
The Journal of the Royal Institute of Thailand
Vol. 37 No. 2 April-June 2012

ฮวงจุ้ยในงานสถาปัตยกรรม*

บทคัดย่อ

  ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมนัน้ นอกเหนอืจากการใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถปุระสงค์ 

และการมรีปูแบบเพือ่ผลงานทางด้านการแข่งขนัในเชงิธรุกจิแล้ว อาคารแต่ละหลงัจะมาจากแนวคดิ

ทีแ่ตกต่างกนัของสถาปนกิผูอ้อกแบบหรอืเจ้าของโครงการ ซึง่อาจจะมคีวามเชือ่ในด้านทีต่ัง้ ทศิทาง 

รูปแบบอาคาร และการจัดเนื้อที่ที่ยึดถือลักษณะที่ต้องตามต�าราภูมิโหราศาสตร์หรือฮวงจุ้ยเข้ามา

ประกอบด้วย เชือ่กนัว่าเมือ่มกีารออกแบบให้ถกูต้องตามต�าราแล้ว จะบนัดาลให้เกดิผลดต่ีอเจ้าของ

อาคารและผู้ใช้สอยได้  

  โชคลาภ อ�านาจ วาสนา บารม ีและความเจรญิรุง่เรอืงของชวีติ ทีส่บืทอดไปชัว่ลกูชัว่หลาน 

ของชาวจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เชื่อกันว่าเกิดจากเหตุ ๓ ประการ คือ คุณธรรม 

ความสามารถ และฮวงจุ้ย

  ฮวงจุย้ในความหมายคอื ฮวงจุย้ทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่สามารถพลกิผนัโชคชะตาของผูเ้กีย่วข้อง

ให้ดีขึ้นได้ถ้าด�าเนินการถูกต้องตามหลักการ ต�าราฮวงจุ้ยจึงถูกน�ามาใช้เพื่อก�าหนดทิศทางการ

ก่อสร้างให้ตัง้อยูใ่นต�าแหน่งที่ด ีซึ่งจะน�าความเจรญิรุง่เรืองอดุมลาภยศไมม่ีทีส่ิน้สดุใหแ้กผู่อ้ยูอ่าศัย

หรือผู้ด�าเนินธุรกิจโดยไม่จ�านนต่อโชคชะตา ไม่ท�าลายธรรมชาติหนีจากกรอบของชะตากรรม และ

สร้างชีวิตอันสมบูรณ์พูนสุขได้อย่างน่าอัศจรรย์

 ค�ำส�ำคัญ : ฮวงจุ้ย สถาปัตยกรรม

*	 ปรับปรุงจากบรรยายทางวิชาการในที่ประชุมส�านักศิลปกรรม	เมื่อวันที่	๑๕	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๔	

ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมนัน้	นอกเหนอืจากการใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถปุระสงค์และ

การมรีปูแบบเพือ่ผลงานทางด้านการแข่งขนัในเชงิธรุกจิแล้ว	อาคารแต่ละหลงัจะมาจากแนวคดิทีแ่ตกต่าง

กันของสถาปนิกผู้ออกแบบหรือเจ้าของโครงการ	ซึ่งอาจจะมีความเชื่อในด้านที่ตั้ง	ทิศทาง	รูปแบบอาคาร	

และการจัดเนื้อที่ที่ยึดถือลักษณะที่ต้องตามต�าราภูมิโหราศาสตร	์ หรือ	 ฮวงจุ้ย	 เข้ามาประกอบด้วย	 เชื่อ

กันว่าเมื่อมีการออกแบบให้ถูกต้องตามต�าราแล้ว	จะบันดาลให้เกิดผลดีต่อเจ้าของอาคารและผู้ใช้สอยได้

ผุสดี ทิพทัส
ภาคีสมาชิก ส�านักศิลปกรรม

ราชบัณฑิตยสถาน
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โชคลาภ	 อ�านาจ	 วาสนา	 บารมี	 และความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต	 ที่สืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลาน

ของชาวจีนตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบัน	เชื่อกันว่าเกิดจากเหตุ	3	ประการ	คือ	คุณธรรม	ความ

สามารถ	และฮวงจุ้ย	

ฮวงจุ้ยในความหมายคือ	 ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย	 ซึ่งสามารถพลิกผันโชคชะตาของผู้เกี่ยวข้องให้ดีขึ้น

ได้	 ถ้าด�าเนินการถูกต้องตามหลักการ	 ต�าราฮวงจุ้ยจึงถูกน�ามาใช้เพื่อก�าหนดทิศทางการก่อสร้างให้ตั้งอยู่

ในต�าแหน่งที่ดี	ซึ่งจะน�าความเจริญรุ่งเรืองอุดมลาภยศไม่มีที่สิ้นสุดให้แก่ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ด�าเนินธุรกิจโดย

ไม่จ�านนต่อโชคชะตา	 ไม่ท�าลายธรรมชาติ	 หนีจากกรอบของชะตากรรมและสร้างชีวิตอันสมบูรณ์พูนสุข

ได้อย่างน่าอัศจรรย์

อาคารสาธารณะของเอกชนในช่วง	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕-๒๕๐๐	ทางเลือกในการวางต�าแหน่งอาคาร 

ในที่ดินมีไม่มากนัก	 นอกจากค�านึงถึงความเชื่อพื้นฐานที่เป็นคตินิยมที่สืบทอดกันมา	 เช่น	 หลีกเลี่ยง 

รูปที่ดินที่เป็นมุมแหลมด้านหนึ่ง	 แบบสามเหลี่ยมชายธง	 ซึ่งถือว่าเป็นรูปที่ดินที่ไม่ส่งเสริมทางด้าน 

ความเจรญิรุง่เรอืงของผูอ้ยูอ่าศยั	แนวความเชือ่พืน้ฐานนีใ้ช้กบัอาคารพกัอาศยัส่วนบคุคลด้วยเช่นกนั	รวมทัง้

ต�าราโสฬสปรุ�า	ซึง่เป็นต�าราเกีย่วกบัการเลอืกต�าแหน่งประตทูางเข้าบ้านหรอือาคาร	แต่ละต�าแหน่งจะมข้ีอดี 

ข้อเสียต่าง	 ๆ	กัน	 เช่น	 ในด้านโชคลาภ	ความมั่งคั่ง	 ความเจริญ	ความส�าเร็จ	หรือในด้านความเจ็บป่วย	

ตลอดจนการทะเลาะเบาะแว้งของคนในครอบครัวและผู้อยู่อาศัย	 การที่จะเลือกต�าแหน่งทางเข้าออก 

ตามต�ารานีข้ึน้อยูก่บัข้อจ�ากดัทางด้านความสะดวกในการเข้าถงึทางสญัจร	ทัง้ภายนอกและภายในอาคาร	

และความเชื่อของเจ้าของอาคารด้วย	

ช่วง พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๑๖

ในช่วงนี้	 แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ตั้งเริ่มมีการน�าฮวงจุ้ยมาพิจารณา	 เช่น	 เรื่องที่ตั้งอาคาร 

ทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งทีเ่ป็นทางสามแพร่งหรอืถนนทีพุ่ง่ตรงมายงัอาคารบ้านเรอืน	เปรยีบเสมอืนแม่น�า้ทีถ่าโถม

เข้ามาคล้ายกบัแม่น�้าสายใหญ่ทีม่เีรอืวิง่ผ่านตลอดเวลาท�าให้เกดิกระแสน�า้วน	ซึง่ตามต�าราภมูโิหราศาสตร์

เปรียบเทียบว่า	เป็นลักษณะปลาไม่กินเบ็ด	อันหมายถึง	ไม่มีโชคลาภทางธุรกิจ	หากถนนนั้นพุ่งตรงเข้ามา

สู่อาคารไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรืออาคารสาธารณะจะพลอยท�าให้ธุรกิจซบเซาไม่เป็นมงคล	ต้องหาวิธีแก้

เคล็ดตามต�ารา	 ทั่วไปอาคารที่ตั้งอยู่บนทางสามแพร่งจะต้องติดเครื่องหมายสิงโตคาบดาบ	 เสือคาบดาบ	

กระจกสะท้อน	และฮู้	หรือยันต์แปดทิศของจีนที่เป็นรูปคล้ายใยแมงมุมหลายสี	เป็นต้น

อาคารธนาคารแหลมทอง	 (ตึกโชคชัยเดิม)	 ตั้งอยู่บนถนนที่เป็นสามแยก	 ระหว่างถนนสุขุมวิท	

3๙	 กับซอยสุขุมวิท	 ๒๔	 และ	๒๖	 ลักษณะฮวงจุ้ยของอาคารเป็นรูปตัวทีคว�่า	 ธาตุไฟ	 ตามต�าราทายว่า 

ผูอ้ยูอ่าศยัหรอืท�างานทางด้านวชิาการมชีือ่เสยีงประสบความส�าเรจ็	แต่เนือ่งจากฮวงจุย้ของสถานทีต่ัง้อยูใ่น 
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ช่วง พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๕ และช่วง พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๙

ความเชือ่ถอืในเรือ่งต�าแหน่งทีต่ัง้และรปูแบบอาคารทัง้อาคารพกัอาศยัและอาคารธรุกจิทีถ่กูต้อง

ตามต�าราภูมิโหราศาสตร์	มีบทบาทมากขึ้นในหมู่ชาวตะวันออก	นักธุรกิจในฮ่องกง	ไต้หวัน	และสิงคโปร์	

มักจะต้องปรึกษาซินแสฮวงจุ้ย	 หรือภูมิโหราจารย์	 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูลักษณะของที่ดิน 

และลักษณะอาคาร

อาคารโชคชัย	ถนนสุขุมวิท

ธนาคารกรุงเทพ	สาขาหัวล�าโพง

ท�าเลน�้าไม่นิ่ง	 ปลาไม่กินเหยื่อ	 เพราะมีซอยสุขุมวิท	 ๒๔	 และ

สขุมุวทิ	๒๖	เปรยีบเสมอืนคคูลองทีไ่หลลงสูแ่ม่น�้าใหญ่จะทวพีลงั

ความเชี่ยวมากขึ้น	ดังนั้น	ผู้ประกอบการในอาคารแม้จะมีความ

สามารถ	 แต่มักไม่ค่อยประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ

เพราะอาคารตั้งอยู่บนทางสามแพร่ง	กว่าจะพบความส�าเร็จต้อง

ฟันฝ่าอปุสรรคต่าง	ๆ 	ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก	วธิแีก้เคลด็

ตามต�าราฮวงจุ้ยคือต้องดูประตูเข้า-ออก	 ให้รับกับถนน	 ต้องดู

ท�าเลทีต่ัง้ของห้องผูอ้�านวยการใหญ่หรอืประธานใหญ่	ซึง่ต้องย้าย

ไปอยู่ในจุดของประธานตามหลักภูมิโหราศาสตร์

ธนาคารกรุงเทพ	 สาขาหัวล�าโพง	 เป็นอาคารที่มีรูป

ทรงซับซ้อนตามแนวคิดของผู้ออกแบบ	 มีลักษณะพิเศษที่แสดง

ความมั่นคงและทรงพลังจากรูปลักษณ์ของอาคารและการใช้

วัสดุ	อาคารหันด้านหน้าออกสู่หัวมุมถนน	๒	ด้าน	รูปทรงอาคาร

ละม้ายกับประติมากรรมรูปสิงโตหมอบ	 ที่มีส่วนโค้งมนยื่นออก

มาที่ช่วงบนของอาคารเหมือนส่วนหัว	 ผนังอาคารช่วงล่างที่ทึบ

ตันและยื่นส่วนระบายอากาศของอาคารออกมาเป็นระยะคล้าย

เลบ็สงิโต	แผ่นหลงัคาคลมุทางเข้าด้านหน้าเป็นรปูโค้งทีง่อขึน้ด้าน

บนคล้ายลิน้สงิโต	ลกัษณะส่วนรวมของอาคารท�าให้ลกูค้าซึง่ส่วน

ใหญ่เป็นผู้ประกอบการค้าชาวจีนมีความเชื่อถือในรูปลักษณะ

อาคารว่าเป็นประดุจสิงโตเฝ้าหน้าถ�้าอันแสดงถึงแหล่งเก็บเงินที่

ปลอดภัย	 เป็นการสร้างรูปแบบของอาคาร	 ยึดถือลักษณะที่ถูก

ต้องตามต�ารา	 ยังผลให้ธนาคารสาขาแห่งนี้เป็นธนาคารที่มียอด

เงินฝากสูงมากแห่งหนึ่ง
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ในฮ่องกงเมื่อนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีจะก่อสร้างอาคาร

ส�านักงานแต่ละหลัง	 สิ่งแรกที่จะต้องท�าคือต้องติดต่อภูมิโหราจารย์ 

ที่เก่ง	ๆ	ให้มาดูท�าเลที่ตั้งว่าจะต้องสร้างอาคารหันเอียงไปทางทิศใด 

สูงกี่ชั้น	 รูปแบบสถาปัตยกรรมต้องมีเหลี่ยมมุมอย่างไรให้ถูกต้อง

ตามต�าราและต้องท�าอย่างไรจึงจะเชือดเฉือนคู่แข่งทางการค้าให้

สยบราบคาบได้	เช่น	ธนาคาร	Beijing’s	Bank	of	China	ในฮ่องกง

ที่ออกแบบอาคารตามหลักฮวงจุ้ย	 ท�าให้ตัวอาคารมีรูปทรงแปลก

ประหลาด	ซึง่ไม่ว่าจะมองด้านใด	มมุใดรอบด้าน	จะเหน็เป็นรปูคมดาบ	

หรือมีดที่คมกริบ	 เชือดเฉือนคู่แข่งขันให้ราบเรียบ	 เป็นรูปทรงตาม 

ต�าราฮวงจุ้ยแบบตัดไม้ข่มนาม	 สร้างบารมีให้ตนเองมีความยิ่งใหญ่

เหนือผู้อื่น	 ท�าให้บริษัทของชาวต่างประเทศที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน 

ในใจกลางแหล่งธรุกจิของฮ่องกง	ต้องหาทางแก้เคลด็จากฤทธิค์มหอก

คมดาบที่คอยฟาดฟันอยู่ตลอดเวลา

ธนาคาร	Beijing’s	Bank	of	China,
ฮ่องกง

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	สีลม

อาคารในประเทศไทยในช่วง	 พ.ศ.	 ๒๕๑๗-๒๕3๗	 มีการค�านึงถึงเรื่องฮวงจุ้ยของต�าแหน่งที่ตั้ง 

และรปูแบบอาคารมากกว่าในช่วงทีผ่่านมา	ซึง่อาจจะเป็นอทิธพิลจากเจ้าของอาคารซึง่ได้รบัค�าแนะน�าจาก

ภูมิโหราจารย์	ดังสรุปข้อคิดเห็นจากผู้ออกแบบและจากภูมิโหราจารย์ในกรณีต่าง	ๆ	ดังนี้

  _ที่ตั้งเป็นทางสามแพร่ง แก้เคล็ดด้วยการ

ท�าอาคารเป็นมุมแหลมคล้ายหัวเรือ

	 ในกรณีที่ที่ดินตั้งอยู่บนถนนที่เป็นสามแยก

ซึง่เปรยีบเทยีบกบัถนนทีพุ่ง่เข้าสูต่วัอาคาร	เปรยีบเสมอืน

แม่น�า้ทีถ่าโถมเข้าสูอ่าคาร	อาจมกีารแก้เคลด็ด้วยรปูแบบ

อาคารให้เปลีย่นลกัษณะของท�าเลนัน้	ให้เปลีย่นไปในทาง

ที่ดี	 เช่น	อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	สีลม	ซึ่งตั้งอยู่

หัวถนนสีลม	 ตัดเป็นสามแยกกับถนนพระรามที	่ ๔	 การ

ออกแบบอาคารให้มีมุมแหลมด้านหัวมุมถนนในลักษณะ

คล้ายรูปหัวเรือ	 จะถูกต้องตามหลักภูมิโหราศาสตร์	 ซึ่ง

เรือที่มีหัวเรือหันออกไปสู่แม่น�้าจะท�าให้สามารถวิ่งทวน

น�า้ได้	น�า้จะอุม้เรอืไว้เท่ากบัเป็นการพยงุธรุกจิการงานเอา
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ไว้ได้	และจะมพีลงัทีต่่อสูก้บัอปุสรรคต่าง	ๆ 	ได้	การท�าอาคารรปูแหลมคล้ายหวัมมุนี	้เป็นการออกแบบของ

สถาปนิกให้สอดคล้องกับลักษณะที่ดิน	ในขณะเดียวกันก็เป็นการสอดคล้องกับฮวงจุ้ยของท�าเลที่ตั้งด้วย

  _สร้างอาคารเตี้ยในที่โล่งแจ้ง ธุรกิจดีแบบเงียบ ๆ 

	 โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล	 เป็นอาคารเตี้ย	 แผ่ออกทางแนวราบในเนื้อที่โล่งแจ้ง 

ขนาดใหญ่	ซึ่งลักษณะรูปแบบอาคารโรงแรมเหมือน	“เสือหมอบ”	ท�าให้ถูกต้องตามต�าราภูมิโหราศาสตร์ 

โรงแรม	ฮิลตัน	อินเตอร์เนชั่นแนล	ถนนวิทยุ
ปัจจุบันเป็น	โรงแรมสวิสโซเทล	นายเลิศ	ปาร์ค

โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	ถนนพญาไท
บริเวณศูนย์การค้ามาบุญครอง

เช่นเดยีวกบัโรงแรมสวสิโซเทล	นายเลศิ	ปาร์ค	

ถนนวิทยุ	 ท�าเลที่ดินในช่วงที่เริ่มก่อสร้างเป็น 

ที่กว้างโล่งแจ้ง	ต้องปลูกอาคารเตี้ย	ๆ 	เหมือน

เสือหมอบ	 อันจะท�าให้ด�าเนินธุรกิจไปได้ดี

แบบเงยีบ	ๆ 	รปูแบบทีเ่ป็นอาคารเตีย้	แผ่กว้าง 

ตามข้อก�าหนดของการสร้างอาคารสาธารณะ

ใกล้สถานที่ส�าคัญคือ	 วังสระปทุม	 และ 

วัดปทุมวนาราม	ซึ่งห้ามสร้างอาคารสูง	ท�าให้

ได้ผลพลอยได้ทีส่อดคล้องกบัหลกัวชิาฮวงจุย้

ด้วยเช่นกัน

  _สร้างอาคารสูงในที่โล่งแจ้ง ต้องสร้างให้อาคารสูง

หันหลังพิงกัน

	 ศนูย์การค้ามาบญุครองเซน็เตอร์	ในช่วงทีเ่ริม่ก่อสร้าง	

ถือว่าท�าเลที่ตั้งของอาคารตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งในบริเวณย่านถนน

พระรามที่	๑	สนามกีฬาแห่งชาติ	และสยามสแควร์	ซึ่งเป็นบริเวณ

ที่มีอาคารความสูง	3-๔	ชั้นเท่า	ๆ	กัน	เมื่อสร้างอาคารศูนย์การค้า

มาบุญครองเซ็นเตอร์ขึ้น	 จึงเป็นอาคารที่สูงเด่นขึ้นมาในท่ามกลาง

อาคารเตีย้	ลกัษณะนีต้ามต�าราภมูโิหราศาสตร์ท�านายว่า	ผูอ้ยูอ่าศยั

ในอาคารต้องดิ้นรน	 ช่วยเหลือตนเองในทุก	 ๆ	 ด้าน	 รวมทั้งผู้อยู่

อาศยัจะมปัีญหากระทบกระทัง่ระหว่างกนั	เช่น	มปัีญหาเรือ่งค่าใช้

จ่าย	ค่าน�้าค่าไฟ	หรือมีเรื่องฟ้องร้องกัน	วิธีแก้เคล็ดคือสร้างอาคาร

สูงอื่น	ๆ	ขึ้นอีกในบริเวณทางด้านหลังของอาคารเดิมเพื่อให้เป็นที่
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พึ่งพิงกันเอง	เมื่อสร้างอาคารโรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	ซึ่งเป็นอาคารสูงขึ้นอีกหลังหนึ่งของอาคารสูงของ

ศูนย์การค้ามาบุญครอง	ท�าให้อาคารสูงทั้ง	๒	หลังพึ่งพิงกันเอง

โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว

	 ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลัพลาซ่า	ลาดพร้าว	ซึง่ประกอบ

ด้วยกลุม่อาคารหลายหลงัทัง้ห้างสรรพสนิค้า	อาคารจอดรถ	อาคาร

ส�านกังาน	และโรงแรม	ซึง่ท�าให้กลุม่อาคารทัง้หมดค่อนข้างซบัซ้อน

ในท่ามกลางที่โล่ง	 แต่การที่มีอาคารส�านักงานและโรงแรมซึ่งเป็น

อาคารสูงทั้ง	๒	หลังในบริเวณเดียวกันอยู่ในลักษณะหันหลังพิงกัน	

ถือเป็นการแก้เคล็ดตามหลักภูมิโหราศาสตร์เช่นกัน

  _รูปแบบและส่วนประกอบแสดงความหมายที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

	 รูปแบบและส่วนประกอบอาคารก็มีส่วนให้เกิดผล 

ในด้านบวกและด้านลบตามหลักภูมิโหราศาสตร์	ด้วย	เช่น	อาคาร

ส�านักงานใหญ่	ธนาคารเอเซีย	(ปัจจุบันเป็นธนาคาร	UOB	รัตนสิน) 

บนถนนสาทร	 หรือที่เรียกว่า	 ตึกหุ่นยนต์	 นั้น	 ต�าแหน่งที่ตั้งของ

อาคารอยู่ในจุดที่จะถึงก่อนขึ้นสะพาน	 จึงเป็นต�าแหน่งที่เปรียบ
เสมือนกระแสเงินชะลอตัวลง	 ท�าให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทัน	 ซึ่งเหมาะสมกับประเภทของอาคารที่เป็น

ธุรกิจเกี่ยวข้องกันการเงิน	 ส่วนรูปลักษณ์ของอาคาร 

ที่จ�าลองลักษณะของหุ่นยนต์ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของ 

ธนาคารเอเชีย	 นั้น	 ส่วนประกอบของอาคารด้านหน้า

มีเส้นแบ่งตัวอาคารเป็น	 ๒	 ส่วนตั้งแต่ช่วงบนซึ่งค่อย	 ๆ	

แยกเป็นช่องกว้างขึ้นจากแนวแกนกลางลงมาถึงทางเข้า 

เหมือนถูกผ่าเป็นแนวยาวตลอดจากข้างล่างถึงข้างบนสุด 

ตามหลกัภมูโิหราศาสตร์จากลกัษณะอาคารว่าการบรหิาร

ภายในต้องแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายผู ้ออกแบบ 

กลับมีแนวคิดว่าตรงบริเวณทางเข้ามีการท�าโครงกรอบ

เหมือนซุ้มประตูแต่แยกเป็น	 ๒	 ข้าง	 เป็นแนวเข้าไปยัง 

ทางเข้าหลกัของอาคาร	เปรยีบเสมอืนมอืสองข้างหลาย	ๆ 	

มือที่ก�าลังโกยเงินเข้าธนาคารตรงทางเข้าพอดี
อาคารส�านักงานใหญ่	ธนาคารเอเซีย	ถนนสาทร
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   _การใช้สีเปลี่ยนโทษเป็นคุณ

	 นอกจากผูล้งทนุต้องค�านงึในเรือ่งทศิทาง	ทางสญัจรหลกั	และความสะดวกในการเข้าถงึแล้ว 

ต้องค�านึงถึงลักษณะฮวงจุ้ยที่ดี	 เช่น	 อาคารใบหยก	๑	 ที่ถนนราชปรารภ	 ตั้งอยู่ในบริเวณย่านประตูน�้า 

ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าเป็นท�าเลเศรษฐี	 เป็นลักษณะฮวงจุ้ยที่ดี	 มีเงินทุนหมุนเวียนโดยรอบสูงมาก	 ผู้ใด

อยู่อาศัยหรือท�ากิจการค้าจะพลอยประสบความส�าเร็จ	 มีผลประกอบการที่ดี	 อาคารใบหยกซึ่งตั้งสูงเด่น 

อาคารใบหยก	๑
ถนนราชปรารภ

หอรัชมงคล	ในสวนหลวง	ร.๙

อยู่ในบริเวณนี้	ท่ามกลางกระแสเงินไหลเวียน	จึงได้พลังนี้ท�าให้ประสบ

ความส�าเร็จ	 ตัวอาคารตามต�าราถือว่าถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยเพราะมี

การใช้สีของอาคารหลากหลายสีให้รับกับแปดทิศ	 (สีรุ้ง)	 ท�าให้ประสบ

ความส�าเรจ็ในด้านการตลาด	สามารถขายพืน้ทีใ่นอาคารได้อย่างรวดเรว็

	 สีที่ใช้ทาบนตัวอาคารล้วนเป็นสีที่ส่งเสริมกัน	 สีที่ใช้ทา 

กับเฉลียงของอาคารใส่สีเหลือบลงมาตลอดตัวอาคาร	 การใช้สีเหล่านี้ 

ส่งเสริมพลังของอาคารได้มาก	 ถนนในบริเวณนั้นพุ ่งตรงมาจาก 

ทิศตะวันออกท�าให้ต้องทาสีแดงที่หน้าต่างประตูหรือตัวอาคาร	 เป็น

เคล็ดเปลี่ยนโทษเป็นคุณ	 บนส่วนยอดของอาคารใบหยกมีโครงโปร่ง 

รูปสามเหลี่ยม	 ที่ตามรูปลักษณ์ในสายตาของภูมิโหราจารย	์ จะเห็นว่า

เป็นเหมอืนหกูระเช้าหิว้กระเช้าใส่เงนิคอืตวัอาคารทีเ่ป็นแท่งสงูมหีลากสี	

ลกัษณะของยอดแหลมของตวัอาคารบ่งบอกถงึการเป็นธาตไุม้	ทีท่ะยาน

พุ่งขึ้นสู่เบื้องบน	ท�าให้ประสบความส�าเร็จในธุรกิจได้อย่างดี

  _ใช้ส่วนประกอบอาคารเป็นตัวเลขที่เป็นมงคลหรือเลขน�าโชค

	 ตัวเลขเป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบหรือเจ้าของโครงการมักน�ามาใช้กับส่วนประกอบของอาคาร	 ซึ่ง
ตรงกบัแนวคดิของภมูโิหราจารย์เช่นกนั	หอรชัมงคล 

ในสวนหลวง	 ร.๙	 ซึ่งสร้างขึ้นในวโรกาสพิเศษ	

เพื่อเฉลิมฉลอง	 ๖๐	 พรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวในรัชกาลปัจจุบันคือ	 รัชกาลที่	 ๙ 

ผู้ออกแบบจึงใช้เลข	 ๙	 เป็นตัวเลขมงคลที่จะใช้กับ

ส่วนประกอบต่าง	ๆ 	ของอาคาร	เช่น	ช่วงเสา	จ�านวน

ของส่วนประกอบตกแต่งต่าง	ๆ	ของอาคาร
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  _ออกแบบให้รปูแบบของทางเข้าหลกั ต�าแหน่งโถงสญัจร และบรกิารให้สอดคล้องกบัต�ารา

ภูมิโหราศาสตร์

	 บริเวณทางเข้าหลักของอาคาร	 ต�าแหน่งโถงสัญจร	 และบริการ	 เช่น	 โถงลิฟต์	 ห้องน�้า 

ผู้ออกแบบจะละเลยไม่ได้ในกรณีที่เจ้าของอาคารเชื่อในหลักภูมิโหราศาสตร์	 เช่น	 อาคารบ้านโป่ง 

ที่ปัจจุบันเป็นอาคารส�านักงานของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ	 (มหาชน)	 ปัจจุบันมีส่วนหนึ่งเป็น 

ของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 (ปปง.)	 ผู้ออกแบบเปิดเผยว่า	 เจ้าของโครงการเอาไป

ให้ซินแสหรือภูมิโหราจารย์ตรวจสอบดูแล้วยังมีจุดบกพร่องตามต�ารา	 เช่น	อาคารที่จะให้ค้าขายได้ต้องมี

ลกัษณะกางแขนออกโอบล้อม	ต้องมลีกัษณะคล้าย	ๆ 	สงิโตอ้าปาก	และมขีนคิว้ของสงิโตอยูเ่หนอืปาก	ส่วน

ลิฟต์จะอยู่ตรงกลางหรือตรงบริเวณใดก็ตาม	เมื่อออกจากลิฟต์แล้วต้องไปทางซ้ายถึงจะดี	ส่วนในห้องน�้า	

เมื่อนั่งแล้วต้องหันหน้าไปทิศเหนือ	หันไปทิศอื่นจะมีปัญหา

อาคารบ้านโป่ง	ปัจจุบันเป็นส�านักงาน
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ	(มหาชน)

และส�านักงาน	ปปง.

ภาพขยายจากภาพข้างบน

	 สถาปนิกจึงต้องเปลี่ยนแบบใหม่	 เมื่อแก้ไขตามค�าขอ

โดยที่ไม่ท�าให้การใช้สอยส่วนรวมเสียไปแล้วจึงได้สร้าง	 “แต่สร้าง

ยังไม่ทันเสร็จดีเลย	 เจ้าของเดิมเลิกกิจการไปเสียแล้ว”	 ซึ่งจะเห็น

ว่าอาคารมีการเปลี่ยนมือของเจ้าของโครงการหลายทอดซึ่งอาจ 

จะเกิดจากความผันแปรทางธุรกิจ	 ดังนั้น	 จึงอาจแสดงว่า	 รูปแบบ

และต�าแหน่งที่ตั้งของเนื้อที่ภายในที่ออกแบบให้สอดคล้องกับต�ารา

ภูมิโหราศาสตร์คงไม่มีผลโดยตรงกับการบริหารกิจการ

  _การดูลักษณะที่ดินและรูปแบบอาคาร เหมือนการน�า

จิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการท�านาย

	 สถาปนกิทีต้่องท�างานออกแบบให้กบัเจ้าของโครงการ

ที่มีความเชื่อในเรื่องต�าราภูมิโหราศาสตร์	 มีความเห็นว่า	 ซินแสดู 

ต�าราฮวงจุย้หรอืภมูโิหราจารย์นัน้น่าจะใช้จติวทิยาหรอืสามญัส�านกึ

เข้าประกอบในการพิจารณาที่ตั้ง	 เช่น	 ดูสัดส่วนของที่ดิน	 ถ้ามี 

รูปที่ดินที่เป็นมุมแหลม	 ตามสามัญส�านึกก็จะดูไม่สบายตา	 การใช้

ที่ดินจะมีเศษแหลม	ๆ	ซึ่งใช้ท�าอะไรล�าบากก็เป็นลักษณะที่ดินที่ไม่

เหมาะสมตามต�ารา	ส่วนลกัษณะทีด่นิทีม่เีขาล้อมทีเ่รยีกว่า	มงักรโอบ	

นัน้	เป็นทีด่นิทีม่ภีเูขาล้อม	๒	ด้าน	มคีนู�า้ร่มรืน่	ซึง่โดยลกัษณะเช่นนี้

ตามสามญัส�านกึย่อมเป็นทีด่นิทีด่กีว่าทุง่นาราบ	โล่ง	แห้งแล้งอยูแ่ล้ว
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	 ส�าหรบัรปูแบบอาคารนัน้	บ้านทีอ่อกแบบไว้มแีกน	มส่ีวนประกอบ	๒	ข้างเหมอืนกนั	มบีนัได

ใหญ่ด้านหน้าตรงกลาง	มหีลงัคาทรงสงูยืน่ชายคาแผ่ให้ความร่มรืน่	เมือ่เจ้าของบ้านให้ซนิแซภมูโิหราจารย์

มาดูก็จะมีความเห็นว่าเป็นลักษณะที่ถูกต้องตามต�ารา	 คือมีลักษณะเหมือนมังกรโอบ	 ให้ความรู้สึกมั่นคง

แข็งแรงดูหนักแน่น	 จะไม่มีปัญหา	 และเจ้าของบ้านก็พอใจ	 ซึ่งแสดงว่าสามัญส�านึกของสถาปนิกในการ

ออกแบบสอดคล้องกับหลักการของต�าราภูมิโหราศาสตร์ในหลายกรณี

  _ผู้ซื้อบ้านในโครงการบ้านจัดสรร ดูทางเข้าออกที่ถูกต้องตามต�ารา 

	 ในโครงการบ้านจัดสรร	 ผู้ซื้อมีเกณฑ์ในการเลือกซื้อหลายประการ	 นอกจากท�าเลที่ตั้ง 

และความสะดวกในการคมนาคมแล้ว	 ทิศทางเข้าออกของแปลงที่ดินเป็นเกณฑ์ส�าคัญอีกประการหนึ่ง 

ที่ผู้ซื้อมักจะศึกษาโครงการอย่างละเอียด	ต้องตรวจสอบว่าแต่ละมุมแต่ละด้านจะหันไปทิศใด	โดยเฉพาะ

ประเภทบ้านเดี่ยวในแปลงที่ดินที่ผู้ซื้อจะตรวจสอบลักษณะฮวงจุ้ยของที่ดินและทางเข้าออกของตัวบ้าน

ให้เป็นมงคลถูกต้องตามต�าราด้วย

  _การแก้เคล็ดด้วยการติดตั้งสิ่งคุ้มกันรูปแบบต่าง ๆ 

	 ส�าหรับอาคารสูง	 เช่น	 คอนโดมิเนียมพักอาศัย	 ผู้ซื้อที่มีความเชื่อในด้านท�าเลที่ตั้งตามหลัก

ภูมิโหราศาสตร	์ เช่น	 คอนโดมิเนียมริมแม่น�า้เจ้าพระยา	 ใกล้สะพาน	 ผู้ซื้อห้องชุดที่อยู่ต�า่กว่าสะพานขึง 

บางท่านได้รับค�าแนะน�าจากซินแซภูมิโหราจารย์	 ให้จัดหาสิ่งที่จะมาช่วยรับพลังข่มจากสะพาน	 โดยให้มี

ลูกกลมท�าด้วยอะลูมิเนียม	 ลอยอยู่ในน�้าเป็นการสะท้อนพลังออกไปจากตัวห้องชุดนั้น	 นอกจากนั้น	 ถ้า

มีด้านของคอนโดมิเนียมตรงกับเมรุเผาศพวัดที่อยู่ข้างเคียง	 ซินแสอาจแนะน�าให้น�ากระจกติดไว้ด้านข้าง 

ของอาคาร	เพื่อให้เป็นเครื่องสะท้อนสิ่งอันไม่พึงประสงค์ออกไปไม่เข้ามาในอาคาร	

	 ความเชื่อในเรื่องเหล่านี	้ บางครั้งท�าให้สถาปนิกต้องน�ามาเป็นเครื่องประกอบการตัดสินใจ

เกีย่วกบัการออกแบบรปูแบบและส่วนประกอบอาคาร	และสดัส่วนทีต่ัง้	ท�าให้การออกแบบสถาปัตยกรรม

มีความยากล�าบากเพิ่มขึ้นด้วย
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Abstract Feng Shui in Architeeture
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  In designing an architectural form and function, the architect must keep in 
mind not only the efficiency and aesthetic of their concept but he must also factor in 
the knowledge of feng shui.  The art of feng shui helps the architect decide building 
location, direction, size and shape. It is believed that if feng shui is correctly applied 
to the building, the inhabitants would be happy, successful and prosperous. In Chinese 
belief, happiness, success and prosperity are the direct result of morality, diligence and 
feng shui. A house with good feng shui can change the dweller’s bad luck into good 
and last through generations. 

 Keywords: Feng Shui, Architecture


