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บทคัดย่อ

	 “ฮวงจุย้”	คอืศาสตรแ์ละศลิปข์องชาวจนีโบราณในการจดัสภาพแวดลอ้ม	ไดร้บัการพฒันา

อย่างเป็นหลักการที่แน่ชัดเมื่อประมาณ	 1,000	 ปีที่ผ่านมา	 มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

สถาปตัยกรรมในดา้นตา่ง	ๆ 	เชน่การเลอืกพืน้ทีก่อ่สรา้ง	การวางผงั	การเลอืกรปูทรง	และการตกแตง่

ภายในอาคาร	ปจัจบุนัไดม้กีารนำาเอาขอ้ปฏบิตัขิองฮวงจุย้ไปใชใ้นหลายพืน้ที	่ซึง่ในบางครัง้ทำาใหเ้กดิ

ความขดัแยง้กบัหลกัการออกแบบกอ่สรา้งในปจัจบุนัทีต่ัง้อยูบ่นหลกัของเหตผุลทางวทิยาศาสตร์		

จากการศึกษาพบว่าข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ยนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยต้นเหตุของประเทศจีนโบราณ	 	

ดงันัน้ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ดงักลา่วนัน้จงึมสีาเหตมุาจากการทีเ่หตปุจัจยัในดา้นของสภาพอากาศ	

สภาพพื้นที่	และสภาพสังคมและวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่	

Abstract

	 “Feng	Shui”	is	Chinese	science	and	art	of	environmental	arrangement,	developed		

into	essence	principles	around	1,000	years	ago.	Its	content	is	related	to	building		

design	in	many	aspects	such	as,	site	selection,	building	layout	planning,	configura-

tion,	and	decoration.	At	present,	the	Feng	Shui’s	details	are	used	in	many	areas	but	

they	conflict	the	current	design		principles	which	based	on	scientific	knowledge.	

From	this	study,	Feng	Shui’s	details	are	the	scientific	result	from	ancient	Chinese	

factors	 like	 climatic,	 geographical,	 and	 cultural	 conditions.	 By	 this	 reason,	 the	

confliction	will	emerge	if	these	factors	are	different	from	the	original.													

คำาสำาคัญ :	ฮวงจุ้ย,	การออกแบบสถาปัตยกรรม,	สภาวะน่าสบาย,	คติความเชื่อในการก่อสร้างอาคาร		

Keywords : Feng	Shui,	Building	Design,	Thermal	Comfort,	Architectural	Belief		

บทนำา
	 “ฮวงจุ้ย”	 คือศาสตร์และศิลป์ของชาวจีนโบราณในการ

จัดสภาพแวดล้อม	 ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นหลักการที่แน่ชัดเมื่อ

ประมาณ	1,000	ปีที่ผ่านมา	(Skinner,	1968)	ได้มีการนำาเอาหลัก

ปฏิบัติของฮวงจุ้ยไปใช้ในหลายพื้นที่อาทิเช่น	 ประเทศอเมริกา	

นิวซีแลนด์	 สิงค์โปร์	 มาเลเซีย	 รวมทั้งประเทศไทย	 โดยการนำา

ข้อปฏิบัติไปใช้นั้นกลับเกิดความขัดแย้งกับหลักการออกแบบใน

ปัจจุบันที่ตั้งอยู่บนหลักการของเหตุและผลทางวิทยาศาสตร	์ ซึ่ง

จากการการศึกษาพบว่าข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ยมีความสอดคล้องกับ

เหตุปัจจัยทางสภาพแวดล้อมของประเทศจีนในอดีตที่เป็นแหล่ง

กำาเนดิความเชือ่นี	้ดงันัน้ความขดัแยง้ดงักลา่วจงึเกดิจากการทีเ่หตุ

ปจัจยัแวดลอ้มในพืน้ทีม่คีวามแตกจากเหตปุจัจยัของประเทศจนีใน
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นิยามของฮวงจุ้ย
	 ความหมายของ	 “ฮวงจุ้ย1”	 ตามภาษาจีน	 หากจะแปล

ตามตัวอักษร	(Hale,	2002;	Schmieke,	2002;	Skinner,	1992;	

Wong,	2001)	นัน้จะมคีวามหมายวา่	“ฮวง”(Feng)	แปลวา่	“ลม”	

และ	“จุย้”(Shui)	แปลวา่	“นำา้”	แตท่วา่หากจะพจิารณาอยา่งถว้นถี	่

แล้วจะพบว่า	 ชาวจีนเป็นชนชาติที่มีความละเอียดลึกซึ้งต่อการใช้

ถ้อยคำาเป็นอันมาก	(จิตรา	ก่อนันทเกียรติ,	2544)	คำาว่า	“ฮวงจุ้ย”	

จึงน่าจะมีความหมายที่กว้างกว่าการแปลความหมายตามตัว

อักษร	ดังนั้นนอกจากการแปลคำาความตามความหมายแล้ว	น่าจะ	

พิจารณาความหมายที่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความเห็นไว้	

หลากหลายดังต่อไปนี้	

•  การเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ สภาพแวดล้อม 

และชัยภูมิที่ตั้ง (มาโนช ประภาษานนท์, 2548)

•  ศาสตรใ์นการจดัวางรปูแบบของสิง่ตา่ง ๆ  นบัตัง้แต่

การสร้างอาคารไปจนถึงการตกแต่งภายใน ซึ่งจะ 

มผีลตอ่พลงั “ชี”่ (CHI) หรอื “ลมหายใจแหง่จกัรวาล” 

(วินัย คงเจริญยิ่ง, 2546)

•  เปน็ศาสตรท์ีใ่ชใ้นการเสรมิสรา้งความสมดลุใหก้บัที่

อยูอ่าศยั และสถานทีท่ำางาน (Montenegro, 2003)

•  เปน็ภมูปิญัญาของชาวจนีโบราณทีจ่ะกำาหนดรปูแบบ

สถาปัตยกรรม ให้มีความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม  

ทั้งในส่วนที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 

(Mak and Thomas, 2005)

•  เป็นศิลปะของชาวจีนโบราณที่เกี่ยวข้องกับภูมิ

ลักษณ์พยากรณ์ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ

ทั้งห้า และพลังความสมดุลระหว่างสภาพหยิน  

และสภาพหยาง (Yuan, 2005)

•  ฮวงจุย้คอืศาสตรแ์ละศลิปข์องชาวจนีโบราณ ในการ 

ทีจ่ะดำารงชวีติอยา่งสอดคลอ้ง กลมกลนืกบัธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม (Wong, 2001)

	 จากความหมายทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่าง

กนัออกไปในแนวความคดิและรายละเอยีด	แลว้แตว่า่ผูใ้หค้ำาจำากดั

ความจะเน้นหนักหรือให้ความสำาคัญที่ส่วนใดของคติความเชื่อ	แต่

สำาหรบัการศกึษาในครัง้นีจ้ะใชค้วามหมายวา่ฮวงจุย้คอื	“การเลอืก

และจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัง้ในสว่นของสภาพแวดลอ้ม

ทางธรรมชาต ิและทีม่นษุยส์รา้งขึน้เพือ่ความปลอดภยัและความ

สบายทางร่างกายของมนุษย์”	 ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นถึงที่มาของ

คำาจำากัดความนี้โดยละเอียดต่อไป

เป้าหมายของฮวงจุ้ย
	 จากการศึกษาข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ยจะพบว่ามีความ

สัมพันธ์กับสภาพปัจจัยของประเทศจีนในอดีต	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

ปัจจัยทางด้านสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ	 ทั้งนี้เนื่องจาก

บริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำาเนิดคติความเชื่อฮวงจุ้ยนั้นอยู่ในเขตที่มี

ภมูอิากาศหนาวเยน็เกอืบตลอดทัง้ปี	หลกัการของฮวงจุย้จงึเจตนา

ที่สร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารรวมทั้งรูปแบบของ

อาคารที่ร้อน	 และบดบังกระแสลมให้มากที่สุด2	 ดังนั้นเป้าหมาย

ของฮวงจุย้ทางดา้นกายภาพจงึตอ้งการใหเ้กดิความสบายและความ

ปลอดภัยทางร่างกายเป็นหลัก	 ส่วนทางด้านจิตใจนั้นเป็นผลที่เกิด

จากการได้นำาข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ยไปใช้	 ขึ้นอยู่กับระดับของความ

เชื่อในแต่ละบุคคล

แหล่งกำาเนิดของฮวงจุ้ย
	 จากการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์	 	 (Needham,	 1959;		

พลูหลวง,	 2531;	 ล.เสถียรสุต,	 2544)	 พบว่า	 พื้นที่ที่เป็นแหล่ง

กำาเนิดหลักการฮวงจุ้ยนั้นสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็นสองพื้นที่	

ที่สำาคัญดังนี้

1.  พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศจีน แถบมณฑล

ฟเูจีย้น และชานซ ีในเขตละตจิดูที ่24-32 องศาเหนอื 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นกำาเนิดคติความเชื่อฮวงจุ้ย 

สำานักรูปลักษณ์ (Form School of Feng Shui 

หรือ “ตี่ลี่”) 

2.  พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศจีน แถบมณฑล

ปักกิ่ง ในเขตละติจูดที่ 37-42 องศาเหนือซึ่งเป็น

พื้นที่ที่เป็นต้นกำาเนิดคติความเชื่อฮวงจุ้ย สำานัก

เขม็ทศิ (Compass School of Feng Shui) และ 

สำานักหมวกดำา (BTB: Black Tibetan Tantric 

of Feng Shui)

	 ซึ่งตำาแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ทั้งสองนี้สามารถที่จะแสดงได้

ดังภาพต่อไปนี้

1	 “ฮวง-จุย้”	เปน็การออกเสยีงในสำาเนยีงจนีแตจ้ิว๋	สว่นการออกเสยีงในสำาเนยีงจนีกลางจะเรยีกวา่	“ฟง-สุย่”	หรอื	“เฟงิ-สุย่”	มกีารคน้พบคำานีค้รัง้แรกในคมัภรี์

แห่งการสร้างสุสาน	(Burial	Book)	ประมาณคริสตวรรษที่สาม	(Hwangbo,	1999)
2	 กระแสลมมีความเร็วเพิ่มขึ้น		1	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	จะทำาให้มนุษย์รู้สึกเสมือนหนึ่งว่าอุณหภูมิอากาศลดลง	0.4	องศาเซลเซียส	(สุนทร	บุญญาธิการ,	2542)



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ 10 ประจำ�ปี 2554 3

	 พื้นที่ทางตอนใต้เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาสลับกับแม่นำ้าอย่าง

มากมาย	 ดังนั้นพื้นที่นี้จึงเป็นแหล่งกำาเนิดของคติความเชื่อรูป

ลักษณ์ที่ได้มีการระบุถึงรูปแบบภูเขาและกระแสนำ้าที่มีความเป็น

มงคลและไม่เป็นมงคล	 ที่เป็นที่มาของฮวงจุ้ยรูปลักษณ์หรือตี่ลี่	

ส่วนพื้นที่ทางตอนเหนือเป็นพื้นที่ลักษณะเป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่	

ดงันัน้คตคิวามเชือ่ฮวงจุย้ทีเ่กดิขึน้บนพืน้ทีน่ีจ้งึเนน้การใชป้ระโยชน	์

จากทศิทางของอาคารและทศิทางของชอ่งเปดิเปน็ทีม่าของฮวงจุย้	

เข็มทิศ

พื้นที่แหล่งกำาเนิด
ฮวงจุ้ยทางตอนเหนือ
ละติจูดที่
37-42 องศาเหนือ

พื้นที่แหล่งกำาเนิด
ฮวงจุ้ยทางตอนใต้
ละติจูดที่
24-32 องศาเหนือ

ภาพที่ 1 แสดงตำาแหน่งพื้นที่ที่แหล่งกำาเนิดคติความเชื่อฮวงจุ้ย

	 สภาพอากาศทีเ่กดิขึน้บนพืน้ทีท่ัง้สองจะพบวา่มลีกัษณะ

ที่เหมือนกันอยู่ประการหนึ่งนั่นคือ	 อุณหภูมิอากาศส่วนใหญ่จะ	

ตำา่กวา่เขตสบาย3	(คดืมสีภาพภมูอิากาศทีห่นาวเยน็)	ประมาณ	9	เดอืน

ในหนึง่ป	ีมเีพยีง	3	เดอืนเทา่นัน้ทีอ่ณุหภมูอิากาศอยูใ่นชว่งของเขตสบาย	

ดังแผนภูมิต่อไปนี้

3		 อยูใ่นชว่งอณุหภมูิ	21.1-27.8	องศาเซลเซยีส	ความชืน้สมัพทัธ์	20-75	เปอรเ์ซน็ต์	(Olgyay,	1962)

แผนภูมิที่ 1 อุณหภูมิเฉลี่ยในหนึ่งวันของฤดูกาลต่างๆ (เดือนมกราคมแทนฤดูหนาว เดือนเมษายนแทนฤดูใบไม้ผลิ เดือนกรกฎาคมแทนฤดูร้อน และเดือน

ตลุาคมแทนฤดใูบไมร้ว่ง) ของเมอืงฟโูจว (Fuchou) มณฑลฟเูจีย้น ประเทศจนีทางตอนใต ้ละตจิดูที ่26 องศาเหนอื (ซา้ย) และเมอืงปกักิง่ (Beijing) 

ประเทศจีนทางตอนเหนือ ละติจูดที่ 40 องศาเหนือ
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ความสัมพันธ์ระหว่างข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ยกับสภาพ
แวดล้อม
	 ขอ้ปฏบิตัขิองฮวงจุย้มคีวามสอดคลอ้งกบัลกัษณะสภาพ

พื้นที่และสภาพอากาศของประเทศจีนในอดีต	 กล่าวคือข้อปฏิบัติ

ของฮวงจุ้ยมีหน้าที่ในการเลือก	 และกำาหนดรูปแบบของสภาพ

แวดล้อมภายนอกและรูปแบบอาคารในฐานะของสิ่งที่ช่วยปรับ

สภาพอากาศ	(Climatic	Modification)	ให้มีความเหมาะสมหรือ

ใกลเ้คยีงกบัสภาวะนา่สบายทางดา้นอณุหภมูริอ้นหนาวของมนษุย์

ให้มากที่สุด	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 1. ข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ยเกี่ยวกับสภาพพื้นที่อุดมคติ

						 	 รูปแบบพื้นที่อุดมคติของหลักฮวงจุ้ยสำาหรับพื้นที่

ที่มีความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย	 มีลักษณะ

โดยทั่วไปดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะพื้นที่อุดมคติตามหลักฮวงจุ้ยรูปลักษณ์ของประเทศจีนโบราณ

	 จากภาพแสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไป		

กลา่วคอืมภีเูขาหนอืเนนิเขาสงูอยูท่างทางดา้นทศิเหนอื	ทศิตะวนัออก	

และทิศตะวันตก	อีกทั้งยังมีเนินเล็กๆ	และแม่นำ้าผ่านทางด้านหน้า

ซึ่งเป็นทิศใต้ของพื้นที่อีกด้วย4	 โดยที่การกำาหนดระบบสัญลักษณ์

กำากับลักษณะพื้นที่ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

•		 ภูเขาหรือเนินเขาทางด้านหลังของพื้นในทางทิศ

เหนือที่เปรียบเสมือน “เต่าดำา” (Black Tortoise) 

เป็นสัญลักษณ์แทนความมีอายุยืน ความสงบสุข 

ในชีวิต ความหนักแน่น บารมี และความสงบนิ่ง  

มลีกัษณะสภาพเปน็หยนิ สว่นในทางกายภาพเตา่ดำานี ้

จะมีลักษณะเป็นภูเขา หรือเนินเขาที่ลาดเอียง 

มีมุมไม่เกิน 45 องศาเมื่อมองจากดินไปถึงยอด

เขา ไมอ่ยูใ่กลช้ดิทีด่นิเกนิไป และตอ้งเปน็ภเูขาทีม่ี

ต้นไม้ปกคลุมเขียวชะอุ่ม ไม่เป็นภูเขาหัวล้านหรือ

ภูเขาที่มีแต่ก้อนหินที่ดูแห้งแล้ง 

•  ภูเขาหรือเนินเขาทางด้านซ้ายของพื้นที่ (เมื่อยืน

บนพื้นที่และหันหน้าไปทางทิศใต้) เปรียบเสมือน 

“มังกรเขียว” (Azure Dragon) แทนความหมาย

ของเกียรติยศ ชื่อเสียง ความเจริญรุ่งเรือง ส่วนใน

ทางกายภาพจะเปน็เนนิเขาทีค่อ่นขา้งเรยีวยาว อาจ

จะมีลักษณะคดโค้งบ้าง  และเป็นเนินเขาที่อยู่สูง

ประมาณครึ่งหนึ่งของเนินเต่าดำาทางด้านหลัง 

4		 เรียกลักษณะแบบนี้ว่า	“หน้าอิงนำ้า	หลังอิงเขา”	(ตั้งกวงจือ,	2548)
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•  ภูเขาหรือเนินเขาทางด้านขวาของพื้นที่ (เมื่อยืน

บนพื้นที่และหันหน้าไปทางทิศใต้) เปรียบเสมือน  

“เสอืขาว” (White Tiger) อยูท่างดา้นขวาของพืน้ที ่

แทนความหมายของพลังอำานาจ การพิทักษ์รักษา 

การคุ้มครอง ส่วนในทางกายภาพ เนินเสือขาวจะมี

ความสูงใกล้เคียงกับมังกรเขียว5 

•  เนนิเขาเลก็อยูท่างทศิใต ้หรอืทางดา้นหนา้ของพืน้ที ่

เปรยีบเสมอืน “หงสแ์ดง” (Red Phoenix) ใหค้วาม

หมายทีแ่ทนโชคลาภ เงนิทอง ความโชคดแีละความ

อุดมสมบูรณ์ ในทางกายภาพหงส์แดงจะแทนที่ราบ

ทางหน้าบ้าน และเนินที่อยู่ฝั่งเดียวกับบ้าน หรือ

อีกฝั่งของแม่นำ้าก็ได้ มีลักษณะเป็นที่ราบกว้างๆ 

พอเหมาะกบัขนาดของตวับา้น คอืถา้บา้นมขีนาดใหญ่ 

ที่ราบก็ต้องมีขนาดใหญ่ หากบ้านมีขนาดเล็กที่ราบ

ก็ต้องมีขนาดเล็กตามด้วย คือมีลักษณะสมดุลตาม

ปรัชญาหยินหยาง

•  ถา้ม ีพืน้ทีว่า่งเปลา่ทางดา้นทศิใต ้ของตวับา้นหรอื

อาคาร ถือได้ว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง 

•  ลกัษณะการจดัเรยีงตวัของเนนิหรอืภเูขาทัง้หมดนัน้

มกีารเรยีงตวัแบบเกา้อีม้เีทา้แขน  หรอื Armchair 

Position

	 สภาพอากาศของประเทศจีนบริเวณแหล่งกำาเนิดหลัก	

ฮวงจุย้นัน้มคีวามความหนาวเยน็	และมคีวามแตกตา่งของอณุหภมูิ

ในเวลากลางวันและกลางคืนสูง	ส่งผลให้ลักษณะของพื้นที่อุดมคติ

นี้มีความสัมพันธ์กับสภาพอากาศและสภาพพื้นที่ของประเทศจีน

โบราณที่เป็นแหล่งกำาเนิดดังรายละเอียดของการวิเคราะห์ต่อไปนี้

•		 เนินเขาหรือภูเขาทางด้านหลังของพื้นที่	 (ทางทิศ

เหนือ)	 ที่กำาหนดว่าต้องเป็นเนินเขาหรือภูเขาที่มี

ลักษณะสูงใหญ่ที่สุด	 สามารถใช้เป็นแนวกำาบัง

ลมหนาวที่มาจากทางด้านทิศเหนือของประเทศ

ซึ่งพัดมาเกือบจะตลอดทั้งปี		

•		 เนนิเขาทางตะวนัออก	หรอืเนนิมงักรเขยีวนี	้สามารถ	

เปน็แนวกำาบงัลมทีม่าจากทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

และทิศตะวันออก	 ซึ่งเป็นกระแสลมที่เกิดจาก

อิทธิพลของลมบกลมทะเลที่จะพัดในแนวทิศตะวัน

ออกของประเทศ

แผนภูมิที่ 2 แสดงลักษณะพื้นที่อุดมคติตามหลักฮวงจุ้ย (มีเนินทางทิศใต้) ทดสอบการพัดของกระแสลมจากทางทิศใต้ ด้วยโปรแกรมจำาลองของไหล

5	 บางหลกัฐานระบวุา่เนนิเสอืขาวตอ้งมขีนาดทีเ่ลก็กวา่มงักรเขยีวเลก็นอ้ย	ทัง้นีเ้พือ่มใิหอ้ำานาจของฝา่ยหญงิภายในบา้นมมีากกวา่อำานาจของฝา่ยชาย	(ตัง้กวงจอื,	

2548)
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•		 เนินเขาทางตะวันตกหรือเนินเสือขาว	 เป็นแนว

กำาบังพายุทรายที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกของ

ประเทศจนี ทีม่ภีมูอิากาศเปน็แบบแหง้แลง้กึง่ทะเล

ทราย

•		 ทางทิศใต้นั้นเป็นเนินเขาขนาดเล็กที่ที่ใช้สำาหรับ

ทำาใหก้ระแสลมทีพ่ดัมาจากทางทศิใต	้และทศิตะวนั

ตกเฉยีงใตใ้นฤดรูอ้น6	พดัขา้มผา่นบรเิวณทีเ่ปน็พืน้ที่

ก่อสร้างอาคาร

•		 จากการจำาลองการพัดของกระแสลมจากทางทิศ

ใตใ้นพืน้ทีอ่ดุมคต ิจะพบวา่กระแสลมสามารถพดั

เขา้ไปในพืน้ทีไ่ดห้ากมกีารพดัมาจากทางทศิตะวนั

ตกเฉียงใต้ (ทั้งนี้เนื่องจากเนินเขาทางทิศตะวัน

ออกมีความยาวมากกว่าเนินเขาทางทิศตะวันตก)		

ซึ่งจากข้อมูลสภาพอากาศพบว่ากระแสลมจะพัด

มาจากทิศทางนี้ในเดือน	มิถุนายน	กรกฎาคม	และ

เดือนสิงหาคม	 ซึ่งเป็นเดือนที่อุณหภูมิอากาศและ

ความชืน้สมัพทัธส์งูกวา่เขตสบาย	ดงันัน้พืน้ทีอ่ดุมคติ

จึงมีความสัมพันธ์กับทิศทางลมในเดือนดังกล่าวนี้

•		 ที่ราบทางด้านทิศใต้ใช้เป็นบริเวณรับแสงอาทิตย์ 

เนือ่งจากประเทศจนีนัน้อยูใ่นเขตซกีโลกเหนอื	ทีก่าร	

โคจรของดวงอาทิตย์นั้นจะอ้อมทางทิศใต้เป็น	

ส่วนใหญ่	ดังนั้นการเว้นที่ว่างทางทิศใต้จึงเป็นความ

ตั้งใจในการที่จะรับความร้อนที่มาจากแสงแดด	

ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี	

•		 พื้นที่อุดมคตินี้ได้มีการกำาหนดระดับความเอียงของ

พื้นที่	ว่าต้องมีลักษณะเป็นแบบ “หน้าตำ่า หลังสูง” 

กล่าวคือ	มีระดับความสูงทางด้านหน้า	(ด้านทิศใต้)	

ที่ตำ่ากว่าทางด้านหลัง	 (ด้านทิศเหนือ)นั้น	 นอกจาก

เหตผุลในเรือ่งของการระบายนำา้ผวิดนิแลว้	ลกัษณะ

ความเอียงของพื้นที่7ดังกล่าวนี้	ยังสามารถช่วยเพิ่ม

การสะสมความร้อนในส่วนของพื้นอาคารบริเวณ

ลานกลางอาคาร8	 และพื้นที่โดยรอบอาคารอีกด้วย	

เนื่องจากทำาให้มุมตกกระทบของแสงอาทิตย์มีค่า

น้อยลง	หรือเกือบที่จะตั้งฉากกับพื้นที่	

6		 เป็นที่น่าสังเกตว่า	พื้นที่อุดมคติตามหลักฮวงจุ้ยในยุคหลัง	เนินหงส์แดงได้ถูกทดแทนด้วยลานโล่งทดแทน	เป็นไปได้ว่าพื้นที่อุดมคติรูปแบบที่ไม่มีเนินทางด้าน

ทิศใต้นี้มีที่มาจากประเทศจีนทางตอนใต้	ที่ต้องการกระแสลมจากทางทิศใต้ในฤดูร้อน	 ในขณะที่รูปแบบพื้นที่อุดมคติที่มีเนินทางทิศใต้นั้นมีที่มาจากพื้นที่ที่มี

ความหนาวเย็นมากกว่า	ที่มีความต้องการให้กระแสลมพัดผ่านเข้าไปในพื้นที่ให้น้อยที่สุด	
7		 ความเอยีงของพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมตามหลกัฮวงจุย้	ตอ้งมอีตัราสว่นความยาวตอ่ความสงูไมน่อ้ยกวา่	9	ตอ่	1	และทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุคอื	15	ตอ่	1	(Wong,	

2001)
8		 สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ยที่ระบุว่า	 ไม่ควรมีการปลูกหญ้า	พืชคลุมดิน	หรือต้นไม้ในบริเวณลานกลางอาคาร	 เพราะว่าการปลูกพืชในส่วนนี้จะทำาให้การสะสม

ความร้อนในเวลากลางวันลดลง	เนื่องจากการบดบังแสงอาทิตย์	และการระเหยของนำ้าของต้นไม้ทางปากใบ

ภาพที่ 3  แสดงรูปตัดของพื้นที่อุดมคติในฤดูร้อน

เวลากลางวันตามหลักฮวงจุ้ย
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เขตสบายนั้นลักษณะผังอาคารแบบนี้ก็สามารถรับ

กระแสลมที่พัดมาจากทางทิศใต้ได้อีกด้วย

•		 ข้อปฏิบัติฮวงจุ้ย10	 (มีพื้นที่ที่ เป็นแหล่งกำาเนิด

คือ	 ละติจูดที่	 37-42	 องศาเหนือ)	 ที่ระบุว่าผังพื้น

อาคารที่มีความเป็นมงคลนั้น	 ควรจะมีผังอาคาร

เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงสภาพ

ภูมิอากาศที่มีความหนาวเย็นเป็นอย่างมากแล้ว		

การทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากแสงอาทติยเ์พือ่สรา้งความ

ร้อนให้กับอาคารนั้นไม่เพียงพอต่อการทำาให้เกิด

ความสบายของมนุษย	์ ดังนั้นคติความเชื่อนี้จึงระบุ

ให้ผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	 ทั้งนี้นอกจากจะ

ได้พื้นที่ใช้สอยมากที่สุด	 ก่อสร้างง่าย11	 ทนทานต่อ

แผ่นดินไหว12	 ได้เป็นอย่างดีแล้ว	 ผังอาคารรูปแบบ

นี้ยังเป็นการลดการสูญเสียความร้อนจากภายใน

อาคารเพราะว่ามีพื้นที่กรอบอาคารน้อยที่สุดที่ได้

พื้นที่ใช้สอยมากที่สุด	 เนื่องจากอาคารในเขตนี้ส่วน

จะมีการใช้เตาไฟหรือเตาผิงที่สามารถปรุงอาหาร

เพื่อเพิ่มความร้อนและความชื้นภายในอาคาร

ภาพที่ 4 แสดงรูปตัดของพื้นที่อุดมคติในเวลา

กลางวันของฤดูหนาวตามหลักฮวงจุ้ย

 2. ขอ้ปฏบิตัขิองฮวงจุย้เกีย่วกบัรปูรา่งของผงัอาคาร

								 	 เนื้อหาในคติความเชื่อฮวงจุ้ยได้มีการระบุถึงรูปร่าง

และทศิทางการหนัของอาคารทีม่คีวามเปน็มงคลนัน้มคีวามสมัพนัธ์

กับสภาพอากาศของพื้นที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้

•  ข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ย9	(มีพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำาเนิดคือ	

ละติจูดที่	27-32	องศาเหนือ)ที่ระบุว่าผังพื้นอาคาร

ที่มีความเป็นมงคลนั้น	ควรจะมีผังอาคารเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่หันด้านยาวของอาคารไปทาง

ทิศใต้เป็นหลัก	 เพื่อที่จะได้รับแสงอาทิตย์ตลอด

ทั้งวัน	 เพราะพื้นที่ดังกล่าวนี้อยู่ในเขตละติจูดสูง		

ทีเ่สน้ทางโคจรของดวงอาทติยอ์อ้มใตป้ระมาณ	9	เดอืน	

ในหนึง่ป	ีอกีทัง้อณุหภมูเิฉลีย่ของพืน้ทีน่ีค้อ่นขา้งตำา่		

และมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิเวลากลางวัน

กบักลางคนื	ฤดรูอ้นกบัฤดหูนาวคอ่นขา้งมาก	ดงันัน้	

แสงอาทิตย์จึงมีประโยชน์ในการสร้างเสริมให้เกิด

สภาวะน่าสบายได้เป็นอย่างดี	 ส่วนในอีกสามเดือน

ที่มีอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า

9	 หลักฮวงจุ้ยที่ระบุนี้มีต้นกำาเนิดทางตอนใต้ของประเทศจีนที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับที่ราบ	 (วิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง,	 มหาวิทยาลัยครูหนานจิง,	 2550)	

ทำาให้คติความเชื่อนี้มีการระบุถึงลักษณะของภูเขา	และสายนำ้าที่มีความเป็นมงคล	เป็นที่มาของฮวงจุ้ยสำานักรูปลักษณ์	(Landform	school	หรือ	ตี่ลี่ฮวงจุ้ย)	

และคัมภีร์ฮวงจุ้ยที่สำาคัญได้แก่	มังกรนำ้า-มังกรภูเขา	(Water	and	Mountain	Dragon	Classic)	(พลูหลวง,	2534)
10		คตคิวามเชือ่ฮวงจุย้ทีร่ะบนุีม้ตีน้กำาเนดิทางตอนกลางคอ่นไปทางเหนอืของประเทศทีม่ภีมูปิระเทศสว่นใหญเ่ปน็ทีร่าบ	ดงันัน้คตคิวามเชือ่ทีม่ตีน้กำาเนดิจากพืน้ทีน่ี้

จึงเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากทิศทาง	ซึ่งพัฒนามาเป็นฮวงจุ้ยสำานักเข็มทิศ	(Compass	School	of	Feng	Shui)	(พลูหลวง,	2534)
11		ข้อจำากัดคือเทคโนโลยีการก่อสร้างในอดีต	
12	 รูปร่างของอาคารที่สามารถทนทานต่อแผ่นดินไหว	ไม่ว่าจะเป็นการสั่นไหวแบบขึ้น-ลง	หรือทางด้านข้าง	คือผังอาคารที่สามารถรับแรงได้จากทุกด้าน	เช่น	รูป

ทรงกลม	แปดเหลี่ยม	หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส	(Thompson,	1961)
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3. ข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ยเกี่ยวกับทิศทางมงคลและ

ทิศอัปมงคล

	 	 ทศิทางทีเ่ปน็มงคลหรอืไมเ่ปน็มงคลตามหลกัฮวงจุย้

นี	้เปน็ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากฮวงจุย้รปูลกัษณเ์ชน่เดยีวกนักบัการวเิคราะห์

ในหัวข้ออื่น	 ๆ	 ซึ่งจากการศึกษาหลักการของฮวงจุ้ยในส่วนนี้ได้มี

การระบทุศิทางทีม่คีวามเปน็มงคลและไมเ่ปน็มงคลตามหลกัฮวงจุย้	

ไว้ดังต่อไปนี้

•		 ทิศทางที่เป็นมงคลสำาหรับตำาแหน่งของห้องที่

สำาคญัและทางเขา้อาคารคอื ทศิใต ้และทศิตะวนัออก 

เฉียงใต้ โดยที่ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่างหลักการในข้อนี้กับลักษณะอาคารบ้านพัก

อาศยัแบบปกักิง่	พบวา่ในทศิทางดงักลา่วนีท้ีต่ัง้ของ

ทางเข้าหลักของอาคาร	ซึ่งเป็นทิศทางที่ได้รับความ

ร้อนจากแสงอาทิตย์มากที่สุด13	 โดยเฉพาะทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับแสงอาทิตย์ในตอนเช้า		

ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

•		 ทิศทางที่ไม่เป็นมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

และ/หรอื ทศิตะวนัตกเฉยีงใต ้(Schmieke,	2002)	

หรือที่เรียกว่า	“ประตูปีศาจ”	 (Devil’s Gate)	ซึ่ง

มีความสัมพันธ์กับทิศทางลมของพื้นที่ที่เป็นแหล่ง

กำาเนิดคติความเชื่อ	 กล่าวคือในแนวทิศตะวันออก

เฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต	้ จะมีกระแสลม

พัดผ่านอยู่เป็นประจำา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นทิศที่กระแสลมหนาว

ที่มีความรุนแรงพัดมา	 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึง

หลักฐานประวัติศาสตร์ประกอบด้วยแล้ว	 จะพบว่า

ทิศทางนี้เป็นทิศทางที่ข้าศึก	 เช่น	 แมนจูเรีย	 หรือ

มองโกเลีย	 ยกทัพเข้ามาโจมตีเมืองหลวง	 (โดยการ

เคลื่อนทัพอ้อมกำาแพงเมืองจีน)	 เมื่อรวมสองเหตุ

หลักนี้เข้าด้วย	 จึงมีนำ้าหนักมากพอทำาให้ทิศทาง	

ดงักลา่วนัน้กลายเปน็ทศิทางทีไ่มเ่ปน็สริมิงคล	ซึง่ทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต	้ นี้ไม่

ควรเป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่มีความสำาคัญเช่น	ห้องนอน	

ห้องโถง	หรือทางเข้าของอาคาร

	 4.  ขอ้ปฏบิตัขิองฮวงจุย้ในกรณชีอ่งเปดิทีม่แีนวตรงกนั

	 	 ในสว่นของตำาแหนง่ชอ่งเปดิทีถ่กูอา้งองิบอ่ยครัง้ตาม

หลักฮวงจุ้ย	 คือการระบุว่าตำาแหน่งของช่องเปิดไม่ควรตรงกัน 

เพราะจะทำาให้เกิดกระแสชี่ที่มีความรุนแรงมากเกินไป	 ไม่เป็น

มงคลต่อผู้ที่อยู่อาศัยในอาคาร	 เมื่อพิจารณาอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธ์ที่เป็นแหล่งกำาเนิดฮวงจุ้ย	 จะพบว่าด้วยสภาพ

อากาศลักษณะนี้ชาวจีนไม่มีความจำาเป็นที่ต้องใช้ความเร็วลม

มาพัดผ่านร่างกายเพื่อทำาให้เกิดความสบายมากขึ้นแต่อย่างใด 

ต้องการเพียงการระบายอากาศเท่านั้น	 นอกจากนี้	 จากการ

พิจารณาลักษณะของช่องเปิดทั้งภายนอกและภายในอาคารของ

ประเทศจีนโบราณ	 จะพบว่ามีการรั่วซึมของอากาศสูง	 ดังนั้น

ลักษณะของช่องเปิดที่ตรงกันจะทำาให้เกิดลักษณะการพัดของ

กระแสลมที่มีความเร็วลมสูงมากกว่าปกติ	 ซึ่งมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใน

เขตหนาวที่เป็นต้นกำาเนิดของฮวงจุ้ยไม่ต้องการ	

	 จากการจำาลองแบบทางสถาปัตยกรรมในโปรแกรม

จำาลองของไหลพบว่า	 ลักษณะของช่องเปิดที่ตรงกันจะทำาให้เกิด

ความเร็วลมเพิ่มขึ้นจากความเร็วลมเดิมประมาณ	 3.2-4.5	 เท่า	

(กรณชีอ่งเปดิมขีนาดเลก็แบบจนีโบราณ)	และทำาใหค้วามกดอากาศ

ระหว่างบริเวณที่ประตูตรงกันกับบริเวณอื่น	 ๆ	 มีความแตกต่าง

ของความกดอากาศมากขึ้น	 ทำาให้ผู้ที่อาศัยในอาคารเกิดความไม่

สบายร่างกายในการอยู่อาศัยในอาคารที่มีช่องเปิดอาคารตรงกัน	

ดังแผนภูมิต่อไปนี้

13		จากการศึกษาของผู้วิจัย	ในการศึกษาอาคารสมัยใหม่ในมณฑลปักกิง่	พบว่าอาคารส่วนใหญ่ในเขตเมืองหลวง	จะมตีำาแหน่งทางเข้าอยู่ทางทิศใต	้หรอืทิศตะวนั

ออกเฉียงใต้เกือบทั้งหมด

แผนภูมิที่ 3 แสดงความเร็วลมผ่านช่องเปิดของอาคารที่ตรงกัน (ซ้าย) เปรียบ

เทียบกับกรณีที่ช่องเปิดไม่ตรงกัน (ขวา) ด้วยโปรแกรมจำาลอง

ของไหล
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บทสรปุเกีย่วกบัแนวทางการนำาเอาขอ้ปฏบิตัขิองฮวงจุย้
มาใช้กับประเทศไทย
	 จากตวัอยา่งของการวเิคราะหท์ัง้หมดทีไ่ดแ้สดงไปขา้งตน้	

แล้วนั้นจะพบว่า	 ฮวงจุ้ยในส่วนที่ทำาการศึกษา	 (ไม่รวมส่วนที่

เกีย่วขอ้งกบัโหราศาสตร)์	เปน็หลกัการทางวทิยาศาสตรใ์นการทีจ่ะ

ปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคารโดยใช้ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม

ให้มากที่สุด	ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีในอดีต	ยังไม่มีความก้าวหน้า

ดังเช่นในปัจจุบัน	 ดังนั้นหลักการเชิงวิทยาศาสตร์ของฮวงจุ้ย	

จึงสามารถที่จะนำามาสรุปเป็นหัวข้อต่าง	 ๆ	 เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่

การนำาไปใช้ในประเทศไทยที่เป็นประเทศในเขตร้อนชื้นดังต่อไปนี้

					

	 •  การใชป้ระโยชนจ์ากอณุหภมูเิฉลีย่ของพืน้ผวิโดย

รอบที่มีอุณหภูมิสูง (Mean Radiant Temperature; MRT)

						 	 การทำาให้เกิดพื้นผิวที่ร้อนด้วยปัจจัยทางธรรมชาติ	

สามารถทำาได้โดยการทำาให้เกิดการสะสมความร้อนที่มวลสารของ

อาคาร	 หรือที่พื้นดินให้มากที่สุด	 เช่นการเอียงพื้นที่เพื่อรับแสง

อาทิตย์	(ทำาให้มุมตกกระทบมีค่าน้อย)	การลดปริมาณของพืชพันธุ์

ทางธรรมชาติและพืชคลุมดิน	 การเลือกใช้วัสดุที่มีค่าการกักเก็บ

ความร้อนสูง	 และการเลือกใช้สีของวัสดุเพื่อเพิ่มค่าการดูดซับ	

ความร้อน	ดังที่แฝงอยู่ในข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ยจีนโบราณ	

	 	 การนำาเอาข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ยจีนในส่วนนี้มากับ

อาคารในประเทศไทยใช้โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลง	 จะทำาให้อุณหภูมิ

อากาศภายในอาคารรอ้นกวา่ปกต	ิดงันัน้ขอ้ปฏบิตัใินสว่นนี	้จงึตอ้ง

มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติให้กลับกันกับข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ย	

นั่นคือลดการสะสมความร้อนที่มวลสารและวัสดุอาคาร	 การเอียง

พืน้ทีเ่พือ่หลบแสงอาทติย	์การเพิม่พชืพนัธุท์างธรรมชาต	ิและเลอืก

ใชว้สัดสุอีอ่นทีม่คีา่การสะสมความรอ้นนอ้ย	จงึจะเหมาะสมสำาหรบั

อาคารประเทศไทย

	 •  การใช้ประโยชน์จากมวลสาร (Thermal Mass)

	 	 การใช้ประโยชน์จากมวลสาร	 เป็นส่วนหนึ่งที่มี

ความสำาคัญต่อการปรับสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับการ

อยู่อาศัยในอาคารได้	 ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของมวลสาร	 สามารถ

ลดความรุนแรงของสภาพอากาศที่มีความแตกต่างกันได้	กล่าวคือ

ในส่วนเปลือกอาคารก็สามารถลดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ

ในเวลากลางวันและกลางคืนได้	 (Diurnal	Lag)	ในส่วนของสภาพ

แวดล้อมรอบอาคารที่มีมวลสารมาก	 ก็สามารถลดความแตกต่าง

ระหวา่งอณุหภมูริะหวา่งฤดกูาลได	้(Seasonal	Lag)	ซึง่หลกัฮวงจุย้	

ของชาวจีนโบราณ	 มีการใช้ประโยชน์จากมวลสารทั้งในส่วนของ

สภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร	และในสว่นของอาคารเพือ่ปรบัปรงุ

ให้สภาพอากาศภายในอาคารมีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย	

มากขึน้	เชน่	การสรา้งอาคารตดิพืน้ดนิเพือ่นำาอณุหภมูดินิทีม่คีวาม

คงทีม่ากกวา่อณุหภมูอิากาศมาใช	้การเลอืกใชว้สัดทุีม่มีวลสารมาก

ในสว่นกรอบของอาคาร	และการออกแบบอาคารทีม่ลีานตรงกลาง

เพื่อรับแสงแดด	ก็เป็นการใช้ประโยชน์จากมวลสารเช่นเดียวกัน	

	 	 ส่วนการนำาข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ยในส่วนนี้มาใช้กับ

ประเทศไทยนั้นสามารถทำาได้	 แต่ต้องหลีกเลี่ยงการสะสมความ

ร้อนในมวลสารอาคาร	โดยการใช้ร่มเงาจากพืชพันธุ์ธรรมชาติและ

พชืคลมุดนิ	รวมไปถงึการกอ่สรา้งอาคารตดิพืน้ดนิเพือ่นำาความเยน็

จากดนิมาใชใ้หเ้ปน็ประโยชน์	เนือ่งจากอณุภมูขิองดนิทีไ่มโ่ดนแดด

นั้นจะมีค่าตำ่ากว่าอุณภูมิอากาศของฤดูร้อนเกือบตลอดเวลา

 • การใชป้ระโยชนจ์ากความเรว็ลม (Wind Velocity  

or Wind Flow)

	 	 ความเร็วลมที่เพิ่มมากขึ้น	 จะทำาให้เกิดความรู้สึก

เย็นลง	 อีกทั้งยังทำาให้เกิดความรู้สึกเสมือนว่าความชื้นสัมพัทธ์ใน

อากาศขณะนั้นตำ่าลง	 และความเร็วของลมนี้ยังช่วยให้การระเหย

ของนำ้ามากขึ้นด้วย	 การใช้ประโยชน์จากความเร็วลมที่เพิ่มขึ้นนั้น

มขีอ้จำากดัคอืหากความเรว็ลมมากเกนิไปกจ็ะทำาใหเ้กดิการรบกวน

และความไม่สบายกายเข้ามาแทนที่	 เนื่องจากร่างกายของมนุษย์

เกิดการสูญเสียนำ้าที่ผิวกายมากเกินไป	 และเกิดความรำาคาญได้		

จากการวิเคราะห์ที่ผ่านมาพบว่าข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ยหลายข้อมี

เหตุผลเบื้องหลังในการที่ไม่ต้องการให้กระแสลมพัดผ่านร่างกาย

หรืออาคาร	 เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นตำ่ากว่าเขตสบายเป็น	

สว่นใหญ	่ตอ้งการเพยีงแคก่ารระบายอากาศเทา่นัน้	โดยการหลกีเลีย่ง

ลักษณะของอาคารหรือพื้นที่ที่มีกระแสลมรุนแรง

	 	 การนำาเอาข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ยในส่วนนี้มาใช้กับ	

ประเทศไทยจงึไมน่า่ทีจ่ะมคีวามเหมาะสม	ทัง้นีเ้นือ่งจากประเทศไทย	

อยู่ในเขตร้อนชื้น	 การใช้กระแสลมธรรมชาติมาพัดผ่านร่างกายจึง

มีความจำาเป็นต่อความรู้สึกสบายของมนุษย์	 โดยเฉพาะในกรณีที่

เป็นอาคารไม่ปรับอากาศ	

	 •  การใชป้ระโยชนจ์ากแสงอาทติย ์(Direct Sunlight) 

	 	 การใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์นั้น	 สามารถทำาได้

หลายกรณีทั้งในส่วนของการให้แสงอาทิตย์สัมผัสผิวกายโดยตรง	

การใหแ้สงอาทติยส์ามารถกระทบพืน้ทีโ่ดยรอบ	และเปลอืกอาคาร
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ได้อย่างเต็มที่	 เป็นการแปลงความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ที่เป็น

คลื่นสั้น	 มาเก็บไว้ในมวลสารของอาคารในรูปคลื่นยาว	 หรือคลื่น

ความรอ้น	ซึง่ประเทศจนีเปน็ประเทศทีอ่ยูใ่นเขตอบอุน่ทีม่อีณุหภมูิ

อากาศตำ่ากว่าเขตสบายเป็นส่วนใหญ่	 ดังนั้นหลักฮวงจุ้ยของจีน

โบราณที่เกิดขึ้นจึงมีเป้าหมายในการที่จะนำาแสงอาทิตย์มาสร้าง

ความรอ้นใหก้บัรา่งกายของมนษุย	์ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม	โดย

การวางอาคารและรูปแบบพื้นที่รอบอาคารให้แสงอาทิตย์สามารถ

สมัผสักบัผวิของอาคารและพืน้ทีโ่ดยรอบใหม้ากทีส่ดุ	การยืน่ชายคา

สัน้	การลดปรมิาณของพชืพนัธท์างธรรมชาตเิพือ่ลดการบดบงัรงัสี

อาทติย	์เหลา่นีล้ว้นเปน็วธิกีารในการนำาเอาแสงอาทติยม์าปรบัปรงุ

ความสบายในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 ตรงกนัขา้มกบัประเทศไทยทีอ่ยูใ่นเขตรอ้นชืน้	ซึง่มี

อณุหภมูเิฉลีย่สงูกวา่เขตสบาย	การนำาเอาขอ้ปฏบิตัขิองฮวงจุย้มาใช้

จึงทำาให้เกิดความร้อนในอาคารขึ้น	 ดังนั้นข้อปฏิบัติเหล่านี้จึงต้อง

ถูกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งได้แก่	 การวางอาคาร

เพือ่หลบแสงอาทติยใ์หม้ากทีส่ดุ	(ยกเวน้อาคารทีใ่ชแ้ผงเซลลส์รุยิะ)	

การยืน่ชายคายาว	การเพิม่ปรมิาณของตน้ไมแ้ละพชืคลมุดนิเพือ่ที่

จะลดอิทธิพลของรังสีตรงจากดวงอาทิตย์	

	 	 จากทัง้หมดทีไ่ดแ้สดงขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่	การนำาเอา

ข้อปฏิบัติที่ได้จากความเชื่อในพื้นที่หนึ่ง	 ๆ	 ไปใช้กับพื้นที่อีกพื้นที่

หนึง่โดยไมไ่ดม้กีารปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมกบัปจัจยั

ของพืน้ทีน่ัน้	ๆ 	อาจจะทำาใหเ้กดิผลในดา้นลบทีไ่มพ่งึประสงคข์ึน้ได	้

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยสติและปัญญาในการพิจารณา	 ทดสอบ	 และ

ทดลองอย่างแยบคายก่อนที่จะนำาไปใช้	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ในด้านบวกตามที่ต้องการ
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