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บทคัดยอ 
งานวิจยัช้ินนี้ศกึษาแนวทางในการลดความขัดแยงในการทํางานของสถาปนิกที่เกีย่วของ

กับผูเชี่ยวชาญดานฮวงจุยในประเทศเวยีดนาม โดยศกึษาการใชหลักฮวงจุยกับการออกแบบภูมิ
สถาปตยกรรมสมัยใหมสําหรับสถาปนิก โดยมวีัตถุประสงคคือ  1) เพือ่พิจารณาและทดสอบปจจัย
ที่สอดคลองกันระหวางหลกัฮวงจุย กับการออกแบบภูมทิัศนสมัยใหมโดยใชขอมูลเชิงประจักษ   
2) เพื่อสรางคําแนะนําในการปฏิบัติวิชาชีพที่เหมาะสมกบับริบทที่มีการใชหลักฮวงจุยในงาน
ออกแบบสําหรับสถาปนิกในเวยีดนาม  

ในการศึกษาจะมีการพิจารณาหลักฮวงจุย และหลักการออกแบบภมิทัศนสมัยใหมตาง ๆ 
เพื่อนําหลักการที่มีศักยภาพในการปฏิบัติที่สอดคลองกันมาจับคูเปรียบเทียบ เพื่อแสดงความ
สอดคลองในแนวทาง  และใชหลักฮวงจุยในจัดทาํแบบสอบถาม โดยในแตละคูของหลักการ
ออกแบบจะใชผังบริเวณภูมทิัศนที่จัดทําตามระดับการประยุกตหลักฮวงจุย โดยจะใหสถาปนิก
เรียงลําดับผังบริเวณโดยใชหลักการออกแบบภมูิทัศนสมัยใหม ในการทดสอบความสอดคลอง   
โดยทําการสํารวจจากสถาปนิกและนักศกึษาภาควิชาสถาปตยกรรม ในเมืองเว ประเทศเวียดนาม 
จํานวน 200 คน  โดยมีการเปรียบเทียบรูปแบบของผลลัพธกับลําดับที่จัดไวจากระดบัของการ
ประยุกตหลักฮวงจุย 

ผลการศึกษาพบวา จากหลักการของฮวงจุย และการออกแบบสมัยใหมที่มีความสอดคลอง
กัน 8 คู  รูปแบบของการเรียงลําดับคําตอบโดยสถาปนิกและนกัศึกษามีความสอดคลองอยางมาก
กับลําดับที่จัดโดยการใชหลักฮวงจุย  จึงสามารถสรุปไดวามีความสอดคลองกันในวตัถุประสงค
และหลักการปฏิบัติ สามารถสรางคําแนะนําได สองแนวทางคือ  1) สถาปนิกสามารถรวมมือกับ
ผูเชี่ยวชาญทางฮวงจุยในการออกแบบโครงการได โดยจะนําไปสูผลการออกแบบที่สอดคลองกัน 



และ 2) สถาปนิกสามารถทําความเขาใจกับหลักการทางกายภาพเบื้องตนของฮวงจุย และใช
หลักการออกแบบภูมิทัศนสมัยใหมในการออกแบบใหสามารถตอบสนองทั้งความตองการของฮวง
จุย และหลักการออกแบบภมูิทัศนสมัยใหม 



, 

Thesis Title 
 
Author  
Degree  

FENG SHUI APPLICATION AND MODERN LANDSCAPE DESIGN FOR 
ARCHITECTURAL PRACTICE IN VIET NAM 
Hai Van Thi Dinh 
Master of Architecture 

Thesis Advisory Committee  
 Dr. Apichoke Lekagul (Chairperson) 

Dr. Sant Suwatcharapinun (Member) 
Dr. Paisarn Tepwongsirirat (Member) 

ABSTRACT 

This research studies an approach to resolve the conflict between architects 

and Feng Shui masters in Viet Nam by studying Feng Shui applications and modern 

landscape design for architects.  

The objectives are: 1) to determine and empirically test the compatibility of 

Feng Shui applications and modern landscape design techniques; and 2) to provide 

appropriate recommendations for architects practicing in Viet Nam where Feng Shui 

is in demand.  

In the study, Feng Shui principles and modern landscape design techniques 

were examined to identify possible matching pairs and demonstrate compatibility in 

applications. For each pair, the selected Feng Shui principle will be used to produce 

questionnaire questions that included landscape layouts designed with different levels 

of Feng Shui application. The solutions were then ranked by two hundred architects 

and architectural students in Hué, Viet Nam. The resulting ranks were then compared 

with the ranks assigned by Feng Shui applications.  

The results reveal that, from the eight matching pairs of Feng Shui principles 

and modern landscape design techniques, the patterns of ranked solutions by 

architects and students correlate well with those assigned by Feng Shui applications. 

The findings concluded that there are compatibilities in the objectives and 

applications that can lead to two practical recommendations: 1) an architect can 

collaborate with a Feng Shui master during the design process to produce a 

collaborative solution; and 2) an architect can learn basic physical applications of 

Feng Shui principles and use this knowledge in the practice of landscape architectural 

design to achieve both Feng Shui and modern design requirements.    


