ก่ อร่ าง สร้ างเรื อน: การปลูกบ้ านตามคติของไทย
กชกร เตชะศิริธนะกุล ๕๓๐๖๖๑๔๑๑๕
ในการปลู กบ้ า นไทยสมัยก่ อ นมัก นิ ยมปลู ก อยู่ ใ กล้ แ ม่นํ าลํ าคลองเพื อความสะดวกในการใช้
ประโยชน์ และบ้ านทีปลูกก็มั กจะยกพื นเรื อนให้ สูง นอกจากจะเพือประกอบกิ จ วัตรประจําวั นแล้ ว ยังเป็ น
การป้องกันไม่ให้ นํ าท่วมสูงเข้ าตัวบ้ านและป้องกั นอั นตรายในเวลาคําคืนอีกด้ วย ซึงหลักการปลูกบ้ านตาม
คติของไทยมีท ั งหมด ขั นตอน คือการเลือกทําเลทีดิน การยกเสาเอก และการตั งศาล
การเลื อกทําเลที ดิ นต้ อ งเริ มจากการหาโหรหรื อ ผู ้ รู ้ มาหา “ฤกษ์ ป ราบดิ น ” หรื อ ตรวจดูที ดิ น
เสีย ก่อนว่ามีโขดหิน หลักตอ หรื อ ขอนไม้ หรื อไม่ หากมีต้อ งทําการถอนทิ งและปรับดิน ให้ เรีย บเสมอกัน
ไม่เช่นนั นจะถือว่าเป็ นเสนียดจั ญไรส่วนการเลือกลักษณะทีดิ น เพือเสริ มสร้ างสิ ริมงคลให้ แก่ผู ้ อาศัย โดย
ลักษณะทีดินทีเป็ นสิริมงคล ได้ แก่ ทีดินรู ปสีเหลียม ทีดินรู ปวงกลม ทีดินรู ปครึงวงกลม ทีดิน ลักษณะคล้ าย
กางเกง ส่วนลักษณะทีดินทีต้ องห้ ามก็ได้ มีการกล่าวถึงไว้ เช่นกันเพือให้ ผู ้ อาศั ยหลีกเลียงหรือปรับแต่งทีดิน
ของตนให้ มีความเป็ นสิ ริมงคลมากขึ น ลักษณะทีดิน ต้ องห้ าม ได้ แ ก่ ทีดิ นรู ปสี เหลี ยมทีมีมุมตัด ทีดินรู ป
สีเหลียมคางหมู ทีดินรู ปสีเหลียมชายธง ทีดินรูปสามเหลียม ทีดินรู ปศัตราวุธทุกชนิด (เช่น รู ปขวาน รูปมีด)
การยกเสาเอกถือว่ าเป็ นพิธีสําคัญในการปลูกบ้ านตามคติของไทย แต่ก่อ นการยกเสาเอกควรมี
การขุดหลุมและทําขวั ญเสาเสียก่อน การกําหนดวั นฤกษ์ขุดหลุมเสาและปลูกบ้ าน ห้ ามปลูกบ้ านวั นอังคาร
วั นเสาร์ และวั นอาทิตย์ ส่วนวั นฤกษ์ ดีคือวั นจั นทร์ วันพุธ และวั นพฤหั สบดี สํ าหรับวั นทีไม่ดีไม่ชัวคือั นวศุกร์
การขุดหลุมให้ ขุดตามจํานวนของขนาดตั วบ้ าน เริมจากการกําหนดพื นทีของตั วบ้ าน จากนั นให้ นํา
เชือกหรือไม้ ไผ่มากั นเป็ นขนาดเท่าตัวบ้ านแล้ วจึงตีตารางแบ่งพื นทีในบ้ านออกเป็ นทิศละ๖ ช่องสี เหลี ยม
เท่าๆ กั น (ในกรณีทีลักษณะของบ้ านไม่ใช่รูปสีเหลียม ให้ เลื อ กพื นทีของบ้ านทีเป็ นสี เหลี ยมแล้ วจึงค่อ ยตี
ตาราง) การตีตารางในแต่ละทิศจะเป็ นการแสดงช่องดีและช่องร้ ายเพือใช้ ประกอบการยกเสาเอก ในการยก
เสาเอก รวมทั งการวางเสาโทและเสาตรี ด้วย แต่หากมีเนื อทีของบ้ านจํากัด การวางเสาโทและเสาตรี ในช่อง
ไม่สู ้ จะดีก็สามารถทําได้ แต่การยกเสาเอกจําเป็ นทีจะต้ องอยู่ในช่อ งดีเ ท่านั นถ้ าหากพื นดิน บริ เ วณนั นไม่
แข็ งพอก็ให้ จ ั ดไม้ และไม้ งัววางก้ นหลุมรับตีนเสาเพือกันทรุ ด “ไม้ และ” เป็ นไม้ กระดานขนาดสี เหลี ยมกว้ าง
ประมาณ ๑๒ นิ ว ส่วน“ไม้ งัว” เป็ นไม้ กระดานสองแผ่นขนาดยาวพอสมควรใช้ วางทางแบนเรี ยงลงในก้ น
หลุมจะใช้ ในพื นทีทีเป็ นดินอ่อนมากอย่างทีดินใกล้ ชายเลน ซึงไม่และไม่สามารถรับนํ าหนั กได้ มากพอ
เมือขุดหลุมเสาเสร็ จ วั นถัดมาถือว่ าเป็ นวั นฤกษ์ทําขวั ญเสาและยกเสาลงหลุม การทําขวัญเสาใน
ขั นแรกต้ องมี“การบั ตรพลี สังเวยกรุ งพาลี” หรื อกระทงเครื องเซ่นไหว้ แก่เจ้ าที เจ้ าทางและสังเวยผี นางไม้
ส่วนเครืองสังเวยนั นก็ประกอบไปด้ วยดอกไม้ ธูปเทียน กล้ วยนํ าว้ าและมะพร้ าวอ่อน เสร็ จแล้ วให้ บายศรี
เช่นเดียวกับพิธีทําขวัญอืนๆ จากนั นให้ เตรี ยมผ้ าขาวและผ้ าแดงทีเจาะรู ตรงกลางตามจํานวนของเสา แล้ ว

นําผ้ าขาวสวมลงในหั วเทียนของเสาทุกต้ นตามด้ วยผ้ าแดงวางเป็ นแนวทแยงมุมกัน การสวมผ้ าเป็ นการ
ป้องกันเสนียดจัญไร ในส่วนของเสาเอกจะมีการนําหน่อกล้ วยนํ าและต้ นอ้ อยผูกมั ดไว้ ทีปลายเสาเรี ยกกัน
ว่า “เรือนแก้ ว” ประเพณีทางภาคอี สานจะใช้ ไหมฝ้าย ใบคูน ใบยอ ใบกล้ วย ใบเงิ น ใบทองผู กติดปลาย
เสาเอกและเสาโท รวมทั งนําผ้ ามาหุ ้ มเสาอีกอีกเหมือนกั บการห่มผ้ าให้ หลังจากเสร็ จ พิธีทําขวั ญจะมีการ
เจิมและประพรมนํ ามนต์ทีเสาเอกแล้ วเอาขึ นวางบน“ขาซาย” หรื อไม้ ขาหยั ง ๓ ขารอจนกว่าจะได้ ฤกษ์ ยก
เสาลงหลุม
ส่วนเสาทีใช้ ในการปลูกเรื อนมักใช้ ไม้ เต็งไม้ รัง เพราะมีขนาดทีเหมาะและมีเนื อไม้ ทีแข็ งแกร่งคงทน
แต่ในภาคเหนือมั กนิยมใช้ ต้นสัก เนืองจากหาไม้ เต็งไม้ รังได้ ยาก ส่วนไม้ ทีไม่นิยมหรือห้ ามเอามาทําเป็ นเสา
เรื อนคือไม้ ตะเคียน เพราะมีช ันนํ ามันมากและเชื อกันว่ามีนางไม้ ประจําต้ น หากใครไปตัดต้ นตะเคี ยนจะ
เดือนร้ อนและอาจถึงตายได้ เสาตกนํ ามั นหรื อเสามีช ันเมือนํามาใช้ ปลูกเรื อนไปนานๆ ไม้ แ ห้ งจะเกิ ดแตก
เป็ นรอยร้ าวทีปลายเสา แล้ วชันนํ ามันในเสาได้ รับความร้ อนก็จะละลายไหลซึมออกมา ในความเป็ นจริงเสา
ตกนํ ามั นคือเสาทีเป็ นกาบเป็ นโพรงอยู่ข้ างใน ตามภาษาช่างเรี ยกว่ า“เสาตกไส้ ” หรื อเสากลวง และเมือชั น
ละลายออกไปหมด เสาจะกลวง ทํ าให้ มีม ดปลวกเข้ า ไปทํ ารั ง เป็ นเหตุให้ เ สาผุ เร็ ว และบ้ านพังได้ แต่
เนืองจากการอธิ บายว่าเสาตกนํ ามั นนั นผี ดุจะทําให้ เจ้ าของบ้านรื อทิ งรวดเร็ วกว่า การอธิ บายตามข้ างต้ น
เสาตกนํ ามั นเฮี ยนจึงเป็ นเรื องทีกล่าวกั นมาจนถึงทุกวั นนี
การตั งศาลจะจั ดขึ นก่อนพิธีขึ นบ้ านใหม่ เพราะถือว่ าพระภูมิ เป็ นสิงศั กดิ สิทธิ ประจําบ้ านและคอย
ช่วยปกป้องรักษาคนในบ้ านให้ สงบสุข โดยการตั งศาลพระภูมิควรตั งอยู
ในช่
่ องทีดีทีสุดของทีดิน (ตามทีได้
กล่าวถึงการตีตารางในการยกเสาเอก) จากนั นให้ นําดินมาถมให้ แน่นสูงกว่าพื นเดิ๑ม คืบ ขนาดสี เหลี ยม
กว้ างด้ านละ ๓ วา และต้ องทําความสะอาดพื นทีโดยรอบเพือจะได้ ขุดหลุมตั งศาลพระภู มิในวันทีได้ ฤกษ์
ยาม โดยการตั งศาลนั น หากเป็นบ้ านของผู ้ มียศถาบรรดาศักดิ ให้ ต ั งทางทิศเหนือโดยยึดตัวบ้ านเป็ นหลัก
บ้ านของเศรษฐี และพ่อค้ าตั งห้ ามให้ ตั งทางทิศใต้ บ้ านในพื นทีสวนไร่นาให้ ตั งทางทิศตะวั นตกของพื นทีส่วน
ใหญ่ ส่วนการตั งศาลในวั ดและปูชนียสถานให้ ตั งทางทิศตะวั นออก ส่วนการตั งศาลของชาวบ้ าวไปให้
นทั ตั ง
ทางทิศตะวั นออกเฉี ยงเหนือและทิศตะวั นออกเฉียงใต้ โดยยึดตัวบ้ านเป็ นหลัก และข้ อ ควรระวังในการตั ง
ศาลคือ ห้ ามเงาบ้ านทั บศาลพระภูมิและอย่าให้ เงาของศาลพระภูมิท ั บบ้ าน
เมือเสร็ จจากการตั งศาลแล้ ว พิธีทีคนไทยนิยมจั ดเพือความเป็ นสิริมงคลคือการทําบุญขึ นบ้ านให
ม่
เพือขอให้ เ กิดความสุ ข ความเจริ ญ และความปลอดภัยแก่ผู ้ อยู่อ าศัย โดยนิมนต์พระสวดมนต์ แ ละรั บ
บิณฑบาตเช้ า คล้ องด้ ายสายสิญจน์และพรมนํ ามนต์ รวมทั งจั ดเตรี ยมของบูชาต่างๆ สําหรับฤกษ์ ขึ นบ้ าน
ใหม่น ั นสามารถแบ่งได้ เป็ น๒ ฤกษ์ คือ ฤกษ์ ขนของเข้ าบ้ านและฤกษ์ ให้ เจ้ าของบ้ านเข้ าบ้ านใหม่ ถือว่าเป็ น
การจบขั นตอนการปลูกบ้ านตามคติของไทย
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