิด BIM (Building Information Modeling) หรือแบบจ าลองรายละเอียด
สารสนเทศอาคาร ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีในวงการออกแบบและก่อสร้างที่มีแนวโน้มการใช้งานที่สูงขึ้นใน
ปัจจุบัน และมีการประเมินผลจากสถิติแล้วว่าเป็นเคร่ืองมือที่เพิ่มผลประกอบการให้กับองค์กรในด้าน 
ของเงินก าไร เวลาการท างาน การลดข้อผิดพลาด เป็นต้น โดย BIM มีหลักการท างานคือการสร้าง
โมเดล 3 มิติ และก าหนดรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมลงไปได้ BIM สามารถใช้รายละเอียดที่ถูก
บรรจุอยู่ในโมเดลในการค านวณหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ และตัว BIM น้ันมีช่องทางส าหรับนักพัฒนาให้
สามารถเขียนโปรแกรมเสริมให้เพิ่มขีดจ ากัดของโปรแกรมขึ้นได้  
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ภาพที่ 1.1 แสดงแผนภาพข้อดีของการใช้ระบบประเมินฮวงจุ้ยในการออกแบบ  
 
 วิทยานิพนธ์น้ีจึงศึกษาแนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมส าหรับเทคโนโลยี BIM 

(Building Information Modeling) เพื่อใช้ศักยภาพจากข้อมูลขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
มาค านวณ และช่วยให้สถาปนิกออกแบบให้สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ย ส่งผลให้สามารถลดเวลาในการ
แก้ไขแบบซ้ าซ้อนให้ตรงกับหลักฮวงจุ้ยในภายหลัง 

 
1.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1.2.1 ศึกษาวิธีการและแนวทางการประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารเพื่อช่วย
เป็นแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมให้ตรงกับหลักฮวงจุ้ย   

1.2.2 เพื่อจัดท าต้นแบบโปรแกรมเสริมที่ใช้กับแบบจ าลองสารสนเทศอาคารให้
สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมตามหลักฮวงจุ้ย 

1.2.3  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 

ลดระยะเวลาในการแก้
แบบและลดโอกาสเกิดการรือ้

ถอน 

ช่วยในการค านวณฮวงจุ้ย

ให้เกิดความผิดพลาดน้อย 
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1.3 สมมติฐานการวจิยั 

1.3.1 โปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยในแบบจ าลองสารสนเทศอาคารสามารถค านวณหลักการ
ทางฮวงจุ้ยเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบผังอาคารและสามารถแสดงผลข้อมูลทางฮวงจุ้ยประกอบการตัดสินใจ
ออกแบบได้โดยที่สถาปนิกไม่จ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางฮวงจุ้ยได้ 

1.3.2 ผู้ใช้โปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยในแบบจ าลองสารสนเทศอาคารมีความ
คิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพการแสดงผลที่ดีและมีประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ 

 
1.4 ขอบเขตการวจิยั 

1.4.1 โปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยในแบบจ าลองสารสนเทศอาคารสามารถค านวณ
หลักการทางฮวงจุ้ยและน าเสนอเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบผังอาคารให้สถาปนิกได้ 

1.4.2 โปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยในแบบจ าลองแบบจ าลองสารสนเทศอาคารใช้
หลักการค านวณแบบดาวเก้ายุค (เฮ่ียงคง ดาวตรง ยุค8) ในการค านวณและตรวจสอบ 

1.4.3 โปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยในแบบจ าลองแบบจ าลองสารสนเทศอาคารใช้
ส าหรับออกแบบผังอาคารที่พักอาศัย 1 ช้ัน 

1.4.4 โปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยในแบบจ าลองแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร
พัฒนาขึ้นส าหรับสถาปนิกที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรม ArchiCAD และไม่มีความรู้ด้านฮวงจุ้ย 
และเหมาะที่ใช้ส าหรับงานออกแบบที่มีหน้าบ้านขนานกับแนวด่ิงหรือแนวขวางของแผ่นงานเท่าน้ัน 

1.4.5 โปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยถูกประเมินประสิทธิภาพการตรวจฮวงจุ้ยโดย
ผู้เช่ียวชาญฮวงจุ้ย 3 ท่านและประเมินประสิทธิภาพการใช้งานโดยสถาปนิกที่สามารถใช้โปรแกรม 
ArchiCAD 10 ท่าน 

1.4.6 ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย เร่ิมต้ังแต่ เดือนสิงหาคม 2558  ถึงเดือน
มิถุนายน  2559 รวมระยะเวลา 11 เดือน 

 
1.5 ค าจ ากดัความในงานวิจยั 

“ฮวงจุ้ย” เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเร่ืองของการจัดการท าเลที่ต้ังและที่สถาปัตยกรรมให้
สอดคล้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ดวงชะตาคน ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหรือคนตาย และ
ค านวณเวลาฤกษ์ยามมงคลต่าง ๆ โดย ฮวงจุ้ย มักจะมีผลต่องานออกแบบสถาปัตยกรรม วิทยานิพนธ์
น้ีได้ศึกษาฮวงจุ้ยในแง่ของการจัดการท าเลที่ต้ังของคนเป็น โดยเน้นถึงส่วนที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดวาง
พื้นที่ ภายในอาคาร 
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“ผู้เชี่ยวชาญฮวงจุ้ย” หรือ “ซินแส” หมายถึง นักพยากรณ์หรือนักประเมินฮวงจุ้ย ผู้

ที่ศึกษาและมีความช านาญการใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ย อย่างแท้จริง  

 “แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM)” หมายถึง แนวคิดที่น าข้อมูลอาคารมาใส่ลงใน 
โมเดล 3 มิติเพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลอาคาร โดยข้อมูลที่ถูกน ามาใส่จะถูกสร้างความสัมพันธ์กัน
ระหว่างข้อมูลเพื่อลดข้อผิดพลาดส าหรับสถาปนิก และ วิศวกร 

“โปรแกรมเสริม  (Plug-in/Add-on)”หมายถึง โปรแกรมที่ เขียนขึ้นเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท างานกับโปรแกรมหลักให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นหรือเพิ่มคุณสมบัติพิเศษบางอย่างกับ
โปรแกรมหลักให้สามารถใช้ในงานที่เฉพาะเจาะจงได้ 

 
1.6 ประโยชนท์ี่ได้รับ 

1.6.1    โปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยในแบบจ าลองสารสนเทศอาคารสามารถให้
ข้อมูลทางฮวงจุ้ยกับสถาปนิกได้โดยที่สถาปนิกไม่จ าเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางฮวงจุ้ยมาก่อน 
โปรแกรมเสริมสามารถเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้สถาปนิกสามารถออกแบบการจัดวางผังอาคารตามหลัก
ของฮวงจุ้ยเบื้องต้นได้และ ตรวจสอบแบบอาคารกับกฎข้อห้ามทางศาสตร์ฮวงจุ้ย เพื่อช่วยลดเวลา
และข้อขัดแย้งกับซินแสได้   

1.6.2 โปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยในแบบจองลองสารสนเทศอาคารสามารถลดข้อ
ขัดแย้งระหว่างสถาปนิกและซินแสได้ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถได้แบบอาคารเร็วขึ้น และลดโอกาสเกิด
ข้อขัดแย้งกับทางฮวงจุ้ยในขั้นตอนก่อสร้างซ่ึงมีค่าใช้จ่ายสูง 

1.6.3 โปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยในแบบจองลองสารสนเทศอาคารสามารถลด
เวลาตรวจสอบและแก้ไขแบบให้กับซินแสซ่ึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดระหว่างที่คุยงานลดน้อยตามไป
ด้วย 
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1.7 กรอบความคดิในการด าเนนิการวิจยั 

1.7.1 การออกแบบและพัฒนาจัดท าโปรแกรมเสริม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เริ่มต้น 

ศึกษาแนวโน้มของฮวง
จุ้ยและวิธีท่ีใช้ในการ

ตรวจสอบฮวงจุ้ย      ซินแส 

ศึกษาและวิเคราะห์
หลักฮวงจุ้ย 

พัฒนาโปรแกรม 

โปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยใน 

BIM 

ศึกษาแนวโน้ม BIM 
และวิเคราะห์โปรแกรม

ท่ีเกี่ยวข้องกับ BIM 

ศึกษาภาษาและวิธีการ
เขียนโปรแกรมเสริมใน 

BIM 

เอกสาร งานวิจัย 
หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 

    สถาปนิก 

     ซินแส 

เอกสาร งานวิจัย 
หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสาร งานวิจัย 
หนังสือท่ี
เกี่ยวข้อง 

ผู้เชี่ยวชาญ 
(Programmer) 
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1.7.2 ประเมินผลโปรแกรมเสริม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ ประเมินประสิทธิภาพ

การตรวจฮวงจุ้ย 

    ซินแส 

โปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยใน 
BIM ท่ีถูกต้อง 

โปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยใน 
BIM 

ประเมินประสิทธิภาพ
ด้านการใช้งาน
โปรแกรมเสริม 

 สถาปนิก 

โปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยใน 
BIM ท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ใช่ 

ไม่ 

ใช่ 

   ปรับปรุงแก้ไข 

    ปรับปรุงแก้ไข 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วขอ้ง 

 
บทที่ 2 น้ีเป็นการศึกษา ค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและเป็นแนวทางในการ

จัดท าโปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยในแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร โดยสามารถแบ่งเป็นข้อมูลได้
ดังน้ี 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 ความส าคัญและผลกระทบที่เกิดจากฮวงจุ้ย 
2.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย 
2.1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
2.1.4 แนวโน้มและประสิทธิภาพของแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

2.2 ข้อมูลเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาแบบโปรแกรม 
2.3 วิเคราะห์โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1 โปรแกรมเสริมใน BIM 
2.3.2 โปรแกรมค านวณฮวงจุ้ย 

 
2.1 ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

2.1.1 ความส าคญัและผลกระทบที่เกดิจากฮวงจุย้ 
ฮวงจุ้ย หรือ เฟิงสุ่ย เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก

อาคารส าหรับ คนเป็น หรือ คนตาย โดยต้นก าเนิดน้ันมาจากประเทศจีน ต่อมาได้ถูกถ่ายทอดมายัง
ประเทศไทยผ่านคนจีนที่อพยพมาต้ังรกรากถิ่นฐานในประเทศไทย โดยปัจจุบันฮวงจุ้ยได้เข้ามา
บทบาทและมีผลกระทบในการด าเนินชีวิตของชาวไทย 

1) ผลกระทบต่อความเช่ือและวิถีชีวิต 
ฮวงจุ้ยน้ันเข้ามาผลอย่างมากกับความเช่ือของชาวไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ

กับชาวไทยเช้ือสายจีน กิตต์ิชูพงษ์ ฉัตรจรูณสิน (2555, น.161) ได้ศึกษาเร่ือง คุณค่าและอิทธิพลของ 
ฮวงจุ้ย ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย พบว่าฮวงจุ้ยมีบทบาทส าคัญกับชาวไทยเช้ือสายจีน
โดยเฉพาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายเพราะมีความเช่ือว่าฮวงจุ้ยมีผลท าให้กิจการเจริญรุ่งเรืองและ
ประสบความส าเร็จ  วรเทพ บุณฑริกมาศ และ ธนินท์รฐั รัตนพงศ์ภิญโญ (2555, น.52) ได้ศึกษาเร่ือง 
ความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของคนไทยเช้ือสายจีนเขตเทศบาลเมืองบ้าน
โป่ง จังหวัดราชบุรี ได้ผลการทดลองที่สอดคล้องกัน โดยพบว่าบุคคลที่เช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยเป็นชาวไทยเช้ือ
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สายจีน 70 เปอร์เซ็นต์และมีผลต่อการท าธุรกิจเพราะมีความเช่ือว่าฮวงจุ้ยจะสามารถท าให้กิจการ
ตลอดจนครอบครัวประสบความส าเร็จมีความเจริญรุ่งเรือง ทรงธรรม วศินชัย (2546) ได้ศึกษาเร่ือง 
ความสั มพันธ์ระหว่างความเ ช่ือเ ร่ืองฮวงจุ้ยกับพฤ ติกรรมการ ซ้ืออสังหา ริมท รัพ ย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยได้มีพบกระทบต่อชาวไทย เพราะในสังคมไทยตระกูล
และบุคคลที่มีเช้ือสายจีนจ านวนมากที่ประสบความส าเร็จในชีวิต มีฐานะที่ร่ ารวยและถูกนับหน้าถือ
ตา กลายเป็นผู้น าทางความคิดของคนไทยและบุคคลที่มีเช้ือสายจีนต่างมีความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยและ
แสดงความเช่ือต่อสาธารณะชนให้เห็น 

2) ผลกระทบต่อการเลือกซ้ือสถาปัตยกรรม 
 เมื่อฮวงจุ้ยน้ันเข้ามาในด้านความเช่ือและวิถีชีวิตแล้วจึงส่งผลกระทบต่อการ

เลือกซ้ือสถาปัตยกรรมด้วย เพราะฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักของการเลือกท าเลที่ต้ังโดยตรง  
ทรงธรรม วศินชัย (2546) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยกับพฤติกรรมการ
ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยน้ันมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์ใน
ระดับค่อนข้างสูงและเป็นความสัมพันธ์ไปในทางทิศทางเดียวกัน ธรรศ กติกาวงศ์ขจร และ สุชาติ เอ้ือ
ไตรรัตน์ (2557,บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านเด่ียวกรณีศึกษา : บริษัท         
เ อ็น.ซี. เ ฮ้าส์ ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) พบ ว่า ฮวงจุ้ยมีผลต่อกระบวนการ ตัดสินใจซ้ือบ้านเ ด่ียว                         
สุวิชชา ศรีสุนทรพินิต (2549, น.90) ได้ศึกษาเร่ืองทัศนคติของผู้บริโภคที่มีความต้องการซ้ือบ้านเด่ียว
ต่อฮวงจุ้ย กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณปิ่นเกล้า–พุทธมณฑล และได้ผลการศึกษาสอดคล้องกันว่าฮวงจุ้ยมี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียว และกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกเห็นด้วยกับหลักการ ฮวงจุ้ย
อย่างชัดเจนน้ันมีเช้ือสายจีน และเสนอให้สถาปนิกหรือเจ้าของโครงการจ าเป็นต้องศึกษาว่ามีหลักการ
ทางด้านฮวงจุ้ยเพื่อตอบสนองการใช้งานของกลุ่มผู้บริโภค 

3) ผลกระทบต่อการสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมน้ันถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความเ ช่ือเ ร่ืองฮวงจุ้ยอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะความเช่ือเรื่องฮวงจุ้ยน้ันแพร่หลายอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ผสุดี ทิพทัส 
(2555, น.182) ได้น าเสนอบทความฮวงจุ้ยในงานสถาปัตยกรรม ซ่ึงได้อธิบายถึงอาคารที่ถูกผลกระทบ
ของศาสตร์ฮวงจุ้ยว่าความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยมีผลต่อสถาปัตยกรรมในไทยต้ังแต่ พ.ศ.2475 เป็นต้นมา 
โดยยกตัวอย่างหลายอาคารเช่น ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สีลม ซ่ึงต้ังอยู่บนถนน 3 แยกเปรียบเหมือน
แม่น้ าที่ถาโถมเข้าหาอาคารจึงมีการออกแบบอาคารแก้เคล็ดด้วยการท าอาคารเป็นมุมแหลมคล้ายคลึง
กับเรือ 
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ภาพที่ 2.1 แสดงรูปห้างสรรพสินค้า โรบินสัน สีลมซ่ึงออกแบบอาคารให้มีลักษณะคล้ายเรือ ฮวงจุ้ยใน
งานสถาปัตยกรรม (น.185), โดย ผสุดี ทิพทัส, 2555 

 

นอกจากสถาปัตยกรรมในประเทศแล้วสถาปัตยกรรมในประเทศอ่ืนๆก็ถูก
ผลกระทบจากฮวงจุ้ยเช่นกันเช่น ประเทศฮ่องกง ที่ซ่ึงมีท าเลทางฮวงจุ้ยดีมากถือเป็นที่ใน อุดมคติ
เพราะรายล้อมไปด้วยภูเขาและน้ า อาคารที่พักอาศัย The Repulse Bay ซ่ึงต้ังอยู่ทางตอนใต้ของ
เกาะฮ่องกงเป็นอาคารที่ถูกออกแบบให้มีช่องโหว่กลางอาคารเพราะมีภูเขาอยู่ทางด้านหลังทางฮวงจุ้ย
เช่ือว่า พลัง ช่ี จะพัดจากภูเขาและไปเก็บยังน้ า ที่อยู่ด้านหน้าอาคารจึงต้องออกแบบให้มีรูกลาง
อาคารให้พลังสามารถไหลผ่านอาคารเพื่อไปยังทะเลได้ (Alice Truong,2553) อีกอาคารที่มีการ
ออกแบบโดยใช้ฮวงจุ้ยเพื่อท าลายคู่แข่งทางธุรกิจคือ ตึก Bank of China ซ่ึงใช้รูปทรงอาคารเป็น
ลักษณ์คล้ายใบมีดชีเข้าหาอาคารคู่แข่ง (ผสุดี ทิพทัส, 2555, น.185) ซ่ึงทางฮวงจุ้ยน้ันอาคารใดหัน
หน้าเข้ามุมแหลมของอาคารอ่ืนถือว่าไม่ดี 
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ภาพที่ 2.2 แสดงรูปอาคาร Bank of China ประเทศฮ่องกง ซ่ึงมีการใช้มุมแหลมอาคารเพื่อเชือด
เฉือนคู่แข่งหลักฮวงจุ้ย. ฮวงจุ้ยในงานสถาปัตยกรรม (น.188), โดย ผสุดี ทิพทัส, 2555 

 

4) ผลกระทบต่อการสถาปนิก วิศวกร และมัณฑนากร 

เ น่ืองจากฮวงจุ้ยมีผลอย่างมากในด้านความ เ ช่ือในการเลือกท า เลและ
สถาปัตยกรรมจึงท าให้สถาปนิก และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้รับผลกระทบจากฮวงจุ้ยไป
ด้วย บางคร้ังสถาปนิกต้องน ามาเป็นเคร่ืองประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบ ท าให้การ
ออกแบบมีความยากล าบากมากย่ิงขึ้น (ผสุดี ทิพทัส ,2555, น.190) และเน่ืองจากศาสตร์ความรู้
ทางด้านสถาปัตยกรรม และศาสตร์ความรู้ด้านฮวงจุ้ยต่างพูดถึงเร่ืองท าเลที่ต้ัง และการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเหมือนกัน บ่อยคร้ังที่ สถาปนิกและผู้เช่ียวชาญทางฮวงจุ้ยมีข้อขัดแ ย้งกันเน่ืองจาก
ความรู้และความเห็นไม่ตรงกัน เน่ืองด้วยข้อก าหนดทางสถาปัตยกรรมน้ันอธิบายและมีที่มาจากหลัก
วิชาการและเน้ือหาจากธรรมชาติรอบตัวแต่ฮวงจุ้ยมีมากกว่าน้ัน หลักหลายข้อเป็นหลักทางความเช่ือ 
ซ่ึงหาที่มาและเหตุผลไม่ได้ มีการถกเถียว่าฮวงจุ้ยเป็นเร่ืองของความเช่ือจนขาดเหตุผลหรือไม่ หลาย
คร้ังที่สถาปนิกออกแบบแล้วลูกค้ามาขอให้เปลี่ยนแบบตามที่ซินแสแนะน า (พงษ์เทพ โชติชัยชรินทร์ , 
2540, น.37) ผสุดี ทิพทัส ชัยบูรณ์ ศิริธนะวัฒน์ และวิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญได้ศึกษาผลกระทบต่อ
สถาปนิกหลัง พ.ศ.2540 (2549, 240-241) ได้กล่าถึงความคิดเห็นของสถาปนิกต่อศาสตร์ฮวงจุ้ยโดย
แบ่งเป็น 5 กลุ่มความคิดเห็นคือ 

(1) กลุ่มที่คิดว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยไม่เหมาะกับภูมิประเทศไทยเพราะมาจากประเทศจีน 
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(2) กลุ่มที่คิดว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยเกี่ยวกับการออกแบบจัดวางอาคารแต่ค าแนะน าของ
ซินแสมักจะขัดกับหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม จึงเห็นว่าซินแสควรให้
ค าแนะน าข้อห้ามมาก่อนที่จะเริ่มออกแบบ 

(3) กลุ่มที่ คิดว่าไม่ควรปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบตามที่ ซินแสแนะน าเพราะท าให้
งบประมาณเพิ่มขึ้น 

(4) กลุ่มที่คิดว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยมีผลในความเช่ือของเจ้าของโครงการ สถาปนิกจึงควร
เรียนรู้อย่างจริงจัง 

ร.ต.อ. อนุชา แพ่งเกษร ศึกษาเร่ือง บุพปัจจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวังของการ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามหลักฮวงจุ้ย (2552, น.142) อธิบายข้อคิดเห็นถึงทางออกใน
ปัญหาข้อพิพาทระหว่างสถาปนิกและผู้เช่ียวชาญฮวงจุ้ยว่าซินแสท าให้งานออกแบบล่าช้า  การท างาน
ซ้ าซ้อนเพราะปรับแบบบ่อยคร้ังท าให้เสียความรู้สึก ทางออกคือหากเจ้าของอาคารมีความเช่ือในฮวง
จุ้ยควรจะให้เรียกซินแสมาตรวจสอบและระบุข้อห้ามต่าง ๆ ก่อนออกแบบ สถาปนิกและวิศวกรจะ
หลีกเลี่ยงข้อห้ามต่าง ๆ ตามที่ซินแสบอกเพื่อลดเวลาการท างานที่ซ้ าซ้อน และลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ 

กรณศีกึษาผลกระทบของฮวงจุย้ต่อกระบวนการออกแบบและก่อสรา้ง 

งานวิจัยน้ีได้ยกกรณีศึกษาสถาปัตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัยที่มีผลกระทบ
จากฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จาก ศศิภา พูลบูลย์ (2556, น.38-56) 2 กรณีศึกษามาวิเคราะห์ คือ 

(1)  บ้านพักอาศัย 2 ช้ัน ขนาด 450 ตร.ม. 

(2) บ้านพักอาศัย 2 ช้ัน ขนาด 1000 ตร.ม. 

จากการวิเคราะห์พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อขัดแย้งจะรุนแรงขึ้นหาก
เกิดในช่วงการด าเนินการก่อสร้างและข้อขัดแย้งที่พบคือการจัดวางห้องผิดหลักฮวงจุ้ย ต าแหน่งเปิด -
ปิดประตู ผิดหลักฮวงจุ้ย ชัยภูมิภายนอกโดยรอบอยู่บนทางสามแพร่ง และระยะสัดส่วนมงคล 
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ภาพที่ 2.3 แสดงถึงผลกระทบของฮวงจุ้ยในกระบวนการการก่อสร้าง. ระบบวิเคราะห์แบบร่าง
สถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ย (น.36-56), โดย ศศิภา พูลบูลย์, 2556. 

 
2.1.2 ทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกับฮวงจุย้ 

“ฮวงจุ้ย” เป็นศาสตร์ที่คิดค้นด้วยชาวจีนโบราณว่าด้วยการวิเคราะห์และจัดการ
พื้นที่ ซ่ึงถูกถ่ายทอดมายังประเทศไทยจากการค้าและการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในไทยของชาวจีน 
ค าว่าฮวงจุ้ยน้ันมาจากค าว่า  เฟิงสุ่ย (風水) ในภาษาจีนกลาง “ลม” และ “น้ า”  ซ่ึงชาวจีนมีความ
เช่ือว่าพลังงานจากธรรมชาติน้ันเดินทางมากับลม และไปสะสมอยู่กับน้ า   พลังงานธรรมชาติที่ว่าน้ัน
ในทางฮวงจุ้ย เรียกว่า“ช่ี” ซ่ึงมีผลอย่างมากต่อการค านวณวิเคราะห์และจัดการพื้นที่ตามหลักของ 
ฮวงจุ้ย พลังช่ีเป็นพลังงานที่มองไม่เห็น และเคลื่อนที่ไปในสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกและ
โชคชะตาของมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นด้วยพลังธรรมชาติ (เสาวลักษณ์ ทองทับ, 2538, น.16) โดยช่ี น้ันมี
คุณสมบัติคล้ายคลึงกับของเหลวโดยจะไหลลงจากที่สูงสู่ที่ต่ า สภาพแวดล้อมมีผลต่อความเร็วในการ
ไหล เช่น พื้นที่บีบอัด ช่ีจะมีลักษณะพุ่งแรง สามารถไหลมารวมกันเป็นกลุ่มก้อนหรือไหลแยกออกจาก
กันได้ 

กิตต์ิชูพงษ์ ฉัตรจรูณสิน (2555 , น.1) ได้ศึกษาเร่ือง คุณค่าและอิทธิพลของ    
ฮวงจุ้ยที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับหลักฮวงจุ้ยในเชิงที่สอดคล้องไว้ว่า 
เป็นศาสตร์โบราณที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารจัดการพลังงานที่ เกิดจากลม น้ า  และพลังงาน
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซ่ึงพลังงานที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลก 
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ณัฐธิดา สุขมนัส (2539 , หน้า 17) ได้ศึกษาเร่ืองความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ยในวิถีชีวิต
ของชาวไทยเช้ือสายจีนในกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความหมายของฮวงจุ้ยว่าเป็น “ศิลปะแห่ง
สิ่งแวดล้อม”ที่เช่ือมโยงมนุษย์ และโชคชะตาของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา 

ฮวงจุ้ยอยู่ตรงกลางระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะซ่ึงมีอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้ง
ในทางดีและร้าย (ศศิภาพูลบูลย์, 2556, หน้า 6) เน่ืองจากฮวงจุ้ยเกิดจากการสังเกตและการเก็บสถิติ
ของชาวจีนโบราณจึงท าให้หลักฮวงจุ้ยหลายข้อตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลดีให้ที่อยู่อาศัย 
สามารถพิสูจน์ได้จริง งานวิจัยของ อ.ดร.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร ได้ทดลองน าหลักฮวงจุ้ยมาตรวจสอบ
ตามหลักวิทยาศาสตร์ผลที่ได้คือ หลักการบ้างข้อของฮวงจุ้ยตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ได้เช่นการวาง
ช่องเปิดอาคารที่ตรงกันน้ัน ในทางฮวงจุ้ยบอกว่าเป็นการท าให้พลังช่ีไหลเข้าและออกจากบ้านไว
เกินไปส่งผลไม่ดีต่อผู้อาศัย ซ่ึงในทางวิทยาศาสตร์น้ันการเปิดช่องเปิดช่องเปิดที่เป็นแนวตรงกัน ท าให้
ความเร็วของลมน้ันเร็วเกินอาจจะมีผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้ (อ.ดร.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร,2552 ,
หน้า204)   

 
ภาพที่ 2.4 แสดงความกดอากาศในกรณีที่ช่องเปิดตรงกันด้วยโปรแกรมจ าลองของไหล . สาระส าคัญ
เชิงวิทยาศาสตร์ในคติความเชื่อฮวงจุ้ย (น.204), โดย อ.ดร.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร, 2552 

 

และมีหลายหลักหลายข้อที่ตรงกับหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม กิติพงศ์    
จาติเกตุ (2546, หน้า 281) ได้ท าการวิจัยถึงเร่ืองหลักการออกแบบที่พักอาศัยกรณีศึกษาบริบท
ทาวน์เฮาส์ 2 ช้ันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้พบว่ามีหลักฮวงจุ้ยที่มีความสอดคล้องกับ
หลักออกแบบตามหลักการและเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์และสามารถใช้ได้กับบริบททาวน์เฮาส์ 52ข้อ 
คิดเป็น 22 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด 
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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฮวงจุ้ย 

หลักการใจความของฮวงจุ้ยน้ัน แบ่งเป็น ฟ้า คือ ฤกษ์ยาม เวลากาลเวลา หรือ 
ยุคสมัย ดิน คือชัยภูมิท าเลที่ต้ัง สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ และคน คือผู้อาศัย ท่าทางลักษณะ 
อุปนิสัย และ ดวงชะตา (วิศิษฐ์ เตชะเกษม, 2557) 

หลักหยินหยาง  ความสมดุลเกิดจากความเช่ือของชาวจีนสมัยโบราณที่เช่ือว่าทุก
สิ่งในจักรวาลล้วนแต่สมดุลกัน มีขาวย่อมมีด า มีแสงย่อมมีเงา การเพิ่มหรือลดสิ่งใดอีกสิ่งก็จะเพิ่มหรือ
ลดตามด้วย หลัก ฮวงจุ้ยน าหลักปรัชญาของหยิน-หยางเพื่อปรับสมดุลในชัยภูมิโดยการชักน าหลัก 
หยิน-หยางมาก าหนดรูปแบบของชัยภูมิให้ส่งผลดีต่อผู้อยู่อาศัย ( กิตต์ิชูพงษ์ ฉัตรจรูณสิน , 2551 , 
หน้า 36) โดยหลักหยินหยางมีผลกับการจัดวางห้อง 

อิทธิพลของดวงดาว ในศาสตร์ฮวงจุ้ยเช่ือว่าความส าคัญของการเคลื่อนที่โคจร
ของดวงดาวน้ันมีผลกับโลกเน่ืองจากโลกน้ันเป็นดวงเคราะห์ดวงหน่ึงในระบบสุริยะจักรวาลที่มีดวง
อาทิตย์เป็นศูนย์กลางหรือประธาน จึงถือว่าอยู่ในระบบเดียวกันมีผลกระทบถึงกันได้ โดยกระแส
แม่เหล็กน้ันเป็นแรงที่ดึงดูดดวงดาวต่างๆไว้ด้วยกันตามหลักดาราศาสตร์ (ศศิภาพูลบูลย์, 2556, หน้า 
18) โดยในทางฮวงจุ้ย อิทธิพลของดวงดาวจะมีผลกับการจัดวางต าแหน่งห้อง และต าแหน่งประตู 

การส่งเสริม และการเสื่อม ของห้าธาตุ   ตามต าราของฮวงจุ้ยน้ันเช่ือว่าดวง
ชะตาของคนก็แบ่งเป็นธาตุ 5 ธาตุ ได้แก่ ธาตุ ดิน น้ า ไม้ ไฟ และทอง (เหล็ก) ซ่ึงแต่ละธาตุส่งเสริม
หรือหักล้างกันเป็นวัฏจักร และหากศึกษาหลักฮวงจุ้ยให้ลึกซ้ึงแล้วธาตุต่าง ๆ ยังสามารถบ่งบอก ทิศ 
รูปลักษณ์ หรือความนัยอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย ซ่ึงทางฮวงจุ้ยน ามาพิจารณาว่าองค์ประกอบใดมีธาตุส่งเสริม
หรือหักล้างกับธาตุประจ าชะตาของผู้อาศัย  

ธาตุที่ส่งเสริมกัน เรียกว่า วัฎจักรก าเนิดโดย เช่ือว่า ธาตุไม้ก่อให้เกิดธาตุไฟ ธาตุ
ไฟก่อให้เกิดธาตุดิน ธาตุดินก่อนให้เกิดธาตุทอง (โลหะ) ธาตุทองก่อให้เกิดธาตุน้ า และธาตุน้ า
ก่อให้เกิดธาตุไม้ เป็นวัฏจักรวนเวียนส่งเสริมซ่ึงกันและกัน แต่การส่งเสริมที่มากเกินไปในทางฮวงจุ้ยก็
เป็นสิ่งไม่ดี หรือส่งเสริมน้อยไปก็ไม่เกิดผลต่อกระท าอย่างพอดี 
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ภาพที่ 2.5  แสดงแผนภาพ วัฎจักรก าเนิดหรือส่งเสริมของธาตุทั้ง 5 ในหลักฮวงจุ้ย 

 

ธาตุที่ส่งผลหักล้างต่อกันเรียก วัฎจักรหักล้างโดยเช่ือว่า ธาตุไม้น้ัน ท าลาย (ดูด) 
ธาตุดิน ธาตุดิน ท าลาย (ซึมซับ) ธาตุน้ า ธาตุน้ า ท าลาย (ดับ) ธาตุไฟ ธาตุไฟ ท าลาย (หลอม) ธาตุ
เหล็ก ธาตุเหล็ก ท าลาย (ตัด) ธาตุไม้ วงจรอุบาทว์น้ันมีไว้ให้ระวังสิ่งได้อาจจะเป็นผลเสียต่อชะตาชีวิต 

 

 
ภาพที่ 2.6  แสดงแผนภาพ วัฎจักรหักล้างของธาตุทั้ง 5 ในหลักฮวงจุ้ย 
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นอกจากน้ีธาตุในหลักฮวงจุ้ยยังมีความสัมพันธ์กับทิศทั้ง 8 ทิศโดยมีความสัมพันธ์
ดังน้ี 

เหนือ =   น้ า   
ใต้ =   ไฟ 
ตะวันออก  =   ไม้ใหญ่  
ตะวันตก  =   ทอง 
ตะวันออกเฉียงเหนือ =   ดิน  
ตะวันตกเฉียงใต้ =   ดินใหญ่ 
ตะวันออกเฉียงใต้  =   ไม้  
ตะวันตกเฉียงเหนือ  =   ทองใหญ่ 

แต่ละธาตุจะมีลักษณะไม่ว่าจะเป็น สี หรือ รูปทรง แตกต่างกันไปซ่ึงสามารถน า
หลักลักษณะของธาตุต่างไปประกอบการออกแบบให้เกิดลักษณะส่งเสริมกับธาตุดวงชะตาของตนเอง
ได้ ลักษณะของธาตุต่าง ๆ ตามตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่ 2.1 
 
แสดงลักษณะทางกายภาพของธาตุต่าง ๆ ในฮวงจุ้ย 

ธาต ุ วตัถุธาต ุ ส ี รูปทรงวตัถ ุ

ดิน 
ดิน หิน รูปปั้น ดินเผา เซรามิค 
คริสตัล (ธรรมชาติ) 

สีเหลือง ส้ม น้ าตาล ครีม อิฐ สี
แทน 

สี่เหลี่ยม 

ทอง 
สิ่งของที่เป็นโลหะทุกชนิด 
สิ่งของที่มีความแวววาว 

สีขาว เงิน ทอง ทรงกลม หรือปากเปิด 

น้ า น้ าพุ ตู้ปลา น้ าตก ทะเล คลอง สีฟ้า น้ าเงิน ด า ลูกคลื่น หรือต่อเน่ือง 

ไม้ ต้นไม้ ดอกไม้ สีเขียว (แก่ และอ่อน) สูง หรือยาว 

ไฟ หลอดไฟ โคมไฟ พลาสติก สีแดง ม่วงแดง ชมพู 
สูงแหลม หรือ
สามเหลี่ยม 

หมายเหตุ. จาก The Five Element Episode1 (น.100) โดย เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์, 2554 
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ภาพที่ 2.7  แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างทิศทั้ง 8 กับธาตุทั้ง 5 ในหลักฮวงจุ้ย  
 
หลักการวิเคราะห์ ค านวณฮวงจุย้ 
(1) หลักการวิเคราะห์จากลักษณ์กายภาพ วิเคราะห์โดยแจกแจงเหตุผลตาม

สัญลักษณ์คือ มังกรเขียว เสือ ขาว หงส์แดง โดยตัวแปรส าคัญในการตัดสินท าเล คือต าแหน่งและ
รูปทรงของเนินเขา ต าแหน่งแม่น้ าและทิศทางการไหลของน้ า การหันหน้าตามทิศทาง หลักการ
วิเคราะห์จากลักษณะทางกายภาพยังต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางกายภาพที่มีผลกระทบกับการอยู่
อาศัย เช่น การถูกมุมแหลมของอาคารอ่ืน ช้ีเข้าหาอาคารเป็นสิ่งที่ถือว่าไม่ดี หรือการนอนใต้คานจะ
พลังถูกกดทับไม่ดีต่อสุขภาพ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.8 แสดงท าเลที่ดินในอุดมคติตามหลักฮวงจุ้ย. จาก FENGSHUI: Its Application in 
Contemporary Architecture (น.27), โดย Teh Tien Yong, 2531 

 

(2) หลักการวิเคราะห์จากเข็มทิศวิเคราะห์จากการอ่านและวิเคราะห์เข็มทิศ 
ฮวงจุ้ย (หลอแก) ซ่ึงมีวิธีอ่านที่ซับซ้อนและต้องตีความสัญลักษณ์ เช่น องค์ประกอบ “ดวงดาว” และ
ทิศทาง หลักการน้ีได้พัฒนามาจาก คัมภีร์อ้ิจิง ซ่ึงเป็นรากฐานด้ังเดิมของทั้งปรัชญากังฟู และเต๋า โดย
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หลักการน้ีจะเน้นการค้นหาทิศทางที่สัมพันธ์กับดวงของมนุษย์ เช่น ทิศทางที่มีความรุ่งเรืองในแต่ละ
ยุค หรือการดู 8 ทิศ 8 ปฏิกิริยา เป็นต้น 

(3) หลักการวิเคราะห์แบบฮวงจุ้ยหมวกด า เป็นศาสตร์ที่ผสานเข้ากับความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียม ทฤษฎีทางปรัชญา พิธีกรรม และระเบียบ วิธีจากหลายประเทศ รวมถึงศาสตร์เวทย์
มนต์คาถา สิ่งลี้ลับ และพิธีกรรต่างๆเช่นการ ท่องมนต์  และการเขียนยันต์จากทิเบต เป็นต้น          
(ศศิภา พูลบูลย์,2556, น.26) 

ฮวงจุ้ยแบบด้ังเดิมน้ันเน้นการจัดการเกี่ยวกับพลังธรรมชาติและบริบทโดยรอบ
โดยจะใช้หลักการดูกายภาพของชัยภูมิมาประกอบกับการค านวณองศาและทิศทางมาประกอบการ
พิจารณาพื้นที่  และจะไม่มีการใช้อุปกรณ์เคร่ืองไม้เคร่ืองตกแต่งมาประกอบการจัดฮวงจุ้ย ซ่ึงใน
ปัจจุบันมีให้พบเห็นได้โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น คริสตัล มั งกรเรซ่ิน หรือกระจกแปดเหลี่ยม เป็นต้น 
สาเหตุที่ ฮวงจุ้ยในยุคหลังน้ันมีสิ่งเหล่าน้ีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะคนส่วนใหญ่นิยมสิ่งที่ส าเร็จรูปรวดเร็ว 
(กิตต์ิชูพงษ์ ฉัตรจรูณสิน, 2551, หน้า 11) 

หลักการไม้บรรทดัฮวงจุย้ 

ฮวงจุ้ยน้ันมีมีหลักการวิเคราะห์ระยะของสิ่งของและประตูหน้าต่างคือหลักการไม้
บรรทัดฮวงจุ้ยหรือ ไม้บรรทัดหลู่ปัง โดยมีหลักการตายตัว และมีความสอดคล้องกันในหลายส านัก 
โดยมีจะแบ่งระยะ เป็น 8 ช่วง มีสิ้นสุดช่วงที่ 8 จะเร่ิมที่ช่วงที่ 1 ใหม่ ซ่ึงแต่ละช่วงจะมีความหมายดี-
ร้ายต่างกัน ใช้ส าหรับวัดขนาดบานประตูหน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ส าคัญในบ้านเช่น โต๊ะท างาน หรือ 
เตียงนอน เป็นต้น (ทวิณัฐ ค าพันธ์ ,2556) แม้หลักการน้ีเป็นหลักการที่ ซินแสส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้
ประกอบการตรวจฮวงจุ้ย (So P.,2556) แต่ก็ยังมีซินแสบางท่านใช้ในการตรวจฮวงจุ้ยและก็ส่งผลต่อ
การปรับแก้แบบของสถาปนิก (ศศิภา พูลบูลย์,2556) 

หลักการค านวณแบบดาวเกา้ยคุ 

ฮวงจุ้ยน้ันมีมีหลักการวิเคราะห์ภูมิลักษณ์หลายหลักการ แล้วแต่ความถนัดของ
ซินแส หลักการที่ซินแสนิยมใช้ประกอบการพิจารณาในปัจจุบันกันอย่างแพร่หลายคือ หลักการ
ค านวณต าแหน่งทิศทางที่เรียกว่า ดาวเก้ายุค (โอภาส มิตรนรากร, 2558)  โดยหลักการดังกล่าวได้
แบ่งยุคสมัยในโลกเป็น 9 ยุค ยุคละ 20 ปี เมื่อครบ 9 ยุคแล้วจึงเร่ิมใหม่เป็นวัฏจักร นับปีตามปฎิทิน
จีน (เริ่มปีใหม่ ณ วันที่ 4 ก.พ.) เช่ือว่า ทิศมงคลแต่ละยุคมีทิศไม่เหมือนกัน 
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ยุคที่ 1  พ.ศ. 2407-2426 

ยุคที่ 2  พ.ศ. 2427-2446 

ยุคที่ 3  พ.ศ. 2447-2466 

ยุคที่ 4  พ.ศ. 2467-2486 

ยุคที่ 5  พ.ศ. 2487-2506 

ยุคที่ 6  พ.ศ. 2507-2526 

ยุคที่ 7  พ.ศ. 2527-2546 

ยุคที่ 8  พ.ศ. 2547-2566 

ยุคที่ 9  พ.ศ. 2567-2586 

ขั้นตอนการค านวณ 

(1) ใช้เข็มทิศหรือหล่อแกในการวัดองศาว่าหลังบ้านหันไปทางทิศใดแล้วน า
องศาที่ได้น ามาใช้หาดาว 

(2) แบ่งแปลนบ้านเป็นตาราง 9 ช่อง แล้วน าเลขที่องศาได้จากหล่อแกมา
ค านวณหาเลขดาวน้ า ดาวภูเขา เพื่ออ่านค่าว่าแต่ละต าแหน่งในตารางเก้าช่องน้ัน ช่องไหนควรวาง
กิจกรรมที่น่ิง ช่องไหนควรวางกิจกรรมที่เคลื่อนไหว โดยหาดาวน้ าและดาวภูเขาน้ันมีแบบตาราง
ส าเร็จอยู่แล้ว ซ่ึงแต่ละส านักจะมีข้อมูลที่ตรงกันในส่วนที่เป็นตารางดาวตรง 

 
ภาพที่ 2.9 แสดงแผนภาพการอ่านตารางดาว 9 ยุค 
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(3) อ่านค่าดาวน้ าและดาวเขาในแต่ละต าแหน่งในตารางโดย ดาวน้ าจะแทนใน
เรื่องโชคลาภ และดาวเขาจะแทนในเร่ืองบารมี โดยดาวน้ า-ดาวเขาที่มีก าลังส่งเสริมมาก คือดาวที่มี
เลขเท่ากับดาวประจ ายุค ในยุคปัจจุบัน (2558) อยู่ในยุค 8 ดังน้ันดาวที่ส่งเสริมในด้านที่ดีคือดาวที่
เป็น เลข 8 ดาวที่ส่งเสริมรองลงมาคือดาวถัดจากดาวประจ ายุค ในยุคปัจจุบัน (2558) อยู่ในยุค 8 
ดังน้ันดาวที่ส่งเสริมในด้านที่ดีรองลงมาคือดาวที่เป็นเลข 9 ต าแหน่งที่เป็นดาวเสื่อม คือดาวที่เป็นเลข
ถอยจากดาวประจ ายุค ซ่ึงยุค 8 ดาวเสื่อมคือดาวที่มีเลข 7  ต าแหน่งน้ีควรวางสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามกับ
คุณลักษณะของดาว คือหากเป็นดาวน้ า ที่เดิมควรเคลื่อนไหวก็ปรับให้เป็นน่ิง หากเป็นดาวภูเขาที่เดิม
ควรน่ิงก็ควรให้เคลื่อนไหว ดาววิบัติคือดาวที่มีเลข 5 ซ่ึงหากดาวใดที่มีเลข 5 จะเป็นต าแหน่งเสียไม่
ควรวางต าแหน่งห้องส าคัญไว้ ณ ต าแหน่งน้ี (เกรียงไกร บุญธกานนท์, 2549 , หน้า 56-58) 

 
ตารางที่ 2.2 
 
แสดงผลของดาวน  าและดาวเขาในหลักการดาว 9 ยุค 

หมายเหตุ. จัดท าโดยผู้วิจัย, 2558 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง
เลขดาว ผลดี-ร้าย 

ลักษณะการจัด 

ดาวน้ า ดาวเขา 

8 ดีมากที่สุด ต้องจัดให้เคลื่อนไหว ต้องจัดให้น่ิง 
9 ดีมาก ควรจัดให้เคลื่อนไหว ควรจัดให้น่ิง 
1 ดี ควรจัดให้เคลื่อนไหว ควรจัดให้น่ิง 
7 ไม่ดี เป็นดาวเสื่อมควรจัดให้น่ิง เป็นดาวเสื่อมควรจัดให้เคลื่อนไหว 
5 ไม่ดี เป็นดาวเสีย ไม่ควรมีห้องส าคัญต้ังอยู่ 
2 ไม่ดี เป็นดาวเสีย ไม่ควรมีห้องส าคัญต้ังอยู่ 
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ตารางที่ 2.3 
 
ความหมายของแต่ละเลขในหลักดาวเก้ายุค ยุคที่ 8 

หมายเหตุ. Flying Star Feng Shui Made Easy (น.84). Twicken D.., 2543 
 

หลักดาว 9 ยุคน้ันในแต่ละยุคก็จะมีแบบผังตายตัวในการก าหนด ดาวเขาและ
ดาวน้ าที่ตายตัวในแต่ละทิศ และแต่ละทิศจะแยกออกเป็น 3 ขุนเขากินรัศมี ขุนเขาละ 15 องศา โดย
ขุนเขาที่ 1 จะใช้แบบผังที่แตกต่างกับขุนเขาที่ 2-3  รวมทั้งสิ้น 8 ทิศจะมีผังดาวทั้งหมด 16 ผังดาว 
ในแต่ละยุค ซ่ึงข้อมูลจะคล้ายกันในทุกส านัก 

 
ภาพที่ 2.10 แสดงการเปรียบเทียบ ผังดาวจากต่างส านัก 

ต าแหน่ง
เลขดาว 

ธาต ุ ความหมายของตัวเลข 

1 น้ า ปัญญา  เงิน 
2 ดิน ป่วย  ยากล าบาก  ความเดียวดาย 
3 ไม้ วิวาท  แย่งชิง 
4 ไม้ การศึกษา  เสน่ห์ 
5 ดิน โรคภัย  มหันตภัย 
6 ทอง ความเป็นผู้น า  ความส าเร็จ 
7 ทอง โจร  หลั่งเลือด  ปัญหา  อุบัติเหตุ 
8 ดิน โชคลาภ  ครอบครัวและบุตรหลานดี 
9 ไฟ เติบโต  ความส าเร็จ  มงคล 
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ภาพที่ 2.11 แสดงการแบ่งขุนเขาของทิศทั้งแปด 1 ขุนเขากินบริเวณ 15 องศา 

 
2.1.3 ทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกับแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

“แบบจ าลองสารสนเทศอาคารหรือ Building Information Modeling (BIM)” 
เป็นแนวคิดที่น าข้อมูลของอาคารมาผนวกรวมไว้กับโมเดล 3 มิติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้าง
และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการรวบรวมแบบ และเป็นแนวคิดและเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีส่วนช่วยในทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบและการก่อสร้างอาคารต้ังแต่
การริเร่ิมโครงการไปจนถึงการบริหารอาคารหลังสร้างเสร็จ  (โชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ และ วีรภัทร   
ไตรทิพเทวินทร์, 2558, น.1) BIM ถือเป็นแนวคิดที่มีรากฐานการพัฒนาของการออกแบบและบันทึก
ข้อมูล เพื่อให้สามารถน าเอาข้อมูลต่างๆน้ันมาใช้วิเคราะห์ผลงานออกแบบได้ (ธนัชชา สุขขี, 2552,  
น.2) องค์กรวิจัยและวิเคราะห์ด้านการก่อสร้าง แมคกรอฮิลล์ (MCRA, 2552, น.4) ได้ให้ความหมาย
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารว่า หมายถึงกระบวนการสร้างข้อมูลช้ินส่วนสามมิติที่ สามารถค านวณ
ขนาดและหาปริมาณได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนสามารถใช้ได้ในทุกขั้นตอนของการด าเ นินงาน องค์กร
National BIM Standard (BuildingSMARTalliance,2553) ได้ให้ค าก าจัดความของ BIM ว่าเป็น
การแสดงผลแบบดิจิตอลถึงข้อมูลทางกายภาพและคุณสมบัติขององค์ประกอบอาคาร ซ่ึงท าหน้าที่ 
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ระบุข้อมูลทรัพยากรของอาคารและเป็นตัวแปรมาตรฐานที่ช่วยในการตัดสินใจกับกระบวนการต่างที่
เกิดขึ้นระหว่างช่วงชีวิตของอาคาร (ภาพที่ 2.1.3-1) และ BIM ยังเป็นมาตรฐานในการที่งานร่วมกัน
ของผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย 

 

ภาพที่ 2.12 แสดงคุณสมบัติของ BIM ที่มีต่อกระบวนการต่างๆระหว่างช่วงชีวิตของอาคาร, จาก BIM 
– A Collaborative Approach to Working, โดย Aliya Jennifer, 2555 

 

ในแง่ของเทคโนโลยี BIM เป็นเทคโนโลยีที่เก็บข้อมูลไว้ในแบบจ าลอง 3 มิติเผื่อ
เป็นข้อมูลให้กับกระบวนการก่อสร้างทั้งข้อมูลในส่วนกราฟิก 2 มิติและ 3 มิติ และยังเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่
กราฟิก เช่น ข้อมูลผู้ผลิต ขนาด ระยะ สี วัสดุ เป็นต้น (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
,น.2, 2558) อีกทั้งจับคู่ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ประตูต้องอยู่บนผนัง  ผังแปลน รูปด้าน และ
รูปตัดต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน เป็นต้น เปรียบเทียบกับ CAD (Computer Aided Design) 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ช่วยในการเขียนแบบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ สิ่งที่ท าให้ BIM แตกต่างกับ 
CAD น้ันคือ การเช่ือมกันของข้อมูลเช่น แบบผัง รูปด้าน และรูปตัดของ CAD จะเป็นอิสระต่อกัน ท า
ให้เกิดข้อผิดพลาดจากข้อมูลไม่ตรงกันได้ ในขณะที่ BIM น้ันมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง แบบ
แปลน รูปด้านและรูปตัด การแก้ไขข้อมูลที่จุดหน่ึงอีกจุดหน่ึงก็จะถูกแก้ไขตามลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
(Azhar, Khalfah and Maqsood,2012) 

BIM ท าให้กระบวนการในการท างานของสถาปนิกและวิศวกรเปลี่ยนไปโดย 
กระบวนการที่เกิดจาก BIM น้ันจะเน้นการสื่อสารและการท างานร่วมกันของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น 
สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา และผู้จัดจ าหน่ายวัสดุ ท าให้งานที่ออกมาเกิดข้อขัดแย้งน้อยลง โดย UK 
Department of Business Innovations and Skills (BIS) ได้แบ่งระดับการประยุกต์ใช้งานของ 
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BIM เป็น 4 ระดับ จากระดับ 0 ถึงระดับ 3 (ภาพที่ 2.1.3-3) ซ่ึงระดับการประยุกต์ใช้งานจะอยู่ที่
ระดับที่ 1 และระดับที่มีประโยชน์อย่างมีนัยส าคัญอยู่ที่ระดับที่ 2 (Atul Porwal and Kasun N. 
Hewage,2556, น.205) The American Institute of Architects (AIA) ได้ให้ระดับความสมบูรณ์
ของโมเดล BIM หรือ Level of Detail (LOD) (ภาพที่ 2.1.3-4) โดยเร่ิมที่ ระดับต่ าสุดอยู่ที่ 100 และ
ระดับสูงสุดอยู่ที่ 500 (AIA,2555) 

 
ภาพที่ 2.13 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการท างานแบบทั่วไป และท างานโดยใช้ BIM 
จาก Building Information Modeling : Now and Beyond , โดย Salman Azhar et al. , 2555 

 

 
ภาพที่ 2.14 แสดงการประยุกต์ใช้งาน BIM. จาก Building Information Modeling (BIM) 
partnering framework for public construction projects, โดย Atul Porwal and Kasun N. 
Hewage , 2556 

 

 
ภาพที่ 2.15 แสดง Level of Detail ของโมเดล BIM. จาก Integrated Project Delivery: A 
Guide, โดย The American Institue of Architecture (AIA) , 2555 
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2.1.4 แนวโนม้และประโยชน์ของการใชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

“แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร” มีแนวโน้มการใช้งานที่สูงขึ้น ในอเมริกาเหนือ 
ในปี พ.ศ. 2550 มีการใช้งานอยู่ในระดับ 28%  ในปี พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 49% และในปี พ.ศ.
2555เพิ่มขึ้นเป็น 71%ตามล าดับ (MCRA, 2555, น.6) จากการส ารวจบริษัทในประเทศอังกฤษ 
ปัจจุบันบริษัทที่ใช้ BIM อยู่ 50% และอีกปีจะเปลี่ยนมาใช้ BIM 83%  และการประยุกต์ใช้ BIM อยู่
ในระดับที่ 2 โดยแบ่งตาม UK Department of Business Innovations and Skills  คิดเป็น  59% 
โดยเพิ่มจากปี พ.ศ. 2556 ขึ้นมา 8% (NBS,2558, น.10) 

ในปี 2558 สมาคมสถาปนิกสยาม ได้จัดท าหนังสือ BIM Guideline เพื่อส่งเสริม
ให้สถาปนิกไทยน า BIM ไปใช้ในวงการออกแบบมากย่ิงขึ้น เป็นการพัฒนาระดับสถาปนิกไทยให้
ทัดเทียมกับสถาปนิกต่างชาติ และได้จัดท าหนังสือเปรียบเทียบมาตรฐาน BIM ของแต่ละประเทศขึ้น 
เพื่อศึกษาหามาตรฐานกลางที่จะน ามาใช้กับประเทศไทยในการควบคุมคุณภาพในการใช้งาน BIM 
(ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ และวีรภัทร ไตรทิพเทวินทร์, 2558, น.89)  

ธนันนท ปิติชูวงษ์ได้ศึกษาเร่ืองการใช้แบบจ าลองรายละเอียดข้อมูลอาคารในงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม  บทเรียนจากประเทศสิงคโปร์ (2557, น.161) ได้ผลว่า ด้านการบริหารเวลา
และงบประมาณโครงการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับโครงการที่ใช้ CAD ร้อยละ 18 และร้อยละ 18.75 
ตามล าดับ และเสนอว่าประเทศไทยควรออกแบบนโยบายบังคับใช้ BIM ในงานสถาปัตยกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จากการส ารวจประโยชน์ของ BIM ในประเทศไทย
น้ันยังไม่สามารถใช้ BIM ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ นัก  โดยประโยชน์ที่เด่นที่สุดของ BIMใน
ประเทศไทยคือ การลดข้อขัดแย้งของแบบและค านวณประมาณวัสดุ (พีรพัฒน์ วณิชลักษมี , 2553,น.
199) ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์ ได้ศึกษาเปรียบเทียบข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ BIM กับ เทคโนโลยี 
CAD (2556,น.76) โดยได้ผลการศึกษาว่า เทคโนโลยี BIM มีข้อผิดพลาดจากการท าแบบน้อยกว่า 
เทคโนโลยี CAD 61 จุดคิดเป็น 54.46 เปอร์เซ็นต์ และใช้ต้นทุนน้อยกว่า CAD 

สัดส่วนการใช้งานและการเป็นที่รู้จัก BIM บริษัทที่ใช้งาน มี 23.81 เปอร์เซ็นต์
และบริษัทรับเหมาที่ใช้งาน 19.35 เปอร์เซ็นต์ แต่การส ารวจแนวโน้มที่จะมีการประยุกต์แบบจ าลอง
สารสนเทศอาคารส าหรับอุตสาหกรรมการออกแบบและรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยจะเพิ่มมาก
ขึ้น คิดเป็น 44.44 เปอร์เซ็นต์ (ธนัชชา สุขขี,2554,น.94) 

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ BIM น้ันคือ เพิ่มผลก าไร 52% ลดการฟ้องร้อง 50%  
และลดเวลาการท างาน 60% จากการส ารวจในอเมริกาเหนือ (MCRA, 2555, น.18) 



26 

 
ภาพที่ 2.16 แสดงเปอร์เซ็นต์ประโยชน์ของการใช้งาน BIM ในอเมริกาเหนือ. จาก The Business 
value of BIM in North America (น.19), โดย MCRA, 2555 

 

จากการส ารวจข้อดีของ BIM โดยองค์กร BRANZ และ Building and 
Constraction Productivity Partnership (2556) ได้ผลสรุปว่า 75% ของผู้ใช้งานคิดเห็นว่า BIM 
ช่วยในการสื่อสารระหว่างทีมงาน 57% ของนักออกแบบคิดเห็นว่า BIM สามารถลดข้อผิดพลาดใน
ระหว่างกระบวนการออกแบบ 65% ของผู้รับเหมาคิดเห็นว่า BIM ช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อนและลด
ค่าใช้จ่ายได้ และ 62%ของเจ้าของโครงการคิดเห็นว่า BIM เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับผลตอบรับ  
Salman Azhar ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการใช้ BIM (2011,241-252) ซ่ึงยกกรณีศึกษา
มา 2 ตัวอย่างดังน้ี 

กรณศีกึษาที่ 1 : Aquarium Hiilton Garden Inn Project, Atlanta, Georgia 

โปรเจคน้ีแม้ไม่ได้ใช้ เทคโนโลยี BIM ในการออกแบบ แต่โปรเจคน้ีใช้ BIM ใน
กระบวนการออกแบบและก่อสร้างงานระบบซ่ึงตรวจพบข้อขัดแย้งในการออกแบบ 55 ข้อ และตรวจ
พบข้อขัดแย้งในกระบวนการก่อสร้าง 590 ข้อ ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปได้ $801,565 และลดเวลาใน
การด าเนินการไปได้ 1,143 ชม. 
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ตารางที่ 2.4 
 
แสดงผลสรุปค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงได้จากการประยุกต์ใช้ BIM ในกรณีศึกษาที่1  

กระบวนการ 
ข้อขดัแยง้ที่
พบ 

ประมาณคา่ใชจ้า่ยที่
เกิดขึน้จากข้อขดัแยง้ 

ประมาณเวลาที่เกดิจากข้อขดัแยง้ 

ขั้นตอนการ
ออกแบบ 

55 ข้อ $ 124,500 - 

ขั้นตอนการ
ก่อสร้าง 
(MEP) 

590 ข้อ $677,064 1,143 ชม. 

รวม 645 ขอ้ $801,565 1,143 ชม. 

หมายเหตุ. จาก Building Information Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risk, and 
Challenges for the AEC Industry (น.245), โดย Salman Azhar, 2554  
 

กรณศีกึษาที่ 2 : Savannah State University, Savannah, Georgia 

โปรเจคน้ีได้ใช้เทคโนโลยี BIM ช่วยในการประมาณราคาของอาคารที่ออกแบบ
เพื่อเลือกสรรแบบสถาปัตยกรรมที่มีพื้นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและราคาก่อสร้างอยู่ในงบประมาณ 
โดยสรุปแล้วแบบที่ตรงกับข้อจ ากัดที่สุดคือ แบบที่ C 
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ภาพที่ 2.17 แสดงข้อจ ากัดของโปรเจคและข้อมูลของแบบร่างแต่ละแบบ. จาก Building 
Information Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risk, and Challenges for the AEC 
Industry (น.246), โดย Salman Azhar, 2554 

 
2.2 ข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรม 

โปรแกรมแบบจ าลองสารสนเทศอาคารในประเทศไทยที่เป็นที่นิยมคือโปรแกรม Revit 
ผลิตโดย Autodesk และ ArchiCAD ผลิตโดย Graphicsoft ซ่ึงทั้งสองโปรแกรมมีข้อดีและข้อด้อย
ต่างกัน โดยโปรแกรม Revit น้ันจะเด่นในเร่ืองการน าไปใช้ท างานต่อในโปรแกรมค านวณโครงสร้าง 
และโปรแกรมทางวิศวกรรม โปรแกรม ArchiCAD น้ันจะเน้นการท างานในส่วนการออกแบบ
สถาปัตยกรรม  เวปไซต์ G2 Crowd ซ่ึงเป็น website ที่ส ารวจความเห็นของผู้ใช้งาน Software ได้
ให้ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง Revit และ ArchiCAD โดยสรุปว่าผู้ใช้มีความพึ่งพอใจในเร่ือง 
Architecture & Planning  และเร่ือง Design ของโปรแกรม ArchiCAD มากกว่า โปรแกรม Revit 
แต่ว่าได้คะแนนเร่ือง Construction น้อยกว่า (G2 Crowd, 2558) เปรียบเทียบ โปรแกรม 
ArchiCAD กับโปรแกรม Revit ในด้านการแสดงผล ได้ผลว่าโปรแกรม ArchiCAD มีการแสดงผลที่เร็ว
กว่า และใช้งานง่ายกว่า Revit (BIM Equity, 2013)  โปรแกรม Revit น้ันสามารถส่งงานต่อให้วิศวะ
โครงสร้างและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้อย่างต่อเน่ืองกว่าเพราะมีโปรแกรมที่รองรับในการค านวณได้
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โดยตรงไม่ต้องจัดท าข้อมูลซ้ าซ้อนและ มีฐานผู้ใช้งานเยอะกว่าโปรแกรม BIM อ่ืนๆ (G2 Crowd, 
2558) 

โปรแกรม ArchiCAD น้ันถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกแบบเพราะขึ้นโมเดล 3 
มิติง่ายและน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ปัญญาพล จันทร์ดอน, 2556) 

 

 
ภาพที่ 2.18 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างโปรแกรม ArchiCAD และ โปรแกรม Revit 
โดย G2 Crowd, 2558 สืบค้นจาก  https://www.g2crowd.com/compare/revit-vs-
archicad/overview-61 
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ภาพที่ 2.19 แสดงการเปรียบเทียบต าแหน่งของโปรแกรม BIM ในตลาด software  โดย G2 Crowd, 
2558 สืบค้นจาก  https://www.g2crowd.com/categories/building-design-and-building-
information-modeling-bim?order=strength_score&order=scale_score 

 

โปรแกรมมีช่องทางส าหรับนักพัฒนาให้ได้เขียนโปรแกรมเพื่อช่วยเสริมสมรรถนะให้กับ
โปรแกรมต้นผ่าน API หรือ Application Programming Interface โดย Autodesk Revit ใช้ภาษา 
C# ในการเขียนส่วน ArchiCAD ใช้ภาษา C++ ในการเขียนโปรแกรมเสริม ภาษาทั้งสองถูกพัฒนาต่อ
ยอดมาจากพื้นฐานเดียวกันคือ ภาษา C ทั้งสองภาษาน้ันมีลักษณะโครงสร้างการเขียน โดยรวมน้ัน
คล้ายคลึงกัน โดยเป็นการเขียนโปรแกรมเชิง OOP ( Object Oriented Programming) ซ่ึงเป็น
รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่มอง เป็นกลุ่มค าสั่ง โดยการนิยาม Class หรือ Object เพื่อจะได้ท าการ
เรียกส่วนน้ันๆกลับมาใช้ได้โดยไม่ต้องเขียนซ้ าซ้อน แต่จะมีวิธีปลีกย่อยที่ต่างกัน เช่น ตัวแปรที่ก าหนด
ได้ หรือลักษณะการเขียนของภาษา เป็นต้น 

 

 

 

https://www.g2crowd.com/categories/building-design-and-building-information-modeling-bim?order=strength_score&order=scale_score
https://www.g2crowd.com/categories/building-design-and-building-information-modeling-bim?order=strength_score&order=scale_score
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ตารางที่ 2.5  
 
แสดงรูปแบบการเขยีน Single Dimension Array เปรียบเทยีบระหว่าง ภาษา C++ และ C# 

C++ C# 
int x[3]; 
int y[ ] = {1,2,3}; 
int z[ ] = new int[3]; 
delete z[ ] 

int[] x = new int[3];  
int[] y = {1,2,3}; 

หมายเหตุ. จาก A Comparison of C++, C#, Java, and PHP in the context of e-learning (น.
19) โดย Mikael Olsson, 2552 
 

เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการเขียน โปรแกรมเสริม คือ เคร่ืองมือ ที่ เ รียกว่า IDE หรือ 
Integrated Development Environment เป็นประเภทของโปรแกรมที่มีไว้ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
ซ่ึง IDE น้ันจะมีเคร่ืองมือไว้ใช้อ านวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมเช่น เช่น ค าสั่ง Compile, 
Run  ไว้ตรวจสอบทดลองตัวโปรแกรมที่เขียนว่าสามารถ ใช้ได้ไม่มี Code ใดที่เขียนผิดตามโครงสร้าง
ซ่ึงตัวอย่าง ของโปรแกรม IDE เช่น Microsoft Visual Studio , Eclipse , NetBeans เป็นต้น ซ่ึง 
IDE ที่ ทั้ง Autodesk และ Graphisoft ผู้ผลิตโปรแกรม Revit และ ArchiCAD แนะน าให้ใช้ในการ
เขียน โปรแกรมเสริมคือ โปรแกรม Microsoft Visual Studio 
 
2.3 วิเคราะห์โปรแกรมที่เกีย่วขอ้ง 

 
2.3.1 โปรแกรมเสริมใน BIM 

เน่ืองจากโปรแกรมเสริมใน BIM ยังไม่มีงานวิจัยใดจัดท าส่วนเสริมส าหรับการ
ค านวณฮวงจุ้ย งานวิจัยน้ีจึงศึกษาโปรแกรมเสริมใน BIM ที่มีลักษณะ หรือหลักการกฎเกณฑ์ใกล้เคียง
กับวัตถุประสงค์กับงานวิจัยน้ี 

Carolina Soto และ Moa Carlsson ได้เขียนตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเสริม
ให้กับ BIM (2555) โดยการเขียนระบบสืบค้นและประเมินคุณสมบัติขึ้นมาโดยต้ังเง่ือนไขแล้ว
ตรวจสอบข้อขัดแย้ง โดยให้แสดงผลออกทางหน้าต่าง 3มิติ โดยองค์ประกอบที่ขัดแย้งกับเง่ือนไขจะ
ถูกท าให้เป็นสีแดงตามรูป (ภาพที่ 2.2.1) และSave รายงานเป็นไฟล์ Text เก็บไว้ 
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ภาพที่ 2.20 แสดงระบบสืบค้นโดยใช้ API ในโปรแกรม Autodesk Revit. จาก  Object 
Interaction Query: A context awareness tool for evaluating BIM components’ 
interactions (น.6), โดย เขียน Carolina Soto และ Moa Carlsson, 2555 

 

Jong Bum Kim, Mark J. Clayton, & Wei Yan ได้ศึกษาจัดท าโมเดลจ าลอง 3 
มิติ ของเมืองที่มีข้อมูลประกอบอยู่ด้วย (2556) โดยมีการเขียนโปรแกรมโดยน าข้อมูลอาคารที่มีอยู่
แล้วมาค านวณออกมาเป็นข้อมูลทางกฎหมาย โดยผ่าน API ของ Autodesk Revit 

 

 
ภาพที่ 2.21 แสดงหน้าต่างระบบค านวณข้อมูลทางกฎหมายอาคารที่เขียนด้วย API ในโปรแกรม 
Autodesk Revit. จาก  PARAMETERIZE URBAN DESIGN CODES WITH BIM AND OBJECT-
ORIENTED PROGRAMMING (น.39), โดย Jong Bum Kim, Mark J. Clayton, & Wei Yan, 2556 
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นอกจากการเขียน API แล้ว BIM ยังสามารถส่งออกไฟล์เป็นไฟล์กลางที่สามารถ
น าไปใช้ในการค านวณในโปรแกรมอ่ืนๆ ได้อีกด้วย Uwe Ruppel , Puyan Abolghasemzadeh 
และ Kai Stubbe ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ BIMในการค านวณเส้นทางหนีไฟ (2553) โดยเขียน
โปรแกรมให้รองรับการใช้ ไฟล์ข้อมูลกลางที่ได้จาก BIM (IFC) หลักการการค านวณคือใช้เส้นลากจาก
กลางห้องเช่ือมไปอีกห้องที่ใกล้กันโดยผ่านช่องประตู แล้วแสดงผลผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality 
(VR) เพื่อให้วิศวกร ศึกษา กระบวนการอพยพหนีไฟและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

 

 
ภาพที่ 2.22 แสดงผลด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้การหนีไฟ. 
จาก  BIM-based immersive indoor graph networks for emergency situations in 
buildings   (น.7), โดย เขียน Uwe Ruppel , Puyan Abolghasemzadeh และ Kai Stubbe, 
2553 

 

Nam-Hyuk Ham, Kyung-Min Min , Ju-Hyung Kim, Yoon-Sun Lee และ Jae-
Jun Kim  ได้ศึกษาการเขียนโปรแกรมให้รองรับการใช้ ไฟล์ข้อมูลกลางที่ได้จาก BIM (IFC) โดยท าการ
จ าลองข้อจ ากัดต่างๆของพื้นที่ เช่น กฎหมายที่สร้างได้ การจัดวางความสัมพันธ์อาคาร และการค านวณ
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปประกอบเป็นข้อมูลในส าหรับออกแบบในขั้นต้น โดยน าเซฟไฟล์ออก 
(Export) ไปท างานต่อยังโปรแกรม BIM โปรแกรมใดก็ได้ ผ่าน ไฟล์ IFC   
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ภาพที่ 2.23 แสดงถึงโปรแกรมจ าลองพื้นที่ที่สร้างได้อ้างอิงจากกฎหมายอาคารเพื่อช่วยสถาปนิกใน
การออกแบบ. จาก  A Study on Application of BIM(Building Information Modeling)to Pre-
design in Construction Project (น.48), โดย เขียน Nam-Hyuk Ham, Kyung-Min Min , Ju-
Hyung Kim, Yoon-Sun Lee และ Jae-Jun Kim, 2551 

 
2.3.2  โปรแกรมที่เกีย่วขอ้งกับฮวงจุย้ 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยในปัจจุบันมีหลายโปรแกรมและมีอยู่ในทุกๆ
เคร่ืองมือไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่มีไว้ใช้กับ Computer  โทรศัพท์มือถือ หรือกระทั่งใน Webpage 
ออนไลน์ งานวิจัยน้ีจึงเลือกศึกษาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยค านวณฮวงจุ้ยในรูปแบบต่าง โดย
โปรแกรมที่ศึกษามี โปรแกรมที่ 1-5 น้ันเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการค านวณฮวงจุ้ย ส่วน
โปรแกรมที่ 6-7 เป็นโปรแกรมออกแบบที่มีค าสั่งในการช่วยประเมินฮวงจุ้ยได้ 
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(1) โปรแกรมตลับเมตรฮวงจุ้ย (Window) 
 

        
ภาพที่ 2.24 แสดงหน้าจอแสงผลของโปรแกรมตลับเมตรฮวงจุ้ย 

 

โปรแกรมตลับเมตรฮวงจุ้ยมาจากตลับเมตรจีนหลูปังที่ใช้วัดความมงคลของสัดส่วน
องค์ประกอบต่าง ๆ มาดัดแปลงเป็นโปรแกรมไว้ใช้ในคอมพิวเตอร์ สามารถวัดไม่จ ากัดความกว้าง  
ความยาว และความสูง 

 
ข้อดีของโปรแกรม 

1. ใช้งานง่าย มีค าอธิบายชัดเจน 
2. มีระบบการแปลงหน่วยให้อัตโนมัติ 
3. ให้ความรู้ด้านฮวงจุ้ยประกอบ  

ข้อเสียของโปรแกรม 
สามารถกรอกข้อมูลได้ทีละ 1 ค่าท าให้การใช้งานมีความล าบากหากใช้ในงานออกแบบ 

ประเมินผลการความเหมาะสมในการใช้งานโดยสถาปนิก : ไม่เหมาะกับการใช้งาน ไม่
สามารถน าแบบมาวิเคราะห์โดยตรงได้ 
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(2) โปรแกรมฮวงจุย้บา้น 8ทศิ (Mobile Phone Application) 

 

 
ภาพที่ 2.25 แสดงหน้าจอแสงผลของโปรแกรมฮวงจุ้ย บ้าน 8 ทิศ, FengShuiApp[ Moblie 
application](2013),NECTEC, สืบค้นจาก https://itunes.apple.com/th 

 

โปรแกรมฮวงจุ้ยบ้าน 8 ทิศผลิตเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไป โดยเปิดให้โหลดฟรี สามารถใช้
งานได้ในระบบ iOS เป็นโปรแกรมส าหรับประเมินฮวงจุ้ยโดยใช้หลักการบ้าน 8 ทิศเพื่อวิเคราะห์ว่า
บ้านกับดวงชะตาของผู้อาศัยมีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร 

 
ข้อดีของโปรแกรม 

1. ใช้งานง่าย มีค าอธิบายชัดเจน 
2. ให้ความรู้ในเรื่องฮวงจุ้ยแก่ผู้ใช้งาน 
3. สามารถใช้วิเคราะห์ในสถานที่จริงได้ 

ข้อเสียของโปรแกรม 
ไม่สามารถประเมินข้อห้ามต่าง ๆ ในทางฮวงจุ้ยได้เช่นประตูหน้าบ้านและหลังบ้านห้าม

ตรงกัน 

ประเมินผลการความเหมาะสมในการใช้งานโดยสถาปนิก : ไม่เหมาะกับการใช้งาน ไม่
สามารถน าแบบสถาปัตยกรรมมาวิเคราะห์โดยตรงได้ 

 

 

https://itunes.apple.com/th
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(3) โปรแกรม ดาวเกา้ยคุ ระบบเฮีย่งคง (Window) 
 

 
ภาพที่ 2.26 แสดงหน้าจอแสงผลของโปรแกรม ดาวเก้ายุค ระบบเฮ่ียงคง [ Window] ชมรมภูมิ
โหราศาสตร์, สืบค้นจาก http://www.fengshuitown.com/tools-download/flying-9-star.htm 

 

โปรแกรม ดาวเก้ายุค ระบบเฮ่ียงคง เป็นโปรแกรมของ ชมรม ภูมิโหราศาสตร์ เป็นผู้
เผยแพร่และบัญญัติศัพท์ ค าว่า ดาวเก้ายุค เป็นที่แรก พัฒนาโปรแกรมออกมาเพื่อใช้ในการค านวณ  
ฮวงจุ้ยโดยใช้หลักดาวเก้ายุคประกอบสามารถเลือกใช้ยุคที่สร้างหรือยุคปัจจุบันได้ (ยุค 8) 

 
ข้อดีของโปรแกรม 

1. ปรับค่าตัวแปรได้ง่าย 
2. ข้อมูลที่ได้มีความละเอียด 

ข้อเสียของโปรแกรม 
จ าเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์ฮวงจุ้ยจึงจะใช้ได้ 

ประเมินผลการความเหมาะสมในการใช้งานโดยสถาปนิก : ไม่เหมาะกับการใช้งาน ต้อง
มีความ รู้ด้านฮวงจุ้ยจึงจะใช้งานและตีความผลลัพธ์ของโปรแกรมได้ และไม่สามารถน าแบบ
สถาปัตยกรรมมาวิเคราะห์โดยตรงได้ 

 
 
 

http://www.fengshuitown.com/tools-download/flying-9-star.htm
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(4)  โปรแกรม ซินแสออนไลน ์(Window / Website) 
 

 
ภาพที่ 2.27 แสดงหน้าจอแสงผลของซินแสออนไลน์ [ Window / Website] ชมรมภูมิโหราศาสตร์, 
สืบค้นจาก http://sinsae.net/ 

 
โปรแกรมซินแสออนไลน์ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย นาย โอภาส มิตรนรากร (ศิษย์รุ่นที่ 

27) ของชมรมภูมิโหราศาสตร์ วิเคราะห์และตรวจสอบ คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ ( ศิษย์รุ่นที่ 16) 
เป็นโปรแกรมที่มีการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยแบบดาวเก้ายุค โดยสามารถก าหนดยุคสร้างได้ และการท านาย
ดวงจีน 

ข้อดีของโปรแกรม 
1. สามารถเข้าถึงได้ง่าย ผ่านอินเตอร์เน็ต 
2. มีตัวอย่างการใช้งานประกอบ 
3. สามารถเลือก เคร่ืองมือที่ใช้วัดองศาเพื่อบอกความคลาดเคลื่อนที่เกิดได้ 

ข้อเสียของโปรแกรม 
1. จ าเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์ฮวงจุ้ยเบื้องต้นในการท าความเข้าใจ 

2. ข้อมูลวิเคราะห์เป็นการประเมินฮวงจุ้ยข้อมูลเบื้องต้น 

ประเมินผลการความเหมาะสมในการใช้งานโดยสถาปนิก : ไม่เหมาะกับการใช้งาน ไม่
สามารถใช้แบบสถาปัตยกรรมมาวิเคราะห์โดยตรงได้ 
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(5) โปรแกรมดาว 9 ยคุ (Mobile Phone Application) 
 

       
ภาพที่ 2.28 แสดงหน้าจอแสงผลของโปรแกรมดาว 9 ยุค [ Mobile Phone Appication] สถาบัน
ศาสตร์ฮวงจุ้ยประเทศไทย, สืบค้นจาก https://play.google.com 

 
โปรแกรมดาว 9 ยุค พัฒนาโดย สถาบันศาสตร์ฮวงจุ้ยประเทศไทย เป็นโปรแกรมที่ใช้

ค านวณฮวงจุ้ยโดยใช้หลักการดาวเก้ายุค สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมเข็มทิศ ฮวงจุ้ย 64 ข่วยในการ
ตรวจสอบทิศได้ 

 
ข้อดีของโปรแกรม 

1. สามารถดึงค่า ทิศ จากโปรแกรมเข็มทิศ ฮวงจุ้ย 64 ข่วยได้ 
2. ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 
3. สามารถใช้ในสถานที่จริงได้ 

ข้อเสียของโปรแกรม 
จ าเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์ฮวงจุ้ยในการท าความเข้าใจ 

ประเมินผลการความเหมาะสมในการใช้งานโดยสถาปนิก : ไม่เหมาะกับการใช้งาน ต้อง
มีความ รู้ด้านฮวงจุ้ยจึงจะใช้งานและตีความผลลัพธ์ของโปรแกรมได้ และไม่สามารถน าแบบ
สถาปัตยกรรมมาวิเคราะห์โดยตรงได้ 
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(6) โปรแกรม วิเคราะหแ์บบรา่งสถาปตัยกรรมภายในตามหลักฮวงจุย้ (Plug-in   
Sketch up /Window) 

 
ภาพที่ 2.29 แสดงหน้าจอแสงผลของโปรแกรมวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลัก ฮวง
จุ้ย [Plug-in Sketch up /Window]. จาก ระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลัก 
ฮวงจุ้ย(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศิลปากร (น.270), โดย ศศิภา พูลบูลย์, 2556 

 
โปรแกรม วิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ยเป็นโปรแกรมเสริม

ให้กับโปรแกรมออกแบบที่สถาปนิกใช้ในการท าแบบจ าลองสามมิติ พัฒนาโดย ศศิภา พูลบูลย์ จัดท า
เพื่อให้สถาปนิกน าแบบร่างมาตรวจสอบตามหลักฮวงจุ้ย โปรแกรมสามารถใช้ตรวจสอบการวางผัง
อาคารโดยใช้หลักปากัว-หลอซูในการหาต าแหน่งที่เหมาะสม ดูทิศสมพงศ์กับดวงชะตาเกิดในการ
วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อห้ามทางฮวงจุ้ยในการจัดวางเคร่ืองเรือนได้ 

ข้อดีของโปรแกรม 
1. สามารถแสดงผลเป็น 3 มิติ ท าให้เข้าใจง่าย 
2. ใช้แบบร่างสถาปัตยกรรมในการวิเคราะห์ได้ 
3. ตรวจสอบการจัดวางเคร่ืองเรือนได้ 
4. ให้ความรู้ด้านฮวงจุ้ย 

ข้อเสียของโปรแกรม 
1. มีขั้นตอนในการ กรอกข้อมูลเยอะ 

2. ยังไม่สามารถน าแบบจ าลอง 3 มิติเข้ามาประมวลผลได้โดยตรง 
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ประเมินผลการความเหมาะสมในการใช้งานโดยสถาปนิก : เหมาะกับการใช้งานในการ
ออกแบบเพราะสามารถใช้แบบร่างสถาปัตยกรรมมาตรวจสอบได้โดยตรงและให้ข้อมูลที่เข้าใจได้โดย
ไม่ต้องมีพื้นฐานของฮวงจุ้ย แต่มีข้อจ ากัดในการใส่ข้อมูลเบื้องต้นเยอะ ท าให้เกิดความยุ่งยากในการใช้
งาน เพราะตัวโปรแกรมไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ในโมเดล 3 มิติได้ 

 
(7) โปรแกรม FengShuiSoft (Window) 

 
ภาพที่ 2.30 แสดงหน้าจอแสงผลของ QIPLUS FENGSHUI [Window] โดย FengshuiSoft สืบค้น
จาก  http://fengshui-software.cz/fengshui-cz-2-software-2-ukazky-1.htm 

 
โปรแกรม FengShuiSoft เป็นโปรแกรมออกแบบเขียนแบบตามหลักฮวงจุ้ย โดยเน้น

การใช้หลักการค านวณทางฮวงจุ้ยมาอ้างอิงเป็นหลัก สามารถค านวณได้ทั้ง หลักดาวเก้ายุคและ ดวง
ชะตาคน โดยตัวโปรแกรมสามารถ ออกแบบผังอาคารและ จัดวางเคร่ืองเรือนได้ 

ข้อดีของโปรแกรม 
1. สามารถออกแบบจัดผังในโปรแกรมได้ 
2. มีการวิเคราะห์ที่ละเอียด 
3. ตรวจสอบการจัดวางเคร่ืองเรือนได้ 

ข้อเสียของโปรแกรม 
1. มีการข้อจัดกัดในการขึ้นแบบสถาปัตยกรรม  

2. ยังไม่สามารถน าแบบจ าลอง 3 มิติเข้ามาประมวลผลได้โดยตรง 

ประเมินผลการความเหมาะสมในการใช้งานโดยสถาปนิก : เหมาะกับการใช้งานในการ
ออกแบบแต่มีข้อจ ากัดในการออกแบบใช้งาน สถาปนิกสามารถใช้ในการออกแบบได้และมีการ
ค านวณฮวงจุ้ยที่ละเอียด แต่ก็มีข้อจ ากัดในการแสดงผล และมีความสามารถในการออกแบบจ ากัด 

http://fengshui-software.cz/fengshui-cz-2-software-2-ukazky-1.htm
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เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้ในการออกแบบโดยเฉพาะและไม่เป็นที่รู้จักส าหรับ
สถาปนิกในไทย 

เทคโนโลยีที่ต่าง ๆ ที่เข้ามาส่งผลต่อกระบวนการการตรวจฮวงจุ้ย ช่วยส่งเสริม
ท าให้กระบวนการในการค านวณมีความแม่นย า  เกิดข้อผิดพลาดน้อย จากการศึกษาโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยน้ันจะแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งาน คือ โปรแกรมที่ใช้ส าหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป 
โปรแกรมที่ใช้ส าหรับซินแสหรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี ฮวงจุ้ย และโปรแกรมออกแบบร่วมกับฮวง
จุ้ย โดย โปรแกรมส่วนใหญ่น้ันเป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับให้ผู้ที่มีความรู้ด้านฮวงจุ้ยใช้งาน จ าเป็นต้อง
อาศัยการตีความและน าไปขยายผลเพื่อน าค่าต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป 
ซ่ึงไม่เหมาะกับการที่สถาปนิกจะน าไปใช้ร่วมกับการออกแบบเพราะต้องท างานข้ามระหว่างโปรแกรม
หลายโปรแกรม  

 

 
ภาพที่ 2.31 แสดงแผนภาพโปรแกรมที่สถาปนิกต้องท างานข้ามไป-มา ระหว่างขั้นตอนออกแบบ 
เปรียบเทียบ 3 กรณีคือ กรณีปกติ  กรณีที่ประเมินฮวงจุ้ยด้วย Software และ กรณีที่ ใช้ BIM 
ร่วมกับ Plug-in ประเมินฮวงจุ้ย 

 

จากแผนภาพดังกล่าวแสดงถึงกระบวนการการออกแบบของสถาปนิกโดย
กระบวนการปกติสถาปนิกจะท าการออกแบบผ่านโปรแกรม 2  มิติแล้วน าไปขึ้นโมเดล 3 มิติหรือ 
สถาปนิกบางท่านใช้วิธีขึ้นโมเดล 3 มิติก่อนแล้วจึงแปลง แบบ 3มิติให้กลับไปเป็นแบบ 2 มิติแล้ วแต่
ความถนัดของผู้ออกแบบ การส่งข้อมูลข้ามไปมาระหว่างโปรแกรม 2 มิติไปยัง โปรแกรม 3มิติ อาจท า
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ให้เกิดการสูญหายของข้อมูลเช่น การน าแบบ 3 มิติมาท าให้เป็น แบบ 2 มิติอาจท าให้เส้นในแบบบาง
เส้นสูญหายไป  สถาปนิกจึงจ าเป็นต้องเสียเวลาในการซ่อมแซมข้อมูลให้สมบูรณ์ การใช้ โปรแกรม
วิเคราะห์ตรวจสอบต่าง ๆ เช่น โปรแกรมตรวจความร้อน แสงและเงา อย่าง Autodesk Ecotect  จะ
ใช้คุณสมบัติของโมเดล 3 มิติในการตรวจสอบ เพราะฉะน้ันสถาปนิกจะต้องท างานข้ามไปมาระหว่าง 
โปรแกรม 2 มิติ เช่น AutoCAD ไปยัง โปรแกรม 3 มิติเช่น Sketchup Rhinoceros 3Dmax เป็นต้น 
และ โปรแกรมวิเคราะห์ตรวจสอบ เช่น Ecotect เป็นต้น 

ส่วนกระบวนการที่มีการประเมินฮวงจุ้ยผ่าน Software นอกจากจะต้องท างาน
ข้ามไปมาระหว่าง 3 โปรแกรมเช่นเดียวกับกระบวนการปกติแล้ว สถาปนิกยังต้องท างานข้ามไปมา
ระหว่างโปรแกรมประเมินฮวงจุ้ยด้วยสร้างความยุ่งยากแก่ส ถาปนิกมากย่ิงขึ้น การน าเทคโนโลยี 
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร หรือ BIM มาใช้สามารถช่วยสถาปนิกลดการท างานข้ามไปมาระหว่าง
โปรแกรม 2 และ 3 มิติได้เพราะมีศักยภาพการแสดงผลทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติของโมเดลได้ภายใน
โปรแกรมเดียวโอกาสที่จะเกิดการสูญหายของข้อมูลมีน้อย ส่วนโปรแกรมวิเคราะห์ตรวจสอบน้ันบาง
โปรแกรมถูกเขียนให้เป็นโปรแกรมเสริมให้กับแบบจ าลองสารสนเทศอาคารท าให้ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้อง
ท างานข้ามไปมาระหว่างโปรแกรมวิเคราะห์และแบบจ าลองสารสนเทศอาคารอีก การจัดท าโปรแกรม
เสริมที่ใช้ในการประเมินฮวงจุ้ยของแบบจ าลองสารสนเทศอาคารจะท าให้สถาปนิกสามารถท างาน
ออกแบบได้โดยที่ท างานข้ามไปมาระหว่างโปรแกรมน้อย ส่งผลให้สถาปนิกสามารถท างานได้รวดเร็ว
ขึ้นและมีความสะดวกสบายมากขึ้น 
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บทที่ 3 
วิธีการวจิยั 

 
3.1 ประเภทของงานวจิยั 

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยประเภทศึกษางานวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development ) มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าระบบในการออกแบบและประเมินผลฮวงจุ้ยในงาน
สถาปัตยกรรม โดยน าหลักของฮวงจุ้ยมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมการออกแบบ โดยสาระส าคัญของ 
ระบบประเมินผลฮวงจุ้ยน้ีจะใช้ทฤษฎี หลักการค านวณฮวงจุ้ย แบบดาวเก้ายุค และหลักฮวงจุ้ยชัยภูมิ
ภายในในการประยุกต์ใช้ 

 
3.2 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

แบ่งเป็น กลุ่มตัวอย่างผู้เ ช่ียวชาญฮวงจุ้ย และกลุ่มตัวอย่างสถาปนิก โดยมีหลักการ
เลือกดังน้ี 

3.2.1 กลุ่มตัวอย่าง ผู้เช่ียวชาญฮวงจุ้ย 

คัดเลือกจากหลักการที่ใช้ในการตรวจฮวงจุ้ยและประสบการณ์การตรวจฮวงจุ้ย
โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

(1) มีประสบการณ์การตรวจฮวงจุ้ยไม่น้อยกว่า 2 ป ี

(2) สามารถใช้การค านวนฮวงจุ้ยแบบ ดาว 9 ยุค ในการตรวจฮวงจุ้ยได้ 

 
3.2.1 กลุ่มตัวอย่าง ผู้เช่ียวชาญฮวงจุ้ย 

คัดเลือกจากความสามารถในการใช้ แบบจ าลองสารสนเทศอาคารซ่ึงมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปน้ี 

(1) ไม่มีความรู้ด้านฮวงจุ้ย 

(2) มีทักษะในการใช้โปรแกรม ArchiCAD ได้ 
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3.3 ขัน้ตอนในการวจิยั 
ขั้นตอนการท าวิจัยน้ันจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการออกแบบจัดท าโปรแกรมเสริมจะ

เน้นการสืบค้นข้อมูล ทฤษฎี ศึกษาแนวโน้ม ของฮวงจุ้ยไปพัฒนาจัดท า โปรแกรมเสริม อีกส่วนคือส่วน 
การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมที่จัดท า โดยจะประเมินผลทั้งประสิทธิภาพทางด้านการ
ตรวจแก้ฮวงจุ้ย และประเมินในส่วนของประสิทธิภาพการใช้งาน 

3.3.1 ขัน้ตอนการออกแบบและจดัท าโปรแกรม 

(1) ศึกษาแนวโน้มประเภทอาคาร และทฤษฎีหลักการที่ใช้ดูฮวงจุ้ย 

เน่ืองจาก ในแต่ละประเภทอาคาร จะใช้หลักในการดูฮวงจุ้ยไม่เหมือนกัน ดังน้ัน 
ผู้จัดท าจึงได้ สัมภาษณ์ ซินแสและ สถาปนิกจ านวนหน่ึงเพื่อหาแนวโน้มความนิยมในการตรวจฮวงจุ้ย 
โดยสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 6 ท่าน แบ่งเป็น ซินแส 3 ท่าน และสถาปนิก 3 ท่าน สรุปผลได้ว่าแนวโน้ม
อาคารที่นิยมตรวจฮวงจุ้ย คือบ้านและร้านค้า โดยผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าเป็นอาคารที่เป็น
สินทรัพย์ผูกขาดกับเจ้าของ จากน้ันผู้จัดท าได้น าข้อมูลสถิติพื้นที่ก่อสร้างมาพิจารณาประกอบร่วมเพื่อ
ช้ีวัดว่าอาคารประเภทใด เป็นอาคารที่มีการก่อสร้างมากและเป็นที่นิยมในการเชิญซินแสไปตรวจ  
ฮวงจุ้ย จากข้อมูลการประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง สามารถสรุปได้ว่า แนวโน้มอาคารที่มีการก่อสร้างมาก
และเป็นที่นิยมในการเชิญซินแสไปตรวจฮวงจุ้ย คืออาคารประเภทที่อยู่อาศัย  

 
ภาพที่ 3.1 แสดงแผนภูมิแสดงความคิดเห็นต่อประเภทอาคารที่นิยมในการตรวจฮวงจุ้ย 
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ภาพที่ 3.2 แสดงแผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบขอปริมาณพื้นที่ก่อสร้าง. จาก ประมวลข้อมูลพื นที่
ก่อสร้าง ไตรมาตรที่ 1 (น.5), โดย ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558 

 

ส่วนของทฤษฎีที่ใช้ในการดูฮวงจุ้ยน้ัน ในอดีตจะนิยมหลักที่เรียกว่า บ้าน 8 ทิศ 
8 ปฏิกิริยาเป็นหลักส าคัญร่วมกับการดูชัยภูมิ เข้าตรวจฮวงจุ้ย แต่ในปัจจุบัน หลักการค านวณแบบ
ดาวเก้ายุคก าลังมีแนวโน้มที่มากขึ้นเพราะ มีปรมาจารย์ด้านฮวงจุ้ยท่านหน่ึงเขียนหนังสือ ออกมา
เผยแพร่ จึงท าให้ศาสตร์น้ีเป็นที่สนใจ (มาศ เคหาสน์ธรรม, 2552)  เปรียบเทียบระหว่าง หลัก 8 ทิศ 
กับหลัง ดาวเก้ายุค ดังตารางที่ 3.1 สรุปได้ว่า หลักการของดาวเก้ายุคน้ันมีความละเอียดในการ
ค านวณเน่ืองจากมีการค านวณองศาที่ละเอียด และก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน งานวิจัยน้ีจึงน าหลัก
ดาวเก้ายุคมาประกอบการท าวิจัย โดยเลือกน าเอาการค านวณแบบดาวตรงมาใช้ในการพัฒนา
โปรแกรม เพราะเป็นหลักการค านวณที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันในหลายส านักและหลักฮวงจุ้ยอีก
หลักการที่น ามาใช้ในการพัฒนาคือ ระยะสัดส่วนมงคล เพราะมีหลักการที่ตายตัวง่ายต่อการน ามาใช้
ในการพัฒนาโปรแกรม 
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ตารางที่ 3.1  
 
แสดงการเปรียบเทียบระหว่างหลักฮวงจุ้ย 8ทิศ กับ หลัก ดาว 9 ยุค 

 หลักแปดทิศ หลักดาวเก้ายุค 
ความละเอียดขององศา ช่วงราศี +/- 7.5 ละเอียดมาก .5 องศา 

บทบาทการเปลี่ยนแปลง ตายตัวตลอดเวลา เปลี่ยนทุกๆ 20 ปี 
พลังของทิศทาง น้อย มาก 

หมายเหตุ. สืบค้นจาก http://www.fengshuitown.com/fengshui/fengshui-tip-8-eight-
mansion-house-9star-theory.htm  

 

(2) ศึกษาและวิเคราะห์หลักฮวงจุ้ย 

ในงานวิจัยน้ีได้ศึกษาหลักการค านวณฮวงจุ้ยโดยเน้นค้นคว้าหลักวิชาดาวเก้ายุค 
(เฮ่ียงคง) เพื่อหาวิธีการวิเคราะห์ประกอบการเขียนโปรแกรม โดยเน้นศึกษาไปที่วิธีการค านวณแบบ
ดาวตรงเท่าน้ัน เพราะ เป็นหลักที่ แต่ละส านัก ฮวงจุ้ยใช้หลักเดียวกัน มีผังดาวที่เป็น มาตรฐาน ส่วน
การค านวณอีกแบบคือ ดาวเอียงซ่ึงแต่ละส านักมีการค านวณไม่เหมือนกัน (เกรียงไกร บุญธกานนท์, 
2549 , หน้า 16) จึงไม่นับมาใช้ในงานวิจัยน้ี  และเน้นศึกษาหลักการน าฮวงจุ้ยไปใช้กับอาคารที่อยู่
อาศัย เพื่อใช้วิเคราะห์หลักดาวเก้ายุคประกอบกับหลักชัยภูมิภายใน เป็นเน้ือหาในการจัดท า
โปรแกรม และอีกหลักที่น ามาใช้ประกอบการเขียนโปรแกรม คือ หลักไม้บรรทัดฮวงจุ้ย เพราะ
หลักการที่ตายตัวและความซับซ้อนน้อยง่ายต่อการน ามาใช้เขียนเป็นโปรแกรม 

(3) ศึกษาแนวโน้มของการใช้ BIM และวิเคราะห์โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ BIM 

งานวิจัยน้ีได้ศึกษาแนวโน้มและประโยชน์ของการใช้ BIM และศึกษาโปรแกรมที่
ใช้แนวคิด BIM ในการท างาน โดยเน้นศึกษาโปรแกรมที่เป็นที่รู้จักส าหรับนักออกแบบภายในประเทศ
ไทยเท่าน้ัน 

(4) ศึกษาภาษาและวิธีการเขียนโปรแกรมเสริมใน BIM 

งานวิจัยน้ีได้ศึกษาภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ในที่น้ี คือ ภาษา C++ ที่ใช้
พัฒนา Plug-in ใน ArchiCAD และ ภาษา C# ที่ใช้พัฒนา Plug-in ใน Autodesk Revit โดย
เปรียบเทียบข้อแตกต่างของทั้งสองภาษา  ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการเขียน และวิธีการเขียน Plug-in 
BIM ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องน้ันได้ข้อสรุปที่ว่า ภาษา C# และ C++  ทั้งสองภาษามี

http://www.fengshuitown.com/fengshui/fengshui-tip-8-eight-mansion-house-9star-theory.htm
http://www.fengshuitown.com/fengshui/fengshui-tip-8-eight-mansion-house-9star-theory.htm
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ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน แม้จะมีรูปแบบในการเขียนจะไม่เหมือนกันแต่ก็มีความคล้ายคลึงกัน เพราะ
มีรากฐานมาจากภาษา C เช่นเดียวกัน และทั้งสองภาษาสามารถเขียนได้ด้วย IDE หรือ Integrated 
Development Environment เช่นเดียวกัน  โดยโปรแกรม IDE ที่ ทั้ง ArchiCAD และ Autodesk 
Revit  แนะน าในการเขียนโปรแกรมเสริมคือ Microsoft Visual Studio 

(5) ออกแบบและจัดท าโปรแกรม 

ออกแบบจัดท าโปรแกรมเสริมโดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยในที่ น้ีผู้ วิจัยเลือก 
โปรแกรม ArchiCAD ส าหรับเป็น platform ในการแสดงผล Plug-in  เพราะเป็นโปรแกรมที่จัดท า
และพัฒนาให้มี User Interface ที่ใช้ง่ายและมีระบบการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติที่ง่ายต่อการท างาน
ออกแบบ มีการจัดอบรมให้กับผู้ต้องการ อีกทั้งยังเร่ิมมาการเรียนการสอนในสถานศึกษา และ
สามารถใช้ได้ทั้ง Window และ Mac ส่วนของการเขียนโปรแกรมใช้ โปรแกรม Visual Studio 2010 
ส าหรับเป็นโปรแกรมเขียน Plug-in   

 

 
ภาพที่ 3.3 แสดงหน้าจอแสงผลของโปรแกรม ArchiCAD version 18  
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ภาพที่ 3.4 แสดงหน้าจอแสงผลของโปรแกรม Visual Studio 2010 
 

 
3.3.2 ขัน้ตอนการประเมินโปรแกรมเสรมิ 

(1) ประเมินประสิทธิภาพการตรวจฮวงจุ้ย 

ท าการประเมินโปรแกรมเสริมด้วยการน าแบบบ้านหน่ึงช้ันมาจัดเตรียมจ านวน 1 
แบบ แล้วน าแบบดังกล่าวมาท าการประเมินโดยโปรแกรมเสริมที่พัฒนาขึ้นจากน้ันจึงท าการแก้ไข 
แล้วน าแบบทั้งสองแบบซ่ึงคือแบบต้นฉบับก่อนปรับแก้และแบบที่ถูกประเมินด้วยโปรแกรมเสริมและ
ปรับแก้มาประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างซ่ึงคือ ซินแส หรือ ผู้เช่ียวชาญทางด้านฮวงจุ้ย โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ให้คะแนนต าแหน่งที่ดีในทางฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคของห้องต่างๆในแบบบ้าน เกณฑ์การให้คะแนน คือ 
ห้องมีต าแหน่งทาง ฮวงจุ้ยดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้อย  และ ควรปรับปรุง ซ่ึงมีค่า 5 4 3 2 และ 1 
ตามล าดับ จากน้ันผู้วิจัยจะท าการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างแบบบ้านก่อนปรับแก้และหลังปรับแก้
โปรแกรมเสริมว่ามีค่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด เป็นการประเมินประสิทธิภาพการตรวจแก้ฮวงจุ้ย
ของโปรแกรมเสริม โดยจะประเมินกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 ท่าน เป้าหมายในการประเมินคือผล
คะแนนจากแบบที่ถูกปรับแก้มีคะแนนมากกว่า 75 คะแนน 
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ภาพที่ 3.5 แผนภาพแสดงขั้นตอนในการประเมินประสิทธิภาพการตรวจฮวงจุ้ย 
 

 
ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างผังบ้านสองช้ันที่ใช้ในการประเมินโปรแกรมเสริมด้านประสิทธิภาพการตรวจฮวง
จุ้ย 

ประเมินและให้คะแนนโดย ซินแส 

แบบบ้านต้นฉบับ 

เปรียบเทียบผลคะแนน 

ประเมินโดยโปรแกรมเสริม 

ปรับแก้ไขตามโปรแกรมแนะน า 
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(2) ประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งาน 

เป็นการประเมินโปรแกรมเสริมเพื่อวัดผลประสิทธิภาพการแสดงผลและการสื่อสาร
เน้ือหาว่าสามารถสื่อสารเน้ือหาได้ครบถ้วน เข้าใจง่ายเหมาะต่อบุคคลที่ไม่มีความรู้ด้านฮวงจุ้ย ท าการ
ประเมินโปรแกรมเสริม โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบน้ัน คือ สถาปนิก ท าการประเมินโดย ผู้วิจัยจะ
แนะน าการท างานของโปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยเบื้องต้นและฟังก์ช่ันทั้งสองของโปรแกรมเสริมแล้ว
จึงให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้งานโปรแกรมและท าการเก็บข้อมูลโดยการให้ผู้ทดลองกรอกแบบสอบถาม
ในด้านการใช้งานว่าโปรแกรมเสริมมีจุดบกพร่อง หรือ จุดเด่นในด้านใด และควรพัฒนา โปรแกรมเสริม
ไปในทิศทางใดโดยจะท าการเก็บผลการประเมินโปรแกรมเสริมกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 10 คน 

ประเด็นที่จะใช้ในการสอบถามผู้ทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่คือ เร่ือง
ประสิทธิภาพการแสดงผล และ ประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมที่มีผลต่อวิชาชีพ โดยข้อมูลที่เก็บจะ
แบ่งเป็น 5 ระดับคือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย และปรับปรุง ซ่ึงแต่ระดับจะมีค่า 5 4 3 2 และ 1 
ตามล าดับ จากน้ันน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย โดยจะมีเกณฑ์การแปลผลคือ  

1.00 – 2.49 หมายถึง ผู้ใช้มีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพในระดับน้อย  
2.50 – 4.49 หมายถึง ผู้ใช้มีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพในระดับที่ดี 
4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้ใช้มีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพในระดับที่สุด 

ถ้าหากการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานได้ผลสรุปว่าผู้ใช้มีความคิดเห็นว่า
โปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพการแสดงผล และประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมที่มีผลต่อวิชาชีพอยู่
ในระดับที่ดี จึงจะถือว่าโปรแกรมเสริมผ่านการประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งาน 
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บทที่ 4  
ผลการวิจยั 

 
จากการศึกษาทฤษฏีที่ เกี่ยวข้อง ผู้ วิจัยได้สรุปข้อมูลทางฮวงจุ้ ยเพื่อใช้ในการเขียน

โปรแกรม เมื่อได้สรุปข้อมูลทางฮวงจุ้ยต่างๆมาเป็นข้อก าหนดในการเขียนโปรแกรมแล้ว ผู้วิจัยได้สร้าง
โปรแกรมเสริมที่ใช้ช่วยในการประเมินฮวงจุ้ยในแบบจ าลองสารสนเทศอาคารขึ้น และท าการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรมเสริมในด้านเน้ือหาของฮวงจุ้ย และประสิทธิภาพด้านการใช้งาน 

 
4.1 สรปุขอ้มูลทางฮวงจุย้ 

ข้อมูลทางฮวงจุ้ยที่ใช้ในการค านวณผลฟังก์ช่ันดาวเก้ายุคน้ันผู้วิจัยได้ท าการตีความและ 
แบ่งห้องเป็นห้องส าคัญที่ควรจะอยู่ในต าแหน่งมงคลทางฮวงจุ้ยไ ด้แก่ ห้องนอน ห้องท างาน 
ห้องน่ังเล่น ประตูทางเข้าหลัก ประตูหลัง (Skinner,2556) ห้องที่นิยมวางไว้เพื่อแก้ต าแหน่งที่ไม่ดี 
ได้แก่ ห้องน้ า และ บันได หรือเว้นเป็นโรงรถ (ตะวัน เลขะพัฒน์. ,2558) พิจารณาประกอบกับหลัก 
ฮวงจุ้ยพื้นฐานเช่น ห้องน้ าและครัวควรจัดวางไว้ในต าแหน่งคร่ึงหลังบ้านและไม่ควรอยู่กลางบ้าน   
เป็นต้น (ศศิภา พูลบูลย์,2556)  สรุปเป็นต าแหน่งที่เหมาะกับห้องส าคัญต่างๆ ของอาคารประเภทที่
อยู่อาศัย แล้วจัดเก็บเป็นแบบผังส าเร็จไว้รอเรียกใช้งาน 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงตัวอย่างสรุปต าแหน่งที่เหมาะสมกับห้องส าคัญตามหลักฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคของบ้านที่
มีทิศหลังบ้านเป็นทิศเหนือขุนเขาที่ 1 
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ตารางที่ 4.1 
 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งของห้องกับหลักฮวงจุ้ย 

ชื่อห้อง ประเภทดาว ต าแหนง่ดาวทีด่ ี ต าแหนง่ดาวไมด่ ี
ต าแหนง่ที่ไมค่วร

จดั 

ห้องนอน ดาวเขา 8,9,1 2,3,5,7 กลางบ้าน 
ห้องน่ังเล่น / 
ห้องรับแขก 

ดาวเขา หรือ 
ดาวน้ า 

8,9,1 2,3,5,7 คร่ึงหลังบ้าน 

ห้องท างาน ดาวเขา 8,9,1 2,3,5,7 คร่ึงหลังบ้าน 
ห้องครัว ดาวเขา 8,9,1 - คร่ึงหน้าบ้าน  

กลางบ้าน 

ห้องน้ า - - - คร่ึงหน้าบ้าน  
กลางบ้าน 

ประตูทางเข้า ดาวน้ า 8,9,1 2,35,7 กลางหลังบ้าน 
ห้องพระ - - - - 

ห้องดูหนัง/ฟัง
เพลง 

ดาวเขา หรือ 
ดาวน้ า 

8,9,1 2,3,5,7 กลางบ้าน 

หมายเหตุ : ห้องน้ า และห้องพระนิยมใช้จัดลงต าแหน่งที่ไม่ดีเพื่อแก้ฮวงจุ้ย 

 

รูปแบบของตารางผังดาวในหลักดาวเก้ายุคมีอยู่ 3 รูปแบบ

 
ภาพที่ 4.2 แสดงรูปแบบของตารางผังดาวในหลักดาวเก้ายุค 
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งานวิจัยน้ีได้เลือกน ารูปแบบสี่เหลี่ยม 9 ช่องมาใช้ในการตรวจสอบเพราะมีความคล้ายคลึง
กับรูปแบบรัศมี ท าให้มีโอกาสที่รูปแบบทั้งสองจะให้ผลลัพธ์ในการตรวจสอบเหมือนกันในทิศองศา
ตรงเช่นองศาที่ 0 90 180 หรือ 270 และรูปแบบสี่เหลี่ยม 9 ช่องยังสามารถใช้ในการออกแบบได้ง่าย
กว่ารูปแบบองศา 

 
ภาพที่ 4.3 แสดงลักษณะพื้นที่ตรวจจับที่ซ้อนทับกันระหว่าง รูปแบบที่ 2 และ 3 ในกรณีที่มีทิศเป็น
องศาตรงเช่นองศาที่ 0 90 180 หรือ 270 

 

ข้อมูลทางฮวงจุ้ยที่ใช้ในการค านวณผลไม้บรรทัดฮวงจุ้ย ผู้วิจัยได้ท าการตีความและหา
วิธีค านวณผลทางคณิตศาสตร์ โดยหลักการของไม้บรรทัดฮวงจุ้ยจะแบ่งระยะมงคลออกเป็น 8 ช่วงซ่ึง
แต่ละช่วงมี ระยะห่างกัน 0.0538 เมตร โดยในแต่ละช่วงจะมีความหมายต่างกันไปเมื่อ พ้นระยะของ
ช่วงที่ 8 แล้วจะเริ่มต้นที่ช่วงที่ 1 ใหม่วนเป็นวงจร ลักษณะตรวจวัดของซินแสส่วนใหญ่น้ันจะเน้นวัดที่
บานประตูและหน้าต่างแต่ตามหลักการแล้วสามารถใช้วัดส่วนประกอบอ่ืนๆของอาคารหรือ
เฟอร์นิเจอร์ได้ด้วย ผู้วิจัยจึงได้จัดท าฟังก์ช่ันการใช้งานแบบอิสระและการใช้งานแบบประเมินอัตโนมัติ
โดยโปรแกรมเสริมจะคัดเลือกเฉพาะระยะของประตูหน้าต่างให้ วิธีการค านวณเขียนโปรแกรมคือ น า
ระยะต้ังแต่เริ่มช่วงที่1 จนถึงจบ 8 ช่วงของหลักระยะมงคลซ่ึงคือ 0.4296 เมตร น ามาเป็นตัวหาร โดย
ท าการหารเอาเลขเศษ (modulo) และน าผลไปเทียบกับกับหลักระยะมงคลแล้วจึงให้ความหมายตาม
หลักระยะมงคล 

 

 

 

 



55 

ตารางที่ 4.2 
 
แสดงวิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ ของไม้บรรทัดฮวงจุ้ย 

 
4.2 ค าศพัท์เฉพาะและฟังกช์ั่นของโปรแกรม ArchiCAD ทีน่ ามาใช้ประกอบการเขยีนโปรแกรม 

 

4.2.1 Element 

Element คือช่ือเรียกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรม ArchiCAD ซ่ึงในแต่ละ 
Element น้ันก็จะถูกแบ่งแยกย่อยเป็นประเภทต่างๆลงไปอีก เช่น Column , Door , Zone  เป็นต้น  

4.2.2 Door 

Door เป็น Element ที่ส าหรับสร้างประตู โดยโปรแกรมก าหนดให้จะต้องสร้าง
อยู่บนก าแพงเท่าน้ัน 

4.2.3 Zone 

Zone เป็น Element ที่ส าหรับก าหนดห้องต่างๆ โดยการสร้าง Zone สามารถ
สร้างแบบ Manual ซ่ึง ผู้ใช้จะท าการก าหนดจุดมุมต่างๆของ Zone เอง และการสร้าง Zone จาก 
ผนังห้องโดยรอบ Element Zone น้ันสามารถก าหนดข้อความใส่เข้าไปได้ 2 ช่อง คือผ่านตัวแปรที่
ช่ือว่า roomName และ roomNoStr  ซ่ึงเป็นตัวแปรประเภทตัวอักษร 

 

ช่วงระยะ 
เศษของการหาร 
( x % 0.4296) 

ลักษณะ
ความหมาย 

ส่งผลในเร่ือง 

1 ≤ 0.0538 ดี เรื่องทรัพย์สิน 
2 0.0538 > &<0.1075 ไม่ดี เรื่องสุขภาพ 

3 0.1075 ≥ &<0.1612 ไม่ดี เรื่องหย่าร้าง สูญเสีย 
4 0.1612≥ &<0.2149 ดี เรื่องความซ่ือสัตย์ 

5 0.2149≥ &<0.2686 ดี เรื่องยศศักด์ิ 
6 0.2686≥ &<0.3223 ไม่ดี เรื่องปล้น คดีความ 

7 0.3223≥ &<0.3751 ไม่ดี เรื่องอุบัติเหตุ 

8 0.3751≥ &<0.4296 ดี เรื่องความส าเร็จ 
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4.2.4 Dimension 

Dimension เป็น Element ที่ส าหรับก าหนดการแสดงผลระยะต่างๆใน
โปรแกรม ซ่ึง การแสดงผลของ Dimension ในโปรแกรม ArchiCAD น้ันมีอยู่สองรูปแบบ น้ันคือ 
Measure ซ่ึงคือระยะที่ โปรแกรมวัดได้จากการค านวณจุดสองจุด และ Custom ซ่ึงคือระยะที่ผู้ใ ช้
ปรับกรอกค่าระยะลงไป ซ่ึงอาจจะไม่ตรงกับค่าที่วัดได้ตามจริง 

4.2.5 Label 

Label เป็น Element ที่ส าหรับก าหนดตัวอักษรเพื่อใช้ในการอธิบาย โดย 
Label จะพิเศษกว่า Text ธรรมดาตรงที่สามารถผูกติดกับ Element อ่ืนๆได้ เมื่อ Element ต้นถูก
เคลื่อนย้าย Label ก็จะย้ายตาม Element ที่ถูกผูกติดไว้ 

4.2.6 Control Pallete 

Control Pallete เป็นหน่ึงในรูปแบบของแถบ เมนูของโปรแกรม ArchiCAD 
ความพิเศษของ Control Pallete คือสามารถใช้งานหรือแสดงผลหรือ สามารถค่าค าสั่งได้ ในขณะที่ 
ผู้ใช้เรียกใช้งานค าสั่งอ่ืน ๆ 

จากการสรุปเน้ือหาจะสามารถน าเน้ือหาที่สรุปมาปรับใช้ได้กับการเขียนโปรแกรมเสริม
ได้ดังน้ี 

1. ข้อมูลฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคสามารถใช้วิเคราะห์ต าแหน่งของห้อง และประตูที่เปิดเข้าสู่
บ้าน จึงน ามาจัดท าฟังก์ช่ันส าหรับ ตรวจสอบต าแหน่ง Element ประตูของโปรแกรม ArchiCAD 
และ ฟังก์ช่ันที่ท าการตรวจสอบ Element Zone ซ่ึงเป็น Element ที่มีไว้ใช้ระบุห้องในโปรแกรม 
ArchiCAD โดยฟังก์ช่ันการตรวจสอบประตูและห้องมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการเขียนโปรแกรม 
แต่ต่างกันที่ข้อมูลที่ใช้ในการระบุต าแหน่งดีร้าย และได้น าความสามารถในการวิเคราะห์ต าแหน่งของ
ห้องและประตูมาใช้ในการเขียนฟังก์ช่ันที่สร้าง Guideline ที่ใช้ในการแนะน าต าแหน่งห้อง และ 
ต าแหน่งของประตู ให้กับผู้ใช้งานประกอบการออกแบบ  

2. ข้อมูลไม้บรรทัดฮวงจุ้ยสามารถใ ช้วิเคราะห์ ระยะ ของประตู หน้าต่าง และ 
เฟอร์นิเจอร์ จึงน ามาเขียนฟังก์ช่ันที่ไว้ใช้ วัดระยะและน ามาตรวจสอบ และฟังก์ช่ันที่น าระยะที่มีอยู่ใน
แบบมาท าการตรวจสอบ 
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ภาพที่ 4.4 แผนภาพแสดงข้อมูลที่สร้างสามารถมาประกอบการเขียนโปรแกรม 

 
4.3 การท างานของโปรแกรมเสริม 

โปรแกรมเสริมที่ผู้วิจัยได้ออกแบบน้ันแบ่งเป็น 2 ฟังก์ช่ันใหญ่ คือ ฟังก์ช่ันไม้บรรทัด 
ฮวงจุ้ย ไว้ใช้งานส าหรับการตรวจสอบระยะมงคลทางฮวงจุ้ย และฟังก์ช่ันฮวงจุ้ยดาวเก้ายุค ไว้ใช้งาน
ส าหรับแนะน าและตรวจสอบต าแหน่งของห้องต่าง ๆ ให้ตกอยู่ในต าแหน่งมงคลตามหลักฮวงจุ้ยดาว
เก้ายุค 

4.3.1 ฟงักช์ัน่ไม้บรรทดัฮวงจุย้ 

ฟังก์ช่ันไม้บรรทัดฮวงจุ้ยน้ันออกแบบให้มี 2 ฟังก์ช่ันย่อยให้ผู้ใช้งานเรียกใช้งาน
ฟังก์ช่ันแรกคือการเรียกใช้โดยที่ผู้ใช้เป็นคนวัดระยะวัตถุด้วยตนเอง และฟังก์ช่ันการใช้งานแบบแบบ
อัตโนมัติ โดยสามารถเรียกใช้งานผ่าน Menu bar หรือ เรียกใช้งานผ่านหน้าต่างเมนูทางลัด 
(Control Palette) 
 

 
ภาพที่ 4.5 แสดงหน้าจอการเรียกใช้งานฟังก์ช่ันไม้บรรทัดฮวงจุ้ยผ่าน Menu bar 



58 

 
ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าจอการเรียกใช้งานฟังก์ช่ันไม้บรรทัดฮวงจุ้ยผ่านหน้าต่างเมนูทางลัด (Control 
Palette) 
 

(1)ฟังก์ชัน่การใช้งานแบบผู้ใชก้ าหนดเอง (Manual Measure) 

การใช้งาน : เริ่มจากให้ผู้ใช้ก าหนดจุดต้นและจุดปลายแล้วโปรแกรมเสริมจะน า
ค่าระยะห่างระหว่างจุด 2 จุดมาค านวณโดยน าค่าระยะไปหารกับระยะ 8 ช่วงไม้บรรทัดฮวงจุ้ย แล้ว
น าเศษที่ได้มาเทียบค่าว่าอยู่ในช่วงที่เท่าไหร่และแสดงผลกลับออกมาว่าระยะดังกล่าวน้ันมีระยะตกอยู่
ในเลขที่ดีหรือร้าย 

  
ภาพที่ 4.7 แผนภาพแสดงหลักการท างานของฟังก์ช่ันการใช้งานแบบผู้ใช้ก าหนดเอง 
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ภาพที่ 4.8 แสดงหน้าจอแสดงผลฟังก์ช่ันไม้บรรทัดฮวงจุ้ยแบบผู้ใช้ก าหนดเอง 

 

การท างานของโปรแกรมเสริม :  เมื่อผู้ใช้งานเรียกใช้ค าสั่ง โปรแกรมเสริมจะท า
การส่งค่าไปยังฟังก์ช่ันให้เร่ิมกระบนวนการและท าการส่งค่ากลับให้ผู้ใช้ป้อนค่า พิกัดจุดต้นและจุด
ปลาย จากน้ันก็น าพิกัดที่ได้มาส่งต่อไปค านวณผ่านสมการหาระยะทางระหว่างจุดสองจุดบนเส้น
ระนาบ √(∆𝑥2) + (∆𝑦2)  และน าไปหารกับระยะ 8 ช่วงไม้บรรทัดฮวงจุ้ย แล้วจึงน าค่าเศษจาก
การหารที่ได้ มาเข้าเง่ือนไข If / else โดยหากเข้าเง่ือนไขที่ก าหนดโปรแกรมเสริมจะท าการประกาศ
ค่า Text เพื่อแสดงผล การแสดงผลของฟังก์ช่ันแบ่งเป็น 8 แบบตามช่วงของหลักไม้บรรทัดฮวงจุ้ย  

 

(2)ฟังก์ชัน่การใช้งานแบบอตัโนมตัิ (Auto Change Dimension) 

ฟังก์ช่ันน้ีเป็นการใช้ค่าใน Element ที่ใช้บอกระยะในโปรแกรม ArchiCAD ซ่ึง
คือ Element ประเภท Dimension มาค านวณกับหลักไม้บรรทัดฮวงจุ้ยโดยตรง โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องวัด
ที่ละจุดสามารถตรวจค่าระยะจาก Dimension ที่มีอยู่หลาย ๆ ค่าพร้อมกันได้ โดยการท างานของ
โปรแกรมเสริมจะท างานโดยท าการเลือก Dimension ที่มีทั้งหมดในหน้าต่างแสดงผลมาค านวณแบบ
เดียวกันกับ ฟังก์ช่ัน Manual Measure จากน้ันโปรแกรมเสริมจะท าการเปลี่ยนค่า Dimension เป็น
ผลตามหลักไม้บรรทัดฮวงจุ้ยโดยอัตโนมัติโดยค่าที่น ามาค านวณตกในระยะที่ไม่ดีค่าที่คืนกลับจะมีสี
แดง ซ่ึงสามารถใช้ฟังก์ช่ัน Reset Dimension เพื่อท าการคืนค่า Dimension ให้กลับไปเป็นค่าระยะ
ด้ังเดิมได้  
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ภาพที่ 4.9 แผนภาพแสดงหลักการท างานของฟังก์ช่ันการใช้งานแบบอัตโนมัติ  

 

 
ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าจอแสดงผลฟังก์ช่ันไม้บรรทัดฮวงจุ้ยแบบอัตโนมัติ  
 

การท างานของโปรแกรมเสริม :  เมื่อผู้ใช้งาน เรียกใช้ค าสั่ง โปรแกรมเสริมจะท า
การส่งค่าไปยังฟังก์ช่ันให้เร่ิมกระบนวนการและท าการรับค่า Element  ทั้งหมดมาเข้าเง่ือนไข If / 
else  หากเป็น Element ประเภท Dimension ให้รับค่าระยะ Dimension มาค านวณโดยน ามา 
หารกับระยะ 8 ช่วงไม้บรรทัดฮวงจุ้ย จากน้ันน าค่าเศษจากการหารที่ได้ มาเข้า เง่ือนไข If / else โดย
หากเข้าเง่ือนไขที่ก าหนดโปรแกรมเสริมจะท าการ เปลี่ยนค่าแสดงผลของ Dimension เป็นแบบ 
Custom Text  และใส่ค่า Text ผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบค่าเศษจากการหาร กับ ช่วงทั้ง 8 ช่วง
ของไม้บรรทัดฮวงจุ้ย  โดยจ าท ากระบวนการดังกล่าวทั้งหมดเป็นวงจรจนกว่าจะรับค่า Element  มา
ครบทั้งหมด ส่วนการท างานของฟังก์ช่ัน Reset Dimension น้ันจะท ากระบวนการคล้ายกันคือการ
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น า ค่า Element  ทั้งหมดมาเข้าเง่ือนไข If / else  หากเป็น Element ประเภท Dimension ให้
ปรับค่า Custom Text ให้กลับไปแสดงผลเป็นค่า Dimension value ดังเดิม 

 
4.3.2 ฟงักช์ัน่ดาวเกา้ยคุ 

ฟังก์ช่ันดาวเก้ายุคน้ันออกแบบให้มี 3 ฟังก์ช่ันย่อยให้ผู้ใช้งานเรียกใช้งาน ฟังก์ช่ัน
แรกมีจุดประสงค์ให้เพื่อแนะน าต าแหน่งที่ดี-ร้ายทางฮวงจุ้ยใช้งานส าหรับช่วงต้นของการออกแบบ 
ฟังก์ช่ันที่สองมีจุดประสงค์เพื่อน าต าแหน่งของประตูเข้าบ้านที่ออกแบบไว้มาท าการตรวจสอบกับ
หลักฮวงจุ้ยใช้ส าหรับช่วงระหว่างการออกแบบ ฟังก์ช่ันที่สามมีจุดประสงค์เพื่อน าต าแหน่งของห้องที่
ออกแบบไว้มาท าการตรวจสอบกับหลักฮวงจุ้ยใช้ส าหรับช่วงระหว่างการออกแบบ โดยสามารถเรียก
ทั้งสามฟังก์ช่ันใช้งานผ่าน Menu bar 

 

  
ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าจอการเรียกใช้งานฟังก์ช่ันฟังก์ช่ันดาวเก้ายุคผ่าน Menu bar 

 

(1)ฟงัก์ชัน่แนะน าต าแหนง่ทีด่-ีร้ายทางฮวงจุย้(Home Guideline) 

ก่อนการใช้งานให้ผู้ใช้ท าการต้ังทิศของแผ่นงาน (Project North) ก่อนการใช้
งานโดยใน Information จะมีGuideline ส าหรับทิศที่ดีและไม่ดีแนะน าให้กับผู้ใช้งานก่อน ตัวค าสั่ง 
Home Guideline มีวิธีใช้งานโดยเร่ิมจาก ให้ผู้ใช้งานก าหนดขอบเขตของอาคารโดยอ้างอิงจากผนัง
ของบ้าน จากน้ันโปรแกรมเสริมจะให้ผู้ใช้เลือกการแสดงผลของทิศทางหน้าบ้านจากน้ันโปรแกรม
เสริมจะท าการดึงค่าทิศของโปรเจค มาใช้ค านวณหาทิศของบ้าน เพื่อใช้ในการเลือก ผังดาวทาง     
ฮวงจุ้ยแล้วแสดงผลออกมาเป็นต าแหน่งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมของห้องส าคัญโดยแบ่งบ้านจาก
ขอบเขตของอาคารตามที่ผู้ใช้ได้ก าหนดไว้ในเบื้องต้นเป็นตาราง 9 ช่อง  
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ภาพที่ 4.12 แสดงทิศที่ดี-ไม่ดีในหลักการฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคเพื่อแนะน าให้กับผู้ใช้งาน 

 

 
ภาพที่ 4.13 แผนภาพแสดงหลักการท างานของฟังก์ช่ันแนะน าต าแหน่งที่ดี-ร้ายทางฮวงจุ้ย 
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ภาพที่ 4.14 แสดงหน้าจอแสดงผลฟังก์ช่ันแนะน าต าแหน่งที่ดี-ร้ายทางฮวงจุ้ย  

 

การท างานของโปรแกรมเสริม :  เมื่อผู้ใช้งาน เรียกใช้ค าสั่ง โปรแกรมเสริมจะท า
การส่งค่าไปยังฟังก์ช่ันให้เริ่มกระบวนการและท าการส่งค่ากลับให้ผู้ใช้ป้อนค่าขอบเขตของอาคารโดย
ผ่าน Interface การสร้างสี่เหลี่ยม เมื่อได้พิกัดจุดขอบเขตบ้าน โปรแกรมเสริมจะท าการส่งค่ากลับให้
ผู้ใช้เลือก โหมดการแสดงผล เมื่อผู้ใช้ได้เลือกลักษณะการเขียนทิศทางหน้าบ้านแล้ว โปรแกรมเสริม
จะน าลักษณะการเขียนทิศทางหน้าบ้านที่เลือก มาแปรเป็นค่าองศา โดยก าหนดว่าหากลักษณะการ
เขียนทิศทางหน้าบ้านเท่ากับ บน จะมีค่าองศาทิศเท่ากับ 270  ลักษณะการเขียนทิศทางหน้าบ้าน
เท่ากับ ซ้าย จะมีค่าองศาทิศเท่ากับ 0  ลักษณะการเขียนทิศทางหน้าบ้านเท่ากับ ขวา จะมีค่าองศา
ทิศเท่ากับ 180 และ ลักษณะการเขียนทิศทางหน้าบ้านเท่ากับ ล่าง จะมีค่าองศาทิศเท่ากับ 90 เมื่อได้
ค่าทิศ โปรแกรมเสริมจะท าการตรวจสอบค่า ทิศของโปรเจคและน ามาลบกับค่าทิศเพื่อหาทิศหาทิศ
หลังบ้าน เพื่อใช้ในการเลือกข้อมูลทางฮวงจุ้ยมาใช้แสดงผล และส่งต่อค่า พิกัดจุดขอบเขตบ้าน 
ลักษณะการเขียนทิศทางหน้าบ้าน และค่าทิศหลังบ้าน ไปยังฟังก์ช่ันการสร้าง Guideline  

ฟังก์ช่ันการสร้าง Guideline จะท าค่าทิศหลังบ้านมาเลือกผังดาวมาเป็นข้อมูล
วิเคราะห์พื้นที่  และน าค่าพิกัดจุดขอบเขตบ้าน มาแบ่งเป็นตาราง 9 ช่อง และสร้าง Element 
ประเภท Zone  9 อัน และน าค่าโหมดการแสดงผล มาใช้ระบุว่า Zone แต่ละอันควรจะแสดงผล
อย่างไร 
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ภาพที่ 4.15  แผนภาพแสดงพิกัดจุดขอบเขตบ้านที่ถูกแบ่งเป็น 9 ไว้ส าหรับสร้าง Zone  

 

 
ภาพที่ 4.16  แผนภาพแสดงผลของค่าการแสดงผลต่อการต าแหน่งการสร้าง Zone   
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(2)ฟังก์ชัน่ตรวจเชค็ต าแหนง่ประตู ( Door check) 

การใช้งานเริ่มจากให้ผู้ใช้งานก าหนดขอบเขตของอาคารโดยอ้างอิงจากผนังของ
บ้าน โปรแกรมเสริมจะให้ผู้ใช้เลือกลักษณะการเขียนทิศทางหน้าบ้านจากน้ันโปรแกรมเสริมจะท าการ
ดึงค่าทิศของโปรเจค มาใช้ค านวณหาทิศของบ้าน เพื่อใช้ในการเลือกผังดาวทางฮวงจุ้ยแล้วจึงให้ผู้ใช้
เลือกประตูเข้าบ้านที่ต้องการจะวิเคราะห์ต าแหน่งทางฮวงจุ้ย โปรแกรมเสริมจะท าการน าต าแหน่ง
ประตูไปตรวจสอบแล้วแสดงผลเป็น Text Label  

 
ภาพที่ 4.17 แผนภาพแสดงหลักการท างานของฟังก์ช่ันตรวจเช็คต าแหน่งประตู  

 

 
ภาพที่ 4.18 แสดงหน้าจอแสดงผลฟังก์ช่ันตรวจเช็คต าแหน่งประตู  

 



66 

การท างานของโปรแกรมเสริม :  เมื่อผู้ใช้งานเรียกใช้ค าสั่ง โปรแกรมเสริมจะส่ง
ค่าให้ ผู้ใช้ก าหนด พิกัดขอบเขตบ้าน  ลักษณะการเขียนทิศทางหน้าบ้าน มาค านวณ จนได้ค่า ทิศหลัง
บ้าน ซ่ึงมีกระบวนการคล้ายกับ ฟังก์ช่ัน Home Guideline อีกค่าที่โปรแกรมเสริมจะส่งค่าให้ ผู้ใช้
เลือก Element ประเภทประตู เพื่อใช้ในการตรวจสอบจากน้ันก็ส่งค่าทั้งหมดไปยังฟังก์ช่ัน Create 
Door Analysis result 

ฟังก์ช่ัน Create Door Analysis result  จะน าค่าทิศหลังบ้านมาเลือกผังดาวมา
เป็นข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่ โปรแกรมเสริมจะน าค่าพิกัดจุดขอบเขตบ้านมาแบ่งเป็นพื้นที่ 9 ช่อง เพื่อ
น ามาใช้ในการตรวจสอบ และน าค่าลักษณะการเขียนทิศทางหน้าบ้านมาใช้ระบุต าแหน่งข้อมูลที่ใช้ใน
การตรวจสอบ จากน้ันโปรแกรมเสริมจะใช้ค่า พิกัดของ Element ประตูที่ผู้ใช้ก าหนดมาตรวจสอบว่า
ตกอยู่ในต าแหน่งดีหรือร้ายและสร้าง Element Text Label เพื่อระบุผลการวิเคราะห์ของโปรแกรม
เสริม 

(3)ฟังก์ชัน่ตรวจเชค็ต าแหนง่ห้อง ( Room check) 

การใช้งานเริ่มจากโดย ให้ผู้ใช้งานก าหนดขอบเขตของอาคารโดยอ้างอิงจากผนัง
ของบ้าน จากน้ันโปรแกรมเสริมจะให้ผู้ใช้เลือกลักษณะการเขียนทิศทางหน้าบ้านจากน้ันโปรแกรม
เสริมจะท าการดึงค่าทิศของโปรเจค มาใช้ค านวณหาทิศของบ้าน เพื่อใช้ในการเลือก ผังดาวทาง ฮวง
จุ้ย จากน้ันให้ผู้ใช้เลือก ต้ังค่า Categories ของ Element ที่ใช้ระบุห้องในโปรแกรม ArchiCAD ซ่ึง
คือ Zone ให้ตรงกับประเภทห้อง (ภาพที่ 4.18)  จากน้ันโปรแกรมเสริมจะท าการดึงค่าข้อมูล
ต าแหน่งของ Zone ที่ผู้ใช้ได้ต้ังค่าน าไปค านวณและสร้าง Zone ซ้อนทับต าแหน่งที่พื้นห้องตกอยู่ใน
ต าแหน่งดีหรือร้าย 
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ภาพที่ 4.19 แผนภาพแสดงหลักการท างานของฟังก์ช่ันตรวจเช็คต าแหน่งห้อง 

 
ภาพที่ 4.20  แสดงหน้าจอต้ังค่า Categories ฟังก์ช่ันตรวจเช็คต าแหน่งห้อง 
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ภาพที่ 4.21  แสดงหน้าจอแสดงผลฟังก์ช่ันตรวจเช็คต าแหน่งห้อง 

 

การท างานของโปรแกรมเสริม :  เมื่อผู้ใช้งาน เรียกใช้ค าสั่ง โปรแกรมเสริมจะท า
กระบวนการคล้ายกับ ฟังก์ช่ัน Home Guideline โดยโปรแกรมเสริมจะส่งค่าให้ ผู้ใช้ก าหนด พิกัด
ขอบเขตบ้าน และ ลักษณะการเขียนทิศทางหน้าบ้าน มาค านวณ จนได้ค่า ทิศหลังบ้าน จากน้ัน
โปรแกรมเสริมจะท าการน าค่าข้อมูลของ Zone ที่มีอยู่ทั้งหมดใน โปรเจคมาแสดงผลให้ผู้ใช้ เลือกให้
ตรงกับชนิดของห้องที่ Interface แสดงเพื่อเป็นการปรับค่าให้โปรแกรมเสริมเข้าใจว่า Zone ที่ผู้ใช้ 
Input มาเป็นห้องอะไร และโปรแกรมเสริมจะท าการเลือก Zone ทั้งหมดที่ตรงกับที่ผู้ใช้ได้ปรับค่ามา
ดึงข้อมูล พิกัดต าแหน่ง แล้วส่งค่าทั้งหมดไปยังฟังก์ช่ัน Create Room Analysis result 

ฟังก์ช่ัน Create Room Analysis result  จะท าค่าทิศหลังบ้านมาเลือกผังดาว
มาเป็นข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่ และน าค่า พิกัดจุดขอบเขตบ้าน มาแบ่งเป็นพื้นที่ 9 ช่อง และน ามาใช้ใน
การตรวจสอบ และน าลักษณะการเขียนทิศทางหน้าบ้าน มาใช้ระบุต าแหน่งข้อมูลที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ จากน้ันโปรแกรมเสริมจะใช้ค่า พิกัดของ Zone ที่ผู้ใช้ก าหนด มาตรวจสอบมีพื้นที่ซ้อนทับ
กับต าแหน่งพื้นที่ทั้ง 9 ช่อง หากโปรแกรมเสริมตรวจพบการซ้อนทับเกิน 25% โปรแกรมเสริมจะท า
การตรวจสอบว่าต าแหน่งที่ซ้อนทับน้ันเป็นต าแหน่งที่ ดีหรือร้าย จากน้ันจะท าการสร้าง Element 
Zone บนต าแหน่งที่ซ้อนทับและระบุ ลักษณะของ Zone ตามข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ 



69 

ในงานวิจัยน้ีไ ด้ท าการเขียนฟังก์ ช่ันไม้บรรทัดฮวงจุ้ยแบบผู้ ใช้ก าหนดเอง 
(Manual Measure) ไว้ส าหรับวัดระยะ ฟังก์ช่ันไม้บรรทัดฮวงจุ้ยใช้งานแบบอัตโนมัติ (Auto get 
Dimension) ไว้ส าหรับน าระยะมาตรวจสอบ ฟังก์ช่ันแนะน าต าแหน่งที่ดี -ร้ายทางฮวงจุ้ย (Home 
Guideline) ไว้ส าหรับใช้น าเสนอต าแหน่งทางฮวงจุ้ยไว้ประกอบการออกแบบ  ฟังก์ช่ันตรวจเช็ค
ต าแหน่งประตู ( Door check)  ไว้ส าหรับตรวจเช็คต าแหน่งประตูเข้า และได้เร่ิมการพัฒนา ฟังก์ช่ัน
ตรวจเช็คต าแหน่งห้อง ( Room check ) โดยเร่ิมเขียนให้สามารถตรวจเช็คห้องนอนได้ จาก
การศึกษาหลักการฮวงจุ้ยและหลักการเขียนโปรแกรมเสริมส าหรับแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
ผู้วิจัยได้จัดท า ข้อมูลสรุปต าแหน่งดี -ร้ายของหลักฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคและได้เลือกElement ใน
โปรแกรมส าหรับไว้ใช้ตรวจสอบกับหลักฮวงจุ้ย เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเสริมส าหรับช่วย
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมตามหลักฮวงจุ้ย ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  1.2.1 และจากการพัฒนา
โปรแกรมเสริมในแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเพื่อช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมตามหลักฮวงจุ้ย จน
สามารถท างานอย่างเสถียรได้ โปรแกรมเสริมสามารถท าหน้าที่แนะน าจุดที่ดีและร้ายในศาสตร์ฮวงจุ้ย
และประเภทห้องที่เหมาะสมกับต าแหน่งน้ันๆได้ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1.2.2  รวมถึงสามารถใช้
ตรวจสอบต าแหน่ง ประตูหรือห้องต่างๆกับศาสตร์ฮวงจุ้ยได้  

 
4.4  การประเมนิประสทิธภิาพของโปรแกรมเสรมิ 

 
4.4.1.  ประเมนิประสิทธภิาพการตรวจฮวงจุย้ 

ในการประเมินน้ีใช้วิธีการประเมินโดยให้กลุ่มตัวอย่างซ่ึงคือ ผู้เช่ียวชาญด้านฮวง
จุ้ยประเมินแบบบ้าน 2 แบบโดยใช้หลักดาวเก้ายุคและหลักระยะมงคลเป็นหลัก โดยแบบแรกน้ันเป็น
แบบผังบ้านทั่วไป แบบที่สองน้ันเป็นแบบผังบ้านที่ถูกประเมินโดยโปรแกรมเสริมที่พัฒนาขึ้นและปรับ
แก้ไขตามค าแนะน า จากน้ันให้ซินแสกรอกแบบประเมินต าแหน่งห้องต่างๆ โดยจะแบบเป็นเกณฑ์ ดี
มาก  ดี  ปานกลาง  น้อย และควรปรับปรุง โดยแต่ละระดับจะมีคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ 
โดยผู้วิจัยจะน าผลคะแนนของทั้งสองแบบมาเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังใช้งานโปรแกรม  โดย
จะท าการประเมินกับผู้เช่ียวชาญฮวงจุ้ย 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกจะประเมินกับผู้เช่ียวชาญ 1 ท่าน
โดยประเมินแบบก่อนและหลังใช้โปรแกรมทั้งสิ้น 3 ชุดเพื่อประเมินในกรณีที่แบบบ้านต่างกัน รูปแบบ
ที่สองจะประเมินกับผู้เช่ียวชาญทั้งสิ้น 3 ท่านโดยประเมินแบบก่อนและหลังใช้โปรแกรม 1 ชุด เพื่อ
ประเมินในกรณีผู้ประเมินมีความเช่ียวชาญต่างกัน 
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ภาพที่ 4.22  แสดงการน าแบบบ้านที่ 1 มาตรวจสอบในโปรแกรม 

 

 
ภาพที่ 4.23  แสดงการน าแบบบ้านที่ 1 ปรับแก้ตามค าแนะน าของโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 



71 

ตารางที่ 4.3 
 
ผลประเมินแบบ 3 ชุด ระบบโดยผู้ประเมิน 1 ท่าน 

ต าแหน่ง แบบชุดที่ 1 แบบชุดที่ 2 แบบชุดที่ 3 

ก่อนถูก
ปรับแก้ไข

(50คะแนน) 

หลังถูก
ปรับแก้ไข

(50คะแนน) 

 ก่อนถูก
ปรับแก้ไข

(40คะแนน) 

หลังถูก
ปรับแก้ไข

(40คะแนน) 

 ก่อนถูก
ปรับแก้ไข

(40คะแนน) 

หลังถูก
ปรับแก้ไข

(40คะแนน) 

ห้องน่ังเล่น 1 5 4 5 2 3 

ห้องนอน 1 4 5 5 5 5 5 

ห้องนอน 2 2 5 1 5 3 5 

ห้องครัว 3 5 1 5 5 4 

ห้องท างาน 1 5 1 5 5 5 

ห้องน้ า 1 5 4 5 1 5 

ประตู 1 2 5 5 5 2 5 

- ขนาด
ประตู 1 

1 5 1 5 1 5 

ประตู 2 4 5 - - - - 

- ขนาด
ประตู 2 

1 5 - - - - 

รวม 20/50 50/50 22/40 40/40 24/40 37/40 

% 40 100 55 100 60 93 

หมายเหตุ : เก็บคะแนนจากแบบประเมิน โดยมีเกณฑ์คะแนนคือ 5 4 3 2 และ1 ตามล าดับ 
 

ผลการประเมินแบบผังบ้านทั้งหกแบบกับซินแส 1 ท่าน มีผลคะแนนรวมของ
แบบชุดแรก แบบก่อนถูกปรับแก้ไข ได้คะแนน 20 คะแนนคิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์จากคะแนนเต็ม 
แบบหลังถูกปรับแก้ไขได้คะแนน 50 คะแนน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์จากคะแนนเต็ม ผลคะแนนรวม
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ของแบบชุดที่สอง แบบก่อนถูกปรับแก้ไขได้คะแนน 22 คะแนน คิดเป็น 55 เปอร์เซ็นต์จากคะแนน
เต็ม แบบหลังถูกปรับแก้ไขได้คะแนน 40 คะแนน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์จากคะแนนเต็ม ผลคะแนน
รวมของแบบชุดที่สาม แบบก่อนถูกปรับแก้ไขได้คะแนน 24 คะแนน คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์จาก
คะแนนเต็ม แบบหลังถูกปรับแก้ไขได้คะแนน 37 คะแนน คิดเป็น 93เปอร์เซ็นต์จากคะแนนเต็ม เฉลี่ย
คะแนนแบบผังก่อนใช้โปรแกรมได้ 52 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยคะแนนแบบผังหลังใช้โปรแกรมได้ 98 
เปอร์เซ็นต์ โดยแบบบ้านหลังที่ผ่านการใช้โปรแกรมเสริมตรวจสอบและแนะน าจุดแก้ไขมีแนวโน้ม
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยไปในทางที่สูงขึ้นจากแบบก่อนถูกปรับแก้ไขโปรแกรมและมี
คะแนนเฉลี่ยเกิน 75 เปอร์เซ็นต์ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงสามารถสรุปได้ว่าโปรแกรมสามารถช่วยให้
สถาปนิกออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยได้อย่างถูกต้องจากการทดสอบในกรณีรูปแบบบ้านที่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.4 
 
ผลประเมินโปรแกรมเสริมโดยซินแสท่านแรก 

ต าแหน่ง 
แบบก่อนถูกปรับแก้ไข

(50คะแนน) 
แบบหลังถูกปรับแก้ไข

(50คะแนน) 

ห้องน่ังเล่น 2 3 

ห้องนอน 1 3 4 

ห้องนอน 2 2 3 

ห้องครัว 3 5 

ห้องท างาน 3 4 

ห้องน้ า 2 4 

ประตู 1 3 3 

- ขนาดของบานประตู 1 1 4 

ประตู 2 4 4 

- ขนาดของบานประตู 2 1 4 

รวม 24 38 

หมายเหตุ : เก็บคะแนนจากแบบประเมิน โดยมีเกณฑ์คะแนนคือ 5 4 3 2 และ1 ตามล าดับ 
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ผลการประเมินแบบผังบ้านทั้งสองแบบกับซินแสท่านแรก มีผลคะแนนรวมของ
แบบผังบ้านก่อนถูกปรับแก้ไขได้คะแนน 24 คะแนนคิดเป็น 48 เปอร์เซ็นต์จากคะแนนเต็ม 50 
คะแนน แบบผังบ้านหลังถูกปรับแก้ไขได้คะแนน 38 คะแนน คิดเป็น 76 เปอร์เซ็นต์จากคะแนนเต็ม 
50 คะแนน โดยแบบบ้านหลังที่ผ่านการใช้โปรแกรมเสริมตรวจสอบและแนะน าจุดแก้ไขสามารถเพิ่ม
เปอร์เซ็นต์ต าแหน่งที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยได้ 

 
ตารางที่ 4.5 
 
ผลประเมินโปรแกรมเสริมโดยซินแสท่านที่สอง 

ต าแหน่ง 
แบบก่อนถูกปรับแก้ไข

(50คะแนน) 
แบบหลังถูกปรับแก้ไข

(50คะแนน) 

ห้องน่ังเล่น 3 3 

ห้องนอน 1 3 4 

ห้องนอน 2 2 4 

ห้องครัว 3 3 

ห้องท างาน 1 3 

ห้องน้ า 3 4 

ประตู 1 1 4 

- ขนาดบานประตู 1 1 5 

ประตู 2 3 4 

- ขนาดบานประตู 2 1 5 

รวม 21 39 

หมายเหตุ : เก็บคะแนนจากแบบประเมิน โดยมีเกณฑ์คะแนนคือ 5 4 3 2 และ1 ตามล าดับ 
 

ผลการประเมินแบบผังบ้านทั้งสองแบบกับซินแสท่านที่สอง มีผลคะแนนรวมของ
แบบผังบ้านก่อนถูกปรับแก้ไขได้คะแนน 21 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็น 42 เปอร์เซ็นต์ 
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คะแนนแบบผังบ้านหลังถูกปรับแก้ไขได้คะแนน 39 จาก 50 คะแนนเต็ม คิดเป็น 78 เปอร์เซ็นต์ โดย
แบบบ้านหลังที่ผ่านการใช้โปรแกรมเสริมตรวจสอบและแนะน าจุดแก้ไขสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์
ต าแหน่งที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยได้ 

 
ตารางที่ 4.6 
 
ผลประเมินโปรแกรมเสริมโดยซินแสท่านที่สาม 

ต าแหน่ง 
แบบก่อนถูกปรับแก้ไข

(50คะแนน) 
แบบหลังถูกปรับแก้ไข

(50คะแนน) 

ห้องน่ังเล่น 1 5 

ห้องนอน 1 4 5 

ห้องนอน 2 2 5 

ห้องครัว 3 5 

ห้องท างาน 1 5 

ห้องน้ า 1 5 

ประตู 1 2 5 

- ขนาดของบานประตู 1 1 5 

ประตู 2 4 5 

- ขนาดของบานประตู 2 1 5 

รวม 20 50 

หมายเหตุ : เก็บคะแนนจากแบบประเมิน โดยมีเกณฑ์คะแนนคือ 5 4 3 2 และ1 ตามล าดับ 

 

ผลการประเมินแบบผังบ้านทั้งสองแบบกับซินแสท่านที่สาม มีผลคะแนนรวมของ
แบบผังบ้านก่อนถูกปรับแก้ไขได้คะแนน 20 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ 
คะแนนแบบผังบ้านหลังถูกปรับแก้ไขได้คะแนน 50 คะแนนเต็ม คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ โดยแบบ



75 

บ้านหลังที่ผ่านการใช้โปรแกรมเสริมตรวจสอบและแนะน าจุดแก้ไขสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ต าแหน่งที่
ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยได้ 

 
ตารางที่ 4.7 
 
ผลประเมินเฉลี่ยโดยซินแสทั ง 3 ท่าน 

ต าแหน่ง 
แบบก่อนถูกปรับแก้ไข

(50คะแนน) 
แบบหลังถูกปรับแก้ไข

(50คะแนน) 

ห้องน่ังเล่น 2.00 3.60 

ห้องนอน 1 3.33 4.30 

ห้องนอน 2 2.00 4.00 

ห้องครัว 3.00 4.33 

ห้องท างาน 1.66 4.00 

ห้องน้ า 2.00 4.33 

ประตู 1 2.00 4.00 

- ขนาดของบานประตู 1 1.00 4.66 

ประตู 2 3.66 4.33 

- ขนาดของบานประตู 2 1.00 4.66 

รวม 21.66 42.33 

หมายเหตุ : เก็บคะแนนจากแบบประเมิน โดยมีเกณฑ์คะแนนคือ 5 4 3 2 และ1 ตามล าดับ 

 

ผลการประเมินทั้งสามท่านรวมเป็นคะแนนรวมเฉลี่ย แบบบ้านก่อนถูกปรับแก้ไข
โปรแกรมเสริมได้ 21.66 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็น 43 เปอร์เซ็นต์ ส่วนบ้านหลังถูกปรับแก้
ไขโปรแกรมเสริมได้คะแนนเฉลี่ย 42.33 จาก 50 คะแนนเต็ม คิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์  จากผลดังกล่าว
สามารถสรุปได้ว่าโปรแกรมเสริมสามารถช่วยให้สถาปนิกออกแบบถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยมากขึ้น โดย
มีประสิทธิภาพความถูกต้องเพิ่มขึ้นจาก 42.33 เปอร์เซ็นต์ เป็น 85 เปอร์เซ็นต์  
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4.4.2 ประเมนิประสิทธภิาพดา้นการใชง้านโปรแกรมเสริม 

ในการประเมินน้ีใช้วิธีการประเมินโดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบประเมิน
หลังจากได้ทดลองใช้โปรแกรมเสริมในงานวิจัยแล้ว โดยจะประเมินการใช้งานทั้ง 2 ฟังก์ ช่ัน คือ 
ฟังก์ช่ัน Feng Shui Ruler (ไม้บรรทัดฮวงจุ้ย) และ ฟังก์ช่ัน Home Guideline (ดาวเก้ายุค) การ
ประเมินมีจุดประสงค์ที่จะวัดประสิทธิภาพในการแสดงผล และวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมที่มี
ผลต่อวิชาชีพของแต่ละฟังก์ช่ัน การประเมินจะแบ่งเป็น 5 ระดับคือ ดีมาก  ดี  ปานกลาง และ ควร
ปรับปรุง ซ่ึงแต่ระดับมีค่า 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ และใช้ค่าน้ีหาค่าเฉลี่ยวัดความคิดเห็นของผู้ใช้
ต่อประสิทธิภาพโปรแกรมเสริม โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

1.00 – 2.49 หมายถึง ผู้ใช้มีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพในระดับน้อย  
2.50 – 4.49 หมายถึง ผู้ใช้มีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพในระดับที่ดี 
4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้ใช้มีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพในระดับที่สุด 

จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 ท่าน เป็นสถาปนิกที่ไม่มีความรู้
เรื่องฮวงจุ้ยและมีความสามารถในการใช้โปรแกรม ArchiCAD กลุ่มผู้ใช้งานที่ท าการทดสอบอายุเฉลี่ย
อยู่ที่ 28 ปี เป็นเพศ หญิง 3 ท่าน และเพศชาย 7 ท่าน 

  
ภาพที่ 4.24  แสดงภาพตัวอย่างผู้ประเมินทดลองใช้โปรแกรมเสริมโปรแกรม 

 
ผลการประเมินประสิทธิภาพการแสดงผลของฟังก์ช่ัน Feng Shui Ruler น้ันจาก

ผลการประเมินในตารางที่ 4.8 น้ันสามารถสรุปได้ว่า ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานฟังก์ช่ันได้สะดวกใน
ระดับที่ดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจการการสื่อสารของ
หน้าต่างฟังก์ช่ันในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ยที่ 4.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.82 ผู้ใช้งานมีความเข้าใจ
ขั้นตอนในการใช้งานได้ในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ยที่ 4.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.48 และผลลัพธ์ที่
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โปรแกรมเสริมแสดงผลสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานน าไปใช้ประกอบการออกแบบได้ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 
4.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.94 จากผลทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยรวมท าให้สามารถสรุปได้ว่า ผู้ใช้งาน
มีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพการแสดงผลของฟังก์ช่ัน Feng Shui Ruler อยู่ใน
ระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.31 

 
ตารางที่ 4.8 
 
แสดงประสิทธิภาพการแสดงผลของฟังก์ชั่น Feng Shui Ruler 
 Mean SD แปลผล 

การเรียกใช้งานค าสั่งง่ายและสะดวก 4.60 0.51 ดีมาก 
หน้าต่างการแสดงผลสามารถสื่อสารเข้าใจง่าย 4.30 0.82 ดี 

ขั้นตอนในการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.70 0.48 ดีมาก 
ผลลัพธ์ที่โปรแกรมเสริมแสดงสามารถน าไปใช้
ประกอบการออกแบบต่อได้ 

4.00 0.94 ดี 

 

ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมที่มีผลต่อวิชาชีพของฟังก์ช่ัน Feng 
Shui Ruler น้ันจากผลการประเมินในตารางที่ 4.9 น้ันสามารถสรุปได้ว่าผู้ใช้งานมีความคิดเห็นว่า
โปรแกรมเสริมมีประโยชน์ในการลดระยะเวลาแก้แบบให้ตรงกับหลักฮวงจุ้ยของโปรแกรมเสริมใน
ระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.52 ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมี
ประโยชน์ในการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างคุยแบบในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ยที่ 4 .00 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมีประโยชน์ในการลดโอกาส
ถูกร้ือถอนเน่ืองจากไม่ตรงกับหลักฮวงจุ้ยในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 
ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมีส่วนช่วยส่งเสริมการใช้ BIM ในไทยในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 
4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.42 จากผลทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยรวมท าให้สามารถสรุปได้ว่า ผู้ใช้งาน
มีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพที่มีผลต่อวิชาชีพของฟังก์ช่ัน Feng Shui Ruler อยู่ใน
ระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.33 
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ตารางที่4.9 
 
ประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมที่มีผลต่อวิชาชีพของฟังก์ชั่น Feng Shui Ruler 

 Mean SD แปลผล 
ช่วยลดระยะเวลาแก้แบบให้ตรงกับหลักฮวงจุ้ย 4.50 0.52 ดีมาก 

ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างคุยแบบ 4.00 0.81 ดี 
ลดโอกาสที่โครงการจะถูกแก้ร้ือถอนเน่ืองจากไม่ตรงกับ
หลักฮวงจุ้ย 

4.50 0.70 ดีมาก 

การเพิ่มศักยภาพประเมินฮวงจุ้ยให้โปรแกรม เป็นการ
ส่งเสริมให้สถาปนิกไทยหันมาใช้ BIM มากขึ้น 

4.80 0.42 ดีมาก 

 
ตารางที่ 4.10 
 
แสดงประสิทธิภาพการแสดงผลของฟังก์ชั่น Feng Shui Analysis 

 Mean SD แปลผล 
การเรียกใช้งานค าสั่งง่ายและสะดวก 4.40 0.51 ดี 

หน้าต่างการแสดงผลสามารถสื่อสารเข้าใจง่าย 4.10 0.56 ดี 
ขั้นตอนในการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.10 0.73 ดี 

ผลลัพธ์ที่โปรแกรมเสริมแสดงสามารถน าไปใช้
ประกอบการออกแบบต่อได้ 

4.40 0.69 ดี 

 

ผลการประเมินประสิทธิภาพการแสดงผลของฟังก์ช่ัน Feng Shui Analysis น้ัน
จากผลการประเมินในตารางที่ 4.10 น้ันสามารถสรุปได้ว่า ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานฟังก์ช่ันได้
สะดวกในระดับที่ดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจการการสื่อสาร
ของหน้าต่างฟังก์ช่ันในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ยที่ 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.56 ผู้ใช้งานมีความเข้าใจ
ขั้นตอนในการใช้งานได้ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ยที่ 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.73 และผลลัพธ์ที่
โปรแกรมเสริมแสดงผลสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานน าไปใช้ประกอบการออกแบบได้ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 
4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.69 จากผลทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยรวมท าให้สามารถสรุปได้ว่า ผู้ใช้งาน
มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการแสดงผลของฟังก์ช่ัน Feng Shui Analysis อยู่ในระดับดี ที่
ค่าเฉลี่ย 4.25 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.17 
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ตารางที่ 4.11 
 
ประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมที่มีผลต่อวิชาชีพของฟังก์ชั่น Feng Shui Analysis 

 Mean SD แปลผล 
ช่วยลดระยะเวลาแก้แบบให้ตรงกับหลักฮวงจุ้ย 4.70 0.48 ดีมาก 

ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างคุยแบบ 4.00 0.81 ดี 
ลดโอกาสที่โครงการจะถูกแก้ร้ือถอนเน่ืองจากไม่ตรงกับ
หลักฮวงจุ้ย 

4.60 0.69 ดีมาก 

การเพิ่มศักยภาพประเมินฮวงจุ้ยให้โปรแกรม เป็นการ
ส่งเสริมให้สถาปนิกไทยหันมาใช้ BIM มากขึ้น 

4.80 0.42 ดีมาก 

 

ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมที่มีผลต่อวิชาชีพของฟังก์ช่ัน Feng 
Shui Analysis น้ันจากผลการประเมินในตารางที่ 4.11 น้ันสามารถสรุปได้ว่าผู้ใช้งานมีความคิดเห็น
ว่าโปรแกรมเสริมมีประโยชน์ในการลดระยะเวลาแก้แบบให้ตรงกับหลักฮวงจุ้ยของโปรแกรมเสริมใน
ระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.48 ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมี
ประโยชน์ในการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างคุยแบบในระดับดี ที่ ค่าเฉลี่ยที่ 4.00 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมีประโยชน์ในการลดโอกาส
ถูกร้ือถอนเน่ืองจากไม่ตรงกับหลักฮวงจุ้ยในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 
ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมีส่วนช่วยส่งเสริมการใช้ BIM ในไทยในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 
4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.42 จากผลทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยรวมท าให้สามารถสรุปได้ว่า ผู้ใช้งาน
มีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพที่มีผลต่อวิชาชีพของฟังก์ช่ัน Feng Shui Analysis อยู่
ในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.35 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ
การใช้งานของโปรแกรมเสริม ฟังก์ ช่ัน Feng Shui Ruler มีประสิทธิภาพการแสดงผล และ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมที่มีผลต่อวิชาชีพอยู่ในระดับที่ดี ฟังก์ช่ัน Feng Shui Analysis มี
ประสิทธิภาพการแสดงผล และประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมที่มีผลต่อวิชาชีพอยู่ในระดับที่ดี และ
ดีมากตามล าดับ ดังน้ันโปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยที่ได้พัฒนามีประสิทธิภาพการตรวจฮวงจุ้ยและ
ประสิทธิภาพการใช้งาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามจุดประสงค์ข้อที่ 1.2.3  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

 
จากการพัฒนาโปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยในแบบจ าลองสารสนเทศและการประเมิน

ประสิทธิภาพโปรแกรมเสริม สามารถสรุปผลแยกเป็นหัวข้อต่างๆได้ดังน้ี 
5.1 สรุปผลการพัฒนาโปรแกรมเสริม 
5.2 ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการพัฒนาโปรแกรมเสริม 
ในงานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาและสรุปต าแหน่งที่ดีทางฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคและได้น ามา

พัฒนาโปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยในแบบจ าลองสารสนเทศ โดยในงานวิจัยน้ีโปรแกรมเสริมได้ถูก
พัฒนาขึ้น เป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่  

1. Feng Shui Ruler เป็นส่วนฟังก์ช่ันที่ใช้ตรวจสอบระยะต่างของโมเดล กับหลักระยะ
มงคลในทางฮวงจุ้ย โดยมีรูปแบบการใช้งานตรวจวัดโดยผู้ใช้ก าหนดหรือตรวจสอบโดยโปรแกรมเสริม
แบบอัตโนมัติก็ได้ 

2. Feng Shui Analysis เป็นส่วนฟังก์ ช่ันที่ใช้แนะน าหรือตรวจสอบต าแหน่งดีร้าย
ในทางหลักฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคเพื่อให้สถาปนิกใช้ประกอบการออกแบบ โดยมีรูปแบบการใช้งานแนะน า
ต าแหน่งในช่วงก่อนการออกแบบหรือการใช้งานโดยน าแบบที่มีข้อมูลส าเร็จมาตรวจสอบต าแหน่งกับ
หลักการฮวงจุ้ยดาวเก้ายุค 

ผู้ วิ จัยไ ด้ท าการประเมินประสิทธิภาพ โปรแกรมเสริมที่พัฒนาขึ้น 2 ด้าน คือ
ประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบฮวงจุ้ย และประสิทธิภาพด้านการใช้งาน โดยสามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

การประเมินประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบฮวงจุ้ย ท าการประเมิน 2 รูปแบบโดย
รูปแบบแรกประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 1 ท่าน วิธีการประเมินคือ ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินแบบก่อนและ
หลังใช้โปรแกรมตรวจสอบและปรับแก้จ านวน 3 ชุด ผลการประเมินคือโปรแกรมเสริมสามารถช่วยให้
สถาปนิกออกแบบถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคได้เพิ่มขึ้นเป็น 98 เปอร์เซ็นต์ และรูปแบบการ
ประเมินที่ 2 ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญฮวงจุ้ย 3 ท่าน วิธีการประเมินคือ ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินแบบผัง 
2 แบบ คือแบบก่อนและหลังใช้โปรแกรมตรวจสอบและปรับแก้ ผลการประเมินคือโปรแกรมเสริม
สามารถช่วยให้สถาปนิกออกแบบถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคได้เพิ่มขึ้นเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ สรุป
การประเมินคือโปรแกรมเสริมสามารถช่วยให้สถาปนิกออกแบบได้ตรงกับหลักฮวงจุ้ยทั้งในกรณี
ประเมินกับแบบผังหลายรูปแบบ และกรณีประเมินกับผู้เช่ียวชาญหลายท่าน 
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การประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 เร่ืองได้แก่ การ
ประเมินประสิทธิภาพด้านการแสดงผล และประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมที่มีผลต่อวิชาชีพ ท าการ
ประเมินกับกลุ่มตัวอย่างเป็น สถาปนิกที่สามารถใช้โปรแกรม ArchiCAD ได้ จ านวน 10 ท่าน ได้ผล
การประเมินคือ ผู้ ใช้งานมีความคิดเห็นว่า โปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพการแสดงผล และ
ประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมที่มีผลต่อวิชาชีพในระดับที่ดี 

โปรแกรมเสริมที่งานวิจัยน้ีได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพการประเมินฮวงจุ้ยโดยอ้างอิงกับ
หลักการทางฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคและหลักไม้บรรทัดฮวงจุ้ย เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมประเมินฮวงจุ้ย
ทั่วไป โปรแกรมส่วนใหญ่ถูกพัฒนามาส าหรับซินแสใช้งาน ท าให้สถาปนิกจ าเป็นต้องมีความรู้ด้าน  
ฮวงจุ้ยประกอบจึงจะใช้งานได้ อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมส าเร็จรูป สถาปนิกจ าเป็นต้องท างานข้าม
ไป-มาระหว่างโปรแกรมหลายโปรแกรมอาจเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลได้ การตรวจระยะมงคล
สามารถตรวจสอบได้ทีละค่า มีความยุ่งยากส าหรับสถาปนิกในการใช้งาน โปรแกรมเสริมที่งานวิจัยน้ี
พัฒนามาเพื่อสถาปนิก ท าให้ง่ายต่อการใช้งานโดยที่สถาปนิกไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านฮวงจุ้ย 
โปรแกรมเสริมที่พัฒนามีความสามารถตรวจสอบค่าระยะมงคลหลาย ๆ ค่าพร้อมกันได้ สร้างความ
สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน  

เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมออกแบบที่มีฟังก์ช่ันที่ใช้ส าหรับประเมินฮวงจุ้ยในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่ไม่มีฟังก์ช่ันที่ใช้ส าหรับตรวจสอบระยะมงคล และจ าเป็นต้องใส่ข้อมูลเพื่อใช้ในการค านวณ
หลายค่า สร้างความยุ่งยากในการใช้งาน อีกทั้งบางโปรแกรมขาดประสิทธิภาพในการท างานด้าน 3 
มิติ สถาปนิกจึงจ าเป็นต้องท างานข้ามไป-มาระหว่างโปรแกรมหลายคร้ัง โปรแกรมเสริมที่งานวิจัยน้ี
พัฒนามีจุดเด่นคือ มีฟังก์ ช่ันส าหรับตรวจสอบระยะมงคลสามารถตรวจสอบระยะของวัตถุไ ด้ 
โปรแกรมเสริมสามารถแนะน าต าแหน่งที่ดีในทางฮวงจุ้ยส าหรับสถาปนิกซ่ึงไม่มีความรู้ทางฮวงจุ้ย
สามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถท างานต่อได้ โปรแกรมเสริมท างานบนแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร
ท าให้ไม่ต้องใส่ข้อมูลในการใช้งานมาก มีประสิทธิภาพในการท างานได้ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ  จุดด้อย
ของโปรแกรมเสริมคือ มีหลักข้อมูลหลักการฮวงจุ้ยที่ใช้ในการตรวจสอบต าแหน่งแค่หลักการดาวเก้า
ยุค ยังขาดหลักการที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตา และหลักธาตุในแต่ละทิศ ท าให้ยังไม่สามารถตรวจสอบ
การจัดวาง เฟอร์นิเจอร์ และสีของห้องและอาคารได้ ยังมีข้อจ ากัดสามารถใช้ได้กับอาคารที่พักอาศัย 
1 ช้ัน ซ่ึงเป็นข้อมูลที่สามารถเพิ่มเติมพัฒนาภายหลังได้ 

 
5.2 ข้อแนะน าในการใช้งาน 

5.2.1 ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องต้ังค่าทิศของโปรเจคก่อนการใช้งานทุกคร้ัง โดยค่าทิศของ
โปรเจคมีความส าคัญกับการค านวณของโปรแกรมเสริมมาก ดังน้ันค่าทิศที่ใช้ควรมีแหล่งที่มาหรือถูก
วัดจากเคร่ืองมือที่มีความน่าเช่ือถือและมีความแม่นย าสูง   
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5.2.2 ผู้ วิจัยพัฒนาโปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยขึ้นเพื่อใช้กับไฟล์ Template 
ผู้ใช้งานควรท างานบน Template ที่จัดท าขึ้นเพื่อโปรแกรมเสริมโดยเฉพาะ เพื่อความถูกต้องในการ
แสดงผล โดยผู้ใช้สามารถเปิดไฟล์และท าการน าเข้า( Import) โปรเจคอ่ืนๆเข้ามาท างานภายใน 
Template ได้ 

5.2.3  ค าสั่ง Door check ถูกจัดท าเพื่อใช้ตรวจสอบประตูที่เปิดสู่ภายนอกเท่าน้ันไม่
สามารถใช้ตรวจสอบประตูภายใน เช่น ประตูเข้าห้องนอนได้ เพราะการใช้หลักการดาวเก้ายุค
ตรวจสอบประตูภายในแต่ละส านักมีลักษณะข้อก าหนดที่แตกต่างกัน 

5.2.4 ค าสั่ง Home Guideline ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในขั้นตอนก่อนการออกแบบ 
ส่วนค าสั่งอ่ืน ๆ ในโปรแกรมเสริมถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ หรือน าแบบที่
ส าเร็จมาตรวจสอบกับหลักฮวงจุ้ย 

 
5.3 ข้อจ ากดัและขอ้เสนอแนะ 

โปรแกรมเสริมประเมินฮวงจุ้ยในแบบจ าลองสารสนเทศอาคารที่งานวิจัยน้ีได้พัฒนาขึ้น
มีข้อจ ากัดในการใช้งานแนวคิดในการพัฒนาและประยุกต์เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เป็นข้อเสนอแนะโดย
แยกเป็นสองประเด็นดังน้ี 

5.3.1 ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะจากการใช้งาน 

(1) โปรแกรมเสริมเหมาะส าหรับงานออกแบบที่เขียนหน้าบ้าน ขนานกับแนวด่ิงหรือ
แนวขวางของแผ่นงานซ่ึงเป็นการเขียนแบบแบบมาตรฐานเท่าน้ัน หากเปลี่ยนอัลกอริทึมในการ
ตรวจสอบให้สามารถใช้ได้ในกรณีที่มีการเขียนในลักษณะบ้านเอียงเฉียง จะท าให้สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมขึ้น 

(2) โปรแกรมเสริมจะมีท างานต่อเมื่อผู้ใช้เรียกใช้งานฟังก์ ช่ันเท่าน้ัน หากพัฒนาให้
โปรแกรมเสริมสามารถช่วยประเมินผลฮวงจุ้ยแบบ Real time จะช่วยให้การท างานของผู้ใช้มีความ
สะดวกขึ้น 

(3) ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องท าการต้ังค่าขอบเขตอาคารและค่าลักษณะการเขียนหน้าบ้านใน
การใช้งานค าทุกคร้ังหากมีการปรับปรุงหรือเก็บค่า Input ให้สามารถเก็บค่าคงไว้ใช้ในค าสั่งต่อไปจะ
ท าให้ขั้นตอนในการใช้งานมีความสะดวกขึ้น 

 (4) ข้อมูลค าแนะน าห้องมีข้อมูลเฉพาะห้องพื้นฐานที่มีในอาคารที่พักอาศัย ห้องที่
เจ้าของโครงการต้องการเพิ่มเติมเช่น ห้องดูหนัง หรือ ห้องสมุด โปรแกรมเสริมจะยังไม่สามารถ
แนะน าต าแหน่งได้ ในอนาคตสามารถศึกษาข้อมูลฮวงจุ้ยและท าการเพิ่มเน้ือหาลงในโปรแกรมเสริมได้ 
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(5) โปรแกรมเสริมสามารถท างานบนคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน หากมีการพัฒนาให้โปรแกรม
เสริมสามารถท างานบนแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ Smartphone เป็นต้น จะท าให้การ
ท างานมีความสะดวกมากขึ้น 

5.3.2 ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะจากเขียนโปรแกรม 

(1) ฟังก์ ช่ันตรวจสอบระยะมงคล เป็นเพียงแค่การตรวจสอบและแจ้งเตือน หาก
สามารถปรับปรุงให้เป็นโปรแกรมเสริมสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) จะ
สามารถช่วยให้การท างานออกแบบง่ายขึ้น 

(2) หลักการที่ฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคที่น ามาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมน้ันสามารถ
ตรวจสอบต าแหน่งห้องและต าแหน่งประตูหน้าต่างของอาคารประเภทที่พักอาศัย 1 ช้ัน  ในอนาคต
สามารถวิเคราะห์หลักทฤษฎีฮวงจุ้ยส าหรับอาคารประเภทอ่ืน  ๆ เพิ่มเติมให้สามารถน ามาใช้
ตรวจสอบอาคารประเภทอ่ืน ๆ ได้หลากหลายขึ้น 

(3) เน้ือหาหลักการดาวเก้ายุคที่น ามาใช้ในการพัฒนา เป็นเน้ือหาของยุค 8 (พ.ศ. 
2547-2566) ท าให้จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนเน้ือหาทุก ๆ 20 ปี อาจเพิ่มเติมเน้ือหาเพื่อช่วยในการ
ออกแบบระหว่างช่วงการเปลี่ยนยุค เช่น เปรียบเทียบต าแหน่งระหว่างยุค 8 และ ยุค 9 เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจออกแบบเผื่อการต่อเติมในภายหลัง 

(4) ปัจจุบันฟังก์ช่ันตรวจสอบห้องสามารถตรวจสอบต าแหน่งของห้องนอนได้แล้ว หาก
ต้องการตรวจสอบห้องอ่ืน ๆ เพียงเพิ่มเติม ข้อมูล ต าแหน่ง ของห้องอ่ืน ๆ ก็จะสามารถใช้ช่วย
ตรวจเช็คต าแหน่งห้องได้อย่างครบถ้วนทุกห้องส าคัญตามหลักฮวงจุ้ยดาวเก้ายุค 

(5) โปรแกรมเสริมสามารถเช็คต าแหน่งห้องและประตูหน้าต่างได้แต่ยังไม่สามารถเช็ค
ต าแหน่งของเฟอร์นิเจอร์หรือตรวจสอบศักยภาพพื้นที่ภายนอกได้ เพราะโปรแกรมเสริมประเมินใช้
หลักดาวเก้ายุคในการตรวจสอบซ่ึงเป็นแค่องค์ประกอบหน่ึงในการตรวจสอบฮวงจุ้ย ยังมีหลักอ่ืนๆเข้า
มาเกี่ยวข้องเช่น หลักชัยภูมิภายนอก หลักดวงชะตาคน เป็นต้น หากเพิ่มเติมเน้ือหาในของหลักการ
อ่ืน ๆ จะท าให้การตรวจสอบของโปรแกรมเสริมมีความครอบคลุมส่วนอ่ืนๆได้ 

(6)  โปรแกรมเสริมที่งานวิจัยได้พัฒนาโดยเน้นดึงศักยภาพด้าน 2D ของโปรแกรมมาใช้
ค านวณและตรวจสอบเป็นหลัก หากปรับปรุงให้สามารถดึงศักยภาพด้าน 3D หรือฟีเจอร์อ่ืน ๆ ของ
โปรแกรมเช่น ฟีเจอร์ Mark-up tool ร่วมในการแสดงผลจะช่วยให้โปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพการ
แสดงผลมากขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

บทสัมภาษณ์แนวโน้มการใช้ฮวงจุ้ยกับประเภทอาคารต่างๆ 
 

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ ซินแส 3 ท่าน และสถาปนิก 3 ท่านเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการใช้ฮ
วงจุ้ยในประเทศไทย โดยใข้การสอบถามถึงประสบการณ์และความคิดเห็นถึงแนวโน้มของอาคารที่
นิยมการเชิญซินแสเข้ามาตรวจฮวงจุ้ยโดย สัมภาษณ์กับกลุ่มซินแสได้สอบถามในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1 ) ขั้นตอนวิธีในการ ตรวจสอบฮวงจุ้ย 

โดย ซินแสทั้ง 3 ท่านน้ันให้ ข้อมูลที่ตรงกันว่า ในปกติแล้วซินแสจะดูชัยภูมิภายนอก
ก่อนเป็นอันดับแรกว่าอยู่ในท าเลที่ตั้งที่ดีรึเปล่า จากน้ันจึงเข้าตรวจสอบการจัดวางภายในบ้านโดยจัด
ทิศทางให้สัมพันธ์กับดวงชะตาของคน โดยการตรวจสอบฮวงจุ้ยภายในบ้านน้ันจะด าเนินการวัดองศา
หลังบ้านโดย ใช้เข็มทิศ หล่อแก วัดห่างออกจากตัวบ้านเพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนอันเกิดมาจาก 
โลหะต่าง ๆ  

2 ) หลักการฮวงจุ้ยที่ใช้ในการค านวณ 

โดย ซินแสท่านแรกให้สัมภาษณ์ว่าใช้การดูชัยภูมิภายนอกประกอบร่วมกับหลักการ 
ดาว 9 ยุค ในการค านวณเพราะมีความเช่ือว่าดวงดาวมีผลกระทบกับโลกมนุษย์โดยยกตัวอย่างเป็น
ปรากฏการณ์น้ าขึ้น-น้ าลง ซินแสท่านที่สองให้สัมภาษณ์ว่า เน้นการใช้หลักชัยภูมิภายนอก ประกอบ
ร่วมกับ หลักดาวเก้ายุค เพราะเป็นหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ซินแสท่านที่สาม ได้ให้
สัมภาษณ์ว่าในอดีต หลักการที่แพร่หลายในประเทศไทยน้ัน คือ หลักบ้าน 8 ทิศ ซ่ึงปัจจุบัน หลักการ
ที่นิยมน าใช้ในการตรวจฮวงจุ้ยคือ ดาว 9 ยุค แต่จะต้องตรวจร่วมกับการดูชัยภูมิภายนอกจึงจะได้ผล
ที่ถูกต้องแม่นย า 

3 ) ผลกระทบของเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้ร่วมกับการตรวจฮวงจุ้ย 

โดย ซินแสท่านแรกให้สัมภาษณ์ว่าใช้เทคโนโลยีมีผลกระทบในด้านที่ ดีช่วยให้ซินแส
สามารถค านวณได้แม่นย า มากขึ้น เป็นผลดีต่อการท างาน ซินแสท่านที่สองให้สัมภาษณ์ว่า โดยรวม
แล้วเทคโนลียีได้เข้ามาช่วยให้การท างานง่ายขึ้น แต่ตนเองไม่เห็นด้วยกับการที่ใช้ Google  maps ใน
การตรวจสอบชัยภูมิภายนอกเพราะ พบว่ามีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและอาจท าให้การ
ค านวณผิดพลาดได้ ซินแสท่านที่สาม ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การตรวจสอบฮวงจุ้ย
น้ันมีความสะดวกขึ้นและช่วยให้สามารถลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ โดยตนเองน้ันก็เป็นคนที่พัฒนา
ซอฟแวร์ให้ชมรมภูมิโหราศาสตร์อยู่ 
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4 ) แนวโน้มการใช้ฮวงจุ้ยกับประเภทอาคารต่างๆ 

โดย ซินแสท่านแรกให้สัมภาษณ์ ยากที่จะให้ค าตอบได้เพราะโดยส่วนตัวมีงานตรวจฮวง
จุ้ยกับทุกประเภทอาคาร แนวโน้มการใช้ฮวงจุ้ยน่าจะขึ้นอยู่กับความเช่ือของเจ้าของอาคารมากกว่า 
ซินแสท่านที่สองให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองรับงานดูฮวงจุ้ยประเภทที่พักอาศัยเยอะที่สุด โดยรับดูทั้งแบบ
ที่ยังไม่ก่อสร้างดูศักยภาพที่ดินและรับดูอสังหาริมทรัพย์ก่อนที่เจ้าของจะตัดสินใจซ้ือ ซินแสท่านที่สาม 
ได้ให้สัมภาษณ์ว่า โดยส่วนตัวแล้วมีงานตรวจฮวงจุ้ยในทุกประเภทอาคาร แต่ที่พักอาศัยและร้านค้า 
จะเป็นกลุ่มที่เยอะกว่าประเภทอ่ืน 

ผู้ วิจัยไ ด้ไปสอบถามกับสถาปนิก โดยสัมภาษณ์สถาปนิก 3 ท่าน เพื่อให้ท ราบถึง
ข้อคิดเห็นแนวโน้มการใช้ฮวงจุ้ยกับประเภทอาคารของสถาปนิกโดยสัมภาษณ์ประเด็นดังต่อไปน้ี  

1 ) แนวโน้มการใช้ฮวงจุ้ยกับประเภทอาคารต่างๆ 
โดย สถาปนิกท่านแรกให้ความเห็นว่า ประเภทอาคารที่มีการใช้ฮวงจุ้ยมากที่สุดคือ 

อาคารประเภทที่พักอาศัยและร้านค้า เพราะ และคนจีนให้ความส าคัญกับที่อยู่อาศัยและการค้า
ขาย สถาปนิกท่านที่สองให้สัมภาษณ์ว่าปกติงานออกแบบที่มีฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องสามารถพบ
ได้ทุกประเภทอาคาร ไม่สามารถบอกได้ว่าประเภทไหนเยอะประเภทไหนน้อย ขึ้นอยู่กับความ
เช่ือของผู้อาศัยหรือเจ้าของ สถาปนิกท่านที่สามให้สัมภาษณ์ว่า เป็นอาคารประเภทที่พักอาศัย
เพราะเป็นสินทรัพย์ที่ซ้ือขาด 

2 ) ข้อขัดแย้งที่มักจะเกิดขึ้นระหว่างสถาปนิกและซินแส 
โดย สถาปนิกท่านแรกให้ความเห็นว่าส่วนใหญ่จุดที่เกิดปัญหาคือ การจัดวางห้องไม่ตกอยู่

ในต าแหน่งที่เป็นมงคล จึงต้องปรับแก้กัน สถาปนิกท่านที่สองให้สัมภาษณ์ว่า ส่วนใหญ่งานที่เข้า
มาเจ้าของมักจะให้ซินแสมาตรวจฮวงจุ้ยต้ังแต่เร่ิมออกแบบแล้วจึงออกแบบตามค าแนะน าของ
ซินแส รูปแบบที่เคยพบเห็นก็มีต้ังแต่ก าหนดผังตามทิศมงคล ทิศห้ามขุดเจาะ จนถึง การน าไม้
บรรทัดมาวัดระยะมงคล แล้วแต่ว่าจะได้ร่วมงานกับซินแสแบบไหน สถาปนิกท่านที่ สามให้
สัมภาษณ์ว่า ส่วนใหญ่จะมีปัญหากับการจัดผังอาคาร การเปิด-ประตู และการจัดวางเฟอร์นิเจอร์
ภายในบ้าน 
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ภาคผนวก ข 

    แบบประเมินประสิทธิภาพการตรวจฮวงจุ้ย 
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อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมอืงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12121 

โทรศัพท:์ +66 (0) 2986 9434, +66 (0) 2986 9605-6  โทรสาร: +66 (0) 2986 8067 เว็บไซต์: http://www.tds.tu.ac.th  
_________________________________________________________________________ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย    ลงใน    หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ตรงตามความเป็นจริง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 ช่ือ-สกุล ........................................................................................... 
1.2  เพศ 
   ชาย    หญิง 

1.3  อายุ ……………………………….. 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม 

โปรดท าเครื่องหมาย    ลงใน  ช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

ประสิทธิภาพของต าแหนง่ที่ดทีางฮวงจุ้ยดาวเก้ายุค 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

แบบบ้านชุดที่ 1 ก่อนแก้ 
1. ห้องนั่งเล่น      

2. ห้องนอน 1      

3. ห้องนอน 2      

4. ห้องครัว      
5. ห้องท างาน      

6. ห้องน้ า      

7. ประตูเบอร์ 1      

- ขนาดบานประตู 2.30 x  2.00 m      

8. ประตูเบอร์ 2      

- ขนาดบานประตู 1.00 x  2.00 m      

แบบบ้านชุดที่ 1 หลังแก้ 
1. ห้องนั่งเล่น      

2. ห้องนอน 1      

3. ห้องนอน 2      

4. ห้องครัว      
5. ห้องท างาน      

6. ห้องน้ า      

7. ประตูเบอร์ 1      

- ขนาดบานประตู 2.10 x  2.10 m      

8. ประตูเบอร์ 2      
- ขนาดบานประตู 0.90 x  2.10 m      

http://www.tds.tu.ac.th/
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แบบบ้านชุดที่ 2 ก่อนแก้ 

1. ห้องนั่งเล่น      

2. ห้องนอน 1      

3. ห้องนอน 2      
4. ห้องครัว      

5. ห้องท างาน      

6. ห้องน้ า      

7. ประตูเบอร์ 1      
- ขนาดบานประตู 2.50 x  2.00 m      

แบบบ้านชุดที่ 2 หลังแก้ 

1. ห้องนั่งเล่น      

2. ห้องนอน 1      

3. ห้องนอน 2      

4. ห้องครัว      
5. ห้องท างาน      

6. ห้องน้ า      

7. ประตูเบอร์ 1      

- ขนาดบานประตู 2.40 x  2.10 m      

แบบบ้านชุดที่ 3 ก่อนแก้ 
1. ห้องนั่งเล่น      

2. ห้องนอน 1      

3. ห้องนอน 2      

4. ห้องครัว      
5. ห้องท างาน      

6. ห้องน้ า      

7. ประตูเบอร์ 1      

- ขนาดบานประตู 2.30 x  2.50 m      

แบบบ้านชุดที่ 3 หลังแก้ 
1. ห้องนั่งเล่น      

2. ห้องนอน 1      

3. ห้องนอน 2      

4. ห้องครัว      
5. ห้องท างาน      

6. ห้องน้ า      

7. ประตูเบอร์ 1      

- ขนาดบานประตู 2.40 x  2.10 m      
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ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ ซินแส 3 ท่าน เพื่อประเมินประสิทธิภาพการตรวจฮวงจุ้ย ซ่ึงได้ความ
อนุเคราะห์จากสมาคมโหราศาสตร์นานชาติในการติดต่อประสานงานให้ งานวิจัยน้ีได้อาจารย์
ผู้เช่ียวชาญฮวงจุ้ย 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พรชัยยศ น าชัยเจริญพร อาจารย์จุฑามาส มณีฤทธิ์ และ 
อาจารย์คมเดช เธียรปรีชา ช่วยให้สัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยให้อาจารย์ทั้งสามช่วยใช้หลักฮวงจุ้ยดาวเก้ายุค
ประเมินต าแหน่งห้องของผังบ้าน 2 แบบและให้คะแนน โดยผังบ้านแบบแรกเป็นแบบบ้านทั่วไป ส่วน
แบบที่สองเป็นแบบบ้านแบบแรกที่ถูกประเมินและปรับแก้ โดยโปรแกรม โดยมีเน้ือความสัมภาษณ์
ดังน้ี  

อาจารย์พรชัยยศได้ประเมินฮวงจุ้ยผังบ้าน 2 แบบ โดยได้ประเมินแบบแรกว่าควรย้าย
ห้องน่ังเล่นหรือห้องรับแขกไปต าแหน่ง ดาว 973 แทน ควรลดพื้นที่ครัว ขยายห้องท างานออก การ
เว้าที่จอดรถเข้าภายในตัวบ้านท าให้บ้านเป็นลักษณะเป็นรูปตัว L น้ันตนเองไม่พิจารณาว่าเป็นบ้าน
เว้าแหว่งซ่ึงไม่ดีในทางฮวงจุ้ย แต่มองว่าเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม 2 ก้อนมาประกอบกันเปรียบด่ังมังกร
กับเสือหันหลังชนกันซ่ึงสามารถพิจารณาต่อได้อีกว่าหากก้อนซ้ายมีลักษณะใหญ่กว่าผู้ชายจะมีอ านาจ
เหนือผู้หญิงเพราะซ้ายหมายถึงมังกรซ่ึงเป็นตัวแทนของผู้ชาย ห้องนอน 1 และ ห้องนอน 2 มีประตู
ตรงกันในทางฮวงจุ้ยโบราณถือว่าไม่ดีเพราะสมัยก่อนประตูไม่ดีหรืออาจไม่ติดประตูเลย ท าให้อาจจะ
เกิดการรบกวนกัน แต่ในปัจจุบันน้ันไม่มีผล ข้อเสียของบ้านหลังน้ีคือ และต าแหน่งห้องน้ ากลางหลัง
บ้านน้ันแม้จะถูกซ่อนให้ไม่เห็นตรงๆได้เมื่อมองจากทางเข้าหน้าบ้าน แต่ท าให้บ้านไม่สามารถต้ัง ต่ีจู้ 
หรือศาลเจ้าจีนได้และยังเสริมอีกว่า ผังบ้านหลังน้ีเป็นผังที่เหมาะส าหรับใช้ประกอบการค้าขาย
มากกว่า เพราะพิจารณาจากผังแล้ว ต าแหน่งดาว เขา5 ดาวน้ า2 ดาวฐาน 7 เป็นธาตุไฟทองและไม้
ตามล าดับ เหมาะจะที่จะเป็นห้องครัว  

ผังแบบบ้านที่สองน้ันอาจารย์ได้ประเมินว่าการจัดน้ันค่อนข้างดีกว่าแบบแรก ต าแหน่งที่
ดีคือต าแหน่งห้องนอน 1 เพราะอยู่แล้วจะมีความขยัน เก่งเอาตัวรอดได้ ต าแหน่งครัวก็อยู่ในต าแหน่ง
ที่ดี ต าแหน่งของห้องท างานอาจท าให้เจ้าของบ้านอยู่ไม่ค่อยติดบ้านต้องออกไปท างานข้างนอก
บ่อยคร้ัง และแนะน าแก้ไขดาว 2 5 ให้จัดเป็นห้องพระ หรือห้องแต่งตัว จุดเสียของบ้านหลังน้ีคือ แม่
ต าแหน่งห้องนอน 1 จะเป็นต าแหน่งที่ดีแต่เป็นต าแหน่งที่ไม่ควรเปิดเป็นช่องหน้าต่ างอาจจะท าให้
ห้องมีความช้ืนได้ 

ในเร่ืองของการวัดระยะมงคลน้ันอาจารย์ช้ีแจงว่าเป็นหลักฮวงจุ้ยโบราณซ่ึงคิดค้นไว้
เพื่อให้หาขนาดสิ่งของ และขนาดพื้นที่ที่เหมาะกับผู้อาศัยโดย หลักการที่ครบถูกต้องน้ันควรน าดวง
ชะตาของผู้อาศัยมาค านวณด้วยเพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ของจีน
โบราณ การใช้ตลับเมตรฮวงจุ้ยน้ันสามารถท าได้เช่นกันเพียงแต่หากใช้ดวงชะดามาร่วมด้วยจะดีกว่า 
การวัดระยะมงคลน้ันวัดความกว้างและความยาวของประตูหน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์ส าคัญๆเช่นโต๊ะ
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ท างาน เป็นต้น แต่หลักการน้ีเป็นหลักการที่ไม่นิยมน ามาใช้แล้วเพราะผู้อาศัยส่วนใหญ่น้ันนิยมใช้ของ
ส าเร็จรูป ไม่เหมือนสมัยโบราณที่ไม่มีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ทุกสิ่งจะต้องสร้างเป็น Handmade 
ทั้งหมด  การวัดประตูน้ันควรวัดทั้ง ขนาดรวมวงกบและขนาดบานประตู เพราะฉะน้ัน แบบผังแรก
ระยะรวมวงกบและระยะบานประตูไม่ตกลงในระยะมงคล จึงถือว่าไม่ดี ส่วนแบบที่สองน้ันระยะของ
บานประตูตกในเลขที่ดีแต่รวมระยะวงกบแล้วไม่ตกในเลขที่ดี จึงถือว่ายังไม่ดีมาก 

อาจารย์จุฑามาสได้ประเมินฮวงจุ้ยผังบ้าน 2 แบบ โดยได้ประเมินแบบแรกว่ารูปร่าง
บ้านน้ันโดยรวมเป็นผังสี่เหลี่ยมแต่เว้าแหว่งด้านขวา(มองจากในบ้านออกมาข้างนอก) เป็นต าแหน่ง
ของเสือซ่ึงหมายถึงผู้หญิงสุขภาพของผู้หญิงบ้านน้ีจะไม่ดีแนะน าให้ปูเกระเบื้องให้บ้านเป็นสี่เหลี่ยม
สมบูรณ์ ต าแหน่งประตู 1 ตกอยู่ในต าแหน่งบารมีวิบัติ แนะน าให้เคลื่อนไหวเป็นประตูได้แต่ถือว่าเป็น
ต าแหน่งที่ไม่ส่งเสริมควรย้ายไปที่ ดาว เขา7 ดาวน้ า9 ดาวฐาน 5  ประตูไม่ควรจะเปิดออกเพราะเงิน
จะไหลออก ต าแหน่งห้องท างานน้ันตกอยู่ในต าแหน่ง ลาภวิบัติควรเป็นห้องท างานได้แต่ก็เป็น
ต าแหน่งที่ไม่ได้ส่งเสริมควรย้ายไปต าแหน่งอ่ืน และประตู 2 น้ันเปิดตรงกับประตูห้องท างานส่งผลให้
อาจถูกนินทาว่าร้ายได้ ต าแหน่งห้องนอน 2 ตกอยู่ในต าแหน่งที่ไม่ส่งเสริม ควรจะย้ายต าแหน่ง ประตู
ห้องนอน 1 และ 2 ตรงกันอาจท าให้เกิดการทะเลาะได้ การจัดวางเฟอร์นิเจอร์น้ันควรปรับแก้ โต๊ะ
ท างานควรกับออกหน้าบ้าน ส่วนเตียงนอนน้ันควรวางขวางบ้าน ในเร่ืองระยะมงคลน้ันอาจารย์จะเน้น
วัดที่บานประตู ท าให้ประตู 1 และ 2 ไม่ดีเพราะตกอยู่ในระยะไม่มงคล 

ผังแบบบ้านที่สองน้ันอาจารย์น้ันอาจารย์จุฑามาสได้ประเมินฮวงจุ้ยคล้ายผังบ้านแบบ
แรกเรื่องรูปร่างบ้านน้ันโดยรวมเป็นผังสี่เหลี่ยมแต่เว้าแหว่ง ต าแหน่งประตู 1 ตกอยู่ในที่ดีแต่ประตูไม่
ควรจะเปิดออกเพราะเงินจะไหลออกห้องนอนที่ 1 และ 2 ตกอยู่ในต าแหน่งที่ดี ห้องนอนที่ 2 ควรจะ
ให้บริวารเป็นผู้อยู่มากกว่า  ห้องนอนที่ 1 ควรเปลี่ยนลักษณะการหันเตียง ประตูห้องท างานไม่ควร
เปิดเจอโต๊ะท างานจะส่งผลให้ผู้ใช้หงุดหงิดง่าย ในเร่ืองระยะมงคลน้ันประตู 1 และ 2 ดีเพราะตกอยู่
ในระยะมงคล อาจารย์เสริมว่าฮวงจุ้ยสายรูปลักษณ์และรูปแบบทิศทางมีข้อขัดแย้งกันบางประการ 
และตัวอาจารย์ถนัดฮวงจุ้ยสายรูปลักษณ์มากกว่า เพราะเช่ือว่าไม่มีเข็มทิศใดเที่ยงตรง 100 
เปอร์เซ็นต์ 

อาจารย์คมเดชได้ประเมินฮวงจุ้ยผังบ้านทั้งหมด 6 แบบ โดยได้ประเมินแบบผังโดย
พิจารณาผังดาวโดยเน้นวางต าแหน่งห้องนอน ห้องท างาน ที่ต าแหน่งดาวภูเขา ประเปิดประตูที่
ต าแหน่งดาวน้ า โดยพิจารณาประกอบกับความหมายของเลขดาว โดยยกตัวอย่างความหมายของดาว
5 ซ่ึงหมายถึงดาววิบัติซ่ึงไม่ดี และได้ประเมินแบบก่อนใช้โปรแกรมว่ามีจุดผิดจากหลักดาวเก้ายุคอยู่
บ้าง ยกตัวอย่างแบบแรกว่าหากวัดด้วยหลักดาวเก้ายุคแล้วห้องที่ตกต าแหน่งที่ดีคือ ห้องนอน 1 และ
ประตูที่ตกอยู่ในต าแหน่งที่ดีคือประตูเบอร์ 2 โดยพิจารณาจากเลขดาวเขาและน้ าตามล าดับ จุดเสีย
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ของบ้านหลังน้ีคือห้องส่วนใหญ่ตกอยู่ในต าแหน่งดาวที่ไม่ดี ซ่ึงคือเลข 2 3 และ 5 และจุดเสียร้ายแรง
ของผังบ้านน้ีคือ ต าแหน่งห้องน้ าเพราะ ตกอยู่ในต าแหน่งประธานซ่ึงทางฮวงจุ้ยถือว่าไม่ดี 

ผังแบบบ้านที่ผ่านการใช้โปรแกรมตรวจและปรับแก้น้ันอาจารย์น้ันอาจารย์ได้ประเมิน
ว่า ต าแหน่งห้องและประตูถูกต้องตามหลักดาวเก้ายุค ค่อนข้างดีกว่าแบบก่อนใช้มาก อาจารย์เสริมว่า
ต าแหน่งที่มีเลขเสียความหมายไม่ดีหรือเลขดาวยุคที่จบไปแล้วที่เป็นดาวน้ าไม่ควรต้ังน้ าเพราะจะ
กระตุ้นให้เคลื่อนไหวส่งผลไม่ดีต่อผู้อาศัย และควรเพิ่มเติมในเรื่องดวงชะตามาประกอบด้วยเพราะจะ
สามารถท าวิเคราะห์ทิศทางหัวนอนและการจัดต้ังเฟอร์นิเจอร์ส าคัญเช่น โต๊ะท างาน เป็นต้น เพราะมี
ความส าคัญต่อการตรวจฮวงจุ้ยเช่นกัน ส่วนเรื่องระยะมงคล อาจารย์ให้ความคิดเห็นว่าส่วนประกอบ
เล็กๆที่ใช้ในการตรวจดูฮวงจุ้ยซ่ึงข้นอยู่กับความเช่ือหากเจ้าของเช่ือจึงค่อยแนะน า หลักการแบ่งเป็น
คนเป็นและคนตาย นิยมใช้วัดเฟอร์นิเจอร์ส าคัญ ประตู หน้าต่าง  หากใช้วัดประตูจะใช้วัดที่บาน
ประตูเป็นหลัก เพราะฉะน้ัน ระยะประตูในแบบก่อนใช้โปรแกรมหากตรวจสอบวัดด้วยหลักระยะ
มงคลแล้วจะถือว่าไม่ดี ส่วนแบบที่ผ่านการใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบปรับแก้ น้ันตกอยู่ในแถบสีแดง
ฝั่งคนเป็นตามตลับเมตรฮวงจุ้ยจงถือว่าดี 
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      แบบประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน 
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_________________________________________________________________________ 

 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน    หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ตรงตามความเป็นจริง 

ส่วนที่ 1 ขอ้มลูสว่นบคุคล 

1.1  เพศ 

   ชาย    หญิง 

1.2  อายุ ……………………………….. 

ส่วนที่ 2 แบบประเมนิประสทิธภิาพโปรแกรม 

โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน  ช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

ประสิทธิภาพด้านการใช้งาน 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ฟังก์ชั่น Feng Shui Ruler (ไมบ้รรทดัฮวงจุ้ย) 

ประสิทธิภาพในการแสดงผล 
1. ผู้ใช้สามารถเข้าการเรียกใช้ฟังก์ช่ันต่างๆได้ง่าย      

2. หน้าต่างแสดงผลของระบบสามารถสื่อสารได้เข้าใจง่าย      
3. ขั้นตอนการใช้งานของระบบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย      
4. ผลลัพธ์ท่ีระบบแสดงผลสามารถน าไปใช้ประกอบการออกแบบต่อได้      

ประสิทธิภาพระบบทีม่ีผลต่อวิชาชีพ 
1.  การใช้ระบบจะช่วยให้ท่านสามารถลดระยะเวลาแก้แบบให้ตรงกับหลัก 

ฮวงจุ้ยได้ 
     

2. การใช้ระบบจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการคุยแบบ 
(เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก เป็นต้น) 

     

3. การใช้ระบบจะช่วยให้ท่านลดโอกาสท่ีโครงการจะถูกแก้ร้ือถอนเน่ืองจาก
ไม่ตรงกับหลักฮวงจุ้ย 

     

4. ระบบช่วยเพิ่มศักยภาพการประเมินฮวงจุ้ยให้โปรแกรม เป็นการส่งเสริมให้
สถาปนิกไทยหันมาใช้ BIM มากขึ้น 

     

http://www.tds.tu.ac.th/
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ประสิทธิภาพด้านการใช้งาน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ฟังก์ชั่น Feng Shui Analysis (ดาวเก้ายคุ) 
ประสิทธิภาพในการแสดงผล 

1. ผู้ใช้สามารถเข้าการเรียกใช้ฟังก์ช่ันต่างๆได้ง่าย      
2. หน้าต่างแสดงผลของระบบสามารถสื่อสารได้เข้าใจง่าย      

3. ขั้นตอนการใช้งานของระบบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย      
4. ผลลัพธ์ท่ีระบบแสดงผลสามารถน าไปใช้ประกอบการออกแบบต่อได้      

ประสิทธิภาพระบบทีม่ีผลต่อวิชาชีพ 
1. การใช้ระบบจะช่วยให้ท่านสามารถลดระยะเวลาแก้แบบให้ตรงกับหลัก 

ฮวงจุ้ยได้ 
     

2. การใช้ระบบจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการคุยแบบ 
(เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก เป็นต้น) 

     

3. การใช้ระบบจะช่วยให้ท่านลดโอกาสท่ีโครงการจะถูกแก้ร้ือถอนเน่ืองจาก
ไม่ตรงกับหลักฮวงจุ้ย 

     

4. ระบบช่วยเพิ่มศักยภาพการประเมินฮวงจุ้ยให้โปรแกรม เป็นการส่งเสริมให้
สถาปนิกไทยหันมาใช้ BIM มากขึ้น 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลต าแหน่งฮวงจุ้ยที่ได้สรุป 
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ภาคผนวก จ 
บทสัมภาษณ์ผู้แปลหลักไม้บรรทัดฮวงจุ้ย 

ผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์ อาจารย์ ด ารงชัย แท่นศรีเจริญ อาจารย์ประจ าวิชา   
ฮวงจุ้ยจากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติผู้แปลและผู้จดลิขสิทธิ์หลักไม้บรรทัดฮวงจุ้ยจากการ
สัมภาษณ์พบว่า หลักการที่ซินแสหลายท่านได้น าหลักไม้บรรทัดฮวงจุ้ยไปใช้กันแบบผิดแปลกจาก
ต้นฉบับที่อาจารย์แปล จากการสัมภาษณ์น้ัน อาจารย์ได้แนะน าถึงประวัติความเป็นมาของหลักการว่า
มาจากตระกูลซ่ง ใช้ส าหรับในวังเป็นหลักการที่ใช้ความเช่ือเป็นส่วนใหญ่ โดยอาจารย์กล่าวว่าหลักไม้
บรรทัดฮวงจุ้ยแบ่งเป็น 2 ฝั่งคือ คนตาย ใช้วัดโรงศพ ป้ายช่ือหลุมศพ และคนเป็น ใช้น้ันใช้วัดประตู
หน้าต่าง ตลอดจน โต๊ะท างาน เตียงนอน ความกว้าง ความยาว ความสูงห้อง หรือแม้กระทั่ง ขนาด
กระเบื้อง หลักของคนเป็นน้ันจะแบ่งเป็น 8 ช่วง คือ ไช้ แป่ หลี หงี กัว เกี๊ยบ ไฮ่ และปึ้ง แต่ละช่วงจะ
มีความหมายดีร้ายต่างกันดังน้ี 

ไช้ หมายถึง เงิน ทอง 

แป่ หมายถึง โรคภัย ภัยพิบัติ 

หลี หมายถึง วิบัติเป็นม่าย หย่าร้าง 

หงี หมายถึง ซ่ือสัตย์ รวยเงินทอง 

กัว หมายถึง ยศศักด์ิบารมี 

เกี๊ยบ หมายถึง โจรปล้น ล้มละลาย 

ไฮ้ หมายถึง เสียทรัพย์ เสียเครดิต 

ปึ้ง หมายถึง มั่งมี ศรีสุข 

โดยการวัดระยะน้ันต้องดูจุดประสงค์หรือลักษณะกิจการของสถานที่ ยกตัวอย่างเช่น 
บ้านที่อาศัยจะเน้นวัดระยะให้ตกลงในเลขที่เป็นระยะ หงี กัว และ ปึ้ง ซ่ึงจะส่งเสริมให้ครอบครัว 
ซ่ือสัตย์ต่อกัน มีบารมี มั่งมีศรีสุข แต่ไม่ให้ตกลงในระยะ ไช้ เพราะบุคคลที่เข้ามาจะเข้ามาหยิบยืมเอา
สตางค์ หรือดาวเกี๊ยบ ซ่ึงหมายถึงโจรขโมย โรงจ าน าหรือธนาคารจะเน้นให้ลงในระยะใช้ เพราะเป็น
ธุรกิจในเรื่องเงินทอง โรงพยาบาลจะเน้นให้ลงในระยะ แป่ เพราะจะได้มีคนป่วยเข้ามา ลักษณะการ
ไหลเข้าก็มีผลต่อความหมายของระยะมงคล เช่นท่อน้ าทิ้งหากตกลงในระยะ แป่ จะหมายถึ งน า
โรคภัยไข้เจ็บออกไปจากบ้าน ผู้อาศัยจะมีสุขภาพที่ดี หลักการวัดน้ันจะวัดทุกๆระยะทั้งกว้างยาวและ
สูง หากวัดที่ประตูให้วัดต้ังแต่วงกบภายใน หรือ บางใบ และหากระยะกว้างยาวตกในระยะทั้งดีทั้งร้าย 
ให้ยึดระยะที่ยาวกว่าเป็นหลัก 
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