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วิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเนื้อหาและความเชื่อที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนฉบับหอสมุด
แห่งชาติ จำนวน 20 เล่ม โดยทำการรวมรวมและจัดกลุ่มเนื้อหาที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนออกเป็น 2 ประเภท คือ
ความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกเรือน และส่วนประกอบของเรือนและวิธีการปลูกเรือน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เหมือนกัน
กำหนดอายุของเอกสาร เปรียบเทียบเนื้อหาและวิเคราะห์ความเชื่อที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน
ผลการศึกษาพบว่า ตำราปลูกเรือนฉบับหอสมุดแห่งชาติ พบลักษณะเอกสาร 3 ประเภท คือ สมุดไทย
ขาว สมุดไทยดำ และกระดาษฝรั่ง ส่วนมากมีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการบันทึกเอกสารด้วยอักษรไทยและอักษรขอม
ไทย จากการพิจารณารูปทรงอักษรและอักขรวิธีพบว่ามีอายุเอกสารอยู่ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สำหรับกระดาษ
ฝรั่งมีอายุในช่วงรัชกาลที่ 5 เนื้อหาในตำราปลูกเรือนทั้ง 20 เล่มส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกั น มีความแตกต่าง
ด้านเนื้อหาเพียงส่วนน้อยเท่านั้น พบความเชื่อในตำราปลูกเรือน แบ่งได้เป็น 4 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
ความเชื่อที่กำหนดสิ่งที่ดีและไม่ดีตามที่กำหนดไว้ และเป็นข้อบังคับที่ผู้ปลูกเรือนต้องปฏิบัติตามโดยไม่มี
ข้อแม้หรือเงื่อนไขใด ๆ
ความเชื่อด้านโหราศาสตร์และการดูฤกษ์ยาม เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยความเชื่อด้านโหราศาสตร์ที่
เป็นการคำนวณลักษณะดีและไม่ดีโดยใช้อายุของเจ้าเรือนในการคำนวณเป็นส่วนสำคัญ และการดูฤกษ์ยาม ตาม
ลักษณะวัน, เดือน และการดูฤกษ์ยามตามปีนักษัตรของเจ้าเรือน
ความเชื่อเกี่ยวกับคาถาและบทสวดต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกเรือน
ความเชื่อด้านศาสนา ส่วนใหญ่เป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นหลัก ประกอบไปด้วยความ
เชื่อเรื่องเจ้าของพื้นแผ่นดิน คือเจ้ากรุงภาลี ความเชื่อเรื่องเจ้าของพื้นพิภพหรือบาดาล คือพญานาค และความเชื่อ
เรื่องยันต์ ซึ่งความเชื่อที่ปรากฏทั้งหมดในตำราปลูกเรือนล้วนส่งผลเพื่อก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจต่อเจ้าเรือนในการ
ปลูกเรือนเป็นสำคัญ
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THAILAND THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. SOMBAT MANGMEESUKSIRI
The purpose of this thesis is to study the contents and beliefs in the texts
called TAMPA PLUK RUEAN (House Buildings Text) that were kept in National Library
of Thailand. They were 20 in number and can be categorized by their contents into
two types, i.e., (1) beliefs in house-building and (2) the components of a house and
the building methods. The data collection, dating of the texts, comparison of those
contents and the analytical study of those collected information of the texts were
utilized as the research methodology of this study.
The results of the study are as follows; In the term of the materials of the
House Building Texts in National Library of Thailand, there are 3 types of them, i.e.,
Thai white book, Thai black book, and western paper. Most of them are damaged
condition. All documents were written in Thai scripts and Thai Khmer (Khom-Thai)
scripts. In the term of their scripts and orthography, it was found that Most texts were
dated in the early Rattanakosin period, except the western papers which were dated
into the reign of King Rama V. Their contents were quite similar, only the minor
differences were found. In the term of beliefs in house planning and building texts,
there were 4 kinds of beliefs as follows;
(1) The beliefs of auspiciousness and unsuspiciousness which were
predetermined by the experts. These beliefs must be practiced by the house owners
without any inquiry.
(2) The Beliefs in astrology and the auspicious time which were calculated
by the house owner’s age and zodiac.
(3) The beliefs of the chants and Mantras which must be used in order to

ฉ
worship the gods of land associated with the house building processes.
(4) The Religious beliefs which were mostly associated with Buddhism.
Those dealt with the god of land named ‘Krung Bhalee’, the king of the underworld
called ‘Naga’ or ‘king of serpents’ and the talisman. These beliefs played the
significant role in raise up the house owner’s morale and encouragement to
smoothly complete his house.
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กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับคำแนะนำจากผู้มีพระคุณหลายท่าน ดังนี้
ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้
คำแนะนำ ให้คำปรึกษาทั้งแนวทางการทำงาน แนวทางการดำเนินชีวิตในขณะที่ประสบปัญหามากมาย
รุมล้อมรอบด้าน จนทำให้ผู้วิจัยทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กั งวล คั ช ชิ ม า ที่ ได้ ก รุ ณ าให้ เกี ย รติ เป็ น กรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์แ ละให้ ค ำแนะนำในการทำ
วิทยานิพนธ์ และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น บุญปก ที่ได้กรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมกับให้ความกรุณามอบคำแนะนำที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการจัดทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนเสร็จ
สมบูรณ์ในที่สุด รวมถึงคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดีทุกท่านที่ให้ ความเมตตา
แนะนำสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์เล่มนี้
ขอบพระคุ ณ เจ้ าหน้ าที่ กลุ่ มหนั งสื อตั ว เขียนและจารึก สำนั กหอสมุ ดแห่ งชาติ ที่ กรุณ าให้
คำแนะนำด้านการใช้งานเอกสารต้นฉบับและข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์
และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารต้นฉบับผู้ล่วงลับทุกท่านที่ดลบันดาลให้ได้มาพบกับตำราปลูกเรือน
จนนำไปสู่การทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้
ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่กองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภาทุกท่านที่ให้คำแนะนำทั้ง
ด้านวิชาการ การทำงาน การดำเนินชีวิต การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งสอบถามถึงความก้าวหน้าใน
การทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ทำให้ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีค่าจากการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานราช
บัณฑิตยสภา
ขอบพระคุ ณ คุณ กตั ญ ญุ ต า มณี พ งศ์ และคุณ นรวิช ญ์ มีชัย ที่ ได้ช่ว ยเหลื อ ผู้ วิจัยด้านการ
ปริ ว รรตเอกสารและตรวจสอบเอกสารต้ น ฉบั บ หากมิ ได้ 2 ท่ า นนี้ ผู้ วิ จั ย ก็ ไม่ อ าจดำเนิ น การทำ
วิทยานิพนธ์ได้ราบรื่น นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณคุณฐิติกานต์ ธรรมกรสุขศิริ ที่ได้ช่วยเหลือและให้
คำแนะนำด้านวิชาการ รวมไปถึงข้อคิดหลาย ๆ อย่างในการทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ และขอบพระคุณเพื่อน
ร่วมรุ่นจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออกทุกท่านที่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันจนมาถึงฝั่งฝันในที่สุด
ขอขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อน ๆ สำหรับกำลังใจและแรงสนับสนุน จนทำให้ผู้วิจัยทำ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ในที่สุด
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บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
“เรือน” เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในสี่ปัจจัยอันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษา
โรค และที่อยู่อาศัย สี่ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการเพื่อการดำรงชีวิตโดยจะขาดสิ่งใด
สิ่งหนึ่งไปไม่ได้ เรือนมีหน้าที่ในการเป็นที่อยู่อาศัย และหลบภัยของมนุษย์ นอกจากนี้ เรือนก็ยังเป็น
สถานที่ที่ผู้อยู่อาศัยได้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ภายในครัวเรือนเอง นอกจากนี้เรือนยังสามารถใช้เป็น
สถานที่ประกอบพิธีกรรมเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับผู้อยู่อาศัยรวมไปถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
เดียวกันอีกด้วย
เรือน หรือบ้าน มีความหมายคือ “สิ่งปลูกสร้า งที่ยกพื้นและกั้นฝา มีหลังคาคลุมสำหรับ
เป็นที่อยู่อาศัย” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1021) ในอีกความหมายหนึ่ง เรือน คือ สิ่งปลูกสร้าง
สำหรั บ เพื่ อ อยู่ อ าศั ย และประกอบพิ ธีกรรม มีลั ก ษณะความหมายที่ แคบกว่าคำว่าบ้าน โดยจะมี
ความหมายที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะตัว เรือนเพี ยงแค่ส่ ว นเดียวเท่ านั้น และบ้าน คือ เรือนเพี ยงแค่
หลั งเดีย วหรื อหลายหลั งรวมกัน ในพื้ น ที่ ใดพื้ น ที่ ห นึ่ ง เช่น ในคำว่าหมู่บ้ าน เป็น ต้ น โดยเรือนเป็ น
มากกว่าสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย พักผ่อน หรือหลบภัย แต่เรือนยังเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แฝงไปด้วย
คติความเชื่อหลาย ๆ ด้านหลอมรวมกั น อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมความเป็นอยู่
และความหลากหลายด้านความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในคติการปลูกเรือน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของตำรา
หรือสิ่งที่บุคคลในชุมชนได้บอกเล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นความเชื่อก็ตาม ถือได้ว่าการ
ปลูกเรือน เป็นความสามารถและภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ แต่ละสังคมหรือ
แต่ล ะชนชาติจ ะมี การปลู ก เรือ นในแบบเฉพาะของตนเองโดยคำนึ งถึงสภาพแวดล้ อมหรือสภาพ
ภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอยู่อาศัยตลอดจนให้ความรู้สึก
ปลอดภัยแก่ผู้อาศัยเป็นสำคัญ การปลูกเรือนประกอบไปด้วยความเชื่อและพิธีกรรมอยู่เป็นจำนวน
มาก และสอดแทรกอยู่ในหลาย ๆ ด้านด้วยเช่นกัน
ความเชื่อเกี่ยวกับเรือน ปรากฏอยู่ในสำนวน สุภาษิตและคำพังเพยอยู่หลายสำนวน ทั้งที่
เป็นของไทยและต่างประเทศอยู่หลายสำนวน ตัวอย่างเช่น
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สำนวนต่างประเทศ
คนที่ปราศจากบ้านก็เหมือนนกที่ปราศจากรัง (ฝรั่งเศส)
ภายในบ้านของฉัน ฉันคือราชา (สเปน)
ผู้ที่อยู่ห่างบ้าน ย่อมใกล้อันตราย (เนเธอร์แลนด์)
บ้านย่อมแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของบ้าน (จีน)
(ประยงค์ อนันทวงศ์, 2537: 87-88)
สำนวนไทย
ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ มีความหมายว่า จะทำสิ่งใดต้องทำตามใจผู้
ที่จะได้รับผลตรงเฉพาะตัวผู้นั้น สำนวนนี้ยังมีต่ออีกว่า ผูกอู่ตามใจผู้นอน
(กาญจนาคพันธุ์, 2513: 587)
ปลูกหอลงโรง มีความหมายว่าแต่งงาน “ปลูกหอ” หมายถึงปลูก
เรือนหอ ลงโรง หมายถึงทำงานเป็นพิธีใหญ่โต “ปลูกหอลงโรง” หมายถึงการ
แต่งงานที่ทำเป็นงานใหญ่โต ออกหน้าออกตา
(กาญจนาคพันธุ์, 2513: 588)
ปลูกเรือนพอตัว หวีหัวพอเกล้า มีความหมายว่า จะทำอะไรให้ดู
แต่พอสมควร เปรียบกับปลูกเรือนอยู่ ต้องดูให้พอดีกับฐานะหรือทรัพย์ที่มี หวีหัว
หรือแต่งผมก็ให้เหมาะสมกับหัว หรือรับกับใบหน้า ไม่ใช่ทำจนเกินไป
(กาญจนาคพันธุ์, 2513: 589)
จากสำนวน สุภาษิตและคำพังเพยข้างต้น สามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้ว่ามนุษย์มีความ
ผู ก พั น กับ ที่ อยู่ อ าศัย จนมี คติ ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกับ เรือ นปรากฏอยู่ในสำนวน สุ ภ าษิ ต และคำพั งเพย
ซึ่งไม่ได้ปรากฏเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังปรากฏอยู่ในสำนวน สุภาษิตและคำพังเพยของ
ต่างประเทศอีกด้วย
สำหรับความเชื่อในการปลูกเรือนในสังคมไทยนั้น เริ่มจากการสร้างเรือน ก่อนที่จะมีการ
สร้างเรือนนั้น เจ้าเรือน หรือผู้ที่ต้องการจะปลูกเรือนต้องประกอบพิธีกรรมหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็นการดูพื้นที่ หรือหลักชัยภูมิที่ดินในการปลูกเรือน การดูไม้ที่จะใช้ (การเสี่ยงไม้) ดูเสาเรือน ไปจนถึง
การวางตำแหน่งประตูและหน้าต่างให้เป็นไปตามหลักโหราศาสตร์และความเชื่อในพื้นที่นั้น ๆ อีกด้วย
เนื่องจากชาวไทยนับถือว่าเรือนนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนถึงตาย และชาวไทยเป็นชนชาติ
ที่มีความเชื่อด้านไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ รวมไปถึงความเชื่อด้านโชคลางในการดำเนินชีวิตอยู่มาก
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จึงจะต้องมีการดูฤกษ์ยาม บู ชาให้ ถูกต้อง จึงจะเกิดความสุขแก่ผู้เป็นเจ้ าของเรือน รวมไปถึงผู้ที่อยู่
อาศัยในเรือนเดียวกัน (พลูหลวง, 2546: 11) นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อในการปลูกเรือนของชาวไทย
นั่นก็คือ ความเชื่อเกี่ยวกับทิศทางในการปลูกเรือน เช่น ห้ามปลูกเรือนโดยหันข้างหรือด้านแปไปทาง
ทิศตะวันออกหรือตะวันตกอย่างเด็ดขาด หากวางโครงสร้างเรือนในลักษณะนี้จะเป็นการปลูกเรือน
ที่เรียกว่า “ปลูกเรือนขวางตะวัน” ถือว่าไม่ดี คนที่อาศัยอยู่ในเรือนจะไม่มีความสุข เนื่องจากไปขวาง
ดวงตะวัน (ประยงค์ อนันทวงศ์, 2537: 6) รวมไปถึงความเชื่อเกี่ยวกับ ธรณีประตูที่มักจะถูกทาด้วย
สีแดง โดยถือว่าธรณีป ระตูนั้ นเป็ นที่อยู่ของผี หรือเจ้าผีที่หน้าประตู เพราะทางเข้า เรือนนั้น เป็นที่
สำคัญ เนื่องจากประตูเรือนจะมีผีเรือนหรือเจ้าผีรักษาอยู่ การเหยียบธรณีประตูจึงถือเป็ นสิ่งต้องห้าม
สำหรับชาวไทย สำหรับสีของธรณีประตู ก็มักถูกจะทาสีด้วยสีแดง มาจากคติความเชื่อที่ว่า สีแดงคือ
สีของผี เป็นสีของไฟ เป็นสีที่น่าเกรงขาม แสดงถึงความมีอำนาจ ความร้อนแรง เมื่อผีตนอื่นได้เห็นก็
จะเกิดความกลัว ไม่กล้าเข้าใกล้ธรณีประตู (เสฐียรโกเศศ, 2531: 87-88) ทำให้คนที่อาศัยอยู่ในเรือน
ไม่ถูกรบกวนและมีความสุข
นอกจากนี้ เมื่อปลูกเรือนแล้ว หากเรือนหลังนั้น หรือบริเวณเรือนไม่มี “ศาลพระภูมิ” ก็จะ
ถือว่ าการปลู กเรื อนยั งไม่ เสร็ จสมบู รณ์ เต็ มที่ เพราะตามประเพณี ของไทยแต่ โบราณจนถึ งปั จจุ บั น
เมื่อปลู กเรื อนเสร็ จสิ้ นเรียบร้อยแล้ ว จะต้องมีการเชิญพราหมณ์ หรือผู้ ที่ มี ความรู้ในการ “ตั้ ง” ศาล
พระภูมิ ทำพิธีอัญเชิญเทพเพื่อให้มาสิงสถิต ณ ศาลพระภูมิ เพื่อให้เจ้าเรือนและผู้อยู่อาศัยในเรือนหลัง
นั้นได้อาศัยอยู่อย่างสุขสบาย ราบรื่น เจริญรุ่งเรือง และพบกับโชคลาภ จากการดลบันดาลของเทพที่สถิต
อยู่ในศาลพระภูมินั่นเอง (สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์, 2522: 4)
จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าขั้นตอนของการปลูกเรือนนั้นมีอยู่หลายขั้นตอน
ขั้นตอนแต่ละส่วนจะมีแบบแผน มีธรรมเนียมการปฏิบัติ ข้อแนะนำในการปลูกเรือนอย่างเป็นระเบียบ
ซึ่งการที่จะปลูกเรือนให้ถูกต้องตามลักษณะทั้งต่อตัวเจ้าของเรือน ตามลักษณะพื้นที่ การเลือกไม้หรือ
การเสี่ยงไม้ การตัดไม้ รวมไปถึงการตั้งศาลพระภูมิก็ต้องมีตำราที่บอกลักษณะแก่ผู้ที่จะปลู กเรือนทุกคน
ให้ได้ทราบเช่นกัน ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกเรือนทั้งหมดนี้จะสามารถพบในเอกสารโบราณชื่อว่า “ตำรา
ปลูกเรือน”
“ตำราปลู กเรื อน” เป็ นเอกสารโบราณที่ มีเนื้อหาเกี่ ยวกับการปลู กเรือนให้ ถูกต้ องตาม
ลักษณะทั้งด้านโหราศาสตร์ ความเชื่อ และประโยชน์ในการใช้ สอย เพื่อให้เรือนที่ปลู กนั้นเป็นเรือน
ลักษณะดีสำหรับการอยู่อาศัยและทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในเรือนหลังนั้นประสบแต่ความโชคดี ไม่มีสิ่งเลวร้าย
เข้ามาเบียดเบียน และยังบอกถึงลักษณะที่เป็นมงคลของเรือนตั้งแต่การหาพื้นที่ในการปลูกเรือน วัสดุที่
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ใช้ในการปลูกเรือน แผนผังการสร้างเรือน การเลือกไม้ที่จะใช้สร้างเรือน ผ้ายันต์ที่นำไปติดเรือน การ
ปลูกต้นไม้รอบเรือน รวมไปถึงข้อห้ามต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและเป็นการเพิ่มโชคลาภ ความเป็น
มงคล รวมไปถึงป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาทำร้ายเจ้าของเรือนและผู้อยู่อาศัยภายในเรือน ตัวอย่างเช่น
จะกระทำการมงคลนั้น วันกับฤกษ์ให้ประกอบกันเป็นศุภมงคลฤกษ์
ดีนัก วันอาทิตย์ฤกษ์ 18, 19, 20, 21 วันจันทร์ฤกษ์ 22, 23, 24, 25 วันอังคารฤกษ์
26, 27, 1, 2 วันพุธฤกษ์ 3, 4, 5, 6 วันพฤหัสบดีฤกษ์ 7, 8, 9, 10 วันศุกร์ฤกษ์ 11,
12, 13, 14 วันเสาร์ฤกษ์ 15, 16, 17, 18 เป็นมงคลฤกษ์ดีอยู่เย็นเป็นสุขสำราญ คุ้ม
โพยภัยอันตรายทั้งหลาย จักประกอบสมบัติเข้าของเงินทองสมประสงค์
(ดูฤกษ์ยามสำหรับการปลูกเรือน)
ถ้าขุดหลุมวันอาทิตย์ขุดข้างทิศประจิมก่อน ถ้าวันจันทร์ขุดข้างทิศ
อีสานก่อนแล ถ้าวัน อังคารขุดข้างทิศบูรพาก่อนแล ถ้าวัน พุธขุดข้างทิศทักษิณก่อน
แล ถ้าวันพฤหัสบดีขุดข้างทิศหรดีก่อนแล ถ้าวันศุกร์ขุดข้างทิศพายัพก่อนแล ถ้าวัน
เสาร์ขุดข้างทิศอุดร ทิศอาคเนย์ก่อนจึงดีแล จบตำราขุดหลุมแล
(ดูทิศขุดหลุม)
สิทธิการิยะ ถ้าเรือนเก่าจะล้างเสียปลูกใหม่ให้ล้างวันจันทร์ วันพุธ วัน
ศุกร์ ในสามวั นนี้ ดี จะได้ ลาภเงินทองข้าชายข้าหญิ ง จะอยู่ ดีกินดี แ ล วันอาทิ ตย์ วั น
อังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์ สี่วันนี้อย่าล้างเลยเจ้าเรือนจะเป็นเหตุ ถ้ามิดังนั้นจะตาย
แล
ถ้าผู้ใดจะล้างเรือนในเดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ให้ล้างทิศอาคเนย์ก่อน
จึงดีมีชัยชนะแก่ศัตรูอายุยืนแล ให้เอาไม้กองไว้หนอุดรแล เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 ให้
ล้างทิศอีสานก่อนจึงดีอายุยืนแล เอาไม้กองไว้หนทั กษิณแล เดือน 10 เดือน 11 เดือน
12 ให้ล้างข้างพายัพก่อน จะได้ลาภอันประเสริฐแล เอาไม้กองไว้หนประจิมแล เดือน 1
เดือน 2 เดือน 3 ให้ล้างข้างทิศหรดีดีนักจะได้ของรักแล เอาไม้กองไว้หนบูรพาจึงปลูก
ใหม่ อยู่สุขสำราญแล
(รื้อเรือนเพื่อสร้างเรือนใหม่)

ตำราปลูกเรือนยังมีการกล่าวถึงนาค โดยบอกถึงลักษณะของนาค โดยมีตั้งแต่หัวนาค
หลังนาค ท้องนาคและหางนาค สำหรับหลักในการขุดหลุมฝังเสาเรือน ลักษณะการวางมูลดินหลังจาก
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ที่ขุดหลุมเพื่อฝังเสาเรือนให้ถูกลักษณะ รวมไปถึงประวัติการกำเนิดพระภูมิเจ้าที่ การบูชาพระภูมิตาม
ลักษณะ ตัวอย่างเช่น
สิทธิการิยะ เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 นาคเอาหัวไปประจิมหางไป
บูรพา ท้องไปทักษิณ หลังไปอุดร ถ้าจะขุดหลุมเอาขี้ดินไว้ทิศทักษิณ เอาปลายเสาไป
ทิศหรดี ยกเสาข้างทิศประจิมก่อนจึงดีแล
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 นาคเอาหัวไปทิศอุดร หางไปทิศทักษิณ
ท้องไปประจิ ม หลังไปบูรพา ถ้าขุดหลุมเอาขี้ดินไปทิศประจิม เอาปลายเสาไปทิศ
พายัพ ยกข้างทิศอุดรก่อนจึงดีแล
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 นาคเอาหัวไปทิศบูรพา เอาหางไปทิศ
ประจิม ท้องไปอุดร หลังไปทักษิณ ถ้าขุดหลุมเอาขี้ดินไว้ทิศอุดร เอาปลายเสาไปทิศ
อีสาน ยกเสาข้างทิศพายัพก่อนจึงดีแล
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 นาคเอาหัวไปทิศทักษิณ หางไปอุดร หลัง
ไปประจิม ท้องไปบูรพา ถ้าขุดหลุมเอาขี้ดินไว้ทิศบูรพา เอาปลายเสาไปทิศอาคเนย์
ยกเสาข้างทิศหรดีก่อนจึงดีแล จบนาคเดือนแล
(ความเชื่อเรื่องนาค)
สิทธิการิยะ พระอาจารย์ท่านกล่าวไว้ให้รู้จักกำเนิดพระภูมิเจ้า เป็น
พ่อพระภูมิชื่อท้าวโกสราช (พระเจ้าทศราช) แม่พระภูมิชื่อนางสิ่นทุก (นางสันทา
ทุกข์) มีลูก 9 คนจึงตั้งไว้ให้เป็นปลัดพญากรุงพาลีแล ถ้าแลผู้ใดก็ให้ออกชื่อพระภูมิ
คนนั้นก่อนเถิด
พระภูมิเรือน ชื่อพระไชยมงคล พระภูมิหัวกระได ชื่อพระนครราช
พระภูมิโรงบ่าวสาวชื่อพระครทำ (พระคนธรรพ์) พระภูมิคอกวัวชื่อพระเทวเถร (พระ
เทเพน) พระภูมิยุ้งข้าวชื่อพระใชยกรสบ (พระชัยศพณ์) พระภูมินาชื่อพระลานทำ
มโหรา (พระธรรมโหรา) พระภูมิสวนชื่อทำมฐราช (พระธรรมิกราช) พระภูมิวัดชื่อ
พระทาดษทารา (พระทาษธารา) แล พระภูมิลานชื่อว่าพระไชยมงคล
คนใช้ พ ระภู มิ มี 3 คนนั้ น คน 1 ชื่ อนายจั น ทรทิ ศ คน 1 ชื่ อนาย
จันทรที คน 1 ชื่อจาลัมพระเชิงเรือน ๏ ถ้าผู้ใดจะทำการ วันใดใดก็ดีให้ทำตามพระ
อาจารย์ท่านกล่าวมานี้เถิด
(กำเนิดพระภูมิ)
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สิ ทธิ การิ ยะ พระนารายณ์ เป็ นเจ้ าขอที่ แก่ กรุงพาลี สั ตวาดสามย่ าง
กรุงพาลีก็ให้ที่แก่พระนารายณ์ แลพระนารายณ์ก็บอกแก่คนทั้งหลายเป็นทิพญาณแก่
พระเจ้า พระเจ้า พอย่างได้ย่างพระเจ้าก็ขับกรุงพาลีออกไปป่าหิมพานต์ จึงกรุงพาลีก็
ใช้เจ้าไชยภูมิเจ้าเข้ามาขอข้าวบัตรพลีแก่พระพุทธเจ้า พระพุ ทธเจ้าก็ถามแก่พระภูมิ
ว่า นายมึงใช้มาขออันใดบ้าง พระภูมิก็ว่ากรุงพาลีให้มาขอข้าวบัตรพลีแก่พระพุทธิ
เจ้า พระพุทธเจ้าจึงให้ข้าวบัตรพลีแก่กรุงพาลี ว่าผู้ใดก่อพระเจดีย์ แลปลูกพระศรี
มหาโพธิ์ แลทำวิหาร แลบวชพระภิกษุสงฆ์ ทำมงคลการทั้งปวง แลมิให้ข้าวแก่กรุงพาลี
ไซร้ กรุงพาลีทำให้ระส่ำระส่ายเป็นอันท่านเสียมิดี ถ้าผู้ใดกล่าวเมียไซร้ แลปลูกเรือนก็ดี
ให้พิจารณาดูจงดี ถ้ามิให้ข้าวแก่กรุงพาลี กรุงพาลีก็แช่งชักสาบานแล
(ตำนานพระภูมิ)

นอกจากนี้ ภายในเนื้อหาของตำราปลูกเรือนยังมีการนำภาพแผนผังในการปลูกเรือน
โครงสร้างและส่วนประกอบในส่วนต่าง ๆ ของเรือน รวมไปถึงภาพของยันต์ที่ใช้ในการปลูกเรือน เพื่อ
ใช้ประกอบการสร้างเรือนให้ถูกต้องตามลักษณะเรือนที่ดี เพิ่มความเป็นสิริมงคล ป้องกันโชคร้ายหรือ
สิ่งเลวร้ายเข้ามาทำร้ายบุคคลที่อาศัยอยู่ในเรือนรวมไปถึงตัวเจ้าของเรือนเองด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ 1 แผนผังการตั้งประตูรั้ว
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ภาพที่ 2 แผนผังในการสร้างเรือน

ภาพที่ 3 ยันต์ปิดเสาเรือน
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ตำราปลูกเรือนเป็นตำราที่มีความเชื่อสอดแทรกอยู่ในเนื้อหา
หลายด้านด้วยกัน ทำให้ตำราปลูกเรือนมีความน่าสนใจในการศึกษาเรื่องความเชื่อเป็นอย่างมาก โดย
พิจารณาจากเนื้อหาของตำราปลูกเรือนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเชื่อที่อยู่ในตำราปลูกเรือนในแต่ละ
ด้าน มีที่มาของความเชื่ อแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าตำราปลูกเรือนปรากฏการใช้อยู่เป็นเวลานาน
หรือตำราปลู กเรือนอาจเป็ น ตำราที่ได้รับ การสืบ ต่อและถ่ายทอดมาจากวัฒ นธรรมอื่น จึงทำให้ มี
ความเชื่อหลายด้านเข้ามาประกอบกันจนกลายเป็นตำราปลูกเรือนที่ปรากฏการใช้อย่างแพร่หลายใน
ช่วงเวลาที่ตำราปลูกเรือนยังมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของสังคมไทยในอดีต จึงทำให้ผู้วิจัย
เห็นว่าตำราปลูกเรือนมีความน่าสนใจและน่าศึกษาในประเด็นของความเชื่อเป็นอย่างยิ่ง
จากการศึกษาข้อมูล เอกสารเบื้องต้น และการสำรวจเพิ่มเติม เกี่ยวกับตำราปลูกเรือน
ผู้วิจัยพบว่าตำราปลูกเรือนมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยถูกจัดเก็บและรักษาไว้ที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและ
จารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ตำราส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์
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ในด้านลักษณะของเอกสาร เอกสารโดยส่วนมากมีทั้งสมุดขาวและสมุดไทยดำ รวมไปถึง
กระดาษฝรั่งและใบลานอีกจำนวนหนึ่ง บันทึกด้วยอักษรไทย ขอมไทย ธรรมอีสานและอักษรธรรม
ล้านนา ภาษาไทยและภาษาบาลี ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาตำราที่บันทึกด้วยอักษรไทยเท่านั้น
เนื่องจากตำราปลูกเรือนที่บันทึกด้วยภาษาไทยนั้นมีจำนวนข้อมูลด้านเอกสารมากที่สุด ซึ่งจะทำให้
เห็นภาพรวมของความเชื่อได้อย่างเป็นวงกว้าง จึงทำให้ตำราปลูกเรือนที่บันทึกด้วยอักษรไทยมีความ
น่าสนใจในการศึกษาวิเคราะห์ สำหรับตำราปลูกเรือนที่บันทึกด้วยอักษรชนิดอื่นนั้น ผู้วิจัยจะไม่นำ
ข้อมูลส่วนนี้มาดำเนินการวิเคราะห์ เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดความสับสนในการวิเคราะห์ความเชื่อได้
จากการสำรวจเพิ่มเติมจากสมุดทะเบียนเอกสารโบราณของกลุ่มหนังสือตัวเขียนและ
จารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ผู้วิจัยพบว่าทางหอสมุดแห่งชาติได้จัดกลุ่มของตำราปลูก
เรือนให้อยู่ในหมวดโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ สำหรับด้านเนื้อหาที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเบื้องต้น
พบว่า เนื้อหาของตำราปลูกเรือนจะถูกแบ่งออกเป็นหัวข้อตามขั้นตอนในการสร้างเรือน เช่น การดู
พื้นที่ปลูกเรือน การตั้งเสาเรือน การเลือกไม้หรือการเสี่ยงไม้ พร้อมกับแทรกตำราด้านโหราศาสตร์
และไสยศาสตร์คั่นระหว่างเนื้อหา เช่น ตำราเทพจร ตำราดูของหาย ตำรายันต์ ทำให้ผู้วิจั ยได้ทราบว่า
ถึงแม้ทางหอสมุดแห่งชาติจะให้ชื่อเอกสารว่า “ตำราปลูกเรือน” แต่ในส่วนเนื้อหาของตำราในแต่ละ
เล่มไม่ได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปลูกเรือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ก็ยังมีตำราโหราศาสตร์เรื่องอื่น ๆ
อยู่ด้วย จึงทำให้ผู้วิจัยมีความจำเป็นต้องสำรวจและคั ดแยกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเรือน หรือ
ตำราปลูกเรือนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจากการสันนิษฐานอายุของเอกสารเบื้องต้นโดยผู้วิจัยเอง
พบว่าตำราปลูกเรือนเป็นเอกสารที่มีอายุย้อนไปถึงช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่
3) โดยจะมีการสรุปอย่างชัดเจนขึ้นภายในงานวิจัยชิ้นนี้
จากทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้กล่าวมา เห็นได้ว่าวิถีชีวิตของชาวไทยถูกหลอมรวมไปกับความเชื่อ
จนยากจะแยกได้ว่าความเชื่อที่คนไทยยึดถือมาจนถึงปัจจุบันว่ามีที่มาจากที่ใด พื้นฐานของความเชื่อที่
ยึดถือนั้นเกิดจากสิ่งใด โดยเฉพาะตำราปลูกเรือนซึ่ งถือเป็น ข้อมูลสำคัญที่ผู้วิจัยมีความต้องการจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ในส่วนของคติความเชื่อที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน พิธีกรรมในการปลูกเรือน ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความสนใจในด้านการเปลี่ยนแปลงความเชื่อตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน ว่ามีความเปลี่ยนแปลง
มากน้อยเพียงใด โดยใช้ข้อมูลตำราปลูกเรือนจากหอสมุดแห่ งชาติ ที่ผู้วิจัยได้ทำการสืบค้นมาเป็น
เอกสารต้นฉบับในการทำวิจัยชิ้นนี้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเนื้อหาของตำราปลูกเรือน
2. เพื่อศึกษาความเชื่อที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเอกสาร
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ผู้ วิจั ย ทำการศึ ก ษาเอกสารต้ น ฉบั บ เรื่อ งตำราปลู ก เรื อ นที่ บั น ทึ ก ด้ ว ย
อักษรไทย จากกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร
จำนวน 20 ฉบับเท่านั้น โดยผู้วิจัยได้ทำการเรียงลำดับตามหมวดเอกสาร คือหมวดไสยศาสตร์และ
หมวดโหราศาสตร์ ไปตามลำดับ สำหรับเลขที่เอกสาร ผู้ วิจัยจะใช้ห มายเลขเอกสารสอดคล้ องกับ
หมายเลขเอกสารเดิมที่ ได้มีการจั ดทำขึ้นที่กลุ่มหนังสื อตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่ งชาติ
กรุงเทพมหานคร เพื่อความเข้าใจที่เป็นไปในทางเดียวกัน สำหรับผู้ที่ต้องการชมเอกสารตำราปลูก
เรือนด้วยตนเอง
ตารางที่ 1 รายการเอกสารเรื่องตำราปลูกเรือนของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
จำนวน
ลำดับ เลขที่เอกสาร
ชื่อ
หมวด
ลักษณะ
หน้า
1 375
ตำราเลขยันต์คาถาอาคม
ไสยศาสตร์ สมุดไทยดำ 52
2 40 มัด 4
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์ สมุดไทยดำ 69
3 44 มัด 4
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์ สมุดไทย
107
ขาว
4 49 มัด 5
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์ สมุดไทยดำ 70
5 50 มัด 5
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์ สมุดไทยดำ 111
6 53 มัด 5
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์ สมุดไทย
98
ขาว
7 65 มัด 7
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์ สมุดไทย
67
ขาว
8 81 มัด 8
คัมภีร์เหนือ
โหราศาสตร์ สมุดไทยดำ 142
9 82 มัด 8
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์ สมุดไทย
57
ขาว
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ตารางที่ 1 รายการเอกสารเรื่องตำราปลูกเรือนของสำนักหอสมุดแห่งชาติ (ต่อ)
ลำดับ เลขที่เอกสาร

ชื่อ

10

83 มัด 8

ตำราปลูกเรือนและแผนที่

11
12
13

155 มัด 15
389 มัด 35
445 มัด 41

14

482 มัด 44

15
16

511 มัด 46
529 มัด 46

ตำราดูชัยภูมิที่ดิน
ตำราปลูกเรือน
ตำราปลูกเรือน
ตำราปลูกเรือนและตำรา
โหราศาสตร์
ตำราปลูกบ้านและต่อเรือ
ตำราปลูกเรือน

17

532 มัด 46

18
19
20

547 มัด 47
846 มัด 1
848 มัด 1

หมวด

ลักษณะ

จำนวน
หน้า
106

โหราศาสตร์ สมุดไทย
ขาว
โหราศาสตร์ สมุดไทยดำ 25
โหราศาสตร์ สมุดไทยดำ 8
โหราศาสตร์ สมุดไทยดำ 47

โหราศาสตร์ สมุดไทยดำ 114

โหราศาสตร์ สมุดไทยดำ
โหราศาสตร์ สมุดไทยดำ
สมุดไทย
ตำราทำสวน ไร่ นา และปลูกบ้าน โหราศาสตร์
ขาว
ตำราปลูกบ้านปลูกเรือน
โหราศาสตร์ สมุดไทยดำ
ตำราขึ้นเรือนใหม่
โหราศาสตร์ กระดาษฝรั่ง
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์ กระดาษฝรั่ง

5
81
5
22
14
9

วิธีการดำเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการดำเนินงานวิจัยเชิงเอกสาร โดยนำข้อมูลเอกสารโบราณที่มีเนื้อหา
เกี่ ย วกั บ การปลู กเรื อ นจากกลุ่ ม หนั งสื อตั ว เขีย นและจารึก สำนั ก หอสมุด แห่ งชาติ กรมศิ ล ปากร
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 20 ฉบับ นำมาวิเคราะห์และคัดแยกเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ รวมไป
ถึงพิธีกรรมในการสร้างบ้านปลูกเรือน ตลอดจนศึกษาความเชื่อที่ปรากฏภายในตำราปลูกเรือน
การเตรียมและรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกเรือนและพิธีกรรม
ในการปลูกเรือน รวมไปถึงสืบค้นข้อมูลทะเบียนเอกสารโบราณที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกเรือนและ
บันทึกด้วยอักษรไทย ภายในกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและกำหนดขอบเขตของงานวิจัย
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2. คัดเลือกเอกสารตำราปลูกเรือนที่บันทึกด้วยอักษรไทย เพื่อนำมาคัดเลือกเนื้อหาที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการปลูกเรือน พร้อมทั้งปริวรรตให้เป็นอักษรไทยปัจจุบัน และทำการตรวจสอบ
ความถูกต้องในการปริวรรต
3. เปรียบเทียบเนื้อหาของตำราปลูกเรือนทั้ง 20 เล่ม
4. วิเคราะห์ความเชื่อที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหาจากเอกสารโบราณประเภทสมุดไทยและกระดาษ
ฝรั่งรวมทั้งหมด 20 ฉบับ โดยเริ่มจากการอ่านเอกสารต้นฉบับเพื่อศึกษาข้อมูลโดยรวมของเอกสาร
แล้วจึงทำการปริวรรตเอกสารและทำการสรุปเนื้อหาของตำราปลูกเรือนแต่ละฉบับ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจถึงลักษณะของตำราปลูกเรือนให้ได้มากที่สุด เนื่องจากตำราปลูกเรือนที่ผู้วิจัยทำการศึกษานั้น
ส่วนใหญ่จัดอยู่ในหมวดโหราศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับตำราปลูกเรือนในตำราแต่ละเล่มนั้นมีเนื้อหา
เพียงบางส่วนเท่านั้น ในบางเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขุดหลุมฝังเสาเรือน บางเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ดูชัยภูมิที่ดิน เท่านั้ น หรือตำราปลูกเรือนบางเล่ ม ก็มีหั วข้อเหมือนกัน เช่นการตั้งเสาเรือน การทำ
กระทงเสี่ยงทาย แต่เนื้อหาภายในมีความแตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นที่ผู้วิจัยต้องทำสรุปเนื้อหาของ
ตำราปลูกเรือนในแต่ละเล่มให้มีความครบถ้วนมากที่สุด หลังจากนั้นจึงจะทำการศึกษาวิเคราะห์ความ
เชื่อที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน พร้อมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อในการปลูกเรือนใน
ปัจจุบัน
ขั้นตอนในการทำงาน
1. สืบค้นทะเบียนเอกสารโบราณที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกเรือนและสำรวจเอกสาร
จากหอสมุดแห่งชาติ
2. ปริว รรตข้อมูล เอกสารต้ นฉบับ พร้อมทั้งคัด แยกเนื้อหาตำราปลู กเรือนออกจาก
เนื้อหาด้านอื่น ๆ ภายในตำรา
3. สรุปเนื้อหาของตำราปลูกเรือนแต่ละฉบับ พร้อมทั้งทำการเปรียบเทียบเนื้อหา
4. วิเคราะห์คติความเชื่อที่ปรากฏภายในตำราปลูกเรือน
5. สรุปผลการวิจัย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
1. ทำให้ทราบถึงคติความเชื่อที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน รวมไปถึงความเชื่อที่ส่งผลมา
จนถึงปัจจุบัน
2. เป็นประโยชน์และแนวทางต่อผู้ที่จะทำการศึกษาหรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำราปลูก
เรือนต่อไป
3. ทำให้เกิดการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกเรือนในเอกสารโบราณ
อย่างเป็นระบบ

ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ผู้ วิ จั ย ใช้ เอกสารต้ น ฉบั บ ที่ มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การปลู ก เรื อ นที่ พ บในกลุ่ ม หนั งสื อ
ตัวเขียนและจารึก สำนั กหอสมุดแห่ งชาติ กรมศิล ปากร กรุงเทพมหานคร ระหว่างปีพุทธศักราช
2561-2562 เท่านั้น
2. งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยจะทำการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารเฉพาะเอกสารที่บันทึกด้วย
อักษรไทยเท่านั้น เนื่องจากตำราปลูกเรือนที่บันทึกด้วยภาษาไทยนั้นมีจำนวนข้อมูลด้านเอกสารมาก
ที่สุด ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของความเชื่อได้อย่างเป็นวงกว้าง
3. เนื่ องจากตำราปลูกเรือนที่ผู้วิจัยทำการศึกษาเป็นตำราที่มีเนื้อหาหลายส่ วนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับตำราปลูกเรือน ผู้วิ จัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับ การปลูกเรือนเท่านั้น โดยจะ
ไม่ น ำเนื้ อหาส่ ว นอื่น ของเอกสารที่ไม่มี ความเกี่ยวข้อ งกับ การปลู กเรือ นนำมาประกอบการศึก ษา
วิเคราะห์ด้วย
4. ในวิทยานิพนธ์นี้ เมื่อกล่าวถึงตำราปลูกเรือนที่คัดเลือกมาจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ
ผู้วิจัยจะใช้หมายเลขต้นฉบับตำราปลูกเรือนตามที่หอสมุดแห่งชาติกำหนดไว้แล้ว ดังที่ผู้วิจัยได้แสดงใน
ตารางที่ 1 ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่ผู้สนใจที่จะศึกษาหรือค้นคว้าจากหอสมุดแห่งชาติต่อไป
5. ข้อความจากเอกสารต้นฉบับที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะทำการถ่ายถอดหรือปริวรรต
เป็ น อักขรวิธีไทยปั จ จุ บั น เพื่ อความสะดวกต่อผู้ ที่ มีความสนใจด้านเนื้ อหาของตำราปลู ก เรือนใน
การศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม
6. หากมีข้อความใด ๆ ในเอกสารตำราปลูกเรือนที่ไม่สมบูรณ์ อาทิเช่น ตัวอักษรลบ
เลือน หน้ าสมุ ดฉีกขาด ผู้ วิจัย จะทำการแทนด้วยสั ญ ลั กษณ์ “.” แทนตัวอักษรที่ ขาดหายไปหนึ่ ง
ตัวอักษร หากตัวอักษรมีการขาดหายหรือลบเลือนทั้งแถว ผู้วิจัยจะทำการแทนด้วยสัญลักษณ์ “ _ _ _ _
_ _” จนกว่าจะจบเนื้อความในแถวนั้น ๆ
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7. เนื่องจากตำราปลูกเรือนมีเนื้อหาที่บันทึกด้วยอักษรขอมไทย การปริวรรตอักษรขอม
ไทยผู้วิจัยจะใช้อักษรตัวหนาเพื่อบ่งบอกเนื้อหาที่บันทึกด้วยอักษรขอมไทย และทำการปริวรรตตาม
อักขรวิธีที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาภายในบทนี้ ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจและค้นคว้างานวิจัยรวมไปถึงวรรณกรรมที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการปลูกเรือนและการศึกษาความเชื่อในการปลูกเรือน โดยผู้วิจัยได้ทำการแบ่ง
ออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเรือน
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในการปลูกเรือน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเรือน
ผู้วิจัยพบว่ามีวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการปลูกเรือน คือ “ประเพณีเก่าของ
ไทย” ของของเสฐียรโกเศศ (2500) และ “ประเพณีไทยฉบับมหาราชครู รวบรวมโดย อุรคินทร์ วิริยะ
บูรณะ” (2513)
“ประเพณีเก่าของไทย” (2500) มีเนื้อหาแบ่งออกได้ทั้งหมด 3 ส่วน คือ ประเพณีเนื่อง
ในการเกิด ประเพณีเนื่องในการสร้างบ้านปลูกเรือน และประเพณีเนื่องในการตาย ในด้านเนื้อหาส่วน
ที่สอง “ประเพณีเนื่องในการสร้างบ้านปลูกเรือน” ประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับเสาเรือนและพื้นที่
ปลูกเรือน ส่วนประกอบของเครื่องเรือน ขั้นตอนในการปลูกเรือน คติความเชื่อ รวมไปถึงเรื่องราวของ
เรือนไทยสมัยเก่า
ประเพณีไทยฉบับมหาราชครู รวบรวมโดย อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ (2513) เป็นหนังสือที่
รวบรวมเนื้อหาโดยอุรคินทร์ วิริยะบูรณะ จากประสบการณ์ที่ได้ร่ว มทำพิธีพราหมณ์กับท่านมหาราช
ครู (ท่านมหาราชครู พิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบูลยเวทย์ บรมหงส์ พรหมพงษ์ พฤฒาจาริย์ ) โดยมีเนื้อหาอยู่
หลายส่วนอยู่ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น พิธีเนื่องในการเกิด พิธีอุปสมบท เป็นต้น ซึ่งตำราปลูกเรือนก็อยู่
ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกันในส่วนของเนื้อหาของตำราปลูกเรือนในหนังสือประเพณีไทยฉบับมหาราช
ครูฯ นั้น ผู้วิจัยพบว่ามีเนื้อหาเพิ่มเติมจาก “ประเพณีเก่าของไทย” (2500) เพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีกรรม
ในการปลูกเรือน รวมไปถึงรูปยันต์ที่ใช้ในการปลูกเรือน ซึ่งในส่วนเนื้อหาที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาจาก
ประเพณีเก่าของไทยนั้นเป็นการรวบรวมเนื้อหาของการปลูกเรือน รวมไปถึงพิธีกรรมในการปลูกเรือน
โดยมาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน (อุรคินทร์) เอง
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในการปลูกเรือน
สำหรับ งานวิจั ย ที่ มี เนื้ อ หาเกี่ยวกับ การปลู กเรือน ผู้ วิจัย พบว่ามี งานวิจัยที่ มีขอบเขต
การศึ กษาในด้านความเชื่อและการวิเคราะห์ เอกสารโบราณที่ เกี่ยวข้องกับ การปลู กเรือนที่ ผู้ วิจัย
สามารถนำมาเป็นแนวทางการศึกษาในครั้งนี้ได้ ดังนี้
ไพโรจน์ เพชรสั งหาร (2531) ศึ ก ษาเรื่อ ง “คติ ก ารปลู ก เรือ นผู้ ไทย อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ ส่วนประกอบและโครงสร้างของเรือนเสากลม
พื้นบ้านในอำเภอเขาวง รวมไปถึงศึกษาคตินิยม พิธีกรรมและความเชื่อ พร้อมทั้งรวบรวม เผยแพร่
รู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรมของชาวผู้ ไทย ในส่ ว นของคติ นิ ย ม พิ ธี ก รรมและความเชื่ อ จากการ
สัมภาษณ์และเอกสารหนังสือก้อม รวมถึ งเอกสารใบลานของผู้ประกอบพิธี จนถึงตำราที่ชาวบ้านถือ
เป็นแนวปฏิบัติ ไพโรจน์พบว่ามีคติความเชื่อ รวมไปถึงพิธีกรรมหลายด้านอยู่ด้วยกัน เช่น
ความเชื่อด้านฤกษ์ยาม เช่น การดูฤกษ์เดือน, ฤกษ์วัน, ข้างขึ้นข้างแรม, วันจมวันฟู
ความเชื่อเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกเรือน คือการเลือกชัยภูมิที่ดินที่เหมาะสมในการปลูกเรือน
คติเกี่ยวกับการขุดหลุมและโกยมูลดิน คือการเลือกพื้นที่ขุดหลุมหลุมแรกตามทิศที่เป็น
มงคลตามเดือนที่จะปลูกเรือน รวมไปถึงทิศที่ทำการทิ้งมูลดินหลังจากขุดหลุม
คติเกี่ยวกับพญานาคและแม่ธรณี คือการบูชาพญานาค เนื่องจากพญานาคเป็นผู้รักษาใต้
พิภพ และพระมเหศักดิ์ ผีอารักษ์ รวมไปถึงพระภูมิเจ้าที่คือผู้รักษาชั้นพื้นดิน ซึ่งชาวผู้ไทยจะทำการ
บูชาพานาค โดยการจัดดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องกระยาบวช และย้ายนางธรณีออกจากบริเวณที่จะ
ทำการบูชาเสียก่อน
คติความเชื่อเกี่ยวกับเสาเรือน มีดังนี้
การเลือกเสาเอกและเดือนตัดไม้ปลูกเรือน เป็นการหาไม้ที่เหมาะสมและเป็นมงคลใน
การทำเสาเรือน หรือไม้ที่เรียกว่า “ไม้ลำปอด” หรือไม้ลำปลอด หมายถึงไม้ที่ไม่มีตาไม้ มีขนาดไม่
ใหญ่มาก เมื่อถากปลายเสาเพื่อเอาแก่นไม้ ขนาดของปลายเสาต้องมีขนาดใหญ่กว่าความยาวเส้นรอบ
หัวของเจ้าของเรือน พร้อมทั้งบอกลักษณะไม้ที่ห้ามนำมาเป็นเสาเรือน ในส่วนของการเลือกเสาขวัญ
นั้นก็ต้องเลือกเอาต้นไม้ที่มีลำปลอดตลอดต้นเช่นเดียวกัน แต่ต้นไม้นั้นต้องเกิดบริเวณที่ราบ ไม่ขึ้น
ระเกะระกะไปกับต้นอื่น ใบตกเป็นพุ่มคล้ายกั บภิกษุยืนกางร่ม กิ่งไม่เหี่ยวแห้ง มีนก หนู มดดำ มด
แดงอยู่มาก ด้วยเชื่อว่าเจ้าของเรือนจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวของเงินทอง สำหรับเดือนตัดไม้ปลูก
เรือนนั้น ตัดไม้เดือน 1-4 จะดี ส่วนเดือน 5 ถึงเดือน 12 ไม้บวชจำศีล จะไม่เป็นมงคล
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พิธีทั กไม้เสาและความเชื่อเรื่องไม้ ล้ ม ก่อนที่จะลงมือตัดไม้จะต้องทำพิธีขอขมาแก่รุกข
เทวดาประจำต้นไม้ ก่อนจะทำการตัดต้นไม้ ในส่วนของไม้ล้มนั้น หากไม้ล้มไปพาดกับต้นไม้ต้นอื่น หรือ
ล้มทับตอไม้ จะถือว่าเป็นอัปมงคล พร้อมกับทำนายความเป็นมงคล หรือไม่เป็นมงคล ตามทิศที่ต้นไม้ล้ม
ลักษณะเสาเรือน หลังจากตัดไม้เพื่อทำเสาเรือนและถากเสาให้กลม หรือถากเปลือกไม้
ออกเพื่อเอาแก่น บางครั้งเสาก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันหมดทุกเสา ด้วยอาจเกิดเพราะว่ามีคนถาก
เสาหลายคน โดยเสาบางเสาอาจจะมีลักษณะคือ ต้นเสาใหญ่ ปลายเสาเล็ก ต้นเสาเล็ก ปลายเสาใหญ่
หรือเสมอกันทั้งสองก็ได้ ซึ่งจะมีลักษณะดีหรือร้ายแตกต่างกันไป
ตาเสา เสาเรือนบางเสามีลักษณะที่เรียกได้ว่า “เสาไม่ปลอด” คือมีตาเสาอยู่ด้วย ซึ่ง
ลักษณะเช่นนี้ก็มีคุณประโยชน์แก่เจ้าของเรือนเช่นกัน กล่าวคือ ตาเสาอาจทำให้เจ้าของเรือนอยู่เย็น
เป็นสุข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของตาเสาด้วย
ไพโรจน์ได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับคติความเชื่อและพิธีกรรมในการปลูกเรือนของชาวผู้ไทย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ไว้ว่า แม้ชาวผู้ไทยจะได้ยอมรับและนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ
ชนชาติมาเป็นเวลานาน แต่คติความเชื่อเกี่ยวกับผีสาง และโชคเคราะห์ต่าง ๆ ที่ชาวผู้ไทยได้ยอมรับ
นับถือมาอยู่ก่อนแล้วก็ยังคงปรากฏอยู่ และได้รับความนับถือควบคู่ไปกับความเชื่อด้านพุทธศาสนา
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่าควรศึกษาเปรียบเทียบคติการปลูกเรือนของชาวผู้ไทยในเขตจังหวัดหรือ
อำเภออื่น ๆ และเปรียบเทียบคติการปลูกเรือนของชาวอีสาน รวมไปถึงเปรียบเทียบกับชนกลุ่ มน้อย
หลายๆกลุ่มในภาคอีสานด้วย
สุนันทา วีระประดิษฐ์ (2542) ศึกษาเรื่อง “เรือนไทยโคราชในวิถีชีวิตของอำเภอครบุรี
จั งหวั ด นครราชสี ม า” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบและโครงสร้ า งทางสถาปั ต ยกรรมและ
ความสัมพันธ์ของเรือนไทยโคราช กับวิถีชีวิตของชาวอำเภอครบุรี จังหวั ดนครราชสีมา โดยใช้เอกสาร
งานวิจั ย ที่ เกี่ ย วกั บ เรือ นไทยโคราช และข้ อ มูล ภาคสนามที่ ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ การสั งเกตและ
ภาพถ่าย สำหรั บ ความเชื่อและพิ ธีกรรมเกี่ ยวกับ การสร้างเรือ นไทยโคราช อำเภอครบุ รี จังหวัด
นครราชสีมา ในด้านความเชื่อ สุนันทาพบว่า การอยู่อาศัยในที่พักหรือเรือนนั้น จะต้องทำให้เกิดความ
เป็นสิริมงคลตั้งแต่การหาพื้น หาเสา หาวันดี และสิ่งเหนือธรรมชาติ หากกระทำถูกต้องก็จะอยู่เย็น
เป็นสุขไปตลอดชีวิต ลักษณะเช่นนี้มักจะพบในเรือนผู้สูงอายุ และปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับ
ความเชื่อที่ปฏิบัติมานั้น สามารถแยกได้โดยตัวอย่างดังนี้
ความเชื่อเกี่ยวกับการเลือกทำเลที่จะสร้างบ้านเรือน เป็นการเลือกเอาชัยภูมิที่ดีและเป็น
มงคล เช่น พื้นที่ต้องเป็นรูปดวงจันทร์ รูปมะนาวตัด รูปสี่เหลี่ยมคางหมู นอกจากนี้ต้องดูความสูงต่ำ
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ความลาดเอียงของพื้นที่ พร้อมทั้งเสี่ยงความค้ำคูนของพื้นที่ โดยหลังจากกำหนดพื้นที่สำหรับการปลูก
เรือน ให้จัดข้าว 3 กระทง ใส่ข้าวเหนียว ข้าวดำและข้าวเหนียวแดง อย่างละหนึ่งกระทง แล้วนำไป
วางบริเวณที่ดินที่ต้องการจะปลูกเรือนเพื่อให้กากิน
ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์ยาม เป็นคติความเชื่อที่ยังคงอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน
มีทั้งการหาฤกษ์วันและฤกษ์เดือนในการปลูกเรือน วันจมวันฟู
ความเชื่อ เกี่ย วกับ การเลื อ กไม้ป ลู กเรือ นและพิ ธีกรรมในการปลู กเรือน คนโบราณมี
หลักการคัดเลือกไม้โดยยึดตามตำรา มีทั้งการดูลักษณะไม้ที่ควรและไม่ควรนำมาทำเสาเรือน การดู
เดือนที่จะทำการตัดไม้ การเลือกไม้เพื่อทำเสาเอก-เสาโท
ความเชื่อเรื่องลักษณะของไม้ทำเสาเรือนและตาเสา เป็นลักษณะเดียวกันกับไพโรจน์
เพชรสังหาร (2531) ได้กล่าวไว้ในเรื่องลักษณะเสาเรือน
สำหรับด้านพิธีกรรม มีพิธีเสี่ยงทาย การเชิญ พระภูมิเจ้า ที่ การผูกเสาเอก-เสาโทของ
เรือน พิธีขึ้นบ้านใหม่ ทั้งหมดนี้ล้วนทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อเจ้าของบ้านทั้งสิ้น
จิตรกร เอมพันธ์ (2545) ศึกษาเรื่อง “พญานาค เจ้าแห่งแม่น้ำโขง : พิธีกรรมกับระบบ
ความเชื่อพื้นบ้านแห่งวัฒนธรรมอีสาน” มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาตำนานและความเชื่อเรื่องพญานาค
การใช้พญานาคเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒ นธรรม วิเคราะห์พิธีกรรมการบูชาพญานาคที่มีอิทธิพลและ
บทบาทในชุมชนอีสานแห่งลุ่มแม่น้ำโขง วิเคราะห์บทบาทของพญานาคที่มีผลต่อการจัดระเบียบและ
โครงสร้างของชุมชน รวมไปถึงศึกษาลักษณะการนับถือและการใช้พญานาคเชิง สัญลักษณ์รวมไปถึง
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนกับพญานาค จิตรกรจำแนกพิธีกรรมกับความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับนาคด้านการปลูกเรือนในหมวดหมู่ “นาคพิธี” ซึ่งเป็นพิธีกรรม
ที่ชุมชนมีความเชื่อและศรัทธาโดยมีพญานาคเข้ามาเกี่ยวข้อง หนึ่งในพิธีกรรมหรือนาคพิธีที่เป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนอีสานแห่งลุ่มแม่น้ำโขง คือ นาคในพิธีปลูกเรือน ปรากฏพิธีกรรมในการปลูกเรือนที่
เกี่ยวข้องกับพญานาค ดังนี้
นาควัน ปลูกเรือน เป็นการกำหนดวันที่ทำการปลูกเรือน หากทำให้ถูกโฉลกนาควัน สิ่งที่
ร้ายก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีโดยดูลักษณะข้อสำคัญในส่วนร่างกายนาค คือส่วนหัวและหางของนาค
หันไปทางทิศใด แล้วจึงกระทำการเหยียบหัวนาคไปยังหางนาคจึงจะเกิดสวัสดีมีชัย
นาคเดือน ปลูกเรือน เป็นการกำหนดเดือนที่ทำการปลูกเรือนเพื่อให้เกิดความสุขสวัสดี
เป็นการบอกทิศที่ “นาคผินหัวและหาง” ในแต่ละเดือน
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การดูนาควันและนาคเดือนถือเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกเรือน ลักษณะที่สำคัญอีกหนึ่ง
อย่างที่ผู้ปลูกเรือนต้องทำการพิจารณา คือ ลักษณะอุปนิสัยของนาคตามฤกษ์ยามเพื่อความเป็นสิริ
มงคลของผู้ที่จะทำการปลูกเรือน
เมื่อได้นาควันและนาคเดือนที่เหมาะสมจึงทำการปลูกเรือน ก่อนที่จะทำการปลูกเรือน
ต้องมีการขอที่ดินจากพญานาค หรือก่อนการขุดหลุมเสาเรือนต้องทำพิธี “เซ่นกวักพญานาค” เพราะ
มีความเชื่อว่าพญานาคนั้น เป็น สัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์ เป็นเจ้าแผ่นดิน สามารถดลบันดาลให้ มนุษย์เกิด
ความสุขหรือทุกข์ได้ จึงต้องทำการบูชาก่อนการปลูกเรือน คนที่ทำการขุดหลุมก็ต้องหันหน้าเข้าหา
ตำแหน่งท้องนาคเสมอในการขุดหลุมและมีการใช้คาถาเพื่อบูชาพญานาคเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่
จะทำการปลูกเรือนด้วยเช่นกัน
จิตรกรกล่ าวว่า พญานาคมักปรากฏอยู่ใน “ลัทธิความอุดมสมบูรณ์” ของสั งคมและ
วัฒนธรรมภาคอีสาน ความเชื่อเรื่องพญานาคได้ถูกผสานกันระหว่างความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อ
ด้านพุทธศาสนา และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพญานาคนั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ที่มีต่ออำนาจเหนือธรรมชาติ และทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้มีโอกาสพบกัน ก่อให้เกิดความ
เป็นปึกแผ่นในสังคมผ่านพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพญานาค
อรรถรัตน์ ฆะสันต์ (2553) ศึกษาเรื่อง “คติความเชื่อและภูมิปัญญาซึ่งสัมพันธ์กับการ
ตั้งถิ่นฐาน ผังหมู่บ้านและบ้านเรือนของชุมชนชาติพันธุ์ลัวะในปะเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
คติความเชื่อและภูมิปัญญาที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐาน ผังหมู่บ้านและบ้านเรือน มีการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพแวดล้อม พร้อมให้ข้อมูลว่าการศึกษาของตนเป็นการศึกษาเปรียบเทียบชุมชนชาวลัวะ 3 ชุมชน
จึงไม่สามารถครอบคลุมความเชื่อและภูมิปัญญาของชาวลัวะได้ทั้งหมด ต้องมีการศึกษาในด้านอื่น ๆ
เพิ่มเติม
ในส่วนของความเชื่อและภูมิปัญญานั้น อรรถรัตน์ได้ทำการวิเคราะห์ความเชื่อและภูมิ
ปัญญาในการปลูกเรือนโดยแบ่งออกได้ดังนี้
ความเชื่อและภูมิปั ญญาที่เกี่ยวเนื่องกับผั งหมู่บ้าน หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้าน จะมีห มอผี
ประจำหมู่บ้านในการทำพิธีต่าง ๆ รวมไปถึงกำหนดตำแหน่งพื้นที่สำคัญภายในหมู่บ้าน โดยก่อนที่จะ
ปลูกเรือนนั้น หมอผีจะทำการดูตำแหน่งการปลูกเรือนให้สั มพันธ์กับศาลผีประจำหมู่บ้าน ซึ่งศาลผี
จะต้องอยู่สูงกว่าเรือน แต่เนื่องจากการขยายตัวของหมู่บ้านทำให้เรือนอยู่สูงกว่าศาลผี
ความเชื่อและภูมิปัญญาที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น อรรถรัตน์ได้แบ่ง
ออกเป็นความเชื่อและภูมิปัญญาดั้งเดิม กับความเชื่อและภูมิ ปัญญาที่มาจากวัฒนธรรมอื่น โดยความ
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เชื่อดั้งเดิมนั้นเป็นความเชื่อด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับตัวเรือน ทั้งการหันเรือนตามถนน เรือนแต่ละ
หลั งห้ า มหั น หน้ า จั่ ว เข้ าหากั น เป็ น ต้ น ส่ ว นความเชื่ อ ที่ ม าจากวั ฒ นธรรมอื่ น นั้ น ส่ ว นใหญ่ เป็ น
วัฒนธรรมคนพื้นราบที่อยู่ในรูปลักษณ์เรือน
สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคติความเชื่อและคติความ
เชื่อที่สัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานนั้น มีการเปลี่ยนแปลงคือพื้นที่อยู่อาศัย โดยแต่เดิมนั้นชาวลัวะอาศัย
อยู่บนภูเขา แต่ในปัจจุบันนั้นอาศัยบริเวณพื้นราบ ส่วนคติความเชื่อที่สัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานเป็น
ความเชื่อที่ ส ามารถนำไปใช้ได้ ทุ กพื้ น ที่ แต่ ในด้ านคติค วามเชื่อและภู มิ ปั ญ ญาที่ สั ม พั น ธ์กับ เรือ น
ชาวลัวะนั้นเป็นความเชื่อที่เฉพาะเจาะจงมากเกินไป ทำให้บางพื้นที่ไม่สามารถปรับเข้ากั บความเชื่อได้
เนื่องจากปัญหาหลายด้าน เช่น พื้นที่ การเข้ามาของวัฒนธรรมอื่น เป็นต้น
กรมศิ ล ปากร (2553) ได้ จั ด ทำ “โครงการจั ด ทำองค์ ค วามรู้ ด้ า นการสำรวจ
สถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาณ (อาคารเรือนทรงไทย) โดยศึกษาเรือนทรงไทย รวมไปถึง
กุฏิพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำ 5 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรีและ
แม่น้ำนครนายก ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา (อยู่ในเขต
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครนายก)
เพือ่ เปรียบเทียบบ้านเรือนไทยในลุ่มแม่น้ำทั้ง 5 สาย
ในส่วนคติความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างเรือนนั้น โครงการฯ ได้กล่าวถึงข้อห้ามในการปลูก
เรือน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ “ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต” ตอนปลูกเรือน ของเสฐียรโกเศศ
ตัวอย่างเช่น ห้ามปลูกเรือนขวางตะวัน ห้ ามใช้ไม้ซาก ไม้กะบก ไม้กระเชา และไม้พะยอมในการปลูก
เรือน ห้ามใช้ไม้คนละป่า (ไม้คนละที่) ห้ามใช้ไม้ที่ยังอ่อนอยู่ เป็นต้น
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังกล่าวถึงตำราปลูกเรือน รวมไปถึงขั้นตอนต่าง ๆ และความเชื่อ
ในการปลูกเรือนอีกด้วย โดยการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและการปลูกเรือน
ของเสฐียรโกเศศ และตำราปลูกเรือน ฉบับมหาราชครู
ณั ฐพร เทพพรหม (2554) ศึกษาเรื่อง “การศึกษากระบวนการทางวัฒ นธรรมและ
รูป แบบทางกายภาพ เรือนพื้น ถิ่นไทยพุทธ จังหวัดชายแดนใต้ , กรณี ศึกษา ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางกายภาพ
ของเรือนไทยถิ่นพุทธ อาทิเช่น ประวัติการตั้งถิ่นฐานหลักความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรือน
หรือกระบวนการในการสร้างเรือน เป็นต้น ศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมและอธิบายลักษณะของ
เรือนพื้นถิ่น

20
สำหรับคติความเชื่อในการปลูกเรือนพื้นถิ่นไทยพุทธ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาสนั้นมี
อยู่หลายอย่างด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การหาพื้นที่ปลูกเรือน ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยาม พิธีปลุกเรือน การ
ใช้ผ้ายันต์ จำนวนขั้นบันได เป็นต้น
ณัฐพรกล่าวว่า คติความเชื่อและหลักการที่ชาวพร่อนใช้ในการปลูกเรือนประกอบไปด้วย
หลักคิดเรื่องทิศทางในพระพุทธศาสนา นาค พุทธคุณจากพระไตรปิฎก การใช้ระบบธาตุ (ดิน น้ำ ลม
ไฟ) หลักโหราศาสตร์และดวงดาว และความเชื่อในเรื่องเจ้าที่ ทำให้เรือนของชาวไทยพร่อนเป็นเรือน
ที่มีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับระบบนิเวศน์แวดล้อมและวิถีชีวิต
โดยสรุปแล้ว งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในการปลูกเรือน ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ผู้วิจัย
นำมาประกอบส่วนมากเป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ผู้วิจัยทำการศึกษา
หรือนำข้อมูลความเชื่อเกี่ยวกับ การปลูกเรือนจากการสัมภาษณ์ ประกอบกับ ศึกษาเอกสารโบราณ
ภายในชุมชนที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาดังเช่นงานวิจัยของ ไพโรจน์ เพชรสังหาร (2531) เป็นต้น รวมไป
ถึงศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อและประเพณีการปลูกเรือนที่มีผู้รวบรวมและเรียบ
เรียงเนื้อหาอยู่ก่อนแล้วด้วยเช่นกัน
สำหรับความเชื่อและพิธีกรรมในการปลูกเรือนนั้น กล่าวโดยสรุปคือ ความเชื่อเกี่ยวกับ
การปลูกเรือนส่วนใหญ่ยังเป็นความเชื่อดั้งเดิมและมีความเชื่อปัจจุบันผสมผสานเข้าด้วยกัน กล่าวคือ
ยังมีการนับถือผี โชคลาง ประกอบพร้อมกับการนับถือคติความเชื่อตามหลักของพุ ทธศาสนาควบคู่กัน
ไป จนกระทั่งกลมกลืนไปกับความเชื่อดั้งเดิมไปในที่สุด
ที่มาของเอกสาร
ตำราปลูกเรือนที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา สำนักหอสมุดแห่งชาติได้มีการให้ข้อมูลที่มาของ
เอกสารตำราปลูกเรือนตามสมุดทะเบียนของทางหอสมุดไว้ด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ
- เอกสารที่เป็นสมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ
- เอกสารที่หอสมุดแห่งชาติรับบริจาคจากบุคคลภายนอก
- เอกสารที่หอสมุดแห่งชาติทำการรับซื้อจากบุคคลภายนอก
สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกเอกสารของผู้วิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกเอกสารตำรา
ปลูกเรือน โดยคัดเลือกเฉพาะเอกสารที่มีการบันทึกด้วยอักษรไทย มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
เรือน ทั้งนี้เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการเปรียบเทียบเนื้อหาและวิเคราะห์ความเชื่อที่ปรากฏใน
ตำราปลูกเรือน
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ข้อมูลเบื้องต้นของเอกสาร
ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมและสรุปเนื้อหาของตำราปลูกเรือนที่เก็บรักษาไว้ที่กลุ่มเอกสารตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุ ดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
หมวดไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ ทั้งหมด 20 เล่ม แบ่งเป็นหมวดไสยศาสตร์ 1 เล่ม และหมวดโหราศาสตร์ 19 เล่ม โดยผู้ศึกษาได้แบ่งข้อมูล ตามเลขทะเบียน
เอกสารที่หอสมุดแห่งชาติได้ทำการกำหนดไว้ ดังนี้
ตารางที่ 2 รายการเอกสารตำราปลูกเรือน
ลำดับ
เลขที่
ชื่อ
ลักษณะ
อักษร/ภาษา เส้น
หน้า/
ผู้แต่ง/
ความ
ที่มาของเอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
อักษร บรรทัด
ปีที่แต่ง
สมบูรณ์
1
375
ตำราเลขยันต์
สมุดไทยดำ
ไทย-ขอม/
หมึก
52/3-5 ไม่สมบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติซื้อจาก
คาถาอาคม
ไทย-บาลี
นางน้อม ทรงพันธ์ เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม
พ.ศ.2509
2
40 มัด ตำราปลูกเรือน สมุดไทยดำ
ไทย-ขอม/
ดินสอ
69/5
สมบูรณ์
สมบัติเดิมของหอสมุด
4
ไทย-บาลี
แห่งชาติ
3
44 มัด ตำราปลูกเรือน สมุดไทยขาว ไทย-ขอม/
ดินสอ, 107/6 สมบูรณ์
นายรอด ชูถวิล
4
ไทย-บาลี
หมึก
มอบให้หอสมุดแห่งชาติ
วันที่ 25 มิถุนายน 2472

21

81 มัด คัมภีร์เหนือ
8

82 มัด ตำราปลูกเรือน
8

8

9

7

6

50 มัด ตำราปลูกเรือน
5
53 มัด ตำราปลูกเรือน
5
65 มัด ตำราปลูกเรือน
7

5

สมุดไทยขาว

สมุดไทยดำ

สมุดไทยขาว

สมุดไทยขาว

สมุดไทยดำ

ตารางที่ 2 รายการเอกสารตำราปลูกเรือน (ต่อ)
ลำดับ
เลขที่
ชื่อ
ลักษณะ
เอกสาร
เอกสาร
4
49 มัด ตำราปลูกเรือน สมุดไทยดำ
5

ไทย-ขอม/
ไทย-บาลี

ไทย-ขอม/
ไทย-บาลี

ไทย-ขอม/
ไทย-บาลี

ไทย-ขอม/
ไทย-บาลี
ไทย/ไทย

ไทย-ขอม/
ไทย-บาลี

อักษร/ภาษา

ดินสอ,
หมึก

ดินสอ

ดินสอ,
หมึก

หมึก

หรดาล

เส้น
อักษร
ดินสอ,
หรดาล

57/6

142/5-6

67/5-6

98/7

111/5-6 -

-

-

-

-

หน้า/
ผู้แต่ง/
บรรทัด
ปีท่แี ต่ง
70/3-4 -

ที่มาของเอกสาร

นายเพกะรอด
เทพหัสดินทร์ ณ อยุธา
มอบให้หอสมุดแห่งชาติ
สมบูรณ์
พระวิสุทธินายก (ชุ่ม)
มอบให้หอสมุดแห่งชาติ
ไม่สมบูรณ์ สมบั ติ เดิ ม ของหอสมุ ด
แห่งชาติ
ไม่สมบูรณ์ หอสมุ ด แห่ งชาติ ซื้ อ เมื่ อ
วั น ที่ 1 สิ ง หาคม พ.ศ.
2459
สมบูรณ์ นายพลพัน(เอม)
มอบให้ ห อสมุดแห่ งชาติ
23 กุมภาพันธ์ ร.ศ.126
ไม่สมบูรณ์ สมบั ติ เดิ ม ของหอสมุ ด
แห่งชาติ

ความ
สมบูรณ์
สมบูรณ์
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13

389 ตำราปลูกเรือน
มัด 35
445 ตำราปลูกเรือน
มัด 41

12
สมุดไทยดำ

สมุดไทยดำ
ไทย-ขอม/
ไทย-บาลี

ไทย/ไทย

ไทย/ไทย

155 ตำราดูชัยภูมิ
มัด 15 ที่ดิน

11

สมุดไทยดำ

ไทย-ขอม/
ไทย-บาลี

อักษร/ภาษา

ตารางที่ 2 รายการเอกสารตำราปลูกเรือน (ต่อ)
ลำดับ
เลขที่
ชื่อ
ลักษณะ
เอกสาร
เอกสาร
10
83 มัด ตำราปลู ก เรื อ น สมุดไทยขาว
8
และแผนที่

ดินสอ

ดินสอ

ดินสอ

เส้น
อักษร
ดินสอ,
หมึก

47/5

8/4

25/4

หน้า/
บรรทัด
106/5-6

-

พระครูธรรม
วิทนาจารย์
(สอน) วัด
มหาธาตุ
-

ผู้แต่ง/
ปีที่แต่ง
-

ความ
ที่มาของเอกสาร
สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์ หอสมุ ด แห่ งชาติ ซื้ อ เมื่ อ
วัน ที่ 10 เมษายน พ.ศ.
2450
ไม่สมบูรณ์ พระครูธรรมวิทนาจารย์
(สอน) วัดมหาธาตุ มอบ
ให้หอสมุดแห่งชาติ
พ.ศ.2467
สมบูรณ์ สมบั ติ เดิ ม ของหอสมุ ด
แห่งชาติ
สมบูรณ์ นายเสงี่ ยม พงษ์ บุ ญรอด
มอบให้ หอสมุ ดแห่ งชาติ
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.
2494
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532 ตำราทำสวน ไร่
มัด 46 นา และปลูกบ้าน

17

16

511 ตำราปลูกบ้าน
มัด 46 และต่อเรือ
529 ตำราปลูกเรือน
มัด 46

15

สมุดไทยขาว

สมุดไทยดำ

สมุดไทยดำ

ตารางที่ 2 รายการเอกสารตำราปลูกเรือน (ต่อ)
ลำดับ
เลขที่
ชื่อ
ลักษณะ
เอกสาร
เอกสาร
14
482 ตำราปลูกเรือน
สมุดไทยดำ
มัด 44 และตำรา
โหราศาสตร์

ไทย/ไทย

ไทย/ไทย

ไทย/ไทย

ไทย-ขอม/
ไทย

อักษร/ภาษา

ดินสอ

ดินสอ

ดินสอ

เส้น
อักษร
รงค์

5/4

81/5

5/7-8

หน้า/
บรรทัด
114/5

-

-

-

ผู้แต่ง/
ปีที่แต่ง
-

ความ
ที่มาของเอกสาร
สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์ นายใย บุญวาญ บ้านริม
ค ล อ งส ำเห ร่ จั ง ห วั ด
ธนบุ รี มอบให้ ห อสมุ ด
แ ห่ ง ช า ติ วั น ที่ 8
มิถุนายน พ.ศ.2494
ไม่สมบูรณ์ ของพระสงฆ์วัดมหาธาตุ
พ.ศ. 2467
ไม่สมบูรณ์ คุ ณ หญิ งประทุ ม ราช
พินิจจัย มอบให้ ห อสมุด
แ ห่ ง ช า ติ วั น ที่ 2 3
เมษายน พ.ศ. 2511
ไม่สมบูรณ์ คุ ณ หญิ งประทุ ม ราช
พินิจจัย มอบให้ ห อสมุด
แห่งชาติ
วัน ที่ 23 เมษายน พ.ศ.
2511

24

848
มัด 1
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ตำราปลูกเรือน

กระดาษฝรั่ง

ไทย/ไทย

ไทย/ไทย

กระดาษฝรั่ง

846
มัด 1
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ตำราขึ้นเรือนใหม่

ไทย-ขอม/
ไทย-บาลี

อักษร/ภาษา

ตารางที่ 2 รายการเอกสารตำราปลูกเรือน (ต่อ)
ลำดับ
เลขที่
ชื่อ
ลักษณะ
เอกสาร
เอกสาร
18
547 ตำราปลูกบ้าน
สมุดไทยดำ
มัด 47 ปลูกเรือน

ตัวพิมพ์

ตัวพิมพ์

เส้น
อักษร
ดินสอ

9

14

หน้า/
บรรทัด
22/4-5

หลวงโลก
ทีป / 28
สิงหาคม
ร.ศ.123
(พ.ศ. 2448)
หลวงโลก
ทีป

ผู้แต่ง/
ปีที่แต่ง
-

สมบูรณ์

ตำราของหลวงโลกทีป

ความ
ที่มาของเอกสาร
สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์ คุ ณ หญิ ง ประทุ ม ราชพินิจจัย มอบให้ ห อสมุด
แ ห่ ง ช า ติ วั น ที่ 2 3
เมษายน พ.ศ. 2511
สมบูรณ์ หลวงโลกที ป ทู ล เกล้ าฯ
ถวายแก่ พ ระเจ้ า น้ อ ง
ยาเธอ เสนาบดีกระทรวง
วัง
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ลักษณะของเอกสาร
เอกสารเรื่องตำราปลูกเรือนที่ผู้วิจัยนำมาทำการศึกษามีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทด้วยกัน
คือ สมุดไทยและกระดาษฝรั่ง
สมุ ด ไทยหรื อ หนั งสื อ สมุ ด ไทย คื อเอกสารโบราณที่ ท ำจากเปลื อ กไม้ ช นิ ด ต่ าง ๆ ที่
สามารถนำมาใช้ทำเป็นกระดาษได้ เช่น ข่อย สา ปอ เป็นต้น สมุดไทยเกิดจากการตัดกระดาษที่ได้
จากเปลือกไม้ให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วพับทบกันไปมาเพื่อให้เป็นสมุด ส่วนใหญ่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับวรรณคดี โหราศาสตร์ หมายรับสั่ง ภาคใต้นิยมเรียกว่า “บุด” หรือ “หนังสือบุด” ภาคเหนือ
เรียกว่า “พับสา”
สมุดไทยมีอยู่ด้วยกันสองประเภท คือ สมุดไทยขาวที่เป็นสีธรรมชาติของกระดาษ และ
สมุดไทยดำที่เกิดจากการนำกระดาษย้อมกับเขม่ากับแป้งเปียกไปบนพื้นผิวของสมุด (สำนักหอสมุด
แห่งชาติ, 2552: 55)
ผู้วิจัยพบสมุดไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการปลูกเรือนทั้งหมด 18 เล่ม แบ่งเป็นสมุดไทย
ดำ 12 เล่ม และสมุดไทยขาว 6 เล่ม ลักษณะเส้นอักษรที่พบในสมุดไทยดำมีทั้งบันทึกด้วยเส้นดินสอ
ขาวและเส้นรงค์ สำหรับสมุดไทยขาวพบเส้นอักษรที่บันทึกด้วยหมึกสีดำ
กระดาษฝรั่ ง หรื อสมุ ดฝรั่ง คื อกระดาษที่ ชาวต่ างประเทศเป็ นผู้ คิ ดค้ นและผลิ ตขึ้ น มี
ลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ มีการใช้งานหลายรูปแบบ ส่วนมากเป็นหนังสือหรือจดหมายราชการ ชาวไทยนำ
กระดาษฝรั่งมาใช้แทนการใช้ เอกสารประเภทกระดาษเพลา เพราะสามารถเก็บได้เป็นระเบี ยบ เมื่ อ
ต้ องการจั ดเข้ าชุ ดก็ จะนำกระดาษฝรั่ งแต่ ละแผ่ นนำมาซ้ อนกั นแล้ วทำการเย็ บเล่ มทำปกหน้ าหลั ง
กลายเป็นสมุดฝรั่ง (สำนักหอสมุดแห่งชาติ, 2552: 4)
ผู้วิจัยพบกระดาษฝรั่งหรือสมุดฝรั่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกเรือนทั้งหมด 2 เล่ม บันทึก
ด้วยการพิมพ์หมึก
สภาพของเอกสาร
ผู้ วิจั ย ได้ ทำการจำแนกสภาพเอกสารที่ พ บทั้ งหมด 2 ประเภท คื อเอกสารที่ มี ส ภาพ
สมบูรณ์และเอกสารที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ โดยประเมินจากสภาพของเอกสาร ดังนี้
- เอกสารที่ มี ส ภาพสมบู ร ณ์ เป็ น เอกสารที่ มี ห น้ า เปิ ด และหน้ า ปิ ด อยู่ ค รบถ้ ว น
ตัวอักษรที่บันทึกมีเส้นอักษรที่มีความชัดเจน สามารถอ่านและปริวรรตได้ครบถ้วนสมบูรณ์
- เอกสารที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ เป็นเอกสารที่หน้าเปิด หน้าปิด หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของเอกสารฉีกขาดหายไป ตัวอักษรที่ใช้ในการบันทึกลบเลือน ไม่สามารถทำการอ่านและปริวรรตได้
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โดยสะดวก รวมไปถึงการบันทึกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่มีการบันทึก เนื้อหาต่อ ก็จะถือเป็นเอกสารที่มี
สภาพไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกัน
จากการตรวจสอบสภาพเอกสารตำราปลูกเรือนเบื้องต้น ผู้วิจัยพบว่าเอกสารส่วนใหญ่มี
สภาพไม่สมบูรณ์ ตำราที่มีสภาพสมบูรณ์ปรากฏอักษรที่เขียนบันทึกชัดเจน สามารถอ่านและปริวรรต
ได้ใจความ ส่วนเอกสารที่ไม่สมบูรณ์นั้ นส่วนมากจะเกิดขึ้นกับสมุดไทยดำบันทึกด้วยดินสอสีขาว คือ
ปรากฏอักษรที่เขียนบันทึกลบเลือนจากความชื้นและเลือนตามเวลา บางข้อความไม่สามารถอ่านได้
สำหรับสมุดไทยขาวที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยพบว่าเกิดจากการฉีกขาดของสมุดและแมลงกัดกินสมุด ทำให้
ไม่สามารถอ่านข้อความได้อย่างสมบูรณ์
การกำหนดอายุ
ตำราปลูกเรือนที่ผู้วิจัยได้นำมาทำการศึกษาทั้งหมดสามารถกำหนดอายุของเอกสารได้
คือ สมัยรัตนโกสินทร์ โดยผู้วิจัยได้นำบทวิเคราะห์ของจุไรรัตน์ ลักษณะศิริ ใน “จากลายสือไทยสู่
อักษรไทย” (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2551: 227-245) มาเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์และกำหนดอายุ
ของเอกสาร แบ่งออกได้เป็นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-พ.ศ.2394) 18 เล่ม และเอกสาร
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 2 เล่ม มีข้อสังเกตได้ดังนี้
รูปทรงอักษร
รูป ทรงอักษรที่ใช้ในเอกสารโบราณสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น มีลักษณะเด่น คือ เส้ น
อักษรจะมีลักษณะที่ตั้งตรง หักมุมและเป็นเหลี่ยมอย่างชัดเจน มีการเล่นหางของอักษรและสระบาง
ตัวสูงขึ้น ลักษณะสัณฐานอักษรแคบ (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2551: 233) มีทั้งอักษรตัวบรรจงและ
อักษรหวัด ตัวอย่าง เช่น
ตารางที่ 3 รูปทรงอักษร
เลขที่
หน้า/
ลำดับ
ตัวอย่างรูปทรงอักษร
เอกสาร
บรรทัด
1
53 มัด 5
9/5
2

65 มัด 7

13/5
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ตารางที่ 3 รูปทรงอักษร (ต่อ)
ลำดับ
เลขที่
เอกสาร
3
81 มัด 8

ตัวอย่างรูปทรงอักษร

หน้า/
บรรทัด
108/4

4

82 มัด 8

1/4

5

155 มัด 15

6/1

6

482 มัด 44

2/1

7

529มัด 46

25/4

8

547 มัด 47

4/1-2

อักขรวิธี
อักขรวิธี คือตำราหรือแบบแผนที่ว่าด้วยตัวหนังสือ ระเบียบวิธีการอ่าน เขียน และใช้
ตัวหนังสือให้ถูกต้องตามความนิยม ประกอบด้วย (อิงอร สุพันธุ์วณิช, 2550: 455)
การใช้พยัญชนะ
การใช้พยัญชนะสองตัวเชื่อมต่อเป็นตัวเดียวกัน คือการเขียนพยัญชนะ
สองตัวที่เป็ น คำควบกล้ ำเชื่อมต่อกันเป็นอักษรตัวเดียวกัน ถือว่าเป็นลั กษณะเฉพาะที่พบเอกสาร
โบราณของไทยโดยพบครั้งแรกในสมัยอยุธยาตอนกลางและต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
(จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2551: 233) ในตำราปลูกเรือนผู้ศึกษาพบคำว่า พระ และพระยา ดังนี้
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ตารางที่ 4 การใช้พยัญชนะสองตัวเชื่อมต่อเป็นตัวเดียวกัน
ตัวอย่างคำ
ลำดับ เลขที่เอกสาร
พระ
1
53 มัด 5
2

65 มัด 7

3

81 มัด 8

4

82 มัด 8

5

155 มัด 15

6

482 มัด 44

7

529มัด 46

8

547 มัด 47

พระยา
-

หน้า/บรรทัด
47/6
12/4
14/1
6/8

-

1/5
1/6
3

-

3/4
6
20/5

-

7/3

นอกจากนี้ในคัมภีร์หมายเลข 155 มัด 15 หน้า 8 บรรทัดที่ 2 ผู้วิจัยยังพบ
การใช้พยัญชนะสองตัวเชื่อมกันในคำว่าพรัดพรากอีกด้วย

การใช้รูปพยัญชนะร่วมกัน คือการเขียนคำที่เป็นลักษณะเฉพาะ ปรากฏ
ในสมัยอยุธยาตอนปลายและต่อเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2551:
234) การเขียนในลักษณะเฉพาะนี้เป็นการเขียนคำสองคำโดยพยัญชนะสะกดของคำที่หนึ่งต้องเป็น
พยัญชนะตัวเดียวกันกับพยัญชนะต้นของคำที่สอง จึงจะทำการละพยัญชนะต้นของคำที่สองและใช้
พยัญชนะสะกดของคำที่หนึ่งแทนพยัญชนะต้นของคำที่สองต่อไป
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ตารางที่ 5 การใช้รูปพยัญชนะร่วมกัน
ลำดับ เลขที่เอกสาร
ตัวอย่าง
1
375
2

547 มัด 47

คำอ่าน

หน้า/บรรทัด

ยันนี้ (ยันต์นี้)

2

อันนี้

6/4

การเขียนสระ ใ-, ไ-, โ- รวมถึงพยัญ ชนะที่มีหางจะเขียนหางหรือเส้น
หลังอักษรยาวขึ้น
ตารางที่ 6 การเขียนสระ ใ-, ไ-, โ- และพยัญชนะที่มีหาง
ลำดับ เลขที่เอกสาร
ตัวอย่าง
1
53 มัด 5

คำอ่าน
ไป
โหรา
ไว้
ให้

หน้า/บรรทัด
47/6
48/7
13/5

2

65 มัด 7

3

81 มัด 8

ให้
ไป

109/2
109/5

4

82 มัด 8

ให้
ได้

2/3
5/4

5

155 มัด 15

ใน
ใจ

8/3

6

482 มัด 44

โรงวัว

14/3

7

529มัด 46

ไป

26/4

8

547 มัด 47

โสต

6/3
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การเขียนพยัญ ชนะเชื่อมกับสระ คือการเขียนสระเชื่อมกับเส้นหลังของ
พยัญชนะ ส่วนมากจะเป็นสระหลังและสระบน เช่น สระอา สระอิ สระอี สระอึ สระอือ เป็นต้น หาก
เส้นหลังของพยัญชนะที่เขียนสระเชื่อมเป็นพยัญชนะหางยาว เช่น พยัญชนะ ป, ฟ, ฝ ก็จะทำการ
เขียนสระเชื่อมกับเส้นหลังของพยัญชนะ โดยที่หางของพยัญชนะจะทำการเขียนแยกออกจากส่วนเดิม
ของเส้นหลังพยัญชนะแทน นอกจากนี้พยัญชนะ ช, ศ, ส เมื่อทำการเขียนสระ -า เชื่อมแล้ว หางของ
พยัญชนะก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ด้านข้างของพยัญชนะแทนการอยู่ด้านบนพยัญชนะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับลายมือของผู้เขียนเอกสารด้วย ตัวอย่างเช่น
ตารางที่ 7 การเขียนพยัญชนะเชื่อมกับสระ
คำอ่าน
หน้า/
ลำดับ เลขที่เอกสาร
ตัวอย่าง
บรรทัด
1
53 มัด 5
48/4
บูชา
48/6
กว้าง
2
65 มัด 7
14/3
มากกว่า
14/5
ฝา
3

81 มัด 8

ปากหลุม
ปี

104/5
110/4

4

82 มัด 8

4/1
5/4

5

155 มัด 15

บูชา
ผิด
พายัพ
อีสาน

6

482 มัด 44

ปี
เคราะห์

7

529มัด 46

8

547 มัด 47

เอา
หาง
เท่า
นาคราช

7/4
8/2
13/5
14/1
25/4
4/1
7/4

การใช้รูปพยัญชนะตัวเชิงของอักษรขอมเขียนแทนอักษรไทย คือการใช้
รูปพยัญชนะตัวเชิงอักษรขอมในการเขียนคำที่มาจากภาษาบาลี (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2551: 237)
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หรือใช้เชิงอักษรขอมเพื่อแทนพยัญชนะตัวเต็มในพยางค์ถัดไป รวมไปถึงอักขรวิธีพิเศษ ตัวอย่างเช่น
คำว่า 3 ที จะเขียนพยัญชนะตัวเชิง ท ใต้หมายเลข 3 แล้วจึงเขียนสระอีบนหมายเลข 3 อีกทีหนึ่ง
ตารางที่ 8 การใช้รูปพยัญชนะตัวเชิงของอักษรขอมเขียนแทนอักษรไทย
ลำดับ เลขที่เอกสาร
ตัวอย่าง
คำอ่าน
หน้า/บรรทัด
1
53 มัด5
48/6
สามที เจ็ดที
สวาหะ
2

82 มัด 8

สามที

4/1

การเขียนและการสะกดคำแตกต่างจากปัจจุบัน เนื่องจากหลักการเขียน
ในเอกสารโบราณยังไม่มีหลักการที่แน่นอน ผู้เขียนจึงทำการเขียนตามเสียงที่ได้ยินเพื่อให้อ่านออก
(จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2551: 238) การเขียนคำเพียงหนึ่งคำก็อาจทำให้เกิดความแตกต่างด้านการ
เขียนได้ แม้จะเป็นคำ ๆ เดียวกันก็ตาม ตัวอย่างเช่น
ตารางที่ 9 การเขียนและการสะกดคำแตกต่างจากปัจจุบัน
ลำดับ เลขที่เอกสาร
ตัวอย่าง
คำอ่าน
หน้า/บรรทัด
1
53 มัด 5
ฉัตร
48/4
สวรรค์
48/6
2
65 มัด 7
โฉลก
13/3
มิตร
16/5
3
82 มัด 8
อันตราย
6/1
สารพัด
8/3
4
155 มัด 15
สำราญ
8/3
นี้เถิด
9/3
5
482 มัด 44
เศรษฐี
14/5
เสกทราย
17/1
การใช้สระ
การใช้สระในตำราปลูกเรือนยังคงมีการใช้สระเสียงสั้นและเสียงยาวปนกันอยู่ แม้
ส่วนใหญ่จะเหมือนกับการใช้สั้นยาวในปัจจุบันก็ตาม (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2551: 240) ตัวอย่างเช่น
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ตารางที่ 10 การใช้สระ
ลำดับ เลขที่เอกสาร
1
65 มัด 7

ตัวอย่าง

คำอ่าน
กว้าง

หน้า/บรรทัด
13/8

2

81 มัด 8

เห็น

6/3

3

82 มัด 8

เป็นใหญ่

107/3

4

482 มัด 44

เย็น

18/3

การใช้วรรณยุกต์
ในตำราปลูกเรือนพบการใช้วรรณยุกต์อยู่ด้วยกัน 2 รูป คือรูปไม้เอกและ
ไม้โท (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2551: 242) ตัวอย่างเช่น
ตารางที่ 11 การใช้วรรณยุกต์
ลำดับ เลขที่เอกสาร
ตัวอย่าง
คำอ่าน
หน้า/บรรทัด
1
65 มัด 7
13/1
ส่วน
14/3
ปล้น
2

82 มัด 8

3

155 มัด 15

-

ด้วย

2/3

ไว้

9/3

ก่อน
ผ้าขาว
ร้าย

2/5
17/5
6/1

4

482 มัด 44

5

547 มัด 47

-
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การใช้เครื่องหมาย
เครื่องหมายแทนสระ พบการใช้เครื่องหมายแทนสระ ดังนี้ เครื่องหมาย
ฝนทอง เครื่ อ งหมายฟั น หนู เครื่ อ งหมายนิ ค หิ ต ไม้ หั น อากาศ ไม้ ไต่ คู้ และทั ณ ฑฆาต (จุ ไรรั ต น์
ลักษณะศิริ, 2551: 242)
ตารางที่ 12 เครื่องหมายแทนสระ
ตัวอย่าง
เลขที่
ลำดับ
เอกสาร ฝนทอง ฟันหนู
นิคหิต ไม้หันอากาศ ไม่ไต่คู้ ทัณฑฆาต
1
53 มัด 5
2

81 มัด 8

3

82 มัด 8

4

155 มัด 15

-

-

เครื่องหมายประกอบการเขียน พบการใช้เครื่องหมายประกอบการเขียน
ดังนี้ เครื่องหมายตาไก่ เครื่องหมายอังคั่น เครื่องหมายอังคั่นโคมูตร เครื่องหมายปีกกา เครื่องหมาย
ไม้ยมก โดยเครื่องหมายดังกล่าวนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับการใช้เครื่องหมายในสมัยอยุธยาตอนปลาย
(จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2551: 244) ดังนี้
ตารางที่ 13 เครื่องหมายประกอบการเขียน
ลำดับ
เลขที่
ตัวอย่าง
เอกสาร
ตาไก่
อังคั่น
อังคั่นโคมูตร
ปีกกา
ไม้ยมก
1
53 มัด 5
2

65 มัด 7

3

81 มัด 8

4

82 มัด 8

-
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สำหรับเนื้อหาของตำราปลูกเรือนและการเปรียบเทียบ ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ในบท
ต่อไป เนื่องจากตำราปลูกเรือนมีเนื้อหาที่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ อยู่มาก เนื้อหาที่นำมาวิเคราะห์จึงมี
ความแตกต่างกัน แม้ว่าเนื้อหาในแต่ละส่วนจะปรากฏชื่อหัวข้อเดียวกันก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อแตกต่าง
และข้อเปรียบเทียบที่จะต้องนำมาเปรียบเทียบต่อไป

บทที่ 3
เนื้อหาและความเชื่อของตำราปลูกเรือนเกี่ยวกับการปลูกเรือน
ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และถือเป็นวัฒนธรรม
ส่ ว นหนึ่ ง ในการใช้ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ความเชื่ อ เกิ ด จากความรู้ สึ ก ไม่ ป ลอดภั ย เมื่ อ มนุ ษ ย์ พ บกั บ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอที่สามารถอธิ บายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ลมพัด ไปจนถึงภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ซึ่งเหตุการณ์ที่กล่าวข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่
ทำอันตรายต่อชีวิตมนุษย์หรือกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ (ดนัย ไชยโยธา, 2538: 68-69) จนทำให้
มนุษย์คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นอาจเกิดขึ้นจากความเกรี้ยวกราดของผู้ทรงอานุภาพที่ไม่ใช้
มนุษย์ แต่เป็นสิ่งวิเศษที่อยู่เหนือกฎธรรมชาติ (สมภาร พรมทา, 2546: 38) ทำให้มนุษย์จำเป็นต้องหา
วิธีการต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดผลในทางที่ดีและเป็นกำลังใจให้ตนเองในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ส่งผลให้
เกิ ด ความมั่ น ใจและความสบายใจ พร้อ มดำเนิ น ชี วิต เมื่ อรวมกั น แล้ ว ความเชื่อ ประเพณี และ
พิธีกรรมจึงได้ถือกำเนิดขึ้น
ลักขณา ศกุนะสิงห์ (2556: 1) ให้ความหมายของความเชื่อว่าคือความคิด ความยึดถือ
ยอมรับ หรือพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกถึงความคิด ความยึดถือยอมรับต่อส่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใด
เรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องอันเกิดจากความกลัว ความไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่อาจหาเหตุผลมาอธิบายได้
โดยเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมีสิ่งลึกลับหรืออำนาจอันเหนือมนุษย์เป็น ผู้บันดาล ทำให้มนุษย์ต้องหา
วิธีต่าง ๆ ที่จะทำให้สิ่งลึกลับนั้นพอใจเพื่อบันดาลให้เกิดความสุข โดยความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นก็
ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับหลายสิ่งประกอบกัน เช่น ความรู้ ความเข้าใจ การอบรม และการถ่ายทอด
จากบรรพบุรุษ
ธวัช ปุณโณทก (2558: 350) ให้ความหมายของความเชื่อไว้ว่า เป็นการยอมรับอันเกิด
อยู่ในจิตสำนึกของมนุ ษย์ต่อพลั งอำนาจเหนือธรรมชาติที่เป็นผลดีห รือผลร้ายต่อมนุษย์หรือสังคม
มนุษย์ แม้ว่าพลังอำนาจเหนือธรรมชาติเหล่านี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ก็ยอมรับ
ให้ความเคารพและเกรงกลัวต่อสิ่งเหล่านี้ ความเชื่อจึงมีขอบเขตกว้างขวาง ไม่ว่าจะหมายถึงความเชื่อ
ในดวงวิญ ญาณ ภูตผี คาถาอาคม โชคลาง ไสยเวทต่าง ๆ รวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มนุษย์
ยอมรับนับถือ เช่น ต้นไม้ (ต้นโพธิ์ ต้นไทร) ป่าเขา เป็นต้น
เมื่อความเชื่อเป็ น สิ่งที่มนุษย์ยึดถือและปฏิบัติด้วยความเต็มใจติดต่อกันมาเป็นระยะ
เวลานาน จากอดีตจนถึงปัจจุ บัน ผ่านยุคสมัยด้วยคำบอกเล่าและการจดบันทึก เกิดเป็นเป็นองค์
36
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ความรู้ที่มีค่าตั้งแต่บรรพบุรุษสืบทอดต่อมา ความเชื่อจึงอยู่คู่กับมนุษย์ อยู่คู่กับสังคมมาจนถึ งปัจจุบัน
ไม่เว้นแม้แต่ตำราประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะตำราปลูกเรือนที่นอกจากจะบอกถึงการกำหนดขนาด
ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือน ยังมีการนำความเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาประกอบกับเนื้อหาใน
ตำราเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตำรา ทำให้ตำราปลูกเรือนมีความศักดิ์สิทธิ์ น่าเชื่อถือ และควร
ปฏิบัติตาม
จากการปริ ว รรตและจำแนกเนื้ อ หาพร้อ มจัด หมวดหมู่ ข องเนื้ อหาที่ ป รากฏในตำรา
ปลูกเรือน ฉบับหอสมุดแห่งชาติ ผู้วิจัยสามารถจัดหมวดหมู่เนื้อหาของตำราปลูกเรือนได้ 2 ลักษณะ
คือ
1.ความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกเรือน
2.ส่วนประกอบของเรือนและวิธีการปลูกเรือน
จากการจัดหมวดหมู่เนื้อหาของตำราปลูกเรือน ผู้วิจัยพบว่าข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับ
การปลูกเรือนที่พบในตำราปลูกเรือนนั้นมีจำนวนข้อมูลมากและมีข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องกัน กล่าวคือ
ตำราปลูกเรือนที่พบในหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานครนั้นอยู่ ในหมวดไสยศาสตร์และโหราศาสตร์
ลั กษณะเนื้ อหาที่ ป รากฏในตำราปลู ก เรือ นจะปรากฏเนื้ อหาที่ มี ความเกี่ย วข้ องกั บการปลู กเรือ น
สลับกับเนื้อหาในส่วนอื่น ๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการปลูกเรือน ตำราได้ทำการแบ่งส่วนเนื้อหาโดย
ระบุหัวข้อของเนื้อหาและอธิบายเนื้อความเป็นส่วน ๆ ไป จึงทำให้ผู้วิจัยจำเป็นต้องจำแนกเนื้อหาที่
เกี่ยวกับการปลูกเรือนก่อนที่จะทำการจัดกลุ่มเนื้อหาและความเชื่อที่ปรากฏในตำราลำดับต่าง ๆ ว่ามี
ลั ก ษณะเนื้ อ หาเป็ น อย่ างไร พร้ อ มทั้ งศึ ก ษาความเชื่ อ ที่ ป รากฏตามลั ก ษณะเนื้ อ หาในส่ ว นนั้ น ๆ
โดยแบ่งความเชื่อโดยมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน
ด้านการจำแนกความเชื่อ ผู้ วิจัยทำการจำแนกความเชื่อที่ พบในตำราปลู กเรือนโดย
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
ความเชื่อที่เป็นนามธรรม ความเชื่อลักษณะนี้ปรากฏในเนื้อหาของตำราปลูกเรือน
ที่ไม่เกี่ย วข้องกับ การปลูกเรื อนโดยตรง แต่เป็นส่ ว นประกอบด้านพิ ธีกรรมหรือการบูช าสิ่ งต่าง ๆ
ประกอบการปลูกเรือน ปรากฏในเนื้อหาส่วนที่ 1 คือ ความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกเรือน ผู้วิจัยจะทำ
การจำแนกเนื้อหาและความเชื่อที่ปรากฏในบทที่ 3
ความเชื่อที่เป็นรูปธรรม ความเชื่อลักษณะนี้ปรากฏในเนื้อหาของตำราปลูกเรือนที่
มีความเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบเรือน ปรากฏในการจำแนกเนื้อหาส่วนที่ 2 วิธีการปลูกเรือนและ
ส่วนประกอบของเรือน ผู้วิจัยจะทำการจำแนกเนื้อหาและความเชื่อที่ปรากฏในบทที่ 4 ต่อไป
ทั้งนี้ การแสดงเนื้อหาที่พบในตำราปลูกเรือน ผู้วิจัยจะทำการอ้างอิงเนื้อหาที่ปรากฏโดย
ผู้วิจั ยจะทำการจัดเรี ยงลำดับ ของตำราปลู กเรือนให้ มีความสอดคล้ องกับ หมายเลขเอกสารเดิมที่
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เรียงลำดับเอกสารตามหมวดหมู่และหมายเลขตามที่ได้มีการจัดทำขึ้นที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก
สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อความเข้าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจะทำการ
อ้างอิงหมายเลขทะเบียนโดยเรียงตามลำดับเอกสารในบทที่ 3 และบทที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 14 ลำดับเลขที่ตำราปลูกเรือน
ลำดับ เลขที่เอกสาร
ชื่อ
หมวด
1
375
ตำราเลขยันต์คาถาอาคม
ไสยศาสตร์
2
40 มัด 4
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์
3
44 มัด 4
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์
4
49 มัด 5
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์
5
50 มัด 5
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์
6
53 มัด 5
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์
7
65 มัด 7
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์
8
81 มัด 8
คัมภีร์เหนือ
โหราศาสตร์
9
82 มัด 8
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์
10
83 มัด 8
ตำราปลูกเรือนและแผนที่
โหราศาสตร์
11
155 มัด 15 ตำราดูชัยภูมิที่ดิน
โหราศาสตร์
12
389 มัด 35 ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์
13
445 มัด 41 ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์
14
482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์
โหราศาสตร์
15
511 มัด 46 ตำราปลูกบ้านและต่อเรือ
โหราศาสตร์
16
529 มัด 46 ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์
17
532 มัด 46 ตำราทำสวน ไร่ นา และปลูกบ้าน
โหราศาสตร์
18
547 มัด 47 ตำราปลูกบ้านปลูกเรือน
โหราศาสตร์
19
846 มัด 1
ตำราขึ้นเรือนใหม่
โหราศาสตร์
20
848 มัด 1
ตำราปลูกเรือน
โหราศาสตร์
เนื้อหาและความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกเรือน
เนื้อหาและความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกเรือนเป็นเนื้อหาในส่วนแรกที่ผู้วิจัยทำการคัดแยก
และสรุ ป เนื้ อ หา เนื้ อ หาในส่ ว นนี้ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นประกอบของเรื อ นโดยตรง แต่ จั ด เป็ น
ส่วนประกอบในการสร้างเรือนทีม่ ีความเชื่อในลักษณะที่เป็นนามธรรม เป็นความเชื่อที่ปรากฏโดยไม่มี
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ความเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบเรื อนโดยตรง แต่เป็นความเชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกเรือนใน
ด้านการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเรือน โดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามา
ประกอบในการทำพิธีกรรมหรือบูชาเพื่อให้การปลูกเรือนเป็นไปอย่างราบรื่น แบ่งออกเป็น 8 ส่วน คือ
1.โหราศาสตร์และการดูฤกษ์ยาม
5.พระภูมิ
2.คาถา, บทสวด
6.การดูพื้นที่สร้างเรือน
3.การดูนาค
7.การขุดหลุมและกลบหลุม
4.กรุงภาลี
8.การดูไม้
ผู้วิจัยจำแนกเนื้อหาที่ปรากฏได้ ดังนี้
1.โหราศาสตร์ แ ละการดู ฤ กษ์ ย าม โหราศาสตร์ เป็ น ศาสตร์ ห รื อ วิ ช าที่ พู ด ถึ งการ
พยากรณ์จากอำนาจของดวงดาวหรือดาวนพเคราะห์ที่โคจรอยู่รอบจักรราศี เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ดวงดาวและมนุษย์ (สิงโต สุริยาอารักษ์, 2511: 1) ความเชื่อด้านโหราศาสตร์และการดูฤกษ์ยามถือ
เป็นส่วนประกอบหรือองค์ประกอบหลักที่พบในเนื้อหาของตำราปลูกเรือน ผู้วิจัยพบข้อมูลเนื้อหาด้าน
โหราศาสตร์และการดูฤกษ์ยามในตำราปลูกเรือนจำนวนทั้งสิ้น 4 เล่ม โดยมีเนื้อหาที่พบ ดังนี้
ตารางที่ 15 ตารางจำแนกเนื้อหาด้านโหราศาสตร์และการดูฤกษ์ยาม
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
13
14
16
การดูฤกษ์ปลูกเรือน

การดูเศษทำการ

การดูวันดีวันร้าย

ตำรามงคลเศษ


จากตารางจำแนกเนื้อหาจะเห็นได้ว่าเนื้อหาด้านโหราศาสตร์และการดูฤกษ์ยามที่ปรากฏ
ในสมุดไทยทั้ง 4 เล่ มนั้ น มีหั วข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจน ยกเว้นเนื้อหาเกี่ยวกับตำรามงคลเศษที่
ปรากฏในตำราลำดับที่ 14 และตำราลำดับที่ 16 เท่านั้น ดังเนื้อหาต่อไปนี้
1.1 การดูฤกษ์ปลูกเรือน
เนื้อหาการดูฤกษ์ปลูกเรือน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกแก่ผู้ที่ต้องการจะปลูกเรือน ไม่ว่า
จะเป็ น หญิ งหรือชายให้ ทำตามวิธีการดูฤกษ์ปลูกเรือน ตั้งแต่การดูฤกษ์ ปี เดือนที่จะปลูกเรือนให้
ถูกต้องตามตำราตามแบบแผนประเพณีโบราณ จึงจะอยู่ดีมีสุข ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
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ฯ เยนวา ๚ อันว่านรหญิงชายจะปลูกเรือน จงดูตามสกุลฤกษ์ ปี เดือน โดย
ฉบับ ทำให้ถูกต้องตามตำรับโหราจารย์ จึงจะอยู่เป็นสุขเกษมสันต์สุขผล ด้วยพระมิ่ง
มงคลภิญโญยาวเพราะประสิทธิ ตามจริตเรื่องราวโบราณมา
ตำราลำดับที่ 13 (445 มัด 41 ตำราปลูกเรือน)

1.2 การดูเศษทำการ
การดูเศษทำการมีเนื้อหาเกี่ยวกับการคำนวณอายุของเจ้าเรือนในการหาฤกษ์ในการปลูก
เรือน หากได้ส่วนที่ดีก็จะถือว่าเป็นมงคลแก่เจ้าเรือน ให้เร่งปลูกเรือนโดยเร็ว หากได้ส่วนอุบาทว์หรือ
ส่วนที่ไม่เป็นมงคลก็ห้ามปลูกเรือนเป็นอันขาด ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ ถ้าบุคคลผู้ใดจะทำการสิ่งใด ๆ ให้ตั้งอายุเจ้าเรือนนั้นลง เอา 30
คูณแล้วบวกดิถีเข้า เอา 7 หาร ถ้าเศษได้บาพเคราะห์ ชื่อสารพัดอุบาทว์อย่าทำเลย ถ้า
เศษสมพระเคราะห์ดีสารพัด มีชัยสิทธิ เร่งทำการดีนักแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

1.3 การดูวันดีวันร้าย
การดูวันดีวันร้ายมีเนื้อหาที่บอกถึงการคำนวณอายุของเจ้าเรือนในการหาความเหมาะสม
สำหรับการปลูกเรือน หากได้ส่วนที่ดีหรือส่วนสมพระเคราะห์ก็จะถือว่าดี แต่หากได้ส่วนบาปเคราะห์ก็
ถือว่าไม่ดี ไม่ควรปลูกเรือน ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ผิจะดูวันดีวันร้าย ตั้งอายุลงถอยปีหนึ่ง ให้นับแต่เดือน 6 เป็นต้น บวกแล้ววก
ดิถีเข้าเล่า แล้วเอา 3 คูณ 7 หาร เศษบาพเคราะห์ว่าร้าย เศษสมพระเคราะห์ว่าดีวัน
นั้น
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

1.4 ตำรามงคลเศษ
ตำรามงคลเศษมีเนื้อหาบอกถึงการคำนวณสัดส่วนของเรือนโดยการนำอัตราส่วนความ
สูงหรือความยาวของส่วนประกอบโครงสร้างเรือนที่ตำรากำหนด นำมาผ่านสูตรคำนวณเพื่อหาเศษ
มงคลหรือไม่เป็นมงคลตามที่ตำราได้กำหนดไว้ เช่นหากได้เศษ 1 เจ้าเรือนจะชอบสร้างกุฎิวิหาร แต่
จะสร้างเรือนหรือ “ทำเรือน” ไม่ดีหรือ “เรือนทราม” ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังตัวอย่าง
ถ้า จะทำมงคลการเศษเรือ น ให้ เอาขื่ อ แล เอาขื่ อ แลตั้ ง ประสมเข้ า
ด้วยกัน แล้วเอา 2 คูณ ถ้ามีคืบบวกแล้วเอา 12 คูณ ถ้ามีนิ้ว เอานิ้วบวกเอา 7 คูณ เอา
7 หาร ถ้าได้เศษหนึ่งชอบทำแต่กุฎิวิหาร ทำเรือนทรามแล ถ้าเศษ 2 ชอบทำแต่โรงวัว
ครัวไฟ ถ้าเศษ 3 ชื่อจักร ชอบทำแต่ปราสาท ถ้าเศษ 4 ชื่อวาสวา จักชอบทำโรงม้า ถ้า
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เศษ 5 ชื่อกฤษจักชอบทำแต่เรือนเศรษฐี แลเรือนราษฎรทั้งหลาย ถ้าเศษหกชื่อทรัพย์
ชอบแต่ทำไว้ของแลยุ้งข้าว ถ้าเศษ 7 ชื่อครุฑ จักชอบทำแต่เรือนมนตรีแลหอเครื่องแล
โรงช้าง ถ้าเศษ 0 ชื่อว่านาถ จักชอบทำศาลาแลเรือนแม่หม้าย
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
ตำราทำมงคลเศษ เอา(ขื่อ) .. ประสมกันทำเป็นนิ้ว 3 คูณ 8 หาร เศษ
1 เรือนพ่อค้า เศษ 2 ทำครัวไฟ เศษ 3 ทำกุฎิวัด เศษ 4 เรือนพราน เศษ 5 เรือนเศรษฐี
เศษ 6 เรือนเสนาบดี เศษ 7 เรือนเพชฌฆาต
หลักเป็นเรือนเศรษฐี สุข . . ทั้งปวง
อยู่ดีนัก เศษ 8 ชื่อภูมิลักษณ์ ทำยุ้งข้าวดี
ตำราลำดับที่ 16 (529 มัด 46 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาที่ปรากฏ แม้จะมีชื่อที่เหมือนกันแต่เนื้อหาของตำรามงคลเศษทั้ง 2 เล่มก็มี
เนื้อหาที่แตกต่างกันในส่วนของการคำนวณหาเศษส่วน จะเห็นได้ว่าเนื้อหาภายในตำราลำดับที่ 14 จะ
มีวิธีการคำนวนหาเศษส่วนที่ละเอียดมากกว่าตำราลำดับที่ 16 นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่แตกต่างกันใน
เรื่องเศษส่วนที่ดีและส่วนร้ายรวมไปถึงการอธิบายขยายเนื้อความที่มีความแตกต่างกันด้วยเช่นกัน ดัง
ตารางสรุปเนื้อหา
ตารางที่ 16 ตารางจำแนกเนื้อหาตำรามงคลเศษ
ลำดับ / ชื่อตำรา
ลำดับ / ชื่อตำรา
เศษส่วน
ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์
ตำราปลูกเรือน
(ลำดับที่ 14)
(ลำดับที่ 16)
เศษ 1
ชอบทำแต่กุฎิวิหาร ทำเรือนทราม
เรือนพ่อค้า
เศษ 2
ชอบทำแต่โรงวัวครัวไฟ
ทำครัวไฟ
เศษ 3
ชื่อจักร ชอบทำแต่ปราสาท
ทำกุฎิวัด
เศษ 4
ชื่อวาสวา จักชอบทำโรงม้า
เรือนพราน
เศษ 5
ชื่อกฤษจักร ชอบทำแต่เรือนเศรษฐีแลเรือนราษฎรทั้งหลาย
เรือนเศรษฐี
เศษ 6
ชื่อทรัพย์ ชอบแต่ทำไว้ของแลยุ้งข้าว
เรือนเสนาบดี
เศษ 7
ชื่อครุฑ ชอบทำแต่เรือนมนตรีแลหอเครื่องแลโรงช้าง
เรือนเพชฌฆาต
เศษ 8
-ไม่ปรากฏข้อมูลชื่อภูมิลักษณ์ ทำยุ้งข้าวดี
เศษ 0
ชื่อว่านาถ ชอบทำศาลาแลเรือนแม่หม้าย
-ไม่ปรากฏข้อมูลจากตารางจำแนกเนื้ อ หาจะเห็ น ได้ ว่าตำราปลู กเรือ นทั้ งสองเล่ ม (ลำดั บ ที่ 14, 16)
กล่าวถึงเนื้ อหาเศษส่ วนที่เหมือนกันเพียงสองส่วนเท่านั้น คือ เศษ 2 และเศษ 5 ทั้งนี้เนื้อหาก็ไม่
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เหมือนกันทั้งหมด หากดูตารางจำแนกเนื้อหาจะเห็นได้ว่าเนื้อหาในตำราลำดับที่ 14 บางส่วนจะมีการ
กล่าวถึงรายละเอียดที่มากกว่าตำราลำดับที่ 16 โดยตำราลำดับที่ 14 มีการกำหนดชื่อเศษส่วนที่ได้
แต่ในตำราลำดับที่ 16 ไม่มีการกำหนดชื่อ ปรากฏเพียงลักษณะของเรือนตามเศษส่วนที่ได้เท่านั้น ไม่
มีการขยายความหรือการกำหนดชื่อเศษส่วนแต่อย่างใด สำหรับข้อมูลที่แตกต่างกัน ก็มีลักษณะข้อมูล
ที่ไม่เหมือนกันอย่างชัดเจน มีทั้งข้อมูลที่แตกต่างกันแต่มีลักษณะที่ดีทั้งสองเล่ม เช่น เศษ 3 ในตำรา
ลำดับ ที่ 14 ได้ให้ ลักษณะคำทำนายเศษส่วนว่า “ชอบทำแต่ปราสาท” ส่ วนตำราลำดับที่ 16 ให้
ลักษณะคำทำนายเศษส่ว นว่า “ทำกุฎิวัด” ซึ่งมีลั กษณะที่ดีทั้งสองลำดับ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่
แตกต่างกันโดยตำราเล่มหนึ่งมีลักษณะที่ดี อีกเล่มหนึ่งมีลักษณะไม่ดี เช่น เศษ 7 ในตำราลำดับที่ 14
ได้ให้ลักษณะคำทำนายเศษส่วนว่า “ชอบทำแต่เรือนมนตรีแลหอเครื่องแลโรงช้าง” ส่วนตำราลำดับที่
16 ให้ลักษณะคำทำนายเศษส่วนว่า “เรือนเพชฌฆาต” เห็นได้ว่าเนื้อหาเศษ 3 ของตำราปลูกเรือนทั้ง
สองลำดับมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
2.คาถา, บทสวด ผู้วิจัยพบข้อมูลเนื้อหาด้านคาถาในตำราปลูกเรือนจำนวนทั้งสิ้น 2
เล่ม โดยมีเนื้อหาที่พบ ดังนี้
ตารางที่ 17 ตารางจำแนกเนื้อหาด้านคาถา
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
5
14
คาถาให้ข้าวเทวดา

บูชาข้าวบัตรเทวดา

จากตารางจำแนกเนื้อหาจะเห็นได้ว่าเนื้อหาด้านคาถาที่ปรากฏในสมุดไทยทั้ง 2 เล่มปรากฏเนื้อหา
เพียงแค่ 2 เรื่องเท่านั้น คือ คาถาให้ข้าวเทวดและคาถาบูชาข้าวบัตรเทวดา มีเนื้อหาดังนี้
2.1 บูชาข้าวบัตรเทวดา
การบูชาข้าวบั ตรเทวดามีเนื้อหาบอกถึงการวางบัตรพลีเพื่อบูชาเทวดาตามทิศให้ ถูกต้อง
รวมถึ งบอกจำนวนมุ มของบั ตรพลี ที่ ต้องใช้ บู ชาตามทิ ศว่าควรจะใช้ บั ตรกี่มุ ม ผู้ วิจั ยพบ 1 ข้อมู ล ดั ง
ตัวอย่างภาพ
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ภาพที่ 4 แผนภูมบิ ูชาข้าวบัตรเทวดา (ต้นฉบับ)
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
พระโพธิสัตว์อยู่อุดร

พระพายอยู่พายัพ

พระอาทิตย์อยู่บูรพา
บัตรดัง
บัตร
เดือนแปด ห้อง
3 มุม
ค่ำ
พระภูมิอยู่กลางแล
บัตร
บัตร
บัตร
5 มุม
5 มุม
6 มุม
พระภูมิอยู่ประจิม

พระเพลิงอยู่อาคเนย์

พระยมอยู่ทักษิณ

พระนารายณ์อยู่หรดี

แผนภูมิบูชาข้าวบัตรเทวดา
2.2 คาถาให้ข้าวเทวดา
คาถาให้ข้าวเทวดาบอกถึงการบูชาเทวดาทั้ง 9 องค์ เมื่อเจ้าเรือนต้องการที่จะปลูกเรือน
ประกอบไปด้วย พระอาทิตย์, พระจันทร์, พระอังคาร, พระพุธ, พระพฤหัสบดี, พระศุกร์, พระเสาร์,
พระราหู และพระเกตุ เป็ น คาถาอั ญ เชิ ญ เทวดาโดยการกล่ าวชื่ อ เทวดา รวมไปถึ ง พระอิ น ทร์ ,
พระพรหม, พระยม, พระกาฬ, พระจตุโลกบาล, พรหม, ยักษ์ และพญามาร ผู้วิจัยพบข้อมูล 1 ข้อมูล
ดังเนื้อหา
โอมสิทธิสวัสดิ์ พาพรรณนาทุ ก ธ พระกมรเตงอยู่ พระอินทร์พ ระพรหม
พระยมพระกาฬ พระจตุโลกบาล พระพันสมพรหม ยมยักษ์ ยักษ์กุมาร พญามารก็ลง
อัญเชิญกัน อัญเชิญทั้งเทพยดาอากาศ องค์พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ
พระพฤหัส พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู พระเกตุ อัญเชิญบอกนอกบาลีสุขแสนงผอง
นี้ให้ข้าวแก่เทวดาทั้ง 9 องค์เมื่อจะปลูกเรือนแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
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3.การดู น าค ความเชื่อเรื่องพญานาคในสั งคมไทยนั้นได้รับ อิท ธิพลจากพุทธศาสนา
มีความเชื่อว่านาคหรือพญานาคคือผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาโดยเกิดจากการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า
และบวชเป็นพระภิกษุโดยที่ตนได้ใช้มนต์แปลงกายเพื่อให้ตนเองเป็นมนุษย์ (วิเชียร นามการ, 2554:
57) นาค หรือพญานาคในสังคมไทยถือว่านาคเป็นสัญลักษณ์แห่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์ (วิ เชียร
นามการ, 2554: 53) ผู้วิจัยพบข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับนาคในตำราปลูกเรือนจำนวนทั้งสิ้น 13 เล่ม โดย
มีเนื้อหาที่พบทั้งหมด 12 เรื่อง ทั้งนี้ข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับนาคมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการขุดหลุมด้วย ผู้วิจัย
จึงทำการนำข้อมูลการขุดหลุมเข้ามารวมกับเนื้อหาเกี่ยวกับนาค ดังนี้
ตารางที่ 18 ตารางจำแนกเนื้อหาด้านการดูนาค
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
2 3 4 5
6
7 9 14 15 16 17 18 20
คาถานมัสการ
- -  - - - - - - - พญานาคก่อนขุดหลุม
การบูชาพญานาค
- - -  - - - - - คาถาให้ข้าวนาค
- - - -  - - - - การดูนาคเดือน
 -    - -   - -  
ขุดหลุมถูกนาค
     - - -  -   
ใส่ดินลงหลุมเหลือ
- - -  -  - - - - ดินตามส่วนของนาค
การบูชานาคตาม
-  - - - - - - - - 
เดือน
การดูนาควัน
- - -  - - - - - ตำแหน่งนาคตามวัน
- - - - - -  - - 
ดูนาคปลูกเรือนตาม
- -  - - - - - - - วันขึ้น/แรม
ตำแหน่งวางดินตาม
- - -  - - - - - - - นาคเดือน
ตำแหน่งเสาตามนาค
- - - -  - - - - เดือน
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3.1 คาถานมัสการพญานาคก่อนขุดหลุม
เนื้อหาคาถานมัสการพญานาคก่อนขุดหลุมแสดงให้เห็นถึงสิ่งของเครื่องบูชาที่ใช้ในการ
ทำพิธี ได้แก่ ผ้าขาว, ทอง, แหวนเงิน, ข้าวตอกดอกไม้, ธูป, เทียน, ของหอม (กระแจะ) หลังจากนั้น
จึงกล่าวคาถาพญานาคแล้วขุดหลุม ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
อนึ่ ง เมื่ อ จะขุ ด ขุ ม ไซร้ ให้ แ ต่ ง เครื่ อ งบู ช า ผ้ า ขาวผื น หนึ่ ง ทอง แหวนเงิ น
ข้าวตอกดอกไม้ เทียนธูป กระแจะของหอม * รองขึ้นให้ผลดีแล จึงเอาคาถานมัสการ
พญานาค นมามีสริ สา นาเค ปฐวิยํ จ วาสิเต เทหิเมสุตสมฺปตฺติสปฺปทา 3 ที จึงขุดขุม
แล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)

3.2 การบูชาพญานาค
การบูชาพญานาค ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าจะบูชาพระยานาคให้ปลูกศาล 4 ตีน*เอาผ้าลายรองบัตรจึงบูชาด้วยคาถานี้
ครํคมกปฺปํ อินฺทํ เทวํ นรายกํเสฺิ อเมฺิองธฺรงเมฺิองอสุวสํ ญฺ รานาคฺค วรํ เอหิ สู ปพฺยญฺ
ชนสมฺ ป นฺ นํ ภุ ญฺ ช ถตฺ ริย นฺ ตุ หํ 3 ที แล้ ว เอาบั ต รพระภู มิ แลบั ต รท้ า วกรุงภาลี ว างลง
ข้างล่างจึงบูชาด้วยคาถานี้ อสุวสํทฺทากฺรุงพาลิวรํ เอหิสุป เภยิญฺฏนสมฺปนฺนํ ภุญฺชถตฺ
ริยนฺตุหํ อสวสํทฺทากฺรุงพาลิวรํ เอหิสุป เภยิญฺฏนสมฺปนฺนํ ภุญฺฏถตฺริยนฺตุหํ 3 ที แต่ง
บัตรพระภูมิและด้วยเครื่องกระยาบวชนำชุบ้าน * แต่งบัตรท้าวกรุงภาลีแล้วด้วยเครื่อง
กระยาบวชแลมั ฉ มั งสั งแลน้ ำ จั น แต่ ง บั ต รพระยานาคด้ ว ยเครื่องมั ฉนา ๆ แลสุ รา
ประพรมแล้ว
ตำราลำดับที่ 9 (82 มัด 8 ตำราปลูกเรือน)

การบูชาพญานาค มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนการบูชาพญานาค เริ่มจากการตั้งศาล 4 ตีน
นำผ้ า ลายรองบั ต รพลี แ ล้ ว บู ช าด้ ว ยคาถาที่ ก ำหนด 3 ครั้ ง หลั งจากนั้ น นำบั ต รพลี พ ระภู มิ แ ละ
บัตรพลีกรุงพาลีวางต่อจากบัตรพลีพญานาคแล้วบูชาด้วยคาถาที่กำหนด 3 ครั้ง แต่งบัตรพระภูมิด้วย
เครื่ องกระยาบวช แต่งบั ตรกรุ งพาลี ด้ว ยเครื่องกระยาบวช เนื้ อปลาและน้ำจัณ ฑ์ (สุ รา) แต่งบั ต ร
พญานาคด้วยอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อปลาและนำสุราพรมไปที่บัตรพลีพญานาค
*

ผงเครื่องหอมต่าง ๆ ที่ประสมกันสำหรับทา เจิม หรืออบผ้า โดยปรกติมีเครื่องประสม คือไม้
จันทน์ แก่นไม้หอม ชะมดเชียง หญ้าฝรั่น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 25)
*
อาจหมายถึงศาลที่มีเสาทัง้ หมด 4 เสา (ผู้วิจัย)
* มีความหมายว่า ด้วยทุกบ้าน.
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3.3 คาถาให้ข้าวนาค
คาถาให้ข้าวนาคเป็นการกล่าวถึงคาถาที่ใช้ในการบูชาเพื่อถวายข้าวให้แก่พญานาคก่อน
การปลูกเรือน ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
นะมามิสิระสานาโค ปัทวิจะวาสิเตเทหิ เมศุกสาขะสาปะติสัพพะทา ให้ข้าวแก่
นาคเมื่อปลูกเรือนแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

3.4 การดูนาคเดือน
การดูนาคเดือนเป็นการดูลักษณะของนาคตามลักษณะลำตัว ในตำราปลูกเรือนจะแบ่งนาค
ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนหัว, ส่วนหาง, ส่วนท้อง และส่วนหลัง โดยดูลักษณะลำตัวของนาคทั้ง 4 ส่วนที่
กล่าวมาข้างต้นว่าอยู่ในทิศใด และบอกลักษณะอื่น ๆ เช่น การวางดินที่ขุดหลุมว่าควรวางทิศใด ตำแหน่ง
การวางปลายเสา เป็นต้น มีการแบ่งช่วงของเดือนออกเป็น 4 ช่วง เริ่มจากเดือน 4-6, เดือน 7-9, เดือน 1012 และเดือน 1-3 ผู้วิจัยพบ 10 ข้อมูล จากตำรา 8 เล่ม โดยตำราลำดับที่ 2 และตำราลำดับที่ 6 ผู้วิจัยพบ
2 ข้อมูล ดังนี้
สิทธิการิยะ เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 นาคเอาหัวไปประจิมหางไปบูรพา ท้อง
ไปทักษิณ หลังไปอุดร ถ้าจะขุดหลุมเอาขี้ดินไว้ทิศทักษิณ เอาปลายเสาไปทิศหรดี ยก
เสาข้างทิศประจิมก่อนจึงดีแล
เดื อน 7 เดือน 8 เดื อน 9 นาคเอาหั วไปทิ ศอุดร หางไปทิศทักษิ ณ ท้ องไป
ประจิม หลังไปบูรพา ถ้าขุดหลุมเอาขี้ดินไปทิศประจิม เอาปลายเสาไปทิศพายัพ ยก
ข้างทิศอุดรก่อนจึงดีแล
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 นาคเอาหัวไปทิศบูรพา เอาหางไปทิศประจิม
ท้องไปอุดร หลังไปทักษิณ ถ้าขุดหลุมเอาขี้ดินไว้ทิศอุดร เอาปลายเสาไปทิศอีสาน ยก
เสาข้างทิศพายัพก่อนจึงดีแล
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 นาคเอาหัวไปทิศทักษิณ หางไปอุดร หลังไปประจิม
ท้องไปบูรพา ถ้าขุดหลุมเอาขี้ดินไว้ทิศบูรพา เอาปลายเสาไปทิศอาคเนย์ ยกเสาข้างทิศ
หรดีก่อนจึงดีแล จบนาคเดือนแล
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
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เดือน
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

บูรพา

ทักษิณ

ประจิม

อุดร

หาง

ท้อง

หัว

หลัง

หลัง

หาง

ท้อง

หัว

หัว

หลัง

หาง

ท้อง

ท้อง

หัว

หลัง

หาง

เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เอามูลดินไว้บูรพา เอาปลายเสาไว้หรดี ไว้ทักษิณ
ต่อกัน ต้นเสาไว้อุดร ไว้อิสานต่อกัน ขุดดินหนทักษิณ
เดื อน 7 เดื อน 8 เดื อน 9 เอามู ลดิ น ไว้ทั กษิ ณ เอาปลายเสาไว้ป ระจิม ไว้
พายัพต่อกัน ต้นเสาไว้บูรพา ไว้อาคเนย์ต่อกัน ขุดดินหนประจิม
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 เอามูลดินไว้ประจิม ปลายเสาไว้อุดร ไว้อีสาน
ต่อกัน ต้นเสาไว้ทักษิณ ไว้หรดีต่อกัน ขุดดินหนอุดร
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เอามูลดินไว้อุดร ปลายเสาไว้บูรพา ไว้อาคเนย์ต่อ
กัน ต้นเสาไว้ประจิม ไว้พายัพต่อกัน ขุดดินหนบูรพาก่อน
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 นาคเอาหัวไปประจิม หางไปบูรพา ท้องไปทักษิณ
หลังไปอุดร ถ้าขุดดินหลุมเสาไว้ดินฝ่ายทิศอาคเนย์แล ไว้ปลายเสาฝ่ายหนทักษิณแล
หรดีต่อกันแล
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 นาคเอาหัวไปอุดรหางไปประจิมท้องไปอุดรหลังไป
บูรพา ขุดหลุม ไว้ดินหว่างประจิมแลหรดีต่อกัน ปลายเสาไว้ประจิมแลพายัพต่อกัน
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 นาคเอาหัวไปบูรพา หางไปประจิม ท้องไปอุดร
หลังไปทักษิณ ขุดหลุมไว้ดินพายับ แลอุดรต่อกัน
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เดื อน 1 เดื อน 2 เดื อน 3 นาคเอาหั วไปทั กษิ ณ หางไปอุด ร ท้ องไปบู รพา
หลังไปประจิม ขุดหลุมไว้ดินฝ่ายบูรพาแลอาคเนย์ต่อกัน ปลายเสาไว้อาคเนย์แลทักษิณ
ต่อกัน
ตำราลำดับที่ 4 (49 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 นาคเอาหัวไปประจิม หางไปบูรพา ท้องไปทักษิณ
หลังไปอุดร ขุดหลุมใส่ให้ขึ้นดินหนทักษิณ เมื่อจะยกเสาใส่ให้แรกยกเสาหัวอาคเนย์
ก่อน แลไว้ปลายหนทักษิณแลหรดี ดีนักแล
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 นาคเอาหัวไปอุดร หางไปทักษิณ ท้องไปประจิม
หลังไปบูรพา ถ้าจะขุดขุมใส่ให้ไว้ขี้ ดินหว่างประจิมแลหรดีแล เมื่อจะยกเสาให้ยกหรดี
ก่อนแลไปปลายเสาหนประจิมแลพายัพแล
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 นาคเอาหัวไปหนบูรพา หางไปประจิม ท้องไป
อุดร หลังไปทักษิณ เมื่อจะขุดขุมใส่ไว้ขี้ดินหว่างอุดรแลพายัพ ให้ยกเสาแรกหนอุดรแล
พายัพก่อน ไว้ปลายเสาหนอุดรแลอีสาน
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 นาคบ่ายเอาหัวไปทักษิณ หางไปอุดร ท้องไปบูรพา
หลังไปประจิม เมื่อจะขุดขุมใส่ ให้ไว้ขี้ดินหว่างบูรพาแลอาคเนย์ ให้ยกเสาแรกหนอีสาน
ก่อน ให้ไว้ปลายเสาหนทักษิณจึงดีกินดี จะมีเงินทองช้างม้าข้าคนข้าวของมากแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
สิทธิการิยะ เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 นาคเอาหัวไปประจิม เอาหางไปบูรพา
ท้องไปทักษิณ หลังไปอุดรแล เมื่อแรกขุดหลุมให้ขุดหนทักษิณก่อน แล้วเอาขี้ดินขึ้นไว้
ข้างหนทักษิณ เมื่อแรกยกเสาข้างหนหรดีนั้นก่อนแล
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 นาคเอาหัวไปอุดร หางไปทักษิณ ท้องไปประจิม
หลังไปบูรพาแล เมื่อแรกขุดหลุมหนประจิมนั้นก่อน เอาขี้ดินขึ้นเสียข้างหนประจิม เมื่อ
ยกเสาแรกให้ยกข้างพายัพนั้นก่อนแล
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 นาคเอาหัวไปบูรพา หางไปประจิม ท้องไปอุดร
หลังไปทักษิณ เมื่อแรกขุดหลุมขุดข้างหนอีสานนั้นก่อน เอาขี้ดินขึ้นเสียข้างหนอุดร เมื่อ
ยกเสาแรกนั้นให้ยกข้างอีสานก่อนแล
เดื อน 1 เดื อน 2 เดือน 3 นาคเอาหั วไปทั กษิ ณ หางไปอุด ร ท้ องไปบู รพา
หลังไปประจิม เมื่อแรกขุดหลุมให้ขุดข้างอาคเนย์นั้นก่อน เมื่อเอาขี้ดินขึ้นเสียข้างบูรพา
เมื่อยกเสาแรก ให้ยกข้างอาคเนย์ก่อนแล ถ้าต้องท้องนาคจะได้สมบัตินักหนาแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
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สิทธิการิยะ เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 นาคเอาหัวไปประจิม เอาหางไปบูรพา
ท้องไปทักษิณ หลังไปอุดร ถ้าจะขุดหลุมไว้ดินหนทักษิณแลอาคเนย์ เมื่อจะยกเสาไว้
ปลายเสาหนทักษิณแลหรดี
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 เอาหัวไปอุดร หางไปทักษิณ ท้องไปประจิม หลังไป
บูรพา ถ้าขุดหลุมไว้ดินหนประจิมแลหรดีไว้ปลายเสาหนพายับแล
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 นาคเอาหัวไปบูรพา หางไปประจิม ท้องไปอุดร
หลังไปทักษิณ ไว้ดินหลังอุดรแล พายัพไว้ปลายเสาอุดรแลอีสาน
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เอาหัวไปทักษิณ หางไปอุดร ท้องไปบูรพา หลังไป
ประจิม ไว้ดินวางอาคเนย์ ไว้ปลายเสาวางอาคเนย์แลทักษิณแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
สิทธิการิยะ ยังมีนาคตัวหนึ่งรักษาภูมิประเทศในโลกนี้ ถ้าจะทำรั้วแลข่ายแล
บ้านเมือง แลขุดบ่อ ฝัง..รั้ว แลปลูกเรือนทำสวนแลกุฎิวิหารก็ดี ท่านให้ดูหัวนาคหาง
นาคท้องนาคคติจงดี ให้ดูทิศจงดีจึงทำการทั้งปวง แลทำการตามที่ท่านกล่าวไว้นั่นแล
เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 นาคหัวไปประจิม หางไปบูรพา หลังไปอุดร ท้องไป
ทักษิณ เสนาแห่งพระอินทร์มาข้างหางแลสัประยุทธ์ด้วยกัน ผู้มาข้ างนั้นก็แพ้แล ถ้าจะ
ปลูกเรือนเอาต้นเสาไปข้างทิศอีสาน ปลายเสาไปข้างทิศหรดี เมื่อแรกขุดหลุมลงจอบขุด
ริมข้างทักษิณก่อนแล
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 นาคเอาหัวไปอุดร เอาหางไปทักษิณ หลังไปบูรพา
ท้องไปประจิม เสนาแห่งพระภูมิมาข้างหางนาค สัประยุทธ์ด้วยกัน ผู้มาข้างนั้ นก็แพ้แล
ถ้าจะปลูกเรือน เอาต้นเสาไปข้างอาคเนย์ ปลายเสาไปข้างพายัพ เมื่อขุดหลุม ลงจอบ
ขุดข้างประจิม ขี้ดินไว้ประจิมแล
เดือน 10 เดื อน 11 เดือน 12 นาคเอาหัวไปบู รพา หางไปประจิม หลังไป
ทักษิณ ท้องไปอุดร แลเสนาแห่งพระรามเทพมาข้างหางนาค สัประยุทธ์กัน ผู้มาข้าง
หางนั้นก็แพ้แล ถ้าปลูกเรือนให้เอาต้นเสาไปข้างหรดี ปลายเสาไปข้างอีสาน เมื่อแรกขุด
หลุม ลงจอบข้างอุดร เอาขี้ดินไว้ข้างอุดรแล
เดื อ น 1 เดื อน 2 เดื อ น 3 นาคเอาหั ว ไปข้ า งทั ก ษิ ณ หางไปอุ ด ร หลั งไป
ประจิม ท้องไปบูรพา เสนาแห่งพระอินทร์มาข้างหางนาค สัประยุทธ์กัน ผู้มาข้างหาง
นาคนั้นแพ้แล ถ้าจะปลูกเรือน เอาต้นเสาไปข้างพายัพ ปลายเสาไปข้างอาคเนย์ เมื่อยก
เสาไปข้างพายัพ เมื่อแรกขุดหลุมลงจอบนั้น ขุดริมหลุมข้างบูรพา ขี้ดินไว้ข้างบูรพาแล
ดูนาคเดือนบ่ายหัว หาง ท้อง หลังไปทิศใด ๆ จบเท่านี้แล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
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เดือน
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

บูรพา

ทักษิณ

ประจิม

อุดร

หาง

ท้อง

หัว

หลัง

หลัง

หาง

ท้อง

หัว

หัว

หลัง

หาง

ท้อง

หาง

หัว

หลัง

หาง

เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เอามูลดินไว้บูรพา เอาปลายเสาไว้ทักษิ ณหรดีต่อ
กัน ขุดดินหนทักษิณ ต้นเสาไว้อุดรอีสานต่อกัน ๚
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 เอามูลดินไว้ทักษิณ ปลายเสาไว้ประจิมพายัพ ต่อ
กัน ขุดดินหนประจิม ต้นเสาไว้บูรพาอาคเนย์ต่อกัน ๚
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 เอามูลดินไว้ประจิม เอาปลายเสาไว้อุดรอีสาน
ต่อกัน ขุดดินหนอุดร ต้นเสาไว้ทักษิณหรดีต่อกัน ๚
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3เอามูลดินไว้อุดร เอาปลายเสาไว้อาคเนย์ต่อกัน ขุด
ดินหนอุดร ต้นเสาไว้ประจิมพายัพต่อกัน ๚
ตำราลำดับที่ 15 (511 มัด 46 ตำราปลูกบ้านและต่อเรือ)
สิท ธิการิยะ เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 นาคเอาหัวไปประจิม หางไปบู รพา
ท้องไปทักษิณ หลังไปอุดร พระภูมิอยู่หรดี ขุดหลุมเอาขี้ดินไว้ทักษิณ ปลายเสาไว้หรดี
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 นาคราชบ่ายหัวไปบูรพา หางไปประจิม ท้องไป
อุดร หลังไปทักษิณ พระภูมิอยู่อีสาน ขุดหลุมเอาขี้ดินไว้อุดร ปลายเสาไว้อีสาน
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 นาคราชบ่ายหัวไปทักษิณ หางไปอุดร ท้องไป
บูรพา หลังไปประจิม พระภูมิอยู่อาคเนย์ ขุดหลุมเอาขี้ดินไว้บูรพา ปลายเสาไว้อาคเนย์
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 นาคราชบ่ายหัวไปอุดร หางไปทักษิณ ท้องไปประจิม
หลังไปบูรพา พระภูมิอยู่พายัพ ขุดหลุมเอาขี้ดินไว้ประจิม ปลายเสาไว้พายัพ เป็นมงคลดีนัก
ตำราลำดับที่ 18 (547 มัด 47 ตำราปลูกบ้านปลูกเรือน)
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เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 นาคเอาหางไปบูรพา ท้องทักษิณ หัวประจิม หลังอุดร
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 นาคเอาหลังไปบูรพา หางทักษิณ ท้องประจิม หัวอุดร
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 นาคเอาหัวไปบูรพา หลังทักษิณ หางประจิม ท้อง
อุดร
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 นาคเอาท้องไปบูรพา หัวทักษิณ หลังประจิม หางอุดร
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาการขุดหลุมตามนาค จะเห็นได้ว่ามีการแสดงเนื้อหาออกเป็นสองลักษณะ คือ
บรรยายการขุดหลุมตามส่วนของนาคโดยการเขียนอธิบาย อีกลักษณะหนึ่งคือ แสดงการขุดหลุมตาม
ส่วนของนาคประกอบกับ ตารางข้อมูล หลังจากนั้นจึงทำการบอกลั กษณะอื่น ๆ ตามมา ผู้วิจัยจึง
จัดแบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วน คือ ทิศทางของนาคตามส่วนต่าง ๆ โดยแบ่งตามช่วงของเดือน และ
ลักษณะอื่น ๆ ที่ปรากฏในตำราทั้ง 4 ลำดับคละกัน คือ ตำแหน่งที่ขุดดิน ตำแหน่ งการวางดินที่ขุด
ตำแหน่งในการวางต้นเสา ตำแหน่งในการวางปลายเสา ตำแหน่งของพระภูมิ ดังนี้
3.4.1 ทิศทางของนาคตามส่วนต่าง ๆ ตามช่วงของเดือน
ตารางที่ 19 ตารางแสดงทิศทางของนาคตามส่วนต่าง ๆ ช่วงเดือน 4 เดือน 5 เดือน 6
ตำราลำดับที่
ส่วนของนาค
หัว
หาง
ท้อง
หลัง
2*
ประจิม
บูรพา
ทักษิณ
อุดร
ประจิม
บูรพา
ทักษิณ
อุดร
4
ประจิม
บูรพา
ทักษิณ
อุดร
5
ประจิม
บูรพา
ทักษิณ
อุดร
6
ประจิม
บูรพา
ทักษิณ
อุดร
ประจิม
บูรพา
ทักษิณ
อุดร
14
ประจิม
บูรพา
ทักษิณ
อุดร
15
ประจิม
บูรพา
ทักษิณ
อุดร
18
ประจิม
บูรพา
ทักษิณ
อุดร
20
ประจิม
บูรพา
ทักษิณ
อุดร

*

เนื้อหาในตำราลำดับที่ 2 ปรากฏเนื้อหาการขุดหลุมตามนาค 2 ส่วน คือบรรยายการขุดหลุม
ตามส่วนของนาคโดยการเขียนอธิบาย และแสดงการขุดหลุมตามส่วนของนาคประกอบกับตารางข้อมูล
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เนื้อหาในช่วงเดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ตำราปลูกเรือนทั้ง 8 ลำดับมีเนื้อหาที่เหมือนกัน
ทั้งหมด คือ หัวนาคอยู่ทิศประจิม (ทิศตะวันตก) หางนาคอยู่ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) ท้องนาคอยู่ทิศ
ทักษิณ (ทิศใต้) และหลังนาคอยู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ)
ตารางที่ 20 ตารางแสดงทิศทางของนาคตามส่วนต่าง ๆ ช่วงเดือน 7 เดือน 8 เดือน 9
ตำราลำดับที่
ส่วนของนาค
หัว
หาง
หัว
หลัง
2
อุดร
ทักษิณ
ประจิม
บูรพา
อุดร
ทักษิณ
ประจิม
บูรพา
4
อุดร
ประจิม
อุดร
บูรพา
5
อุดร
ทักษิณ
ประจิม
บูรพา
6
อุดร
ทักษิณ
ประจิม
บูรพา
อุดร
ทักษิณ
ประจิม
บูรพา
14
อุดร
ทักษิณ
ประจิม
บูรพา
15
อุดร
ทักษิณ
ประจิม
บูรพา
18
บูรพา
ประจิม
อุดร
ทักษิณ
20
อุดร
ทักษิณ
ประจิม
บูรพา
เนื้ อ หาในช่ ว งเดื อน 7 เดื อ น 8 เดือ น 9 ตำราทั้ ง 8 ลำดั บ มี เนื้ อ หาที่ เหมือ นกั น 8 ข้ อ มู ล
ปรากฏในตำรา 6 เล่ม คือตำราลำดับที่ 2 ปรากฏ 2 ข้อมูล, ตำราลำดับที่ 5 ปรากฏ 1 ข้อมูล, ตำรา
ลำดับที่ 6 ปรากฏ 2 ข้อมูล, ตำราลำดับที่ 14 ปรากฏ 1 ข้อมูล, ตำราลำดับที่ 15 ปรากฏ 1 ข้อมูล
และตำราลำดับ ที่ 20 ปรากฏ 1 ข้อมูล มีเนื้อหาคือ หัวนาคอยู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ) หางนาคอยู่ทิศ
ทักษิณ (ทิศใต้) ท้องนาคอยู่ทิศประจิม (ทิศตะวันตก) หลังนาคอยู่ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
เนื้อหาที่มีความแตกต่างกันปรากฏ 2 ข้อมูลในตำราลำดับที่ 4 และตำราลำดับที่ 18
ตำราลำดั บ ที่ 4 มี เนื้ อ หาคื อ หั ว นาคอยู่ ทิ ศ อุ ด ร (ทิ ศ เหนื อ ) หางนาคอยู่ ทิ ศ ประจิม (ทิ ศ
ตะวันตก) ท้องนาคอยู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ) หลังนาคอยู่ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
ตำราลำดับที่ 18 มีเนื้ อหาคือ หัวนาคอยู่ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) หางนาคอยู่ทิศประจิม
(ทิศตะวันตก) ท้องนาคอยู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ) หลังนาคอยู่ทิศทักษิณ (ทิศใต้)
จะเห็นได้ว่าเนื้อหาภายในตำราลำดับที่ 4 มีเนื้อหาที่แตกต่างจากเนื้อหาที่คล้ายกันส่วนใหญ่
เพียงแค่ทิศที่ปรากฏในบริเวณหางนาคและท้องนาคเท่านั้น โดยเนื้อหาที่แตกต่างกันในตำราลำดับที่ 4
ปรากฏเหมือนกันกับตำราลำดับที่ 18 แต่ตำราลำดับที่ 18 มีเนื้อหาแตกต่างกับตำราส่วนใหญ่ทั้งหมด
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ตารางที่ 21 ตารางแสดงทิศทางของนาคตามส่วนต่าง ๆ ช่วงเดือน 10 เดือน 11 เดือน 12
ตำราลำดับที่
ส่วนของนาค
หัว
หาง
ท้อง
หลัง
2
บูรพา
ประจิม
อุดร
ทักษิณ
บูรพา
ประจิม
อุดร
ทักษิณ
4
บูรพา
ประจิม
อุดร
ทักษิณ
5
บูรพา
ประจิม
อุดร
ทักษิณ
6
บูรพา
ประจิม
อุดร
ทักษิณ
บูรพา
ประจิม
อุดร
ทักษิณ
14
บูรพา
ประจิม
อุดร
ทักษิณ
15
บูรพา
ประจิม
อุดร
ทักษิณ
18
ทักษิณ
อุดร
ประจิม
บูรพา
20
บูรพา
ประจิม
อุดร
ทักษิณ
เนื้อหาในช่วงเดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 ลำดับมีเนื้อหาที่เหมือนกัน 9 ข้อมูล ปรากฏ
ในตำรา 7 เล่ม คือ ตำราลำดับที่ 2 ปรากฏ 2 ข้อมูล, ตำราลำดับที่ 4 ปรากฏ 1 ข้อมูล, ตำราลำดับที่
5 ปรากฏ 1 ข้อมูล, ตำราลำดับที่ 6 ปรากฏ 2 ข้อมูล, ตำราลำดับที่ 14 ปรากฏ 1 ข้อมูล, ตำราลำดับ
ที่ 15 ปรากฏ 1 ข้อมูล และตำราลำดับที่ 20 ปรากฏ 1 ข้อมูล มีเนื้อหาคือ มีเนื้อหา คือ หัวนาคอยู่
ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) หางนาคอยู่ทิศประจิม (ทิศตะวันตก) ท้องนาคอยู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ) หลัง
นาคอยู่ทิศทักษิณ (ทิศใต้)
เนื้อหาที่แตกต่างกันปรากฏในตำราลำดับที่ 18 หากพิจารณาจากตารางข้อมูลจะเห็นได้
ว่า ทิศทางของนาคในตำราลำดับที่ 18 มีการเรียงลำดับทิศที่สลับข้อมูลลักษณะหน้าสลับหลัง โดย
สลับทิศในตำแหน่งหัวนาค, หางนาค, ท้องนาค และหลังนาค มีเนื้อหา คือ หัวนาคอยู่ทิศทักษิณ (ทิศ
ใต้) หางนาคอยู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ) ท้องนาคอยู่ทิศประจิม (ทิศตะวันตก) หลังนาคอยู่ทิศบูรพา (ทิศ
ตะวันออก)
ตารางที่ 22 ตารางแสดงทิศทางของนาคตามส่วนต่าง ๆ ช่วงเดือน 1 เดือน 2 เดือน 3
ตำราลำดับที่
ส่วนของนาค
หัว
หาง
ท้อง
หลัง
2
ทักษิณ
อุดร
บูรพา
ประจิม
ทักษิณ
อุดร
บูรพา
ประจิม
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ตารางที่ 22 ตารางแสดงทิศทางของนาคตามส่วนต่าง ๆ ช่วงเดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 (ต่อ)
ตำราลำดับที่
ส่วนของนาค
หัว
หาง
ท้อง
หลัง
4
ทักษิณ
อุดร
บูรพา
ประจิม
5
ทักษิณ
อุดร
บูรพา
ประจิม
6
ทักษิณ
อุดร
บูรพา
ประจิม
ทักษิณ
อุดร
บูรพา
ประจิม
14
ทักษิณ
อุดร
บูรพา
ประจิม
15
ทักษิณ
บูรพา, อุดร
-ไม่ปรากฏประจิม
18
อุดร
ทักษิณ
ประจิม
บูรพา
20
ทักษิณ
อุดร
บูรพา
ประจิม
เนื้อหาในช่วงเดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 มีเนื้อหาที่เหมือนกัน 8 ข้อมูล คือ ข้อมูลในตำรา
ลำดับที่ 2 ปรากฏ 2 ข้อมูล , ตำราลำดับที่ 4 ปรากฏ 1 ข้อมูล , ตำราลำดับที่ 5 ปรากฏ 1 ข้อมูล ,
ตำราลำดับที่ 6 ปรากฏ 2 ข้อมูล, ตำราลำดับที่ 14 ปรากฏ 1 ข้อมูล และตำราลำดับที่ 20 ปรากฏ 1
ข้อมูล มีเนื้อหา คือ หัวนาคอยู่ทิศทักษิณ (ทิศใต้) หางนาคอยู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ) ท้องนาคอยู่ทิศบูรพา
(ทิศตะวันออก) หลังนาคอยู่ทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
เนื้อหาที่แตกต่างกัน ปรากฏ 2 ข้อมูลในตำราลำดับที่ 15 และตำราลำดับที่ 18
ตำราลำดับที่ 15 มีเนื้อหาส่วนหัวนาคและหลังนาคเหมือนกันกับตำราลำดับที่ 2 และ
ลำดับที่ 4 ไม่ปรากฏเนื้อหาส่วนท้องนาค และมีการบอกทิศในส่วนหางของนาค 2 ทิศ คือทิศบูรพา
(ตะวันออก) และทิศอุดร (ทิศเหนือ)
ตำราลำดับที่ 18 มีเนื้อหาที่แตกต่างกับตำราในลำดับอื่น ๆ มีเนื้ อหา คือ หัวนาคอยู่ทิศ
อุดร (ทิศเหนือ) หางนาคอยู่ทิศทักษิณ (ทิศใต้) ท้องนาคอยู่ทิศประจิม (ทิศตะวันตก) หลังนาคอยู่ทิศ
บูรพา (ตะวันออก)
จากข้อมูล ทิศทางของนาคตามส่ วนต่าง ๆ ทั้ง 4 ช่วง ข้อมูลส่ วนใหญ่ แสดงให้ เห็ นถึง
ตำแหน่งของทิศทางในส่วนของนาคจะมีลักษณะทิศที่อยู่ ตรงข้ามกันตามลักษณะร่างกายของนาค
เสมอไม่ว่าจะปรากฏข้อมูลต่างกันก็ตาม กล่าวคือ ทิศของหัวนาคจะอยู่ตรงข้ามกับทิศของหางนาค
เสมอ และทิศของท้องนาคจะอยู่ตรงข้ามกับทิศของหลังนาคเสมอ และพบข้อมูลที่ความแตกต่าง 2
ข้อมูล คือ
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ตำราลำดับที่ 4 ในช่วงเดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 คือ หัวนาคอยู่ทิศ อุดร (ทิศเหนือ)
หางนาคอยู่ ทิ ศ ประจิ ม (ทิ ศตะวัน ตก) ท้ องนาคอยู่ทิ ศ อุด ร (ทิ ศเหนือ ) หางนาคอยู่ทิ ศ บูรพา (ทิ ศ
ตะวันออก)
ตำราลำดับที่ 15 ในช่วงเดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 คือ หัวนาคอยู่ทิศทักษิณ (ทิศใต้)
หางนาคอยู่ 2 ทิศ คือทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) และทิศอุดร (ทิศเหนือ) ไม่ปรากฏเนื้อหาทิศที่ส่วน
ท้องนาค หลังนาคอยู่ทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
3.4.2 ลักษณะอื่น ๆ ที่ปรากฏ
นอกเหนื อจากตำแหน่ งนาคตามทิศแล้ วยังปรากฏการบอกทิ ศในลั กษณะอื่นร่ว มกับ
ตำแหน่งนาคตามทิศในแต่ละช่วงเดือนอีกด้วยเช่นกัน ลักษณะที่ปรากฏมีดังนี้
3.4.2.1 ตำแหน่งวางดิน คือการบอกตำแหน่งการวางขี้ดินหลังจากขุดหลุมเพื่อ
ฝังเสา พบ 8 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 2 ทั้งสองส่วน, 4, 5, 6 ทั้งสองส่วน 15, 18 มีเนื้อหาดังนี้
ตารางที่ 23 ตารางแสดงเนื้อหาตำแหน่งวางดิน
ตำรา
ช่วงเดือน
ลำดับที่
4-6
7-9
10-12
1-3
ทักษิณ
ประจิม
อุดร
บูรพา
2
บูรพา
ทักษิณ
ประจิม
อุดร
ระหว่างประจิม
ต่อกันระหว่าง
4
อาคเนย์
พายัพ
และหรดี
บูรพาและอาคเนย์
ระหว่างประจิม
ระหว่างอุดร
ระหว่างบูรพา
5
ทักษิณ
และหรดี
และพายัพ
และอาคเนย์
ทักษิณ
ประจิม
อุดร
บูรพา
6
ทักษิณและอาคเนย์ ประจิมและหรดี
อุดร
อาคเนย์
15
บูรพา
ทักษิณ
ประจิม
อุดร
18
ทักษิณ
อุดร
บูรพา
ประจิม
จากตารางข้อมูลจะเห็นได้ว่าตำราทั้ง 6 ลำดับมีลักษณะที่เหมือนกันในตำราลำดับที่ 2
เนื้อหาในส่วนที่ 2 และตำราลำดับที่ 15 ปรากฏตำแหน่งวางดินในทิศเดียวกัน คือ ช่วงเดือน 4-6 วาง
ดินทิศบูรพา (ทิศตะวันออก), ช่วงเดือน 7-9 วางดินทิศทักษิณ (ทิศใต้), ช่วงเดือน 10-12 วางดินทิศ
ประจิม (ทิศตะวันตก) และช่วงเดือน 1-3 วางดินทิศอุดร (ทิศเหนือ)
นอกจากนี้ยังมีตำราลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 6 ส่วนที่ 1 ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันโดยมี
ลักษณะการบอกทิศทางที่เหมือนกันในช่วงเดือน 4-6 คือทิศทักษิณ (ทิศใต้) และคล้ายกันในช่วงเดือน

56
7-9, 10-12 และ 1-3 โดยตำราลำดับที่ 5 จะมีการบอกทิศ 2 ทิศ ในลักษณะการวางดินระหว่างทิศ
คือ ระหว่างทิศประจิมและหรดี (ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้) ในช่วงเดือน 7-9, ระหว่างทิศ
อุดรและทิศพายัพ (ทิศเหนือและทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือ) ในช่วงเดือน 10-12, ระหว่างทิศบูรพาและ
อาคเนย์ (ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้) ใสช่วงเดือน 1-3 สำหรับตำราลำดับที่ 6 ส่วนที่ 1
มีการบอกทิศเพียงทิศเดียวและปรากฏร่วมกันกับทิศที่ปรากฏในตำราลำดับที่ 5 คือ ทิศประจิม (ทิศ
ตะวันตก) ในช่วงเดือน 7-9, ทิศอุดร (ทิศเหนือ) ในช่วงเดือน 10-12 และทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
ในช่วงเดือน 1-3 จึงทำให้เนื้อหาในตำราทั้งสองลำดับมีความคล้ายคลึงกัน
3.4.2.2 ตำแหน่งวางปลายเสา คือการบอกตำแหน่งการวางปลายเสาหรือหัน
ปลายเสาไปตามทิศต่าง ๆ ที่ตำรากำหนด พบ 8 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 2, 4, 5, 6 (ส่วนที่สอง),
14, 15 และลำดับที่ 18 มีเนื้อหาดังนี้
ตารางที่ 24 ตารางแสดงเนื้อหาตำแหน่งวางปลายเสา
ตำรา
ช่วงเดือน
ลำดับที่
4-6
7-9
10-12
1-3
หรดี
พายัพ
อีสาน
อาคเนย์
2
ต่อกันระหว่างอุดร
หรดี
ประจิม
บูรพา
และอีสาน
ต่อกันระหว่าง
ต่อกันระหว่าง
ต่อกันระหว่าง
4
ทักษิณและหรดี
ประจิมและพายัพ
อาคเนย์และทักษิณ
5
ทักษิณและหรดี
ประจิมและพายัพ
อุดรและอีสาน
ทักษิณ
6
ทักษิณและหรดี
พายัพ
อุดรและอีสาน
อาคเนย์และทักษิณ
14
หรดี
พายัพ
อีสาน
อาคเนย์
15
ต่อกันระหว่าง
ต่อกันระหว่าง
ต่อกันระหว่างอุดร
อาคเนย์
ทักษิณและหรดี
ประจิมและพายัพ
และอีสาน
18
หรดี
อีสาน
อาคเนย์
พายัพ
จากตารางข้อมูลจะเห็นได้ว่าตำแหน่งวางปลายเสาที่ปรากฏในตำราทั้ง 7 ลำดับ ส่วน
ใหญ่ มีเนื้ อหาที่ คล้ ายคลึ งและเป็ น ไปในลั กษณะเดียวกัน ปรากฏลั กษณะเช่น นี้ในตำราลำดับ ที่ 2
เนื้อหาส่วนที่หนึ่ง, ลำดับที่ 4, ลำดับที่ 5, ลำดับที่ 6 เนื้อหาส่วนที่สอง, ลำดับที่ 14 และลำดับที่ 15 มี
ลักษณะทิศที่ปรากฏร่วมกัน 2 ทิศ ซึ่งอาจปรากฏทิศเดียวหรือทั้งสองทิศก็ได้ คือ
ช่วงเดือน 4-6 ทิศหรดีหรือทักษิณ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศใต้)
ช่วงเดือน 7-9 ทิศประจิมหรือพายัพ (ทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
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ช่วงเดือน 10-12 ทิศอุดรหรืออีสาน
(ทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
ช่วงเดือน 1-3 ทิศอาคเนย์หรือทักษิณ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศใต้)
ในส่วนข้อมูลที่มีความแตกต่างกันปรากฏ 2 ข้อมูล คือตำราลำดับที่ 2 ส่วนที่ 2 ปรากฏ
เนื้ อ หาแตกต่ างกั บ ตำราในลำดั บ อื่ น คื อ ทิ ศ การวางตำแหน่ งปลายเสาช่ ว งเดื อ น 1-3 ปรากฏทิ ศ
บู ร พา (ทิ ศ ตะวั น ออก) ซึ่ ง แตกต่ า งจากตำราลำดั บ อื่ น และตำราลำดั บ ที่ 18 ปรากฏทิ ศ อี ส าน
(ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ในช่วงเดือน 7-9, ปรากฏทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ในช่วงเดือน
10-12 และปรากฏทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ในช่วงเดือน 1-3 ซึ่งงเป็นเนื้อหาการบอกทิศที่
มีความแตกต่างจากตำราลำดับอื่นเช่นเดียวกัน
3.4.2.3 ตำแหน่งยกเสา คือการกำหนดทิศทางในการยกเสาตามทิศต่าง ๆ
ที่ตำราปลูกเรือนแต่ละเล่มได้กำหนดไว้ ผู้วิจัยพบ 3 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 2, 5 และลำดับที่
6 ส่วนที่หนึ่ง มีเนื้อหาดังนี้
ตารางที่ 25 ตารางแสดงเนื้อหาตำแหน่งยกเสา
ตำรา
ช่วงเดือน
ลำดับที่
4-6
7-9
10-12
1-3
2
ประจิม
อุดร
พายัพ
หรดี
5
อาคเนย์
หรดี
อุดรและพายัพ
อีสาน
6
หรดี
พายัพ
อีสาน
อาคเนย์
จากตารางข้อมูลจะเห็นได้ว่าเนื้อหาตำแหน่งยกเสาที่ปรากฏในตำราทั้ง 3 ลำดับนั้นไม่มี
เนื้อหาที่มีความคล้ายคลึงกัน
3.4.2.4 ตำแหน่งต้นเสา ปรากฏในตำราลำดับที่ 2 และตำราลำดับที่ 14 มี
เนื้อหาดังนี้
ตารางที่ 26 ตารางแสดงเนื้อหาตำแหน่งต้นเสา
ตำรา
ช่วงเดือน
ลำดับที่
4-6
7-9
10-12
2
ต่อกันระหว่าง
ต่อกันระหว่าง
ต่อกันระหว่าง
ทิศอุดรและทิศ
ทิศบูรพาและทิศ
ทิศทักษิณและ
อีสาน
อาคเนย์
ทิศหรดี
14
ทิศอีสาน
ทิศอาคเนย์
ทิศหรดี

1-3
ต่อกันระหว่าง
ทิศประจิมและ
ทิศพายัพ
ทิศพายัพ
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จากตารางข้อมูลจะเห็นได้ว่าเนื้อหาตำแหน่งต้นเสาที่ปรากฏในตำราทั้ง 2 ลำดับมีความ
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ตำราลำดับที่ 2 มีการบอกทิศ 2 ทิศ ลักษณะทิศต่อกัน ดังนี้
ช่วงเดือน 4-6 วางต้นเสาทิศอุดร (ทิศเหนือ) ทิศอีสาน(ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ต่อกัน
ช่วงเดือน 7-9 วางต้นเสาทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
ต่อกัน
ช่วงเดือน 10-12 วางต้นเสาทิศทักษิณ (ทิศใต้), ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) ต่อกัน
ช่วงเดือน 1-3 วางต้นเสาทิศประจิม (ทิศตะวันตก), ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
ต่อกัน
สำหรับตำราลำดับที่ 14 มีการบอกทิศเพียงทิศเดียว โดยที่ทิศตามช่วงเดือนต่าง ๆ ทั้ง 4
ช่วงเดือนมีการบอกทิศที่เหมือนกันกับตำราลำดับที่ 2 ดังนี้
ช่วงเดือน 4-6 วางต้นเสาทิศอีสาน (ทิศตะวันออกฉียงเหนือ)
ช่วงเดือน 7-9 วางต้นเสาทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
ช่วงเดือน 10-12 วางต้นเสาทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
ช่วงเดือน 1-3 วางต้นเสาทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
3.4.2.5 ตำแหน่งขุดดิน ผู้วิจัยพบ 3 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 6 ส่วนที่
หนึ่ง, 14 และตำราลำดับที่ 15 สรุปเนื้อหาได้ดังนี้
ตารางที่ 27 ตารางแสดงเนื้อหาตำแหน่งขุดดิน
ตำรา
ช่วงเดือน
ลำดับที่
4-6
7-9
10-12
1-3
6
ทักษิณ
ประจิม
อีสาน
อาคเนย์
14
ทักษิณ
ประจิม
อุดร
บูรพา
15
ทักษิณ
ประจิม
อุดร
อุดร
จากตารางข้อมูล จะเห็นได้ว่าช่วงเดือน 4-6 และช่วงเดือน 7-9 ตำราทั้ง 3 ลำดับมีการ
บอกทิศเหมือนกันคือทิศทักษิณ (ทิศใต้) และทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
ช่วงเดือนที่ 10-12 ตำราลำดับที่ 14 และตำราลำดับที่ 15 มีการบอกทิศที่เหมือนกัน
คื อ ทิ ศ อุ ด ร (ทิ ศ เหนื อ ) ปรากฏเนื้ อ หาแตกต่ า งกั น ในตำราลำดั บ ที่ 6 ปรากฏทิ ศ อี ส าน (ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
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ช่วงเดือนที่ 1-3 ตำราทั้ง 3 ลำดับมีการบอกทิศที่ต่างกันทั้งหมด โดยตำราลำดับที่ 6
ปรากฏทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ตำราลำดับที่ 14 ปรากฏทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) ตำรา
ลำดับที่ 15 ปรากฏทิศอุดร (ทิศเหนือ)
3.4.2.6 ตำแหน่งพระภูมิ ปรากฏในตำราลำดับที่ 18 ดังนี้
เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6
พระภูมิอยู่หรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9
พระภูมิอยู่อีสาน
(ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 พระภูมิอยู่อาคเนย์
(ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3
พระภูมิอยู่พายัพ
(ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
3.4.2.7 การดู เ สนาประจำทิ ศ เป็ น การบอกลั ก ษณะเสนาประจำทิ ศ
มาตามหางนาค หากเสนาประจำทิศมาก็จะพ่ายแพ้ ปรากฏในตำราลำดับที่ 14 ดังนี้
เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6
เสนาแห่งพระอินทร์มาข้างหางแล
สัประยุทธ์ด้วยกัน ผู้มาข้างนั้นก็แพ้แล
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9
เสนาแห่งพระภูมิมาข้างหางนาค
สัประยุทธ์ด้วยกัน ผู้มาข้างนั้นก็แพ้แล
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 เสนาแห่งพระรามเทพมาข้างหางนาค
สัประยุทธ์กัน ผู้มาข้างหางนั้นก็แพ้แล
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3
เสนาแห่งพระอินทร์มาข้างหางนาค
สัประยุทธ์กัน ผู้มาข้างหางนาคนั้นแพ้แล
จากเนื้ อ หาการดู น าคเดื อ นที่ ป รากฏในตำราปลู ก เรื อ น นอกจากลั ก ษณะอื่ น ที่ พ บ
ประกอบกับการดูนาคเดือนแล้ว ผู้วิจัยยังพบลักษณะที่สำคัญอีกลักษณะหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับส่วน
ของร่างกายนาคอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือการหมุนตัวของนาค
จากเนื้อหาการดูนาคเดือนตำราปลูกเรือนมีการกำหนดทิศทางที่นาคทำการหมุนตัวหรือ
หันตัวตามทิศต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเดือนโดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเดือน คือ เดือน 4-6, เดือน 7-9, เดือน
10-12 และเดือน 1-3 โดยเริ่มจากเดือน 4-6 ก่อน ตำราปลูกเรือนมีการแบ่งส่วนร่างกายของนาค
ออกเป็น 4 ส่วน เช่นเดียวกับลักษณะที่ผู้วิจัยได้ระบุไว้ มีการระบุทิศทางในส่วนต่าง ๆ ของนาคอย่าง
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ชัดเจน พร้อมทั้งระบุลักษณะอื่น ๆ ประกอบตามช่วงเดือนที่ตำรากำหนด เช่น การวางดินที่ขุดหลุมว่า
ควรวางทิศใด ตำแหน่งการวางปลายเสา เป็นต้น
ในส่วนการหมุนตัวของนาค ตำราปลูกเรือนมีการกำหนดทิศตามส่วนของนาคตามทิศ 4
ทิศ โดยทิศทั้ง 4 ทิศนี้จะสัมพันธ์กับส่วนร่างกายของนาคเสมอ กล่าวคือ ทิศส่วนหัวนาคจะอยู่ตรงข้าม
กับทิศหลังนาคเสมอ และทิศส่วนหลังนาคจะอยู่ตรงข้ามกับทิศท้องนาคเสมอเช่นเดียวกัน และทิศทาง
ในการหมุนตัวของนาคจะมีความต่อเนื่องกันตามช่วงของเดือนเสมอ ดังตัวอย่างที่พบในเนื้อหาการดู
นาคเดือนของตำราปลูกเรือนลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน) ดังนี้
ตารางที่ 28 ทิศทางการหมุนตัวของนาค
ช่วงเดือน
ส่วนของนาคและทิศที่ปรากฏ
หัว
หาง
ท้อง
หลัง
4-6
ตะวันตก
ตะวันออก
ใต้
เหนือ
7-9
เหนือ
ใต้
ตะวันตก
ตะวันออก
10-12
ตะวันออก
ตะวันตก
เหนือ
ใต้
1-3
ใต้
เหนือ
ตะวันออก
ตะวันตก
เมื่อพิจารณาจากทิศที่ปรากฏตามส่วนต่าง ๆ ของนาคตามตารางแล้วจะเห็นได้ว่าทิศ
ทางการเคลื่อนตัวของนาคในแต่ละช่วงเดือนนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกัน หากสังเกตตามทิศจะพบว่านาค
มีการหมุนตัวตามเข็มนาฬิกาโดยการเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกา และการหมนุตัวตามเข็มนาฬิกานั้นจะ
สัมพันธ์กับทุกส่วนของนาค แสดงให้เห็นถึงแบบแผนในการหมุนตัวของนาคได้อย่างชัดเจน
3.5 ขุดหลุมถูกนาค
การขุดหลุมถูกนาคเป็นการบอกลักษณะดีร้ายของการขุดหลุมเมื่อขุดถูกลำตัวของนาค
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนหัว, ส่วนหาง, ส่วนท้อง และส่วนหลัง ผู้วิจัยพบ 9 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าผู้ใดมิรู้ขุดหลุมต้องหัวนาคจะแพ้พ่อเรือน
ถ้าผู้ใดมิรู้ขุดหลุมต้องหลังนาคจะแพ้พ่อเรือน
ผิต้องหางนาคเมียจะตาย
ผิต้องท้องนาคจะอยู่สุขสำราญสวัสดีทุกเมื่อแล
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
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ถ้าขุดหลุมถูกหัวนาค พ่อเรือนจะตายก่อน
ถ้าขุดถูกหลังนาคจะเสียของจะฉิบหาย
ถ้าขุดถูกหางนาคแม่เรือนจะตายก่อน
ถ้าขุดท้องนาคจะสวัสดีมงคลนัก จะมีข้าวของเงินทองมากนักแล
ถ้าใครมิทำตามคนโง่นักหนาแล
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าหลุมแรกก่อน ถ้าถูกหัวนาคจะแพ้ข้า ให้วัวควายตัวจะตายแล
ถ้าขุดหลุมถูกหลังนาค จะแพ้พ่อแม่พี่น้องญาติกาทั้งหลายจะตายจากกันแล
ถ้าขุดหลุมหางนาค จะตายจากกันแล
ตำราลำดับที่ 4 (49 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ผิขุดต้องหัวนาคไซร้พ่อแม่จะตายจากกัน
ผิต้องหลังนาคตนจะตาย
ผิต้องหางนาคข้าจะตาย
ผิต้องท้องนาคจะมีสมบัติข้าวของมากแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าขุดหลุมต้องท้องนาคจะเสียสมบัติข้าคนแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ผู้ใดมิรู้ขุดต้องหัวนาค จะแพ้พ่อเรื่อน
ผู้ใดมิรู้ขุดต้องหลังนาค จะแพ้พ่อเรื่อน
ผิต้องหางนาคเมียจะตาย
ผิต้องท้องนาคอยู่สุขสวัสดิ์ทุกเมื่อ
ตำราลำดับที่ 15 (511 มัด 46 ตำราปลูกบ้านและต่อเรือ)
ถ้าจะขุดหลุมปลูกเรือน ท่านว่าให้ขุดข้างท้องนาค จะอยู่เป็นสุขมีชัย
ชนะแก่ศัตรู จะมีลาภมากมายนักหนาแล
ตำราลำดับที่ 17 (532 มัด 46 ตำราทำสวน ไร น่า และปลูกบ้าน)
ถ้าจะปลูกเรือนขุดหลุมเสาแรก ถ้าถูกหัวนาคจะตาย
ถ้าถูกหลังนาค เจ้าเรือนอยู่ดีกินดีแล
ถ้าถูกหางนาค.....จะไข้เจ็บ
ถ้าถูกท้องนาคจะพลัดพรากตายจากกัน
ตำราลำดับที่ 18 (547 มัด 47 ตำราปลูกบ้านปลูกเรือน)
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ผิขุดหลุมหนหัวนาคแม่เรือนจะตายก่อน
ผิขุดหลุมหนหลังนาค เจ้าเรือนจะไข้เจ็บ
ผิขุดหลุมหนหางนาคลูกเมียข้าคนจะหนี
ผิขุดหลุมหนท้องนาคอยู่ดีกินดี มีลาภข้าวของมากนักแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาพบว่าส่วนใหญ่มีลักษณะที่คล้ายกัน จำแนกลักษณะดีร้ายของการขุดหลุมถูก
นาคได้ ดังนี้
ตารางที่ 29 ตารางแสดงลักษณะดีร้ายของการขุดหลุมถูกนาค
ตำราลำดับที่
ตำแหน่งที่ขุดถูกนาค
หัว
หลัง
หาง
2
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
3
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
4
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
5
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
6
-ไม่ปรากฏข้อมูล- -ไม่ปรากฏข้อมูล- -ไม่ปรากฏข้อมูล15
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
17
-ไม่ปรากฏข้อมูล- -ไม่ปรากฏข้อมูล- -ไม่ปรากฏข้อมูล18
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
20
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี

ท้อง
ดี
ดี
-ไม่ปรากฏข้อมูลดี
ไม่ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางแสดงลักษณะดีร้ายของการขุดหลุมถูกนาคจะเห็นได้ว่าทั้ง 9 ข้อมูลมีเนื้อหาที่
คล้ายคลึงกันคือ หากขุดหลุมถูกหัวนาค หลังนาค และหางนาคจะมีลักษณะที่ไม่ดี แต่หากขุดถูกท้อง
นาคจะมีลักษณะดี
ในส่วนของตำราที่มีเนื้อหาแตกต่างจะปรากฏในตำราลำดับที่ 6 และลำดับที่ 18 โดย
ตำราลำดับที่ 6 มีเนื้อหาปรากฏเพียงส่วนเดียว คือ การขุดหลุมถูกท้องนาค ปรากฏลักษณะไม่ดี ใน
เนื้อหา “ถ้าขุดหลุมต้องท้องนาคจะเสียสมบัติข้าคนแล” ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดี และตำราลำดับที่ 18
ปรากฏเนื้อหาการขุดหลุมถูกหลังนาค มีลักษณะที่ดี ในเนื้อหา “ถ้าถูกหลังนาค เจ้าเรือนอยู่ดีกิ นดี
แล” ซึ่งเป็นลักษณะที่ดี เนื้อหาที่แตกต่างกันของตำราทั้งสองเล่มนี้ปรากฏลักษณะที่ดี ในขณะที่ตำรา
ลำดับอื่น ๆ กำหนดว่าเป็นลักษณะที่ไม่ดี
จากเนื้อหาขุดหลุมถูกนาคที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนจะเห็นได้ว่าการขุดหลุมถูกนาค
ตามส่ ว นร่ างกายของนาคนั้ น มี ก ารกำหนดลั ก ษณะที่ ดี และไม่ ดี ไว้อ ย่างชั ดเจนและเป็ น ไปในทาง
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เดียวกัน คือ หากขุดหลุมถูกส่วนหัว ส่วนหลัง และส่วนหางของนาค จะมีลักษณะที่ไม่ดี และส่งผลร้าย
โดยตรงต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในเรือน อาทิเช่น แม่เรือน พ่อเรือน พร้อมทั้งกำหนดลักษณะของผลร้ายอย่าง
ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการพลัดพรากจากกัน จะเกิดความเจ็บป่วย หรือลักษณะที่เลวร้ายที่สุดคือการ
เสียชีวิตของเจ้าเรือนและผู้ที่อาศัยในเรือน อาจมองได้ว่าส่วนท้องนาคที่ตำราปลูกเรือนกำหนดให้มี
ลักษณะที่ดี เป็นมงคล อาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ไม่อดอยาก เปรียบเสมือนกับท้องนาคนั่นเอง
3.6 ใส่ดินลงหลุมเหลือดินตามส่วนของนาค
การใส่ดินลงหลุมเหลือดินตามส่วนของนาคคือการดูลักษณะของดินที่เหลือหลังจากการขุด
หลุ มแล้ วนำไปเที ยบกั บ ส่ วนต่ าง ๆ ของนาคและบอกลั กษณะดี และไม่ ดี โดยกำหนดส่ วนของนาค
ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนหัวนาค, ส่วนท้องนาค, ส่วนหางนาค และส่วนหลังนาค ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดัง
เนื้อหา
ดูยัดดินลงหลุมจะเหลือข้างไหน
ถ้าดินเหลือข้างหัวนาค พ่อเรือนแม่เรือนจะเสียข้าวของมาก
เหลือข้างท้องนาคจะอยู่เย็นใจ
เหลือข้างหางนาคมีดีข้าวของมาก
เหลือข้างหลังนาคจะถอยทรัพย์แล
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)
ดูยัดดินลงหลุมจะเหลือข้างไหน
ถ้าดินเหลือข้างหัวนาค พ่อเรือน แม่เรือนจะเสียของมาก
เหลือข้างท้องนาคจะอยู่เย็นใจ
เหลือข้างหางนาคมีดี ข้าวของมาก
ถ้าเหลือข้างหลังนาค จะถอยทรัพย์แล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

จากข้อมูลที่ป รากฏจะเห็ นได้ว่าตำราทั้ง 2 ลำดับมีเนื้อหาที่เหมือนกัน มีการกำหนด
ลักษณะดีและไม่ดีตามส่วนของนาคไปในทิศทางเดียวกัน คือ หากดินเหลือส่วนหัวนาค พ่อเรือนหรือ
แม่เรือนจะเสี ยข้าวของมาก หากดินเหลื อส่ วนท้องนาคจะอยู่เย็นใจ หากดินเหลื อด้านหางนาค
ข้าวของจะมาก และหากดิน เหลื อด้านหลังนาคจะถอยทรัพย์ จะเห็ นได้ว่าตำราทั้ง 2 ลำดับมีการ
กำหนดดิ น ที่ เหลื อในส่ ว นหั ว นาคและหลั ง นาคว่ามีลั กษณะที่ ไม่ดี และกำหนดดิ น ที่ เหลื อในส่ ว น
ท้องนาคและหลังนาคเป็นลักษณะที่ดี เป็นการกำหนดลักษณะและส่งผลอย่างชัดเจนต่อผู้ที่อาศัยอยู่
ในเรือนตามส่วนของนาคที่ตำรากำหนดไว้
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3.7 การบูชานาคตามเดือน
การบู ช านาคตามเดื อนเป็ น การบอกวิธีบูช าพญานาคด้ว ยสิ่ งของต่าง ๆ ตามเดื อนที่
ปรากฏโดยมีการแบ่งเดือนออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ เดือน 4-6, เดือน 7-9, เดือน 10-12 และเดือน 1-3
พร้อมทั้งบอกถึงเครื่องบูชาต่าง ๆ ที่จะนำมาบูชาพญานาคด้วย ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ท่านให้บูชานาคด้วยผ้าเหลืองแลดอกไม้ ธูป
เทียน
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 บูชาด้วยผ้าดำ ดอกไม้ ธูป เทียนแล
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 บูชานาคด้วยผ้าแดง ดอกไม้ ธูปเทียนแล
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 บูชาด้วยข้าว ดอกไม้ ธูป เทียน ท่านให้บูชาด้วย
พระคาถานี้ นม สิตฺวาสาเม มหานาเต ปถวตเลปติฏิตาสพฺเพ ทินฺเนลกฺเข นิจฺจหา
ลาเภนีรนฺตร อหํวนฺธามิสพฺพทฺธา
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
เดื อน 4 เดื อน 5 เดื อน 6 สามเดือนนี้ ให้ เอาผ้ าเหลืองดอกไม้ ธูปเที ยนแล
เครื่องกระยาบวชบูชาพระยานาค
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 สามเดือนนี้ให้เอาผ้าดำ ข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียน
แลเครื่องกระยาบวชบูชาพระยานาค
เดื อน 10 เดือน 11 เดื อน 12 สามเดื อนนี้ ให้ เอาผ้าแดง ข้าวตอกดอกธู ป
เทียน แลเครื่องกระยาบวชบูชาพญานาค
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 สามเดือนนี้ให้เอาผ้าขาว ข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียน
และเครื่องกระยาบวชบูชาพระยานาค (นะมามิสิละสาเขปัดถะจะณาละปะทำเม สะ
คะสัปตีสะเมตาณาคาเชนะยาถาปิสะโต) เมื่อจะบูชาพญานาค ทำบัตรพลีอันหนึ่ง วาง
ลงที่หลุมเสาแรกนั้นเถิด
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาการบูชานาคตามเดือนปรากฏลักษณะรูปแบบของการบูชานาคโดยการนำผ้า
สีต่าง ๆ ตามเดือนพร้อมด้วยเครื่องบูชา รวมไปถึงคาถาที่ใช้ในการบูชา ผู้วิจัยทำการสรุปเนื้อหาการ
บูชานาคของตำราทั้ง 3 ลักษณะ คือ
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สีของผ้าที่ใช้ในการบูชา ทั้งสองข้อมูลปรากฏสีของผ้าที่ใช้ในการบูชาพญานาค
เหมือนกัน คือ
เดือน 4 เดือน 5เดือน 6
บูชาพญานาคด้วยผ้าสีเหลือง
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9
บูชาพญานาคด้วยผ้าสีดำ
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12
บูชาพญานาคด้วยผ้าสีแดง
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3
บู ช าพญานาคด้ ว ยผ้ า สี ข าว ข้ อ มู ล นี้
ปรากฏในตำราลำดับที่ 20 เพียงข้อมูลเดียว ไม่ปรากฏข้อมูลในตำราลำดับที่ 3
จากลักษณะของสีผ้าที่ใช้ในการบูชานาค จะเห็นได้ว่าตำรามีการกำหนดสีของผ้าในการ
บูชาตามช่วงเดือน 4 ช่วงดังที่ปรากฏในเนื้อหาข้างต้น คือ สีเหลือง, สีดำ, สีแดง และสีขาว เพื่อให้ผู้
บูชานาคบูชาได้อย่างถูกต้องตามที่ตำรากำหนด
เครื่องบูชา ทั้งสองข้อมูลปรากฏเครื่องบูชาพญานาคที่คล้ายคลึงกัน เพียงแต่เนื้อหา
ส่วนนี้ในตำราลำดับที่ 20 มีสิ่งของบูชาที่มากกว่าตำราลำดับที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 30 ตารางจำแนกเนื้อหาเครื่องบูชานาคตามเดือน
เดือน
ตำราลำดับที่
3
20
4-5-6
ดอกไม้, ธูป, เทียน
ดอกไม้, ธูป, เทียน และเครื่องกระยาบวช
7-8-9
ดอกไม้, ธูป, เทียน
ข้าวตอก, ดอกไม้, ธูป, เทียน และเครื่องกระยาบวช
10-11-12 ดอกไม้, ธูป, เทียน
ข้าวตอก, ดอกไม้, ธูป, เทียน และเครื่องกระยาบวช
1-2-3
ข้าว, ดอกไม้, ธูป, เทียน
ข้าวตอก, ดอกไม้, ธูป, เทียน และเครื่องกระยาบวช
จากตารางข้อมูลเห็นได้ว่าเนื้อหาเนื้อหาเครื่องบูชาพญานาคในตำราลำดับที่ 20 มีเนื้อหา
มากกว่าตำราลำดับที่ 3 โดยเพิ่มข้อมูลในส่วน “ข้าวตอก” และ “เครื่องกระยาบวช” มีข้อแตกต่างคือ
ตำราลำดับที่ 20 ในเดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ไม่ปรากฏการเพิ่ม “ข้าวตอก” และตำราลำดับที่ 3 ช่วง
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 มีการเพิ่มข้อมูล “ข้าว” ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐานว่าอาจเป็นข้าวตอกเช่นเดียวกัน
กับข้อมูลที่ปรากฏในตำราลำดับที่ 20 ก็เป็นได้
คาถาบูชา ข้อมูลคาถาบูชาพญานาคพบในตำราทั้ง 2 ลำดับ คาถาบูชาพญานาคปรากฏ
ในเดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 ด้านเนื้อหาคาถาบูชาพบว่ามีความแตกต่างกันทั้ง 2 ลำดับ โดยคาถาบูชา
พญานาคในตำราลำดั บ ที่ 3 เขี ย นด้ ว ยอั ก ษรขอมไทย เมื่ อ ทำการถ่ ายถอดเป็ น อั ก ษรไทยแล้ ว มี
เนื้อความว่า “นม สิตฺวาสาเม มหานาเค ปถวตเลปติฏิตาสพฺเพ ทินฺเนลกฺเข นิจฺจ หาลาเภนีรนฺตร
อหํวนฺธามิสพฺพทฺธา” สำหรับคาถาบูชาพญานาคในตำราลำดับที่ 20 เขียนด้วยอักษรไทย มีเนื้อความ
ว่า “นะมามิสิละสาเขปัดถะจะณาละปะทำเมสะคะสัปตีสะเมตาณาคาเชนะยาถาปิสะโต”
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3.8 การดูนาควัน
การดูนาควันมีเนื้อหาบอกถึงลักษณะความเป็นมงคลของนาควันว่านาควันนั้นใหญ่กว่า
นาคเดื อน แม้ ว่าผู้ ที่ กระทำพิ ธีจ ะทำต้องและ “ต้ องนาคเดือ น” แล้ ว หากขัดกั บนาควันก็จ ะเป็ น
อันตราย แต่ถ้าผู้ที่กระทำพิธีทำพิธีขัดกับนาคเดือนแต่ “ต้องนาควัน” ก็จะไม่เป็นอะไร หาอันตราย
ไม่ได้ เพราะ “นาควัน” ใหญ่กว่า “นาคเดือน” ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ จะกล่าวถึงนาควัน ให้แจ้งแก่บุคคลอันจะทำการให้เป็นมงคล หา
อันตรายมิได้แล อันว่านาควันนี้อาจารย์ท่านกล่าวว่าเป็นใหญ่กว่านาคเดือนแล ถ้าแม้น
ผู้ใดทำการต้องด้วยนาคเดือนแล้ว ขัดนาควัน ย่อมมักเป็นอันตรายต่าง ๆ เห็นทันตา ถ้า
ต้องด้วยนาควันแม้นว่านาคเดือนขัดอยู่ แม้นถ้าการอันใด ๆ หาอันตรายมิได้ เหตุดังนั้น
พระอาจารย์เจ้าจึงกล่าวว่านาควันเป็นใหญ่กว่านาคเดือนแล ถ้าแม้นจะทำการอันใด ๆ
เอานาควันเป็นประธานเถิดอย่าได้หลงไหลแม่นแท้แล นาควันดังนี้แล
ตำราลำดับที่ 9 (82 มัด 8 ตำราปลูกเรือน)
3.9 ตำแหน่งนาคตามวัน

ตำแหน่งนาคตามวันเป็นการบอกตำแหน่งหัวและหางของพญานาคตามวันใน 1 สัปดาห์
ว่าภายในวันนั้นพญานาคจะหันหัวและหางไปทิศใด ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

นาคเอาหัวไปอุดร
หางไปอาคเนย์
นาคเอาหัวไปประจิม
หางไปอิสาน
นาคเอาหัวไปบูรพา
หางไปหรดี
นาคเอาหัวไปหรดี
หางไปพายัพ
นาคเอาหัวไปอิสาน
หางไปอาคเนย์
นาคเอาหัวไปอาคเนย์ หางไปประจิม
นาคเอาหัวไปทักษิณ
หางไปพายัพ
ตำราลำดับที่ 16 (529 มัด 46 ตำราปลูกเรือน)

วันอาทิตย์
วันจันทร์
อังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

ศีรษะนาคอุดร
ศีรษะนาคอยู่ประจิม
ศีรษะนาคบูรพา
ศีรษะนาคหรดี
ศีรษะนาคอีสาน
ศีรษะนาคอาคเนย์

หางอยู่อาคเนย์
หางอยู่อิสาน
หางหรดี
หางอุดร
หางอยู่ทักษิณ
หางอยู่ประจิม
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วันเสาร์

ศีรษะนาคทักษิณ
หางพายัพ
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาจะเห็นได้ว่าตำแหน่งหัวและหางของพญานาคในตำราทั้ง 2 ลำดับส่วนใหญ่มี
ลักษณะที่ คล้ายคลึ งกัน ส่ วนเนื้ อหาที่มีความแตกต่างนั้นปรากฏทั้งหมด 2 วัน คือ วันพุ ธและวัน
พฤหัส บดี ลั กษณะที่แตกต่างกัน คือลักษณะหางของพญานาค ส่วนลักษณะหัวของพญานาคนั้นมี
เนื้อหาเหมือนกัน
สำหรับ ลักษณะหางของพญานาคในตำราลำดับที่ 16 วันพุธหางของพญานาคอยู่ทิศ
พายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ), วันพฤหัสบดีหางของพญานาคอยู่ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
และลักษณะหางของพญานาคในตำราลำดับที่ 20 วันพุธหางของพญานาคอยู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ), วัน
พฤหัสบดีหางของพญานาคอยู่ทิศทักษิณ (ทิศใต้)
3.10 ดูนาคปลูกเรือนตามวันขึ้น/แรม

การดูนาคปลูกเรือนตามวันขึ้น/แรมเป็นการบอกลักษณะต่าง ๆ ตั้งแต่การวางปลายเสา
และต้นเสา การสางดินและการขุดดิน ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ดูนาคปลูกเรือนตามเดือนขึ้นเดือนแรม มีไว้ในตำรา เอาไว้ปลายบูรพา ปลาย
เสาไว้ทักษิณ หรดี ขุดดินหนทักษิณ ต้นเสาไว้อุดรแลอีสาน เอามูลดินไว้ทักษิณ ปลาย
ไว้ประจิม พายัพ ขุดดินประจิม ต้นเสาบูรพา อาคเนย์ เอามูลดินไว้ประจิม ปลายเสาไป
อุดร อีสาน ขุดดินอุดร ต้นเสาทักษิณ หรดี เอามูลดินไว้อุดร ปลายเสาไว้บูรพา อาคเนย์
ขุดดินอุดร ต้นเสาประจิม พายัพ
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)

3.11 ตำแหน่งวางดินตามนาคเดือน
ตำแหน่งวางดินตามนาคเดือนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งวางดินในทิศต่าง ๆ
ตามเดือน โดยมีการแบ่งช่วงของเดือนออกเป็น 4 ช่วง เริ่มจากเดือน 4-6, เดือน 7-9, เดือน 10-12
และเดือน 1-3 ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล มีลักษณะเป็นรูปภาพ ดังเนื้อหา
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ภาพที่ 5 ตำแหน่งวางดินตามนาคเดือน
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาที่ปรากฏ นอกจากการกำหนดตำแหน่งทิศวางดินตามนาคเดือน ผู้วิจัยยังพบ
การกำหนดตำแหน่งปลายเสา โดยกำหนดทิศเป็นทิศเดียวกันกับตำแหน่งทิศวางดิน ดังนี้
เดือน 4-6
วางดินทิศหรดี ปลายเสาทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
เดือน 7-9
วางดินทิศพายัพ ปลายเสาทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
เดือน 10-12 วางดินทิศอีสาน ปลายเสาทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
เดือน 1-3
วางดินทิศอาคเนย์ ปลายเสาทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
3.12 ตำแหน่งเสาตามนาคเดือน
ตำแหน่งเสาตามนาคเดือนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดทิศของเสาตามนาคในแต่ละช่วง
เดือน โดยมีการแบ่งช่วงของเดือนออกเป็น 4 ช่วง เริ่มจากเดือน 4-6, เดือน 7-9, เดือน 10-12 และ
เดือน 1-3 ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล มีลักษณะเป็นรูปภาพ ดังเนื้อหา
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ภาพที่ 6 ตำแหน่งเสาตามนาคเดือน
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

จากข้อมูลที่ปรากฏ มีการระบุตำแหน่งการวางต้นเสา, การวางปลายเสา, ขุดดินตามทิศ
และยกเสาตามทิศ ดังนี้
เดือน 4-6
วางต้นเสาทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
วางปลายเสาทิศทักษิณ (ทิศใต้) ต่อกับทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
ขุดดินทิศทักษิณ (ทิศใต้)
ไม่พบข้อมูลยกเสาตามทิศ
เดือน 7-9
วางต้นเสาทิศทักษิณ (ทิศใต้)
วางปลายเสาทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) และทิศประจิม
(ทิศตะวันตก) ต่อกัน
ขุดดินทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
ยกเสาทิศอุดร (ทิศเหนือ)
เดือน 10-12 วางต้นเสาทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
วางปลายเสาทิศอุดร (ทิศเหนือ) และทิศอีสาน (ทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ)ต่อกัน
ขุดดินทิศอุดร (ทิศเหนือ)
ยกเสาทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
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เดือน 1-3

วางต้นเสาทิศอุดร (ทิศเหนือ)
วางปลายเสาระหว่างทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) และทิศอาคเนย์
(ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
ไม่พบข้อมูลการขุดดินตามทิศ

4.กรุงภาลี เนื้อหาและความเชื่อเรื่องกรุงภาลีเป็น ความเชื่อสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ปรากฏ
ในตำราปลูกเรือนและถือเป็นส่วนที่เจ้าเรือนต้องปฏิบัติบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเจ้าเรือนเอง
กรุงภาลี เป็ นเนื้ อหาส่ วนหนึ่งที่ ป รากฏในตำราปลู กเรือนกล่าวถึงการบูช าเจ้ากรุงภาลี ห รือท้าวพลี
ตามลักษณะต่าง ๆ เช่น การบูชากรุงภาลีตามวัน การบูชากรุงภาลีตามเดือน ซึ่งการบูชาในแต่ละ
ลักษณะมีการระบุถึงลักษณะของกรุงภาลีเป็นลักษณะต่าง ๆ กันไป พร้อมกับวิธีการบูชากรุงภาลีตาม
ลักษณะที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน โดยถือว่ากรุงภาลีหรือเจ้ากรุงภาลีเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดิน หากจะ
ทำการปลูกเรือนก็ต้องทำการบูชาก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่จะทำการปลูกเรือนต่อไป
ผู้วิจัย พบข้อมูลเนื้ อหาเกี่ยวกับกรุงภาลี ในตำราปลู กเรือนจำนวนทั้งสิ้น 9 เล่ม โดยมี
เนื้อหาที่พบ 10 เรื่อง ดังนี้
ตารางที่ 31 ตารางจำแนกเนื้อหากรุงภาลี
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
3
5
6
8
9
10 12 13 19
พระเจ้าขอที่กรุงภาลี

 

บูชากรุงภาลี
 
 

ให้ข้าวกรุงภาลีตามเดือน


บูชากรุงภาลีตามเดือน



บูชากรุงภาลีตามวัน

กรุงภาลีตามเดือน
  


กรุงภาลีนอนตามวัน
-  
   
กรุงภาลีนอนตามเดือน
  
พระคาถาอัญเชิญกรุงภาลี  


ที่อยู่อุจาด 10 ประการ
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4.1 พระเจ้าขอที่กรุงภาลี
พระเจ้าขอที่กรุงภาลี มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขอที่ดินจากกรุงภาลีของพระเจ้า ผู้วิจัยพบ 4
ข้อมูล ดังเนื้อหา
พระพุทธเจ้าขอที่แก่กรุงภาลี 3 ย่าง กรุงภาลีก็ให้พระเจ้า 3 ย่าง พระพุทธเจ้า
ก็บอกแก่เทวดาทั้งหลายเป็นสำคัญแล้ว พระเจ้าก็ย่าง 3 ย่าง แล้วพระพุทธเจ้าจึงขับ
กรุงภาลีออกไปอยู่นอกป่ าหิมพานต์ กรุงภาลีก็หาที่กินมิได้เลย จึงใช้พระอุมลุมเข้ามา
ขอบั ต รข้าวพลี แก่พ ระพุ ท ธเจ้ า พระพุ ท ธเจ้าจึ งถามพระอุ มลุ ม ว่า “นายมึ งใช้ม าว่ า
อะไร” พระอุ ม ลุ ม ก็ บ อกว่ า กรุง ภาลี ใช้ ม าให้ ข้ า พเจ้ า เข้ า มาขอข้ า วบั ต รข้ า วพลี แก่
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ให้ข้าวบัตรข้าวพลีแก่พระภูมินั้นแล
ถ้าผู้ใดจะทำการสิ่ งอั น ใด ๆ อั นเป็ น การใหญ่ แลการมงคลทั้ งปวง จะสร้าง
พระพุทธรูป พระสถูปเจดีย์ พระศรีมหาโพธิ์ พระวิหาร แลโรงธรรมศาลากุฎี บวชนาค
และการบ่ า วสาว เคหาโรงนาค้า ขาย ที่ ควรการทั้ งปวง จะให้ จ ำเริญ แก่ ตั วเราท่ า น
ทั้งหลายทุกเมื่อแล พระอาจารย์เจ้าที่กล่าวไว้ว่าให้ข้าวแก่กรุงภาลีก่อน แลกรุงภาลีจึง
จำเริญพร แลกรุงภาลีเอายุ้งปัดกวาดประมูลขึ้นให้ผู้นั้นทุกเพลาราตรี ก็บังเกิดอุดมแก่ผู้
นั้นทุกเมื่อแล ถ้าผู้ใดมิให้ข้าวแก่กรุงภาลี กรุงภาลีก็ย่อมสาบานว่ าทำการนั้น อย่าให้
จำเริ ญ เลย เอายุ้ ง ปั ด กวาดลงเสี ย มิ ให้ จ ำเริ ญ ได้ เ ลย ด้ ว ยว่ า กรุ ง ภาลี ข อพรแก่
พระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าขอรับเครื่องพระพลีกรรมอันคนทั้งปวงจักทำการสิ่งอันใด ให้ทำ
บัตรบูชาแก่ข้าพเจ้า ชื่อว่ากรุงภาลีนี้ก่อนจึงทำเถิด
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
พระนารายณ์ ขอที่ กรุงภาลี สิ ทธิการิยะ พระนารายณ์ เป็ นเจ้าขอที่ แก่กรุงภา
ลีสัศะวาด 3 ย่าง กรุงภาลีก็ให้ที่แก่พระนารายณ์ แลพระนารายณ์ก็บอกคนทั้งหลายเป็น
พิศ ผิยกแก่พระเจ้า ๆ พอย่างได้ย่าง พระเจ้าก็ขับกรุงภาลีออกไปป่าหิมพานต์ จึงกรุงภาลี
ก็ใช้พระภูมิเข้ามาขอข้าวแก่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ถามแก่พระภูมิว่านายมึงใช้ให้มา
ขออันใดบ้าง พระภูมิก็ว่ากรุงภาลีให้มาขอข้าวบัตรพลีแก่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงให้
ข้าวบัตรแก่กรุงภาลีว่าผู้ใดก่อพระเจดีย์ แลปลูกพระศรีมหาโพธิ์ แลทำพระวิหาร แลบวช
พระภิกษุสงฆ์ ทำมงคลการทั้งปวงแลมิให้ข้าวแก่กรุงภาลีไซร้ กรุงภาลีทำให้ระส่ำระส่าย
เป็นทรมานเสียมิดี ถ้าผู้ใดกล่าวเมียแลปลูกเรือนไซร้ให้พิจารณา ถ้ามิให้ข้าวแก่กรุงภาลี
ไซร้ กรุงภาลีก็แช่งสาบานแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
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ท่านว่าวัดวาอารามพระพุทธเจ้าย่อมขอที่กรุงภาลีให้ที่แก่พระพุทธเจ้า 3 ย่าง
แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แก่เทวะทั้งหลายไว้เป็นสำคัญแล้ว พระพุทธเจ้าก็ย่างเอา 3
ย่างแล้วพระพุทธเจ้าก็ขับกรุงภาลีออกมาอยู่นอกป่าหิมพานต์ กรุงภาลีก็หาเครื่องจะกิน
มิได้จึงใช้พระอุลุมเข้ามาขอข้าวพลีแก่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ถามพระอุลุม นายมึง
ใช้มาว่าไรพระอุลุมก็บอกว่ากรุงภาลีใช้ให้ ฯ ข้า ฯ มา มาขอข้าวบัตรพลีแก่พระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าก็ถามก็ให้เอาบัตรพลีพลี ถ้าผู้ใดจะทำการสิ่งใด ๆ ก็ดีปลูกศรีมหาโพธิ์ก็ดี
จะสร้างพระวิหารก็ดี จะบวชนาคก็ดีแล บ่าวสาวก็ดีแล ปลูกเรือนก็ดี มิได้ให้ข้าวแก่กรุง
ภาลี ๆ ก็เอายูงปัดกวาดลงเสียแล้ว ๆ ก็แช่งชักสาบานให้บัดซบไปแล ถ้าผู้ใดให้ข้าวกรุง
ภาลี ๆ เอายูงปัดกวาดขึ้นไว้แล้วจึงให้พร ว่าอยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้น เป็นศรีสวัสดิ์
มงคลมีชัยแก่ศัตรูนั้นเถิด
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
สิทธิการิยะ พระนารายณ์เป็นเจ้าขอที่แก่กรุงภาลีสัตวาดสามย่าง กรุงภาลีก็ให้
ที่แก่พระนารายณ์ แลพระนารายณ์ก็บอกแก่คนทั้งหลายเป็นทิพญาณแก่พระเจ้า พอ
ย่างได้ย่างพระเจ้าก็ขับกรุงภาลีออกไปป่าหิมพานต์ จึงกรุงภาลีก็ใช้เจ้าชัยภู มิเจ้าเข้ามา
ขอข้าวบัตรพลีแก่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ถามแก่พระภูมิว่า นายมึงใช้ให้มาขออัน
ใดบ้าง พระภูมิก็ว่ากรุงภาลีให้มาขอข้าวบัตรพลีแก่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงให้ข้าว
บัตรพลีแก่กรุงภาลี
พระพุทธเจ้าจึงให้ข้าวบัตรพลีแก่กรุงภาลีว่า ผู้ใดก่อพระเจดีย์แลปลูกพระศรี
มหาโพธิ์แลทำวิหาร แลบวชพระภิกษุสงฆ์ ทำมงคลการทัง้ ปวง แลมิให้ข้าวแก่กรุงภาลี
ไซร้ กรุงภาลีจะทำให้ระส่ำระส่าย เป็นอันตรธานเสียมิดี ถ้าผู้ใดกล่าวเมียไซร้ และปลูก
เรือนก็ดี ให้พิจารณาดูจงดี ถ้ามิให้ข้าวแก่กรุงภาลี กรุงภาลีก็แช่งชักสาบานแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

จากเนื้อหาที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนทั้ง 4 ลำดับจะเห็นได้ว่าตำราทั้ง 4 ลำดับมีเนื้อหา
ที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ ตำราทั้ง 4 ลำดับมีการระบุเรื่องราวของ “พระเจ้า” มาขอที่
จากกรุงพาลีเป็นจำนวน 3 ก้าว เมื่อพระเจ้าก้าวครบทั้ง 3 ก้าว ทำให้กรุงภาลีไม่มีที่อยู่ ขาดเครื่องบัตร
พลีบู ชา กรุงภาลี จึงขอให้ บ ริว ารของตนมาเข้าเฝ้ าพระเจ้าเพื่ อขอข้าวบั ตรพลีแก่พระเจ้า พระเจ้า
อนุญาต พร้อมทั้งกล่าวขึ้น ใจความว่า หากผู้ใดต้องการปลูกเรือน ทำกุฎิวิหาร บวช หรือทำการมงคล
ทั้งปวง หากไม่ได้ทำการบูชากรุงภาลี กรุงภาลีก็จะสาปแช่ง ทำการใดก็จะไม่ประสบความสำเร็จ หาก
บูชากรุงภาลี กรุงภาลีก็จะอวยพรให้ทำการทุกอย่างปรสบความสำเร็จทุกประการ
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ส่ ว นข้ อ มู ล “พระเจ้ า ” ปรากฏ “พระเจ้ า ” 2 องค์ ด้ ว ยกั น คื อ พระนารายณ์ แ ละ
พระพุทธเจ้า โดยปรากฏข้อมูลว่าพระพุทธเจ้าขอที่จากเจ้ากรุ งภาลีในตำราลำดับที่ 3 และตำราลำดับ
ที่ 8 ส่วนพระนารายณ์ขอที่จากเจ้ากรุงภาลีปรากฏข้อมูลในตำราลำดับที่ 6 และตำราลำดับที่ 10 ทั้งนี้
ในตำราทั้ง 2 ลำดับปรากฏเนื้อหาพระนารายณ์ขอที่จากเจ้ากรุงภาลี แต่เจ้ากรุงภาลีกลับส่งบริวาร
ของตนไปขอข้าวบัตรพลีกับพระพุทธเจ้า แทนที่จะเป็นพระนารายณ์
สำหรับบริวารของเจ้ากรุงภาลีนั้น ในตำราทั้ง 4 ลำดับปรากฏชื่อบริวารของเจ้ากรุงภาลี
2 ชื่อ คือ พระอุมลุม ในตำราลำดับที่ 3 และตำราลำดับที่ 8 และพระภูมิ ในตำราลำดับที่ 6 และตำรา
ลำดับที่ 10)
จากเนื้อหาเรื่องตำนานกรุงภาลีมีเนื้อหาเริ่มต้นด้วยการที่พระนารายณ์/พระพุทธเจ้าทำ
การขอที่ดินจากกรุงภาลีเป็นจำนาน 3 ก้าว เมื่อก้าวครบ 3 ก้าวแล้วจึงขับไล่กรุงภาลีให้อาศัยอยู่ในป่า
หิมพานต์ หลังจากนั้นกรุงภาลีจึงใช้ให้พระภูมิเจ้าที่ /พระอุมลุมเข้ามาขอข้าวบัตรพลีเนื่องจากได้รับ
ความอดอยากแร้นแค้น พระนารายณ์/พระพุทธเจ้าจึงให้ข้าวบัตรพลีแก่กรุงพาลี พร้อมทั้งกล่าวว่า
หากผู้ใดจะกระทำการมงคลใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็น การปลูกเรือน ทำกุฎิวิหาร บวชพระภิกษุสงฆ์
หรือแต่งงาน ก็ให้บูชาข้าวบัตรพลีแก่กรุงภาลีก่อน หากบูชาแล้วกรุงภาลีจะทำการอวยพรให้อยู่เย็น
เป็นสุข ทำมาค้าขึ้น หากไม่บูชาแก่กรุงพาลี กรุงพาลีก็จะสาปแช่ง ทำให้ระส่ำระส่าย ทำการใด ๆ ก็
จะไม่เจริญ
จากการศึกษาเนื้อหาของเรื่องพระเจ้าขอที่กรุงภาลี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเรื่องพระเจ้า
ขอที่กรุงภาลีนั้นมีที่มาจากตำนานนารายณ์อวตารปางที่ 5 วามนาวตาร เนื้อหาตำนานกรุงภาลีปรากฏ
ในหนังสือ ภารตนิยาย (ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, 2544: 443-450), ลิลิตนารายณ์สิบปาง (พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2521: 56-71) มีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้
“พญามหาพลี”* แทตย*ราชาผู้ปกครองเมืองบาดาลต้องการที่จะครองความเป็นใหญ่ทั้ง
เมืองสวรรค์และมนุษย์และยกกองทัพขึ้นไปตีเมืองสวรรค์ แต่ก็ต้องประสบกับความพ่ายแพ้ต่อพระ
อินทร์ทุกครั้ง จนกระทั่งพญามหาพลีทำการสงบศึกกับฝ่ายเทวดาในพิธีกวนเกษียรสมุทรเพราะหวัง
ว่าฝ่ายเทวดาจะทำตามสัญญาในการให้ ฝ่ายอสูรดื่มน้ำอำมฤตให้เป็นอมตะเช่นเดียวกับฝ่ายเทวดา
แล้วค่อยกลับมาตีเมืองสวรรค์อีก แต่ฝ่ายเทวดาไม่ทำตามสัญญาจึงเกิดสงครามขึ้น ทำให้พญามหาพลี
สิ้นชีพ แต่ก็ได้คณะพราหมณ์ชื่อว่าภารควะและพระศุกร์ทำพิธีชุบชีวิตให้พญามหาพลีฟื้นคืนชีวิต
*

ชื่อเดียวกันกับ “เจ้ากรุงภาลี” ในตำราปลูกเรือน
* แปลว่า “ยักษ์, อสูร” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 599)
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ขึ้นมา ทำให้พญามหาพลีปวารณาตนเป็นศิษย์ของคณะพราหมณ์พร้อมทั้งแต่งตั้งพระศุกร์ให้เป็นมหา
ปุโรหิตาจารย์ พญามหาพลีทำพิธีอัศวเมธ* 100 ครั้ง ตามคำแนะนำของพระศุกร์เพื่อเพิ่มอำนาจให้แก่
ตน ท้ายที่สุดพญามหาพลีได้รับชัยชนะจนสามารถปกครองโลกทั้ง 3 ได้สำเร็จ กระทำพิธีราชาภิเษก
เป็นเจ้าแห่งโลกทั้ง 3 พร้อมทั้งได้รับคำอวยพรและคำเตือนจากพญาประหลาทผู้เป็นปู่ว่าขอให้ตั้งมั่น
อยู่ในศีล มีความเมตตายุติธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่นถึงจะมีความมั่นคง พญามหาพลีได้ปฏิบัติตาม
คำแนะนำเป็นเวลาหนึ่งหมื่นปี แต่สุดท้ายก็ลุแก่อำนาจ กระทำชั่วเบียดเบียนทั้งเทวดาและมนุษย์ให้มี
ความเดือดร้อน เหล่าเทวดานำโดยพระอินทร์จึงเข้าเฝ้าพระนารายณ์และขอร้องให้พระองค์อวตาร
เป็นมนุษย์เพื่อปราบพญามหาพลี พระนารายณ์จึงอวตารเกิดเป็นมนุษย์วรรณะพราหมณ์ชื่อ วามน
(คนเตี้ย) ในเวลาต่อมาคือวามนาจารย์
ต่อ มาพญามหาพลี ก ระทำยัญ ชญพิ ธีเพื่ อ เพิ่ ม อำนาจและจะกระทำทั กษิ ณ าทาน *แก่
พราหมณ์ทั้งหลาย วามนาจารย์จึงมายังโรงพิธีของพญามหาพลี เมื่อพญามหาพลีเห็นวามนาจารย์จึง
เข้าไปล้างเท้าและไหว้พราหมณ์เตี้ย พร้อมทั้งถามสิ่งที่วามนาจารย์ต้องการ วามนาจารย์จึงขอที่ดิน 3
ก้าว ทำให้พญามหาพลีสงสัยแต่สุดท้ายก็ยกที่ดินให้วามนาจารย์ตามทีข่ อ ในขณะที่พญามหาพลีกำลัง
กระทำทักษิโณทก พระศุกร์ที่รู้ตั้งแต่ต้นว่าวามนาจารย์นั้นคือพระนารายณ์อวตารลงมาปราบท้าว
พญามหาพลีแต่ไม่กล้าทักท้วงเพราะเกรงกลัวในอำนาจของพระนารายณ์ก็ได้แปลงกายให้ตัวหดเล็ก
ลงไปอุดเต้าน้ำของพญามหาพลีทำให้น้ำไม่ไหลออกจากเต้าน้ำ วามนาจารย์ล่วงรู้ถึงกลของพระศุกร์
จึงได้นำหญ้าม้วนเป็นกระจุกสอดเข้าไปรูเต้าน้ำ ถูกตาของพระศุกร์จนทำให้พระศุกร์ออกจากน้ำเต้า
และหนีไป ท้ายที่สุดแล้วน้ำจากเต้าน้ำก็ได้ตกลงมากระทบกับมือของวามนาจารย์ ถือเป็นการให้ทาน
ของท้าวพญามหาพลีตามสัญญา
เมื่ อ ท้ าวพญามหาพลี ก ระทำทั ก ษิ โณทกเสร็จ สิ้ น วามนาจารย์ จึ งกลายร่างกลั บ เป็ น
พระนารายณ์ พร้อมกับ ยกพระบาทก้าวข้ามสวรรค์นับเป็นก้าวที่ 1 ยกอีกก้าวหนึ่งข้ามโลกมนุษย์
นับเป็นก้าวที่ 2 พอถึงก้าวที่ 3 พระนารายณ์กำลังจะก้าวลงไปยังเมืองบาดาล แต่ท้าวพญามหาพลี
ขอให้พระนารายณ์วางก้าวที่ 3 ลงบนศีรษะของตนแทน เนื่องจากท้าวพญามหาพลีเกรงว่าตนเองจะ
*

ชื่อพระราชพิธีเพื่อประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระราชาธิราชในวรรณคดีอินเดีย โดยจะ
ทรงปล่อยม้าอุปการพร้อมทั้งกองทัพให้เข้าไปในประเทศต่าง ๆ ถ้าประเทศใดไม่ยอมอ่อนน้อมกองทัพจะเข้า
โจมตี เมื่อครบ 1 ปีแล้วกองทัพก็ยกกลับพร้อมทั้งพระราชาที่ถูกปราบ พระราชาธิราชก็จะจัดพระราชพิธีโดย
ฆ่าม้านั้นบูชายัญ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1426)
* การให้ของทำบุญแก่ทักขิไณยบุคคล ได้แก่ ภิกษุ สามเณร และสมณพราหมณ์ (ราชบัณฑิตยสถาน
, 2556: 570)
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ไม่มีที่อยู่และรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตนกระทำลงไป พระนารายณ์ก็ยอมรับคำขอของท้าวพญามหาพลีและ
วางเท้าลงเหยียบศีรษะของท้าวพญามหาพลี พร้อมทั้งสัญญากับท้าวพญามหาพลีว่าจะให้ขึ้นเป็นพระ
อินทร์องค์ต่อไปและคืนร่างเป็นพราหมณ์เตี้ยดังเดิม ท้าวพญามหาพลีเมื่อทราบถ้อยความแล้วก็ลงไป
อาศัยอยู่เมืองบาดาล
พญาประหลาทเมื่อรู้ว่าท้าวพญามหาพลีถูกขับลงไปยังเมืองบาดาลก็ลงไปเยี่ยมและกล่าว
ว่าหลานนั้นไม่ยอมฟังที่ตนเองได้เตือนตั้งแต่ต้นจึงต้องลำบาก ฝ่ายท้าวพญามหาพลีก็ตอบกลับผู้เป็น
ปู่ว่าตนเองนั้ น คิดการใหญ่ เกิน ตัว ในตอนแรกตนตั้งใจเพียงแค่จะปราบพระอินทร์และหมู่เทวดา
บริวารเพราะโกรธแค้นที่ไม่ได้ดื่มน้ำอมฤตแต่ไม่เคยแม้แต่จะคิดลบหลู่พระนารายณ์ พญาประหลาท
จึงแนะนำให้ท้าวพญามหาพลีตั้งจิตบูชาพระนารายณ์และพระลักษมี ฝ่ายพระลักษมีเมื่อเห็นดังนั้นก็
บังเกิดความกรุณา ต้องการที่จะให้ท้าวพญามหาพลีได้พ้นทุกข์จึงทูลเสนอพระนารายณ์ พระนารายณ์
เห็นว่าคนที่หยาบช้าจะกลับใจเป็นคนดีนั้นหาได้ยาก แต่ท้าวพญามหาพลีรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วกลับตัว
เมื่อเห็นดังนั้นพระนารายณ์จึงเรียกตัวท้าวพญามหาพลีให้ไปเข้าเฝ้า เมื่อท้าวพญามหาพลี มาถึงก็ทำ
การสวดมนต์สรรเสริญพร้อมกราบไหว้พระนารายณ์ พระนารายณ์จึงให้อภัยท้าวพญามหาพลีและให้
ท้าวมหาพลีไปปกครองดินแดนสุตล*และหมั่นทำบุญกุศล เมื่อประกอบกุศลมากพอพระนารายณ์ก็จะ
ให้ท้าวพญามหาพลีเป็นพระอินทร์ครอบครองสวรรค์ ท้าวพญามหาพลีก็น้อมรับและยินดี
จากการพิจารณาเนื้อเรื่องตำนานกรุงภาลีจะเห็นได้ว่าเนื้อหาเรื่องตำนานกรุงภาลีที่พบใน
ตำราปลูกเรือนมีการนำเนื้อหาตำนานพระเจ้าขอที่กรุงภาลีด้วยเนื้อหาหลักเพียงส่วนเดียวเท่านั้น คือ
การขอที่ดินจากกรุงภาลี 3 ก้าวของพระนารายณ์ หรือพระพุทธเจ้าเท่านั้น เนื้อหาในส่วนอื่น ๆ เช่น
การบอกที่มาของเจ้ากรุงภาลี การต่อสู้ระหว่างเจ้ากรุงภาลีและพระอินทร์ และอื่น ๆ นั้นไม่ปรากฏใน
ตำนานพระเจ้าขอที่กรุงภาลีที่พบในตำราปลูกเรือน เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเนื้อหาตำนานกรุงภาลีที่
ปรากฏในตำราปลูกเรือนมีความแตกต่างกับตำนานกรุงภาลีในลิลิตนารายณ์สิบปางและภารตนิยาย

*

ดินแดนคือโลกบาดาลเป็นที่อยู่ของนาค, แทตย์, ทานพ, ยักษ์, และอสูรอื่น ๆ ตามคัมภีร์
ปัทมะปุราณะกล่าวว่าโลกบาดาลมี 7 ชั้น คือ 1.อตล 2.วิตล 3.สุตล 4.ตลาตล 5.มหาตล 6.รสาตล 7.บาดาล
โดยแดนบาดาลชั้นสูงนัน้ เปรียบเสมือนที่สำราญดั่งสวรรค์ จากเนื้อเรื่อง ท้าวพญามหาพลีเมื่อถูกไล่ลงไปอยู่
บาดาล ถือว่าเป็นแดนต่ำที่สุดจึงเดือดร้อน และเมื่อพระนารายน์ให้ย้ายขึ้นมาอยู่ในแดนสุตลจึงยินดี
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2515)
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ตำนานกรุงภาลี ที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนที่มีความชัดเจนมากที่สุดคือความเชื่อด้าน
ศาสนา แบ่งออกเป็น 2 ศาสนาด้วยกัน คือ ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู และศาสนาพุทธ สังเกตได้จาก
เนื้อหาที่ปรากฏชื่อทั้งพระนารายณ์และพระพุทธเจ้าเป็นผู้ขอที่ดินแก่เจ้ากรุงภาลีโดยตรง
ความเชื่อเรื่องตำนานกรุงภาลีมีที่มาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์
วิษ ณุ ปุ ร าณะ (พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้าอยู่หั ว , 2521: 6) ซึ่งเป็ นคั มภี ร์ที่ กล่ าวถึ งพระ
นารายณ์ กล่าวว่า “เมื่อใดมีเหตุภัยใหญ่เกิดขึ้นแก่โลกหรือมีความชั่วร้ายของผู้ใดผู้หนึ่ง พระนารายณ์
ต้องอวตารลงมาเพื่อดับเข็ญ และเมื่อสำเร็จกิจแล้วก็เสด็จกลับขึ้นสู่ไวกูณฐ์ *” ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้อง
กั บ พระพุ ท ธเจ้ า เลยแม้ แ ต่ น้ อ ย หรือ อาจวิ เคราะห์ ได้ ว่า พระพุ ท ธเจ้ า คื อ หนึ่ งในอวตารของพระ
นารายณ์ ก็ว่าได้ เนื่ องจากพระพุ ทธเจ้าก็ถือเป็นอวตารในลำดับ ที่ 9 ตามคัมภีร์วิษณุ ปุราณะด้ว ย
เช่นกัน เพื่อเป็ นการแสดงให้เห็นว่าศาสนาหนึ่งเหนือกว่าอีกศาสนาหนึ่ง และอาจมองได้ว่าตำนาน
กรุงพาลีที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนรับเอาความเชื่อเรื่อ งกรุงพาลีแล้วนำมาปรับให้เข้ากับเนื้อหาของ
การปลู ก เรือ นและเกิ ดการคัดลอกตำรา เมื่ อมี การคั ดลอกกัน เกิ ดขึ้น ผู้ ที่ คัดลอกตำราก็ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของตำราปลูกเรือน โดยเลือกที่จะเปลี่ยนเนื้อหาจากพระนารายณ์ขอที่กรุงพาลี
เป็นพระพุทธเจ้าขอที่กรุงพาลีเป็นการทำให้เข้ากับความเชื่อของชาวไทยที่นับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของตำราก็เป็นได้
สาเหตุที่ต้องบูชากรุงภาลีก่อนที่จะมีการสร้างบ้านปลูกเรือนนั้น จากเนื้อหาภายในตำรา
ปลูกเรือนถือได้ว่าเจ้ากรุงพาลีเป็นผู้ครองแผ่นดินทั้ง 3 อ้างอิงจากตำนานกรุง ภาลีที่ปรากฏในภารต
นิยาย, ลิลิตนารายณ์สิบปางว่า เจ้ากรุงภาลีหลังจากทำการรบชนะพระอินทร์แล้วก็ได้ทำการปกครอง
แผ่นดินทั้งสามเป็นเวลาถึงหมื่นปี เมื่อมีการทำพิธีมงคลต่าง ๆ รวมถึงการปลูกเรือนก็จะต้องทำการ
บูชาเจ้ากรุงภาลีก่อนทุกครั้ง ก็นับได้ว่า เจ้ากรุงภาลีหรือท้าวพญามหาพลีก็คือผู้ที่ปกครองและเป็น
เจ้าของแผ่นดินอีกองค์หนึ่งนั่นเอง จึงทำให้เกิดความเชื่อต่อมาว่าหากจะทำการปลูกเรือนก็ต้องบูชา
กรุงพาลีก่อนจึงจะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าเรือน
“พระอุลุ ม ”, “พระอุมลุ ม ” และ “พระภู มิ” ที่ ปรากฏในเนื้ อหาตำราปลู กเรือนฉบั บ
หอสมุดแห่งชาติ “พระอุลุม”, “พระอุมลุม” อาจหมายถึง “พระภูมิ” ทั้งสามชื่อไม่ปรากฏในเนื้อหา
ทั้งในภารตนิยาย และลิลิตนารายณ์สิบปาง ซึ่งถือเป็นเนื้อหาเดิมเลย อาจมองได้ว่าความเชื่อเกี่ยวกับ
พระภู มิห รื อพระอุ ม ลุ ม เป็ น ความเชื่ อที่ มี การเพิ่ ม เข้ ามาใหม่ เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อหาการบู ช า
กรุงพาลีในส่วนของการบูชากรุงภาลีก็เป็นได้
*

ชื่อของสวรรค์ที่พระนารายณ์สถิตอยู่.
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4.2 บูชากรุงภาลี
การบูชากรุงภาลีมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการบูชากรุงภาลี ผู้วิจัยพบ 5 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าผู้ใดก่อพระเจดีย์ ปลูกพระศรีมหาโพธิ์ ก่อพระวิหารก็ดี กล่าวเมียก็ดี เอา
ลูกลงท่าก็ดี ปลูกเรือนก็ดี รู้แล้วแลมิให้ข้าวบัตรพลีแก่กรุงภาลี เธอย่อมสาบานเสีย ทำ
มิมาค้ามิขึ้นเลย ย่อมเอายุ้งปัดแกว่งกวาดเสียระส่ำระส่ายเสีย ถ้าผู้ให้ข้าวบัตรแก่ท่าน
กรุงภาลี เธอย่อมเอายุ้งมาปั ดมาแกว่งกวาดขึ้นแล ให้วัดออกไป 3 ศอก ขุดลงคืบ 1
จัตุรัสเดือนขึ้นหงายบัตร เดือนลงคว่ำบัตรลงแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าเดือนขึ้น ให้หงายบัต รขึ้น ถ้าเดือนแรมให้ คว่ำบั ตรลงนองซ้ายถ้า (ทำ) 3
ศอก 1 คืบ จัตุรัสแลเครื่องสังเวย
ปัด ทะมุด ตโรจบู ระภายั ง อาคไนยเยจะเรวัดโต ทั กคิเนกัด สะโปพุ โท ว่า 3
คาบอัญเชิญกรุงภาลีมาเอาแล้วข้าวกล้วยอ้อยถั่วงาตูข้าถวาย
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าจะบูชาท้าวกรุงภาลี ให้ปลูกศาล 3 ตีนแล้วเอาผ้าขาวแดงรองบัตรบูชาด้วย
คาถานี้ ควรํคมกปฺปํอินฺทํเทวํณรายกํ เสฺิอเมฺิองธฺรงเมฺิอง อสุวิสํทฺทากฺรุงพาลิวิรํ เอหิ
สุปเพฺยิญฺฏนสมฺปนฺนํ พุญฺฏตฺริยนฺตุหํ 3 ที แล้วจึงเอาบัตรพระภูมิและบัตรพญานาค
วางข้างล่าง จึงบูชาด้วยคาถานี้ อสุวสํภูมฺม วรํ เอหิสุปเพฺ ยิญฺ ฏถนสมฺป นฺนํ พุญฺ ถตฺ
ริพยนฺตหํ อสุวสํพฺรภูมฺมวรํ เอหิสุป เพฺยิญฺฏนํสมฺปนฺนํ พุญฺฏถตฺริพยนฺตหํ อสุวสํญฺรา
นาคฺควรํ เอหิสุปเพยฺิญฺฏน สมฺปนฺนํ พุญฺฏถตฺริพยนฺตหํ 3 ที
ตำราลำดับที่ 9 (82 มัด 8 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าเดื อนหงายพลี ขึ้น ถ้า เดื อ นแรมให้ ค ว่ำ บั ด ลงนอกชายคา 3 ศอก 1 คื บ
จตุรสั แลเรียงกระยาสังเวย
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
ควรพลีบัตรจัดทวนเซ่นกรุงภาลี ไหว้พระภูมิเจ้าที่ธรณีคงคา บอกทั่วจังหวัด
สุจริตอิศรา หาผู้รู้มากทำน้ำมนต์ เสร็จได้ให้พ้นประทีปฟื้นคืน
ตำราลำดับที่ 13 (445 มัด 41 ตำราปลูกเรือน)
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จากเนื้อหาในตำราปลูกเรือนทั้ง 5 ลำดับจะเห็นว่ามีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน ข้อมูลส่วนใหญ่
มีการระบุถึงขนาดของบัตรพลี คือ 3 ศอก 1 คืบ พร้อมกำหนดบัตรพลีในการบูชาตามวันขึ้นและวัน
แรม คือ หากเป็นวันขึ้นหรือเดือนขึ้นให้หงายบัตรพลีขึ้น หากเป็นวันแรมให้คว่ำบัตรลงบูชาในตำรา
ลำดับที่ 5, ลำดับที่ 6 และตำราลำดับที่ 10 ปรากฏคาถาในการบูชากรุงภาลีในตำราลำดับที่ 6 และ
ตำราลำดับที่ 9 ในส่วนของตำราลำดับที่ 13 มีลักษณะกำหนดให้มีการทำบัตรพลีเพื่อบูชาเท่านั้น ซึ่ง
ลักษณะพิธีกรรมและสิ่งของที่ใช้ประกอบในการบูชากรุงภาลีที่ ปรากฏในตำราปลูกเรือนนั้น ผู้วิจัย
สันนิษฐานว่าเป็นการทำเพื่อให้เกิดลักษณะที่ดีและเป็นมงคลต่อเจ้าเรือน
4.3 ให้ข้าวกรุงภาลีตามเดือน
การให้ข้าวกรุงภาลีตามเดือนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบูชาให้ข้าวแก่กรุงภาลีตามลักษณะ
การหันศีรษะตามทิศของกรุงภาลีในแต่ละเดือน ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เดือน 5 กรุงภาลีเอาหัวไปทักษิณ เมื่อจะให้ข้าว ผินหน้าไปพายัพจึงสังเวย
เดือน 6 กรุงภาลีนอนเอาหัวไปอาคเนย์ เมื่อจะให้ข้าวแปรหน้าไปอุดรจึงสังเวย
เดือน 7 กรุงภาลีนอนเอาหัวไปอาคเนย์เมื่อจะให้ข้าวแปรหน้าไปประจิมจึงสังเวยแล
เดือน 8 กรุงภาลีนอนเอาหัวไปพายัพ เมื่อจะให้ข้าวแปรหน้าไปทักษิณจึงสังเวยแล
เดือน 9 กรุงภาลีนอนเอาหัวไปทั้ง 8 ทิศ เมื่อจะให้ข้าวแปรหน้าหรดีจึงรับแล
เดือน 11 อยู่ดินผู้ขุดหลุมนั้นแล เมื่อให้ข้าวแปรหน้าหรดีแล
เดือน 12 อยู่อากาศปลูกศาลเพียงหัว เมื่อจะให้ข้าวไปอีสานแล
เดือน 1 เอาหัวไปอีสานเมื่อจะให้ข้าวแปรหน้าไปหรดีแล
เดือน 2 เอาหัวไปอีสาน เมื่อจะให้ข้าวแปรหน้าไปอาคเนย์
เดือน 3 เอาหัวไปประจิม เมื่อจะให้ข้าวแปรหน้าไปอาคเนย์
เดือน 4 เอาหัวไปอาคเนย์ตีนไปประจิม เมื่อจะให้ข้าวแปรหน้าไปอีสานแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
เดือน 5 กรุงภาลีนอนบ่ายหน้าไปทักษิณ ให้ข้าวแปรหลังไปพายัพ
เดือน 6 กรุงภาลีนั่งเอาหน้าไปหรดี ให้ข้าวบ่ายหลังไปหนอุดร
เดือน 7 กรุงภาลีนั่งบ่ายหน้าไปหนประจิม ให้ข้าวแปรหลังไปหนบูรพาเถิด
เดือน 8 กรุงภาลีบ่ายหน้าไปพายัพ ให้ข้าวแปรหลังไปทักษิณ
เดือน 9 ลุกขึ้นยืนทั้ง 8 ทิศ ให้ข้าวแปรหน้าไปทักษิณหรดีแล
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เดือน 1 กรุงภาลีนอนเอาหัวไปอีสาน เมื่อจะให้ข้าว แปรหลังไปหนอุดร แปรหน้า
ไปหรดีแล
เดือน 2 กรุงภาลีบ่ายหน้าไปอีสาน ให้ข้าวแปรหลังไปหนอาคเนย์
เดือน 3 กรุงภาลีนอนแปรหน้าไปหนบูรพา ให้ข้าวแปรหลังไปอาคเนย์
เดือน 4 กรุงภาลีนอนบ่ายหน้าไปอาคเนย์ ให้ข้าวบ่ายหน้าไปอีสาน
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

จากข้อมูลที่ปรากฏ ผู้วิจัยสามารถสรุปเนื้อหาออกเป็น 2 ลักษณะ คือลักษณะทิศของ
กรุงภาลี และลักษณะผู้ให้ข้าวกรุงภาลี ดังนี้
ตารางที่ 32 ตารางสรุปลักษณะทิศของกรุงภาลี
เดือน
ตำราลำดับที่/ลักษณะทิศของกรุงภาลี
8
10
5
หัวอยู่ทิศทักษิณ
หน้าอยู่ทิศทักษิณ
6
หัวอยู่ทิศอาคเนย์
หน้าอยู่ทิศหรดี
7
หัวอยู่ทิศอาคเนย์
หน้าอยู่ทิศประจิม
8
หัวอยู่ทิศทิศพายัพ
หน้าอยู่ทิศพายัพ
9
หัวอยู่ทั้ง 8 ทิศ
ยืนอยู่ทั้ง 8 ทิศ
10
-ไม่พบข้อมูล-ไม่พบข้อมูล11
อยู่ในดินผู้ขุดหลุม
-ไม่พบข้อมูล12
อยู่ในอากาศ
-ไม่พบข้อมูล1
หัวอยู่ทิศอีสาน
หัวอยู่ทิศอีสาน
2
หัวอยู่ทิศอีสาน
หัวอยู่ทิศอีสาน
3
หัวอยู่ทิศประจิม
หน้าอยู่ทิศบูรพา
4
หัวอยู่ทิศอาคเนย์
หน้าอยู่ทิศอาคเนย์
จากตารางสรุปข้อมูล พบลักษณะของกรุงภาลีคือ หัว(ศีรษะ) และหน้า ผู้วิจัยคาดว่าเป็น
ลักษณะเดียวกันเมื่อพิจารณาเนื้อหาด้านทิศเข้ามาประกอบ
ผู้วิจัยพบเนื้อหาในตำราทั้ง 2 ลำดับที่ตรงกัน 6 เดือน คือ
เดือน 5
กรุงภาลีอยู่ทิศทักษิณ (ทิศใต้)
เดือน 8
กรุงภาลีอยู่ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
เดือน 9
กรุงภาลีอยู่ทั้ง 8 ทิศ
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เดือน 1
กรุงภาลีอยู่ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
เดือน 2
กรุงภาลีอยู่ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
เดือน 4
กรุงภาลีอยู่ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
พบเนื้อหาที่แตกต่างกัน 3 เดือน คือ
เดือน 6
ปรากฏทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ในตำราลำดับที่ 8
ปรากฏทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) ในตำราลำดับที่ 10
เดือน 7
ปรากฏทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ในตำราลำดับที่ 8
ปรากฏทิศประจิม (ทิศตะวันตก) ในตำราลำดับที่ 10
เดือน 3
ปรากฏทิศประจิม (ทิศตะวันตก) ในตำราลำดับที่ 8
ปรากฏทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) ในตำราลำดับที่ 10
พบเนื้อหาเพียงแค่ตำราลำดับ 8 2 เดือน คือ
เดือน 11
กรุงภาลีอยู่ในดินของผู้ขุดหลุม
เดือน 12
กรุงภาลีอยู่ในอากาศ
ตำราทั้ง 2 ลำดับไม่พบข้อมูลในเดือนที่ 10
4.4 บูชากรุงภาลีตามเดือน
การบูชากรุงภาลีตามเดือน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบูชากรุงภาลีโดยการปลูกศาล สิ่งของ
บูชา และบอกลักษณะผ้าที่ใช้ในการปูรองศาล โดยแบ่งเดือนออกเป็น 6 ช่วง ช่วงละ 2 เดือน คือ
เดือน 5-6, เดือน 7-8, เดือน 9-10, เดือน 11-12, เดือน 1-2 และเดือน 3-4 ตามลักษณะของกรุงภาลี
ผู้วิจัยพบ 3 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ
เดือน 5 เดือน 6 กรุงภาลีเป็นมหายักษ์ ให้ปลูกศาลเพียงปาก บูชาเนื้อปลา เหล้า
ยา 7 กระบอก เทียน 7 เล่ม บัตร 7 อัน ตะเลว 8 ทิศ ผ้าแดงลาดศาลแล
เดือน 7 เดือน 8 กรุงภาลีเป็นกบ ให้ปลูกศาลเพียงคอบูชาเครื่องกระยาบวชสำรับ
1 ผ้าขาวลาดศาลแล
เดือน 9 เดือน 10 กรุงภาลีเป็นราชสีห์ บูช าเครื่องกระยาบวชสำรับ 1 ปลูกศาล
เพียงห่ม (นม) ผ้าเหลืองลาดศาลแล
เดือน 11 เดือน 12 กรุงภาลีเป็นช้างเผือก ปลูกศาลเพียงหัว บูชาหญ้าแพรก หญ้า
ปล้อง 7 ยอด เครื่องกระยาบวชสำรับ 1 เนื้อปลาสำรับ 1 ผ้าเหลืองลาดศาลแล
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เดือน 1 เดือน 2 เป็นนาคราช ปลูกศาลเพียงสะดือ บูชาเครื่องกระยาบวชสำรับ 1
เนื้อปลาสำรับ 1
เดือน 3 เดือน 4 กรุงภาลีเป็นครุฑ ปลูกศาลเพียงปาก บูชาเครื่องกระยาบวชสำรับ
1 เนื้อปลาสำรับ 1 ผ้าขาวลาดศาลแล
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
สิทธิการิยะ เดือน 5 เดือน 6 กรุงภาลีเป็นยักษาให้ปลูกศาลเพียงตา บูชาเนื้อ
พล่าปลายำเหล้า 7 บอกเทียนเล่มนั้น 7 อันปัดใส่ 8 ทิศผ้าแดงลาดศาลแล
เดือน 7 เดือน 8 กรุงภาลีเป็นกบให้ปลูกศาลเพียงตัว บูชาเครื่องกระยาบวชสำรับ
1 ผ้าขาวลาดศาล
เดือน 9 เดือน 10 เดือน 11 กรุงภาลีเป็นราชสีห์ ให้บูชาเครื่องกระยาบวชสำรับ 1
ปลูกศาลเพียงนมผ้าเหลืองลาดศาล
เดื อน 11 เดื อน 12 กรุงภาลีเป็ น ช้ างเผื อกปลู กศาลเพี ยงหั วบู ช าหญ้ าแพรกยา
ปล้อง 7 ยอดเครื่องกระยาบวชสำรับ 1 เนื้อพล่าสำรับหนึ่ง ผ้าเหลืองลาดศาล
เดื อน 1 เดือน 2 กรุงภาลีเป็ น นาคราชปลูกศาลเพี ย งคิ้วบู ชาเครื่องกระยาบวช
สำรับ 1 ผ้าเขียวลาดศาล
เดือน 3 เดือน4 กรุงภาลีเป็นครุฑปลูกเพียงบ่าบูชาด้วยเครื่องกระยาบวชสำรับ 1
เนื้อปลาสำรับ 1 ผ้าขาวลาดศาล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
สิทธิการิยะ เดือน 5 เดือน 6 กรุงภาลีเป็นยักษ์ ให้ปลูกศาลขึ้นเพียงปาก ให้
บูชาด้วยเนื้อปลาอาหาร เหล้า 7 กระบอก เทียน 7 เล่ม ด้าย 9 เส้น ให้ขาเทวดาทั้ง
แปดทิศ เอาผ้าแดงลาด (ปู) ศาลแล
เดือน 7 เดือน 8 กรุงภาลีเป็นพราหมณ์ ให้บูชาด้วยเครื่องกระยาบวช เอาผ้าขาว
ลาดศาลแล
เดือน 9 เดือน 10 กรุงภาลีเป็นราชสีห์ให้บูชาด้วย...เอาผ้าเหลืองลาดศาลแล
เดือน 11 เดือน 12 กรุงภาลีเป็นช้าง ให้บูชาด้วยหญ้าปล้องหญ้าแพรก 7 เครื่อง
บูชา เนื้อปลา ผ้าดำลาดศาลแล
เดื อน 1 เดือน 2 กรุงภาลีเป็ นพญา ให้ บู ชาปลูกศาลขึ้นเพี ยงสะดือ บูช าเครื่อง
สำรับหนึ่งแล
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เดือน 3 เดือน 4 กรุงภาลีบ่ายหน้าไปอาคเนย์ ให้ข้าวบ่ายหน้าไปอีสานจึงจะรับ
เครื่องแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

จากเนื้ อหาที่ ป รากฏ ผู้ วิจัยสามารถแยกเนื้ อหาของการบู ช ากรุงภาลี ตามเดือ นได้ 4
ลักษณะ คือ ลักษณะกรุงภาลีตามเดือน ความสูงของศาลที่ปลูกเพื่อใช้ในการบูชากรุงภาลี ลักษณะผ้า
ที่ใช้ในการปูรองศาล และสิ่งของที่ใช้ในการบูชากรุงภาลี สรุปเนื้อหาได้ ดังนี้
ตารางที่ 33 ลักษณะกรุงภาลีตามเดือน
เดือน
ตำราลำดับที่/ลักษณะกรุงภาลี
3
8
10
5-6
มหายักษ์
ยักษ์
ยักษ์
7-8
กบ
กบ
พราหมณ์
9-10
ราชสีห์
ราชสีห์
ราชสีห์
11-12
ช้างเผือก
ช้างเผือก
ช้าง
1-2
นาคราช
นาคราช
พญา
3-4
ครุฑ
ครุฑ
-ระบุทิศหันหน้า(ทิศอาคเนย์)จากเนื้อหาลักษณะกรุงภาลีตามเดือนจะเห็นได้ว่าตำราลำดับที่ 3 และตำราลำดับที่ 8 มี
ข้อมูลที่เหมือนกัน ในขณะที่ตำราลำดับที่ 10 มีเนื้อหาที่แตกต่างในช่วงเดือน 7-8, 11-12 และช่วง
เดือน 3-4 โดยระบุเนื้อหาลักษณะกรุงภาลีเป็นพราหมณ์, ช้าง และไม่ระบุลัก ษณะ ระบุทิศที่เจ้ากรุง
ภาลีหันหน้าคือทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ตามลำดับ ส่วนตำราลำดับที่ 3 และตำราลำดับที่
8 ระบุเนื้อหาลักษณะกรุงภาลีเป็นกบ, ช้างเผือก และครุฑ ตามลำดับ
ตารางที่ 34 ความสูงของศาลที่ปลูกเพื่อใช้ในการบูชากรุงภาลี
เดือน
ตำราลำดับที่/ความสูงของศาลที่ปลูกเพื่อใช้ในการบูชากรุงภาลี
3
8
10
5-6
ปลูกศาลเพียงปาก
ปลูกศาลเพียงตา
ปลูกศาลเพียงปาก
7-8
ปลูกศาลเพียงคอ
ปลูกศาลเพียงตัว
ไม่พบข้อมูล
9-10
ปลูกศาลเพียงนม
ปลูกศาลเพียงห่ม (นม)
ไม่พบข้อมูล
(ระบุ 3 เดือน 9-11)
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ตารางที่ 34 ความสูงของศาลที่ปลูกเพื่อใช้ในการบูชากรุงภาลี (ต่อ)
เดือน
ตำราลำดับที่/ความสูงของศาลที่ปลูกเพื่อใช้ในการบูชากรุงภาลี
3
8
10
11-12
ปลูกศาลเพียงหัว
ปลูกศาลเพียงหัว
ไม่พบข้อมูล
1-2
ปลูกศาลเพียงสะดือ
ปลูกศาลเพียงคิ้ว
ปลูกศาลเพียงสะดือ
3-4
ปลูกศาลเพียงปาก
ปลูกศาลเพียงบ่า
ไม่พบข้อมูล
จากเนื้ อหาความสูงของศาลที่ปลู กเพื่อใช้ในการบูชากรุงภาลี พบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่มี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยไม่พบลักษณะความสูงของศาลที่เหมือนกันในตำราทั้ง 3 ลำดับ พบ
เนื้อหาที่คล้ายกันในตำรา 2 ลำดับเท่านั้น ผู้วิจัยสรุปโดยแบ่งเป็นช่วงเดือนได้ ดังนี้
เดือน 5-6
ตำราลำดับที่ 3 และลำดับที่ 10 กำหนดให้ปลูกศาลเพียงปาก
ตำราลำดับที่ 8 กำหนดให้ปลูกศาลเพียงตา
เดือน 7-8
ตำราลำดับที่ 3 กำหนดให้ปลูกศาลเพียงคอ
ตำราลำดับที่ 8 กำหนดให้ปลูกศาลเพียงตัว
ตำราลำดับที่ 10 ไม่พบข้อมูล
เดือน 9-10 ตำราลำดับที่ 3 และลำดับที่ 8 กำหนดให้ปลูกศาลเพียงนม
(ตำราลำดับที่ 8 มีการระบุช่วงเดือน 3 เดือน คือเดือน 9 ถึงเดือน 11
ตำราลำดับที่ 10 ไม่พบข้อมูล
เดือน 11-12 ตำราลำดับที่ 3 และลำดับที่ 8 กำหนดให้ปลูกศาลเพียงหัว
ตำราลำดับที่ 10 ไม่พบข้อมูล
เดือน 1-2
ตำราลำดับที่ 3 และลำดับที่ 10 กำหนดให้ปลูกศาลเพียงสะดือ
ตำราลำดับที่ 8 กำหนดให้ปลูกศาลเพียงคิ้ว
เดือน 3-4
ตำราลำดับที่ 3 กำหนดให้ปลูกศาลเพียงปาก
ตำราลำดับที่ 8 กำหนดให้ปลูกศาลเพียงบ่า
ตำราลำดับที่ 10 ไม่พบข้อมูล

84
ตารางที่ 35 ลักษณะผ้าที่ใช้ในการปูรองศาล
เดือน
ตำราลำดับที่/ลักษณะผ้าที่ใช้ในการปูรองศาล
3
8
10
5-6
ผ้าแดง
ผ้าแดง
ผ้าแดง
7-8
ผ้าขาว
ผ้าขาว
ผ้าขาว
9-10
ผ้าเหลือง
ผ้าเหลือง
ผ้าเหลือง
11-12
ผ้าเหลือง
ผ้าเหลือง
ผ้าดำ
1-2
ไม่ระบุ
ผ้าเขียว
ไม่ระบุ
3-4
ผ้าขาว
ผ้าขาว
ไม่ระบุ
จากลักษณะผ้าที่ใช้ในการปูรองศาลพบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่มีลักษณะที่เหมือนกัน ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ ดังนี้
เดือน 5-6
พบข้อมูลเหมือนกันทั้ง 3 ลำดับ กำหนดให้ใช้ผ้าแดงรองศาล
เดือน 7-8
พบข้อมูลเหมือนกันทั้ง 3 ลำดับ กำหนดให้ใช้ผ้าขาวรองศาล
เดือน 9-10 พบข้อมูลเหมือนกันทั้ง 3 ลำดับ กำหนดให้ใช้ผ้าเหลืองรองศาล
เดือน 11-12 ตำราลำดับที่ 3 และลำดับที่ 8 กำหนดให้ใช้ผ้าเหลืองรองศาล
ตำราลำดับที่ 10 กำหนดให้ใช้ผ้าดำรองศาล
เดือน 1-2
ตำราลำดับที่ 3 และลำดับที่ 10 ไม่ระบุสีของผ้ารองศาล
ตำราลำดับที่ 8 กำหนดให้ใช้ผ้าเขียวรองศาล
เดือน 3-4
ตำราลำดับที่ 3 และลำดับที่ 8 กำหนดให้ใช้ผ้าขาวรองศาล
ตำราลำดับที่ 10 ไม่ระบุสีของผ้ารองศาล
ตารางที่ 36 สิ่งของที่ใช้ในการบูชากรุงภาลี
เดือน
ตำราลำดับที่/สิ่งของที่ใช้ในการบูชากรุงภาลี
3
8
10
5-6
- เนื้อปลา
- เนื้อพล่าปลายำ
- เนื้อปลาอาหาร
- เหล้ายา 7 กระบอก
- เหล้า 7 บอก
- เหล้า 7 กระบอก
- เทียน 7 เล่ม
- เทียน 7
- เทียน 7 เล่ม
- บัตรพลี 7 อัน
- บัตรพลีใส่ 8 ทิศ
- ด้าย 9 เส้น บูชาเทวดาทั้ง
- ตะเลว 8 ทิศ
แปดทิศ
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ตารางที่ 36 สิ่งของที่ใช้ในการบูชากรุงภาลี (ต่อ)
เดือน
ตำราลำดับที่/สิ่งของที่ใช้ในการบูชากรุงภาลี
3
8
10
7-8
- เครื่องกระยาบวช 1สำรับ - เครื่องกระยาบวช 1สำรับ - เครื่องกระยาบวช
9-10 - เครื่องกระยาบวช 1สำรับ - เครื่องกระยาบวช 1สำรับ
ข้อมูลขาดหาย
11-12 - หญ้าแพรก
- หญ้าแพรก
- หญ้าแพรก 7
- หญ้าปล้อง 7 ยอด
- หญ้าปล้อง 7 ยอด
- หญ้าปล้อง 7
- เครื่องกระยาบวช 1สำรับ - เครื่องกระยาบวช 1สำรับ - เครื่องกระยาบวช
- เนื้อปลา 1 สำรับ
- เนื้อพล่า (ปลา) 1 สำรับ - เนื้อปลา
1-2
-เครื่องกระยาบวช 1สำรับ - เครื่องกระยาบวช 1สำรับ - เครื่องกระยาบวช 1สำรับ
- เนื้อปลา 1 สำรับ
3-4
-เครื่องกระยาบวช 1สำรับ -เครื่องกระยาบวช 1สำรับ
ไม่ระบุ
- เนื้อปลา 1 สำรับ
- เนื้อปลา 1 สำรับ
จากตารางสิ่ ง ของที่ ใช้ ในการบู ช ากรุ ง ภาลี จ ะเห็ น ได้ ว่ า ตำราทั้ ง 3 ลำดั บ มี ข้ อ มู ล ที่
คล้ายคลึงกัน สรุปได้ดังนี้
เดือน 5-6
บูชาด้วยเนื้อปลา พบในตำราทั้ง 3 ลำดับ
บูชาด้วยเหล้ายา 7 กระบอก พบในตำราทั้ง 3 ลำดับ
บูชาด้วยเทียน 7 เล่ม พบในตำราทั้ง 3 ลำดับ
บูชาด้วยบัตรพลี 7 อัน พบในตำราลำดับที่ 3
บูชาด้วยบัตรพลี 8 ทิศ พบในตำราลำดับที่ 8
บูชาด้วยตะเลว 8 ทิศ พบในตำราลำดับที่ 3
บูชาด้วยด้าย 9 เส้น บูชาเทวดาทั้งแปดทิศ พบในตำราลำดับที่ 10
เดือน 7-8
บูชาด้วยเครื่องกระยาบวช 1 สำรับ พบในตำราทั้ง 3 ลำดับ
เดือน 9-10 บูชาด้วยเครื่องกระยาบวช 1 สำรับ พบในตำราทลำดับที่ 3 และ
ตำราลำดับที่ 8
ตำราลำดับที่ 10 ข้อมูลขาดหาย
เดือน 11-12 บูชาด้วยหญ้าแพรก พบในตำราทั้ง 3 ลำดับ
บูชาด้วยหญ้าปล้อง 7 ยอด พบในตำราทั้ง 3 ลำดับ
บูชาด้วยเครื่องกระยาบวช 1สำรับ พบในตำราทั้ง 3 ลำดับ
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เดือน 1-2
เดือน 3-4

บูชาด้วยเนื้อปลา 1 สำรับ พบในตำราทั้ง 3 ลำดับ
บูชาด้วยเครื่องกระยาบวช 1สำรับ พบในตำราทั้ง 3 ลำดับ
บูชาด้วยเนื้อปลา 1 สำรับ พบในตำราลำดับที่ 3
บูช าด้ว ยเครื่องกระยาบวช 1สำรับ พบในตำราลำดั บที่ 3 และ
ตำราลำดับที่ 8
บูชาด้วยเนื้อปลา 1 สำรับ พบในตำราลำดับที่ 3 และตำราลำดับที่ 8
ตำราลำดับที่ 10 ไม่ระบุข้อมูล

4.5 บูชากรุงภาลีตามวัน
การบูชากรุงภาลีตามวัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบูชากรุงภาลีตามวัน โดยแต่ละวันจะมีการ
แบ่งช่วงเวลาแล้วจำแนกลักษณะของกรุงภาลีตามช่วงเวลานั้น พร้อมกับระบุเครื่องบูชากรุงภาลีตาม
วันและเวลาที่ตำรากำหนด ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
วันอาทิตย์
กรุงภาลีเป็นวานร เอาศีรษะไปบูรพา ถ้าจะบูชาให้นั่งแปรหน้าไปสู่บูรพาทิศ
ครั้นรุ่งเช้ากรุงภาลีเป็นนาคราช อยู่ทิศอีสาน ถ้าจะบูชาให้จัดเนื้อปลาสังเวย
ครั้นแดดอุ่นเป็นครุฑอัมราชอยู่บูรพา ถ้าจะบูชาด้วยเนื้อปลา
ครั้นสายเป็นเสืออยู่อาคเนย์ บูชาด้วยเนื้อดิบ
ตะวันเที่ยงเป็นวานรอยู่ทักษิณ บูชาด้วยลูกหมากรากไม้ เป็นต้นว่ากล้วยแลอ้อย
ครั้นบ่าย 1 โมงอยู่หรดี บูชาด้วยน้ำเป็นเครื่องกระยาบวช
ครั้นบ่าย 3 โมงเป็นนาคอยู่ประจิม บูชาด้วยน้ำแลแก้วแหวนกระแจะน้ำมัน
หอม แลโภชนาอาหาร
ครั้นภายค่ำเป็นมังกรอยู่พายัพ บูชาด้วยน้ำแลหญ้าอ่อน
วันจันทร์
กรุงภาลีเป็นม้า เอาศีรษะไปอาคเนย์ เท้าไปพายัพ บูชาทิศพายัพ
ครั้นรุ่งกรุงภาลีเป็นเพชรพญาธรอยู่ทิศอีสาน บูชาด้วยโภชนาอาหารแลน้ำใส
ครั้นเช้า 2 โมงกับ 24 นาที เป็นพราหมณ์อยู่บูรพา บูชาด้วยเครื่องกระยาบวช
แลน้ำดำ
ครั้นเช้า 3 โมงกับ 36 นาที เป็นนกยูงอยู่อาคเนย์บูชาด้วยโภชนาอาหารแลน้ำใส
ครั้นเช้า 4 โมงกับ 48 นาที เป็นเสืออยู่ทิศหรดี จัดเครื่องกระยาบวชมัชมัง ษา
หารเป็นเครื่องสังเวย
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ครั้นบ่าย 3 โมงเป็นนางอยู่ประจิมทิศ บูชาด้วยน้ำใสกระแจะน้ำมันหอม ทั้ง
แก้วแหวนโภชนาหาร
วันอังคาร
กรุงภาลีเป็นม้า เอาศีรษะไปทักษิณเอาเท้าไปอุดร ถ้าจะบูชาให้นั่งทิศอุดร
ครั้นเวลาเช้า 1 โมงกับ 12 นาที เป็ น ช้างอยู่ทิ ศอีสาน บูช าด้วยน้ ำใสหญ้ า
แพรกเป็นต้น
ครั้นเที่ยงเป็นวัวอยู่ทักษิณ บูชาด้วยน้ำใสแลสิ่งของต่าง ๆ
ครั้นบ่าย 1 โมงกับ 12 นาที เป็นมนุษย์อยู่หรดี บูชาด้วยน้ำใสแลโภชนาหาร
ครั้นบ่าย 2 โมงกับ 24 นาทีเป็นควายแก่อยู่ประจิม บูชาด้วยน้ำดำสรรพหญ้ า
ต่าง ๆ
ครั้น 1 ทุ่มกับ 12 นาทีเป็นโคอสุพราชอยู่พายัพ บูชาด้วยน้ำใสแลสรรพหญ้าต่าง ๆ
ครั้นเวลา 2 ทุ่มกับ 12 นาทีเป็นมนตรีอยู่อุดร บูชาด้วยน้ำใสแลเครื่องกระยา
บวชล้วนไปด้วยเครื่องดิบ ๆ ทั้งสิ้น
วันพุธ
กรุงภาลีเป็นวานร เอาศีรษะไปหรดีเอาเท้าไปอีสาน ถ้าจะบูชาให้นั่งข้างทิศอีสาน
ครั้นเวลาเช้า 1 โมงกับ 12 นาที เป็น มนตรีอยู่ทิศอีสาน ให้บูชาล้วนไปด้วย
เครื่องดิบ ๆ ทั้งสิ้น
วันพฤหัสบดี
กรุงภาลีเป็นชี เอาศีรษะไปทิศทักษิณเอาเท้าไปบูรพา ถ้าจะบูชาให้นั่งทิศบูรพา
ครั้นเวลาเช้า 1 โมงกับ 12 นาที เป็นพราหมณ์อยู่อีสาน ถ้าจะบูชาด้วยเครื่อง
กระยาบวช
ครั้นเวลาเช้า 2 โมงกับ 24 นาที เป็นพระอินทร์อยู่พายัพ ให้จัดเครื่องกระยา
บวชเป็นเครื่องสังเวย
ครั้นเวลาเช้า 4 โมงกับ 48 นาทีเป็ นวัวแดงอยู่อาคเนย์ ให้จัดเครื่องกระยา
บวชน้ำใสแลสรรพหญ้าต่าง ๆ ครั้นเวลาเที่ยงเป็นหงส์อยู่ทักษิณ บูชาด้วยข้าว
ครั้นบ่าย 1 โมงกับ 12 นาทีเป็นเสือเหลืองอยู่ทิศหรดี บูชาสรรพเครื่องดิบ ๆ
แลน้ำใสเป็นต้น
ครั้นเวลา 1 ทุ่มอยู่อุดร บูชาด้วยน้ำดำแลหญ้าปล้อง
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วันศุกร์
กรุงภาลีเป็นยักษ์ เอาศีรษะไปพายัพเอาเท้าไปอาคเนย์ ถ้าจะบูชาให้นั่งทิศอาคเนย์
ครั้น เวลาเช้ า 1 โมงกั บ 12 นาที เป็ น พระนารายณ์ บู ช าด้ ว ยเข้ า น้ ำ ถั่ว งา
น้ำอ้อยน้ำตาลแลน้ำใส
ครั้นเวลาเช้า 2 โมงกับ 24 นาทีเป็นพราหมณ์อยู่ทิศบูรพา บูชาด้วยน้ำใสแล
เครื่องกระยาบวช
ครั้นถึงเวลาเช้า 3 โมงกับ 36 นาทีเป็นครุฑราชอยู่ทิศอาคเนย์ บูชาด้วยเครื่อง
กระยาบวชดิบๆ สุกๆ แลน้ำใส
ครั้นเวลาบ่าย 1 โมงกับ 36 นาทีเป็นวานรอยู่ทิศทักษิณ บูชาด้วยเครื่องผลไม้
แลน้ำใส
ครั้นเวลาบ่าย 2 โมงกับ 12 นาที เป็นจระเข้อยู่ทิศหรดีให้จัดเครื่องโภชนาหาร
มาสังเวย
ครั้นเวลา 1 ทุ่มกับ 36 นาทีเป็นมังกรอยู่พายัพ ให้จัดเครื่องกระยาบวชเนื้อดิบ
วันเสาร์
กรุงภาลีเป็นพราหมณ์แลเป็นนก เอาศีรษะไปอุดรเอาเท้าไปทักษิณ บูชาด้วยปลาดิบ
ครั้นเวลาเช้า 1 โมงกับ 12 นาที เป็นราชสีห์อยู่ทิศอีสาน ถ้าจะบูชาให้บูชา
ตอนค่ำ จัดเครื่องดิบเป็นสังเวย
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1 ตำราขึ้นเรือนใหม่)

4.6 กรุงภาลีตามเดือน
กรุงภาลีตามเดือนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกลักษณะของกรุงภาลีตามเดือนแต่ละเดือน
ผู้วิจัยพบ 5 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เดือน 5 กรุงภาลีเป็นยักษ์นั่งทับอยู่
เดือน 6 กรุงภาลีเป็นนาคให้ทาน
เดือน 7 เป็นแรด เป็นเสือ เป็นหมีควาย
เดือน 8 เป็นเทพยดาให้ทาน
เดือน 9 เป็นจระเข้เล่นน้ำ
เดือน 10 เป็นอสูร
เดือน 11 เป็นเทพพญาธร เห็นแต่จะกิน เห็นแล้วเอามิได้
เดือน 12 เป็นพญาให้ทาน
เดือน 1 เป็นภานอน ดีแต่จะล้วงกิน
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เดือน 2 เป็นดาบสขาวให้ทาน
เดือน 3 เป็นเด็กน้อย
เดือน 4 เป็นนางเอามือชูทรัพย์ไว้ให้เป็นทาน
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
เดือน 5 กรุงภาลีเป็นยักษ์นงั่ อยู่ ให้เอา
เดือน 6 กรุงภาลีเป็นนาง(เอามิชุมาร)อยู่ ให้ทาน
เดือน 8 กรุงภาลีเป็นเทพดารักษาอุ้มอยู่ให้ทาน
เดือน 9 กรุงภาลีเป็นตะเข้ มันมิให้จะเป็นน้ำแล
เดือน (10) กรุงภาลีเป็นอสูร มันจะมิให้ มันจะล้วงกินแล้วมันจะหนีแล
เดือน 11 กรุงภาลีเป็นเพชรพญาธร มันให้เห็นแล้วมันพาหนีแล
เดือน 12 กรุงภาลีเป็นพญาขอให้ทานแล
เดือน 1 กรุงภาลีเป็น(ภานอน)จะร่อนกินแล
เดือน 2 กรุงภาลีเป็นปะขาวให้ท่านแล
เดือน 3 กรุงภาลีเป็นเด็กคะนองนักแล
เดือน 4 กรุงภาลีเป็นเทพดาให้ทานแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
เดือน 5 กรุงภาลีเป็นยักษ์นงั่ อยู่มันมิให้ไปสู่
เดือน 6 เป็นนางชูทรัพย์ให้ทานแล
เดือน 7 เป็นชีปะขาวเป็นควายเป็นแรดยืนอยู่มนั มิให้เอาทรัพย์ไปให้แล
เดือน 8 เป็นเทพารักษ์ชูทรัพย์ให้ทาน
เดือน 9 เป็นน้ำก็เป็น เป็นตะเข้แล
เดือน 10 เป็นอสูรเป็นปีศาจมันย้อนลงดินแลมันหนีไปเป็นน้ำแล
เดือน 11 เป็นพิทยาธรมันให้เห็นแล้วมันหนีไปถ้าของหนี
เดือน 12 ชีปะขาวชูทรัพย์ให้ทาน
เดือน 3 เป็นเด็กน้อยคะมันคะนองนัก
เดือน 4 เป็นชีปะขาวชูทรัพย์ให้ทาน
อันนี้กำเนิดกรุงภาลี ถ้าจะทำการสิ่งใดให้พิจารณาดูเถิด
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
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สิทธิการิยะ
เดือน 5 กรุงภาลีเป็นยักษ์นอนทับของไว้ ให้ข้าวบ่ายหน้าไปพายัพแล
เดือน 6 เป็นนาคราชชูของไว้ ให้ทานบ่ายหน้าหรดี ให้ข้าวบ่ายหน้าไปหนอุดร
เดือน 7 เป็นเสือ เป็น... เป็นช้าง เป็นแรด แลย่อมเหยียบของไว้ มิให้นอน
บ่ายหน้าไปบูรพาแล
เดือน 8 เป็นเทวดา เป็นราชสีห์ อุ้มของอยู่ ให้ท่านนอนบ่ายหน้าไปพายัพ ให้
ข้าวบ่ายหน้าไปทักษิณแล
เดือน 9 เป็นจระเข้มิให้แลยืนบ่ายหน้าไปหรดี
เดือน 10 เป็นอสูร กินเครื่องพลีให้
เดือน 11 เป็นพญาให้ทานแล้ว(เหวะณี)
เดือน 12 เป็นพญาให้ทานแล
เดือน 1 เป็นวานรลวงเล่นแล ทัง้ 4 เดือนนี้บ่ายหน้าทัง้ 8 ทิศ ให้ข้าวบ่ายหน้า
ไปหรดีแล
เดือน 2 เป็นเด็กน้อยอยู่เอามิได้
เดือน 3 เป็นเด็กน้อยอยู่เอามิได้
เดือน 4 เป็นพญา ให้ทานแก่คนทั้งหลาย บ่ายหน้าไปประจิม แลให้ข้าวบ่าย
หน้าไปอีสานแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
เดือน 5 กรุงภาลีเป็นยักษ์ธิราชถือศีล
เดือน 6 กรุงภาลีเป็นฤษีถือศีล
เดือน 7 กรุงภาลีเป็นเสือเป็นควายแลเป็นพราหมณ์ ใจเป็นอกุศล
เดือน 8 กรุงภาลีเป็นเทวดาถือศีล
เดือน 9 กรุงภาลีเป็นจระเข้ใจอกุศล
เดือน 10 กรุงภาลีเป็นอสูรใจมักกลับกลอก
เดือน 11 กรุงภาลีเป็นเพชรพญาธรใจเป็นอกุศล
เดือน 12 กรุงภาลีเป็นเทวดาใจเป็นกุศล มีแต่จะจำหน่ายทรัพย์ออกให้ท่าน
เดือน 1 กรุงภาลีเป็นวานร ใจเป็นมิจฉาทิฐิ ย่อมจะทำร้ายพระพุทธศาสนา
เดือน 2 กรุงภาลีเป็นราชสีห์ ย่อมจะมีความเมตตาสัตว์ ให้ทานสรรพสิ่งของ
ทั้งปวงแก่มนุษย์
เดือน 3 กรุงภาลีเป็นเด็กน้อยคะนอง
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เดือน 4 กรุงภาลีเป็นมนุษย์ ใจย่อมเป็นกุศล
เดือน 5 เดือน 7 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 3 ทั้ง 6 เดือนนี้กรุงภาลีใจ
ดุร้าย เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน 12 เดือน 2 เดือน 4 ทั้ง 6 เดือนนี้กรุงภาลีใจ
แผ่เพื่อเป็นกุศล มีความเมตตาจิตต่อมนุษย์ทั้งหลาย
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1 ตำราขึ้นเรือนใหม่)

จากเนื้อหาที่ปรากฏในตำราทั้ง 5 ลำดับ ผู้วิจัยสามารถสรุปลักษณะของกรุงภาลีตาม
เดือนได้ ดังนี้
ตารางที่ 37 ตารางสรุปลักษณะกรุงภาลีตามเดือน
เดือน
ตำราลำดับที่/ลักษณะของกรุงภาลี
3
5
6
10
5
ยักษ์
ยักษ์
ยักษ์
ยักษ์
นั่งทับอยู่
นั่งอยู่
นั่งอยู่
นอนทับของ
6
นาค
นาง
นางชูทรัพย์
นาคราช
ให้ทาน
ให้ทาน
ให้ทาน
7
แรด
ไม่พบข้อมูล
ชีปะขาว
เสือ
เสือ
ควาย
ช้าง
หมีควาย
แรด
แรด
เทพยดา

เทพยดา

มิให้เอาทรัพย์
เทพารักษ์

ให้ทาน

ให้ทาน

9

จระเข้
-

10

8

19
ยักษ์ธิราช
ถือศีล
ฤษี
ถือศีล
เสือ
ควาย
พราหมณ์
ใจอกุศล
เทวดา

ให้ทาน

เทวดา
ราชสีห์
-

ตะเข้
-

ตะเข้
-

จระเข้
-

จระเข้
ใจอกุศล

อสูร

อสูร

อสูร

อสูร

-

จะล้วงกิน

อสูร
ปีศาจ
จะย้อนลงดิน

กินเครื่องพลี

ใจกลับกลอก

ถือศีล
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ตารางที่ 37 ตารางสรุปลักษณะกรุงภาลีตามเดือน (ต่อ)
เดือน
ตำราลำดับที่/ลักษณะของกรุงภาลี
3
5
6
10
11
เทพพญาธร
เพชรพญาธร
พิทยาธร
พญา
จะกิน เอามิได้
พาหนี
จะหนี
ให้ทาน
12
1

พญา
ให้ทาน

พญา
ให้ทาน

ภานอน (วานร) ภานอน (วานร)
ดีแต่กิน
จะร่อนกิน

19
เพชรพญาธร
ใจอกุศล

ชีปะขาวชูทรัพย์
ให้ทาน

พญา
ให้ทาน

เทวดา
ใจกุศล ให้ทาน

ไม่พบข้อมูล
-

วานร
จะลวงเล่น

วานร
ใจมิจฉาทิฐิ

2

ดาบสขาว
ให้ทาน

ชีปะขาว
ให้ทาน

ไม่พบข้อมูล
-

เด็กน้อย
เอามิได้

ราชสีห์
เมตตา ให้ทาน

3

เด็กน้อย
-

เด็ก
คะนองนัก

เด็กน้อย
คะนองนัก

เด็กน้อย
เอามิได้

เด็กน้อย
คะนอง

4

นางเอามือชู
ทรัพย์
ให้ทาน

เทพยดา

ชีปะขาวชูทรัพย์

พญา

มนุษย์

ให้ทาน

ให้ทาน

ให้ทาน

ใจกุศล

พบลักษณะเพิ่มเติมในตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8ตำราปลูกเรือนและแผนที่ ) ระบุทิศที่
กรุงภาลีหันหน้า และระบุทิศที่จะให้ข้าวกรุงภาลี ดังนี้
ทิศที่กรุงภาลีหันหน้า ปรากฏใน
เดือน 6
ระบุทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
เดือน 7
ระบุทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
เดือน 8
ระบุทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
เดือน 9
ระบุทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
เดือน 1
ระบุทั้ง 8 ทิศ
เดือน 4
ระบุทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
ทิศที่จะให้ข้าวกรุงภาลี ปรากฏใน
เดือน 5
ระบุทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
เดือน 6
ระบุทิศอุดร (ทิศเหนือ)
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เดือน 8
ระบุทิศทักษิณ (ทิศใต้)
เดือน 1
ระบุทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
เดือน 4
ระบุทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
พบการบอกลักษณะดีและไม่ดีของกรุงภาลีตามเดือนในตำราลำดับที่ 19 ดังนี้
เดือน 5, เดือน 7, เดือน 9, เดือน 11 และเดือน 3 กรุงภาลีใจดุร้าย
เดือน 6, เดือน 8, เดือน 10, เดือน 12, เดือน 2 และเดือน 4 กรุงภาลีใจแผ่
เพื่อเป็นกุศล มีความเมตตาจิตต่อมนุษย์ทั้งหลาย
4.7 กรุงภาลีนอนตามวัน
กรุงภาลีนอนตามวันบอกถึงลักษณะการนอนของกรุงภาลีตามทิศ โดยแบ่งเป็นด้านศีรษะ
และด้านปลายเท้า พร้อมทั้งบอกทิศให้ข้าวกรุงภาลีตามวันด้วย ผู้วิจัยพบ 6 ข้อมูล ดังเนื้อหา
วัน 1 กรุงภาลีนอนเอาหัวไปอาคเนย์ ตีนไปประจิม เมื่อจะให้ข้าวแปรหน้าไปบูรพาแล
วัน 2 กรุงภาลีนอนเอาหัวไปทักษิณ ตีนไปพายัพ จะให้ข้าวแปรหน้าไปทักษิณแล
วัน 3 กรุงภาลีเอาหัวไปอาคเนย์ ตีนไปอุดรเมื่อจะให้ข้าว แปรหน้าไปอาคเนย์แล
วัน 4 เอาหัวไปหรดี ตีนไปอีสาน เมื่อจะให้ข้าว แปรหน้าไปประจิมแล
วัน 5 เอาหัวไปประจิม ตีนไปบูรพา เมื่อจะให้ข้าว แปรหน้าไปประจิมแล
วัน 6 เอาหัวไปพายัพ ตีนไปบูรพา เมื่อจะให้ข้าว แปรหน้าไปพายัพแล
วัน 7 กรุงภาลีนอนเอาหัวไปอุดร ตีนไปบูรภา เมื่อจะให้ข้าว แปรหน้าไปอุดรแล
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
วันอาทิตย์เอาหัวไปบูรพา จะให้ข้าวแปรหน้าไปบูรพา
วันจันทร์กรุงภาลีนอนเอาหัวไปอาคเนย์ เอาตีนไปพายัพ ไปให้ข้าวให้ปลายตีน
วันอังคาร นอนเอาหัวไปทักษิณ ตีนไปอุดร
วันพุธนอนเอาหัวไปหรดี ตีนไปอีสาน
วันพฤหัสบดี นอนเอาหัวไปประจิม ตีนไปบูรพา
วันศุกร์ นอนเอาหัวไปพายัพ ตีนไปอาคเนย์
วันเสาร์ นอนเอาหัวไปอุดร ตีนไปทักษิณ เมื่อจะให้ข้าวให้หนปลายตีนกรุงภาลีจึงรับเอาแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
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วันอาทิตย์กรุงภาลีนอนเอาหัวไปบูรพา จะให้ข้าวบ่ายหน้าไปบูรพา
วันจันทร์กรุงภาลีเอาหัวไปอาคเนย์ตีนไปพายับ
วันอังคารเอาหัวไปทักษิณตีนไปอุดอน
วันพุธเอาหัวไปหรดีตีนไปอีสาน
วันพฤหัสเอาหัวไปประจิมตีนไปบูรพา
วันศุกร์เอาหัวไปพายัพ
วันเสาร์กรุงภาลีเอาหัวไปอุดรตีนไปทักษิณแล ถ้าจะให้ข้าวกรุงภาลีให้ข้าวปลายตีนบ่าย
หน้าไปหัวแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
วันอาทิตย์กรุงภาลีนอนเอาหัวไปอาคเนย์ตีนไปประจิม เมื่อจะให้เข้าแปรหน้าบูรพา
วันจันทร์กรุงภาลีนอนเอาหัวไปทักษิณตีนไปอาคเนย์ เมื่อจะให้ข้าวแปรหน้าไปทักษิณ
วันอังคารกรุงภาลีนอนเอาหัวไปอาคเนย์ ตีนไปอุดร เมื่อจะให้ข้าวแปรหน้าอาคเนย์
วันพุธกรุงภาลีนอนเอาหัวไปหรดี ตีนไปอีสาน เมื่อจะให้ข้าวแปรหน้าไปประจิม
วันพฤหัสกรุงภาลีนอนเอาหัวไปอุดร ตีนบูรพา
วันศุกร์กรุงภาลีนอนเอาหัวไปพายับ ตีนอาคเนย์
วันเสาร์กรุงภาลีนอนเอาหัวไปอุดรตีนไปทักษิณ
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
วันอาทิตย์กรุงภาลีนอนเอาหัวไปบูรพา อย่าให้ข้าวบ่ายหน้าไปบูรพา
วันจันทร์กรุงภาลีเอาหัวไปอาคเนย์ ตีนไปพายัพ
วันอังคารเอาหัวไปทักษิณ ตีนไปอุดร
วันพุธหัวไปหรดี ตีนไปอีสาน
วันพฤหัสบดีเอาหัวไปประจิม ตีนไปบูรพา
วันศุกร์เอาหัวพายัพ ตีนไปอาคเนย์
วันเสาร์เอาหัวไปอุดร ตีนไปทักษิณ
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
กรุงภาลี วันอาทิตย์ กรุงภาลีนอนเอาหัวไปบูรพา ถ้าจะให้ข้าว บ่ายหน้าไปข้างบน
วันจันทร์ กรุงภาลีนอนเอาหัวไปอาคเนย์ ตีนไปพายัพ
วันอังคาร กรุงภาลีหัวไปทักษิณ ตีนไปอุดร
วันพุธ กรุงภาลีเอาหัวไปหรดี ตีนไปอีสาน
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วันพฤหัสบดี กรุงภาลีนอนเอาหัวไปประจิม ตีนไปบูรพา
วันศุกร์ กรุงภาลีนอนเอาหัวไปพายัพ ตีนไปอาคเนย์
วันเสาร์ กรุงภาลีนอนเอาหัวไปอุดร ตีนไปอาคเนย์
ตำราลำดับที่ 12 (389 มัด 35 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้ อ หาที่ ป รากฏในตำราทั้ ง 6 ลำดั บ ผู้ วิ จั ย จำแนกเนื้ อ หาออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ
ลักษณะศีรษะของกรุงภาลีตามทิศ ลักษณะปลายเท้าของกรุงภาลีตามทิศ และทิศการให้ข้าวกรุงภาลี
ดังนี้
ตารางที่ 38 ลักษณะศีรษะของกรุงภาลีตามทิศ
วัน
ตำราลำดับที่/ลักษณะศีรษะของกรุงภาลีตามทิศ
3
5
6
8
10
12
อาทิตย์
อาคเนย์
บูรพา
บูรพา
อาคเนย์
บูรพา
บูรพา
จันทร์
ทักษิณ
อาคเนย์
อาคเนย์
ทักษิณ
อาคเนย์
อาคเนย์
อังคาร
อาคเนย์
ทักษิณ
ทักษิณ
อาคเนย์
ทักษิณ
ทักษิณ
พุธ
หรดี
หรดี
หรดี
หรดี
หรดี
หรดี
พฤหัสบดี ประจิม
ประจิม
ประจิม
อุดร
ประจิม
ประจิม
ศุกร์
พายัพ
พายัพ
พายัพ
พายัพ
พายัพ
พายัพ
เสาร์
อุดร
อุดร
อุดร
อุดร
อุดร
อุดร
จากข้อมูลลักษณะศีรษะของกรุงภาลีตามทิศ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
วันอาทิตย์
ปรากฏทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)ในตำราลำดับ
ที่3 และลำดับที่ 8
ปรากฏทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) ในตำราลำดับที่ 5, 6,
10 และลำดับที่ 12
วันจันทร์
ปรากฏทิศทักษิณ (ทิศใต้) ในตำราลำดับที่ 6 และตำรา
ลำดับที่ 8
ปรากฏทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ในตำราลำดับ
ที่ 5, 6, 10 และลำดับที่ 12
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วันอังคาร

ปรากฏทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ในตำราลำดับ
ที่ 3 และตำราลำดับที่ 8
ปรากฏทิศทักษิณ (ทิศใต้) ในตำราลำดับที่ 5, 6, 10 และ
ตำราลำดับที่ 12
วันพุธ
ปรากฏทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) ในตำราทั้ง 6 ลำดับ
วันพฤหัสบดี
ปรากฏทิศประจิม (ทิศตะวันตก) ในตำราลำดับที่ 3, 5, 6,
10 และตำราลำดับที่ 12
ปรากฏทิศอุดร (ทิศเหนือ) ในตำราลำดับที่ 8
วันศุกร์
ปรากฏทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ในตำราทั้ง 6
ลำดับ
วันเสาร์
ปรากฏทิศอุดร (ทิศเหนือ) ในตำราทั้ง 6 ลำดับ
ตารางที่ 39 ลักษณะปลายเท้าของกรุงภาลีตามทิศ
วัน
ตำราลำดับที่/ลักษณะปลายเท้าของกรุงภาลีตามทิศ
3
5
6
8
10
12
อาทิตย์
ประจิม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ประจิม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
จันทร์
พายัพ
พายัพ
พายัพ
อาคเนย์
พายัพ
พายัพ
อังคาร
อุดร
อุดร
อุดร
อุดร
อุดร
อุดร
พุธ
อีสาน
อีสาน
อีสาน
อีสาน
อีสาน
อีสาน
พฤหัสบดี บูรพา
บูรพา
บูรพา
บูรพา
บูรพา
บูรพา
ศุกร์
บูรพา
อาคเนย์
พายัพ
อาคเนย์
อาคเนย์
อาคเนย์
เสาร์
อุดร
ทักษิณ
ทักษิณ
ทักษิณ
ทักษิณ
อาคเนย์
จากข้อมูลลักษณะปลายเท้าของกรุงภาลีตามทิศ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
วันอาทิตย์
ปรากฏทิศประจิม (ทิศตะวันตก) ในตำราลำดับที่ 3
ไม่ปรากฏข้อมูลในตำราลำดับที่ 5, 6, 8, 10, และตำรา
ลำดับที่ 12
วันจันทร์
ปรากฏทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ในตำราลำดับ
ที่ 3, 5, 6, 10 และตำราลำดับที่ 12
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วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

วันเสาร์

ปรากฏทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ในตำราลำดับ
ที่ 8
ปรากฏทิศอุดร (ทิศเหนือ) ในตำราทั้ง 6 ลำดับ
ปรากฏทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ในตำราทั้ง 6
ลำดับ
ปรากฏทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) ในตำราทั้ง 6 ลำดับ
ปรากฏทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) ในตำราลำดับที่ 3
ปรากฏทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ในตำราลำดับ
ที่ 5, 8, 10 และตำราลำดับที่ 12
ปรากฏทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ในตำราลำดับ
ที่ 6
ปรากฏทิศอุดร (ทิศเหนือ) ในตำราลำดับที่ 3
ปรากฏทิศทักษิณ (ทิศใต้) ในตำราลำดับที่ 5, 6, 8 และ
ตำราลำดับที่ 10
ปรากฏทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ในตำราลำดับที่
12

ตารางที่ 40 ทิศการให้ข้าวกรุงภาลี
วัน
ตำราลำดับที่/ทิศการให้ข้าวกรุงภาลี
3
5
6
8
10
อาทิตย์
บูรพา
บูรพา
บูรพา
บูรพา
บูรพา
จันทร์
ทักษิณ
ปลายตีน ไม่ระบุ
ทักษิณ
ไม่ระบุ
(ทิศเหนือ)
อังคาร
อาคเนย์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
อาคเนย์
ไม่ระบุ
พุธ
ประจิม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ประจิม
ไม่ระบุ
พฤหัสบดี ประจิม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ศุกร์
พายัพ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
เสาร์
อุดร
ปลายตีน ปลายตีน ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
(ทิศเหนือ) (ทิศเหนือ)

12
ทิศด้านบน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
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จากข้อมูลลักษณะทิศการให้ข้าวกรุงภาลี ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
วันอาทิตย์
ปรากฏทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) ในตำราลำดับที่ 3, 5, 6,
8 และตำราลำดับที่ 10
ปรากฏทิศด้านบน ในตำราลำดับที่ 12
วันจันทร์
ปรากฏทิศทักษิณ (ทิศใต้) ในตำราลำดับที่ 3 และตำรา
ลำดับที่ 8
ปรากฏทิศปลายตีน (ทิศเหนือ) ในตำราลำดับที่ 5
ไม่ระบุขอ้ มูลในตำราลำดับที่ 6, 10 และตำราลำดับที่ 12
วันอังคาร
ปรากฏทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ในตำราลำดับ
ที่ 3 และตำราลำดับที่ 8
ไม่ปรากฏข้อมูลในตำราลำดับที่ 5, 6, 10 และตำราลำดับที่
12
วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

ปรากฏทิศประจิม (ทิศตะวันตก) ในตำราลำดับที่ 3 และ
ตำราลำดับที่ 8
ไม่ปรากฏข้อมูลในตำราลำดับที่ 5, 6, 10 และตำราลำดับที่
12
ปรากฏทิศประจิม (ทิศตะวันตก) ในตำราลำดับที่ 3
ไม่ปรากฏข้อมูล ในตำราลำดับที่ 5, 6, 8, 10 และตำรา
ลำดับที่ 12
ปรากฏทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ในตำราลำดับ
ที่ 3
ไม่ปรากฏข้อมูล ในตำราลำดับที่ 5, 6, 8, 10 และตำรา
ลำดับที่ 12
ปรากฏทิศอุดร (ทิศเหนือ) ในตำราลำดับที่ 3, 5 และ
ตำราลำดับที่ 6
ไม่ปรากฏข้อมูลในตำราลำดับที่ 8, 10 และตำราลำดับที่
12
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4.8 กรุงภาลีนอนตามเดือน
กรุงภาลีนอนตามเดือนบอกถึงลักษณะการนอนของกรุงภาลีตามทิศ พร้อมทั้งบอกทิศให้
ข้าวกรุงภาลีตามเดือนด้วย ผู้วิจัยพบ 3 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เดือน 5 กรุงภาลีนอนเอาหัวไปทักษิณ ถ้าจะให้ข้าว แปรหน้าไปพายัพจึงเสวยแล
เดือน 6 กรุงภาลีนอนเอาไปอาคเนย์ เมื่อจะให้ข้าวแปรหน้าไปทักษิณแล
เดือน 8 กรุงภาลีนอนเอาหัวไปพายัพ เมื่อจะให้ข้าวแปรหน้าไปทักษิณแล
เดือน 9 กรุงภาลีลุกขึ้นยืนเอาหัวนอนไปทั้ง 8 ทิศ จะให้ข้าวกรุงภาลีให้แปรหน้า
ไปหนประจิมจึงสังเวยแล
เดือน 10 อยู่ทั้งแปดทิศ เมื่อให้ข้าวแปรหน้าไปหรดีแล
เดือน 11 อยู่ตีนผู้ขุดหลุมแล บ่ายหน้าไปหนหรดีแล
เดือน 12 อยู่อากาศ ปลูกศาลเพียงหัว เมื่อจะให้ข้าว แปรหน้าไปหนหรดีแล
เดือน 1 กรุงภาลีแปรหน้าไปหนอีสาน ผู้จะให้ข้าวแปรหน้าไปหนหรดีแล
เดือน 2 เอาไปอีสาน เมื่อจะให้ข้าว แปรหน้าไปอาคเนย์แล
เดือน 3 เอาไปบูรพา เมื่อจะให้ข้าว แปรหน้าไปอาคเนย์แล
เดือน 4 เอาหัวไปอาคเนย์ เมื่อจะให้ข้าว แปรหน้าไปอีสานแล
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
เดือน 5 บ่ายหน้าไปพายัพ เมื่อจะให้ข้าว แปรหน้าอีสาน
เดือน 6 บ่ายหน้าไปหรดี เมื่อจะให้ข้าว แปรหลังไปอยู่อุดรแล
เดือน 7 นั่งบ่ายหน้าไปประจิม เมื่อจะให้ข้าว บ่ายหน้าไปบูรพา
เดือน 8 นั่งบ่ายหน้าไปพายัพ เมื่อจะให้ข้าว ให้แปรหน้าไปทักษิณ
เดือนเก้าลุกขึ้นยืน 8 ทิศ ทั่วจักรวาลนี้ ผู้ใดจะให้ข้าว แปรหน้าไปหรดี 8 ทิศนั้นแล
เดือน 1 กรุงภาลีเอาหัวไปอีสาน เมื่อจะให้ข้าวให้แปรหลังไปอุดร แปรหน้าไปหรดี
กรุงภาลีเอาแล
เดือน 2 กรุงภาลีนอนบ่ายหน้าไปไปอีสาน เมื่อจะให้ข้าว ให้แปรหลังไปอาคเนย์
เดือน 3 กรุงภาลีนอนแปรหน้าไปบูรพา เมื่อจะให้ข้าวให้แปรหลังไปอาคเนย์
เดือน 4 บ่ายหน้าไปอาคเนย์ เมื่อจะให้ข้าว แปรหน้าไปอีสาน
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
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เดือน 5 กรุงภาลีนอนบ่ายหน้าไปทักษิณจะให้ข้าวแปรหลังไปพายับ
เดือน 6 กรุงภาลีนั่งเอาหน้าไปหรดี จะให้ข้าวแปรหน้าไปหนอุดร
เดือน 7 นั่งบ่ายหน้าไปหนประจิม จะให้ข้าวแปรหลังไปหนบูรพาแล
เดือน 8 บ่ายหน้าไปพายับจะให้ข้าวแปรหลังไปทักษิณ
เดือน 9 ลุกขึ้นยืนทั้งแปดทิศ จะให้ข้าวบ่ายหน้าไปทักษิณหรดี
เดือน 1 กรุงภาลีนอนเอาหัวไปข้างอีสาน เมื่อจะให้ข้าวแปรหลังไปหนอุดร
แปรหน้าไปหรดี
เดือน 2 กรุงภาลีนอนบ่ายหน้าไปหนอีสานให้ข้าวแปรหลังไปหนอาคเนย์
เดือน 3 กรุงภาลีนอนแปรหน้าไปหนบูรพาให้ข้าวหลังไปอาคเนย์แล
เดือน 4 กรุงภาลีนอนบ่ายหน้าไปอาคเนย์ จะให้ข้าวบ่ายหน้าไปหนอีสาน
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
จากเนื้อหาที่ปรากฏในตำราทั้ง 3 ลำดับ ผู้วิจัยจำแนกเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ
ลักษณะของกรุงภาลีตามทิศ และทิศการให้ข้าวกรุงภาลี ดังนี้
ตารางที่ 41 ลักษณะของกรุงภาลีตามทิศ
เดือน
ตำราลำดับที่/ลักษณะของกรุงภาลีตามทิศ
3
5
6
5
นอนเอาหัวไปทิศทักษิณ
หันหน้าไปทิศพายัพ
นอนหันหน้าไปทิศทักษิณ
6
นอนหันไปทิศอาคเนย์
หันหน้าไปทิศหรดี
นั่งหันหน้าไปทิศหรดี
7
ไม่พบข้อมูล
หันหน้าไปทิศประจิม
นั่งหันหน้าไปทิศประจิม
8
นอนเอาหัวไปทิศพายัพ
หันหน้าไปทิศพายัพ
หันหน้าไปทิศพายัพ
9
ลุกยืน หัวอยู่ทั้ง 8 ทิศ
ลุกยืน หัวอยู่ทั้ง 8 ทิศ
ลุกยืน หัวอยู่ทั้ง 8 ทิศ
10
อยู่ทั้ง 8 ทิศ
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
11
อยู่เท้าผู้ขุดหลุม
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
12
อยู่อากาศ
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
1
หันหน้าไปทิศอีสาน
หันศีรษะไปทิศอีสาน
นอนเอาหัวไปทิศอีสาน
2
หันหน้าไปทิศอีสาน
หันศีรษะไปทิศอีสาน
นอนหันหน้าไปทิศอีสาน
3
หันหน้าไปทิศบูรพา
หันหน้าไปทิศบูรพา
นอนหันหน้าไปทิศบูรพา
4
หันหน้าไปทิศอาคเนย์
หันหน้าไปทิศอาคเนย์
หันหน้าไปทิศอาคเนย์
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จากตารางสรุปข้อมูลลักษณะของกรุงภาลีตามทิศ ผู้วิจัยสรุปข้อมูลได้ ดังนี้
พบข้อมูลเหมือนกันทั้งหมด 6 เดือน ได้แก่
เดือน 8
กรุงภาลีนอนหันหน้าไปทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
เดือน 9
กรุงภาลีอยู่ที่ 8 ทิศ
เดือน 1
กรุงภาลีนอนหันหน้าไปทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
เดือน 2
กรุงภาลีนอนหันหน้าไปทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
เดือน 3
กรุงภาลีนอนหันหน้าไปทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
เดือน 4
กรุงภาลีนอนหันหน้าไปทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
พบข้อมูลเหมือนกัน 2 ข้อมูล พบทั้งหมด 3 เดือน ได้แก่
เดือน 5
กรุงภาลีนอนหันหน้าไปทิศทักษิณ (ทิศใต้) พบในตำราลำดับที่ 3
และตำราลำดับที่ 6
กรุงภาลีนอนหันหน้าไปทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) พบใน
ตำราลำดับที่ 5
เดือน 6
กรุงภาลีนอนหันหน้าไปทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) พบในตำรา
ลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 6
กรุงภาลีนอนหันหน้าไปทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) พบใน
ตำราลำดับที่ 3
เดือน 7
กรุงภาลีนอนหันหน้าไปทิศประจิม (ทิศตะวันตก) พบในตำราลำดับ
ที่ 5 และตำราลำดับที่ 6
ไม่พบข้อมูลในตำราลำดับที่ 3
พบข้อมูล 1 ข้อมูล พบทั้งหมด 3 เดือน ได้แก่
เดือน 10
กรุงภาลีอยู่ทั้ง 8 ทิศ พบในตำราลำดับที่ 3
ไม่พบข้อมูลในตำราลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 6
เดือน 11
กรุงภาลีอยู่เท้าผู้ขุดหลุม พบในตำราลำดับที่ 3
ไม่พบข้อมูลในตำราลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 6
เดือน 12
กรุงภาลีอยู่ที่อากาศ พบในตำราลำดับที่ 3
ไม่พบข้อมูลในตำราลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 6
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ตารางที่ 42 ทิศการให้ข้าวกรุงภาลี
เดือน
ตำราลำดับที่/ลักษณะของกรุงภาลีตามทิศ
3
5
6
5
หันหน้าไปทิศพายัพ
หันหน้าไปทิศพายัพ
หันหลังไปทิศพายัพ
6
หันหน้าไปทิศทักษิณ
หันหลังไปทิศอุดร
หันหน้าไปทิศอุดร
7
ไม่พบข้อมูล
หันหน้าไปทิศบูรพา
หันหลังไปทิศบูรพา
8
หันหน้าไปทิศทักษิณ
หันหน้าไปทิศทักษิณ
หันหลังไปทิศทักษิณ
9
หันหน้าไปทิศประจิม
หันหน้าไปทิศหรดี
หันหน้าไปทิศหรดี/ทักษิณ
10
หันหน้าไปทิศหรดี
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
11
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
12
หันหน้าไปทิศหรดี
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
1
หันหน้าไปทิศหรดี
หันหลังไปทิศอุดร
หันหลังไปทิศอุดร
หันหน้าไปทิศหรดี
หันหน้าไปทิศหรดี
2
หันหน้าไปทิศอาคเนย์
หันหลังไปอาคเนย์
หันหน้าไปทิศอีสาน
หันหลังไปอาคเนย์
3
หันหน้าไปทิศอาคเนย์
หันหลังไปทิศอาคเนย์
หันหน้าไปทิศบูรพา
หันหลังไปอาคเนย์
4
หันหน้าไปทิศอีสาน
หันหน้าไปทิศอีสาน
หันหน้าไปทิศอีสาน
จากตารางสรุปข้อมูลลักษณะทิศการให้ข้าวกรุงภาลี จะเห็นได้ว่าตำราแต่ละลำดับมีการ
กำหนดทิศโดยไม่ได้กำหนดเพียงแค่ทิศที่หันหน้าเข้าเพื่อบูชากรุงภาลี แต่ยังมีการกำหนดทิศที่หันหลัง
แล้วจึงบูชาตามทิศ แม้ตำราแต่ละลำดับจะปรากฏทิศเหมือนกัน แต่ลักษณะการหันหน้าหรือหันหลัง
ทำให้เนื้อหามีลักษณะที่แตกต่างกันตามข้อมูลที่ปรากฏในตาราง
4.9 คาถาอัญเชิญกรุงภาลี
คาถาอัญเชิญกรุงภาลีมีเนื้อหาบอกถึงคาถาที่ใช้อัญเชิญกรุงภาลีให้มารับสิ่งของเครื่อง
บูชาต่าง ๆ ผู้วิจัยพบ 4 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ปทฺธมุตฺตโร จบูรภา ย อาคเนยฺเยจเรวตฺโต ทกฺขีเนกสฺลโทพุทฺโธเนหรขีเย
จสุมตลา ปชฺผิมฺเมพฺวทฺทลกฺข จภยฺยเภจเมธกโร อุตฺตเรสากฺยมุนิเจวอิ สาเทสรนํกโร
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พระคาถาว่า 3 ที อัญเชิญกรุงภาลีแล
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
พุทธวรุจปุรภายังอาตเน เยจเรวตฺเตา ทกฺขิเนกสฺสเทาพุทฺเธาเนวหรฑิเยจ
สุมํตเลา อันบูชากรุงภาลีมายอัก มอบสังเวยกระยาบูชาธูปเทียนฉวาลา อัญเชิญกรุงภา
ลีมาเอาเหล้าเอากล้วยอ้อยข้าวถั่วงา ตูให้บูชาถวาย
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ข้างขึ้นให้หงายบัตร ข้างแรมให้คว่ำบัตรทำบัตร 9 บัตรแล้ว ปถฺทปัตฺตโร จน
จบพระคาถานี้ว่า 3 จบอัญเชิญกรุงภาลีนั้น กปเตปกปเตปกป เขียนใส่ให้ไส้เทียนตาม
ถวายแก่แก่กรุงภาลีเถิด ยันต์นี้รองบัตรให้ข้าวแก่กรุงภาลีแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
ถ้าจะเข้ากรุงภาลีให้เข้าข้างปลายตีน บ่ายหน้าไปหัวนอนแล ปัททะมุตะโรจะ
บูรพายัง อาคไนยเยจะเรวัตโต ทัคคิเนกัศโปพุทโธ 3 คาบ อัญ เชิญ กรุงภาลีมาเอา
เหล้าข้าวกล้วยอ้อยถั่วงา ตูข้าจะถวายแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

4.10 ที่อยู่อุจาด 10 ประการ
ที่อยู่อุจาด 10 ประการมีเนื้อหาบอกถึงลักษณะที่อยู่ที่มีลักษณะไม่ดี ทำให้เจ้าเรือนอายุ
สั้น ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าอยู่ชอบทิศ พี่น้องก็ดีคนอื่นก็ดีศัตรูก็ดี แม้นเข้าจะทำร้ายก็ดีแก่เราก็ดี เขา
จะฉิบหายเอง ไม้นั้นดีสารพัดกัน ไม้ก็...รุนีการแล
ถ้าอยู่ที่สูงป่ายไปหนบูรพาเป็นอุจาด
น้ำไหลหนบูรพาเป็นอุจาด 2
ทำประตูทรง....หนอุดรเป็นอุจาด 6
ถ้าจะทำประตูทรงเตาไฟเป็นอุจาด 7
ถ้าไม้ใหญ่ปลูกใกล้ 12 วา ที่สูง 15 วา สระน้ำไหล (สะพรังน้ำ) 11 วา
ถ้าผิจะตั้งบ้านให้ดีทำตามดังกล่าวมานี้เถิดแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
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ท้าวกรุงภาลีถามนางพระธรณีว่าเหตุมนุษย์อายุสังขารมิยืนถึงร้อยปี แลตาย
ด้วยเหตุประการใด แลนางพระธรณี เฉลยว่ามิดังนี้ จึงว่าอายุมิยืนแลตายเพื่อเหตุว่า
มนุษย์ทั้งหลายทำที่อยู่ที่กินนั้นอยู่ที่อุจาดนั้นมี 10 ประการแล
ประการ 1 ถ้าที่สูงหนบูรพา แลต่ำประจิมชื่ออุจาดเคารพ 1
ถ้าว่าน้ำไหลแต่บูรพามาประจิมชื่ออุจาดเคารพ 2
ทำประตูตรงที่นอนชื่อว่าอุจาดเคารพ 3
ทำประตูกลางทักษิณชื่ออุจาดเคารพ 4
ทำประตูกลางอุดรชื่ออุจาดเคารพ 5
ทำประตูตรงเตาไฟชื่ออุจาดเคารพ 6
ทำประตูแฝงเสาชื่ออุจาดเคารพ 7
ถ้าปลูกเรือนเอาปลายไม้ลงดินชือ่ อุจาดเคารพ 8
ถ้าปลูกเรือนต่ำทักษิณชื่ออุจาดเคารพ 9
ถ้าปลูกเรือนเอาปลายไม้แลต้นไม้มาต่อกัน เอาปลายต่อปลายเอาต้นต่อต้น
ด้วยกัน
อนึ่งถ้าต่อไม้อยู่ใต้ถุนชื่ออุจาดเคารพ 10 ประการมิดีเลย
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1 ตำราขึ้นเรือนใหม่)

5.พระภูมิ พระภูมิ หมายถึง เทพารักษ์ประจำพื้นที่และสถานที่หรือเรียกว่าพระภูมิเจ้าที่
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 811) เนื้อหาเรื่องพระภูมิเจ้าที่ส่วนใหญ่ที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนมักเป็น
ลักษณะในการบูชาพระภูมิเจ้าที่ตามลักษณะต่าง ๆ เช่น การดูพระภูมิตามเดือน การดูทิศที่พระภูมิ
นอนตามวันและตามเดือน พร้อมทั้งกำหนดวิธีในการบูชาพระภูมิ
ผู้วิจัยพบข้อมูลเนื้ อหาเกี่ยวกับพระภูมิในตำราปลูกเรือนจำนวนทั้งสิ้น 11 เล่ม โดยมี
เนื้อหาที่พบ 9 เรื่อง ดังนี้
ตารางที่ 43 ตารางจำแนกเนื้อหาพระภูมิ
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
3 4 5 6 8 9 10 13 14 17 19
กำเนิดพระภูมิ
-  -  - 
 คนใช้ของพระภูมิ
-  -  - 
 คาถาบูชาพระภูมิ/
-  พระธรณี
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ตารางที่ 43 ตารางจำแนกเนื้อหาพระภูมิ (ต่อ)
เนื้อหาที่พบ
3 4 5
พระภูมิตามเดือน
พระภูมินอนตามวัน
  พระภูมินอนตามเดือน -  
บูชาพระภูมิ
ขุดหลุมบูชาพระภูมิ
- 
ให้ข้าวพระภูมิเจ้าที่
-  -

6


-

ตำราลำดับที่
8 9 10
 -  - 

13

-

14

-

17

-

19


-

5.1 กำเนิดพระภูมิ
การกำเนิดพระภูมิ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกประวัติและที่มาของพระภูมิ พร้อมทั้งบอก
ลักษณะของพระภูมิว่ามีทั้งหมดด้วยกันกี่คน ผู้วิจัยพบ 4 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ พระอาจารย์ทา่ นกล่าวไว้ให้รู้จักกำเนิดพระภูมิเจ้าเป็นพ่อพระภูมิ
ชื่อท้าวโกสราช แม่พระภูมชิ ื่อนางสินทุก มีลูก 9 คน จึงตัง้ ไว้ให้เป็นปลัดพญากรุงภาลี
แล ถ้าแลผู้ใด ก็ให้ออกชื่อพระภูมิคนนั้นก่อนเถิด
พระภูมิเรือนชื่อพระชัยมงคล
พระภูมินาชื่อพระลานธรรมโหรา
พระภูมิหัวกระไดชื่อพระนครราช
พระภูมิสวนชื่อธรรมิกราช
พระภูมิโรงบ่าวสาวชื่อพระคนธรรพ์
พระภูมิวัดชื่อพระทาสธารา
พระภูมิคอกวัวชื่อเทวเถร (พระเทเพน)
พระภูมิลานชื่อว่าพระชัยมงคล
พระภูมิยุ้งข้าวชื่อพระไชยกระสบ (พระชัยศพณ์)
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4ตำราปลูกเรือน)
สิทธิการิยะ อาจารย์ทา่ นกล่าวไว้ให้รู้จักต่อเดชคุณเจ้าที่แลพ่อพระภูมิชื่อท้าว
โศกราช แม่พระภูมิชื่อนางสินทุก มีลูก 9 คนจงทั้งให้เป็นรักษ์กรุงภาลี ถ้าผู้ใดจะทำการ
อันใดก็ดี ให้ชื่อพระภูมิ
พระภูมิคนสวนแลพระภูมิเรือนชื่อพระชัยมงคล
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พระภูมิม้าชื่อพระธรรมโหรา
พระภูมิบ้านชื่อนครราช
พระภูมิสวรรค์ชื่อพระธรรมราช
พระภูมิโรงบ่าวสาวชื่อพระคนธรรพ์
พระภูมิวัดชื่อพระทศธารา
พระภูมิคอกวัวคอกควายชื่อว่าภูมิ
พระภูมิร้านชื่อ
พระภูมิยุ้งข้าวชื่อพระชัยศพณ์
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
สิทธิการิยะ อาจารย์ทา่ นกล่าวไว้ให้บุคคลทั้งหลายรู้จักกำเนิดพระภูมิเจ้าที่ว่า
ชื่อไร แม่ชื่อไร พ่อพระภูมิชื่อไร พ่อพระภูมิชื่อท้าวโสกะราช แม่ชื่อนางสินทุก นางยังมี
ลูก 8 คนด้วยกัน จึงตัง้ ไว้เป็นปลัดพญากรุงภาลี แลผู้จะทำการอันใด ๆ ก็ดี ให้ออกชื่อ
พระภูมิคนนั้นก่อนเถิด
พระภูมิเรือนชื่อพระชัยมงคลแล
พระภูมิม้าชื่อพระภูมิโหราแล
พระภูมิหัวกระไดชื่อพระนครราชแล
พระภูมิสวนชื่อพระภูมิธรรมธิราชแล
พระภูมิโรงบ่าวสาวชื่อพระคนธรรพ์แล
พระภูมิวัดชื่อพระทาศทาราแล
พระภูมิคอกวัวชื่อพระเทเพนแล
พระภูมิยุ้งข้าวชื่อพระชัยกระสบแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
สิทธิการิยะ อาจารย์ทา่ นกล่าวไว้ให้รู้จักพระภูมิเท่านี้ บิดาพระภูมิชื่อท้าว
ศักราช มารดาพระภูมชิ ื่อนางสนัดทุกแล มีบุตร 9 คนด้วยกัน จึงตั้งให้เป็นปลัดกรุงภาลี
ถ้าจะทำการสิ่งใด ๆ ก็ดี ให้ออกชื่อพระภูมิองค์นั้นแล
พระภูมิเจ้าเรือนชื่อว่าพระไชยมงคล
พระภูมินาชื่อว่าพระธรรมโหรา
พระภูมิหัวบันไดชื่อว่าพระกรณราช
พระภูมิสวนชื่อว่าพระธรรมธิราช
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พระภูมิโรงบ่าวสาวชื่อว่าพระคนทัน
พระภูมิวัดชื่อว่าพระธาตุถาราม
พระภูมิคอกวัวชื่อว่าพระกาเคาเพน
พระภูมิลานชื่อว่าพระไชยมงคล
พระภูมิยุ้งข้าวชื่อว่าพระไชยกะสบ
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1 ตำราขึ้นเรือนใหม่)

จากข้อมู ล ที่ ป รากฏพบว่า ตำราทั้ ง 4 ลำดั บ มีเนื้อ หาที่ ค ล้ ายคลึ งกั น กล่ าวคื อมี การ
กล่าวถึงประวัติของพระภูมิอย่างครบถ้าน มีการระบุชื่อบิดาและมารดาของพระภูมิ มีการระบุว่าหาก
จะกระทำการใด ๆ ก็ให้ออกชื่อ บอกชื่อ หรือพูดชื่อพระภูมิประจำลักษณะต่าง ๆ ก่อน
ตำราทั้ง 4 ลำดับมีการระบุชื่อบิดาและมารดาของพระภูมิที่คล้ายคลึงกัน ชื่อบิดาคือชื่อ
ท้าวโกสราช, ท้าวโศกราช, ท้าวโสกะราช และท้าวศักราช ชื่อมารดาคือชื่อนางสินทุกและนางสนัดทุก
มีการระบุจำนวนบุตรหรือจำนวนพระภูมิที่ 9 คน ยกเว้นตำราลำดับที่ 10 มีการระบุว่าท้าวโสกะราช
และนางสินทุกมีลูก 8 คน พร้อมกำหนดหน้าที่ของพระภูมิแต่ละคนไว้ ผู้วิจัยสรุปข้อมูลพระภูมิตาม
ลักษณะต่าง ๆ ได้ ดังนี้
ตารางที่ 44 ตารางสรุปลักษณะพระภูมิ
ลักษณะพระภูมิ
ตำราลำดับที่/ชื่อพระภูมิ
3
8
10
19
พระภูมิเรือน
พระชัยมงคล
พระชัยมงคล
พระชัยมงคล
พระไชยมงคล
พระภูมิหัวกระได
พระนครราช
พระนครราช
พระนครราช
พระกรณราช
พระภูมิโรงบ่าวสาว
พระคนธรรพ์
พระคนธรรพ์
พระคนธรรพ์
พระคนทัน
พระภูมิคอกวัว/ควาย พระเทวเถร
ภูมิ
พระเทเพน
พระกาเคาเพน
พระภูมิยุ้งข้าว
พระไชยกระสบ พระชัยศพณ์
พระชัยกระสบ พระไชยกะสบ
พระภูมินา
พระลานธรรม พระธรรมโหรา พระภูมิโหรา
พระธรรมโหรา
โหรา
พระภูมิสวน
ธรรมิกราช
พระธรรมราช
พระภูมิธรรม
พระธรรมธิราช
ธิราช
พระภูมิวัด
พระทาสธารา พระทศทารา
พระทาศทารา พระธาตุถาราม
พระภูมิลาน
พระชัยมงคล
ปรากฏข้อมูลแต่ ไม่พบข้อมูล
พระไชยมงคล
ไม่ระบุชื่อ

108
จากตารางสรุปข้อมูลลักษณะพระภูมิจะเห็นได้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่นั้นมีความคล้ายคลึงกัน
ตำราแต่ล ะลำดับ มีการระบุ ชื่อพระภูมิตามลั กษณะอักขรวิธีที่ปรากฏในตำราแต่ละลำดับ แต่เมื่อ
ตรวจสอบแล้วส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ยกเว้นข้อมูลพระภูมิคอกวัว/ควายในตำราลำดับที่ 8
มีการระบุชื่อพระภูมิว่า ภูมิ ในขณะที่ตำราลำดับที่ 3, 10 และลำดับที่ 19 มีการระบุชื่อพระภูมิที่
คล้ายคลึงกัน คือ พระเทวเถร, พระเทเพน และพระกาเคาเพน
นอกจากนี้ในข้อมูลพระภูมิลานพบว่าการกำหนดชื่อของพระภูมิลานนั้นคล้ายคลึงกับ
ข้อมูลพระภูมิเรือนเป็นอย่างมาก มีการระบุชื่อ พระชัยมงคล, พระไชยมงคลอย่างชัดเจน พบการระบุ
ชื่อในตำรา 2 ลำดับ คือ ตำราลำดับที่ 3 และตำราลำดับที่ 19 ส่วนตำราลำดับที่ 8 นั้นไม่พบการระบุ
ชื่อ แต่เนื้อหามีการระบุถึงพระภูมิลาน ในขณะที่ตำราลำดับที่ 10 ไม่พบข้อมูลซึ่งสัมพันธ์กับจำนวน
พระภูมิที่ระบุไว้ในเนื้อหาว่ามีทั้งหมด 8 คนเท่านั้น
5.2 คนใช้ของพระภูมิ
คนใช้พระภูมิ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกชื่อคนใช้และจำนวนคนใช้ของพระภูมิ ผู้วิจัยพบ
4 ข้อมูล ดังเนื้อหา
คนใช้พระภูมิมี 3 คนนั้น
คนหนึ่งชื่อนายจันทิศ
คนหนึ่งชื่อนายจันที
คนหนึ่งชื่อจ่าสพพระเชิงเรือน
ถ้าผู้ใดจะทำการวันใด ๆ ก็ดี ให้ทำตามพระอาจารย์ท่านกล่าวมานี้เถิด
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4ตำราปลูกเรือน)
พระภูมิมีคนใช้ 3 คน
หนึ่งชื่อนายจันทร์ทิศ
คนหนึ่งชื่อนายจำที
คนหนึ่งชื่ออลาสม
ถ้าผู้ใดจะทำการสิ่งใดก็ดี ให้ทำตามพระอาจารย์กล่าวไว้ดังนี้เถิด
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
อันว่าคนใช้พระภูมิ 3 คนด้วยกันแล
คนหนึ่งชื่อนายวันทิตแล
คนหนึ่งชื่อนายจันที
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คนหนึ่งชื่อว่าอาสบเบื้องเรือนแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
สิทธิการิยะ อาจารย์ทา่ นกล่าวไว้ให้รู้จักว่าคนใช้พระภูมิ 3 คนนัน้
คนหนึ่งชื่อว่านายจันฑิต
คนหนึ่งชื่อว่านายจันสบ
แลคนหนึ่งชื่อว่านายจันเดีย คนนี้พระภูมิท่านไล่หนีไปแล้ว ดุนักแล
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1 ตำราขึ้นเรือนใหม่)

จากเนื้ อ หาที่ พ บในตำราทั้ ง 4 ลำดั บ จะเห็ น ได้ ว่าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คนใช้ พ ระภู มิ นั้ น มี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ตำราทั้ง 4 ลำดับมีการระบุจำนวนคนใช้พระภูมิทั้งหมด 3 คน คือ
นายจันทิศ, จันทร์ทิศ, วันทิต ปรากฏในตำราทั้ง 4 ลำดับ
นายจันที, จำที ปรากฏในตำรา 3 ลำดับ คือลำดับที่ 3, 8 และตำราลำดับที่ 10
จ่าสพ, อาสบ, อลาสม ปรากฏในตำราทั้ง 4 ลำกับ
นอกจากนี้ในตำราลำดับที่ 9 ยังมีการระบุชื่อคนใช้อีกชื่อหนึ่ง คือ นายจันเดีย และยังได้
อธิบายต่ออีกว่านายจันเดียคนนี้พระภูมิได้ทำการไล่หนีออกไปแล้ว เนื่องจากดุมาก
กำเนิ ดพระภูมิห รือตำนานพระภูมิรวมถึงเนื้อหาคนใช้ของพระภูมิเป็นความเชื่อที่พบ
อย่างเด่นชัด มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกประวัติและที่มาของพระภูมิพร้อมทั้งบอกชื่อคนใช้ของพระภูมิ
ว่ามีทั้งหมดกี่คน พร้อมทั้งบอกชื่อคนใช้ของพระภูมิ ผู้วิจัยพบว่าความเชื่อในส่วนของพระภูมิเจ้าที่มี
เนื้อหาที่เป็นไปในทางเดียวกันกับตำนานกรุงภาลี
ขุนจิตรอักษร (2508: 4) กล่าวถึงตำนานและประวัติที่ต้องมีศาลพระภูมิในคัมภีร์พรหม
จุติที่มีความเกี่ยวข้องกับตำนานพระเจ้าขอที่กรุงภาลี โดยระบุว่าพระพุทธเจ้าได้ทำการขอที่จากกรุง
ภาลีจำนวน 3 ก้าว เนื่องจากเจ้ากรุงภาลีได้กระทำการเบียดเบียนผู้คนเพราะไม่ให้พรผู้คนทั้งที่ตนได้
สัญญาว่าจะทำการให้พร เมื่อเจ้ากรุงภาลีประกาศแก่เทวดาทั้งหลายว่าได้ทำการยกที่ดินจำนวน 3
ก้าวให้แก่พระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระพุทธาภินิหารย่างก้าวเพียง 2 ก้าวก็สุดขอบ
จักรวาล พระภูมิเจ้าที่และกรุงภาลีจึงถูกขับไล่และไปอาศัยอยู่ที่ขอบจักรวาล ทำให้เกิดความอดอยาก
เจ้ า กรุ ง ภาลี จึ ง ใช้ ใ ห้ พ ระภู มิ ใ ห้ ก ลั บ มาทู ล ขอเครื่ อ งบั ต รพลี แ ละขอที่ ดิ น คื น จากพระพุ ท ธเจ้ า
พระพุทธเจ้าอนุญาตพร้อมทั้งประกาศให้ผู้คนทราบทั่วกันว่าหากมีการมงคลอันใด ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างเรือน ก่อเจดีย์วิหาร ปลูกพระศรีมหาโพธิ์ ทำพระวิหาร ทำสถานที่ ปลูกศาลา ปั้นพระพุ ทธรูป
หรือบวชพระภิกษุ ก็ให้ตั้งศาลพระภูมิไว้ตามบ้านเรือนของตน
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ทองคำ ยิ้มกำภู และพิศ เพ็ญรัชฎ์ (2507: 7-8) กล่าวว่าความเชื่อเกี่ยวกับพระภูมิเจ้าที่
อยู่ในส่วนพระชาติเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์กำลังบำเพ็ญภาวนาที่ใต้ต้นนิโครธาหรือต้นกร่าง
ในเวลากลางคืน พระภูมิชื่อว่าเจ้ากรุงพลี ก็ปรากฏตัวขึ้นและทำการแสดงอภินิหารเพื่อขับไล่ พระ
โพธิสัตว์ให้ พ้น จากธรณี พระโพธิสัตว์จึงขอพื้นที่แก่เจ้ากรุงพลี 3 ก้าวเพื่อบำภาวนา เจ้ากรุงพลี ก็
อนุญาตเนื่องจากตนเองก็อ่อนฤทธิ์อ่อนกำลังลง และเห็นว่าที่ดินเพียง 3 ก้าวเป็นที่ดินเล็กน้อยเท่านั้น
แต่ด้วยบุญบารมีของพระโพธิสัตว์ เพียงก้าวข้ามธรณีแค่ 2 ก้าวก็พ้นเขตของกรุงพลี ทำให้เจ้ากรุงพลี
ไม่ มีที่ อยู่ ต้ องออกจากป่ าหิ มพานต์ และได้รับ ความเดือ ดร้อ น เจ้ากรุงพลี จึงให้ คนใช้ 3 คน ชื่อ ว่า
นายจันถี นายจันทิศ และจ่าสพพระเชิงเรือนมาขอที่ดินคืนจากพระโพธิสั ตว์ พระโพธิสัตว์จึงอนุญาต
และคืนที่ดินให้แก่เจ้ากรุงพลีเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยต่อไป
ด้านเนื้อหาเรื่องพระราชโอรส พระมเหสี และคนใช้ของพระภูมิเจ้าที่นั้นปรากฏข้อมูล
ตรงกันในส่วนจำนวนพระราชโอรสของพระภูมิเจ้าที่ทั้งหมด 9 พระองค์ โดยแต่ละพระองค์มีหน้าที่
ประจำของตนแบ่งแยกกันไป สำหรับพระมเหสีของพระภูมิเจ้าที่นั้นมีชื่อว่านางสันทาทุกหรือนางมัน
ทาทุกธิบ ดี (สุ ทธิลักษณ์ อำพัน วงศ์, 2522: 6) พระภูมิเจ้าที่มีคนใช้ทั้งหมด 3 คน ได้แก่นายจันถี
นายจันทิศ และจ่าสพพระเชิงเรือน
จากเนื้อหาพระภูมิเจ้าที่ที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน สามารถสันนิษฐานได้ว่าความเชื่อ
เรื่องพระภูมิเจ้าที่นั้นมีที่มาจากศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู และพุทธศาสนา ความเชื่อที่ปรากฏร่วมกันนั้น
ปรากฏร่วมกันกับเนื้อหาในส่วนตำนานพระภูมิโดยมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันกับเนื้อหาส่วนพระเจ้าขอที่
กรุงภาลี ทั้งนี้เนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปปรากฏเนื้อหาในส่วนพระราชโอรส พระมเหสี และคนใช้ของ
พระภูมิ
สำหรับความเชื่อเรื่องพระภูมิเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเรือน อาจกล่าวได้ว่าพระภูมิ
เจ้าที่คือผู้ ที่รักษาภูมิสถานต่าง ๆ จำนวน 9 ภูมิสถานตามที่ปรากฏชื่อพระโอรสของพระภูมิเจ้าที่
พร้อมทั้งระบุหน้าที่ของพระราชโอรสในการดูแลภูมิสถานต่าง ๆ จึงทำให้เกิดการบูชาและตั้งศาลพระ
ภูมิเจ้าที่ขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวของเจ้าเรือน
5.3 คาถาบูชาพระภูมิ/พระธรณี
คาถาบูชาพระภูมิหรือพระธรณีมีเนื้อหากล่าวถึงคาถาที่ใช้ในการบูชาพระภูมิหรือพระ
ธรณี ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
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อัญ เชิญ พระธรณี อาคัตฉันตุสวาหะ 3 ที แล พระภูมิอยู่ในน้ำใหญ่
กว้างทั้งหลายชื่อธรณี พระภูมิอยู่ในสวรรค์ชื่อว่าดลดาลยัก พระภูมิอยู่ในน้ำชื่อโหรา
พระภูมิอยู่ในที่เรือนแลชายคาชื่อคลทพรหมสวาหะ อันนี้เชิญพระภูมิแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)

5.4 พระภูมิตามเดือน
พระภูมิตามเดือนมีเนื้อหากล่าวถึงลักษณะของพระภูมิตามเดือนว่ามีลักษณะอย่างไร
โดยลักษณะของพระภูมิที่ปรากฏจะมีตั้งแต่ลักษณะที่เป็นมนุษย์และเป็นสัตว์ ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดัง
เนื้อหา
สิทธิการิยะ
เดือน 5 พระภูมิเป็นช้างไชย
เดือน 11 พระภูมิเป็นรูปวัวเผือก
เดือน 6 พระภูมิเป็นรูปนาง
เดือน 12 พระภูมิเป็นรูปไส้เดือน
เดือน 7 พระภูมิเป็นรูปหงส์
เดือน 1 พระภูมิเป็นรูปพญานาค
เดือน 8 พระภูมิเป็นรูปเสือ
เดือน 2 พระภูมิเป็นรูปราหู
เดือน 9 พระภูมิเป็นรูปพระยาครุฑ เดือน 3 พระภูมิเป็นรูปยักษ์ขมูขี
เดือน 10 พระภูมิเป็นรูปพญาสิงห์ เดือน 4 พระภูมิเป็นรูปไก่
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1 ตำราขึ้นเรือนใหม่)

5.5 พระภูมินอนตามวัน
พระภูมินอนตามวัน มีเนื้อหาบอกถึงทิศทางการนอนของพระภูมิตามวัน โดยกำหนดทิศ
ตามศีรษะและปลายเท้าของพระภูมิ ผู้วิจัยพบ 6 ข้อมูล ดังเนื้อหา
วัน 1 พระภูมินอนเอาหัวบูรพา ตีนไปประจิม
วัน 2 พระภูมินอนเอาหัวไปอาคเนย์ ตีนไปพายัพ
วัน 3 พระภูมินอนเอาหัวไปทักษิณ ตีนไปอุดร
วัน 4 เอาหัวไปหรดี ตีนไปอีสาน
วัน 5 เอาหัวไปประจิม ตีนไปบูรพา
วัน 6 เอาหัวไปพายัพ ตีนไปอาคเนย์
วัน 7 พระภูมิเอาหัวไปอุดร ตีนไปทักษิณ
ถ้าจะทำการอันใดใด จะแรกไถนาการสารพัดทั้งปวงก็ดี ให้อัญเชิญพระภูมิจง
ชอบก่อนจึงจะดีมีผล จึงจำเริญพรให้เป็นมงคลแก่ผู้จะทำการนั้น เมื่อจะให้สังเวยนั้นให้
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ข้าวปลายตีนแล ถ้ามิฟังคำอาจารย์ท่านกล่าวไว้นี้ การทั้งปวงก็มิเป็นมงคล หาผลมิได้
หาประโยชน์มิได้เลย เพราะมิทำตามพระตำราอาจารย์กล่าวไว้ฉันนี้แล
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
วันอาทิตย์ พระภูมิเอาหัวไปบูรพา ตีนไปประจิม
วันจันทร์ พระภูมิเอาหัวไปอาคเนย์ ตีนไปพายัพ
วันอังคาร พระภูมิเอาหัวไปทักษิณ ตีนไปอุดร
วันพุธ พระภูมิเอาหัวไปหรดี ตีนไปอีสาน
วันพฤหัสบดี พระภูมิเอาหัวไปประจิม ตีนไปบูรพา
วันศุกร์ พระภูมิเอาหัวไปพายัพ ตีนไปอาคเนย์
วันเสาร์ พระภูมิเอาไปอุดร ตีนไปทักษิณ
ตำราลำดับที่ 4 (49 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
วันอาทิตย์พระภูมนิ อนเอาหัวไปบูรพาตีนไปประจิมแล
วันจันทร์พระภูมนิ อนเอาหัวไปอาคเนย์ตีนไปพายัพแล
วันอังคารพระภูมินอนเอาหัวไปทักษิณตีนไปอุดรแล
วันพุธพระภูมินอนเอาหัวไปหรดีตีนไปอีสานแล
วันพฤหัสบดีพระภูมนิ อนเอาหัวไปประจิมตีนไปบูรพาแล
วันศุกร์พระภูมินอนเอาหัวไปพายับตีนไปอาคเนย์แล
วันเสาร์พระภูมินอนเอาหัวไปอุดรตีนไปทักษิณแล
จบพระภูมินอนแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
สิทธิการิยะท่านกล่าวไว้ให้รู้จัก
วันอาทิตย์พระภูมนิ อนเอาหัวไปบูรพาตีนไปประจิม
วันจันทร์พระภูมนิ อนเอาหัวไปอาคเนย์ ตีนไปพายับ
วันอังคารพระภูมินอนเอาหัวไปทักษิณตีนไปอุดร
วันพุธพระภูมินอนเอาหัวไปหรดีตีนไปอีสาน
วันพฤหัสบดีพระภูมนิ อนเอาหัวไปประจิมตีนไปบูรพา
วันศุกร์พระภูมินอนเอาหัวไปพายับตีนไปอาคเนย์
วันเสาร์พระภูมินอนเอาหัวไปอุดรตีนไปทักษิณ
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ถ้าจะปลูกถ้าบุคคลผู้ใด ๆ จะทำการวิวาห์มงคลเป็นต้นด้วยจะปลูก
เรือนแรกนาไถนาโกนจุกลงท่าว่าสิ่งใด ๆ ก็ให้บูชาแก่พระภูมิเจ้าที่กรุงภาลี ต้นปลายตีน
จงดีเถิดเป็นมงคลแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
วันอาทิตย์ พระภูมิเจ้าที่เอาหัวไปบูรพา เอาตีนไปประจิม
วันจันทร์ พระภูมิเอาหัวไปอาคเนย์เอาตีนพายัพ
วันอังคาร พระภูมิเจ้าที่เอาหัวทักษิณ เอาตีนไปอุดร
วันพุธ พระภูมิเจ้าที่เอาหัวไปหรดี เอาตีนไปอีสาน
วันพฤหัสบดี พระภูมิเจ้าที่เอาหัวไปประจิม เอาตีนไปบูรพา
วันศุกร์ พระภูมิเจ้าที่เอาหัวไปพายัพ เอาตีนไปอาคเนย์
วันเสาร์ พระภูมิเจ้าที่เอาหัวไปอุดร เอาตีนไปทักษิณ
จบ
ตำราลำดับที่ 17 (532 มัด 46 ตำราทำสวน ไร่ นา และปลูกบ้าน)
วัน 1 พระภูมิเป็นช้าง นอนเอาศีรษะไปอาคเนย์เท้าไปพายัพ
วัน 2 พระภูมิเป็นม้า นอนเอาศีรษะไปอาคเนย์เอาเท้าไปพายัพ
วัน 3 พระภูมิเป็นกระบือนอนเอาศีรษะไปทักษิณ เท้าไปอุดร
วัน 4 พระภูมิเป็นวานร เอาศีรษะไปหรดีเท้าไปอีสาน
วัน 5 พระภูมิเป็นชี นอนเอาศีรษะไปประจิมเท้าไปบูรพา
วัน 6 พระภูมิเป็นยักษ์ นอนเอาศีรษะไปพายัพเท้าไปอาคเนย์
วัน 7 พระภูมิเป็นพราหมณ์ นอนเอาศีรษะไปอุดรเท้าไปทักษิณ
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1 ตำราขึ้นเรือนใหม่)

จากข้อมูลที่ปรากฏในตำราทั้ง 6 ลำดับ ผู้วิจัยสามารถสรุปเนื้อหาได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะทิศทางศีรษะของพระภูมิตามวัน และลักษณะทิศทางปลายเท้าของพระภูมิตามวัน ดังนี้
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ตารางที่ 45 ตารางสรุปลักษณะทิศทางศีรษะของพระภูมิตามวัน
วัน
ตำราลำดับที่/ลักษณะทิศทางศีรษะของพระภูมิ
3
4
6
8
17
อาทิตย์
บูรพา
บูรพา
บูรพา
บูรพา
บูรพา
จันทร์
อาคเนย์
อาคเนย์
อาคเนย์
อาคเนย์
อาคเนย์
อังคาร
ทักษิณ
ทักษิณ
ทักษิณ
ทักษิณ
ทักษิณ
พุธ
หรดี
หรดี
หรดี
หรดี
หรดี
พฤหัสบดี
ประจิม
ประจิม
ประจิม
ประจิม
ประจิม
ศุกร์
พายัพ
พายัพ
พายัพ
พายัพ
พายัพ
เสาร์
อุดร
อุดร
อุดร
อุดร
อุดร

19
อาคเนย์
อาคเนย์
ทักษิณ
หรดี
ประจิม
พายัพ
อุดร

จากตารางสรุปข้อมูลลักษณะทิศทางศีรษะของพระภูมิตามวันจะเห็นได้ว่าข้อมูลส่วน
ใหญ่นั้นมีลักษณะทิศทางที่เหมือนกัน ยกเว้นเนื้อหาวันอาทิตย์ในตำราลำดับที่ 19 ระบุพระภูมินอน
หั น ศี ร ษะไปยั งทิ ศ อาคเนย์ (ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ) ในขณะที่ ต ำราลำดั บ อื่ น ระบุ ทิ ศ บู ร พา (ทิ ศ
ตะวันออก) เหมือนกันทั้งหมด ลักษณะทิศทางศีรษะของพระภูมิตามวันกำหนดได้ ดังนี้
วันอาทิตย์
ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
วันจันทร์
ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
วันอังคาร
ทิศทักษิณ (ทิศใต้)
วันพุธ
ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
วันพฤหัสบดี ทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
วันศุกร์
ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
วันเสาร์
ทิศอุดร (ทิศเหนือ)
ตารางที่ 46 ตารางสรุปลักษณะทิศทางปลายเท้าของพระภูมิตามวัน
วัน
ตำราลำดับที่/ลักษณะทิศทางปลายเท้าของพระภูมิ
3
4
6
8
17
อาทิตย์
ประจิม
ประจิม
ประจิม
ประจิม
ประจิม
จันทร์
พายัพ
พายัพ
พายัพ
พายัพ
พายัพ
อังคาร
อุดร
อุดร
อุดร
อุดร
อุดร

19
พายัพ
พายัพ
อุดร
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ตารางที่ 46 ตารางสรุปลักษณะทิศทางปลายเท้าของพระภูมิตามวัน (ต่อ)
วัน
ตำราลำดับที่/ลักษณะทิศทางปลายเท้าของพระภูมิ
3
4
6
8
17
พุธ
อีสาน
อีสาน
อีสาน
อีสาน
อีสาน
พฤหัสบดี
บูรพา
บูรพา
บูรพา
บูรพา
บูรพา
ศุกร์
อาคเนย์
อาคเนย์
อาคเนย์
อาคเนย์
อาคเนย์
เสาร์
ทักษิณ
ทักษิณ
ทักษิณ
ทักษิณ
ทักษิณ

19
อีสาน
บูรพา
อาคเนย์
ทักษิณ

จากตารางสรุปข้อมูลลักษณะทิศทางปลายเท้าของพระภูมิตามวันจะเห็นได้ว่าข้อมูล
ส่วนใหญ่นั้นมีลักษณะทิศทางที่เหมือนกัน ยกเว้นเนื้อหาวันอาทิตย์ในตำราลำดับที่ 19 ระบุพระภูมิ
นอนหันปลายเท้าไปยังทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ในขณะที่ตำราลำดับอื่นระบุทิศประจิม
(ทิศตะวันตก) เหมือนกันทั้งหมด ลักษณะทิศทางปลายเท้าของพระภูมิตามวันกำหนดได้ ดังนี้
วันอาทิตย์
ทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
วันจันทร์
ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
วันอังคาร
ทิศอุดร (ทิศเหนือ)
วันพุธ
ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันพฤหัสบดี ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
วันศุกร์
ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
วันเสาร์
ทิศทักษิณ (ทิศใต้)
5.6 พระภูมินอนตามเดือน
พระภู มิน อนตามเดื อน มี เนื้ อ หาบอกถึ งทิ ศ ทางการนอนของพระภู มิ ต ามเดื อ น โดย
กำหนดทิศตามศีรษะ, ปลายเท้า, ทิศทางการหันหน้าของพระภูมิ และตำแหน่งหลังพระภูมิ ผู้วิจัยพบ
3 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ
เดือน 5 พระภูมินอนเอาหัวไปบูรพา ตีนไปประจิม หน้าไปอุดร
เดือน 6 พระภูมินอนเอาหัวไปอาคเนย์ ตีนไปพายัพ หน้าไปอีสาน
เดือน 7 พระภูมินอนเอาหัวไปทักษิณ ตีนไปอุดร หน้าไป____
เดือน 8 พระภูมินอนเอาหัวไปหรดี ตีนไปอีสาน หน้าไปอาคเนย์
เดือน 9 พระภูมินอนเอาหัวไปประจิม ตีนไปบูรพา หน้าไปทักษิณ
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เดือน 10 พระภูมินอนเอาหัวไปพายัพ ตีนไปอาคเนย์ หน้าไปหรดี
เดือน 11 พระภูมินอนเอาหัวไปอุดร หน้าไปประจิม ตีนไปทักษิณ
เดือน 12 พระภูมินอนเอาหัวไปอีสาน ตีนหรดี หน้าไปพายัพ
เดือน 1 พระภูมินอนเอาหัวไปอีสาน ตีนไปหรดี หน้าไปทักษิณ
เดือน 2 พระภูมินั่งพนักเชิงอยู่ หน้าไปประจิม หลังไปบูรพา
เดือน 3 พระภูมินั่งเหนือพระธรณี หน้าไปบูรพา หลังไปประจิม
เดือน 4 พระภูมิเดินสวัสดิ์เวียนทั่วพระธรณี
ตำราลำดับที่ 4 (49 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
เดือน 5 พระภูมินอนเอาหัวไปบูรพาลง
เดือน 6 พระภูมิเอาหัวไปอาคเนย์หน้าไปอุดร
เดือน 7 พระภูมิเอาหัวไปทักษิณหน้าไปบูรพา
เดือน 8 พระภูมินั่งแพนงเชิงอยู่หน้าไปทักษิณ
เดือน 9 พระภูมินอนเอาหัวไปประจิมหน้าไปหรดี
เดือน 10 พระภูมินอนเอาหัวไปพายัพหน้าไปประจิม
เดือน 11 พระภูมินอนเอาหัวไปอุดรหน้าไปประจิม
เดือน 12 พระภูมินอนเอาหัวในอีสานหน้าไปทักษิณ
เดือน 1 พระภูมินอนขึงกลางพระธรณีหน้าไปหรดี
เดือน 2 พระภูมิพับแพนงเชิงแปรหน้าไปบูรพทิศ
เดือน 3 พระภูมิขึ้นนั่งอยู่กลางพระธรณีหน้าไปบูรพา
เดือน 4 พระภูมิฉวัดรอบแคมดินแล
ผิ จะทำการใด ๆ ให้ ช อบปากพระภูมิ ให้ ล าภทุ กสิ่ งแล ถ้าทำมิ ได้ ดั งกล่ า ว
พระภูมิมิรับเอาสังเวยเลย
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
เดือน 5 พระภูมิเอาหัวไปบูรพา คว่ำหน้าบัตรลง
เดือน 6 พระภูมิเอาหัวไปอาคเนย์ บ่ายหน้าไปอุดร
เดือน 7 พระภูมิเอาหัวไปทักษิณ บ่ายหน้าไปบูรพา
เดือน 8 พระภูมิเอาหัวไปหรดี บ่ายหน้าทักษิณ
เดือน 9 พระภูมิเอาหัวไปประจิม บ่ายหน้าไปหรดี
เดือน 10 พระภูมิเอาหัวไปพายัพ บ่ายหน้าไปประจิม
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เดือน 11 พระภูมิเอาหัวไปอุดร ตีนแลหน้าอยู่ทักษิณ
เดือน 12 พระภูมิเอาหัวไปอีสาน ตีนไปหรดี.....ทักษิณ
เดือน 1 พระภูมิยืนอยู่เอาหัวไปประจิม
เดือนพนังแพนกเชิง บ่ายหน้าไปอุดร
เดือน 3 พระภูมินั่งในพระธรณี บ่ายหน้าไปประจิม
เดือน 4 พระภูมิจบรอบแผ่นดิน
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

จากข้อมูลที่ปรากฏในตำราทั้ง 3 ลำดับ ผู้วิจัยสามารถสรุปเนื้อหาได้เป็น 4 ลักษณะ คือ
ลักษณะทิศทางศีรษะของพระภูมิตามเดือน, ลักษณะทิศทางปลายเท้าของพระภูมิตามเดือน,ลักษณะ
ทิศทางการหันหน้าของพระภูมิตามเดือน และตำแหน่งหลังของพระภูมิตามเดือน ดังนี้
ตารางที่ 47 ตารางสรุปลักษณะทิศทางศีรษะของพระภูมิตามเดือน
เดือน
ตำราลำดับที่/ลักษณะทิศทางศีรษะของพระภูมิตามเดือน
4
5
14
5
บูรพา
บูรพา
บูรพา
6
อาคเนย์
อาคเนย์
อาคเนย์
7
ทักษิณ
ทักษิณ
ทักษิณ
8
หรดี
นั่งแพนกเชิง
หรดี
9
ประจิม
ประจิม
ประจิม
10
พายัพ
พายัพ
พายัพ
11
อุดร
อุดร
อุดร
12
อีสาน
อีสาน
อีสาน
1
อีสาน
นอนกลางพระธรณี
ยืนเอาหัวไปประจิม
2
นั่งพนักเชิง
นั่งแพนกเชิง
นั่งแพนกเชิง
3
นั่งเหนือพระธรณี
นั่งกลางพระธรณี
นั่งในพระธรณี
4
เดินเวียนทั่วพระธรณี
เดินเวียนทั่วพระธรณี
เดินทั่วแผ่นดิน
จากเนื้อหาลักษณะทิศทางศีรษะของพระภูมิตามเดือนที่ปรากฏจะเห็นได้ว่าข้อมูลส่วน
ใหญ่นั้นมีลักษณะทิศทางที่เหมือนกัน ผู้วิจัยจำแนกได้ ดังนี้
เดือน 5
ข้อมูลเหมือนกันทั้ง 3 ลำดับ ระบุทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
เดือน 6
ข้อมูลเหมือนกันทั้ง 3 ลำดับ ระบุทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
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เดือน 7
เดือน 8

เดือน 9
เดือน 10
เดือน 11
เดือน 12
เดือน 1

เดือน 2
เดือน 3

เดือน 4

ข้อมูลเหมือนกันทั้ง 3 ลำดับ ระบุทิศทักษิณ (ทิศใต้)
ข้อมูลเหมือนกัน 2 ลำดับ ในตำราลำดับที่ 4 และตำราลำดับที่ 14
ระบุทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
ตำราลำดับที่ 5 ระบุพระภูมินั่งแพนกเชิงอยู่
ข้อมูลเหมือนกันทั้ง 3 ลำดับ ระบุทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
ข้อมู ล เหมื อนกันทั้ ง 3 ลำดับ ระบุทิ ศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ)
ข้อมูลเหมือนกันทั้ง 3 ลำดับ ระบุทิศอุดร (ทิศเหนือ)
ข้อมูลเหมือนกันทั้ง 3 ลำดับ ระบุทิศอีสาน (ทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือ)
ข้อมูลแตกต่างกัน
ตำราลำดับที่ 4 ระบุทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำราลำดับที่ 5 ระบุพระภูมินอนกลางธรณี
ตำราลำดับที่ 14 ระบุพระภูมยืนหันศีรษะไปยังทิศประจิม
(ทิศตะวันตก)
ข้อมูลเหมือนกันทั้ง 3 ลำดับ ระบุพระภูมินั่งแพนกเชิงอยู่
ข้อมูลแตกต่างกัน
ตำราลำดับที่ 4 ระบุพระภูมินั่งเหนือพระธรณี
ตำราลำดับที่ 5 ระบุพระภูมินั่งกลางพระธรณี
ตำราลำดับที่ 14 ระบุพระภูมินั่งในพระธรณี
ข้อมูลเหมือนกันทั้ง 3 ลำดับ ระบุพระภูมิเดินทั่วพระธรณี

สำหรับเนื้อหาลักษณะทิศทางปลายเท้าของพระภูมิตามเดือนปรากฏข้อมูลในตำราปลูก
เรือนลำดับที่ 4 เพียงลำดับเดียวเท่านั้น คือ
เดือน 5
ระบุปลายเท้าพระภูมิอยู่ทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
เดือน 6
ระบุปลายเท้าพระภูมิอยู่ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
เดือน 7
ระบุปลายเท้าพระภูมิอยู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ)
เดือน 8
ระบุปลายเท้าพระภูมิอยู่ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
เดือน 9
ระบุปลายเท้าพระภูมิอยู่ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
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เดือน 10
ระบุปลายเท้าพระภูมิอยู่ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
เดือน 11
ระบุปลายเท้าพระภูมิอยู่ทิศทักษิณ (ทิศใต้)
เดือน 12
ระบุปลายเท้าพระภูมิอยู่ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
เดือน 1
ระบุปลายเท้าพระภูมิอยู่ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
ตารางที่ 48 ตารางสรุปลักษณะทิศทางการหันหน้าของพระภูมิตามเดือน
เดือน
ตำราลำดับที่/ลักษณะทิศทางการหันหน้าของพระภูมิตามเดือน
4
5
14
5
อุดร
-ไม่พบข้อมูล-ไม่พบข้อมูล6
อีสาน
อุดร
อุดร
7
ข้อมูลขาดหาย
บูรพา
บูรพา
8
อาคเนย์
ทักษิณ
ทักษิณ
9
ทักษิณ
หรดี
หรดี
10
หรดี
ประจิม
ประจิม
11
ประจิม
ประจิม
ทักษิณ
12
พายัพ
ทักษิณ
ทักษิณ
1
ทักษิณ
หรดี
-ไม่พบข้อมูล2
ประจิม
บูรพา
อุดร
3
บูรพา
บูรพา
ประจิม
4
-ไม่พบข้อมูล-ไม่พบข้อมูล-ไม่พบข้อมูลจากเนื้อหาลักษณะทิศทางการหันหน้าของพระภูมิตามเดือนที่ปรากฏจะเห็นได้ว่าข้อมูล
ส่วนใหญ่นั้นมีลักษณะทิศทางที่เหมือนกัน ผู้วิจัยจำแนกได้ ดังนี้
เดือน 5
พบข้อมูลในตำราลำดับที่ 4 เพียง 1 ข้อมูล ระบุทิศอุดร
(ทิศเหนือ)
เดือน 6
ข้อมูลเหมือนกัน 2 ลำดับ ในตำราลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 14
ระบุทิศอุดร (ทิศเหนือ)
ตำราลำดับที่ 4 ระบุทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
เดือน 7
ข้อมูลเหมือนกัน 2 ลำดับ ในตำราลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 14
ระบุทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
ตำราลำดับที่ 4 ข้อมูลขาดหาย
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เดือน 8

เดือน 9

เดือน 10

เดือน 11

เดือน 12

เดือน 1

เดือน 2

เดือน 3

เดือน 4

ข้อมูลเหมือนกัน 2 ลำดับ ในตำราลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 14
ระบุทิศทักษิณ (ทิศใต้)
ตำราลำดับที่ 4 ระบุทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูลเหมือนกัน 2 ลำดับ ในตำราลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 14
ระบุทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
ตำราลำดับที่ 4 ระบุทิศทักษิณ (ทิศใต้)
ข้อมูลเหมือนกัน 2 ลำดับ ในตำราลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 14
ระบุทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
ตำราลำดับที่ 4 ระบุทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
ข้อมูลเหมือนกัน 2 ลำดับ ในตำราลำดับที่ 4 และตำราลำดับที่ 5
ระบุทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
ตำราลำดับที่ 14 ระบุทิศทักษิณ (ทิศใต้)
ข้อมูลเหมือนกัน 2 ลำดับ ในตำราลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 14
ระบุทิศทักษิณ (ทิศใต้)
ตำราลำดับที่ 4 ระบุทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
ข้อมูลแตกต่างกันทั้ง 3 ลำดับ
ตำราลำดับที่ 4 ระบุทิศทักษิณ (ทิศใต้)
ตำราลำดับที่ 5 ระบุทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
ตำราลำดับที่ 14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูลแตกต่างกันทั้ง 3 ลำดับ
ตำราลำดับที่ 4 ระบุทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
ตำราลำดับที่ 5 ระบุทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
ตำราลำดับที่ 14 ระบุทิศอุดร (ทิศเหนือ)
ข้อมูลเหมือนกัน 2 ลำดับ ในตำราลำดับที่ 4 และตำราลำดับที่ 5
ระบุทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
ตำราลำดับที่ 14 ระบุทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
ไม่พบข้อมูล
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เนื้อหาตำแหน่งหลังของพระภูมิตามเดือน ผู้วิจัยพบในตำราลำดับที่ 4 เพียงลำดับเดียว
ปรากฏ 2 เดือน คือเดือน 2 ระบุทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) และเดือน 3 ระบุทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
5.7 บูชาพระภูมิ
การบู ชาพระภูมิ มีเนื้ อหาบอกถึงการบูชาพระภูมิให้ ได้ลักษณะที่ถูกต้อง ผู้วิจัยพบ 3
ข้อมูล ดังเนื้อหา
เมื่อจะบูชาพระภูมิ
ให้ตั้งบัตร 5 ทำรอดบูชาพระภูมิบูชานางพระธรณี 1 บูชาพ่อพระธรณี 1 บูชา
แม่พระธรณี 3 บัตรแลทำรอดแลให้หลังแก่มฤตยู เข้าข้างปลายตีนพระภูมิ จึงเอาเครื่อง
กระยาบูชา ให้ทำฉัตร 3 บันปักกลางที่นั่นด้วย เมื่อจะยกเสาแรกให้หลังมฤตยู ให้สกุล
ฤกษ์จึงดี จึงยกเสาแรกนั้นเถิด เอามณีบูชาพระภูมิแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าบูชาพระภูมิให้ปลูกศาลตีนเดียว เอาผ้าขาวรองบัตรบูชาด้วยคาถา
นี้ ครํคมกปฺ ปํ อินฺทํ เทวํณ รายฺยกํ เสื้อเมืองทรงเมื อง อสุ วสํ พระภูม ะวะรัง เอหิ สุ ป
เพยิญฺฏนสมฺปนฺนํ พุญฺฏถตฺริยนฺตุหํ 3 ที แล้วจึงเอาบัตรท้าวกรุงภาลี แลบัตรพระยา
นาควางข้างล่าง จึงบูชาด้วยคาถานีิ้ อสุวิสํทฺทากฺรุงพาลิวรฺง เอหิสุปเพฺยิพฺฏานสมฺปนฺนํ
พุญฺฏถตฺริยนฺหํ อสุวสํญฺรานาคฺคว เอหิสุปเพยิญฺฏนสมฺปนฺนํ พุญฺฎถตฺริพยนฺตหํ 3 ที
ตำราลำดับที่ 9 (82 มัด 8 ตำราปลูกเรือน)
ควรพลีบัตรจัดทวนเซ่นกรุงภาลี ไหว้พระภูมิเจ้าที่ธรณีคงคา บอกทั่ว
จังหวัดสุจริตอิศรา หาผู้รู้มากทำน้ำมนต์ เสร็จได้ให้พ้นประทีปฟื้นคืน
ตำราลำดับที่ 13 (445 มัด 41 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาการบูชาพระภูมิที่ปรากฏพบว่าเนื้อหาในตำราทั้ง 3 ลำดับนั้นต่างกันกัน โดย
ตำราลำดับที่ 6 ระบุถึงการบูชาพระภูมิโดยการทำบัตรพลี ตำราลำดับที่ 9 ต้องมีการตั้งศาล ทำบัตร
พลีและกล่าวคาถาในการบูชา ในขณะที่ตำราลำดับที่ 13 ระบุให้มีการจัดทำบัตรพลีและหาผู้รู้ในการ
ทำน้ำมนต์สำหรับการบูชาพระภูมิ
5.8 ขุดหลุมบูชาพระภูมิ
การขุดหลุมบูชาพระภูมิ มีเนื้อหากล่าวถึงลักษณะและขนาดการขุดหลุมเพื่อบูชาพระภูมิ
พร้อมทั้งระบุสิ่งของและคาถาที่ใช้ในการขุดหลุมบูชาพระภูมิ ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
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พุทธวรุศบูรภ ยัง 2 ตำลึง มาตราหนึ่งโสตให้ขุดขุมที่จะบูชาพระภูมิ
ไซร้ ให้วัดแต่มุมห้องมายังอีสานแลปันเป็น 3 ส่วน แลเอาส่วนหนึ่งหนห้องกลางส่วนนั้น
เอาคืบหนึ่งจัตุรัสด้วยคืบ เจ้าเรือน ขุดลงจงเอาขี้ดินไว้จงดี จงบูชาพระภูมิด้วยกำยาน
แลเทียนธูป แลจึงใส่บัตรข้าวนั้นแลร่ายมนต์ตระนี้ ๏ โอมเขบีเ อาบายภูมชันต ตีรป่ญช่
ยันตุสาวหะ ๏ แล้วจี่ดินนั้นกลบเหนือจงสิ้น ถ้าแลเหนือขุนจะมีข้าวของ ผิมีเต็มให้บูชา
พระธรณีจงดีแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)

5.9 ให้ข้าวพระภูมิเจ้าที่
การให้ข้าวพระภูมิเจ้าที่มีเนื้อหาบอกถึงพิธีการในการให้ข้าวพระภูมิเจ้าที่ตามที่ตำรา
ปลูกเรือนได้มีการกำหนดไว้หากเจ้าของเรื่อนต้องการสร้างเรือน ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าผู้ใดทำการแลจะให้ข้าวแก่พระภูมิเจ้าที่ ให้นั่งปลายตีน ผันหน้า
ต่อท่าน เมื่อจะให้ข้าวแก่พระภูมิ ให้เอาคาถานี้แล ภุมฺมสฺมทิสาภาเตสนฺติภุมฺมามหิทิกา
เตปิตุมฺหอนุรกฺขนฺตุ อา(โร)ตยฺยนสุเขนจ สปฺปพฺยญนสมฺปนฺนํปริพุชฺฌนฺตุเทวตา สพฺพน
เธาสํตมนฺตุเต ให้ว่า 3 ที 7 ที ให้ขุดหลุมลึกคืบหนึ่ง เอาขี้โคทาหลุม(นั้น) ให้ขุดออกไป
นอกชายคาสามศอก กลบดินลง ถ้ามิฟังให้วางกลางที่นี้เถิด เมื่อบูชาแล้วให้ทำดิน ถ้า 8
ทิศแล้วรายรอบทิศนั้น ร้ายแต่มั น มาหาอาคเนย์ เมื่ อขอที่ ให้ เอาแต่พ ระธรณี นาง
สุพัตราพระธรณีนั้น เมื่อท้าวกรุงพิมลให้แล้ง(อ้า)มืดตระอยู่จึงว่าดังนี้ อันเนินพระธรณี
(ยอกม่อก)สังเวย(ก็)ปะยันต์ประตูพุชันตุเทวตา สรรพโทสังก่มันตุเต 3 ที 7 ที บูชาธรณี
ตามแต่ว่าได้เถิด ให้ข้าวกรุงภาลีพระภูมิเจ้าที่แล้วจึงฟันดิน เมื่อจะฟันดินนั้น ให้ดูนาค
ก่อนฟันแล
ตำราลำดับที่ 4 (49 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าผู้ใดจะสร้างบ้าน จะทำที่ใหม่ ให้ตั้งบายศรีสามชั้น ท่านจึงให้ตั้ง
ข้าวแก่พ ระภูมิ เจ้ าที่ ให้ ข้าวแก่พ ระธรณี เทวดาทั้ ง 8 ทิศแล้ ว จึงลงเสกเชือกชักแต่
ประจิมไปถึงหนบูรพาก่อน จึงปันที่ออกเป็น 16 ที่ ตามอย่างนี้ จะอยู่นั้นดูแต่ดีเถิด แล้ว
จึงทำกบาล (กระบาล) อันหนึ่งกว้างศอก 1 กระบอกน้ำ 8 กระบอก กระบอกหนึ่งเหล้า
แปดกระบอกดอกไม้ 7 สิ่ง ขนม 7 สิ่ง จึงเอาดินกลางที่นั้นมา ปั้นเป็นรูปภูมิ(พัรท่ยัก)
เถิด จึงเอากบาลไปแขวนเสียต้นไม้ใหญ่ แล้วจึงเซ่นเหล้า จึงอยู่จำเริญเป็นสุขทุกเมื่อ
สวัสดีแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
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จากข้อมูลที่ปรากฏในตำราทั้ง 2 ลำดับจะเห็นได้ว่าตำราทั้ง 2 ลำดับนี้มีเนื้อหาที่ต่างกัน
โดยตำราลำดับที่ 4 มีการอธิบายเนื้อหาในการให้ข้าวพระภูมิเจ้าที่ตั้งแต่ทิศทางในการนั่ง การขุดหลุม
จนถึงคาถาที่ใช้ในการบูชาพระภูมิเจ้าที่ ในขณะที่ตำราลำดับที่ 10 มีการกล่าวถึงการตั้งข้าวให้พระ
ภูมิเจ้ าที่และพระธรณี โดยการแบ่ งที่ออกเป็น 16 ส่ว น แล้ ว จึงทำกบาลขนาดความกว้าง 1 ศอก
พร้อมกระบอกน้ำ 8 กระบอก ใส่เหล้า 1 กระบอก และใส่ดอกไม้ 7 สิ่ง ขนมอีก 7 สิ่ง นำดินกลางที่ที่
ทำการวัดไว้นำมาปั้นเป็นรูปภูมิ สุดท้ายนำกบาลไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ใหญ่แล้วเซ่นเหล้า แม้เนื้อหาที่
ปรากฏในตำราทั้ง 2 ลำดับมีความแตกต่างกัน แต่หากมองด้านความเชื่อจะพบว่าจุดประสงค์ที่ทำพิธี
การต่าง ๆ ตามที่ตำรากำหนดนั้นทำเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีหรือเกิดความเป็นมงคลต่อเจ้าเรือนทั้งสิ้น
6.การดูพื้นที่สร้างเรือน ผู้วิจัยพบข้อมูลเนื้อหาด้านการดูพื้นที่สร้างเรือนในตำราปลูก
เรือนจำนวนทั้งสิ้น 10 เล่ม โดยมีเนื้อหาที่พบทั้งหมด 12 เรื่อง ดังนี้
ตารางที่ 49 ตารางจำแนกเนื้อหาด้านการดูพื้นที่สร้างเรือน
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
3
5
6
7
8 10 11 14 16 19
การวางขี้ดินตามทิศ

ตามเดือน
การเสี่ยงทายกระทงให้
-  -  
 กากิน ดูพื้นที่
การดูที่สูงที่ต่ำ
-   -    
การดูที่ลุ่ม
- 
การแบ่งที่ดินสำหรับ

ปลูกเรือน
การดูความยาวและ

รูปร่างของพื้นที่
การดูภูมิที่อยู่ 4
  -   ประการ
การดูปลวกตามทิศ
-  
การดูภูมิลักษณะดี/
-   ร้าย
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ตารางที่ 49 ตารางจำแนกเนื้อหาด้านการดูพื้นที่สร้างเรือน (ต่อ)
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
3
5
6
7
8 10 11
การดูที่เคลื่อน

แผนที่เรือน
   -  
ลักษณะรูปร่างพื้นที่
   

14

-

16
-

19
-

6.1 การวางขี้ดินตามทิศ ตามเดือน
การวางขี้ดินตามทิศ ตามเดือน บอกถึงการวางตำแหน่งของดินตามเดือนว่าควรวางขี้ดินไว้
ทิศใด เพื่อความเป็นมงคลของเจ้าเรือน แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลาด้วยกันคือ ระหว่างเดือน 4 ถึงเดือน 6,
เดือน 7 ถึงเดือน 9, เดือน 10 ถึงเดือน 12 และเดือน 1 ถึงเดือน 3 ผู้วิจัยพบข้อมูล 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ไว้ดินหนบูรพาจะมีชัยชนะแล
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 ไว้ดินหนประจิมมีฤทธิแล
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 ไว้ขี้ดินหนทักษิณจะมีสุขแล
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 ไว้ขี้ดินหนอุดรมีข้าวของมากแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)

6.2 การเสี่ยงทายกระทงให้หากิน ดูพื้นที่
การเสี่ยงทายกระทงให้กากินเป็นพิธีเสี่ยงทายเพื่อดูที่ดินในการปลูกเรือนว่ามีลักษณะที่ดี
หรือร้ายประการใด ดำเนินการโดยการนำข้าวที่มีลักษณะแตกต่างกันนำไปใส่กระทงเพื่อให้กากินและ
จะทำนายลักษณะที่ดิน ตามข้าวกระทงแรกที่กาได้เลือกกินเท่านั้น ผู้วิจัยพบ 5 ข้อมูล โดยปรากฏ
เนื้อหาซ้ำกันในตำราลำดับที่ 14 ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ ตำราโบราณท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลผู้ใดจะปลูกเรือนที่นั้น ท่านให้
เย็บกระทง 3 ลูก เอาข้าวแดงลูกหนึ่ง ใส่ข้าวขาวลูกหนึ่ง ใส่ข้าวดำลูกหนึ่งให้กากิน จึง
พิศถานเถิด ผิแลกินข้าวที่...นั้นยืดนักแล มีเงินมีทอง ถ้าแลกินข้าวแดง อยู่ที่นั้น......แล
ผิแลกินข้าวดำก่อนอย่าอยู่ที่นั้นเลย อย่าทำการอันใดเลย มิดีนักแล
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
สิทธิการิยะ ฯ ผิจะตั้งบ้านตั้งเมืองก็ดีสถานที่ใด ๆ ก็ดีให้ทำข้าว 3 กระทงให้
กากิน ให้ปั้นเป็นรูปวัว 1 รูปช้าง 1 รูปสิงห์ 1 ถ้ากินรูปวัวเป็นสุขมีลาภ ถ้ากินรูปช้าง
ศัตรูจะทำร้าย ถ้ากินรูปสิงห์จะพลันมรณา
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
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สิทธิการิยะ ถ้าจะทำเรือนก็ดี วิหารก็ดี ให้ทำข้าว 3 กระทง กระทงหนึ่งแดง
กระทงหนึ่งดำ กระทงหนึ่งขาว ถ้ากินกระทงขาวจะมีสวัสดิ์แล ถ้ากินกระทงแดงจะทราม
ตายแล ถ้ากินกระทงดำอย่าทำเลย เมื่อจะให้ข้าวแก่กาให้ว่าคาถานี้ก่อน โอมอิกสิรกา
กมณสาย โอมพิสฺสณกยสฺวา โอมรูสีสฺวาห 3 ที แล้วจึงพิศถารว่าแต่ที่จะประสงค์จำนง
สิ่งอันใด ๆ อันร้ายอันดีขอให้กากินดีเถิด แล้วจึงให้สาวพรหมจารียกเอาไปจึงประสิทธิแก่
เราแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
ถ้าจะปลูกเรือน จะตั้งที่ที่บ้าน ให้เอาข้าวสุกปั้นรูปช้างใส่กระทง 1 รูปวัวใส่
กระทง 1 รูปสิงห์กระทง 1 ให้คาถากากินรูปช้าง อยู่ที่นั่นท่านว่าร้ายมิดี ถ้ากากินรูปวัว
จะมีลาภ ถ้ากากินรูปสิงห์จะตาย อย่าอยู่เลย
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
ถ้าจะปลูกเรือน ให้ข้าวแก่กา 3 กระทง ใส่ข้าวตากกระทง 1 ใส่ข้าวแดงกระทง 1
ใส่ข้าวขาวกระทง 1 ถ้ากากินข้าวตากก็อย่าปลูก มิดี ถ้ากินข้าวแดง ทราม ถ้ากินข้าวขาว
สวัสดีแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

จากตัวอย่างเนื้อหาจะเห็นได้ว่าการเสี่ยงทายกระทงให้กากินเพื่อดูพื้นที่นั้นมีเนื้อหาที่
แตกต่างกัน สามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
การเสี่ยงทายให้กากินข้าวตามสีของข้าว ผู้วิจัยพบ 3 ข้อมูล จำแนกเนื้อหาได้ดังนี้
ตารางที่ 50 ตารางจำแนกเนื้อหาการเสี่ยงทายกระทงให้กากินตามสีของข้าว
ตำราลำดับที่
สีของข้าวและลักษณะดีร้ายของพื้นที่
ข้าวแดง
ข้าวขาว
ข้าวดำ
ข้าวตาก
3
ลบเลือน
ลบเลือน
ไม่ดี อย่าอยู่
-ไม่ปรากฏข้อมูล10
ไม่ดี จะทรามตาย
ดี มีสวัสดี
ไม่ดี อย่าทำ
-ไม่ปรากฏข้อมูล14
ไม่ดี ทราม
ดี มีสวัสดี
-ไม่ปรากฏข้อมูลไม่ดี อย่าปลูก
จากตารางที่ 50 จะเห็นว่าเนื้อหาในตำราทั้ง 3 ลำดับมีลักษณะที่เหมือนกัน โดยมีส่วนที่
แตกต่างเพียงส่วนเดียวเท่านั้นคือเนื้อหาของตำราลำดับที่ 14 ที่ปรากฏเนื้อหาของข้าวตาก แตกต่าง
กับเนื้อหาในตำราลำดับที่ 3 และลำดับที่ 10 ที่ไม่ปรากฏเนื้อหาข้าวตากเลย
การเสี่ยงทายให้กากินข้าวตามลักษณะการปั้นข้าวเป็นรูปสัต ว์ ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล
จำแนกเนื้อหาได้ดังนี้
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ตารางที่ 51 ตารางจำแนกเนื้อหาการเสี่ยงทายให้กากินข้าวตามลักษณะการปั้นข้าวเป็นรูปสัตว์
ตำราลำดับที่
รูปสัตว์และลักษณะดีร้ายของพื้นที่
วัว
ช้าง
สิงห์
6
ดี เป็นสุข มีลาภ
ไม่ดี ศัตรูจะทำร้าย
ไม่ดี จะตาย
14
ดี มีลาภ
ไม่ดี
ไม่ดี จะตาย
จากตารางที่ 51 จะเห็นว่าเนื้อหาในตำราลำดับที่ 6 และลำดับที่ 14 นั้นเป็นไปในทาง
เดียวกัน ไม่มีเนื้อหาส่วนใดที่แตกต่างกันเลย ทั้งนี้ จากตารางข้อมูลที่ 18 และ 19 จะเห็นว่าเนื้อหา
การเสี่ยงทายให้กากินข้าวในตำราลำดับที่ 14 ปรากฏเนื้อหาทั้งสองลักษณะทั้งเนื้อหาการเสี่ยงทายให้
กากินข้าวตามสีของข้าวและการเสี่ยงทายให้กากินข้าวตามลักษณะการปั้นข้าวเป็นรูปสัตว์ ถือเป็น
ลักษณะเนื้อหาที่น่าสนใจว่าเหตุใดจึงปรากฏเนื้อหาถึงสองลักษณะภายในตำราฉบับเดียว
6.3 การดูที่สูงที่ต่ำ
การดูที่สูงที่ต่ำเป็นการบอกลักษณะความสูงต่ำของพื้นที่ที่จะใช้ในการปลูกเรือนตามทิศ
ว่ามีลักษณะที่ดีหรือร้ายและบอกชื่อลักษณะที่ดินนั้นพร้อมทั้งบอกความเหมาะสมของพื้นที่ว่าควรแก่
การปลูกเรือนหรือไม่ ผู้วิจัยพบ 7 ข้อมูล โดยปรากฏเนื้อหาซ้ำกันในตำราลำดับที่ 5 ดังเนื้อหา
ผิจะดูภูมิที่ผิต่ำหนบูรพาแลสูงหนประจิม ชื่อภูมิลักษณ์ดีแล
ผิต่ำหนกลางแลสูงรอบชื่อกรุงนาคราชดีแล
ถ้าแลต่ำหนประจิมสูงหนบูรพามิดีแล
ผิต่ำอาคเนย์แลสูงพายัพชื่อธรณีสารแล
ถ้าแลสูงหนทักษิณแลต่ำข้างอุดรชื่อสูปราชดีนักแล
ถ้าแลสูงข้างหรดีแลต่ำพายัพประสิทธิดีนักแล
ผิต่ำหนอุดรแลสูงหนทักษิณ ชื่อตรีสัตดีนักหนาแล
ถ้าแลสูงหนพายัพแลต่ำข้างอาคเนย์ท่านว่ามิดีนั้นแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าสูงทิศบูรพาดี จะมีทรัพย์สมบัติ
ถ้าสูงอาคเนย์ไม่ดีไฟจะไหม้เรือน
ถ้าสูงทิศหรดีจะเป็นสวัสดีมงคลดี
ถ้าสูงทิศพายัพดีจะได้เป็นใหญ่
ถ้าสูงทิศอีสานดีจะได้เครื่องบูชาแล

ถ้าสูงทิศทักษิณเจ้าเรือนจะตาย
ถ้าสูงทิศประจิมไม่ดีเมียจะมีชู้
ถ้าสูงทิศอุดรดีจะได้สมบัติเงินทอง
ผิต่ำตะวันตกสูงตะวันออกมิดี
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ต่ำอาคเนย์สูงประจิมชิงต่ำอีสานดีนักแล
สูงพายัพต่ำอาคเนย์ชื่อธรรมชาติ ได้อยู่ที่นั้นแล
ต่ำหนบูรพาแลสูงหนประจิม ชื่อภูมิลักษณ์ ดีนักแล
ต่ำกลางสูงรอบชื่อ(โสรงนา)คิดนักแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ผิแลจะดูราบที่อยู่ ผิต่ำหนบูรพาสูงประจิมชื่อภูมิลักษณะดีนักแล
ผิต่ำกลางแลสูงรอบชื่อกรุงกักขะดีนักแล
ผิต่ำประจิมสูงหนบูรพามิดี
ต่ำหนอาคเนย์ แลสูงประจิมชื่อธรณีศาสตร์ดีแล
ผิสูงทักษิณชื่อสูปะราช
ผิสูงหรดีต่ำพายับชื่อสัพทิทาดีแล
ผิต่ำอีสานสูงทักษิณชื่อมงคลดีนักแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าแลดูดูที่ใดสูงแลเสมอก็ดีที่สูงทิศบูรพานี้นั้นจะได้สิริสมบัติจำเริญพรแล
ถ้าที่สูงหนอาคเนย์ไฟมักไหม้เรือนแล
ถ้าที่ใดสูงหนหรดีจะมีสิริทุกเมื่อแล
ถ้าที่ใดสูงหนประจิม เมียมักมีชู้ มิดังนั้นจะตายจากกัน
ถ้าที่ใดสูงหนพายัพจะมั่งมีเป็นดี
ถ้าได้สูงหนอุดรว่ามีสวัสดิ์มีช้างม้าข้าคนแล
ที่ใดสูงหนอีสานย่อมจะให้เครื่องศักดิ์ตระกูลแห่งท้าวพระยาดีนักแล
อันนี้ว่าด้วยที่สูงปราสาทอาสน์กุฎีวิหารสารสุเมรุราชบรรณสัตตนั้นเรียกว่าสูงแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
ผิแลจะดูภูมิที่อยู่ ที่ตำ่ หนบูรพาสูงหนประจิม ชื่อภูมิลักษณดีนกั แล
ที่ต่ำกลางสูงรอบชื่อกรุงนาคดีนักแล
ที่ต่ำประจิมสูงหนบูรพามิดี
ที่ต่ำอาคเนย์สูงประจิม ชื่อธรณีสารทดีนักแล
ที่สูงทักษิณชื่อศุภราช
ที่สูงหรดีต่ำพายัพชื่อศุภทิสาดีนักแล
ที่ต่ำข้างอีสานสูงทักษิณชื่อมงคลดีนักแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
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ถ้าจะทำที่บ้าน ไว้ยุ้งข้าว หนประจิมดี ถ้าที่สูงข้างอุดร ข้างอีสาน แลต่ำกลาง
สูงรอบ ดี
ตำราลำดับที่ 16 (592 มัด 46 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าสูงทุกทิศเรียกว่าอ่างทอง
ถ้าสูงทุกทิศต่ำอุดร ถ้าสูงทุกทิศต่ำอีสาน ถ้าสูงทุกทิศต่ำบูรพา แลลักษณ์ทั้ง 3 นี้
ชื่อว่าสวัสดีมีชัยชนะ
ถ้าสูงต่ำอาคเนย์ชื่อว่าธรรมาสุธาดีแล
ถ้าสูงทักษิณต่ำอุดร ชื่อว่าศุภนิมิตลักษณะดี
สูงประจิมต่ำอาคเนย์ ชื่อว่าธรณีสารดีแล
ถ้าสูงหนบูรพาต่ำประจิมชื่อว่าสุขวินาศมิดี
ถ้าต่ำทักษิณหรดีสูงอาคเนย์ชื่อว่าโจรภูมิมิดี ถ้าต่ำหรดีสูงอุดรชื่อไฟทันมิดี ย่อม
ร้ายทั้ง 3 ลักษณะนี้ทา่ นห้ามว่าอยู่มิดี มักเกิดไฟอันตรายมิดีแล
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1 ตำราขึ้นเรือนใหม่)

เห็นได้ว่าเนื้อหาการดูที่สูงที่ต่ำในตำราปลูกเรือนที่ปรากฏทั้ง 6 ข้อมูลนั้นมีความแตกต่าง
กันด้านการบอกทิศที่มีความหลากหลาย ผู้วิจัยจึงทำการสรุปข้อมูลเนื้อหาที่มีความเหมือนกันและ
แตกต่างกันได้ ดังนี้
ตารางที่ 52 ตารางจำแนกเนื้อหาการดูที่สูงที่ต่ำตามทิศที่ปรากฏ
ทิศที่ปรากฏ
ตำราลำดับที่
5
6
8
10
16
19
ต่ำบูรพา สูงประจิม



ต่ำประจิม สูงบูรพา


ต่ำหนกลาง สูงรอบ




ต่ำหรดี สูงอุดร

ต่ำทักษิณ/หรดี สูงอาคเนย์

ต่ำอาคเนย์ สูงพายัพ


ต่ำอุดร สูงทักษิณ


ต่ำอาคเนย์ สูงประจิม


ต่ำอีสาน สูงทักษิณ

ต่ำตะวันตกสูงตะวันออก
-
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ตารางที่ 52 ตารางจำแนกเนื้อหาการดูที่สูงที่ต่ำตามทิศที่ปรากฏ (ต่อ)
ทิศที่ปรากฏ
ตำราลำดับที่
5
6
8
10

ต่ำอาคเนย์สูงประจิมชิงต่ำอีสาน
สูงประจิม ต่ำอาคเนย์
สูงบูรพา ต่ำประจิม

สูงทักษิณ ต่ำอุดร



สูงหรดี ต่ำพายัพ

สูงพายัพ ต่ำอาคเนย์
สูงทุกทิศต่ำอุดร
สูงทุกทิศต่ำอีสาน
สูงทุกทิศต่ำบูรพา



สูงทักษิณ


สูงหรดี

สูงบูรพา


สูงอาคเนย์


สูงประจิม


สูงพายัพ


สูงอุดร


สูงอีสาน
สูงต่ำอาคเนย์
ทิศประจิม
-

16




19







-

จากข้อมูลในตารางที่ 52 ตารางจำแนกเนื้อหาการดูที่สูงที่ต่ำตามทิศที่ปรากฏ เห็นได้ว่า
เนื้อหาจากข้อมูลทั้งหมด 6 ข้อมูลตามที่แสดงผลในตารางส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่คล้ายกัน ผู้วิจัยจึงนำ
ข้อมูล ที่ได้จ ากตารางที่ 52 นำมาทำการสรุปลั กษณะเนื้อหาของข้อมูล ว่ามีลั กษณะที่เหมือนหรือ
แตกต่างกันหรือไม่ ดังนี้
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ตารางที่ 53 ตารางจำแนกลักษณะเนื้อหาการดูที่สูงที่ต่ำตามทิศที่ปรากฏ
ทิศที่ปรากฏ
ตำราลำดับที่
5*
6
8
10
ต่ำบูรพา สูงประจิม
ดี, ดี
ดี
ดี
ต่ำประจิม สูงบูรพา
ไม่ดี
ไม่ดี
ต่ำหนกลาง สูงรอบ
ดี, ดี
ดี
ดี
ต่ำหรดี สูงอุดร
ต่ำทักษิณ/หรดี สูงอาคเนย์
ต่ำอาคเนย์ สูงพายัพ
ดี
ต่ำอุดร สูงทักษิณ
ดี
ต่ำอาคเนย์ สูงประจิม
ดี
ดี
ต่ำอีสาน สูงทักษิณ
ดี
ดี
ต่ำตะวันตกสูงตะวันออก
ไม่ดี
ต่ำอาคเนย์สูงประจิมชิงต่ำอีสาน
ดี
สูงประจิม ต่ำอาคเนย์
สูงบูรพา ต่ำประจิม
สูงทักษิณ ต่ำอุดร
ดี
สูงหรดี ต่ำพายัพ
ดี
ดี
ดี
สูงพายัพ ต่ำอาคเนย์
ไม่ดี, ดี
สูงทุกทิศต่ำอุดร
สูงทุกทิศต่ำอีสาน
สูงทุกทิศต่ำบูรพา
สูงทักษิณ
ไม่ดี สูปะราช
ศุภราช
สูงหรดี
ดี
ดี
สูงบูรพา
ดี
สูงอาคเนย์
ไม่ดี
ไม่ดี
สูงประจิม
ไม่ดี
ไม่ดี
-

*

16
ดี
-

19
ไม่ดี
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
-

เนื่องจากเนื้อหาการดูทิศสูงต่ำที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนลำดับที่ 5 ปรากฏ 2 ข้อมูล ผู้วิจัย
จึงนำลักษณะเนื้อหาที่มีลักษณะดีและไม่ดีของตำราลำดับที่ 5 นำมาไว้ในตารางเดียวกัน
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ตารางที่ 53 ตารางจำแนกลักษณะเนื้อหาการดูที่สูงที่ต่ำตามทิศที่ปรากฏ (ต่อ)
ทิศที่ปรากฏ
ตำราลำดับที่
5
6
8
10
สูงพายัพ
ดี
ดี
สูงอุดร
ดี
ดี
สูงอีสาน
ดี
ดี
สูงต่ำอาคเนย์
ทิศประจิม
-

16
ดี
ดี
ดี

19
ดี
-

จากข้อมูลลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏในตารางที่ 53 เห็นว่าเนื้อหาที่ด้านการดูที่สูงที่ต่ำตาม
ทิศที่ปรากฏมีลักษณะเนื้อหาที่เหมือนกัน ทั้งนี้เมื่อสังเกตข้อมูลทั้งจากตารางที่ 52 และตารางที่ 53
จะพบว่าเนื้อหาการดูที่สูงที่ต่ำตามทิศที่ปรากฏในตำราลำดับที่ 5 มีเนื้อหาซ้ำกัน ส่วนใหญ่เนื้อหาที่ซ้ำ
กันมีลักษณะเนื้อหาที่ไปในทางเดียวกัน ยกเว้นเนื้อหาส่วนเดียว คือ เนื้อหาการบอกลักษณะพื้นที่
“สูงทิศพายัพ ต่ำทิศอาคเนย์” ที่เนื้อหาส่วนแรกกล่าวว่า “ท่านว่ามิดีนั่นแล” แต่ส่วนที่สองกล่าวว่า
“ชื่อธรรมชาติ ได้อยู่ที่นั้นแล” แสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างด้านเนื้อหาอย่างเห็นได้ชัดแม้เนื้อหาจะอยู่
ภายในตำราเล่มเดียวกัน
ในด้านความแตกต่างด้านเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยพบ คือ การบอกลักษณะพื้นที่ “สูง
ทิศทักษิณ” ปรากฏในตำราปลูกเรือนลำดับที่ 5, ลำดับที่ 6 และลำดับที่ 10 โดยตำราลำดับที่ 5 มี
การบอกลักษณะพื้นที่อย่างชัดเจนว่า “ถ้าสูงทิศทักษิณเจ้าเรือนจะตาย” ในขณะที่ตำราปลูกเรือน
ลำดับที่ 5 และลำดับที่ 10 มีการบอกลักษณะพื้นที่เพียงชื่อของพื้นที่ว่า “ผิสูงทักษิณชื่อสูปะราช”,
“ที่สูงทักษิณชื่อศุภ-ราช” เท่านั้น ผู้วิจัยสันนิษฐานชื่อ “สูปะราช” หรือ “ศุภราช” นั้นคือชื่อเดียวกัน
หากพิจารณาคำ “ศุภ” (บวรบรรณรักษ์ (นิยม รักไทย), 2554: 1141) ในภาษาสันสกฤตมีความหมาย
ว่า เป็นสุข, มีสุข, เป็นมงคล และคำ “ราช” (บวรบรรณรักษ์ (นิยม รักไทย), 2554: 973) ในภาษา
สันสกฤตมีความหมายว่า ราชา เมื่อรวมกันในคำว่า “ศุภราช” จึงมีความหมายว่า “พระราชาอันเป็น
มงคล” เมื่อพิจารณาความหมายแล้วผู้วิจัยสันนิษฐานคำ “ราช” นอกจากจะมีความหมายว่า ราชา
แล้ว อาจมีความหมายว่า “ที่สุ ด”, “เป็นหนึ่ง” ความหมาย พระราชาอันเป็นมงคล อาจหมายถึ ง
“มงคลอันเป็นหนึ่ง” หรือ “มงคลอันเป็นที่สุด” ก็ได้ ทำให้ลักษณะที่ดินที่มีชื่อว่า “สูปะราช” หรือ
“ศุภราช” นั้นเป็นชื่อมงคล มีความหมายที่ดีและเป็นสิริมงคล
6.4 การดูที่ลุ่ม
การดูที่ลุ่ม เป็นการบอกลักษณะที่ลุ่มที่ปรากฏตามทิศที่กำหนดว่ามีลักษณะดีหรือร้าย
อย่างไรและเหมาะสมที่จะอยู่อาศัยหรือไม่ ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
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ที่ลุ่มตะวันออก อาจารย์บอกว่าที่ดี อยู่ได้ 12 ปี พ้นแต่นั้นให้รื้อเสีย
ที่ใดลุ่มอาคเนย์ อาจารย์ท่านชื่อว่าร้าย เมื่อปลูกแล้วให้ล้างเสีย ถ้ามิล้างจะฉิบหาย
ที่ใดลุ่มหัวนอน รูปงูนอนเดียวดาย สิ่งสินระสาย ย่อมแต่ล้วนอสาทาน
ที่ใดลุ่มหรดี ถ้ามีผู้บ่เป็นการ เมียรักจิตคิดพาล รอบเล่นชู้นอกใจผัว
ที่ใดลุ่มตะวันตก คนมักหกเร่งเบียนตัว เสียดซนเป็นน่ากลัว ย่อมแต่ล้วนจะเกิดโทษ
ที่ใดลุ่มพายัพ เป็นอันดับแก่คนโฉด อยู่นานจะเกิดโทษ เกิดพยาธิโรคา
ที่ใดลุ่มอุดร รูปมังกรคายเหรา ที่เรือนแห่งนั้นหนา อยู่เป็นสุขสืบไป
ที่ใดลุ่มอีสาน ถ้าอยู่นานจะมีชัย ที่นั้นกันจัญไร กับพยาธิโรคา
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1 ตำราขึ้นเรือนใหม่)

จากเนื้อหาจะเห็นว่ามีการบอกลักษณะดีและร้ายของพื้นที่ลุ่มครบทั้ง 8 ทิศ มีการใช้ชื่อ
บอกทิ ศ ในลั ก ษณะที่ เป็ น การบอกทิ ศ ทั้ งแบบเก่ า และแบบใหม่ คื อ ทิ ศ ตะวั น ออก (บู ร พา), ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์), ทิศใต้ (ทักษิณ, ทิศหัวนอน), ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี), ทิศตะวันตก
(ประจิม) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ) ทิศเหนือ (อุดร) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีลักษณะ
เป็นคำประพันธ์ร้อยกรอง
6.5 การแบ่งที่ดินสำหรับปลูกเรือน
การแบ่งที่ดินสำหรับปลูกเรือนเป็นการแบ่งสัดส่วนที่ดินให้เป็นลักษณะตารางสี่เหลี่ยม
ขนาด 4x4 (16 ช่อง) เพื่อดูลักษณะว่าพื้นที่ที่จะทำการปลูกเรือนและพื้นที่ที่จะเป็นอาณาบริเวณของ
เรือนมีลักษณะที่ดีหรือไม่ดี พร้อมทั้งบอกขั้นตอนพิธีกรรมหากพื้นที่นั้นเหมาะที่จะทำการปลูกเรือน
ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ ถ้าบุคคลผู้ใดจะปลูกเรือน ให้ปัก หลัก 4 มุม แล้วเอาเชือกชักเป็น
ตาตาราง 16 ตา แล้วพิจารณาดูตามโฉลกนั้นเถิด ดูให้ได้ที่ดีจึงปลูก ถ้าที่คับแคบจบที่
ร้ายให้บายผันดู แม้นจะได้ที่ร้ายนั้นบางที่ดีนั้นบ้างมิเป็นไร แต่ว่าอย่าให้ถูกที่สะดือ ที่
สะดือที่นั้นร้ายนัก สะดือที่แลสะดือเรือนอย่าให้ถูกกัน ให้ผิดกั นแต่ 2 ศอก 3 ศอกขึ้น
ไปเถิด แลให้ทำประตู ที่ดีนั้นให้ปลูกต้นไม้ตามที่นั้นเถิด
ถ้าแลที่นั้นพึงจะตั้งบ้านใหม่ แลชักเชือกปั้นดั่งก่อนนั้น แล้วจึงนิมนต์พระสงฆ์
5 รูป ให้สวดมนต์จำเริญพระปริตรธรรม ให้อาราธนาพระพุทธรูปทั้ง 3 พระองค์ คือ
พระพุ ท ธรูป นาคปรกพระองค์ 1 ตั้ ง เหนื อ น้ ำ พระพุ ท ธเจ้ า ห้ า มสมุ ท รพระองค์ 1
พระพุทธเจ้าสมาธิตั้งเป็นประธานอยู่ท่ามกลางนั้นพระองค์ 1 จึงแต่งเครื่องบูชาทั้งปวง
แล้วจึงอาราธนาพระสงฆ์ให้สวดเจ็ดตำนาน สวดทิพมนต์พลวาร สวดพระมหาสมัยสูตร
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แลพระธรรมจักร ให้รดน้ำรอบที่ 3 วัน ครั้นได้ดีวันดีจงลง....รอบรั้วเถิด อายุวัณโณสุขัง
พลัง อยู่ในสถานที่นั้นจะเป็นสุขทุกเมื่อแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

จากเนื้ อหาที่ป รากฏจะเห็ นว่าการแบ่งที่ดินสำหรับปลูกเรือนไม่ได้กำหนดลักษณะว่า
พื้นที่ที่ปลูกเรือนต้องเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะที่ดีทั้ง 16 ช่อง แม้จะมีที่ร้ายหรือที่ไม่ดีประกอบอยู่ด้วยก็
สามารถปลูกเรือนได้ เนื้อหามีการกำหนดลักษณะที่แน่นอนในส่วนของสะดือที่และสะดือ เรือนที่ห้าม
อยู่ในจุดเดียวกันอย่างเด็ดขาด หากอยู่ใกล้กันก็ให้เคลื่อนออกจากกันอย่างน้อย 2-3 ศอก เมื่อที่ดินมี
ความเหมาะสมที่จะทำการปลูกเรือนแล้วจึงทำการนิมนต์พระสงฆ์ พระสงฆ์ 5 รูป ทำการสวดมนต์
จำเริญพระปริตรธรรม พร้อมทั้งอาราธนาพระพุทธรูป 3 องค์ คือ พระพุทธรูปนาคปรก ตั้งเหนือน้ำ,
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรและพระพุทธรูปปางสมาธิ โดยพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์จะมีพระพุทธรูป
ปางสมาธิเป็นประธานอยู่ ตรงกลาง หลังจากนั้นจึงแต่งเครื่องบูชาแล้วอาราธนาพระสงฆ์ให้สวดเจ็ด
ตำนาน สวดทิพมนต์พลวาร สวดพระมหาสมัยสูตรและสวดพระธรรมจักร หลังจากนั้นให้รดน้ำรอบ
ทีด่ ินที่จะทำการปลูกเรือนเป็นเวลา 3 วัน เมื่อได้ฤกษ์จึงทำการปลูกเรือน
6.6 การดูความยาวและรูปร่างของพื้นที่
การดู ที่ ย าวเป็ น การดู ลั ก ษณะของพื้ น ที่ ที่ มี ค วามยาวไปตามทิ ศ ต่ าง ๆ รวมถึ งการดู
ลักษณะรูปร่างของพื้นที่ที่จะทำการปลูกเรือน พร้อมทั้งบอกลักษณะของพื้นที่ว่ามีลักษณะดีหรือไม่ดี
อย่างไร ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิครูอาจารย์ท่านกล่าวไว้ให้ประสิทธิทุกอันแล
ที่เรือนแลที่เมืองก็ดี ถ้าแลยาวนั้นหนบูรพาจะได้เป็นดี
ถ้าแลยาวหนอาคเนย์จะยากเพชรนักแล
ถ้าหนทักษิณจะจากกัน จะเครียดกันมิขาดเลย
ถ้ายาวหนหรดีเกรงจะไข้เจ็บแลจะมีอันตรายแล
ถ้าจัตุรัส โภชนาอาหารมากแล
ถ้าสามมุมจะเป็นน้อยแก่ท่านแล
ถ้ากลมดุจดั่งนาค(กลวง)ทรัพย์มากแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาปรากฏการบอกความยาวของพื้นที่รวมถึงลักษณะดีหรือไม่ดีเพียงแค่ 4 ทิศ
เท่านั้นคือทิศตะวันออก (บูรพา) มีลักษณะที่ดี จะได้ดี, ทิศตะวันออกฉียงใต้ (อาคเนย์) มีลักษณะที่ไม่
ดี จะได้ยาก, ทิศใต้ (ทักษิณ) มีลักษณะที่ไม่ดี จะประสบกับความทุกข์ ความเครียด, ทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ (หรดี) มีลักษณะที่ไม่ดี จะเจ็บไข้ได้ป่วย และบอกลักษณะรูปร่า งของพื้นที่ 3 รูปร่าง คือ รูปจัตุรัส
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มีลักษณะที่ดี จะมีโภชนาอาหารมาก, รูปสามมุมหรือสามเหลี่ยม มีลักษณะที่ไม่ดี และรูปกลมหรือ
ทรงกลม มีลักษณะที่ดี มีทรัพย์มาก
6.7 การดูภูมิที่อยู่ 4 ประการ
การดูภูมิที่อยู่ 4 ประการ เป็นพิธีการดูสีและชิมรสของดินว่ามีลักษณะอย่ างไร มีความ
เป็นมงคลหรือไม่ ผู้วิจัยพบ 4 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ ท่านให้รู้จักรสภูมิทั้ง 4 ประการ อนึ่งที่ส้มก็ดีหวานก็ดี เมื่อเดือน
1 ก็ดี เดือน 2 ก็ดี เดือน 3 ก็ดี ท่านให้เอาตองกล้วยมาปูเหนือที่นั้นแล้ว เอาข่าอันสด
ทับไว้ยังรุ่ง ครั้นเหนือขึ้นมาจับใบตองจึงมาชิมดูเถิด ถ้าที่ส้มไซร้ ท่านว่าหามงคลมิได้
เลย พึงหน่ายจากที่นั้นเถิด ถ้าที่หวานไซร้เป็นมัธยม ถ้าที่อันใดจืดไซร้น้ำแลเย็นไซร้ ที่
นั้นเป็นมงคลแล ทำการประสิทธิพึงอยู่เถิด ถ้าที่นั้นเค็มหาผลมิได้เลย ถ้าผู้ใดรู้จักรสภูมิ
ทั้ง 4 นี้มิยากเลย
ลักษณะอัน ท่านอันกล่าวไว้แลทำตามไซร้แลเทพยดาแลนางพระธรณี ย่อม
รักษา เทพยดาในอากาศก็ย่อมรักษาบุคคลผู้นั้นทุกเมื่อ บ่ห่อนจะมีภัยอันตรายเลย
อนึ่ งโสตให้ ขุดดินขึ้นชิมดู ผิหวานแลให้ขุด ดูเล่า ถ้าแลหอมดังดอกบั วแล
ดอกสารภี ที่นั้นอุดมพราหมณ์แล ขาว, ถ้าที่ส้มแลหอมดุจดั่งพิกุล สถานที่นั้นจะได้
สำเร็จทั่วสิ่งสิน ชื่อสัตรีภูมิ เหลืองแล, ผิว่าเผ็ดหอมดังขนุนสุกดังดังมาลุดี ดังดอกโมลี
ดั่งดอกแลดอกสัตตบุตย์ชื่อเพงภูมิ แดงแล ถ้าอยู่ที่นั้นจะได้สิ่งสินแล, ผิเค็มชื่อสูตระ
ภูมิ ดำแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ผิท่านให้ดูภูมิที่อยู่ 4 ประการ หนึ่งชื่อกษัตราภูมิ 1 ชื่อพราหมณ์ภูมิ 1 ชื่อไพร
ภูมิ ชื่อสูตรภูมิ 1 ถ้าจะใครรู้ให้ขุดดินนั้นดมกลิ่นดินนั้นดู
ถ้าดินนั้นเหลืองก็ดี ดินนั้นเปรี้ยวก็ดี หอมดังดอกพิกุลก็ดีนั้น ชื่อว่ากษัตริย์ภูมิแล
ดิ น นั้ น ขาวก็ ดี ห วานก็ ดี ห อมดั ง ดอกสารภี ด อกนนทรี ก็ ดี สถานนั้ น อุ ด ม ชื่ อ
พราหมณ์ภูมิ
ถ้าดินแดงก็ดีเผ็ดก็ดีหอมดังดอกมาลีดอกบัวก็ดีสัมฤทธิด์ ีนักแล ชื่อสูตรภูมิแล
ถ้าดินนั้นดินดำก็ดีเค็มก็ดี หอมดังดอกพิกุลก็ดีดอกคัดเค้าก็ดี ชื่อสุตตราภูมี มีข้าวของ
มากแล
ผิที่ใดหอมดังกลิ่นดอกไม้อันดี สถานนั้นจำเริญนักแล
ผิที่ใดคาวแลเหม็นดังกลิ่นมนุษย์ ชื่อภาคบยังด้วยข้าวของแก่แรงทะแนงโศก
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
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อนึ่งให้ดูขี้ดินให้รู้เป็นคุณเป็นโทษให้รู้ด้วย ถ้าหอมดังดอกพิกุลแลดอกบัวชื่อ
กษัตริย์ภูมิ จะได้สำเร็จความปรารถนาประกอบไปโภชนาอาหารทั้งปวง ก็มีเดชมาก
นักหนา, ถ้าหอมดังกลิ่นดอกบัวหลวงแลบัวเผื่อนแลดอกอุบลก็ดีดอกสารภีที่นั้นจะให้
อุ ด มชื่ อ ว่ า (พ)รามภู มิ จ ะได้ ส ถาพรทุ ก มื้ อ แล, ถ้ า กลิ่ น หอมดั งชะมดแลดอกปลี ชื่ อ
พระรามภูมิจะมีเงินทองจำเริญถ้วนแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
ท่านให้ดูภูมิที่อยู่ 4 ประการ ประการหนึ่งชื่อกษัตริย์ภูมิ 1 ชื่อพราหมณ์ภูมิ 1
ชื่อศัสตราภูมิ 1 ถ้าใคร่รู้ให้ขุดดินนั้นดมกลิ่นชิมดินนั้นดู ถ้าดินนั้นเหลืองก็ดี ดินนั้น
เปรี้ยวก็ดี หอมดั่งดอกพิกุลก็ดี ชื่อกษัตริย์ภูมิแล ถ้าดินนั้นขาวก็ดี หวานก็ดี หอมดั่ง
ดอกสารภี ดั่งดอกนนทรีก็ดี สถานนั้นอุดม ชื่อพราหมณ์ภูมิ ถ้าดินดำก็ดี เค็มก็ดี หอม
ดั่งดอกพิกุลดอกขัดขาวก็ดี ชื่อศัสตราภูมิ มีข้าวของมากมายแล ถ้าที่ใดหอมดั่งกลิ่น
ดอกไม้อันดี สถานที่นั้นจำเริญนักแล ถ้าที่ดำเหม็นดั่งกลิ่นมนุษย์ ชื่อภาคนยังด้วยข้าว
ของแรงทแนงโศก
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

จากเนื้อหาทั้ง 4 ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่ามีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ
การรู้ ร สภู มิ รสภู มิ ห รือ รสของดิ น มี ทั้ งหมด 4 รส พร้อ มทั้ งบอกลั ก ษณะดี ห รื อ ร้า ย
ประกอบ ได้แก่ ที่ส้ม (เปรี้ยว) ไม่ดี จะหามงคลอะไรไม่ได้เลย, หวาน เป็นมัธยม, จืด เป็นมงคล และ
เค็ม ไม่ดี จะหาผลไม่ได้ ส่วนนี้จะปรากฏอยู่ในตำราลำดับที่ 5 เพียงตำราเดียวเท่านั้นและต้องดมผ่าน
ใบตองกล้วยโดยมาปูเหนือพื้นที่นั้นแล้วนำข่าสดทับไว้จนถึงเช้า หลังจากนั้นจึงนำใบตองมาชิมรส
การชิมหรือดมกลิ่นดิน คือการดมกลิ่นหรือชิมดินโดยตรง ปรากฏทั้ง 4 ข้อมูล ลักษณะ
เนื้อหาจะเป็นการบอกถึงรสดิน สีดิน และลักษณะกลิ่นที่คล้ายกับดอกไม้ชนิดต่าง ๆ และบอกชื่อภูมิ
หรือชื่อที่ดินว่ามีที่ดินทั้งหมด 4 ลักษณธด้วยกัน ผู้วิจัยสรุปข้อมูลโดยนำลักษณะสีของดินเป็นลักษณะ
หลักเพื่อทำการจำแนกเนื้อหา ดังนี้
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ตารางที่ 54 ตารางจำแนกเนื้อหาการชิมหรือดมกลิ่นดิน
สีของดิน
ตำราลำดับที่/ลักษณะดิน/รสดิน/ชื่อพื้นที่
5
6
8
สีขาว
หอมเหมือนดอกบัว
หอมเหมือน
หอมเหมือนกลิ่น
และดอกสารภี
ดอกสารภี,
ดอกบัวหลวง,
ดอกนนทรี
บัวเผื่อน, ดอก
รสหวาน
รสหวาน
สารภี
พราหมณ์ภูมิ
พราหมณ์ภูมิ
(พ)รามณ์ภูมิ
สีเหลือง
หอมเหมือน
หอมเหมือน
หอมเหมือน
ดอกพิกุล
ดอกพิกุล
ดอกพิกุล, ดอกบัว
รสเปรี้ยว
รสเปรี้ยว
สตรีภูมิ
กษัตริย์ภูมิ
กษัตริย์ภูมิ
สีแดง

สีดำ

ลักษณะอื่น

หอมเหมือนขนุน หอมเหมือนดอก
สุก เหมือนดอกโมลี มาลี (โมลี), ดอกบัว
และดอกสัตตบุษย์
(บัวหลวง)
รสเผ็ด
รสเผ็ด
เพงภูมิ
สูตรภูมิ
หอมเหมือนดอก
พิกุล, ดอกคัดเค้า
รสเค็ม
สูตระภูมิ
-

-

รสเค็ม
สุตตราภูมี
หอมเหมือนกลิ่น
ดอกไม้อันดี
เจริญนัก
-

10
หอมเหมือน
ดอกสารภี,
ดอกนนทรี
รสหวาน
พราหมณ์ภูมิ
หอมเหมือน
ดอกพิกุล
รสเปรี้ยว
กษัตริย์ภูมิ

-

-

-

หอมเหมือน
ดอกพิกุล,
ดอกขัดขาว
รสเค็ม
ศัสตราภูมิ
หอมเหมือนกลิ่น
ดอกไม้อันดี
จำเริญนัก
-

-

-
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ตารางที่ 54 ตารางจำแนกเนื้อหาการชิมหรือดมกลิ่นดิน (ต่อ)
สีของดิน
ตำราลำดับที่/ลักษณะดิน/รสดิน/ชื่อพื้นที่
5
6
8
ลักษณะอื่น
คาวและเหม็น
เหมือนกลิน่ มนุษย์

ลักษณะอื่น

-

ภาคบ
-

-

-

กลิ่นหอมเหมือน
ชะมด, ดอกปลี
พระรามภูมิ

10
เหม็นเหมือน
กลิ่นมนุษย์
ที่ดำ
ภาคน
-

จากตารางจำแนกเนื้ อหาการชิมดินแสดงให้ เห็ นถึงลั กษณะของเนื้อหาที่มีในลั กษณะ
เดียวกัน เนื้อหาการดูลักษณะที่ดินปรากฏการแยกลักษณะรสชาติหรือกลิ่นของดินอย่างชัดเจน มีการ
บอกชื่อลักษณะดิน เห็นได้ว่าตำราที่พบข้อมูลที่มีความแตกต่างส่วนมากคือตำราลำดับที่ 5 โดยมีชื่อ
ลักษณะที่ดินว่า “สตรีภูมิ” ในขณะที่ข้อมูลอื่น ๆ ให้ชื่อลักษณะที่ดินว่า “กษัตริย์ภูมิ” แต่ถึงแม้ว่าชื่อ
ลักษณะที่ดินจะต่างกัน แต่เมื่อทำการเทียบเนื้อหาจากข้อมูลทั้งหมดแล้ว พบว่ามีลักษณะเหมือนกัน
กับลักษณะที่ดินกษัตริย์ภูมิ นอกจากนี้ยังพบลักษณะเช่นเดียวกันใน “เพงภู มิ” ที่มีลักษณะเหมือนกัน
กับ “สูตรภูมิ” ในตำราลำดับที่ 6 อาจกล่าวได้ว่าชื่อของพื้นที่มั้ง 4 นั้นมาจากวรรณะทั้ง 4 ของอินเดีย
ผู้ วิ จั ย ยั งพบว่ า เนื้ อ หาภายในตำราลำดั บ ที่ 6, ลำดั บ ที่ 8 และลำดั บ ที่ 10 มี เนื้ อ หา
เพิ่มเติมจากการดูลั กษณะที่ดินที่กำหนดไว้ว่ามี 4 ลั กษณะด้วยกัน โดยตำราลำดับที่ 6 และตำรา
ลำดับที่ 10 ปรากฏเนื้อหาเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาเหมือนกัน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกกล่าวว่ามีลักษณะที่ที่
“มีกลิ่นคาว, เหม็นเหมือนกลิ่นมนุษย์” และกำหนดชื่อลักษณะพื้นที่เช่ นนี้ว่าที่ “ภาคบ, ภาคน”
โดยในตำราลำดับที่ 10 ได้บอกลักษณะสีของดินไว้ด้วยคือสีดำ และบอกลักษณะที่ดินลักษณะที่สอง
คือ “หอมเหมือนกลิ่นดอกไม้อันดี เจริญนัก” เหมือนกันทั้งสองลำดับ ส่วนตำราลำดับที่ 8 มีเนื้อหา
เพิ่มเติมและกำหนดชื่อลักษณะพื้นที่ว่า “พระรามภูมิ” โดยมีลักษณะคือมี “กลิ่นหอมเหมือนชะมด,
ดอกปลี”
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6.8 การดูปลวกตามทิศ
การดูปลวกตามทิศเป็นการดู ทิศที่มีปลวกหรือจอมปลวกในบริเวณพื้นที่ที่จะใช้ทำการ
ปลูกเรือนเพื่อดูลักษณะดีและลักษณะที่ไม่ดีพร้อมทั้งบอกวิธีในการบูชาหากมีปลวกขึ้นใน หรือพบ
ปลวกอยู่ในทิศนั้น ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ผิหนบู รพามีจอมปลวกให้ บู ชาด้วยผั ก สุ รา กล้วย อ้ อย หมาก เครื่องดอก
หมากพร้าว จะได้เงินทองแล
ผิหนอาคเนย์เกรงไฟจะไหม้ บูชาด้วยข้าวเปลือกแลกล้วยอ้อยแล้วกลบเสียแล
ถ้าหนทักษิณเกรงจะตาย ให้บูชาด้วยหมากพร้าว หมากตูม แล้วฟันเสียแล
ถ้าหนหรดีบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้ จะได้วัวควาย ข้าหญิงชายแล
ถ้าประจิมเกรงให้บูชาเหล้า ข้าว หมากพลู แล้วไกลเสีย
ถ้าหนพายัพให้บูชากล้วยอ้อย จะได้ไพร่ฟ้าหลาย
ถ้าหนอุดรให้บูชาเหล้า ข้าว แลน้ำนมวัว น้ำผึ้ง ลูกส้มลูกหวาน จะมีลาภพึงใจแล
ถ้าหนอีสานจะได้ของกิน ให้เร่งบูชาจำเริญ
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
อนึ่งให้ดูที่มีปลวก ให้ดูที่ใด ๆ ก็ดีมีทั้งน้ำแลท่าน้ำคูคลองอยู่แ ถบทางก็ดีแต่ว่า
มีชื่อหาญ ว่าหาโทษมิได้เลย
อนึ่งถ้าที่ใดมีปลวกอยู่อุดรถ้านั้นสำเร็จช้างม้าข้าวัวข้าหญิงชายมากอยู่
ที่ใดมีปลวกอยู่อาคเนย์ไฟไหม้เรือนแล
ที่ใดปลวกอยู่ทักษิณจะได้ลาภแห่งท้าวพระยา
ที่ใดปลวกอยู่หรดีจะมีสิริสมบัติมากแล
ที่ไหนปลวกอยู่ประจิมเมียมักมีชู้มิดี พลัดพรากจากกันมีทุกข์โศกมาก
ที่ใดมีปลวกอยู่พายัพจะมีของช้างม้าวัวควายข้าหญิงชายแล
ที่ใดมีปลวกอยู่อีสานดีจะมีลาภมาก
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)

จากเนื้อหาการดูปลวกตามทิศทั้งสองข้อมูลจะเห็นได้ว่า การดูปลวกตามทิศมีการบอก
ทิศทั้ง 8 ทิศ ยกเว้นตำราในลำดับที่ 8 ที่ปรากฏเพียง 7 ทิศเท่านั้น โดยไม่พบข้อมูลในทิศตะวันออก
(บูรพา) ปรากฏทิศทั้งหมด 7 ทิศ ได้แก่
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ตารางที่ 55 ตารางจำแนกลักษณะการดูปลวกตามทิศ
ทิศ
ตำราลำดับที่
5
8
ลักษณะ
ลักษณะ
เหนือ (อุดร)
ดี จะมีลาภพึงใจ
ดี จะมีช้าง ม้า วัว จะมีข้าชายหญิง
ใต้ (ทักษิณ)
ไม่ดี จะตาย
ดี จะได้ลาภแห่งท้าวพระยา
ตะวันออก (บูรพา)
ดี จะได้เงินทอง
ไม่ปรากฏ
ตะวันตก (ประจิม)
ไม่ดี ให้ไปให้ไกล
ไม่ดี เมียมักมีชู้ จะเป็นทุกข์
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ดี จะได้ของกิน
ดี จะมีลาภมาก
(อีสาน)
ตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี)
ดี จะได้วัวควาย ข้าหญิงชาย ดี มีสมบัติมาก
ตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ) ดี จะได้ไพร่ฟ้ามาก
ดี จะมีช้างม้าข้าวของ ข้าหญิงชาย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์) ไม่ดี ไฟจะไหม้
ไม่ดี ไฟจะไหม้เรือน
จากตารางจำแนกลักษณะดีร้ายในเนื้อหาการดูปลวกตามทิศ พบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่มี
ความใกล้เคียงกัน แม้ลักษณะเนื้อหาที่พบจะมีความแตกต่างกัน แต่หากพิจารณาถึงลักษณะดีร้ายจะ
พบว่ามีความหมายในทางเดียวกัน พบส่วนที่แตกต่างกัน 1 จุด คือ ทิศใต้ (ทักษิณ) โดยตำราลำดับที่
5 มีเนื้อหา “ถ้าหนทักษิณเกรงจะตาย ให้บูชาด้วยหมากพร้าว หมากตูม แล้วฟันเสียแล” เป็นลักษณะ
ที่ไม่ดี ส่วนตำราลำดับที่ 5 มีเนื้อหา “ที่ใดปลวกอยู่ทักษิณจะได้ลาภแห่งท้าวพระยา” เป็นลักษณะที่ดี
นอกจากนี้ ต ำราลำดับ ที่ 8 ไม่ ป รากฏการบอกลั ก ษณะปลวกและลั ก ษณะดี ร้ายในทิ ศ ตะวัน ออก
(บูรพา) ในขณะที่ตำราลำดับที่ 5 มีเนื้อหา “ผิหนบูรพามีจอมปลวกให้บูชาด้วยผัก สุรา กล้วย อ้อย
หมาก เครื่องดอก หมากพร้าว จะได้เงินทองแล” ซึ่งเป็นลักษณะที่ดี
นอกจากนี้ เนื้อหาการดูปลวกตามทิศในตำราลำดับที่ 5 ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมจากการดู
ลักษณะดีร้ายตามทิศ หากมีลักษณะที่ดีก็จะเป็นการบูชาเพื่อได้รับสิ่งที่ดี หากมีลักษณะที่ไม่ดีจะเป็น
การบูชาแล้วห่างออกจากที่นั้น การบูชาก็จะบูชาด้วยสิ่งของต่าง ๆ ที่ตำราได้กำหนดไว้ตามทิศ ซึ่งใน
ตำราลำดับที่ 8 ไม่พบเนื้อหาในส่วนนี้ เนื้อหาการบูชาด้วยสิ่งของตามทิศในตำราลำดับที่ 5 มีดังนี้
ทิศเหนือ (อุดร)
ให้ บูช าเหล้ า, ข้าว, น้ำนมวัว , น้ำผึ้ ง, ลู กส้ มลู ก
หวาน
ทิศใต้ (ทักษิณ)
บูชาด้วยหมากพร้าว (มะพร้าว), หมากตูม
(มะตูม) แล้วฟันทิ้ง
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ทิศตะวันออก (บูรพา)

บูชาด้วยผั ก , สุ รา, กล้ วย, อ้อย, หมาก, เครื่อง
ดอก หมากพร้าว (มะพร้าว)
ทิศตะวันตก (ประจิม)
บูชาเหล้า, ข้าว, หมากพลู
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ให้เร่งบูชา
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี)
บูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ) บูชาด้วยกล้วย, อ้อย
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์) บูชาด้วยข้าวเปลือกและกล้วยอ้อยแล้วกลบเสีย
6.9 การดูภูมิลักษณะดี/ร้าย
การดูภูมิลักษณะดีร้าย เป็นการดูลักษณะความนูนต่ำของพื้นที่และบอกลักษณะดีและ
ลักษณะร้ายของพื้นที่ ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ ถ้าจะทำบ้านเมืองไซร้ ให้รู้ภูมิลักขณะอันดีแลร้ายดังนี้แล ถ้าที่
บ้านไซร้ราบเสมอดังหน้ ากลอง ชื่อพระยาภูมิลักษณะ ถ้าเหมื อนดังหลังช้างเป็น สัน
กลางชื่อพระภูมิคชลักษณะพอดี ดีแล ถ้าเหมือนหนึ่งหลังเท้าข้าว ดังปลายท้าวไชยบุญ
ชื่อเศรษฐีภูมิลักษณะ ถ้าหลุมกลางชื่อ กระฎุมพีภูมิลักขณะ ถ้าแลที่ใดมิเสมอแลเอียง
ไซร้ร้ายนักแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
สิทธิการิยะ ถ้าจะทำบ้านเมืองให้รู้ภูมิลักษณะอันดีอันร้ายดังนี้แล ถ้าที่บ้าน
ไซร้ราบเสมอหน้ากลองชื่อพญาภูมิ ที่เหมือนหลังช้างเป็นสันกลางชื่อพระภูมิคชลักษณ
ถ้าแลที่ใดมิเสมอเลย เอียงไซร้ ร้ายแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

จากเนื้อหาที่ปรากฏทั้ง 2 ข้อมูลเห็นว่า เนื้อหาในตำราลำดับที่ 6 และตำราลำดับที่ 10 มี
ลักษณะเนื้อหาที่เหมือนกัน แต่เนื้ อหาในตำราลำดับที่ 6 มีลักษณะพื้นที่ที่มากกว่าเนื้อหาในตำรา
ลำดับที่ 10 ซึ่งพบแค่ลักษณะพื้นดินที่ “ราบเสมอหน้ากลอง”, “เป็นสันกลางเหมือนหลังช้าง” และ
“ที่ไม่เสมอกัน” ไม่ปรากฏลักษณะพื้นที่ “เหมือนหลังเท้าข้าว เหมือนปลายเท้าไชยบุญ” และ “ที่
หลุมกลาง” ที่พบในตำราลำดับที่ 6 ดังตารางจำแนกเนื้อหา

141
ตารางที่ 56 ตารางจำแนกเนื้อหาการดูภูมิลักษณะดี/ร้าย
ตำราลำดับที่
6
10
ราบเสมอดังหน้ากลอง ชื่อพระยาภูมิลักษณะ
ราบเสมอหน้ากลอง ชื่อพญาภูมิ
เหมื อ นหลั ง ช้ า งเป็ น สั น กลาง ชื่ อ พระภู มิ ค ช- เหมือนหลังช้างเป็นสันกลาง ชื่อพระภูมิคชลักษณ
ลักษณะ ดี
เหมือนหนึ่งหลังเท้าข้าว ดังปลายท้าวไชยบุญชื่อ
-ไม่ปรากฏเศรษฐีภูมิลักษณะ
ถ้าหลุมกลาง ชื่อกระฎุมพีภูมิลักขณะ
-ไม่ปรากฏถ้าแลที่ใดไม่เสมอแลเอียง ร้ายนัก
ทีไ่ ม่เสมอกัน เอียง ร้าย
6.10 การดูที่เคลื่อน
การดูที่เคลื่อนคือการดูลักษณะพื้นที่ปลูกเรือนที่เก่าและทิ้งร้างเป็นระยะเวลานาน เป็น
การบอกลักษณะว่าที่เคลื่อนไปในทิศทางใดและมีระยะในการเคลื่อนใกล้หรือไกลจากพื้นที่เดิมเท่าใด
ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
อนึ่งที่สถานปลูกเรือนเก่าแลหึง *นานนารีแลร้างแล้วจะปลูกแล้ว ผิเคลื่อนไป
หนบูรพาก็ว่าดี หกศอกก็ดี หกคืบก็ดีแล ผิเคลื่อนไปหนทักษิณสองเท่าก็ดี สองคืบก็ดีแล
ผิเคลื่อนไปหนอุดรเจ็ดเท่าก็ดี เจ็ดศอกก็ดี เจ็ดคืบก็ดีแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้ อหาปรากฏการดูที่เคลื่อนทั้งหมด 3 ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออก (บูรพา), ทิศใต้
(ทักษิณ) และทิศเหนือ (อุดร) โดยเนื้อหาทั้ง 3 ทิศมีเนื้อหาในลักษณะที่ดีเหมือนกันทั้ง 3 ทิศ ในส่วนที่
เคลื่อน ทั้ง 3 ทิศกำหนดมาตราวัดทั้งหมด 3 ระดับ คือ ศอก, คืบ, และเท่า
6.11 แผนที่เรือน
แผนที่เรือนมีลักษณะเป็นรูปภาพพื้นที่ของเรือน มีเนื้อหาในการบอกลักษณะต่าง ๆ ตาม
ภาพหรือตารางที่ตำรากำหนดไว้ ผู้วิจัยพบ 5 ข้อมูล ดังเนื้อหา

*

มีความหมายว่า “นาน”, (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1364)
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ภาพที่ 7 แผนที่เรือน บอกลักษณะที่ (1)
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)

ภาพที่ 8 แผนที่เรือน บอกลักษณะที่ดินตามทิศ
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
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ภาพที่ 9 แผนที่เรือน บอกลักษณะประตู (1)
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)

ภาพที่ 10 แผนที่เรือน บอกลักษณะชื่อที่
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)
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ภาพที่ 11 แผนที่เรือน บอกลักษณะประตู (2)
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

ภาพที่ 12 แผนที่เรือน บอกลักษณะที่ (2)
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
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ภาพที่ 13 แผนที่เรือน บอกลักษณะที่ (3)
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

ภาพที่ 14 แผนที่เรือน บอกลักษณะที่ (4)
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
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ภาพที่ 15 แผนที่เรือน บอกลักษณะที่, ปลูกต้นไม้, ประตู
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

ภาพที่ 16 แผนที่เรือน บอกลักษณะบ่อน้ำ
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

147

ภาพที่ 17 แผนที่เรือน บอกลักษณะการปลูกต้นไม้
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

ภาพที่ 18 แผนที่เรือน บอกลักษณะที่, ประตู (1)
ตำราลำดับที่ 11 (155 มัด 15 ตำราดูชยั ภูมิที่ดิน)
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ภาพที่ 19 แผนที่เรือน บอกลักษณะที่, ประตู (2)
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
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6.12 ลักษณะรูปร่างพื้นที่
ลักษณะรูปร่างพื้นที่ มีเนื้อหาเป็นรูปภาพลักษณะที่ดิน พร้อมบอกลักษณะดีและไม่ดี
ตามที่ตำราได้มีการกำหนดไว้ ผู้วิจัยพบ 4 เนื้อหา ดังนี้

ภาพที่ 20 ลักษณะรูปร่างพื้นที่ (1)
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)

ภาพที่ 21 ลักษณะรูปร่างพื้นที่ (2)
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)
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ภาพที่ 22 ลักษณะรูปร่างพื้นที่ (3)
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)

ภาพที่ 23 ลักษณะรูปร่างพื้นที่ (4)
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
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7.การดูไม้ ผู้วิจัยพบข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับการดูไม้ในตำราปลูกเรือนจำนวนทั้งสิ้น 12
เล่ม โดยมีเนื้อหาที่พบทั้งหมด 7 เรื่อง ดังนี้
ตารางที่ 57 ตารางจำแนกเนื้อหาด้านการดูไม้
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
2 3 5 6 7 8 10 11 13 14 19 20
การดูพญาไม้
-  
การตัดไม้ตามเดือน -   -  - 
โฉลกตัดไม้
-  การกองไม้ตาม
-  -   -  - 
เดือน / ตามทิศ
การปลูกไม้ตามทิศ -  -   -   ไม้ร้าย
-  -  -   ไม้มงคลตามเจ้า
-  -  เรือน
7.1 การดูพญาไม้
การดูพญาไม้เป็นการดูไม้ที่มีลักษณะมงคล เป็นพญา หรือเป็นใหญ่ มีความเป็นมงคล
ตามช่วงปีโดยแบ่งตามเดือนเป็น 4 ช่วงคือ ช่วงเดือน 4-6 เป็นช่วงที่ 1, ช่วงเดือน 7-9 เป็นช่วงที่ 2,
ช่วงเดือน 10-12 เป็นช่วงที่ 3 และเดือน 1-3 เป็นช่วงที่ 4 ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ไม้ชมภูเปนพญาแก่ไม้ทงั้ หลายแล
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 ไม้ตะเคียนเป็นพญาแก่ไม้ทั้งหลายแล
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 ไม้ราชพฤกษ์เป็นพญาแก่ไม้ทงั้ หลาย
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 ไม้ปูรเป็นพญาแก่ไม้ทงั้ หลายแล
ถ้าปลูกเรือน ไม้อันใดเป็นพญา เอากิ่งไม้นั้นมาผูกเสาแรก อยู่สขุ สำราญทุกเมื่อแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ศรี ๆ สวัสดีสถาพร บวรในโลกเลิศ ขออัญเชิญเทพเจ้าผู้ประเสริฐมเหศักดิ์ อัน
เป็นทิพาพักตร์ผลากร เชิญมาช่วยอำนวยพรประเสริฐมนต์ ให้บังเกิดแต่ศุภสวัสดิ์มงคล
ที่เคหา ทั้งหนีจรจุกจักราได้ลาดโลด ทรงพระประสิทธิฤกษ์อัมฤกษ์มหาไชย แล้วทรง
พระประสารทนะโมพญาไม้ไว้ให้สิ้น สมควรที่จะเกษมสันต์ภิรมย์บำรุงรักษ์
ตำราลำดับที่ 13 (445 มัด 41 ตำราปลูกเรือน)
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จากเนื้ อ หาที่ ป รากฏจะเห็ น ได้ ว่ าเนื้ อ หาในตำราทั้ ง 2 ลำดั บ มี เนื้ อ หาที่ แ ตกต่ างกั น
กล่าวคือ เนื้อหาในตำราลำดับที่ 5 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกชนิดของต้นไม้เพียงส่วนเดียว ในขณะที่
เนื้ อหาในตำราลำดับ ที่ 13 มีลั กษณะเนื้อหาเป็น บทกล่ าวที่ถึงเทพเจ้าหรือเทวดา “ประสาทนโม
พญาไม้” เท่านั้น
สำหรับการดูพญาไม้ ตำราลำดับที่ 5 มีการกล่าวถึงพญาไม้ในช่วงเดือนต่าง ๆ ไว้ คือ
ช่วงเดือน 4-6 กำหนดให้ “ไม้ชมภู” เป็นพญาไม้ ช่วงเดือน 7-9 กำหนดให้ “ไม้ตะเคียน” เป็นพญาไม้
ช่วงเดือน 10-12 กำหนดให้ “ไม้ราชพฤกษ์” เป็นพญาไม้ และช่วงเดือน 1-3 กำหนดให้ “ไม้ปูร” เป็น
พญาไม้ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตพญาไม้ใน 2 ช่วงเดือน คือ “ไม้ชมภู” ในช่วงเดือนที่ 4-6 และ “ไม้ปูร” ใน
ช่วงเดือนที่ 1-3 โดยไม้ชมภู คือ ไม้หว้าหรือต้นหว้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 360) ส่วนไม้ปูร คือ ต้น
จำปูน (เต็ม สมิตินันท์, 2557: 34)
7.2 การตัดไม้ตามเดือน
การตัด ไม้ ตามเดือนเป็ น การบอกช่ว งเดื อนที่เหมาะสมและไม่ เหมาะสมในการตัดไม้
เพื่อที่จะนำไปปลูกเรือน ผู้วิจัยพบ 4 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ ผิจะตัดไม้ทำเรือน เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เท่านี้ดีนัก
แล เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 แปด
เดือนนี้ห้ามเพราะเดือนนั้นมิเป็นผลว่าไม้ออกบวชแล ฯ
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
เดือนนี้ตัดไม้ทำเรือนดีนักแล เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน
10 เดือน 11 เดือน 12 ในเดือนแปดเดือนนี้อย่าตัดไม้ทำเรือนเพราะไม้ออกดอกออกบวชแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
อันนี้จะดูลักษณะอันร้ายแห่งเดือนจะตัดไม้มาทำเรือน ผิแลจะเอาไม้มาทำ
เรือนให้เจ้าเรือนเป็นมงคลแก่ตนไซร้ ให้เอาแต่เดือน 6 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน
4 แต่ 5 เดือนนี้ ให้เอาไม้มาทำเรือน อยู่ดีนักแล
เดือน 5 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 แต่ 7 เดือนนี้
อย่าให้เอาไม้มาทำเรือนคนทั้งหลายใน 7 เดือนนี้มิดี ห้ามแล ฯฯ ชอบแต่เอามาทำกุฏิ
พระวิหาร เพราะว่าไม้ ใน 7 เดื อนนี้ เป็ น ไม้ นั กบวช เอาหาโทษมิ ได้ แก่เจ้ากูส มณะชี
พราหมณ์ทั้งหลาย
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
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สิทธิการิยะ ถ้าจะตัดไม้ทำเรือน ท่านให้ตัดไม้เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน
4 ดีนักแล
ถ้าเดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12
แปดเดือนนี้ท่านว่าไม้บวชมิดีแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาที่ปรากฏจะเห็นได้ว่าตำราทั้ง 4 ลำดับมีการบอกช่วงเดือนที่เหมาะสมในการ
ตัดไม้ โดยมีตำรา 3 ลำดับ ที่มีการบอกช่วงเดือนตัดไม้ตรงกัน คือตำราลำดับที่ 5, ลำดับที่ 6 และ
ลำดับที่ 20 คือ ตัดไม้ 4 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน 1 ถึงเดือน 4 ห้ามตัดไม้ 8 คือ ตั้งแต่เดื อน 5 ถึงเดือน
12
ในส่ ว นตำราหมายเลข 10 มี การกำหนดเดื อ นที่ ตั ด ไม้ แตกต่ างจากตำรา 3 ลำดั บ ที่
กล่าวถึงก่อนหน้า คือ มีการกำหนดเดือนที่ตัดไม้ 5 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน 1 ถึงเดือน 4 และเดือน 6
ห้ามตัดไม้ 7 เดือน คือ เดือน 5 ต่อจากนั้นจึงเป็นเดือน 7 ถึงเดือน 12
ทั้งนี้ในลักษณะของเดือนที่ห้ามตัดไม้ ตำราทั้ง 4 ลำดับมีการกำหนดข้อห้ามในการตัดไม้
ตรงกัน คือ ห้ามตัดไม้เนื่องจาก “ไม้บวช” โดยความเชื่อเรื่องไม้บวชอาจเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์
ไม้ไม่ให้ถูกตัดนำมาปลูกเรือนหรือทำการอื่น ๆ จนทำให้ไม้ที่ตำราปลูกเรือนกำหนดถูกตัดจนหมดก็
เป็นได้
7.3 โฉลกตัดไม้
โฉลกตัดไม้เป็นการบอกลักษณะของการตัดไม้ที่ถูกต้อง ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เดือนดับตัดไม้ วัวควายเต็มคอก ทครอกเต็มถุน ถือไม้เท้ายอดทองแล ถ้ามิเอา
อย่างโฉลกนี้ ให้เอาส้นตีนเจ้าเรือนก็ได้เหมือนกัน เป็นมงคลเศษสองแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

จากเนื้อหาจะเห็นได้ว่าโฉลกปลูกเรือนมีการบอกถึงลักษณะของการตัดไม้ว่าให้ ตัดไม้
ในช่วง “เดือนดับ” จึงจะมีสิริมงคล
7.4 การกองไม้ตามเดือน ตามทิศ
การกองไม้ หรือการทอดไม้ ตามเดือน ตามทิศ เป็นการบอกลักษณะการวางไม้ที่จะใช้ใน
การปลูกเรือนตามทิศที่ตำรากำหนด ตำราแต่ละเล่มจะมีการบอกลักษณะเดือนเป็นช่วง ช่วงละ 3
เดือน ได้แก่ ช่วงที่ 1 คือช่วงเดือน 4 ถึงเดือน 6, ช่วงที่ 2 คือช่วงเดือน 7 ถึงเดือน 9, ช่วงที่ 3 คือช่วง
เดือน 10 ถึงเดือน 12 และช่วงที่ 4 คือช่วงเดือน 1 ถึงเดือน 3 ผู้วิจัยพบ 5 ข้อมูล ดังเนื้อหา
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ถ้าบุคคลผู้ใดจะตัดไม้มาทำการทั้งปวง เอามากองไว้จะปลูกเรือน
ถ้าเดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 สามเดือนนี้ให้กองหนอุดร
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 สามเดือนนี้ให้กองหนทักษิณ
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 สามเดือนนี้ให้กองหนประจิม ดีนักแล
ท่านให้ทำตามตำรา อยู่สุขเย็นใจแล ถ้ากองผิดที่ดุจตายจากกันแล ท่านบอกไว้ให้
รู้แล
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
ดูกองไม้ไว้แล ถ้าจะปลูกเรือน
เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ให้กองไม้หนอุดรจึงดี
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 กองไม้หนทักษิณจึงดี
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 กองไม้ไว้หนบูรพาจึงดี
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 กองไม้ไว้หนประจิมจึงดี
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)
จะปลูกเรือนแลจะยกไม้มาทอดในที่จะปลูกนัน้
ถ้าเดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ให้ทอดทิศบูรพานัน้ ก่อน
ถ้าเดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 ทอดหนบูรพา
ถ้าเดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 ให้ทอดหนประจิมก่อน ถ้าขุดหลุมให้ขุดแถบท้อง
นาคนัน้ จึงดีมีเงินทองดีแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าปลูกเรือนเดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ให้กองไม้ไว้อุดรจึงดี
ดูกองไม้ไว้แล เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 กองไม้หนทักษิณจึงจะดี
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 กองไม้ไว้หนบูรพาจึงดี
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 กองไม้ไว้หนประจิมจึงดีแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
ถ้าจะทำเรือนเอาต้นไม้ไว้ตะวันตก เอาปลายไม้ไว้ตะวันออก
เอาต้นไม้ไว้ขา้ งใต้ เอาปลายไม้ไว้ข้างเหนือ อันนี้ชื่อว่าปลูกไม้เป็นแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด1 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาจะเห็นได้ว่า ตำราลำดับที่ 3, ลำดับที่ 7, ลำดับที่ 8 และลำดับที่ 14 มีการ
แสดงเนื้อหาตำแหน่งการวางไม้ตามเดือนตามทิศไปในลักษณะเดียวกัน ยกเว้นตำราลำดับที่ 20 มี
เนื้อหากล่าวเพียง 2 ลักษณะคือ (1) เอาต้นไม้ (โคนต้น) ไว้ตะวันตก เอาปลายไม้ (ปลายต้นไม้) ไว้
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ตะวัน ออก (2) เอาต้ น ไม้ (โคนต้ น ) ไว้ ข้างใต้ เอาปลายไม้ (ปลายต้ น ไม้ ) ไว้ข้ างเหนื อ ซึ่ งมี ค วาม
แตกต่างด้านเนื้อหาจากตำราปลูกเรือนอีก 4 ลำดับข้างต้น
ในส่วนเนื้อหาตำแหน่งการวางไม้ตามเดือนตามทิศในตำราลำกับที่ 3, ลำดับที่ 7, ลำดับที่
8 และลำดับที่ 14 นั้น ผู้วิจัยได้สรุปเนื้อหาได้ ดังนี้
ตารางที่ 58 ตารางจำแนกเนื้อหาการวางไม้ตามเดือนตามทิศ
ตำราลำดับที่
เดือนและทิศการวางไม้
4-6
7-9
10-12
1-3
3
อุดร
ทักษิณ
ประจิม
-ไม่ปรากฏข้อมูล7
อุดร
ทักษิณ
บูรพา
ประจิม
8
บูรพา
-ไม่ปรากฏข้อมูลบูรพา
ประจิม
14
อุดร
ทักษิณ
บูรพา
ประจิม
จากตารางข้อมูลจะเห็นได้ว่า ช่วงเดือน 4 ถึงเดือน 6 พบว่าตำราลำดับที่ 3, ลำดับที่ 7
และลำดับที่ 14 มีการบอกทิศวางไม้เหมือนกัน คือวางไม้ทิศอุดร (ทิศเหนือ) และพบว่าตำราลำดับที่
8 มีการบอกทิศที่แตกต่างจากตำราลำดับอื่น คือทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
ช่วงเดือน 7 ถึงเดือน 9 ไม่ปรากฏข้อมูลในตำราลำดับที่ 8 แต่ในตำราลำดับอื่นมีการ
บอกทิศที่เหมือนกันคือ ทิศทักษิณ (ทิศใต้)
ช่วงเดือน 10 ถึงเดือน 12 พบว่าตำราลำดับที่ 7, ลำดับที่ 8 และลำดับที่ 14 มีการบอก
ทิศวางไม้เหมือนกัน คือวางไม้ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) และพบว่าตำราลำดับที่ 3 มีการบอกทิศที่
แตกต่างจากตำราลำดับอื่น คือทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
ช่วงเดือน 1 ถึงเดือน 3 ไม่ปรากฏข้อมูลในตำราลำดับที่ 3 แต่ในตำราลำดับอื่นมีการ
บอกทิศที่เหมือนกันคือ ทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
7.5 การปลูกไม้ตามทิศ
การปลู กไม้ตามทิศเป็ นการบอกชนิดของต้นไม้ที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคลตามทิศที่
ตำราได้กำหนด ผู้วิจัยพบ 5 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ผิจะปลูกต้นไม้ในบ้าน
หนบูรพาให้ปลูกต้นกุ่มแลกระทุ่มนา
อาคเนย์ให้ปลูกสารภีแลต้นยอ
หนทักษิณให้ปลูกต้นมะพลับแลตะโกนามะม่วง
หรดีให้ปลูกต้นสะเดา แลพิกุลขนุนหนาม
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หนประจิมให้ปลูกต้นกานวดแลมะขาม
หนพายัพปลูกต้นมะง่ามมะนาว
อุดรให้ปลูกต้นพุทราแลขวาดขวิด
หนอีสานให้ต้นกรรณิการ์แลไม้เรียน
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)
ต้นโตนด ตีนเป็ด (เสาโรง) ต้นมะงั่ว ต้นมะเกลือ มะยม อย่าให้มีอยู่ใน
หนอุดร อีสาน ถ้าไม้สองสิ่งมีสอดที่นี้
ถ้าผู้ ใดสร้างบ้ านย่อมจะสุม แลไม้ แค ต้ น (ตกู) ไม้ กรรณิ การ์ มะขาม
สะเดา อยู่ทิศนี้ ท้าวพญาจะให้ลาภ ทั้งบ่อน้ำก็ดีแล
ต้นกล้วย ต้นมะยม ต้นมะรุม ถ้าอยู่ทั้งแปดทิศมิดีเลย
ถ้าอยู่ในทิศบูรพาจะฉิบหายตายจากกันแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
สิทธิการิยะ ผู้ใดจะตั้งบ้านอยู่ให้สำราญเป็นมงคล ปลูกไม้ไว้เป็นผลเป็นสุข
สำราญ
เมืองบูรพาปลูกไม้ไผ่อุดมด้วยตามตำนาน โพยภัยบ่มาพาอยู่เป็นสุขกันเสนียด
จังไร
ว่าอาคเนย์ปลูกสารภีจำเริญศรีกันเสนียดจังไรปลูกพายัพใกล้หรดีนั้นบ่วางวาย
ทักษิณปลูกไม้ม่วงอยู่ประสิทธิจีรังการ ตะโกแลพลับหวานไว้หรดีนั้นสลับกัน
หรดีปลูกคูนอีกทั้งขนุนกันโทษทัณฑ์ ราชพฤกษ์จำเริญสาระพอดี ทั้งสะเดา
ปลูกด้วยสม
ประจิมปลูกมะขามกัน ทั้งความอีกทั้งมะยมกันโทษ ปลูกประสมไว้ด้วยกันกัน
ภูตผี
พายัพปลูกมะกรูดอันประเสริฐท่านไม่กลัว มากน้อยมาสระหัวได้มีพักตร์มล
อุดรปลูกพุทราอันตระการขวิดขวาดหวานเป็นมล ศัตรูรบมาอยู่สิ่งสินสถาพร
อีสานปลูกไม้เรี่ยได้บ่เสียบ่ย่อท้อแก่ลูกเมียอยู่สถาพรจำเริญสุขสำราญใจ ผู้ใด
แลมาทำถามทรัพย์สิ่งสินจะมาพูนในสถานอยู่เป็นสุกจำเริญสิน
ตำราลำดับที่ 11 (155 มัด 15 ตำราดูชยั ภูมิที่ดิน)
ผิแลจะปลูกต้นไม้ในบ้าน
หนบูรพาให้ปลูกต้นกุ่มแลกระทุม่ นา
อาคเนย์ให้ปลูกสารพีแลต้นยอ
หนทักษิณให้ปลูกต้นมะพลับแลตะโกนา มะม่วง
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หนหรดี ท่านให้ปลูกต้นสะเดาแลพิกุล ขนุนหนาม
หนประจิมให้ปลูกต้นชุมแสงแลต้นมะขาม
หนพายัพท่านให้ปลูกต้นมะงั่วแลมะนาว
หนอุดรท่านให้ปลูกต้นพุทราแลขว้าดขวิด
หนอีสานท่านปลูกต้นกรรณิการ์แลไม้เรียน
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
สิทธิการิยะ ถ้าจะสร้างบ้านเรือน ให้อยู่สำราญเป็นมงคล ปลูกไม้ไว้ให้เป็นผล
จึงจะอยู่ศุขสำราญใจ
ทิศอีส าน ปลูกไม้ทุ เรียน อั นจำเนี ยรบ่ ย่อหย่อน ลูกเมี ยอยู่ เอมอ่ อน อยู่เป็น สุ ข
สำราญใจ
ทิศบูรพา ปลูกไม้ไผ่ อีกทั้งต้นกุ่มแลมะพร้าว ความไข้บ่พบพานอยู่เย็นใจ
ทิ ศ อาคเนย์ ปลู ก สารภี จำเริ ญ ศรี กั น จั ญ ไร ปลู ก ยอยอยศไกรในทิ ศ นั้ น อย่ า
อางขนาง
ทิศทักษิณ ปลูกไม้มะม่วง อยู่ประสิทธิจำเนียรการ ต้นโตนดแลพลับหวาน ในทิศ
นั้นสำราญดี
ทิศหรดี ปลูกพิกุล อีกขนุนกันโทษทัณฑ์
ทิศประจิม ปลูกมะขามกันถ้อยความ อีกมะยมกันโทษทัณฑ์ ปลูกไว้ด้วยกันพุดแล
พิกุล
ทิศพายัพ ปลูกมะกรูด อันประสิทธิ์ท่านเกรงคุณ มะนาวแลมะงั่วเอามาสวามิภักดิ์
มล
ทิ ศ อุด ร ปลู กพุ ท ราแลหว้ าหวานแลจึ งจำเริญ ผล คุ้ ม โทษเป็ น มงคล อยู่ ชื่ น ชม
สถาพร
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1 ตำราขึ้นเรือนใหม่)

จากเนื้อหาจะเห็นได้ว่าทั้ง 5 ข้อมูล มีข้อมูลในตำราลำดับที่ 10 ที่มีความแตกต่างจาก
ตำราเล่มอื่น ตำราลำดับที่ 10 มีการกล่าวถึงเนื้อหาการปลูกไม้ตามทิศในลักษณะโดยรวม ไม่มีการ
บอกทิศที่แน่นอน และมีเนื้อหาที่กล่าวถึงการ “ห้าม” ปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะไม่ดีหากปลูกในทิศนั้น
โดยบอกควบคู่ไปกับ ลั กษณะต้น ไม้ที่ควรปลู กด้วยเช่นกัน ในขณะที่ตำราลำดับที่ 7, ลำดับที่ 10,
ลำดับที่ 14 และลำดับที่ 19 มีการแสดงเนื้อหาของการปลูกไม้ตามทิศที่ชัดเจน กำหนดทิศและจำแนก
ลักษณะของต้นไม้ ไม่พบลักษณะต้นไม่ที่ไม่เป็นมงคล มีลักษณะที่ไม่ดีตามทิศ พบเพียงลักษณะต้นไม้
ที่ดีที่ควรปลูกเท่านั้น
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ผู้วิจัยจำแนกเนื้อหาต้นไม้ที่ควรปลูกตามทิศตามตำราปลูกเรือนลำดับที่ 7, ลำดับที่ 10,
ลำดับที่ 14 และลำดับที่ 19 ดังนี้
ตารางที่ 59 ตารางจำแนกเนื้อหาชนิดของต้นไม้ที่ปลูกตามทิศ
ทิศ
ตำราลำดับที่/ชื่อต้นไม้ตามทิศ
7
11
14
19
อุดร
- พุทรา
- พุทรา
- พุทรา
- พุทรา
(เหนือ)
- มะขวิด
- มะขวิด
- มะขวิด
- หว้า
อีสาน
- กรรณิการ์
- ไม้เรี่ย*
- กรรณิการ์
- ทุเรียน
(ตะวันออกเฉียงเหนือ) - ทุเรียน
- ทุเรียน
บูรพา
- ตะกุ่ม
- ไผ่
- ตะกุ่ม
- กุ่ม
(ตะวันออก)
- กระทุ่มนา
- กระทุ่มนา
- ไผ่
- มะพร้าว
อาคเนย์
- สารภี
- สารภี
- สารภี
- สารภี
(ตะวันออกเฉียงใต้)
- ยอ
- ยอ
- ยอ
ทักษิณ
- มะพลับ
- มะม่วง
- มะพลับ
- มะม่วง
(ใต้)
- ตะโกนา
- ตะโกนา
- โตนด
- มะม่วง
- มะม่วง
- พลับหวาน
หรดี
- สะเดา
- สะเดา
- สะเดา
- พิกุล
(ตะวันตกเฉียงใต้)
- พิกุล
- ขนุน
- พิกุล
- ขนุน
- ขนุน
- คูน
- ขนุน
- ราชพฤกษ์
ประจิม
- กานวด**
- มะขาม
- ชุมแสง
- มะขาม
(ตะวันตก)
- มะขาม
- มะยม
- มะขาม
- มะยม
พายัพ
- มะงั่ว
- มะกรูด
- มะงั่ว
- มะกรูด
(ตะวันตกเฉียงเหนือ) - มะนาว
- มะนาว
- มะนาว
- มะงั่ว
* ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเป็นไม้เรียน หรือทุเรียน
** ในตำราเขียน “ต้นกานวด” ไม่ทราบที่มา

- ต้นไม้ที่ไม่ดีและไม่ควรปลูกในทิศอุดร (เหนือ) และทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
คือต้นโตนด ตีนเป็ด (เสาโรง) ต้นมะงั่ว ต้นมะเกลือ ต้นมะยม
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- ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกทั้ง 8 ทิศ คือ ต้นกล้วย ต้นมะยม ต้นมะรุม
- ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ไม้แค ต้น(ตกู) กรรณิการ์ มะขาม สะเดา
7.6 ไม้ร้าย
ไม้ร้ายคือชื่อต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณเรือน ผู้วิจัยพบ 4 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ท่านห้ามมิให้ป ลูกต้นไม้ในบ้าน คือ มะกอก ต้น ตาล แคบ้าน แคป่ า
ละหุ่ ง สลั ด ใด โพธิ์ ไทร หว้ า พุ ท ราป่ า มะละกอ อย่ าปลู กไว้ จะอั ป รีย์จ ะเกิดภยั น
อันตรายแล
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7ตำราปลูกเรือน)
จะกล่าวแต่ไม้ร้าย ไม้ทั้งหลายอันโทษมีมะกอกและพระศรีมหาโพธิ์ อีก
ทั้งตาลแลไม้ไทรทั้งสำโรง ท่านก็ห้ามทั้งสลัดได ท่านว่าอย่าปลูกไว้ ในที่นั้นบ่สำราญ ถ้า
มีแต่ก่อนแล้วให้เร่งแผ้วถางสถาน ถ้าไว้จะเกิดความรำคาญทุกข์นา ๆ จะพลัดพรากจาก
ตัวตน ข้าคนจะหลีกหนี แม้นมั่งมีจะธรพล ถ้าอยู่อย่าไว้ใกล้ตัวตน ผู้สร้างบ้านเร่งทำ
ตามนี้เถิด
ตำราลำดับที่ 11 (155 มัด 15 ตำราดูชยั ภูมิที่ดิน)
ท่ านห้ ามมิ ให้ ป ลู กต้น ไม้ ในบ้ าน คือมะกอก ต้น ตาล แคบ้ าน แคป่ า
ละหุ่ง สลัดได โพธิ์ ไทร ไม่ว่างิ้วขาว พุทราป่า มะละกอ อย่าปลูกไว้จะอัปรีย์ จะเกิดภัย
อันตรายแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
สิทธิการิยะ ผิจะกล่าวแต่ไม้อันร้ายทั้งหลายอันมากมี ไม้มะกอกแลพระ
ศรีมหาโพธิ์ อีกต้นไทรแลไม้งิ้วแลสำโรงท่านก็ห้าม อีกทั้งสลัดใดต้นหวายอย่าปลูกไว้จะ
รำคาญ แม้นงอกอยู่ก่อนแล้วนานเร่งตัดออกจากสถาน แม้นอยู่จะรำคาญจะเกิดทุกข์ค
นา ๆ ผู้ใดเอาไว้โทษนั้นจะมีมา ทรัพย์สินอันนา ๆ จะพลัดพรากจากตัวตน ทั้งข้าคนก็
จะหลีกหนี แม้นมิจะเสียตนผู้จะสร้างเร่งทำตามอาจารย์ท่านกล้าวไว้แต่ก่อนมา
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1 ตำราขึ้นเรือนใหม่)

จากข้อมูล ผู้วิจัยสรุปไม้ร้ายที่ปรากฏในตำราทั้ง 4 ลำดับดังนี้
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ตารางที่ 60 ตารางสรุปข้อมูลไม้ร้าย
ตำราลำดับที่/ไม้ร้าย
7
- มะกอก
- ตาล
- โพธิ์
- ไทร
- ละหุ่ง
- สลัดได
- แคบ้าน
- แคป่า
- หว้า
- พุทราป่า
- มะละกอ
-ไม่ปรากฏ-ไม่ปรากฏ-ไม่ปรากฏ-

11
- มะกอก
- ตาล
- โพธิ์
- ไทร
-ไม่ปรากฏ- สลัดได
-ไม่ปรากฏ-ไม่ปรากฏ-ไม่ปรากฏ-ไม่ปรากฏ-ไม่ปรากฏ-ไม่ปรากฏ- สำโรง
-ไม่ปรากฏ-

14
- มะกอก
- ตาล
- โพธิ์
- ไทร
- ละหุ่ง
-สลัดได
- แคบ้าน
- แคป่า
-ไม่ปรากฏ- พุทราป่า
- มะละกอ
- งิ้วขาว
-ไม่ปรากฏ-ไม่ปรากฏ-

19
- มะกอก
-ไม่ปรากฏ- โพธิ์
- ไทร
-ไม่ปรากฏ- สลัดได
-ไม่ปรากฏ-ไม่ปรากฏ-ไม่ปรากฏ-ไม่ปรากฏ-ไม่ปรากฏ- งิ้ว
- สำโรง
- หวาย

จากตารางสรุปข้อมูลพบว่าชื่อต้นไม้ที่ปรากฏมีจำนวนทั้งสิ้น 15 ต้น ได้แก่
- ต้นมะกอก
- ต้นตาล
- ต้นโพธิ์
- ต้นไทร
- ต้นละหุ่ง
- ต้นสลัดได
- ต้นแคบ้าน
- ต้นแคป่า
- ต้นหว้า
- ต้นพุทราป่า
- ต้นมะละกอ
- ต้นงิ้วขาว
- ต้นงิ้ว
- ต้นสำโรง
- ต้นหวาย
ทั้งนี้ จากตารางข้อมูลจะเห็นได้ว่าต้นไม้ทั้ง 15 ชนิดนี้ไม่ได้ปรากฏร่วมกันในตำราปลูก
เรือนทั้ง 4 ลำดับ สามารถจำแนกได้ ดังนี้
ต้นไม้ที่พบในตำราทั้ง 4 เล่ม พบ 4 ชนิด
- ต้นมะกอก
- ต้นโพธิ์
- ต้นไทร
- ต้นสลัดได
ต้นไม้ที่พบในตำรา 3 เล่ม พบ 1 ชนิด
- ต้นตาล
พบในตำราลำดับที่ 7, 11 และลำดับที่ 14
ต้นไม้ที่พบในตำรา 2 เล่ม พบ 6 ชนิด
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- ต้นละหุ่ง
พบในตำราลำดับที่ 7 และลำดับที่ 14
- ต้นแคบ้าน
พบในตำราลำดับที่ 7 และลำดับที่ 14
- ต้นแคป่า
พบในตำราลำดับที่ 7 และลำดับที่ 14
- ต้นพุทราป่า
พบในตำราลำดับที่ 7 และลำดับที่ 14
- ต้นมะละกอ
พบในตำราลำดับที่ 7 และลำดับที่ 14
- ต้นสำโรง
พบในตำราลำดับที่ 11 และลำดับที่ 19
ต้นไม้ที่พบในตำรา 1 เล่ม พบ ชนิด
- ต้นหว้า
พบในตำราลำดับที่ 7
- ต้นงิ้วขาว
พบในตำราลำดับที่ 14
- ต้นงิ้ว
พบในตำราลำดับที่ 19
- ต้นหวาย
พบในตำราลำดับที่ 19
7.7 ไม้มงคลตามเจ้าเรือน
ไม้มงคลตามเจ้าเรือนเป็นการบอกไม้ที่เป็นมงคลต่อเจ้าเรือนและไม่ที่ไม่เป็นมงคล เป็น
ศัตรูกับเจ้าเรือนตามวันเกิดของเจ้าเรือน ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ผู้ใดวันอาทิตย์ไม้จำปาเป็นมิตรให้ปลูกไว้ในบ้าน คนทีสอเป็นศัตรูอย่า
ปลูกไว้
วันจันทร์ไม้สะเดาเป็นมิตรไม้มะเดื่อเป็นศัตรู
วันอังคารไม้กระทุ่มแลไม้หมันเป็นมิตร ไม้ฉัตรทันเป็นศัตรู
วันพุธไม้กุ่มเป็นมิตรไม้มะเดื่อเป็นศัตรู
วันพฤหัสไม้สะเดาเป็นมิตรไม้ตะขบเป็นศัตรู
วันศุกร์ไม้คนทีสอเป็นมิตรไม้มะเดื่อเป็นศัตรู
วันเสาร์ไม้กุ่มเป็นมิตรไม้พร้ามอญเป็นศัตรู
วัน 8 ไม้มะเดื่อเป็นมิตรไม้สะเดาเป็นศัตรูแล
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)
ผู้ใดวันอาทิตย์ ไม้จำปาเป็นมิตร ให้ปลูกไว้ในบ้าน ไม้คนทิสอเป็นศัตรู
อย่าปลูกไว้แล
วันจันทร์ ไม้สะเดาเป็นมิตร ไม้มะเดื่อเป็นศัตรูแล
วันอังคาร ไม้กุ่มแลกระทุมแลไม้หมัน ไม้ฉัททันต์ศัตรูแล
วันพุธ ไม้กุ่มเป็นมิตร ไม้มะเดื่อเป็นศัตรูแล
วันพฤหัสบดี ไม้สะเดาเป็นมิตร ไม้ตะขบเป็นศัตรูแล
วันศุกร์ ไม้คนทิสอเป็นมิตร ไม้มะเดื่อเป็นศัตรูแล
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วันเสาร์ ไม้กุ่มเป็นมิตร ใบเฉียงพร้ามอญเป็นศัตรูแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

จากข้อมูลที่ปรากฏในตำราทั้ง 2 ลำดับ ผู้วิจัยสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 61 ตารางสรุปข้อมูลไม้มงคลตามเจ้าเรือน
วัน
ไม้เป็นมิตร
ไม้ศัตรู
ตำราลำดับที่
ตำราลำดับที่
7
14
7
14
อาทิตย์
จำปา
จำปา
คนทีสอ
คนทีสอ
จันทร์
สะเดา
สะเดา
มะเดื่อ
มะเดื่อ
อังคาร
กระทุ่ม, หมัน
กุ่ม, กระทุ่ม, หมัน
ฉัตรทันต์
ฉัตรทันต์
พุธ
กุ่ม
กุ่ม
มะเดื่อ
มะเดื่อ
พฤหัสบดี
สะเดา
สะเดา
ตะขบ
ตะขบ
ศุกร์
คนทีสอ
คนทีสอ
มะเดื่อ
มะเดื่อ
เสาร์
กุ่ม
กุ่ม
เฉียงพร้ามอญ
เฉียงพร้ามอญ
วัน 8
มะเดื่อ
-ไม่ปรากฏ
สะเดา
-ไม่ปรากฏจากตารางสรุ ป ข้ อ มู ล จะเห็ น ได้ ว่ า ตำราปลู ก เรื อ นที่ ง 2 เล่ ม ส่ ว นใหญ่ มี เนื้ อ หาที่
เหมือนกัน ผู้วิจัยพบเนื้อหาส่วนข้อมูลไม้มงคล วันอังคาร ตำราลำดับที่ 14 ปรากฏชื่อ “ต้นกุ่ม” ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่พบเพิ่มเติมจากตำราลำดับที่ 7 เท่านั้น
ในส่ วนข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างเห็ น ได้ชัด ผู้ วิจัยพบในตำราลำดับที่ 7 ปรากฏข้อมูล
เพิ่มเติม คือ ตำราลำดับที่ 7 มีการกำหนดวันเพิ่มขึ้น จากเดิม 7 วัน เป็น 8 วัน โดยเพิ่ม “วัน 8” เพิ่ม
อีก 1 วัน พร้อมกำหนดไม้ที่เป็นมิตรกับเจ้าเรือน คือ ต้นมะเดื่อ และไม้ที่เป็นศัตรูกับเจ้าเรือน คือ ต้น
สะเดา
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8.การขุดหลุมและกลบหลุม ผู้วิจัยพบข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับการขุดและกลบหลุม ใน
ตำราปลูกเรือนจำนวนทั้งสิ้น 10 เล่ม โดยมีเนื้อหาที่พบทั้งหมด 10 เรื่อง ดังนี้
ตารางที่ 62 ตารางจำแนกเนื้อหาด้านการขุดและกลบหลุม
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
2
3
5
6
7
8 14 15 16 20
ชื่อคนขุดหลุม



ขุดหลุมตามเดือน

 ขุดหลุมตามวัน
-  

 

ไม้ใส่ด้ามจอบ, เสียม


ลักษณะความลึกของหลุม 
ตั้งจอบขุดหลุมเสา
  

ขุดหลุมเสาแรกได้ของ


 
ขุดหลุมได้ของ
- 
  

รูปทรงหลุมตามทิศ

 8.1 ชื่อคนขุดหลุม
ชื่อคนขุดหลุมเป็นการบอกชื่อของคนที่เหมาะสมในการขุดหลุมเสาเรือนเพื่อความเป็น
มงคลต่อเจ้าเรือน ผู้วิจัยพบ 3 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ ท่านว่าเมื่อจะขุดหลุมเสาเรือนนั้น ให้เอาชื่อ ออจันให้ขุด
เสาขวัญ ถ้าชื่อออแก้วให้ขุดเสาอง ถ้าชื่อออรักให้ขุดเสาพระใล ท่านจึงให้ ออจันถือ
อ้อยไปผูกปลายเสามีชัยมงคลแล อยู่สุข
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
ให้เอาพภทองจอบขุดเสาแรกชื่อวันขุดเสาขวัญ ชื่อทองขุดเสาแรก
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
ผู้ขุดนั้นชื่อนายอิน 1 นายพรหม 1 ชื่อนายไชย 1 ชื่อนายแก้ว 1 คนทั้ง
4 คนให้ขุดแรกเสาขวัญ เสานอกนั้นให้คนอื่นขุดเถิด
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากข้อมูลที่พบทั้งในตำราปลูกเรือนทั้ง 3 ลำดับเห็นได้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในตำราปลูก
เรือนมีเนื้อหาที่ต่างกัน ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ ดังนี้
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ตำราลำดับที่ 3 ปรากฏชื่อคนขุดหลุมทั้งหมด 3 ชื่อ คือ
“ออจัน”
มีหน้าที่ในการขุดเสาขวัญ
“ออแก้ว”
มีหน้าที่ในการขุดเสาอง (ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าคือ “เสาห้อง”)
“ออรัก”
มีหน้าที่ในการขุดเสาพระใล (เสาพะไล)
นอกจากนี้ยังมีการกำหนดชื่อผู้ทำการผูกอ้อยในตำแหน่งปลายเสา คือ “ออจัน” ผู้วิจัย
สันนิษฐานว่า “ออจัน” คือชื่อเดียวกันและเป็นคนเดียวกันกับ “ออจัน” ที่ทำหน้าที่ขุดเสาขวัญ
ตำราลำดับที่ 8 ปรากฏชื่อคนขุดหลุมทั้งหมด 2 ชื่อ คือ
“วัน”
มีหน้าที่ในการขุดเสาขวัญ
“ทอง”
มีหน้าที่ในการขุดเสาแรก
ตำราลำดับที่ 20 ปรากฏชื่อคนขุดหลุมทั้งหมด 4 ชื่อ คือ
“นายอิน”, “นายพรหม”, “นายไชย” และ “นายแก้ว” โดยทั้ง 4 ชื่อมีหน้าที่ใน
การขุดเสาขวัญ ส่วนเสาที่เหลือให้คนอื่นที่มีชื่อใดก็ได้ขุด
ทั้งนี้ตำราปลูกเรือนทั้ง 3 ลำดับต่างมีข้อมูลที่ปรากฏร่วมกันอยู่ คือ “เสาขวัญ” มีการ
กำหนดไว้ในตำราปลูกเรือนทั้ง 3 ลำดับ แต่มีการใช้ชื่อคนขุดหลุมแตกต่างกัน
8.2 ขุดหลุมตามเดือน
การขุดหลุมตามเดือนเป็นการบอกทิศในการขุดหลุมตามเดือน โดยตำราปลูกเรือนมีการ
แบ่งเดือนออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 3 เดือน ได้แก่ ช่วงที่ 1 คือช่วงเดือน 4 ถึงเดือน 6, ช่วงที่ 2 คือช่วง
เดือน 7 ถึงเดือน 9, ช่วงที่ 3 คือช่วงเดือน 10 ถึงเดือน 12 และช่วงที่ 4 คือช่วงเดือน 1 ถึงเดือน 3
นอกจากนี้ยังมีลักษณะอื่นที่ปรากฏร่วมกับการขุดหลุมตามเดือน คือ การวางขี้ดินตามทิศ, ตำแหน่ง
การวางต้นเสาตามทิศและตำแหน่งการวางปลายเสาตามทิศ ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ท่ านให้ขุดหลุมหนทั กษิ ณ เอาขี้ดินไปหน
บูรพา เอาต้นเสาไปอาคเนย์
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 ท่านให้ขุดหลุมหนประจิม เอาขี้ดินไปหน
ทักษิณ ต้นเสาแรกไปหนหรดี แลปลายเสาไปพายัพ
เดื อ น 10 เดื อ น 11 เดื อน 12 ท่ า นให้ ขุ ด หลุ ม หนอุ ด ร เอาขี้ดิ น ไป
ประจิม เอาต้นเสาไปพายัพ ปลายเสาไปอีสาน
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 ท่านให้ขุดหลุมหนบูรพา ขี้ดินไว้อุดร ต้นเสา
ไปอีสาน ปลายเสาไปอาคเนย์แล
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
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เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ขุดดินหนทักษิณ เอามูลดินไว้บูรพา ต้นเสา
เอาไว้ทิศอุดรอิสานต่อกัน ปลายเสาไว้ทักษิณหรดีต่อกัน
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 ขุดดินหนประจิม เอามูลดินไว้ทักษิณ ต้น
เสาไว้บูรพาอาคเนย์ต่อกัน ปลายเสาเอาไว้ประจิมพายัพต่อกัน
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 ขุดดินหนอุดร เอามูลดินไว้ประจิม ต้น
เสาไว้ทักษิณหรดีต่อกัน ปลายเสาเอาไว้อุดรอิสานต่อกัน
เดื อ น 1 เดื อน 2 เดื อน 3 ขุด ดิ น หนอุ ด ร เอามู ล ดิ น ไว้ อุด ร ต้ น เสา
เอาไว้ประจิมพายัพต่อกัน ปลายเสาเอาไว้บูรพาอาคเนย์ต่อกัน
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อมูลการขุดหลุมตามเดือนตามช่วงเดือนได้ ดังนี้
ตารางที่ 63 ตารางแสดงข้อมูลการขุดหลุมตามเดือน ช่วงที่ 1 (เดือน 4-6)
ตำราลำดับที่ ตำแหน่งขุดหลุม ตำแหน่งวางขี้ดิน ตำแหน่งวางต้นเสา ตำแหน่งวางปลายเสา
3
ทักษิณ
บูรพา
อาคเนย์
-ไม่ปรากฏ20
ทักษิณ
บูรพา
อุดรต่อกับอีสาน
ทักษิณต่อกับหรดี
จากตารางข้อมูลจะเห็นได้ว่าตำแหน่งทิศขุดหลุมและตำแหน่งทิศวางขี้ดินในตำราทั้ง 2
ลำดับมีเนื้อหาเหมือนกันคือ ขุดหลุมทิศทักษิณ (ทิศใต้) และวางขี้ดินทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
สำหรับ ข้อมูลตำแหน่ งทิศวางต้นเสาและตำแหน่งทิ ศวางปลายเสา ตำราลำดับที่ 20
มีเนื้อหา คือ วางต้นเสาทิศอุดรต่อกับทิศอีสาน (ทิศเหนือต่อกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) วางปลาย
เสาทิศทักษิณต่อกับทิศหรดี (ทิศใต้ต่อกับทิศตะวันตกเฉียงใต้) ในขณะที่ตำราลำดับ 3 ปรากฏข้อมูล
การวางต้นเสาในทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) โดยไม่ปรากฏการบอกทิศวางปลายเสา
ตารางที่ 64 ตารางแสดงข้อมูลการขุดหลุมตามเดือน ช่วงที่ 2 (เดือน 7-9)
ตำราลำดับที่ ตำแหน่งขุดหลุม ตำแหน่งวางขี้ดิน ตำแหน่งวางต้นเสา ตำแหน่งวางปลายเสา
3
ประจิม
ทักษิณ
หรดี
พายัพ
20
ประจิม
ทักษิณ
บูรพาต่อกับ
ประจิมต่อกับพายัพ
อาคเนย์
จากตารางข้อมูลจะเห็นได้ว่าตำแหน่งทิศขุดหลุมและตำแหน่งทิศวางขี้ดินในตำราทั้ง 2
ลำดับมีเนื้อหาเหมือนกันคือ ขุดหลุมทิศประจิม (ทิศตะวันตก) และวางขี้ดินทิศทักษิณ (ทิศใต้)
สำหรับข้อมูลตำแหน่งทิศวางต้นเสาและตำแหน่งทิศวางปลายเสา ตำราลำดับที่ 20 มี
เนื้อหา คือ วางต้น เสาทิศบูรพาต่อกับทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกต่อกับทิศตะวันออกเฉียงใต้) วาง
ปลายเสาทิศประจิมต่อกับทิศพายัพ (ทิศตะวันตกต่อกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ในขณะที่ตำราลำดับ
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3 ปรากฏข้อมูลการวางต้นเสาในทิศหรดีเพียงแค่ทิศเดียว (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) และวางปลายเสาทิศ
พายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
ตารางที่ 65 ตารางแสดงข้อมูลการขุดหลุมตามเดือน ช่วงที่ 3 (เดือน 10-12)
ตำราลำดับที่ ตำแหน่งขุดหลุม ตำแหน่งวางขี้ดิน ตำแหน่งวางต้นเสา ตำแหน่งวางปลายเสา
3
อุดร
ประจิม
พายัพ
อีสาน
20
อุดร
ประจิม
ทักษิณต่อกับหรดี
อุดรต่อกับอีสาน
จากตารางข้อมูลจะเห็นได้ว่าตำแหน่งทิศขุดหลุมและตำแหน่งทิศวางขี้ดินในตำราทั้ง 2
ลำดับมีเนื้อหาเหมือนกันคือ ขุดหลุมทิศอุดร (ทิศเหนือ) และวางขี้ดินทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
สำหรับข้อมูลตำแหน่งทิศวางต้นเสาและตำแหน่งทิศวางปลายเสา ตำราลำดับที่ 20 มี
เนื้อหา คือ วางต้นเสาทิศทักษิณต่อกับทิศหรดี (ทิศใต้ต่อกับทิศตะวันตกเฉียงใต้) วางปลายเสาทิศอุดร
ต่อกับทิศอีสาน (ทิศเหนือต่อกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ในขณะที่ตำราลำดับ 3 ปรากฏข้อมูลการ
วางต้น เสาในทิศพายั พเพีย งแค่ทิศเดียว (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) และวางปลายเสาทิศอีสาน (ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตารางที่ 66 ตารางแสดงข้อมูลการขุดหลุมตามเดือน ช่วงที่ 4 (เดือน 1-3)
ตำราลำดับที่ ตำแหน่งขุดหลุม ตำแหน่งวางขี้ดิน ตำแหน่งวางต้นเสา ตำแหน่งวางปลายเสา
3
บูรพา
อุดร
อีสาน
อาคเนย์
20
อุดร
อุดร
ประจิมต่อกับ
บูรพาต่อกับอาคเนย์
พายัพ
จากตารางข้อมูลจะเห็นได้ว่าตำแหน่งทิศขุดหลุมและตำแหน่งทิศวางขี้ดินในตำราทั้ง 2
ลำดับมีเนื้อหาเหมือนกันคือ ขุดหลุมทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) และวางขี้ดินทิศอุดร (ทิศเหนือ)
สำหรับข้อมูลตำแหน่งทิศวางต้นเสาและตำแหน่งทิศวางปลายเสา ตำราลำดับที่ 20 มี
เนื้ อหา คือ วางต้นเสาทิศประจิ มต่อกับทิศพายัพ (ทิศตะวันตกต่อกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) วาง
ปลายเสาทิศบูรพาต่อกับทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกต่อกับทิศตะวันออกเฉียงใต้) ในขณะที่ตำราลำดับ
3 ปรากฏข้อมูลการวางต้นเสาในทิศอีสานเพียงแค่ทิศเดียว (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) และวางปลาย
เสาทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
จากข้อมูลทั้ง 4 ช่วงเดือนเห็นได้ว่าเนื้อหาตำแหน่งทิศขุดหลุมและตำแหน่งทิศวางขี้ดิน
ของตำราทั้ง 2 ลำดับมีเนื้อหาที่เหมือนกันทั้งหมด โดยมีเนื้อหาที่แตกต่างในเนื้อหาตำแหน่งทิศวางต้น
เสาและตำแหน่งทิศวางปลายเสาเท่านั้น
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8.3 ขุดหลุมตามวัน
การขุดหลุมตามวันเป็นการบอกทิศที่ควรขุดหลุมตามวันตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์
ผู้วิจัยพบ 6 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าขุดหลุมวันอาทิตย์ ขุดข้างทิศประจิมก่อนแล
วันจันทร์ ขุดข้างทิศอีสานก่อนแล
วันอังคาร ขุดข้างทิศบูรพาก่อนแล
วันพุธ ขุดข้างทิศทักษิณก่อนแล
วันพฤหัสบดี ขุดข้างทิศหรดีก่อนแล
วันศุกร์ ขุดข้างทิศพายัพก่อนแล
วันเสาร์ ขุดข้างทิศอุดรก่อนแล
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
วันอาทิตย์ ขุดขุมข้างตะวันตกก่อน
วันจันทร์ขุดขุมข้างอุดรก่อน
วันอังคารขุดขุมข้างบูรพาก่อน
วันพุธขุดขุมข้างทักษิณก่อน
วันพฤหัสบดีขุดขุมข้างหรดีก่อน
วันศุกร์ให้ขุดขุมข้างอีสานแลพายัพ
วันเสาร์ให้ขุดขุมข้างอาคเนย์ก่อนแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
วันอาทิตย์ขุดประจิมก่อน
วันจันทร์ขุดอีสานก่อน
วันอังคารขุดบูรพาก่อน
วันพุธขุดทักษิณก่อน
วันพฤหัสขุดหรดีก่อน
วันศุกร์ขุดพายัพก่อนแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าวันอาทิตย์ให้ขุดฝ่ายประจิมก่อน
ถ้าวันจันทร์ให้ขุดอีสานก่อน
ถ้าวันอังคารให้ขุดบูรพา
วันพุธให้ขุดทักษิณก่อน

168
ถ้าวันพฤหัสให้ขุดหรดีก่อน
ถ้าวันศุกร์ให้พายัพก่อน
ถ้าวันเสาร์ให้ขุดอาคเนย์ก่อนแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
ขุดหลุมอาทิตย์ ขุดหนประจิมก่อน
วันจันทร์ ขุดหนอีสานก่อน
วันอังคาร ขุดหนบูรพาก่อน
วันพุธ ขุดหนทักษิณก่อน
วันพฤหัสบดี ขุดหนหรดีก่อน
วันศุกร์ ขุดหนพายัพก่อน
วันเสาร์ ขุดหนอาคเนย์ก่อน
ตำราลำดับที่ 16 (529 มัด 46 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าขุดหลุมเสาเรือน วันอาทิตย์ให้ขุดประจิมก่อน
วันจันทร์ขุดบูรพาก่อน
วันอังคารขุดอุดรก่อน
วันพุธขุดทักษิณก่อน
วันพฤหัสบดีขุดหรดีก่อน
วันศุกร์ขุดพายัพก่อน
วันเสาร์ขุดอาคเนย์ก่อน
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากข้อมูล ผู้วิจัยสรุปเนื้อหาได้ ดังนี้
ตารางที่ 67 ตารางจำแนกเนื้อหาการขุดหลุมตามวัน
ตำรา
ลำดับที่ อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
2
ประจิม
อีสาน
บูรพา
5
ประจิม
อุดร
บูรพา

วัน
พุธ
ทักษิณ
ทักษิณ

พฤหัสบดี
หรดี
หรดี

6

ทักษิณ

หรดี

ประจิม

อีสาน

บูรพา

ศุกร์
พายัพ
อีสาน/
พายัพ
พายัพ

เสาร์
อุดร
อาคเนย์
-
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ตารางที่ 67 ตารางจำแนกเนื้อหาการขุดหลุมตามวัน (ต่อ)
ตำรา
วัน
ลำดับที่ อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
8
ประจิม
อีสาน
บูรพา
ทักษิณ
16
ประจิม
อีสาน
บูรพา
ทักษิณ
20
ประจิม
บูรพา
อุดร
ทักษิณ

พฤหัสบดี
หรดี
หรดี
หรดี

ศุกร์
พายัพ
พายัพ
พายัพ

เสาร์
อาคเนย์
อาคเนย์
อาคเนย์

จากตารางเก็บข้อมูลพบว่าเนื้อหาการขุดหลุมตามวันส่วนใหญ่มีข้อมูลที่เหมือนกัน โดย
แยกตามวันได้ ดังนี้
วันอาทิตย์
ขุดหลุมทิศประจิม (ทิศตะวันตก) พบเหมือนกันทั้ง 6 ลำดับ
วันจันทร์
ขุดหลุมทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) พบในตำราปลูกเรือน
4 ลำดั บ คื อ ตำราลำดั บ ที่ 2, ลำดั บ ที่ 6, ลำดั บ ที่ 8 และตำรา
ลำดั บ ที่ 16 พบข้ อ มู ล ที่ แ ตกต่ าง 2 ลำดั บ คื อ ตำราลำดั บ ที่ 5
ปรากฏทิศอุดร (ทิศเหนือ) และตำราลำดับที่ 20 ปรากฏทิศบูรพา
(ทิศตะวันออก)
วันอังคาร
ขุดหลุมทิศบูรพา พบในตำราปลูกเรือน 5 ลำดับ คือ ตำราลำดับที่
2, ลำดั บ ที่ 5, ลำดั บ ที่ 6, ลำดั บ ที่ 8 และตำราลำดั บ ที่ 16 พบ
ข้อมูล ที่แตกต่าง 1 ลำดับ คือ ตำราลำดับที่ 20 ปรากฏทิ ศอุดร
(ทิศเหนือ)
วันพุธ
ขุดหลุมทิศทักษิณ (ทิศใต้) พบเหมือนกันทั้ง 6 ลำดับ
วันพฤหัสบดี
ขุดหลุมทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) พบเหมือนกันทั้ง 6 ลำดับ
วันศุกร์
ขุดหลุมทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) พบเหมือนกันทั้ง 6
ลำดับ ยกเว้นตำราลำดับที่ 5 มีการบอกทิศ 2 ทิศ นอกจากจะมี
การบอกทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) แล้ว ยังมีการบอกทิศ
อีกทิศหนึ่งคือทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ด้วย
วันเสาร์
ขุดหลุมทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) พบในตำราปลูกเรือน
4 ลำดับ คือ ตำราลำดับที่ 5, ลำดับที่ 8, ลำดับที่ 16 และตำรา
ลำดั บ ที่ 20 พบข้ อ มู ล ที่ แ ตกต่ า ง 1 ข้ อ มู ล คื อ ตำราลำดั บ ที่ 2
ปรากฏทิศอุดร (ทิศเหนือ) และไม่ปรากฏข้อมูล 1 ลำดับ คือตำรา
ลำดับที่ 6
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8.4 ไม้ใส่ด้ามจอบ, เสียม
เป็นการบอกลักษณะของไม้ที่จะนำมาทำเป็นด้ามจอบหรือด้ามเสียมเพื่อใช้ในการขุด
หลุม ทำให้เจ้าของเรือนประสบแต่ความโชคดีมีมงคล ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้า แลใครผู้ ใดทำได้ โดยอาจารย์ กล่ า วสอน เป็ น พระพรประสิ ท ธิ แล
บังเกิดผลมงคลทุกเมื่อแล มาตราหนึ่งท่านให้เอาไม้ทองเป็นด้ามจอบขุดขุมดีนักแล จะ
มีวัวควายช้างม้าหลามไหล เอาไม้ไทรใส่ด้ามจอบ ขุดขุมจะมีข้าวของเงินทองช้างม้าดี
นักแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าจะขุดหลุมให้ดี ท่านให้เอาไม้ราชพฤกษ์แลไม้อินทนิลทำด้ามเสียม
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าตำราทั้ง 2 ลำดับมีการกำหนดชนิดของไม้ในการทำด้ามจับอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดชนิดเครื่องมือที่ใช้ในการขุดหลุมด้วยเช่นกัน
ตำราลำดับที่ 5 มีการกำหนดชนิดของไม้ 2 ชนิด คือ ไม้ทองและไม้ไทร ใช้สำหรับทำ
ด้ามจอบเพื่อขุดหลุม ในขณะที่ตำราลำดับที่ 20 มีการกำหนดชนิดของไม้ 2 ชนิด คือ ไม้ราชพฤกษ์
และไม้อินทนิล ใช้สำหรับทำด้ามเสียมเพื่อขุดหลุม โดยตำราทั้ง 2 ลำดับได้กำหนดลักษณะที่เป็น
มงคลของการใช้ไม้ชนิดต่าง ๆ ไว้ คือ
นำไม้ทองทำเป็นด้ามจอบ จะมีช้างมาวัวควายมากมาย
นำไม้ไทรทำเป็นด้ามจอบ จะมีข้าวของเงินทอง มีช้างมีม้า
ในส่วนการนำไม้ราชพฤกษ์และไม้อินทนิลทำเป็นด้ามเสียมในตำราลำดับที่ 20 ไม่มีการ
บอกลักษณะความเป็นมงคลเพิ่ม เพียงแต่กำหนดชนิดของไม้ที่จะนำมาทำเป็นด้ามเสียมเพื่อ “ขุดหลุม
ให้ดี” เท่านั้น
8.5 ลักษณะความลึกของหลุม
ลักษณะความลึกของหลุมเป็นการบอกความลึกของหลุมที่ใช้ในการฝังเสาตามลักษณะ
เรือน ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ผิจะขุดขุม พระราชมณเฑี ยร เรือนหลวง เสาปราสาท แลเสาวิหารก็ดี เสา
เรือนมนตรีก็ดี ให้ขุดจงได้ศอกคืบ 6 นิ้ว
ถ้าเรือนราษฎรทั้งหลาย ให้ขุดจงได้ศอกคืบนิ้วหนึ่ง
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
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จากเนื้อหาที่ปรากฏจะเห็นได้ว่าเนื้อหาในตำราลำดับที่ 5 มีการกล่าวถึงความลึกทั้งหมด
2 ขนาดด้วยกัน คือ “ศอกคืบ 6 นิ้ว” สำหรับหลุมในการสร้างพระราชมณเฑียร, เรือนหลวง, เสา
ปราสาท, เสาวิหาร และเสาเรือนมนตรี และ “ศอกคืบนิ้วหนึ่ง” สำหรับเรือนราษฎร
8.6 ตั้งจอบขุดหลุมเสา
การตั้งจอบขุดหลุมเสาเป็นการบอกลักษณะรูปทรงที่ดีและไม่ดีของหลุมที่ใช้ฝังเสา ผู้วิจัย
พบ 4 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าขุดหลุมเสาแรก แรกตั้งจอบดังนี้
พ่อแม่จะตาย ถ้าดังนี้
ลูกเมียจะตาย ถ้าขุดดังนี้
จึงดีแล
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
เมื่อขุดหลุมเสาเรือน แรกท่านให้ขุดเป็น 3 เหลี่ยมจึงจะเป็นมงคล มี
ของมากนักแล ถ้าขุดเป็น 2 เหลี่ยมแลกลมมิดี จะตายจากกัน
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
เมื่อจะขุดขุมเสาห้อง ให้กลมดั่งเดือนเพ็ญ เสาขวัญดั่งเดือนแปดค่ำ ขุด
หลุมคู่เสาแรกให้เป็นสาม มุมขุดหลุมเสาแรกให้เป็นสี่มุม ขุดขุมคู่เสาขวัญให้เป็น 5 มุม
ขุดหลุมคู่เสาห้องให้เป็นหกมุม อนึ่งศรีลักษณ์ อาจารย์กล่าวไว้แต่ก่อนมาแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถากหลุมขุมเสาจะให้ดี ให้ขุดหนทักษิณนั้นเป็น 3 มุม หนประจิมเป็นวง
เดือนวันเพ็ญหนอีสานขุด 4 มุมดีนักแล ถ้าขุดเสาแรกเอาขี้ดินไปไว้หางนาคจะแพ้ข้าคน
จะตาย ถ้าเอาไว้ท้องนาคจะได้ข้าวของเงินทองดีนักแล ถ้าเอาขี้ดินไปไว้หางนาคสักน้อยมี
ลาภแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าตำราแต่ละลำดับมีการกำหนดมุมหรือลักษณะรูปทรงของหลุมอยู่
ด้วยกันหลายลักษณะ ตั้งแต่ลักษณะกลม, สามเหลี่ยม และมากที่สุดคือ 5 เหลี่ยม ตำราแต่ละลำดับมี
การกำหนดลักษณะหลุมเสาตามชนิดของเสาอย่างชัดเจน โดยตำราลำดับที่ 2 กำหนดชนิดของเสาคือ
เสาแรก, ตำราลำดั บ ที่ 3 กำหนดชนิ ดของเสาคื อเสาเรือน, ตำราลำดั บ ที่ 5 กำหนดชนิ ดของเสา
ประกอบด้วย เสาห้อง เสาขวัญ คู่เสาแรก คู่เสาขวัญ และคู่เสาห้อง นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงมุมที่
ขุด คือ มุมขุดเสาแรก และตำราลำดับที่ 8 มีการกำหนดมุมของหลุมที่ใช้ทำการขุดเสาตามทิศ
ลักษณะเนื้อหาของตำราทั้ง 4 ลำดับ ตำราลำดับที่ 2, ลำดับที่ 3 และตำราลำดับที่ 8 มี
การบอกถึงข้อดีและข้อเสียของลักษณะรูปร่างของหลุมที่ใช้ในการฝังเสาชนิดต่าง ๆ มีเพียงตำราลำดับ
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ที่ 5 ที่มีการบอกถึงข้อดีและลักษณะของหลุม โดยไม่ปรากฏข้อมูลที่เป็นข้อเสียของลักษณะรูปร่าง
ของหลุมในการขุดหลุมฝังเสา
8.7 ขุดหลุมเสาแรกได้ของ
ขุดหลุมเสาแรกได้ของเป็นการบอกลักษณะที่ดี/ร้ายของสิ่งของต่าง ๆ ที่พบจากการขุด
หลุมเพื่อฝังเสาแรก ผู้วิจัยพบ 4 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าขุดหลุมเสาแรกได้ทองแดงเสกน้ำรดหลุมจึงดี
ถ้าได้คราบงูจะฉิบหาย
ถ้าได้เหล็กดีนักแล
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
เมื่อจะขุดหลุมเสาแรก 3 ที่นั้นให้แลดูดิน
ถ้าได้เหล็กเจ้าเรือนจะร้อนใจไข้เจ็บ ถ้าได้หินมีลาภ
ถ้าได้ถ่านไฟไฟจะไหม้
ถ้าได้สำริดจะไข้เจ็บ
ถ้าได้ทองแดงจะได้สัตว์ 4 ตีน
ถ้าได้สร้อยแลข้าวเปลือกแลแกลบจะมีสงิ่ สินมากนัก
ถ้าได้คราบงูพบงูเข้าจะมีลาภแก้วแหวนเงินทองมาก
ถ้าได้ทองจะอยู่สุขสวัสดี
ถ้าได้เงินเจ้าเรือนจะตายแล ถ้าขุดหลุมแล้วแลถมลงเอาใส่หลุมไปจะ
ร้อนใจนักแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าขุดหลุมเสาแรกนั้นถ้าได้ตะกัว่ แลเหล็กไซร้เจ้าเรือนตาย
ถ้าได้หินแลศิลาเจ้าเรือนจะได้ดี
ถ้าขุดได้ตอไม้เจ้าเรือนจะได้เดือดร้อนแล
ถ้าขุดพบแก้วเงินทองก็ดี ท่านกล่าวว่าเป็นเอกทรัพย์เจ้าเรือนจะสวัสดี
มงคล มีเงินทองมั่งคั่งดีนักแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
ขุดหลุมปลูกเสาเรือนเสาแรก
ถ้าได้ หี บ แดง ให้ เอาอ้ อยใส่ ที่ หลุ มนั้ น เจ้ าเรือนจะได้ เป็ นดี เป็ น โภค
ทรัพย์แล
ถ้าได้ต่อ เจ้าเรือนจะเกิดพยาธิเจ็บไข้ จะเดือนเนื้อร้อนใจนักแล
ถ้าได้ถ่านไฟแลปูน กระเบื้อง เอาน้ำมันงา แก้วแหวนใส่ในหลุมนั้นจึง
ดี เจ้าเรือนบ่ร้อนใจเลย
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ถ้าได้เหล็ก เจ้าเรือนจะตาย ให้บูชาเคราะห์เสียก่อนจึงจะอยู่ดีแล
ถ้าได้เหล็ก มีดพร้า ท้าวพระยารักเราแล
ถ้าได้ทองแดงให้ประหยัด ไฟจะไหม้บ้าน แลมูลนายประหยัดเจ้าเรือน
นั้นแล
ถ้าได้งู เจ้าเรือนจะได้ข้าคน ช้างม้าวัวควายมากหลายแล
ถ้าได้ทราย เจ้าเรือนจะได้เงินทองแก้วแหวนมากนักแล
ถ้าได้เงินก็ดี อิฐก็ดี จะอยู่ดีกินดี เกิดสมบัติมากแล
ถ้าได้ตะกั่ว จะมีข้าคนมากหลายแล
ถ้าได้ไม้จะเกิดถ้อยความแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

จากข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปสิ่งที่พบในการขุดหลุมเสาแรกได้ ดังนี้
ตารางที่ 68 ตารางจำแนกสิ่งของที่พบในการขุดหลุมฝังเสาแรก
สิ่งของที่พบ
ตำราลำดับที่
2
6
8
ทองแดง


คราบงู


งู

เหล็ก



ทราย
มีดพร้า
ตะกั่ว

อิฐ
หิน


ตอไม้

ไม้
ถ่านไฟ

ปูน
กระเบื้อง
สำริด


14











-
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ตารางที่ 68 ตารางจำแนกสิ่งของที่พบในการขุดหลุมฝัวเสาแรก (ต่อ)
สิ่งของที่พบ
ตำราลำดับที่
2
6
สร้อย

ข้าวเปลือก

แกลบ

ทอง

เงิน

แก้ว
หีบแดง
ต่อ
ถมดินกลับหลุม


8



-

14



-

จากตารางจำแนกสิ่งของที่พบในการขุดหลุมฝังเสาแรกจะเห็นได้ว่าสิ่งของที่พบร่วมกันใน
ตำราทั้ง 4 ลำดับ คือ เหล็ก สิ่งของที่พบในตำราปลูกเรือนทั้ง 4 ลำดับส่วนมากเป็นสิ่งของที่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการจำแนกลักษณะดีและไม่ดีของสิ่งของที่พบในการขุดหลุมฝังเสาแรก ดังนี้
ตารางที่ 69 ตารางจำแนกลักษณะดีและไม่ดีของสิ่งของที่พบในการขุดหลุมฝังเสาแรก
สิ่งของที่พบ
ตำราลำดับที่/ลักษณะ
2
6
8
14
ทองแดง
ดี
ดี
ไม่ดี
คราบงู
ไม่ดี
ดี
งู
ดี
ดี
เหล็ก
ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี, ดี
ทราย
ดี
มีดพร้า
ดี
ตะกั่ว
ไม่ดี
ดี
อิฐ
ดี
หิน*
ดี
ดี
ตอไม้
ไม่ดี
-
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ตารางที่ 69 ตารางจำแนกลักษณะดีและไม่ดีของสิ่งของที่พบในการขุดหลุมฝังเสาแรก (ต่อ)
สิ่งของที่พบ
ตำราลำดับที่/ลักษณะ
2
6
8
14
ไม้
ไม่ดี
ถ่านไฟ
ไม่ดี
ดี
ปูน
ดี
กระเบื้อง
ดี
สำริด
ไม่ดี
สร้อย
ดี
ข้าวเปลือก
ดี
แกลบ
ดี
ทอง**
ดี
ดี
เงิน
ไม่ดี
ดี
ดี
แก้ว
ดี
หีบแดง
ดี
ต่อ
ไม่ดี
ถมดินกลับหลุม
ไม่ดี
*, ** ลักษณะดีร้ายตรงกัน
จากตารางจำแนกลักษณะดีและไม่ดีของสิ่งของที่พบในการขุดหลุมฝังเสาแรกจะเห็นได้
ว่าตำราแต่ละลำดับมีการบอกลักษณะดีหรือไม่ดีแตกต่างกันทั้งหมด ยกเว้นลักษณะของการพบหิน
และทองในตำราปลูกเรือนลำดับที่ 6 และลำดับที่ 8 มีการบอกลักษณะดีเหมือนกันทั้ง 2 ลำดับ คือ
หากพบหินจะมีลาภ (ลำดับที่ 6), เจ้าเรือนจะได้ดี (ลำดับที่ 8) และหากพบทองจะอยู่สุขสวัสดี (ลำดับ
ที่ 6), เป็นเอก-ทรัพย์ เจ้าเรือนจะสวัสดีมงคล (ลำดับที่ 8)
นอกจากนี้ยังพบลักษณะเพิ่มเติมในการพบสิ่งของในการขุดหลุมฝังเสาแรก คือ ในตำรา
ลำดับที่ 2 และตำราลำดับที่ 14 มีการกำหนดสิ่งของและพิธีการที่ใช้ในการบูชาเพื่อให้เกิดความเป็น
มงคลต่อเจ้าเรือน พบในตำราลำดับที่ 2 ทั้งหมด 1 ลักษณะ และตำราลำดับที่ 14 ทั้งหมด 3 ลักษณะ
ดังนี้
ตำราลำดับที่ 6
- ให้เสกน้ำรดหลุมหากพบทองแดง
ตำราลำดับที่ 14 - ให้ใส่อ้อยลงหลุมที่พบหีบแดง เมื่อทำแล้วจะเกิดผลดีแก่เจ้าเรือน
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- ให้ใส่น้ำมันงา แก้ว แหวนลงหลุมที่พบถ่านแดงและปูน เมื่อทำ
แล้วเจ้าเรือนจะไม่มีความร้อนใจ
- ให้บูชาเคราะห์หากพบเหล็ก
8.8 ขุดหลุมได้ของ
ขุดหลุมได้ของเป็นการบอกลักษณะที่ดี/ร้ายของสิ่งของต่าง ๆ ที่พบจากการขุดหลุมเพื่อ
ฝังเสา ผู้วิจัยพบ 6 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เมื่อจะขุดหลุมเสาเรือนนั้น
ถ้าแลพบหิน จะอยู่สุขเย็นใจ ท่านให้เอาอ้อยใส่
ถ้าแลเห็นกระดูก เอาใบมะตูมแลใบบัวหญ้าแพรกใส่แล
ถ้าเห็นทองแดงมีกรรม เจ้าเรือนจะร้อนใจ ให้เอาน้ำมันใส่แล
ถ้าเงินจะมีลาภนักแล
ถ้าเห็นเชือกจะมีวัวควายแล
ถ้าเห็นงูจะได้เงินทองแล
ถ้าเห็นทรายจะได้ข้าวของแล
ถ้าเห็นเชือกหนังจะได้ช้างม้าแล
ถ้าเห็นไม้ไผ่ก็ดีหนูก็ดี เอาน้ำผึ้งใส่แล
ถ้าเห็นหลักก็ดีตอก็ดี เอาน้ำสวดมนต์ใส่จะมีสวัสดิ์แล
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
อนึ่งดูสกุลเมื่อขุดขุมไซร้
ผิได้ยินเสียงขับรำแพนพิณพาทย์อยู่ที่นั้น
ผิได้เหล็กแลเชือกเจ้าเรือนจะตายไซร้ให้สะเดาะเคราะห์เสียแล
ให้บูชาพระกาฬ อยู่ดีกินดีแล
ผิได้หินแลสัมฤทธิ์เร่งไข้เจ็บ
ได้ทองแดงจะได้ข้าคนได้งา่ ยเป็นดี มีข้าวของเงินทองแล
ถ้าได้ทรายจะจากทีน่ ั้นโสต
ผิเห็นงูในขุม จะได้บัตรธรรมราชแลไพฑูรย์ ได้เงินทองที่อยู่นนั้ ลาภ
มากแล
ถ้าได้ถ่านไฟแลกระดูก เอาน้ำนมวัว แก้ว เงิน ทองไซร้จงดี ให้เชือก
ข้าวของ เอาน้ำนมวัวใส่ขุมนั้นได้กินดีนัก
ได้ไม้จะไข้เจ็บ
ได้ข้าวเปลือกจะมีสุขมาก
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ได้ดอกไม้ดีนักแล
ได้ผมจะตายจากกัน
ได้ตะกั่วเจ้าเรือนจะร้อนใจ
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าขุดหลุมแลพบตะไคร่สวัสดีแล
ถ้าพบถ่านไฟแลกระเบื้องมิดีแล
ถ้าพบหินแลทรายแลเหล็กอยู่สวัสดีแล
ถ้าพบไม้ไฟไหม้ก็ดี ถ่านไฟก็ดีท่านให้เอาน้ำมันดิบรดกลบลงแล้ว ตัด
ทองใส่ลงสักน้อยหนึง่ ดีนักหนาแล
ถ้าพบอิฐแลดินขี้ปู ท่านให้เอาน้ำผึง้ ใส่หลุมน้อยหนึ่งดีนักหนาแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
เมื่อขุดถ้าได้ถ่านไฟให้นิมนต์พระสงฆ์เข้ามาสวดแล้วเอาน้ำรดหลุม
ก่อนจึงอยู่ดีเอาเงินทองมาแช่น้ำรดก่อนจึงมีชัยชนะ
ถ้าได้ทองและเหล็กเอาน้ำผึ้งรดจึงดี
ถ้าได้กระดูกเอาใบบัวหลวงและหญ้าแพรกมาใส่หลุมนั้นจึงมีลาภแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
สิทธิการิยะ เมื่อจะขุดหลุม
ถ้าได้ไม้ซางไฟให้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ เอาน้ำมนต์มารดหลุมจึง
ดีแล
ถ้าได้กระดูกเอาน้ำสรงแก้วแหวนเงินทองมารดหลุมจึงดีแล
ถ้าได้เชือก ข้าวเอาน้ำมนต์มารดหลุมจึงดีแล
ถ้าได้อิฐแลดินขีห้ นู เอาน้ำผึ้งรวงรดหลุมจึงดีแล
ถ้าได้เหล็กเจ้าเรือนมิสบาย เอาดอกบัวหลวงหญ้าแพรกประดิน น้ำ
ล้างเท้าพระทองมารดหลุมจึงดีแล
ถ้าได้ทองแดงมิดีแล
ถ้าได้ทราย งูดินจะมีทรัพย์สนิ เงินทองมากแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)
เมื่อขุดหลุมถ้าได้สิ่งของ
เงินแลถ่านเผาจะอยู่ดีกินดีแลเกิดสวัสดี
ถ้าได้หินแร่จะอยู่เย็นเป็นสุข
ถ้าได้ตะกั่วจะมีข้าคนมาก
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ถ้าได้ทองแดงแลไม้จะเกิดความ
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปสิ่งที่พบในการขุดหลุมเสาได้ ดังนี้
ตารางที่ 70 ตารางจำแนกสิ่งของที่พบในการขุดหลุมฝังเสา
สิ่งของที่พบ
ตำราลำดับที่
3
5
6
8
ได้ยินเสียงขับรำแพน

พิณพาทย์
หิน



กระดูก



เหล็ก



ทองแดง



สัมฤทธิ์

ทอง

เงิน

ตะกั่ว
อิฐ

ดินขี้ปู

ดินขี้หนู



ถ่าน

กระเบื้อง


เชือก

เชือกหนัง


งู
งูดิน



ทราย

ดอกไม้
ไม้
-

20 (1)

20 (2)

-

-









-
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ตารางที่ 70 ตารางจำแนกสิ่งของที่พบในการขุดหลุมฝังเสา (ต่อ)
สิ่งของที่พบ
ตำราลำดับที่
3
5
6
8

ไม้ไฟไหม้

ไม้ไผ่

ตะไคร่

ข้าวเปลือก

ผม

หนู

หลัก, ตอ
-

20 (1)

-

20 (2)
-

จากตารางจำแนกสิ่งของที่พบในการขุดหลุมฝังเสาจะเห็นได้ว่าไม่พบสิ่งของที่พบร่วมกัน
ในตำราทั้ง 5 ลำดับ 6 ข้อมูล สิ่งของที่ปรากฏร่วมกันมากที่สุด คือ หิน, ทองแดง, ถ่าน และทราย โดย
พบในตำราปลูกเรือนทั้งหมด 4 ลำดับ
สิ่งของที่พบในตำราปลูกเรือนทั้ง 5 ลำดับ 6 ข้อมูล ส่วนมากเป็นสิ่งของที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการจำแนกลักษณะดีและไม่ดีของสิ่งของที่พบในการขุดหลุมฝังเสาแรก ดังนี้
ตารางที่ 71 ตารางจำแนกลักษณะดีและไม่ดีของสิ่งของที่พบในการขุดหลุมฝังเสา
สิ่งของที่พบ
ตำราลำดับที่/ลักษณะ
3
5
6
8
20 (1)
20 (2)
ได้ยินเสียงขับรำแพน
ดี
พิณพาทย์
หิน
ดี
ไม่ดี
ดี
ดี
กระดูก
ดี*
ดี*
ดี*
ดี*
เหล็ก
ไม่ดี
ดี
ดี*
ไม่ดี
ทองแดง
ไม่ดี
ดี
ดี*
ไม่ดี
ไม่ดี
สัมฤทธิ์
ไม่ดี
ทอง
ดี*
เงิน
ดี
ดี
ตะกั่ว
ดี
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ตารางที่ 71 ตารางจำแนกลักษณะดีและไม่ดีของสิ่งของที่พบในการขุดหลุมฝังเสา (ต่อ)
สิ่งของที่พบ
ตำราลำดับที่/ลักษณะ
3
5
6
8
20 (1)
อิฐ
ดี*
ดี*
ดินขี้ปู
ดี*
ดินขี้หนู
ดี*
ถ่าน
ดี*
ไม่ดี, ดี*
ดี*
กระเบื้อง
ไม่ดี
เชือก
ดี
ไม่ดี
ดี*
เชือกหนัง
ดี
งู
ดี
ดี
งูดิน
ดี
ทราย
ดี
ไม่ดี
ดี
ดี
ดอกไม้
ดี
ไม้
ไม้ไฟไหม้
ดี*
ดี*
ไม้ไผ่
ดี*
ตะไคร่
ดี
ข้าวเปลือก
ดี
ผม
ไม่ดี
หนู
ดี*
หลัก, ตอ
ดี
-

20 (2)
ดี
ไม่ดี
-

จากตารางจำแนกลั กษณะดี และไม่ ดีของสิ่ งของที่ พ บจะเห็ น ได้ว่า แม้จะพบข้อมู ล ที่
เหมือนกันปรากฏในตำราแต่ละลำดับดังตาราง แต่ลักษณะดีและไม่ดีของสิ่งที่พบในตำราปลูกเรือนแต่
ละลำดับส่วนใหญ่นั้นไม่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันเลย สำหรับลักษณะที่เหมือนกันปรากฏเพียง
บางลักษณะเท่านั้น ดังนี้
- กระดูก
พบ 4 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 3, 5, 8 และลำดับที่ 20
(1)
- เงิน
พบ 2 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 3 และลำดับที่ 20 (2)
- อิฐ
พบ 2 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 6 และลำดับที่ 20 (1)
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- งู
พบ 2 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 3 และลำดับที่ 5
- ไม้ไฟไหม้
พบ 2 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 6 และลำดับที่ 20 (1)
ทั้งนี้ ลักษณะดีและลักษณะไม่ดีที่ปรากฏในเนื้อหาการขุดหลุมฝังเสาส่วนมาก ตำราแต่
ละลำดับ มีการกำหนดสิ่ งของเครื่องบูช าที่จะส่ งเสริมให้ มีลักษณะดียิ่งขึ้นไป หรือไม่มีการกำหนด
ลักษณะดีหรือไม่ดี บอกเพียงสิ่งของเครื่องบูชาเท่านั้น เช่น
ถ้าแลเห็นกระดูก เอาใบมะตูมแลใบบัวหญ้าแพรกใส่แล (ตำราลำดับที่ 5)
ถ้าได้ทองและเหล็กเอาน้ำผึ้งรดจึงดี
(ตำราลำดับที่ 8)

8.9 รูปทรงหลุมตามทิศ
คือการกำหนดลักษณะรูปทรงของหลุมตามทิศที่ขุด ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เมื่อขุดหลุม อาคเนย์ดังนี้
หนหรดีดังนี้
หนพายัพดังนี้
หนอีสานดังนี้
รอยรอบแล

ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
เมื่อขุดหลุม อาคเนย์ดังนี้
หนหรดีดังนี้
หนพายัพดังนี้
หนอีสานดังนี้
รอยจอบแล
ตำราลำดับที่ 15 (511 มัด 46 ตำราปลูกบ้านและต่อเรือ)

จากข้อมูลที่ ปรากฏพบว่าตำราทั้ง 2 ลำดับมีการกำหนดลั กษณะรูปทรงของหลุมด้วยกัน
ทั้งสิ้น 4 ทิศ ปรากฏเหมือนกันทั้ง 2 ลำดับ คือทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้), ทิศหรดี (ทิศตะวันตก
เฉียงใต้), ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) และทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งลักษณะรูปทรง
ของหลุ มที่ ตำราทั้ง 2 ลำดั บกำหนดมีลั กษณะที่ เหมือนกัน ยกเว้นทิ ศอาคเนย์ (ทิ ศตะวันออกเฉียงใต้ )
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ในตำราลำดับที่ 2 มีการกำหนดลักษณะของหลุมให้มีช่องทั้งหมด 4 ช่อง สำหรับตำราลำดับที่ 15 กำหนด
ลักษณะของหลุมให้มีช่องทั้งหมด 6 ช่องตามข้อมูลที่ปรากฏ

บทที่ 4
เนื้อหาและความเชื่อของตำราปลูกเรือนเกี่ยวกับวิธีการปลูกเรือนและส่วนประกอบของเรือน
วิธีการปลูกเรือนและส่วนประกอบของเรือนเป็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับการปลูก
เรือน เป็นการบอกวิธีการปลูกเรือนโดยดูตามลักษณะต่าง ๆ ที่ตำราปลูกเรื อนกำหนดและบอกวิธีการ
ปลูกเรือนตามส่วนประกอบของเรือนที่ตำราปลูกเรือนกำหนดเพื่อความเป็นสิริมงคลของเจ้าเรือนหรือ
เจ้าของเรือนและผู้ที่อาศัยอยู่ในเรือน มีความเกี่ยวข้องกับเรือนโดยตรง แบ่งออกเป็น 14 ส่วน คือ
1.การปลูกเรือน
8.ไม้เสียบหนู
2.เสาเรือน
9.หน้าต่าง
3.หัวเทียน
10.ประตู
4.รอด
11.บันได
5.พรึง
12.รั้ว
6.ขื่อ
13.กลอน
7.ดั้ง
14.ยันต์
ผู้วิจัยจำแนกเนื้อหาที่ปรากฏได้ ดังนี้
1.การปลูกเรือน ผู้วิจัยพบข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกเรือนในตำราปลูกเรือนจำนวน
ทั้งสิ้น 14 เล่ม โดยมีเนื้อหาที่พบทั้งหมด 17 เรื่อง ดังนี้
ตารางที่ 72 ตารางจำแนกเนื้อหาด้านการปลูกเรือน
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 18 19 20
โฉลกปลูกเรือน
- - -   -  - -    - 
โฉลกปลูกเรือนหาความ
- - - - - - - - - - - - - 
เจริญ
ปลูกเรือนตามเดือน
- -  - - - -  - - - - - ห้ามปลูกเรือนตามเดือน - - - - - -  - - - - - - ปลูกเรือนตามวัน
- - - - - - -  - -  - - 
ห้ามปลูกเรือนตามวัน
- - - - - -  - - - - - - สัดส่วนเรือน
- -  - - - - - - - - - - 
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ตารางที่ 72 ตารางจำแนกเนื้อหาด้านการปลูกเรือน (ต่อ)
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
2 3 4 5 6 7 8 10 12
เศษส่วนเรือน
- - -  - - - - วางเรือนตามทิศ
- - - -  -   ปลูกเรือนตามวันขึ้น/วัน
- - - - - - -  
แรม
ปลูกเรือนตามปีนักษัตร - - - - - - -  คัมภีร์โสฬส
-  - - - - - - โปรยของตามเดือน
- - - - - - - - ปลูกเรือนพบของ
- - -  - - - - ของขึ้นเรือนใหม่ตามทิศ - - -   - -   - -  -  -  รื้อ/ล้างเรือน
สัตว์ขึ้นเรือน
- - - - -  -  ทำนายฝันปลูกเรือน
- - -  - - - - เรือนหัก
- 

14 15 18 19 20
- - - - 
- - - - -

-  -



-

-

- - - - - - 
- - 
-  -  - - -  -

1.1 โฉลกปลูกเรือน
โฉลกปลูกเรือนเป็นการบอกถึงลักษณะดีและไม่ดีในการปลูกเรือนทั้ง 12 เดือน ผู้วิจัยพบ
7 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เห็นเดือน 5
เดือน 6
เดือน 7
เดือน 8
เดือน 9
เดือน 10
เดือน 11
เดือน 12
เดือน 1
เดือน 2

-

สิทธิการิยะสิทธิสวัสดิ์ในโลกา ทั่วสัตวนามาใคร่บ่เปลี่ยน
อย่าปลูกเรือน สนุกจะเป็นเข็ญ ทำการสิ่งใดใดจงพึงเว้นจะเกิดจัญไรบ่เป็นผล
ได้ฤกษ์เอิกเกริกถึงเมืองบน ทุกเทพแพ่ผลแลชาวมนุษย์บูชา
จะเป็นโทษ ฝูงคนขึงโกรธจะเกิดหิงสา ปลูกแล้วล้างไปมา ย่อมบ่ได้อยู่ยาวยืน
อัปราชัยไฟจะไหม้ให้โหดหืน ฉบับดียาวยืนจะเสียสินทั้งเรือน
ผีเข้ามาชุมสุมมาอยู่นองเนือง เบียดเบียนให้แค้นเคือง ให้เป็นมาอยู่ทั้งสอง
เกิดกริ้วโกรธถึงกันโสตย่อมผิดคลอง ด่าตีกันทั้งสอง จำให้ผิดคิดอย่ากัน
ไซร้ย่อมจะได้ทุกข์ทัณฑ์ เกิดใจร้ายฉัน ปลูกแล้วล้างย่อมกลับกลาย
สมบัติโสตนั้นอยู่คิดเหลือหลาย เงินทองแลวัวควายข้าหญิงชายเกิดมั่งมี
เสียข้าวของทั้งเงินทองอัปรีย์ ความร้ายก็เกิดมี ปลูกแล้วล้างระส่ำระส่าย
ทำได้บ่เสียหาย ฝูงโรคทั้งหลายก็จะเกิดสุขสมพงษ์
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เดือน 3
เดือน 4

อย่าได้ปลูกจะเป็นทุกข์อยู่หม่นหมอง ทำสิ่งย่อมผิดคลอง เกิดความร้ายจะมีมา
ให้ปลูกเถิดสมบัติเศรษฐี เงินทองมากมี ทรัพย์บ่ายหน้าจะมาหาแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)

สิทธิการิยะ
ปลูกเรือนในเดือน 5
ทุกข์จะมาถึงตนเดือนนี้มิเป็นผล จะเกิดพยาธิบีฑา
ปลูกเรือนในเดือน 6
จะอิ่มอุดมต่างภาษา สิงสินจะพูนมา สารพัดเนืองนอง
ปลูกเรือนในเดือน 7
เสียประเมตตาง ปลูกเรือนทั้งผองอันครอบครองเสียทัง้ ของอันสมใจ
ปลูกเรือนในเดือน 8
โจรร้ายแวดอยู่เกรียงเกรง สิ่งสินเท่าใด ๆ อาจไว้บ่มีค่า
ปลูกเรือนในเดือน 9
ยศศักดิ์เจ้าพอคืนคง สิ่งสินอันจำนง ก็ดีเกิดสวัสดิ์พูนมา
ปลูกเรือนในเดือน 10 .....ความมาหาจะเกิดโรคโรคาพยาธิเบียนตน
ปลูกเรือนเดือน 11
เอาความเหตุมาถึงตน เดือนนั้นมิเป็นผล จะเกิดความมาถึงตัว
ปลูกเรือนในเดือน 12 มีเงินทองมากเหลือหลาย ช้างม้าและวัวควาย มีทั้งทาสแลทาสี
ปลูกเรือนในเดือน 1
อยู่คอยคลายก็เป็นดี สิ่งสินก็มั่งมี เพราะเดือนนั้นก็เป็นผล
ปลูกเรือนในเดือน 2
เมื่อคิดก็ชอบกล เกิดลาภผลาผล อาจกันทั้งศัตรู
ปลูกเรือนในเดือน 3
ภัยติดตามอันอุดมสู่พี่น้องเป็นศัตรู อยู่มิได้ก็ผิดกัน
ปลูกเรือนในเดือน 4
เข้าอยู่ดีก็สบาย แสนสุขบรรเทาหาย ก็เกิดสวัสดิ์พูนมา
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
จะกล่าวถึงปลูกเรือน
เดือน 5
ทุกข์จะมาถึงตน เดือนนั้นมิเป็นผลจะเกิดพยาธิบีฑา
ปลูกเรือนเดือน 6
จะอิ่มอกสรวงโรคา ทรัพย์สนิ พูนมาเกิดสวัสดิ์มีใช้
ปลูกเรือนเดือน 7
ผู้เฒ่าท่านมั่งคัง่ ทรัพย์สนิ อันบรรจงเกิดพูนมาไซร้
เดือน 8
ทำเกิดทุกข์ภัยสินตกพร่อง ทั้งตัวบรรลัย
เดือน 9
ทำเกิดทุกข์ภัยสินตกพร่อง ทั้งตัวบรรลัย
ปลูกเรือนเดือน 10
เขาจะยกหยิบโทษให้ตนเดือดร้อน นับเป็นผลทุกข์โศกโศกา
ปลูกเรือนเดือน 11
จะพลันเกิดซึ่งโรคา
ปลูกเรือนเดือน 12
ท่านให้ว่าตามคลองบาลี ทรัพย์สินมากมี กันภัยอันตราย
ปลูกเรือนเดือน 1
จะตายมิดที รัพย์สินมีเอาไว้มิหลง
ปลูกเรือนเดือน 2
พิธีทั่วหล้าเกิดลาภกันภัยทั้งปวง
ปลูกเรือนเดือน 3
ทำเกิดทุกข์ภัยสินตกพร่อง ทั้งตัวบรรลัย
ปลูกเรือนเดือน 4
เขาอยู่ดูสบายเคราะห์นนั้ พลันหายทรัพย์สนิ พูนมา
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
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ถ้าปลูกเรือน
เดือน 5
ทุกข์เท่าฟ้าจะเสียตน เรือนมิเป็นผล จะเกิดอุบัติวิบัติจัญไรแล
เดือน 6
เงินทองตกอยู่นา ๆ แก้วแหวนท่านบูชา ทั้งรูปทรัพย์อยู่เนืองนอง
เดือน 7
โจรร้ายทั้งผอง สิ่งสินคนจะปอง ทุรทรัพย์จะบรรลัย
เดือน 8
จะเกิดโจรภัย สิ่งสินใด ๆ มิอาจคงอยู่นาน
เดือน 9
ยศศักดิ์ศฤงคาร จะยงยืนนาน จำนงสวัสดิ์ภูมนิ าเอง
เดือน 10
สูญทรัพย์ไตรอนันต์อย่ายำเกรง โรคร้ายระบมระเบ็งกำเริบเร่งเบียดเบียนตน
เดือน 11
ความเท็จมักแปดปน เรือนนั้นมิเป็นผล จะเกิดพยาธิร้ายหมาย
เดือน 12
เงินทองอยู่เหลือหลาย ทั้งช้างม้าแลวัวควาย จะมีทงั้ ทาสทาสาทาสี
เดือน 1
อยู่จะเป็นดี สบายจะเป็นดี สิ่งสินจะมากมี เพราะเดือนนั้นให้ผล
เดือน 2
คิดจงดีให้ชอบกล เดือนนั้นแลให้ผล กันร้ายทั้งสัตรู
เดือน 3
ไฟติดตาม.. อสุราธาราชเสด็จตามแลดู จึงโพยพิษภยันตราย
เดือน 4
ทุกข์อันมีก็จะคลาย ความโศกบรรเทาหาย เพราะเดือนหากมาให้ผล
โฉลกปลูกเรือนทั้ง 12 เดือนแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
ผิว่าปลูกเรือนในเดือน 5
ปลูกเรือนเดือน 6
ปลูกเรือนในเดือน 7
ปลูกเรือนในเดือน 8
ปลูกเรือนในเดือน 9
ปลูกเรือนในเดือน 10
ปลูกเรือนเดือน 11
ปลูกเรือนเดือน 12
ปลูกเรือนในเดือน 1
ปลูกเรือนในเดือน 2
ปลูกเรือนในเดือน 3
ปลูกเรือนในเดือน 4

ทุกข์เท่าฟ้าจะถึงตน เรื่องนั้นมิเป็นผล จะเกิดทุกข์มากมี
อยู่เย็นอกจำเริญศรี เงินทองเพิ่มพูนมี ทรัพย์สมบัติเนืองนองมา
เสียบำเหน็จเป็นทุกข์ข้า เงินทองทั้งช้างม้า โคข้าคนจะบรรลัย
โจรระแวดระวังไว ศัตรูโกรธฟืนไฟ ปองทำโทษให้ปกปลง
(ยืนจนเถ้ายังคำ) สิ่งใดอันจำนง ได้ดังใจตนปรารถนา
คือดั่งหยิบพิษมาทา โรคร้อนแสนโศกา ทุกข์ไข้เจ็บเพียงฉิบหาย
คนข้ามเขตเราทั้งหลาย สวัสดิ์ทวั่ หญิงชาย อยู่สำราญสว่างโรคา
คนทั้งผองปองเสน่หา เงินทองมาบูชา จะได้ลาภมากมี
จักได้กลายเป็นเศรษฐี จำเริญสวัสดี ข้าหญิงชายหลายแจจัน
สวัสดิ์งามทุกวัน ข้าวน้ำมากอนันต์ สิ่งอันใดได้ดั่งใจ
จะเกิดความด้วยฟืนไฟ เงินทองมากเท่าใด จะบรรลัยเพียงวายชนม์
จำเริญศรีสุขผล ไพร่ฟา้ ข้าแจจน ทุนทรัพย์มากมีแล
ตำราลำดับที่ 15 (511 มัด 46 ตำราปลูกบ้านและต่อเรือ)

สิทธิการิยะ
ปลูกเดือน 5
ปลูกเรือนเดือน 6
ปลูกเรือนเดือน 7

ทุกข์เท่าฟ้าจะเกิดภัยอันตรายแก่ตน เรือนนั้นมิเป็นผล อย่าปลูกมิดี
จัก...รักษาสิ่งสินนานา ทรัพย์เงินทองกองมานองเนือง
เสีย....ทัง้ ผอง ทรัพย์สิ่งสินจะอันตรทานทั้งตัว จะตายเมื่อภายหลัง
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ปลูกเรือนเดือน 8
ใจร้าย......สิ่งสินเท่าใดเท่าใด ไว้มิถึงเลย
ปลูกเรือนเดือน 9
ยก..เจ้ามันตรึงตรา สิ่งสินจำนงจะพูนมา
เดือน 10
จะฉิบหาย ทัง้ พยาธิโรคาจะเบียดเบียนตน
เดือน 11
ความ...จะมีมาถึงตน ปลูกเรือนเดือนนับเป็นผล จะเกิดร้ายอันตราย
เดือน 12
เงินทองเหลือตรา อยู่สุขสำราญ จะอยู่ดีกินดี
เดือน 1
ทุกข์ร้ายแสนโศกมิดี
เดือน 2
ดีนักแล
เดือน 3
อย่าปลูก มิดี
เดือน 4
อันตรายแสนโศก..เท่าหายทุกข์ทั้งปวง เกิดสวัสดิ์มงคลดีนักแล
ตำราลำดับที่ 18 (547 มัด 47 ตำราปลูกบ้านปลูกเรือน)
สิทธิการิยะ อาจารย์ท่านกล่าวไว้ให้ดูดีแลร้าย ถ้าจะปลูกเรือนปลูกกุฎีวิหาร
ปลูกศาลา ปลูกปราสาทปลูกจวนปลูกทับปลูกโรงวัวโรงควาย ปลูกโรงช้างโรงม้า แลปลูก
ครัวไฟแลแลโรงน้ำกินก็ดี
ถ้าปลูกเรือนในเดือน 5 ทุกข์เท่าฟ้าจะมาถึงตน เดือนนัน้ ไม่เป็นผลจะเกิดภัยอันตราย
ปลูกเรือนในเดือน 6
จะอิ่มอกต่างภาษา สิ่งสินจะพูนมา สรรทรัพย์ก็เนืองนอง
ปลูกเรือนในเดือน 7
เสียบำเหน็จสิ้นทั้งผอง ทรัพย์สินอันตนครอง เสียทั่วตัวจะร้ายไฟ
ปลูกเรือนในเดือน 8
ให้ร้อนแรกทุรนใจ สิ่งสินตนเท่าใด อาจไว้บ่มิคง
ปลูกเรือนในเดือน 9
ยศศักดิ์เจ้าก็มั่นคง สิ่งสินอันจำนง สรรทรัพย์ก็พูนมา
ปลูกเรือนในเดือน 10 จะฉิบหายต้องขื่อคา ทั้งพยาธิจะบีฑา อันตรายจะปะปน
ปลูกเรือนในเดือน 11 ความเท็จมาใส่ตน เดือนนัน้ มิเป็นผล จะเกิดภัยอันตราย
ปลูกเรือนในเดือน 12 เงินแลทองย่อมเหลือหลาย ช้างมาแลวัวควาย มีทั้งทาสทาสี
ปลูกเรือนในเดือน 1
ย่อมจะได้เป็นเศรษฐี สิง่ สินจะพูนมี เพราะเดือนนี้ก็เป็นผล
ปลูกเรือนในเดือน 2
เมื่อดิถีก็ชอบกล ข้าศึกแลแสนผล อาจจะกันทั้งศัตรู
ปลูกเรือนในเดือน 3
ภัยติดตามดูอดสู ครั้นเมื่อถึงฤดู ย่อมเกิดภัยอันตราย
ปลูกเรือนในเดือน 4
เดือนนั้นดีสุขสบาย ทุกข์โศกบรรเทาหาย ความสบายย่อมพูนมา
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากข้อมูลจะเห็นถึงลักษณะคำประพันธ์ที่ปรากฏในตำราทั้ง 7 ลำดับ คือ โฉลกปลูกเรือน
ในตำราปลูกเรือนแต่ละลำดับ ส่วนใหญ่มีลักษณะการประพันธ์ในรูปแบบร้อยกรอง ในส่วนของลักษณะ
ดีและไม่ดีที่ปรากฏในโฉลกปลูกเรือน ผู้วิจัยจำแนกข้อมูลได้ ดังนี้
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ตารางที่ 73 ตารางจำแนกลักษณะดีและไม่ดีของโฉลกปลูกเรือน
เดือน
ตำราลำดับที่
5
6
8
14
5
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
6
ดี
ดี
ดี
ดี
7
ไม่ดี
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
8
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
9
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
ดี
10
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
11
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
12
ดี
ดี
ดี
ดี
1
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
ดี
2
ดี
ดี
ดี
ดี
3
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
4
ดี
ดี
ดี
ดี

15
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ไม่ดี
ดี

18
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
ดี

20
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ดี
ดี
ดี
ไม่ดี
ดี

จากตารางจำแนกลักษณะดีและไม่ดีที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนทั้ง 7 ลำดับพบว่าลักษณะดี
และลักษณะไม่ดีที่ปรากฏเหมือนกันทั้งหมด 8 ข้อมูล 8 เดือน ได้แก่ เดือน 5, เดือน 6, เดือน 8, เดือน
10, เดือน 12, เดือน 2, เดือน 3 และเดือน 4
หากจำแนกลักษณะดีและไม่ดีที่ปรากฏข้อมูลเหมือนกันทั้ง 8 ข้อมูลในด้านเนื้อหาก็ยังคง
พบข้อมูลที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมีลักษณะที่ดีและไม่ดีร่วมกันดังเนื้อหาข้างต้น เช่น
เนื้อหาในเดือนที่ 5 ปรากฏลักษณะไม่ดีร่วมกันทั้ง 8 ข้อมูล โดยแต่ละข้อมูลมีเนื้อหาดังนี้
- ตำราลำดับที่ 5 อย่าปลูกเรือน สนุกจะเป็นเข็ญ ทำการสิ่งใดใดจงพึงเว้นจะเกิดจัญไร
บ่เป็นผล
- ตำราลำดับที่ 6 ทุกข์จะมาถึงตน เดือนนี้มิเป็นผล จะเกิดพยาธิบีฑา
- ตำราลำดับที่ 8 ทุกข์จะมาถึงตน เดือนนั้นมิเป็นผล จะเกิดพยาธิบีฑา
- ตำราลำดับที่ 14 ทุกข์เท่าฟ้าจะเสียตน เรือนมิเป็นผล จะเกิดอุบัติวิบัติจัญไรแล
- ตำราลำดับที่ 15 ทุกข์เท่าฟ้าจะถึงตน เรื่องนั้นมิเป็นผล จะเกิดทุกข์มากมี
- ตำราลำดับที่ 18 ทุกข์เท่าฟ้าจะเกิดภัยอันตรายแก่ตน เรือนนั้นมิเป็นผล อย่าปลูกมิดี
- ตำราลำดับที่ 20 ทุกข์เท่าฟ้าจะมาถึงตน เดือนนั้นไม่เป็นผลจะเกิดภัยอันตราย
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เนื้อหาในเดือนที่ 12 ปรากฏลักษณะดีร่วมกันทั้ง 8 ข้อมูล โดยแต่ละข้อมูลมีเนื้อหาดังนี้

- ตำราลำดับที่ 5
- ตำราลำดับที่ 6
- ตำราลำดับที่ 8
- ตำราลำดับที่ 14
- ตำราลำดับที่ 15
- ตำราลำดับที่ 18
- ตำราลำดับที่ 20

สมบัติโสตนั้นอยู่คิดเหลือหลาย เงินทองแลวัวควายข้าหญิงชายเกิด
มั่งมี
มีเงินทองมากเหลือหลาย ช้างม้าและวัวควาย มีทั้งทาสแลทาสี
ท่านให้ว่าตามคลองบาลี ทรัพย์สินมากมี กันภัยอันตราย
เงินทองอยู่เหลือหลาย ทั้งช้างม้าแลวัวควาย จะมีทั้งทาสทาสาทาสี
คนทั้งผองปองเสน่หา เงินทองมาบูชา จะได้ลาภมากมี
เงินทองเหลือตรา อยู่สุขสำราญ จะอยู่ดีกินดี
เงินแลทองย่อมเหลือหลาย ช้างมาแลวัวควาย มีทั้งทาสทาสี

1.2 โฉลกปลูกเรือนหาความเจริญ
โฉลกปลูกเรือนหาความเจริญเป็นการนับโฉลกตามอายุของผู้เป็นเจ้าเรือนหรือเจ้าของเรือน
ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าจะปลูกเรือนหาความเจริญ ท่านให้นับตามโฉลกนี้ ผีป่าร้าย กาลกิณี
ร้าย เศรษฐีดี จอมปราสาทดี เรือนล้างร้าย เรือนเป็นความร้าย ยายตาดี เวียนไปตามโฉลก
เท่าอายุ
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

1.3 ปลูกเรือนตามเดือน
การปลูกเรือนตามเดือนมีเนื้อหากล่าวถึงลักษณะดีและไม่ดีและกล่าวถึงความเหมาะสมใน
การปลูกเรือนตามเดือน ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าจะปลู กเรื อน ปลู กแต่ เดื อน 6 เดือน 9 เดื อน 12 เดื อน 1 เดื อน 2
เดือน 3 นี้ดี นอกกว่านี้อย่าปลูกเลยมิดี จะเชื่อก็เชื่อมิเชื่อก็แล้วไป
ตำราลำดับที่ 4 (49 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
เดือน 5 อย่าปลูกเรือน จะเดือดเนื้อร้อนใจแล
เดือน 6 ให้เร่งปลูกเรือน จะได้สมบัติมากดีแล ฯ
เดือน 7 อย่าปลูกเรือน ตัวจะตายจากเรือนแล
เดือน 8 อย่าปลูกเรือน มิดี มักเกิดความแล
เดือน 9 ให้เร่งปลูกเรือน จะเกิดสมบัติดีแล
เดือน 10 อย่าปลูกเรือน มิดี จะฉิบหายแล
เดือน 11 อย่าปลูกเรือน จะเกิดทุกข์ภัยตายแล
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เดือน 12 ให้เร่งปลูกเรือน จะเกิดสรรพสิ่งสิน อายุยืนดีแล
เดือน 3 อย่าปลูกเรือน จะเกิดทุกข์ภัยแล
เดือน 4 ให้เร่งปลูกเรือน ดีนัก จะเกิดสรรพสิ่งสินนักแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

จากข้อมูลที่ปรากฏจะเห็นได้ว่าเนื้อหาในตำราลำดับที่ 4 และข้อมูลในตำราลำดับที่ 10 มี
ความแตกต่างกัน เนื้อหาในตำราลำดับที่ 4 แสดงถึงเดือนที่ควรและไม่ควรปลูกเรือน ในขณะที่เนื้อหาใน
ตำราลำดับที่ 10 นอกจากจะมีการแสดงเดือนที่ควรและไม่ควรปลูกเรือนแล้วยังมีการบอกลักษณะดีและ
ร้ายประกอบด้ วย แต่เนื้ อหาในตำราลำดั บที่ 10 นั้ นมีไม่ครบถ้วน โดยขาดเดือนที่ 1 และเดื อนที่ 2
ในขณะที่ตำราลำดับที่ 4 เมื่อพิจารณาเนื้อหาแล้ว เนื้อหาครบสมบูรณ์ทั้ง 12 เดือน
1.4 ห้ามปลูกเรือนตามเดือน
การห้ามปลูกเรือนตามเดือนมีเนื้อหาบอกถึงการห้ามปลูกเรือนตามเดือนตามเนื้อหาที่ตำรา
กำหนดไว้ ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6
ห้าม 3 ค่ำ
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9
ห้าม 8 ค่ำ
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12
ห้าม 9 ค่ำ
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3
ห้าม 10 ค่ำ
มิให้ทำการสิ่งใด ๆ ให้พึงเว้นเถิดดีแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)

จากเนื้อหาที่ปรากฏ พบว่าตำรามีการกำหนดช่วงเดือนแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเดือน และมีการ
กำหนดวันที่ห้ามปลูกเรือนในช่วงเดือนนั้นโดยกำหนดว่าช่วงเดือนใดห้ามวันใด บอกวันที่ห้ามปลูกเรือน
เป็น “ค่ำ” ซึ่งช่วงเดือนแต่ละช่วงจะมีระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเนื้อหาในตำราจะมี
การบอกวันอย่างชัดเจนว่าช่วงเดือนใดห้ามปลูกเรือน แต่ไม่มีการกำหนดชัดเจนในลักษณะวันขึ้นและวัน
แรม ในตำราบอกเพียงกี่ค่ำเท่านั้น
1.5 ปลูกเรือนตามวัน
การปลูกเรือนตามวันมีเนื้อหากล่าวถึงลักษณะดีและไม่ดีในการปลูกเรือนตามวัน ผู้วิจัยพบ
3 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ ถ้าจะปลูกเรือน
วันอาทิตย์ อยู่ถึงปีหนึ่งจะใคร่กว่าคนทั้งหลาย
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ปลูกเรือนวันจันทร์ จะได้สมบัติ มั กอยู่ถึงสองเดื อน จะได้ ข้าวน้ ำมากกว่าคน
ทั้งหลาย
ปลูกเรือนวันอังคาร ไฟจะไหม้ อยู่ถึงสามเดือนจะเกิดพยาธิในมิดี
ปลูกเรือนวันพุธ จะเกิดทุกข์ อยู่ถึง 4 เดือนท่านจะให้ลาภแล
ปลูกเรือนวันพฤหัสบดี จะได้สุขมากนัก อยู่ถึงสามเดือนจะเกิดภัย มิดีแล
ปลูกเรือนวันศุกร์ ทุกข์โศกเท่ากัน อยู่ถึง 5 เดือนจะได้ลาภมากกว่าคนทั้งหลาย
แล
ปลูกเรือนวันเสาร์ จะเกิดที่ร้ายจะ(เบียด)เบียนอยูแล อยู่ถึง 4 เดือน 5 เดือนจะ
ไข้เจ็บนักหนาดุจกล่าวมานี้แล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
สิทธิการิยะจะปลูกเรือน
วันอาทิตย์ได้ 3 เดือนท่านจะทำร้าย บ่มีจะจากเรือน
จะปลูกวันจันทร์ ถึง 9 เดือนจะอยู่ดี
ปลูกเรือนวันอังคาร ถึง 3 เดือน ไฟจะไหม้
ปลูกเรือนวันพุธ จึงอยู่ดี
ปลูกเรือนวันพฤหัสบดี ถึง 5 เดือน จึงอยู่ดี
ปลูกเรือนวันศุกร์ อยู่เย็นใจดี
ปลูกเรือนวันเสาร์ อยู่สำราญได้ดี
ตำราลำดับที่ 15 (511 มัด 46 ตำราปลูกบ้านและต่อเรือ)
ทีนี้จะว่าด้วยวัน
ผิปลูกเรือนวันอาทิตย์ จะเกิดทุกข์อุบาทว์
ผิปลูกเรือนวันจันทร์ ทำแล้ว 2 เดือนจะได้ลาภผ้าผ่อนแลของขาวเหลือง
ผิปลูกเรือนวันอังคาร ทำแล้ว 3 วันจะเกิดไข้เจ็บ แลไฟจะไหม้เรือน
ผิปลูกเรือนวันพุธ จะได้ลาภผ้าผ่อนอันดี
ผิปลูกเรือนวันพฤหัสบดี จะได้ความสุขสำราญ ทำแล้ว 5 เดือนจะได้ลาภมาก
นักหนา
ผิปลูกเรือนวันศุกร์ ความทุกข์แลความสุขนั้นกึ่งกัน ทำแล้วได้ 3 เดือนจะได้ลาภ
หน่อยหนึ่ง
ผิปลูกเรือนวันเสาร์ จะเกิดโรคาพยาธิแลเลื อดจะตกยางจะออก ทำแล้วได้ 4
เดือนจะไข้ลำบาก อย่าทำเลยมิดีแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)
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จากเนื้อหาที่ปรากฏ ตำราปลูกเรือนทั้ง 3 ลำดับมีการบอกวันครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใด
ที่ขาดหายไป จึงทำการพิจารณาลักษณะดีและไม่ดีที่ปรากฏได้ ดังนี้
ตารางที่ 74 ตารางจำแนกลักษณะดีและไม่ดีของการปลูกเรือนตามวัน
วัน
ตำราลำดับที่/ลักษณะ
10
15
20
อาทิตย์
อยู่ 1 ปีถึงจะดี
อยู่ 3 เดือนจะถูกทำร้าย
จะเกิดทุกข์อุบาทว์
ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
จันทร์
ได้สมบัติ อยู่ถึง 2 เดือน จะ ปลูกถึง 9 เดือนจะอยู่ดี ทำ 2 เดือนจะได้ลาภผ้าผ่อน
ได้ข้าวและน้ำมากกว่าคน
และของขาวเหลือง
ทั้งหลาย
ดี
ดี
ดี
อังคาร ไฟจะไหม้ อยู่ถึงสามเดือนจะ
ถึง 3 เดือน ไฟจะไหม้
ทำ 3 วันแล้วจะเจ็บไข้
เกิดพยาธิ
ไฟจะไหม้เรือน
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
พุธ
จะเกิดทุกข์ อีก 4 เดือนจะ
อยู่ดี
ได้ลาภผ้าผ่อน
ได้ลาภ
ไม่ดี > ดี
ดี
ดี
พฤหัสบดี ได้สุข อีก 3 เดือนจะเกิดภัย
5 เดือนจึงอยู่ดี
สุขสำราญ ทำแล้ว 5 เดือน
จะได้ลาภมาก
ดี > ไม่ดี
ดี
ดี
ศุกร์
ทุกข์โศกเท่ากัน อยู่ 5 เดือน
อยู่เย็นใจ
ทุกข์โศกเท่ากัน อยู่ 5 เดือน
จะได้ลาภ
จะได้ลาภ
ไม่ดี > ดี
ดี
ไม่ดี > ดี
เสาร์
ร้าย อยู่ 5 เดือนจะเจ็บไข้
อยู่สำราญ
จะเกิดโรคาพยาธิ เลือดจะ
ตกยางจะออก ทำได้ 4
เดือนจะไข้ลำบาก
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
จากตารางข้ อ มู ล ปรากฏลั ก ษณะดี ร้ า ยในตำราปลู ก เรื อ นทั้ ง 3 ลำดั บ มี ลั ก ษณะที่
เหมือนกัน 2 วัน คือ วันจันทร์และวันอังคาร ส่วนวันอื่น ๆ มีข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน
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นอกจากนี้ยังพบเรื้อหาที่มีลักษณะพิเศษจากส่วนอื่น ๆ ในเนื้อหาการปลูกเรือนตามวัน
คื อ มี ก ารบอกระยะเวลาของการเกิ ด ลั ก ษณะดี แ ละไม่ ดี ด้ ว ย กล่ าวคื อ เนื้ อ หาส่ ว นนี้ มี ก ารระบุ
ระยะเวลาที่จ ะเกิดสิ่งที่ดีและไม่ดี โดยอาจจะเกิดสิ่ งที่ดีในช่วงแรก ต่อมาลักษณะอาจเปลี่ ยนเป็น
ลักษณะที่ไม่ดี ในทางกลับกันก็อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีในช่วงแรกและเปลี่ยนเป็นลักษณะที่ดีในภายหลัง
จะเห็นได้จากตารางข้อมูลข้างต้นที่ผู้วิจัยได้ทำการสรุปผลไว้
1.6 ห้ามปลูกเรือนตามวัน
การห้ามปลูกเรือนตามวันมีเนื้อหาบอกถึงการห้ามปลูกเรือนตามวันตามเนื้อหาที่ตำรา
กำหนดไว้ ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
วันอาทิตย์ขึ้น 1 แรม 1 ห้าม
วันจันทร์ ขึ้น 10 แรม 11 ห้าม
วันอังคาร ขึ้น 6 แรม 6 ห้าม
วันพุธ ขึ้น 9 แรม 9 ห้าม
วันพฤหัสขึ้น 5 แรม 5 ห้าม
วันศุกร์ ขึ้น 3 แรม 3 ห้าม
วันเสาร์ ขึ้น 8 แรม 8 ห้ามให้เว้นก่อนซวงห้ามแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)

จากเนื้อหาที่ปรากฏ พบว่าตำรามีการกำหนดวัน แบ่งออกเป็น 7 วัน และมีการกำหนด
วันที่ห้ามปลูกเรือนในช่วงเดือนนั้นโดยกำหนดว่าวันใดห้ามช่วงเวลาใด โดยกำหนดเป็นวันข้างขึ้นและ
ข้างแรม
1.7 สัดส่วนเรือน
สั ดส่ ว นเรื อนมีเนื้ อหาเกี่ยวกับ การบอกสั ดส่ วนของส่ ว นประกอบเรือน เช่น ขื่อ พรึง
ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ขื่อ 7 ศอกคืบ 5 นิ้ว พรึงยาว 4 วาสองศอก พรึงสกัด 8 ศอก 5 นิ้ว ลด
เต่า 17 นิ้ว เต่ายาวนอกหลังเสาศอก 1 เต่าปีกนกยาวศอก 5 นิ้ว เดียง 7 ศอก 5 นิ้ว ใบ
ดั้งจั่ว 5 ศอก 10 นิ้ว ใบดั้งกลาง 5 ศอก 7 นิ้ว อกไก่ยาวกว่าเชิงกลอนข้างละ 15 นิ้ว
แม่หัวเสายาว 4 วาศอกคืบ
ตำราลำดับที่ 4 (49 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ขื่อ 6 ศอกคืบ 5 นิ้ว พรึงสกัด 7 ศอก 2 นิ้ว เดี่ยว 6 ศอก 5 นิ้ว พื้น 5
ศอกคืบ ลดเต่า 16 นิ้ว จากหัวเทียนเต่ายาวพ้นหลังเสาศอก 1 เต่าปีกนกยาวศอก 4
นิ้ว ใบดั้งจั่วริม 4 ศอกคืบ 5 นิ้ว ใบดั้งกลาง 4 ศอกคืบ 2 นิ้ว เดี่ยวเสากลางลดจากเสา
ริม 3 นิ้ว อกไก่ยาวกว่าเชิงกลอนข้างละ 12 นิ้ว
ตำราลำดับที่ 4 (49 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
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จากข้อมูลที่ปรากฏจะเห็นได้ว่า แม้ข้อมูลทั้ง 2 ข้อมูลจะมาจากตำราลำดับเดียวกัน แต่
อัตราส่วนของส่วนประกอบเรือนไม่เหมือนกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้อมูลทั้ง 2 ข้อมูลเป็นการบอก
สัดส่วนเรือนที่มีขนาดแตกต่างกัน
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบข้อมูลที่เกี่ยวกับการบอกสัดส่วนของเรือนตามส่วนประกอบต่าง ๆ
ของเรือนผ่านแผนภาพหรือรูปภาพสำหรับเป็นแบบในการปลู กเรือน เพื่อให้เรือนที่ปลูกนั้นถูกสัดส่วน
มีการกำหนดขนาดตามมาตราวัดตามหมายเลขที่ตำรากำหนด มีลักษณะเป็นตัวเลขเรียงกันในแนวตั้ง
ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเป็นการเรียงลำดับมาตราวัดโบราณจากมากไปหาน้อย เพื่อเป็นการกำหนดให้ช่าง
หรือผู้ที่ต้องการปลูกเรือนทราบถึงขนาดของส่วนประกอบเรือนในการปลูกเรือน โดยอาจเรียงลำดับ
มาตราส่วนเป็น 2 ลักษณะ คือ เส้น -วา-ศอก-คืบ สำหรับส่วนประกอบเรือนที่มีขนาดใหญ่ และวาศอก-คืบ-นิ้ว สำหรับส่วนประกอบเรือนที่มีขนาดเล็ก (ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และคณะ, 2530: 7)
ผู้วิจัยพบในตำรา 2 ลำดับ ดังนี้
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5ตำราปลูกเรือน) พบภาพเรือน 3 ข้อมูล ดังเนื้อหา

ภาพที่ 24 ภาพเรือน
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ภาพที่ 25 ภาพเรือน

ภาพที่ 26 ภาพเรือน
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ตำราลำดับที่ 11 (155 มัด 15 ตำราดูชัยภูมิที่ดิน) พบภาพเรือน 3 ข้อมูล ดังเนื้อหา

ภาพที่ 27 ภาพเรือน

ภาพที่ 28 ภาพเรือน
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ภาพที่ 29 ภาพเรือน
1.8 เศษส่วนเรือน
เศษส่วนเรือนมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการคำนวณหาเศษส่วนของเรือนตามที่ตำราได้กำหนด
ไว้ พร้อมกับบอกถึงลักษณะเรือนตามเศษ ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ จะทำขนาดเรือนให้ได้สบลักษณ์ เอา(คิ้ว)แลตั้งแต่ในชะเบาะ
ประสมกันแล้วจึงเอา 3 คูณ 8 เอา 8 หาร เศษ 1 ทุกข์โศกนักชอบแต่เป็นกุฏิวิหาร เศษ 2
ชื่อทุมลักษณ์ชอบเป็นครัวไฟ เศษ 3 ศรีลักษณ์ชอบเป็นปราสาท เศษ 4 ชื่อสวาหลักชอบ
เป็ น หั วดี ไว้เครื่องศาสตราอาคม เศษ 5 ชื่ อพฤกสพลักษณ์ ช อบเป็ น เรือนเศรษฐี เศษ 6
ชื่อสพลักษณ์ชอบเป็นยุ้งข้าว เศษ 7 ชื่อคชลักษณ์ชอบแต่มนตรีแลโรงช้าง เศษ 0 ชีกากีลัก
ชอบเป็นเรือนแม่ม่ายแลสาว
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าจะทำเรือนอยู่ให้เอากว้างกับยาวบวกเข้าด้วยกัน เอา 3 คูณ 7 หาร เศษ
1 เรือนโรงช้าง เศษ 2 เรือนโรงม้า เศษ 3 เรือนพระมหากษัตริย์ เศษ 4 เรือนเศรษฐี เศษ 5
เรือนยุ้งเข้าแลโรงวัว เศษ 6 เรือนแม่ม้ายแลโรงแสง เศษ 7 เรือนอัปราชัยทุกวันแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)
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จากเนื้อหาจะเห็นได้ว่า เนื้อหาในตำราทั้ง 2 ลำดับมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะการ
คำนวณเพื่อหาเศษในการบอกลักษณะเรือน โดยตำราลำดับที่ 5 ระบุข้อมูลการหาเศษว่า “เอา(คิ้ว)แล
ตั้งแต่ในชะเบาะประสมกันแล้วจึง เอา 3 คูณ 8 เอา 8 หาร” และตำราลำดับที่ 20 ระบุว่า “ให้เอา
กว้างกับยาวบวกเข้าด้วยกัน เอา 3 คูณ 7 หาร” ด้านเศษส่วนจะพบว่าตำราลำดับที่ 5 จะพบว่ามี
เศษส่วนอยู่ด้วยกัน 8 ส่วน คือ เศษ 1 ถึงเศษ 0 ในขณะที่ตำราลำดับที่ 20 มีเศษส่วนอยู่ด้วยกัน 7
ส่วน คือ เศษ 1 ถึงเศษ 7
1.9 วางเรือนตามทิศ
การวางเรือนตามทิศเป็นการบอกลักษณะดีและลักษณะที่ไม่ดีตามทิศที่ตำราได้กำหนดไว้
ผู้วิจัยพบ 3 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ผิแลท่านให้ไว้ที่เรือนดังนี้ ถ้าไว้บูรพาจะเป็นผู้ใหญ่มีบริวาร
ไว้ประจิมจะถอยอายุสั้น
ถ้าไว้อุดรจะมีทรัพย์มาก
ถ้าไว้ทักษิณมากจะเกิดทุกข์มิดีแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
อนึ่งจะปลูกเรือนให้ดูทิศก่อน อย่าให้ย้อนเกล็ดนาคมิดี
ปลูกบูรพามิดีผัวจะตายก่อน
ถ้าหนประจิมมิดีเมียจะตายก่อน
แปลงหนพายัพจะได้เงินทองดีนักหนาแล ปรุงหนอาคเนย์และหรดีได้ลาภนักหนาแล
ถ้าปลูกทิศอีสานจะเป็นศักดิ์
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
ที่แลท่านไว้ที่เรือนดังนี้
ถ้าไว้บูรพาจะเป็นผู้ใหญ่มีบริวาร
ถ้าไว้ประจิมมักจะถอยอายุสม
ถ้าไว้อุดรมีทรัพย์มาก
ถ้าไว้ทักษิณมักจะเกิดทุกข์มิดีแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

จากเนื้อหาทั้ง 3 ข้อมูล ปรากฏทิศร่วมกันของข้อมูลทั้ง 3 ข้อมูลเพียงแค่ 2 ทิศเท่านั้น
คือทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) และทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
ปรากฏทิศร่วมกัน 2 ข้อมูล 2 ข้อมูล คือทิศอุดร (ทิศเหนือ) และทิศทักษิณ (ทิศใต้) ใน
ตำราปลูกเรือนลำดับที่ 6 และลำดับที่ 10
ปรากฏเพี ย งทิ ศ เดี ย ว ได้ แ ก่ ทิ ศ พายั พ (ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ), ทิ ศ อาคเนย์ (ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้) และทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ในตำราปลูกเรือนลำดับที่ 8 โดยปรากฏ
ลักษณะที่ดีและไม่ดี ดังนี้
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ตารางที่ 75 ลักษณะดีและไม่ดีที่ปรากฏในการวางเรือนตามทิศ
ทิศ
ตำราลำดับที่/ลักษณะ
6
8
บูรพา (ทิศตะวันออก)
ดี
ไม่ดี
ประจิม (ทิศตะวันตก)
ไม่ดี
ไม่ดี
อุดร (ทิศเหนือ)
ดี
ทักษิณ (ทิศใต้)
ไม่ดี
พายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
ดี
อาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
ดี
อีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ดี

10
ดี
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
-

จากข้อมูลลักษณะดีและไม่ดีที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนทั้ง 3 ลำดับ จะเห็นได้ว่าข้อมูล
ทิศที่มีตั้งแต่ 2 ข้อมูลขึ้นไปนั้นมีลักษณะที่เหมือนกัน ยกเว้นทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) เพียงทิศเดียว
เท่านั้น ผู้วิจัยจำแนกลักษณะได้ ดังนี้
ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)

- จะเป็นผู้ใหญ่ มีบริวาร (ตำราลำดับที่ 6, 10)
- ผัวจะตายก่อน (ตำราลำดับที่ 8)
ทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
- จะอายุสั้น (ตำราลำดับที่ 6, 10)
- เมียจะตายก่อน (ตำราลำดับที่ 8)
ทิศอุดร (ทิศเหนือ)
- จะมีทรัพย์มาก (ตำราลำดับที่ 6, 10)
ทิศทักษิณ (ทิศใต้)
- จะเกิดทุกข์ (ตำราลำดับที่ 6, 10)
ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) - ได้เงินทอง (ตำราลำดับที่ 8)
ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) - ได้ลาภ (ตำราลำดับที่ 8)
ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) - ได้ศักดิ์ (ตำราลำดับที่ 8)
เมื่อดูลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏในตำราทั้ง 3 ลำดับ พบว่า ลักษณะดีและไม่ดีที่ปรากฏใน
ตำราลำดับที่ 6 และลำดับที่ 10 มีเนื้อหาที่เหมือนกันทั้งหมด ซึ่งแตกต่างกับเนื้อหาในตำราลำดับที่ 8
แม้ว่าจะมี ลั กษณะที่ ไม่ดี ร่ว มกัน กั บตำราทั้ ง 2 ลำดับ ข้างต้น ในทิ ศประจิม (ทิ ศตะวัน ตก) แต่ ห าก
พิจารณาถึงเนื้อหา ลักษณะเนื้อหาในตำราลำดับที่ 8 ปรากฏเนื้อความว่า “เมียจะตายก่อน” แตกต่าง
ไปจากตำราลำดับที่ 6 และลำดับที่ 10 ที่ปรากฏเนื้อหาความว่า “จะอายุสั้น” ทั้ง 2 ลำดับ จึงทำให้
ตำราลำดับ ที่ 8 มีลั กษณะเนื้ อหาที่แตกต่างไปจากตำราลำดับที่ 6 และลำดับที่ 10 นอกจากนี้ยัง
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ปรากฏทิศทิศเพิ่มเติมที่ไม่พบในตำราข้างต้น คือทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ), ทิศอาคเนย์ (ทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้) และทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) อีกด้วย
1.10 ปลูกเรือนตามวันขึ้น/วันแรม
การปลูกเรือนตามวันขึ้น/วันแรมเป็นการบอกลักษณะดีและไม่ดีในการปลูกเรือนตามวัน
ขึ้นและวันแรมที่ตำราได้มีการกำหนด ผู้วิจัยพบ 3 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เดือนขึ้นค่ำ 1 ทำเรือนวันนั้น ศัตรูทั้งหลายจะมาตีด้วย จะได้ทุกข์ มิดี อย่า
ทำเลย
ขึ้น 3 ค่ำ แรม 3 ค่ำ จะได้สิ่งสินดีนัก
ขึ้น 4 ค่ำ แรม 4 ค่ำ จะได้ทุกข์เพราะผู้หญิงแล
ขึ้น 5 ค่ำ แรม 5 ค่ำ ฟ้าจะผ่า ไฟจะไหม้แล
ขึ้น 6 ค่ำ แรม 6 ค่ำ บ่มิได้อยู่เรือน มิดีแล
ขึ้น 7 ค่ำ แรม 7 ค่ำ อยู่เย็นใจแล
ขึ้น 8 ค่ำ แรม 8 ค่ำ มิดีน่าทำเลย
ขึ้น 9 ค่ำ แรม 9 ค่ำ จะได้ลาภเพราะศัตรูแล
ขึ้น 10 ค่ำ แรม 10 ค่ำ อยู่เย็นใจแล
ขึ้น 11 ค่ำ แรม 11 ค่ำ ร้ายนักแล
ขึ้น 12 ค่ำ แรม 12 ค่ำ จะนานแล้วมิดีแล
ขึ้น 13 ค่ำ แรม 13 ค่ำ ดีแก่กันแล
ขึ้น 14 ค่ำ แรม 14 ค่ำ จะได้ลาภสักการะดีนักแล
ขึ้น 15 ค่ำ แรม 15 ค่ำ มิดี ฟ้าจะผ่าจะเป็นความบัดซบอยู่มิดีเลย
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
ขึ้น 5 ค่ำ แรม 5 ค่ำ ปลูกเรือนวันนั้นอย่าอยู่ เจ้าเรือนจะตายแล
ขึ้น 6 ค่ำ แรม 6 ค่ำ ปลูกเรือนวันนั้นมีแล้วมิได้อยู่เรือนเลย
ขึ้น 7 ค่ำ แรม 7 ค่ำ ปลูกเรือนวันนั้นเย็นใจ ยืดไปเจ้าเรือนอยู่จะมีลาภเพราะ
เอาของมาแต่ไกลแล
ขึ้น 8 ค่ำ แรม 8 ค่ำ ปลูกเรือนวันนั้นมิดีแล้วจะมีทุกข์โศกมาก มิดี อย่าปลูกเลย
ขึ้น 9 ค่ำ แรม 9 ค่ำ ปลูกเรือนวันนั้นจะมีลาภ เพราะศัตรูแลคนจะเอาลาภมาแล
ขึ้น 10 ค่ำ แรม 10 ค่ำ ปลูกเรือนวันนั้นนานแล้วมิได้ อย่าปลูกเลย
ขึ้น 12 ค่ำ แรม 12 ค่ำ ปลูกเรือนวันนั้นมิดี
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ขึ้น 13 ค่ำ แรม 13 ค่ำ ปลูกเรือนวันนั้นสิทธิมีชัยชนะแล
ขึ้น 14 ค่ำ แรม 14 ค่ำ ปลูกเรือนวันนั้นมีชัยชนะศัตรูแล
ตำราลำดับที่ 12 (389 มัด 35 ตำราปลูกเรือน)
ขึ้น 1 ค่ำ แรม 1 ค่ำ ดี จะได้ขา้ วของเพราะศัตรูเอามาสู่แล
ขึ้น 2 ค่ำ แรม 2 ค่ำ ทำการปลูกเรือน จะบาดเจ็บเบื้องซ้าย
ขึ้น 3 ค่ำ แรม 3 ค่ำ ทำการปลูกเรือน จะบาดเจ็บ
ขึ้น 4 ค่ำ แรม 4 ค่ำ มีทุกข์...ภายหลังเพราะผู้หญิง
ขึ้น 5 ค่ำ แรม 5 ค่ำ ทำการปลูกเรือน.....เจ้าเรือนจะตาย
ขึ้น 6 ค่ำ แรม 6 ค่ำ ทำการ..จะตายแล
ขึ้น 7 ค่ำ แรม 7 ค่ำ ทำการปลูกเรือน ดี จะมีลาภ
ขึ้น 8 ค่ำ แรม 8 ค่ำ มิดี อย่าทำ
ขึ้น 9 ค่ำ แรม 9 ค่ำ ทำการทั้งปวงดีทุกอัน
ตำราลำดับที่ 18 (547 มัด 47 ตำราปลูกบ้านปลูกเรือน)

จากเนื้อหาที่ปรากฏในตำราทั้ง 3 ลำดับจะเห็นว่าเนื้อหาการปลูกเรือนในวันขึ้นและวัน
แรมไม่สมบูรณ์ทั้งหมด เนื้อหาที่พบมากที่สุดปรากฏในตำราลำดับที่ 10 นอกจากนี้ยังปรากฏลักษณะ
ดีและลักษณะไม่ดีแตกต่างกัน ดังนี้
ตารางที่ 76 ลักษณะดีและไม่ดีที่ปรากฏในการปลูกเรือนตามวันขึ้น/วันแรม
วันขึ้น/
ตำราลำดับที่
วันแรม
10
12
18
1 ค่ำ
ไม่ดี เป็นทุกข์
ดี ได้ข้าวของเพราะศัตรู
2 ค่ำ
ไม่ดี จะบาดเจ็บเบื้องซ้าย
3 ค่ำ
ดี จะได้สิ่งสิน
ไม่ดี จะบาดเจ็บ
4 ค่ำ
ไม่ดี ได้ทุกข์เพราะหญิง
ไม่ดี ได้ทุกข์เพราะหญิง
5 ค่ำ
ไม่ดี ฟ้าจะผ่า ไฟจะไหม้
ไม่ดี เจ้าเรือนจะตาย
ไม่ดี เจ้าเรือนจะตาย
6 ค่ำ
ไม่ดี จะไม่ได้อยู่เรือน
ไม่ดี จะไม่ได้อยู่เรือน
ไม่ดี จะตาย
7 ค่ำ
ดี จะอยู่เย็นใจ
ดี จะอยู่เย็นใจ จะมีลาภ
ดี จะมีลาภ
8 ค่ำ
ไม่ดี อย่าทำ
ไม่ดี จะมีทุกข์มาก
ไม่ดี อย่าทำ
9 ค่ำ
ดี จะได้ลาภเพราะศัตรู
ดี จะได้ลาภเพราะศัตรู
ดี ทำการทั้งปวงดีทุกอัน
10 ค่ำ
ดี อยู่เย็นใจ
ไม่ดี ปลูกนานแล้วจะไม่ดี
-
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ตารางที่ 76 ลักษณะดีและไม่ดีที่ปรากฏในการปลูกเรือนตามวันขึ้น/วันแรม (ต่อ)
วันขึ้น/
ตำราลำดับที่
วันแรม
10
12
11 ค่ำ
ไม่ดี ร้ายนัก
12 ค่ำ
ไม่ดี ปลูกนานแล้วจะไม่ดี
ไม่ดี ปลูกวันนี้ไม่ดี
13 ค่ำ
ดี จะดีแก่กัน
ดี จะมีสิทธิ มีชัยชนะ
14 ค่ำ
ดี จะได้ลาภสักการะ
ดี จะชนะศัตรู
15 ค่ำ
ไม่ดี ฟ้าจะผ่า จะบัดซบ
-

18
-

จากตารางแสดงลักษณะ ผู้วิจัยสามารถจำแนกลักษณะดีและไม่ดีที่ปรากฏได้ ดังนี้
ปรากฏลักษณะดีและไม่ดีเหมือนกันทั้ง 3 ข้อมูล พบ 5 วัน คือ
- วันขึ้น/วันแรม 5 ค่ำ ลักษณะไม่ดี
- วันขึ้น/วันแรม 6 ค่ำ ลักษณะไม่ดี
- วันขึ้น/วันแรม 7 ค่ำ ลักษณะดี
- วันขึ้น/วันแรม 8 ค่ำ ลักษณะไม่ดี
- วันขึ้น/วันแรม 9 ค่ำ ลักษณะดี
ปรากฏลักษณะดีและไม่ดีเหมือนกัน 2 ข้อมูล พบ 4 วัน คือ
- วันขึ้น/วันแรม 4 ค่ำ ลักษณะไม่ดี พบในตำราลำดับที่ 10 และ 18
- วันขึ้น/วันแรม 12 ค่ำ ลักษณะดี พบในตำราลำดับที่ 10 และ 12
- วันขึ้น/วันแรม 13 ค่ำ ลักษณะดี พบในตำราลำดับที่ 10 และ 12
- วันขึ้น/วันแรม 14 ค่ำ ลักษณะดี พบในตำราลำดับที่ 10 และ 12
ปรากฏลักษณะลักษณะดีและไม่ดีแตกต่างกัน 2 ข้อมูล พบ 3 วัน คือ
- วันขึ้น/วันแรม 1 ค่ำ ปรากฏลักษณะดีในตำราลำดับที่ 18
ปรากฏลักษณะไม่ดีในตำราลำดับที่ 10
- วันขึ้น/วันแรม 3 ค่ำ ปรากฏลักษณะดีในตำราลำดับที่ 10
ปรากฏลักษณะไม่ดีในตำราลำดับที่ 18
- วันขึ้น/วันแรม 10 ค่ำ ปรากฏลักษณะดีในตำราลำดับที่ 10
ปรากฏลักษณะไม่ดีในตำราลำดับที่ 12
ปรากฏ 1 ข้อมูล พบ 3 วัน คือ
- วันขึ้น/วันแรม 2 ค่ำ ปรากฏลักษณะไม่ดี
- วันขึ้น/วันแรม 11 ค่ำ ปรากฏลักษณะไม่ดี
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- วันขึ้น/วันแรม 15 ค่ำ ปรากฏลักษณะไม่ดี
อย่างไรก็ตาม แม้วันขึ้น/วันแรมที่มีลักษณะดีหรือไม่ดีเหมือนกัน แต่เนื้อหาก็มีการระบุถึง
สาเหตุของลักษณะดีหรือไม่ดีนั้นแตกต่างกัน ดังตัวอย่าง
วันขึ้น/วันแรม 5 ค่ำ ปรากฏลักษณะไม่ดีเหมือนกันทั้งหมดในตำราปลูกเรือนทั้ง 3
ลำดับ แต่มีเนื้อหาที่ระบุสาเหตุของลักษณะแตกต่างกัน โดยพบเหมือนกันในตำราปลูกเรือนลำดับที่
12 และลำดับที่ 18 เนื้อหาแตกต่างกันในตำราลำดับที่ 10 ดังนี้
ขึ้น 5 ค่ำ แรม 5 ค่ำ ฟ้าจะผ่า ไฟจะไหม้แล (ลำดับที่ 10)
ขึ้น 5 ค่ำ แรม 5 ค่ำ ปลูกเรือนวันนั้นอย่าอยู่ เจ้าเรือนจะตายแล (ลำดับที่ 12)
ขึ้น 5 ค่ำ แรม 5 ค่ำ ทำการปลูกเรือน.....เจ้าเรือนจะตาย (ลำดับที่ 18)
1.11 ปลูกเรือนตามปีนักษัตร
การปลู กเรื อ นตามปี นั ก ษั ต รเป็ น การบอกลั ก ษณะดี แ ละไม่ ดี ในการปลู กเรือ นตามปี
นักษัตรที่ตำราได้มีการกำหนด ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ ถ้าจะปลูกเรือนปีชวด จะเกิดมั่งมีสวัสดีมีไชยแล
ปีฉลูถัดนั้นออกไปเกิดสกุล สำราญใจนักแล
ปีขาลห้ามว่าอย่าปลูกเลย
ปีเถาะเกิดลูกสมบูรณ์
ปีมะโรงลูกเมียเครียด ฟุนวัวควายเต็มถุน ข้าคนจะฉิบหายพลัดพรายหนีแล
ปีมะเส็งลูกเมียเหลือหลาย วัวควายเต็มถุน
ปีมะเมียจะถอยบุญ แม้นได้เป็นหมื่นขุนจะตกยากนักหนา
ปีมะแมท่านว่าดีกว่า แม้นเป็นข้าจะเป็นขุนนาง
ปีวอกสิ่งสินเบาบางถึงว่าช้างก็จะลงดิน
ปีระกาจะเกิดทรัพย์สิ่งสินทำมาหาใด้ เกิดสวัสดีมีไชย
ปีจอถัดนั้นออกไปอาจารย์ท่านว่าไว้ จะมีสุขทุกประการ
ปีกุนถัดนั้นออกไปอาจารย์ท่านว่าไว้มิดีเลย
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

จากเนื้อหา ปรากฏลักษณะดี 7 ปีนักษัตร ได้แก่ ปีชวด, ปีฉลู, ปีเถาะ, ปีมะเส็ง, ปีมะแม,
ปีระกา และปีจอ ปรากฏลักษณะไม่ดี 5 ปีนักษัตร ได้แก่ ปีฉลู, ปีขาล, ปีมะโรง, ปีมะเมีย และปีวอก
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1.12 คัมภีร์โสฬส
คัมภีร์โสฬสหรือคัมภีร์สารไสรคือตำราที่อยู่ในตำราปลูกเรือน มีเนื้อหาบอกลักษณะและ
วิธีการแบ่งพื้นที่ของเรือน พื้นที่ตั้งเรือน การปลูกเรือน ปลูกเรือนตามเดือน ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดัง
เนื้อหา
นมั สตุ นมั สการพระรัตนไตร อาจารย์ท่ านกล่าวไว้ ในคัม ภีร์ส ารไสย บุ รุษ
นักปราชญ์ผู้ปรากฏ พึงกำหนดที่จะปลูกเรือน อย่าให้ฟั่นเฟือนพระตำรา แบ่งปันตาม
ตำราอย่าให้ผิด แบ่งปันตามทิศอย่าให้ผิด พระตำราอาจารย์ท่านกล่าวไว้ ให้เสมอกันทั้ง
8 ทิศโดยตรา เอาเศษพฤหัสวาปันเป็น 4 ส่วน จัตุรัสสมควรกว้างยาวเท่ากัน ทิศบูรพา
ตั้งก่อนเป็นสำคัญ แต่ที่นั้นออกไปให้ปันเป็น 3 ส่วน ประจิมทิศสมควร ปันไว้แต่สองแล
อย่าบกพร่อง สองส่วนถึงอยู่อุดร ส่วนกึ่งอย่าย้อนปันไว้ทักษิณ กึ่งกลาง(ปร)บูรพาขึ้น
แน่ แล้ วจึ งให้ ตั้ งเรือน สู งต่ ำให้ เหมื อน เสมอทั้ ง 8 ทิ ศ และเรือนนั้ น ประสิ ท ธิ ชื่อว่ า
คฤหัสถ์เคหา ทำได้ไว้ครันดุจใจจินดา เงินทองช้างม้า เรือชัยนาวาข้าเนืองนอง บ่มีแค้น
เคือง อยู่สุขเย็นใจ กันทั้งโพยภัยบ่ได้ราวี กันทั้งฝูงผีภูติพรายมารยา กันทั้งไฟฟ้าอุบาทว์
บ่ได้กลาย ผึ้งต่องูร้ายบ่ได้มากหลาย เรือนนั้นเป็นนักปราชญ์ สำคัญตามคัมภีร์โสฬส
อนึ่งไซร้ให้ตั้งที่เรือนนั้นไว้เป็นประธาน แล้วจึงปันที่แต่เรือนนั้นออกไปทั้ง 4
ทิศนั้น ให้ปันเป็น 10 ส่วน บูรพาสมควรไว้ 3 ส่วน โดยละม้าย ประจิมอย่าคายไว้ 2
ส่วน อุดรทิศสมควรให้ปันให้ได้ 3 ส่วน ทักษิณปันตามแต่ 2 ส่วนโดยตำรา อาจารย์ว่า
ชื่อเคหะโสฬชะ นักปราชญ์ผู้ปรากฏ กำหนดที่อย่าให้ผิด ที่ยาวฝ่ายบูรพาทิศ เจ้าเรือน
จะประสิทธิสำเร็จบริบูรณ์ พระตำรากล่าวไว้ให้เป็นเค้ามูล ยาวฝ่ายอุดรอยู่สุขเย็นใจ ที่
ยาวฝ่ายประจิมบ่ร้างจะแคล้วภัยให้เดือดเนื้อร้อนใจ ด้วยโทษภัยบ่มิวาย เพราะว่าเรือน
นั้นตั้งผิด
จะสร้างเรือนให้ประสิทธิ พึงพินิจอย่ามักง่าย ให้กำหนดโดยรีบแลสกัดตาม
เส้น เชือก ปรทักอย่าให้คลาย กว้างแลยาวให้กดไม้ ทำเป็ นลอกแลคืบให้ ถึงเนื้อเป็ น
ประมาณ เอา 3 คูณแล้วเอา 8 หารทำตามตำรา ถ้าได้เศษ 1 จะสำเร็จประโยชน์แก่
อาตมา เงินทองช้างม้าข้าคนสมบูรณ์ เศษ 2 ความตายเป็นเค้ามูล ทรัพย์สูญ สาบสูญ
พยาธิจะบีฑา เศษ 3 มีเดชไม่มีศัตรู ทั่วทิศบ่ได้มาราวี เศษ 4 จะถึงความอัปรีย์ปลัก
บัดสีเพื่อนฝูงบ่นับหน้าตน เศษพระ 5 จะจำเริญผล บ่มีร้อนรนด้วยทรัพย์มากคร้ามครัน
เศษ 6 ชื่นชมหฤหรรษ์ เสวยสุขทุ กวัน ด้ วยทรัพ ย์อันเขาชูใจ เศษ 7 ศัต รูมาเป็ นมิต ร
พิสมัย จะทันโพยภัยบ่ได้มาบีฑา เศษ 8 จะได้ความลำบากจากญาติ ฏีการ้องโหยให้หา
ด้วยของรักออกตน เศษชั่วอย่าสร้าง เรือนนั้นบ่ร้างจะเป็นผล เป็นอัปมงคลเพราะเรือน
มิต้องตามตำรา เสร็จเร่งสร้างเคหาตามโฉลกท่านว่าในคัมภีร์สารโสฬส
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พระอาจารย์ท่านว่า ผู้ใดปลูกเรือนเดือน 5 ตะไลไฟฟ้าเข้ามาใส่ เดือน 6 ท่าน
ตั้งเตือนให้ปลูกเรือน จะได้ลาภใหญ่แล เดือน 7 เกิดความไข้ ถ้าว่าอยู่ไปท่านจะตาย
เดือน 8 จะฉิบหาย เสียทรัพย์มากมาย ทั้งตัวจะสาบสูญ เดือน 9 สมบัติจะมาเพิ่มพูน
ข้าวปลามากมูล อีกทั้งเงินทองเหลือตรา เดือน 10 จะลำบากพลัดพรากจากเคหา เดือน
11 ทุกทาสาจะบังเกิดมีถกเถียงกัน เดือน 12 ท่านกล่าวไว้ตามคลองธรรมว่าปลูกเรือน
นั้นต้องพระตำรา เงินทองช้างม้า ไร่นาจะได้พลัน เดือน 1 สรรพมงคล ให้จำเริญผลเป็น
อัตรา เดือน 2 ชนะแก่ศัตรูทุกเพลา ทั่วทั้งทิศาย่อมมาเกรงกลัว เดือน 3 จะเกิดในเรือน
เอง ทั้งเพื่อนบ้านจะพลอยฉิบหาย เดือน 4 เป็นประสิทธิมากมายกัน โพยภัยอันตรายบ่
มากลายถึงเรือนนั้นแล
เงิน เรือนอยู่
ดีกินดีแล

เรือนเปล่าไม่
ดีอย่าปลูก
ชั่ว

เรือนแก่ อยู่
เป็นสุขแล
เรือนผีอยู่ไม่
ดี จะตาย
อย่าทำ

เรือนกลาย
ผัวเมียอยู่ดี
แล

เรือนทอง
อยู่ดีกินดี
เรือนปลูก
กล้วยเป็น
ทอง อยู่ดี
เรือนยา
กันยา ทำอยู่
ไม่ดี ชั่ว

อันท่านเอามา คัมภีร์สำหรับโลก ในปีนั้น ท่านให้ทำเรือนอยู่ ท่านให้นับไป
........อายุปีตกลงที่เรือนดีอยู่ดี อายุปีตกลงที่เรือนไม่ดีนั้นอย่าปลูกเรือนเลย ถ้าไม่ฝังขึ้น
ปลูกลงในปีนั้น อยู่ไปเรือนไม่นานเก่า จะเกิดเหตุต่าง ๆ นานา ไป ได้กำหนดมามากอยู่
แล้ววิเศษนักแล
สิทธิการิยะ เรือนแต่แรกเอาปฏิสนธิ เอาพระบิดาไว้ตั้ง เอาพระมารดาไว้มงคล
รัด เอาตัวไว้เดียวข้าง เอาเมียตั้งไว้โดยยาวกับห้องนอน เอามิตรสหายไว้พื้น เอาศัตรูไว้
ใต้ตีน เอาผ้าพันไว้รอดระเบียง เอาลูกไว้เคียงข้างระเบียง เอาทาสีทาสาไว้ระเบียง เอา
แก้เสร็จนี้มัดทั้งนั้ นเถิด รวีอัฏวัน ตรีนิจันทัง เนาวภูมโม ทเวพุท ตคูรจุตู สัฏ..เอกา
ปันจเสารา อำมฤศโชก
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ภาพที่ 30 ภาพเรือนในตำราลำดับที่ 3
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)

1.13 โปรยของตามเดือน
การโปรยของตามเดือนเป็นการบอกสิ่งของต่าง ๆ ที่จะทำการโปรย การโปรยสิ่งของจะ
ทำการโปรยตามทิศและตามช่วงของเดือนโดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงเดือน 4-6, ช่วงเดือน 7-9,
ช่วงเดือน 10-12 และช่วงเดือน 1-3 ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ปลูกเรือนในเดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ให้โปรยฝ้ายทรายข้าวเปลือกถั่ว
งา ซัดไปข้างบูรพาก่อน
ปลูกเรือนในเดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 ให้โปรยข้างทักษิณก่อน
ปลูกเรือนในเดือน 10 เดือน 1 เดือน 12 ให้โปรยข้างทิศประจิมก่อน
ปลูกเรือนในเดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 ให้โปรยข้างทิศอุดรก่อน
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)
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จากเนื้อหาปรากฏของที่ใช้ในการโปรยเหมือนกันทั้ง 4 ช่วง คือ ฝ้าย, ทราย, ข้าวเปลือก,
ถั่ว และงา ในส่วนทิศที่โปรยของนั้นมีการกำหนดให้
ช่วงที่ 1 (เดือน 4-6)
โปรยทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
ช่วงที่ 2 (เดือน 7-9)
โปรยทิศทักษิณ (ทิศใต้)
ช่วงที่ 3 (เดือน 10-12) โปรยทิศประจิม (ทิศตะวันตก)
ช่วงที่ 4 (เดือน1-3)
โปรยทิศอุดร (ทิศเหนือ)
1.14 ปลูกเรือนพบของ
ปลูกเรือนพบของบอกถึงการพบสิ่งต่าง ๆ ระว่างปลูกเรือน ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
อนึ่งดูสกุลเมื่อปลูกเรือนอันร้าย ผู้ดำเข้ามาหนประจิม เจ้าเรือนจะตายแล
คนทัดดอกไม้ผ้าแดง ลุกขึ้นหนพายัพ อยู่นั้นมีข้าวของมาก เท่าว่าเขาเร่งลักษณ์
ผิม้า*ลุกหนอาคเนย์มา อยู่นั้นจะจัญไรแล
ผิผู้หญิงลุกหนอีสาน มาอยู่ที่นั้นจะได้ทอง ผิท่านเอานมวัวจะได้เงินแล
ผิเห็นวัวด้วยกันดี มีข้าวของมาก
เห็นคนอยู่อุ้มลูกมีลูกมากแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้ากำลังปลูกเรือน มีคนเอาเนื้อแลตับเนื้อมาใกล้ เจ้าเรือนจะได้ข้าวของต่าง ๆ
ถ้าเอาไฟมาใกล้เจ้าเรือนจะไข้เจ็บ
ถ้าชายมาข้างทิศประจิมเจ้าเรือนจะอัปราชัย
ถ้าคนทัดดอกไม้นงุ่ ผ้าแดงมาแต่ทิศพายัพไฟจะไหม้
ถ้าสัตว์ 4 ตีนตายเขาเอามาทิง้ จะมีลาภแก่เจ้าเรือน
ถ้าคนมาข้างทิศอุดรแลทักษิณจะได้ทองในที่นนั้ เป็นสุขเกษม
ถ้าแมวมาข้างทิศพายัพโจรจะลักทรัพย์แล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาจะเห็นได้ว่าข้อมูลทั้ง 2 ข้อมูล ส่วนใหญ่มีเนื้อหาแตกต่างกัน ปรากฏการบอก
ลักษณะเหมือนกัน เพีย งส่วนเดียว คือ การบอกลั กษณะคนนุ่งผ้ าแดงทัดดอกไม้ มาจากทิศพายัพ
(ทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนื อ) แต่ลั กษณะดีแ ละไม่ ดีที่ ปรากฏนั้ น แตกต่ างกั น ตำราลำดับ ที่ 5 ปรากฏ
ลักษณะที่ดี หากพบแล้วจะทำให้เจ้าเรือนมีข้าวของมาก ตำราลำดับที่ 20 ปรากฏลักษณะที่ไม่ดี หาก
พบแล้วจะทำให้เรือนไฟไหม้
*

คำเดิมคือ “มา” ผู้วิจัยสันนิษฐานเป็นคำว่า “ม้า”
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นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทำการจำแนกได้ลักษณะสิ่งของต่าง ๆ ที่ปรากฏได้ 3 ลักษณะ คือ
1.14.1 พบของที่มีลักษณะเป็นคน
พบในตำราลำดับที่ 8 ทั้งหมด 3 ลักษณะ คือ
- ผู้ดำเข้ามาหนประจิม (ทิศตะวันตก) เจ้าเรือนจะตาย
- ผู้หญิงลุกหนอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) มาอยู่ที่นั้นจะได้ทอง ผิท่านเอา
นมวัวจะได้เงินแล
- เห็นคนอยู่อุ้มลูก มีลูกมากแล
พบในตำราลำดับที่ 20 ทั้งหมด 3 ลักษณะ คือ
- ถ้ากำลังปลูกเรือน มีคนเอาเนื้อแลตับเนื้อมาใกล้ เจ้าเรือนจะได้ข้าวของต่าง ๆ
- ถ้าชายมาข้างทิศประจิม (ทิศตะวันตก) เจ้าเรือนจะอัปราชัย
- ถ้าคนมาข้างทิศอุดรแลทักษิณ (ทิศเหนือหรือทิศใต้) จะได้ทองในที่นั้น เป็น
สุขเกษม
1.14.2 พบของที่มีลักษณะเป็นสัตว์
พบในตำราลำดับที่ 8 ทั้งหมด 2 ลักษณะ คือ
- ผิม้าลุกหนอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) มา อยู่นั้นจะจัญไรแล
- ผิเห็นวัวด้วยกันดี มีข้าวของมาก
พบในตำราลำดับที่ 20 ทั้งหมด 2 ลักษณะ คือ
- ถ้าสัตว์ 4 ตีนตายเขาเอามาทิ้งจะมีลาภแก่เจ้าเรือน
- ถ้าแมวมาข้างทิศพายัพโจรจะลักทรัพย์แล
1.14.3 ลักษณะอื่น ๆ
พบในตำราลำดับที่ 20 เพียง 1 ลักษณะเท่านั้น คือ
- ถ้าเอาไฟมาใกล้เจ้าเรือนจะไข้เจ็บ
1.15 ของขึ้นเรือนใหม่ตามทิศ
การขึ้นเรือนใหม่ตามทิศคือการบอกวิธีการนำของขึ้นเรือนเพื่อเป็นสิริมงคงแก่เจ้าเรือน
ในการขึ้นเรือนใหม่ พร้อมทั้งบอกพิธีในการขึ้นเรือนใหม่ด้วย ผู้วิจัยพบ 5 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ผิจะขึ้นเรือนอุดร ให้ผู้หญิงทั้งสองขึ้นก่อน เจ้าเรือนจะได้ข้าคนมากหลายแล
ผิขึ้นเรือนแลเห็นเสาห้องดั่งไฟ(ลาม)เจ้าเรือนจะตาย ผิดังนี้เอาไม้มะเดื่อ 1 ใบกุ่ม 1
ดอกทองหลาง 1 ใส่ไฟรมกลางเรือน 3 วัน แล้วให้ครูสวดพระมนต์ตระนี้แล
เมื่อขึ้นเรือนไซร้ให้เอาข้าวสารเชิงกรานแลหญ้าแพรกไว้หนบูรพา
เอาลูกหินแม่หินไว้หนทักษิณ
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ไว้ผู้เฒ่าตะวันตก
เอาน้ำนมแขวนไว้อุดร
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
สิทธิการิยะ ผู้มิรู้เสมือนเป็นตายแล
ถ้าขึ้นทักษิณเอาแมวขึ้นก่อน
ถ้าขึ้นอุดรเอาทองขึ้นก่อน
ถ้าขึ้นพายัพเอาน้ำขึ้นก่อนดีทุกอันแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
สิทธิการิยะ ถ้าแรกขึ้นเรือนใหม่
ถ้าขึ้นหนบูรพาจะเกิดความดีแก่ตน จะมีวัวควาย อยู่สุขสำราญดีแล
ถ้าขึ้นหนอาคเนย์เจ้าเรือนจะตายแล
ถ้าขึ้นหนทักษิณจะมีขา้ วของมากนักแล
ถ้าขึ้นหนหรดี ขุนนางจะให้ข้าวของทรัพย์ส่งสินแล
ถ้าขึ้นหนประจิมจะไข้เจ็บมิดีเลย
ถ้าขึ้นหนพายัพจะอยู่ดีกินดีแล
ถ้าขึ้นหนอุดรมิดีแล
ถ้าขึ้นหนอีสานจะมีข้าวของมากนักดีนักแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
อันนี้เมื่อแรกขึ้นเรือนใหม่ ให้เสกทรายแลน้ำ 108 กันโจรแลศัตรูเข้าบ้านแล
อนึ่งเมื่อแรกจะขึ้นอยู่เรือนใหม่ไว้ของ
หนบูรพาไว้พระภควาบ่ดี
อาคเนย์ไว้ธูป แลกำยาน
ทักษิณไว้แก้วแหวนผู้คอแมว
หรดีไว้ข้าวเปลือก
ประจิมไว้กระออมน้ำแลหินฝน
พายัพไว้ฆ้องล้องแลเครื่องสัประยุทธ์
อุดรไว้ขนายแลคชเศียร
อีสานไว้ถุงผ้าไหมป้าน
กึ่งกลางไว้ดอกบัวขาวแลผ้าขาวมหาไพฑู รย์ ให้จับ ด้าย 9 เส้นวงรอบเรือนเป็ น
มงคลไว้ในเรือนนั้นแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
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สิทธิการิยะ ถ้าจะขึ้นอยู่เรือนใหม่ ท่านให้หาคนมีชื่อ 5 คน 7 คน ให้ถือเครื่อง
ดังนี้ ชื่อนางไชยให้ถือกระออมน้ำ ชื่อนางจันให้ถือฟูกหมอนเสื่อสาด ชื่อนางแก้วให้ถือ
แก้วแหวนเงินทอง ชื่อนางเงินให้อุ้มแมวทองแดงให้เอาแหวนผูกคอแมว แล้วให้นำหน้า
นางไชย ครั้นถึงเรือนปล่อยแมวขึ้นไปก่อน ชื่อนางทองให้ถือกระบุงข้าว แลถั่วงาหินบด
ชื่อนางพรหมให้ถือเชี่ยนหมาก ให้เจ้าเรือนนุ่งผ้าใหม่ห่มผ้าใหม่ ให้ถืออาวุธที่ปราบสัตรู
แล้วให้หาท่านผู้เฒ่าเดินก่อน แล้วให้จัดนามว่า ท่านศรีพรหม ท่านศรีจัน 1 ท่านศรีแก้ว
1 ท่านศรีทอง 1 ท่านศรีขวัญ 1 ท่านศรีคง 1 ท่านผู้เฒ่าทั้งนี้ให้เดินก่อนท่านเจ้าของ
เรือนจึงจะดี อนึ่งคนซึ่งถือแมวนั้นให้หาคนที่มีครรภ์ ถ้าหาไม่ได้ให้สมมุตเอา ให้เรียก
นางที่ถือเครื่องทั้งหลายจึงจะดี ถ้าขึ้นแล้วให้ท่านผู้เฒ่าผู้แก่ให้ศีลให้พรแก่ท่านเจ้าเรือน
แล้วจึ้งตั้งสิ่งของนั้นไว้ตามทิศ
หนบูรพานั้นให้อาราธนาพระภัควัมบดี แลมงเทียวธนู
อาคเนย์ไว้ธูปเทียนกำยาน
ทักษิณให้ไว้งาช้างนอแรดแลแมว
ทิศหรดีให้ไว้กระบุงข้าวเปลือก
ทิศประจิมไว้หินบดแลลูกปัด
ทิศพายัพไว้ฆ้องกลองแลเด็กผู้หญิง
ทิศอุดรให้ไว้เขี้ยวแลขนาย ผ้าขาวสิ่งศีล
อิสานให้ไว้เชิงกราน กระออมน้ำแลหอยสังข์ ไพลขมิ้นขิงข่าพริกกะเทียมหัวหอม
ท่านให้จับมงคล 9 เส้น วงไว้ให้รอบเดือนเดิมชัยชนะ เครื่องอาวุธทั้งหลายให้
กองไว้กลางเรือนจึงจะดีแล ถ้าแลขึ้นเรือนใหม่ในวันนั้น แลเห็นเสาท้องเสาใดเสาหนึ่ง
เป็นแสงเพลิงลุกลามเจ้าเรือนจะตาย ท่านให้เอาใบมะเดื่อ 1 ใบมะตูม 1 ดอกทองกวาว
1 เอามาสุมไฟรมเสา 3 วัน แล้วจึงบูชาแลสวดมนต์
ในการที่ จะต้องใช้ในพระราชพิธีขึ้นเรือนต้นคือ ฟัก 1 ผลถั่ว 1 งา 1 ฝ้าย1
เข้าเปลือก 1 เข้าตอก 1 ใส่ถุงย่อม ๆ ตั้งที่นมัสการแล้วต้องขวนขวายหาทรัพย์มาให้ได้
ในวันนั้น มากน้อยเท่าใดก็ดี จะได้เป็นมหาศุภมงคลแก่พระฤกษ์อย่างยิ่ง
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1 ตำราขึ้นเรือนใหม่)

จากเนื้อหาที่ปรากฏ ผู้วิจัยสามารถจัดแบ่งข้อมูลเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้ ดังนี้
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ตารางที่ 77 ตารางสรุปสิ่งของที่ใช้ในการขึ้นเรือนใหม่ตามทิศ
ทิศ
ตำราลำดับที่/สิ่งของที่ใช้ขึ้นเรือน
5
6
10
14
บูรพา
- ข้าวสารเชิง -ไม่ปรากฏปรากฏ
- พระภควาบ่ดี
กราน
ลักษณะดี/ (พระพุทธรูป)
- หญ้าแพรก
ไม่ดี
อาคเนย์
-ไม่ปรากฏ- -ไม่ปรากฏปรากฏ
- ธูป
ลักษณะดี/ - กำยาน
ไม่ดี
ทักษิณ
- ลูกหิน
- แมว
ปรากฏ
- แก้ว
- แม่หิน
ลักษณะดี/ - แหวน
ไม่ดี
- แมว
หรดี
-ไม่ปรากฏ- -ไม่ปรากฏปรากฏ
- ข้าวเปลือก
ลักษณะดี/
ไม่ดี
ประจิม
- ผู้เฒ่า
-ไม่ปรากฏปรากฏ
- กระออมน้ำ
ลักษณะดี/ - หินฝน
ไม่ดี
พายัพ
-ไม่ปรากฏ- - น้ำ
ปรากฏ
- ฆ้อง
ลักษณะดี/ - เครื่อง
ไม่ดี
สัประยุทธ์
อุดร
- ผู้หญิงสอง - ทอง
ปรากฏ
- ขนาย
คน
ลักษณะดี/ - คชเศียร
- นม
ไม่ดี
อีสาน
-ไม่ปรากฏ- -ไม่ปรากฏปรากฏ
-ไม่ปรากฏลักษณะดี/
ไม่ดี

19
- พระภควัมบดี
(พระพุทธรูป)
- มงเทียวธนู
-ธูป
-เทียน
-กำยาน
- งาช้าง
- นอแรด
- แมว
- กระบุงข้าว
เปลือก
- หินบด
- ลูกปัด
- ฆ้อง
- กลอง
- เด็กผู้หญิง
- เขี้ยว
- ขนาย
- ผ้าขาว
- เชิงกราน
- กระออมน้ำ
- หอยสังข์

จากตารางข้อมูลจะเห็นได้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่ปรากฏในตำราทั้ง 5 ลำดับนั้นมีเนื้อหาที่
แตกต่างกัน สำหรับตำราที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันนั้นคือตำราลำดับที่ 14 และตำราลำดับที่ 19
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ผู้วิจัยยังพบเนื้อหาลักษณะอื่นที่คล้ายกันในตำราลำดับที่ 14 และลำดับที่ 19 คือ การ
จับมงคล 9 เส้นเพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื้อหาลักษณะอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันที่ผู้วิจัยพบเพิ่มเติม คือ การเห็นนิมิตหรือลักษณะ
ที่ไม่ดีขณะที่ขึ้นเรือนใหม่ ปรากฏเนื้อหาในตำราลำดับที่ 5 และลำดับที่ 19 เนื้อหาดังนี้
“ผิขึ้นเรือนแลเห็น เสาห้ องดั่งไฟ(ลาม)เจ้าเรือนจะตาย ผิดังนี้เอาไม้มะเดื่อ 1 ใบกุ่ม 1
ดอกทองหลาง 1 ใส่ไฟรมกลางเรือน 3 วัน แล้วให้ครูสวดพระมนต์ตระนี้แล”
“ถ้าแลขึ้น เรือนใหม่ในวันนั้น แลเห็ นเสาท้อง (เสาห้ อง) เสาใดเสาหนึ่งเป็นแสงเพลิ ง
ลุกลามเจ้าเรือนจะตาย ท่านให้เอาใบมะเดื่อ 1 ใบมะตูม 1 ดอกทองกวาว 1 เอามาสุมไฟรมเสา 3 วัน
แล้วจึงบูชาแลสวดมนต์”
จะเห็นได้ว่าเนื้อหาส่วนนี้ของตำราทั้ง 2 ลำดับมีความคล้ายคลึงกันมาก มีข้อแตกต่าง
เพียงวัตถุดิบที่ใช้ในการสุมไฟรมเสา (ดอกทองหลาง, ดอกทองกวาว), (ใบกุ่ม,ใบมะตูม)
เนื้อหาในตำราลำดับที่ 19 มีความละเอียดมากกว่าเนื้อหาในตำราลำดับอื่น โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมถึงการเลือกคนที่มีชื่อต่าง ๆ ที่มีความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของเรือน
นอกจากนี้ ยั ง มี เนื้ อ หาในตำราลำดั บ ที่ 10 ที่ มี ค วามแตกต่ า งจากตำราลำดั บ อื่ น ๆ
เนื่องจากตำราลำดับอื่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำสิ่งของขึ้นเรือนตามทิศเพื่อความเป็นสิริมงคล แต่
เนื้อหาที่ปรากฏในตำราลำดับที่ 10 กลับเป็นการบอกลักษณะดีและไม่ดีหากขึ้นเรือนในทิศที่ระบุไว้ใน
ตำรา
1.16 รื้อ/ล้างเรือน
การรื้อเรือนหรือล้างเรือน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำลายเรือนเก่าแล้วสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่
เดิม บอกลักษณะดีหรือไม่ดีในการวางไม้ตามทิศ และบอกลักษณะดีหรือไม่ดีในการล้างเรือน ผู้วิจัย
พบ 6 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ ถ้าเรือนเก่าจะล้างเสียปลูกใหม่ให้ล้าง วัน 2, 4, 6 ในสามวันนี้ดี
จะได้ลาภเงินทองข้าชายข้าหญิง จะอยู่ดีกินดีแล
วัน 1, 3, 5, 7 สี่วันนี้อย่าล้างเลยเจ้าเรือนจะเป็นเหตุ ถ้ามิดังนั้นจะตายแล
ถ้าผู้ใดจะล้างเรือนในเดือน 4, 5, 6 ให้ล้างทิศอาคเนย์ก่อนจึงดีมีชัยชนะแก่
ศัตรูอายุยืนแล ให้เอาไม้กองไว้หนอุดรแล
เดือน 7, 8, 9 ให้ล้างทิศอีสานก่อนจึงดีอายุยืนแล เอาไม้กองไว้หนทักษิณแล
เดือน 10, 11, 12 ให้ล้างข้างพายัพก่อน จะได้ลาภอันประเสริฐแล เอาไม้กอง
ไว้หนประจิมแล
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เดือน 1, 2, 3 ให้ล้างข้างทิศหรดีดีนักจะได้ของรักแล เอาไม้กองไว้หนบูรพาจึง
ปลูกใหม่ อยู่สุขสำราญแล
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
เมื่อจะล้างเรือน อย่าล้างวัน 2 3 4 5 สี่วันนี้อย่าล้างมิดีแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ดูล้างเรือนแลวันพฤหัส วันจันทร์ วันอังคาร วันอาทิตย์ เร่งให้ล้างเรือนจึงดี
วันพุธ วันอาทิตย์ วันศุกร์ อย่าให้ล้างเรือนแล
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าจะล้าง ท่านให้ล้างวัน 1 วัน 4 วัน 6 มีทรัพย์ข้าวของมากจะอยู่สุขสำราญแล
ถ้ า ผู้ ใดจะล้ า งเรือ นวั น 2 วั น 3 วั น 5 วั น 7 ท่ า นมิ ให้ ล้ า ง จะเกิ ด โพยภั ย
อันตราย จะเสียข้าวของมิดีแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
ดูล้างเรือนแล วัน 2 วัน 3 วัน 5 วัน 7 เร่งล้างเรือนจงดี
วัน 1 วัน 4 วัน 6 อย่าให้ลา้ งเรือนลงแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
สิทธิการิยะ ให้ล้างเรือนวันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี ดีนักแล
วันอาทิตย์ วันอังคาร วันศุกร์ วันเสาร์ ท่านว่าอย่าได้ล้างเรือนเลย มิดีแล
ให้ผู้หญิงล้างแต่เช้า นุ่งผ้าขาวโพกศีรษะให้งดงาม
ผิว่าล้างแล้วไว้ไม้หนประจิมแล ข้าคนวัวควายจะตายมิดี
ผิว่าล้างแล้วไว้ไม้หนทักษิณ พ่อเรือนจะตาย มิดี
ผิว่าล้างแล้วไว้ไม้หนอุดร แม่เรือนจะตายมิดี
ผิว่าล้างแล้วไว้ไม้หนบูรทิศอิสานอาคเนย์พายัพทั้ง 4 ทิศนีด้ ีนักมีชัยชนะ
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1 ตำราขึ้นเรือนใหม่)

จากเนื้อหา ผู้วิจัยทำการแบ่งข้อมูลที่พบในการรื้อ/ล้างเรือน 3 ลักษณะ คือ การรื้อ/ล้าง
เรือนตามวัน, การรื้อ/ล้างเรือนตามเดือน และการวางไม้ตามทิศจากการรื้อ/ล้างเรือน ดังนี้
การรื้อ/ล้างเรือนตามวัน ผู้วิจัยสรุปข้อมูลได้ ดังนี้
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ตารางที่ 78 ตารางจำแนกลักษณะการรื้อ/ล้างเรือนตามวัน
วันที่รื้อ/
ตำราลำดับที่/ลักษณะดีและไม่ดี
ล้างเรือน
2
5
7
10
14
อาทิตย์
ไม่ดี
ดี
ดี/ไม่ด*ี
ดี
ไม่ดี
จันทร์
ดี
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
ดี
อังคาร
ไม่ดี
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
ดี
พุธ
ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
พฤหัสบดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
ดี
ศุกร์
ดี
ดี
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
เสาร์
ไม่ดี
ดี
ไม่ปรากฏ
ไม่ดี
ดี
* ปรากฏข้อมูลวันอาทิตย์ 2 ส่วน

19
ไม่ดี
ดี
ไม่ดี
ดี
ดี
ไม่ดี
ไม่ดี

การรื้อ/ล้างเรือนตามเดือน ผู้วิจัยพบเนื้อหาการรื้อ/ล้างเรือนตามเดือน 1 ข้อมูล
ปรากฏในตำราลำดับที่ 2 ดังนี้
เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ให้ล้างเรือนทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) จะ
มีชัยชนะแก่ศัตรู จะอายุยืน
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 ให้ล้างเรือนทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
ก่อน จะอายุยืน
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 ให้ล้างเรือนทิศพายัพก่อน (ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ) จะได้ลาภอันประเสริฐ
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 ให้ล้างเรือนทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ) จะได้
ของรัก
การวางไม้ตามทิศจากการรื้อ/ล้างเรือน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางไม้ตามทิศและ
บอกลักษณะดีหรือไม่ดีในการวางไม้ผู้วิจัยพบเนื้อหาการวางไม้ตามทิศจากการรื้อ/ล้างเรือน 2 ข้อมูล
พบในตำราลำดับที่ 2 และตำราลำดับที่ 19 สรุปเนื้อหาได้ ดังนี้
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ตารางที่ 79 ตารางจำแนกลักษณะดีและไม่ดีในการวางไม้ตามทิศจากการรื้อ/ล้างเรือน
ทิศ
ตำราลำดับที่/ลักษณะดีและไม่ดี
2
19
บูรพา
ดี
ดี
มีชัยชนะ
อาคเนย์
-ไม่ปรากฏข้อมูลดี
มีชัยชนะ
ทักษิณ
ดี
ไม่ดี
พ่อเรือนจะตาย
หรดี
-ไม่ปรากฏข้อมูล-ไม่ปรากฏข้อมูลประจิม
ดี
ไม่ดี ข้าคน/วัวควายจะตาย
พายัพ
-ไม่ปรากฏข้อมูลดี
มีชัยชนะ
อุดร
ดี
ไม่ดี
แม่เรือนจะตาย
อีสาน
-ไม่ปรากฏข้อมูลดี
มีชัยชนะ
จากตารางข้อมูลจะเห็นได้ว่าเนื้อหาลักษณะดีและลักษณะไม่ดีในการวางไม้ตามทิศจาก
การรื้อเรือน/ล้างเรือนของตำราทั้ง 2 ลำดับนั้นมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยเนื้อหาที่พบใน
ตำราลำดับที่ 2 เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบกับเนื้อหาการรื้อ/ล้างเรือนตามเดือน มีการกำหนดลักษณะดี
ตามเดือน ซึ่งสามารถสันนิษฐานได้ว่าข้อมูลที่ไม่ปรากฏในตำราลำดับที่ 2 นั้นมีลักษณะที่ไม่ดี จึงทำ
ให้ข้อมูลที่ปรากฏในตำราทั้ง 2 ลำดับนั้นมีลักษณะที่ตรงข้ามกัน
1.17 สัตว์ขึ้นเรือน
เป็นการบอกชนิดของสัตว์ประเภทต่าง ๆ เมื่อขึ้นเรือนหรือเข้าในบริเวณเรือน พร้อมกับ
บอกลักษณะดีหรือไม่ดีตามชนิดของสัตว์ ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าสิ่งสัตว์ในป่าเข้ามาในบ้านในเรือนก็ดี แลแขวนฆ้อง ทำมงคลสิ่งใด ๆ
ก็ ดี ให้ รู้ จั ก ดี ร้ า ยให้ เป็ น มงคลก็ ดี ดู ต ามฉโลกนี้ เถิ ด ปู ร ภาถาเนจนํ น าสฺ สิ อาคนยฺ
เยอคฺคิทฌฺฒํ ทกฺขิเณามรณํเจว หรดิ่เยเจารเมวจ ปจฺฉิมฺเมลภเตนาริ ภายพฺเพอุตฺต
เรณภํ อิสาเนราชปูชิตํ
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)
(ปลวก) สิทธิการิยะ ถ้าปลวกขึ้นใต้ถุนเรือน ท่านให้บูชาด้วยแก้วแหวนเงิน
ทอง ดีนักแล ถ้าปลวกขึ้นบนเรือน ให้บูชาด้วยข้าวเปลือกแลเงินทองจึงดีแล
(เลือดตก) ถ้าแลเลือดตกในเรือนให้บูชาจึงดี จะได้เงินทองผ้าผ่อนดีนักแล ถ้า
เลือกตกในกลางเรือน เจ้าจะตายแล
(ผึ้ง) ถ้าผึ้งบินมาจับเรือนให้บูชาจึงดี จะได้ราชยานคานหามดีนักแล
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(เห็ด) ถ้าเห็ดงอกเตาไฟ ให้บูชาผ้าผ่อน ดีนักแล ผ้าขาว ดอกไม้ขาว เงินทอง
จะมีลาภเป็นอันมากแล
(ไก่ป่า) ถ้าไก่เถื่อนเข้าบ้านเข้าเรือนก็ดี ให้บูชาจงดึเถิด จะมีลาภเงินทองมากแล
(แร้ง) ถ้าแร้งเข้าบ้านแลจับเรือนก็ดี ให้บูชาสารพัดของหอม เนื้อปลา จึงจะได้
ช้างม้าข้าคนแล
ถ้าแรงตีปีกจิกกัดตกลงในบ้านใคร จะแพ้ผู้ใหญ่ ให้บูชาจงดีเถิด
ถ้าแลแร้งคาบดุ้นฟืนแลถ่านไฟมาตกลงบ้าน ใคร่จะเสียสิ่งสิน ช้างม้าข้าคน ให้
เกรงจงหนัก จะเสียตนแล
ถ้าแร้งจับหลังคา ให้เกรงจงหนัก ให้บูชาด้วยแก้วแหวนเงินทองแล
ถ้าแร้งจับแปเรือน ลูกเมียจะตายแล ถ้าจับหลังคาให้เกรง 7 วันเอ็งจะตายแล
ถ้าจับหน้าต่าง ท้าวพญาจะให้แก้วแหวน ข้าคน เงินทอง ช้างม้าสารพัดทุกอันแล
(เสือ) ถ้าเสือแล่นเข้าบ้านตะวันตก ตะวันออก สำเร็จดีนัก ให้ บูชาแล ถ้าแล
เข้าบ้านแต่หัวนอนแลหนปลายตีน จะมีลาภ ให้บูชาแล ถ้าขึ้นหนอาคเนย์ ให้แรง ไฟจะ
ไหม้เรือนแล
(งูบองหลา) ถ้างูบองหลาขึ้นเรือน ขึ้นบนแป จะบังเกิดมั่งมี ให้เกรง แต่จะต้อง
อาญาแล ถ้าขึ้นหนบูรพาจะแพ้เจ้าเรือนแล ถ้าทิศหรดีโจรจะลักทรัพย์ของตนแล ถ้าขึ้น
ทิศทักษิณว่าบ่มีดีเลยแล ถ้าขึ้นประจิมแลพายัพ ให้บูชา จะมีลาภเป็นอันมากแล ถ้าขึ้น
ทิศอุดรแลอีสาน ท้าวพญาจะบูชาแล
(นกเขา) ถ้านกเขาบินเข้าเรือนก็ดีจับหลังคาเรือนก็ดี ให้บูชาด้วยแก้วแหวน
เงินทอง ทานข้าวสารด้วยจึงดีแล
(หนอน) ถ้าหนอนตกในเรือน จะแพ้เจ้าเรือนแล ถ้ าตกประตูได้ลาภเป็นอัน
มาก ถ้าตกหน้าต่างงแลกลางเรือนที่ดินก็ดี ในสถานที่ใด ๆ ก็ดี มีลาภเป็นอันมาก ถ้าตก
ในหม้อข้าวแลกระออมน้ำ ให้ประหยัด ให้บูชาจงดีเถิด
(ผึ้ง) ถ้าผึ้งก็ดี ยาตกยางก็ดี จับเรือนหนบูรพา จะเสียข้าวของ ที่นั้นจะเสีย
เปล่า เรือนจะสูญแล ถ้าตกหนทักษิณ เจ้าเรือนจะตายแล ถ้าจับหนอาคเนย์ ไฟจะไหม้
เสียข้าวของ ให้เกรงจงหนัก จะต่อความแล ถ้าจับหนหรดี เจ้าเรือนจะต้องความ แลจะ
ไข้เจ็บ โจรจะลักทรัพย์แล ถ้าจับหนประจิมแลพายัพ จะได้เงินทอง ช้าง ม้า วัว ควาย
แล มาจับหนอุดรแลอีสาน จะได้ผู้หญิงใจดีแล ถ้าเข้าในเรือน ให้ เกรงจงหนัก ให้บูชาจง
ดี จะมีลาภแล
(งูพิษร้าย) อนึ่งถ้างูพิษร้ายขึ้นเรือน บูชาด้วยแก้วแหวนเงินทองจึงจะได้ลาภแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
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จากข้อมูลสัตว์ขึ้นเรือนในตำราปลูกเรือนทั้ง 2 ลำดับจะเห็นได้ว่าเนื้อหามีความแตกต่าง
กันอย่างเห็นได้ชัด เนื้อหาในตำราลำดับที่ 7 มีการกล่าวถึงโฉลกในการดูลักษณะดีหรือไม่ดีของสัตว์ที่
ขึ้นเรือน ในขณะที่ตำราลำดับที่ 10 มีการระบุชนิดของสัตว์และมีการบอกลักษณะดีและไม่ดีอย่าง
ชัดเจน พร้อมทั้งบอกวิธีบูชาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าเรือน นอกจากนี้ตำราลำดับที่ 10 ยัง
มีการบอกลักษณะอื่นเพิ่มเติมจากสัตว์ขึ้นเรือน คือ เลือดตกกลางเรือน และเห็ดงอกเตาไฟ
1.18 ทำนายฝันปลูกเรือน
การทำนายฝันเมื่อจะปลูกเรือน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำนายความฝันของเจ้าเรือนเมื่อ
จะทำการปลูกเรือน พร้อมบอกลักษณะดีและไม่ดีของความฝันนั้น ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
อนึ่งทำนายฝันเมื่อจะปลูกเรือน ฝันเห็นไฟจะด่าเถียงกัน
ฝันเห็นว่าดีพินิจนักแล
ฝันเห็นว่าขับรำอยู่สุขสำราญแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าขึ้นเรือนใหม่ในระหว่าง 3 วัน ฝันเห็นว่าตัดผมมิดี
ถ้าฝันเหนว่าโกนผมดีนักแล
ถ้าฝันเหนว่าเกล้าผมดีนักแล
ถ้าฝันเห็นว่าไฟมิดีจะเกิดภยันตราย
ถ้าฝันเห็นว่าโจรผู้ร้ายมาลักของมิดี
ถ้าฝันว่ารบพุ่งกันตีกันด่ากันมิดีมักต้องถ้อยความ
ถ้าฝันเห็นว่ากินอาหารแลสำรับ ได้กินดีอายุยืน
ถ้าฝันเห็นว่าตนได้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแลให้อาเจียนมักเสียทรัพย์
ถ้าฝันเห็นว่าอุจจาระผู้อื่นแลตนได้เหยียบได้เห็น ดี มักมีลาภ
ถ้าฝันเห็นว่าพระพุทธเจ้าแลพระเจดีย์ ดีมีชัยชนะ
ถ้าฝันเห็นว่าพระอาทิตย์พระจันทร์แลดาวเดือนนั้นดีแลมีอายุยืนแล
ถ้าฝันเห็นว่าได้ดอกไม้ผลไม่เกิดลาภสิ่งสิน ถ้าฝันเห็นว่าทนายมาเกาะมาคร่า
มิดี มักเกิดความไข้เจ็บ
ฝันเห็นว่าแผ่นดินนั้นพูนขึ้นดีแล
ถ้าฝันเห็นว่าแผ่นดินทรุดลุ่มลงแลลึกลง มิดี จะฉิบหาย
ถ้าฝันเห็นพระภูมิเจ้าที่ ดีแล
ถ้าฝันเห็นว่าสัปรุศย์ตาปขาวแลเทวดาอินทร์พรหมดีแล
ถ้าฝันเห็นว่าท่านเอาทรัพย์สิ่งของมาให้แก่เรานั้นดีนักแล
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1 ตำราขึ้นเรือนใหม่)
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จากข้อมูลที่ปรากฏจะเห็นได้ว่าเนื้อหาที่ปรากฏในตำราลำดับที่ 19 มีความละเอียดและ
มีเนื้อหาที่มากกว่าตำราลำดับที่ 5 อย่างเห็นได้ชัด โดยเนื้อหาที่เหมือนกันในตำราลำดับที่ 19 และ
ลำดับที่ 5 คือ ฝันเห็นไฟ มีลักษณะที่ไม่ดี
1.19 เรือนหัก
เรือนหั กมีเนื้ อหาบอกถึงวิธีการบูช าเซ่น ไหว้ห ากเรือนหั ก มีการกำหนดบัตรพลี บู ช า
ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
อนึ่งเรือน (แป)หักหนหัวนอนให้บูชาพระมฤตยู ข้าวป่นกระยาการผักชา ผิหน
ปลายตีนให้บูชา 7 คาบ ข้าวบัตร 5 ทำรอดกระยาการ อันมี(คองคลองผลัดได้แล)
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)

2.เสาเรือน ผู้วิจัยพบข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับส่วนประกอบเรือนประเภทเสาเรือนในตำรา
ปลูกเรือนจำนวนทั้งสิ้น 14 เล่ม โดยมีเนื้อหาที่พบทั้งหมด 35 เรื่อง ดังนี้
ตารางที่ 80 ตารางจำแนกเนื้อหาเสาเรือน
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
2 3 5 6 7 8 10 13 14 15 16 17 18 20
ผ้าพัน/นุ่งเสา
 - -  -  - - - - - - - 
ตามเดือน
ผ้าพัน/นุ่งเสา
- - - - - - - - - - -  - ตามวัน
ใส่ของลงเสา
- -  - - - - -  - - - - ตามวัน
ใบไม้ผูกเสาตาม
- -  - -  -  - -  - - วัน
ลักษณะคนยก
 - - - -  - - - - - - - เสาตามวัน
ลักษณะเสา
- -  - - - - - - - - - - ชื่อเสา
- - - - -  -  - - - - - ตาเสา
 -  - -  - - - -  - - 
ถากเสา
 - - - - - - - - - - - - -
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ตารางที่ 80 ตารางจำแนกเนื้อหาเสาเรือน (ต่อ)
เนื้อหาที่พบ
2 3 5 6 7
ส่วนเสา
 - - - สิ้นต้นเสา
 - - - โฉลกเจาะเสา
- -  - 

หน้าเสา
 - - - ยกเสาตามปี
 - - - 
นักษัตร
ยกเสาตามเดือน   -  ยกเสาตามนาค
-  - - เดือน
ยกเสาถูกนาค
- - - - ยกเสาข้ามนาค - - - - 
ยกเสาเรือนเห็น
-  - - สิ่งต่าง ๆ
ใบไม้รองต้นเสา -  - - เสกใบบัวรอง
- - - - ต้นเสา
วางเสาเรือน
-  - - ตามทิศ
ตัดเสาตาม
- - - - เดือน
เสาล้มขณะตัด
- - - - เสา
เสี่ยงทายหาเสา -  - ดูปลายเสาขณะ
ยกเสาลงหลุม

-

-

-

-

-

ตำราลำดับที่
8 10 13 14 15 16 17 18 20
- -  - - - - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - -
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ตารางที่ 80 ตารางจำแนกเนื้อหาเสาเรือน (ต่อ)
เนื้อหาที่พบ
2 3 5 6 7
เสาแรกล้มขณะ
- - - - ยกเสา
ยกเสาแรกดู
- -   ปลายเสา
ยกเสาแรกดูนก
- - - - ตามทิศ
ย้ายเสาแรกตาม
- -  - เดือน
ลักษณะต้นเสา/
- -  - ปลายเสา
ยาปิดเสา
- -  - -

ตำราลำดับที่
8 10 13 14 15 16 17 18 20
-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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2.1 ผ้าพัน/นุ่งเสาตามเดือน
ผ้าพันหรือนุ่งเสาตามเดือนเป็นการบอกลักษณะสีของผ้าที่จะนำมาพันหรือนุ่งเสาตาม
เดือนที่กำหนดไว้ในตำราปลูกเรือน ผู้วิจัยพบ 4 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าปลูกเรือนเดือน 4, 5, 6 เอาผ้าลายพันเสาแรก
เดือน 7, 8, 9 เอาผ้าแดงพันเสาแรกแล
เดือน 10, 11 12 เอาผ้าขาวพันเสาแรกแล
เดือน 1, 2, 3 เอาผ้าเหลืองพันเสาแรกแล
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4ตำราปลูกเรือน)
สิทธิการิยะ เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เอาผ้าเหลืองห่มเสา
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 เอาผ้าขาวห่ม
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 เอาผ้าดำห่ม
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เอาผ้าลายห่มดีทุกอันแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
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ผ้าห่มเสา ถ้าเดือน 4 เดือน 5 ให้เอาผ้าสีเหลืองห่มเสา
ถ้าเดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 ให้เอาผ้าขาวบริสุทธิ์ห่มเสา
ถ้าเดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 ให้เอาผ้าดำห่มเสา ทั้งนี้ก็เป็นสวัสดี
มงคล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
ถ้าจะนุ่งผ้าเสาเรือน ในเดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ให้นุ่งผ้าสี
เหลือง
ถ้าในเดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 ให้เอาผ้าพื้นขาวมานุ่งห่ม
ในเดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 ให้เอาผ้าพื้นดำมานุ่งห่ม
ในเดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 ให้เอาผ้าลายมานุ่งห่ม ถ้าทำได้ดังนีจ้ ะ
เป็นสวัสดีมงคลทุกเมื่อแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1ตำราปลูกเรือน)

จากข้อมูลที่ปรากฏสามารถสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 81 ตารางจำแนกเนื้อหาผ้าพัน/นุ่งเสาตามเดือน
ช่วงเดือน/สีของผ้า
ตำรา
ลำดับที่
4-6
7-9
10-12
2
ผ้าลาย
ผ้าแดง
ผ้าขาว
6
ผ้าเหลือง
ผ้าขาว
ผ้าดำ
8
ผ้าเหลือง
ผ้าขาว
ผ้าดำ
20
ผ้าเหลือง
ผ้าขาว
ผ้าดำ

1-3
ผ้าเหลือง
ผ้าลาย
-ไม่พบข้อมูลผ้าลาย

จากตารางสรุปเนื้ อหา พบว่าตำราลำดับที่ 6, ลำดับที่ 8 และลำดับที่ 20 มีการบอก
ลักษณะสีของผ้าพัน/นุ่งเสาตามเดือนเหมือนกันทั้งหมด คือ เดือน 4-6 พัน/นุ่งด้วยผ้าเหลือง, เดือน
7-9 พัน/นุ่งด้วยผ้าขาว, เดือน 10-12 พัน/นุ่งด้วยผ้าดำ และเดือน 1-3 พัน/นุ่งด้วยผ้าลาย ยกเว้น
เดือน 1-3 ในตำราลำดับที่ 8 ที่ไม่พบข้อมูล
ในส่วนตำราลำดับที่ 2 มีการบอกลักษณะสีผ้าพัน/นุ่งเสาตามเดือนที่แตกต่างจากตำรา
อีก 3 ลำดับอย่างเห็นได้ชัด โดยตำราลำดับที่ 2 มีการบอกลักษณะสีของผ้าพัน/นุ่งเสาตามเดือน คือ
เดือน 4-6 พัน/นุ่งด้วยผ้าลาย, เดือน 7-9 พัน/นุ่งด้วยผ้าแดง, เดือน 10-12 พัน/นุ่งด้วยผ้าขาว และ
เดือน 1-3 พัน/นุ่งด้วยผ้าเหลือง
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2.2 ผ้าพัน/นุ่งเสาตามวัน
ผ้าพันหรือนุ่งเสาตามวันเป็นการบอกลักษณะสีของผ้าที่จะนำมาพันหรือนุ่งเสาตามวันที่
กำหนดไว้ในตำราปลูกเรือน ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
อาทิตย์เอาผ้าแดงพันข้อเสา
จันทร์ผ้าขาว
อังคารผ้าเขียว
พุธผ้าขาว
พฤหัสบดีผ้าเหลือง
ศุกร์ผ้าเหลือง
เสาร์ผ้าลาย
ตำราลำดับที่ 17 (532 มัด 46 ตำราทำสวน ไร่ นา และปลูกบ้าน)

2.3 ใส่ของลงเสาตามวัน
การใส่ของลงเสาตามวัน เป็นการบอกลักษณะสิ่งของที่จะต้องใส่บริเวณหลุมที่ขุดเสา
เรือนหรือบริเวณตีน เสาพร้อมทั้งบอกลั กษณะสีของผ้ าที่จะนำมาเกี่ยวปลายเสาด้วย ผู้วิจัยพบ 2
ข้อมูล ดังเนื้อหา
ผิจะปลูกเรือนวันอาทิตย์ ให้ใส่ทองแดงในตีนเสา เอาผ้าแดงเกี่ยวปลายเสา
วันจันทร์ปลูกเรือนให้ใส่ดอกไม้ขาวในตีนเสา เอาผ้าเกี่ยวปลายเสา
วันอังคาร ให้ใส่ดอกบัวแดงในตีนเสา เอาผ้าแดงเกี่ยวปลายเสา
วันพุธ ใส่ในตีนเสา ให้เอาหญ้าแพรก เอาผ้าขาวเกี่ยวปลายเสา
วันพฤหัสบดี เอาดอกไม้เหลืองใส่ตีนเสา เอาผ้าเหลืองใส่ตีนเสา
วันศุกร์ เอาแพรดำใส่ตีนเสา เอาผ้าเหลืองเกี่ยวปลายเสา
วันเสาร์ ใส่แก้ว(บดธรรมราช)ในต้นเสา เอาผ้าแดงเกี่ยวปลายเสา
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าปลูกเรือนวันอาทิตย์ ให้ใส่ทองในเสา ผ้าแดงเกี่ยวปลายเสาแล
วันจันทร์ ให้ใส่เงินต้นเสา เอาผ้าขาวเกี่ยวปลายเสาแล
วันอังคาร ให้เอาดอกบัวแดงใส่ตีนเสา เอาผ้าแดงเกี่ยวปลายเสาแล
วันพุธ ให้เอาหญ้าแพรกใส่ตีนเสา เอาผ้าลายขาวเกี่ยวปลายเสาแล
วันพฤหัสบดี เอาดอกไม้เหลืองใส่ตีนเสา เอาผ้าเหลืองเกี่ยวปลายเสาแล
วันศุกร์ แผ่ทองคำใส่ตีนเสา เอาผ้าเหลืองเกี่ยวปลายเสาแล
วันเสาร์ เอาแก้วปัทธรรมราชใส่ตีนเสา เอาผ้าแดงเกี่ยวปลายเสาแล
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ผ้าอันห่อกล้วยอ้อย ราชพฤกษ์ ใบมะตูมหมากพลู เฉียงพร้า แมงทอง หมากเมียใส่
ปลายเสา เสานั้นชื่อไชยสิทธิแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

จากข้อมูลที่ปรากฏสามารถสรุปลักษณะสิ่งของลงเสาได้ ดังนี้
ตารางที่ 82 ตารางจำแนกลักษณะสิ่งของลงเสา
วัน/ลักษณะสิ่งของลงเสา
ตำรา
ลำดับที่ อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
5
ดอกไม้
ดอกบัว
หญ้า
ดอกไม้
ทองแดง
ขาว
แดง
แพรก
เหลือง
14
ดอกบัว
หญ้า
ดอกไม้
ทอง
เงิน
แดง
แพรก
เหลือง

ศุกร์
(ผ้า)แพร
ดำ
ทองคำ

เสาร์
แก้วปัท
ธรรมราช
แก้วปัท
ธรรมราช

จากตารางจำแนกลักษณะสิ่งของลงเสาจะเห็นได้ว่าสิ่งของลงเสาในวันอังคาร, วันพุธ,
วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ของตำราทั้ง 2 ลำดับนั้นเหมือนกัน คือ ดอกบัวแดง, หญ้าแพรก, ดอกไม้
เหลือง และแก้วปัท/บดธรรมราช สำหรับข้อมูลที่แตกต่างกันปรากฏในวันอาทิตย์, วันจันทร์ และวัน
ศุกร์ตามข้อมูลในตาราง
นอกจากนี้ยังพบลักษณะสีผ้าที่ใช้ในการเกี่ยวปลายเสาตามตารางสรุปข้อมูล ดังนี้
ตารางที่ 83 ตารางจำแนกลักษณะสีผ้าที่ใช้ในการเกี่ยวปลายเสา
วัน/ลักษณะสิ่งของลงเสา
ตำรา
ลำดับที่ อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
5
แดง
-ไม่พบแดง
ขาว
เหลือง
เหลือง
แดง
14
แดง
ขาว
แดง
ลายสีขาว เหลือง
เหลือง
แดง
ตำราลำดับ ที่ 14 นอกจากระบุสิ่งของที่ใส่พร้อมกับต้นเสาและลั กษณะสี ผ้าที่ใช้เกี่ยว
ปลายเสาแล้ว ยังมีการระบุชื่อเสาตามผ้าที่ห่อสิ่งของด้วย คือ ห่อกล้วย, อ้อย, ราชพฤกษ์, ใบมะตูม
หมาก, พลู, เฉียงพร้า, แมงทอง, หมากเมีย ใส่ปลายเสา เสานั้นชื่อไชยสิทธิ
จากตารางจำแนกลักษณะลักษณะสีผ้า ที่ใช้ในการเกี่ยวปลายเสาประกอบการนำสิ่งของ
ลงเสาจะเห็นได้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่ของตำราทั้ง 2 ลำดับนั้นเหมือนกัน ยกเว้นวันจันทร์ ในตำราลำดับที่
14 มีการกำหนดให้ใช้ผ้าสีขาวเกี่ยวปลายเสา แต่ตำราลำดับที่ 5 ไม่มีการกำหนดสีของผ้า และวันพุธ
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ในตำราลำดับที่ 5 มีการกำหนดให้ใช้ผ้าสีขาวเกี่ยวปลายเสา แต่ตำราลำกับที่ 14 มีการกำหนดให้ใช้
ผ้าลายสีขาวเกี่ยวปลายเสา
2.4 ใบไม้ผูกเสาตามวัน
ใบไม้ผูกเสาตามวัน เป็นการนำใบไม้มาทำการผูกกับเสาเรือนเพื่อให้เกิดความเป็นสิริ
มงคลแก่เจ้าเรือน ผู้วิจัยพบ 4 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าแลจะปลูกเรือน
วันอาทิตย์ เอาใบไผ่ผูกเสาแรกแล
วันจันทร์ เอาใบมะเดื่อผูกเสาแรก
วันอังคาร เอาใบหว้าผูกเสาแรก
วันพุธ เอาใบรังผูกเสาแรก
วันพฤหัสบดี เอาใบมะม่วงผูกเสาแรก
วันศุกร์ เอาใบมะงั่วผูกเสาแรก
วันเสาร์ เอาผ้าขาวผูกเสาแรก
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าปลูกเรือนวันอาทิตย์ ให้เอาใบมะไฟผูกเสาแรก
ถ้าวันจันทร์ เอาใบมะเดื่ออุทุมพรผูกเสาแรก
ถ้าวันอังคารเอาใบหว้าผูกเสาแรก
ถ้าวันพุธเอาใบไพลผูกเสาแรก
ถ้าวันพฤหัสเอาใบมะม่วงผูกเสาแรก
ถ้าวันศุกร์เอาใบเงินผูกเสาแรก
ถ้าวันเสาร์ผา้ ขาวพันเสาแรกแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
ขุดหลุมแล้วสิ้นยกเสาเข้าวาง ขึ้นบนขาหยั่งทำเนียบเรียบร้อย หน่อกล้วยหน่อ
อ้อยผูกแอบแนบปลาย ขูดโคละลายดินสอพองประกอบ ทาตามเสารอบตามระบอบ
โบราณ
ตำราลำดับที่ 13 (445 มัด 41 ตำราปลูกเรือน)
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ถ้าปลูกเรือนวัน 1 ให้เอาใบมะไฟผูกเสาแรก
วัน 2 เอาใบมะเดื่ออุทุมพรผูกเสาแรก
วัน 3 เอาใบทองผูกเสาแรก
วัน 4 เอาไพลผูกเสาแรก
วัน 5 เอาใบมะม่วงผูกเสาแรก
วัน 6 เอาใบเงินผูกเสาแรก
วัน (7)________(ผูก)เสาแรก
ตำราลำดับที่ 16 (529 มัด 46 ตำราปลูกเรือน)

จากข้อมูลที่ปรากฏ ผู้วิจัยสรุปเนื้อหาได้ ดังนี้
ตารางที่ 84 ตารางสรุปเนื้อหาใบไม้ผูกเสาตามวัน
วัน
ตำราลำดับที่/ใบไม้ผูกเสาตามวัน
5
8
13
อาทิตย์
ไผ่
มะไฟ
-ไม่พบข้อมูลจันทร์
มะเดื่อ
มะเดื่อ
-ไม่พบข้อมูลอังคาร
หว้า
หว้า
-ไม่พบข้อมูลพุธ
รัง
ไพล
-ไม่พบข้อมูลพฤหัสบดี
มะม่วง
มะม่วง
-ไม่พบข้อมูลศุกร์
มะงั่ว
เงิน
-ไม่พบข้อมูลเสาร์
ผ้าขาว
ผ้าขาว
-ไม่พบข้อมูลอื่น ๆ
-ไม่พบข้อมูล-ไม่พบข้อมูล- หน่อกล้วย, อ้อย

16
มะไฟ
มะเดื่อ
ทอง
ไพล
มะม่วง
เงิน
-ข้อมูลขาดหาย-ไม่พบข้อมูล-

จากตารางสรุปข้อมูลจะเห็นได้ว่าตำราลำดับที่ 13 มีเนื้อหาที่แตกต่างจากตำราอื่นอย่าง
เห็นได้ชัด มีเนื้อหาบอกการใช้หน่อกล้วยและหน่ออ้อยผูกปลายเสาเท่านั้น
เนื้อหาในตำราลำดับที่ 5, ลำดับที่ 8 และลำดับที่ 16 คล้ายคลึงกัน สามารถสรุปข้อมูลได้
ดังนี้
วันอาทิตย์ ตำราลำดับที่ 8 และตำราลำดับที่ 16 มีการระบุข้อมูลตรงกัน คือใช้ใบ
มะไฟในการผูกเสาเรือน แตกต่างกับตำราลำดับที่ 5 มีการระบุให้ใช้ใบไผ่ในการผูกเสาเรือน
วันจันทร์ พบข้อมูลตรงกันทั้งหมด ระบุให้ใช้ใบมะเดื่อในการผูกเสาเรือน
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วันอังคาร ตำราลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 8 มีการระบุข้อมูลตรงกัน คือใช้ใบ
หว้าในการผูกเสาเรือน แตกต่างกับตำราลำดับที่ 16 มีการระบุให้ใช้ใบทองในการผูกเสาเรือน
วันพุธ ตำราลำดับที่ 8 และตำราลำดับที่ 16 มีการระบุข้อมูลตรงกัน คือใช้ใบไพล
ในการผูกเสาเรือน แตกต่างกับตำราลำดับที่ 5 มีการระบุให้ใช้ใบรังในการผูกเสาเรือน
วันพฤหัสบดี พบข้อมูลตรงกันทั้งหมด ระบุให้ใช้ใบมะม่วงในการผูกเสาเรือน
วันศุกร์ ตำราลำดับที่ 8 และตำราลำดับที่ 16 มีการระบุข้อมูลตรงกัน คือใช้ใบเงิน
ในการผูกเสาเรือน แตกต่างกับตำราลำดับที่ 5 มีการระบุให้ใช้ใบมะงั่วในการผูกเสาเรือน
วันเสาร์ ตำราลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 8 มีการระบุข้อมูลตรงกัน คือใช้ผ้าขาว
ในการผูกเสาเรือน ในขณะที่ตำราลำดับที่ 16 ข้อมูลขาดหาย
2.5 ลักษณะคนยกเสาตามวัน
การดูลักษณะคนยกเสาตามวันเป็นการบอกลักษณะบุคคลที่จะทำการยกเสาให้เป็นสิริ
มงคลแก่เจ้าเรือน ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าปลูกเรือน
วัน 1 ให้คนขาวยกเสาแรกก่อนจึงจะดีแล วัน 5 ให้คนมีสกุลยกก่อนแล
วัน 2 ให้คนขาวยกก่อนแล
วัน 6 ให้คนมีบรรดาศักดิ์ยกก่อนแล
วัน 3 ให้คนดำแดงยกก่อนแล
วัน 7 ให้คนผู้เฒ่าผู้แก่ยกก่อนจึงดีแล
วัน 4 ให้คนบัณฑิตยกก่อนแล
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าปลูกเรือน
วันอาทิตย์ วันจันทร์ ให้คนขาวยกเสาแรกก่อนแล้วจึงยกเสาทั้งปวงตาม
ถ้าวันอังคาร ให้คนดำแดงยกก่อน
ถ้าวันพุธให้คนมีบัณฑิตยกก่อน
ถ้าวันพฤหัสให้คนมีสกุลยกก่อน
ถ้าวันศุกร์ให้คนมีบรรดาศักดิ์ยกก่อน
ถ้าวันเสาร์ให้ผู้เฒ่ายกก่อนจึงดีแลก่อน
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
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จากเนื้อหาที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนทั้ง 2 ลำดับเห็นได้ว่าข้อมูลนั้นเหมือนกัน คือ
วันจันทร์
ให้คนผิวขาวยกเสา
วันอังคาร
ให้คนผิวขาวยกเสา
วันพุธ
ให้คนผิวดำ-แดงยกเสา
วันพฤหัสบดี ให้คนมีสกุลหรือผู้มีสกุลยกเสา
วันศุกร์
ให้คนมีบรรดาศักดิ์ยกเสา
วันเสาร์
ให้ผู้สูงอายุยกเสา
2.6 ลักษณะเสา
การดูลักษณะเสามีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูลักษณะรูปทรงของเสา พร้อมทั้งบอกลักษณะดี
และไม่ดีตามลักษณะของเสา ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าเสาเป็นปากช้างมิดี หาสินยาก
ถ้าเป็นนารามิดี เสียสิน
ถ้าเป็นนมหนูแลเป็นดั่งหอย ดีนักหนาแล
ถ้าตาเป็นเรียงมอญมิดี ถ้าเป็นต้นเสาปลายเสา ดีนักแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)

2.7 ชื่อเสา
การดูชื่อเสาเป็นการบอกชื่อเสาที่ใช้ในการปลูกเรือน ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะผู้ใดชื่อเสาเป็นมงคล
ถ้าวันอาทิตย์ ชื่อว่าทุมศักดิ์(ทุมลักษณ์)อยู่ดีกินดีจะเป็นใหญ่
ชื่อทุม(สัตว์)ร้ายนักอย่าเอา
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
เสาหนึ่งประจักษ์ชื่อพระพิทักษ์ฏาสวย
เสาหนึ่งเฉิดฉายชื่อนารายณ์เรืองภพ
เสาหนึ่งเลิศลพชื่อเจ้าจมนคร
เสาหนึ่งบ่ห่อนชื่อสุวรรณภวัลย์เมือง
เสาหนึ่งลือเลื่องชื่อเจ้าเรืองราหุล
เสาหนึ่งสมบูรณ์ชื่อเจ้าคุณพระคลัง
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เสาหนึ่งร้อยชั่งชื่อเจ้าบังโพยภัย
เสาหนึ่งนัน้ ไซร้ชื่อเจ้าไชยมงคล
ตำราลำดับที่ 13 (445 มัด 41 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาในตำราทั้ง 2 ลำดับจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกัน เนื้อหาในตำราลำดับที่ 8
มีการกำหนดชื่อเสาตามวันพร้อมกับระบุลักษณะดีหรือไม่ดีของเสาชื่อนั้น ส่วนเนื้อหาในตำราลำดับที่
13 มีการบอกชื่อเสาเพียงอย่างเดียว
2.8 ตาเสา
การดูตาเสามีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะดีหรือไม่ดี รวมไปถึงบอกชื่อของเสาตามจำนวน
ตาเสาที่ปรากฏ ผู้วิจัยพบ 5 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ ถ้าผู้ใดจะซื้อเสาปลูกเรือนไซร้ ท่านให้ดูตาเสานั้นเถิด
ถ้ามีตาแห่งหนึ่งชื่อว่าถูกลักษณจะได้เป็นใหญ่ดีแล
ถ้ามีตา 2 แห่งจะไข้เจ็บหนักแล
ถ้ามีตา 3 แห่งชื่อศรีศักดิ์จะกำชัยชนะแก่ศัตรูแล
ถ้ามีตา 4 แห่งจะพลัดพรากจากเรือนนั้นแล
ถ้ามีตา 5 แห่งชื่อว่าพรึกสบจะมีลาภมีสวัสดีแล
ถ้ามีตา 6 แห่งจะเกิดความร้ายแล
ถ้ามีตา 7 แห่งชื่อว่าคชลักษณ์ชนะศัตรูแล
ถ้ามี 8, 9, 10 ตาขึ้นไปกว่านั้นอย่าเอาเลยจะตายพลัดพรากจากกันมิดีเลย
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
ผิเสาเรือนตาหนึ่งเป็นทุมลักษณ์
ผิมีสองตาชื่อทุมลักษณ์ผูกตาย
ผิว่าสามตาชื่อสิงคลักษณชนะแก่ศัตรู
ผิว่าสี่ตาชื่อสวาหะจักตาย
ผิว่าห้าตาชื่อพภุสพลักษณ์ดี
ผิว่าหกตาชื่อกันพลักษณ์จะจากที่รัก
ผิว่าเจ็ดตาชื่อคชลักษณ์ดี มีสวัสดิ์ชนะแก่ศัตรู
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ผิว่าแปดตาชื่อกากะลักษณ์จะตายมิดีแล
10 ส่วนมิดี ดูตาเสา 4 ส่วน 5 ส่วน 8 ส่วน 10 ส่วน มิดี อื่นดีแล ๏
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้ามี 3 ตาชื่อว่าศรีษาดีมีชัยชนะแก่ทั้งหลาย
ถ้ามีตา 4 ตาชื่อว่าจักรนารายณ์
ถ้ามีตา 5 ตาชื่อว่าพิศลักษณ์ จะสวัสดีนักหนามีตา
6 ตาชื่อว่าโภครักษ์ร้ายนักมักพรัดพรายจากกันมิดีอย่าเอาเลย
มีตา 7 ตาชื่อว่าคชลักษณ์ดีนักย่อมให้มีช้างม้าวัวควายแล
มีตาเเปดชื่อวากาษะกาลกิณีแก่เจ้าเรือนมิดีอย่าเอา
มีตา 9 ตาชื่อว่าทุกขลักษณ์ร้ายนักมักให้เหตุแก่เจ้าเรือน
ถ้าผู้ใดรู้ตำรานี่แล้วอย่าได้เอาทีอ่ ื่นมาปลูกเลยมิดีแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
ถ้าผู้ใดจะซื้อเสาให้เป็นมงคล มีตา 1 แห่ง 2 แห่ง 3 แห่ง 4 แห่ง 7 แห่งดี
ถ้ามี____________ถ้าจะ____________กับถ้ามิดี ที่__ไซร้
ได้____________หนึ่งมิดี
ถาสลักรอด กไม่ดี________________________เสาหันไป____
ตำราลำดับที่ 16 (529 มัด 46 ตำราปลูกเรือน)
ถ้ามีตาอันหนึ่งชื่อว่าทุมลักษณ์ อยู่ดีกินดีเป็นใหญ่แก่ท่านทัง้ หลาย
ถ้าตา 2 ตา ชื่อว่าทุมสัตว์ร้ายนักอย่าเอา
ถ้ามี 6 ตา ชื่อว่าโภครักษ์ร้ายนักมักให้พลัดพรากจากกัน ถ้าผู้ใดรู้แล้วอย่าเอา
เลย
ถ้ามี 7 ตา ชื่อว่าคชลักษณ์ดนี ักจะบังเกิดช้างม้าข้าคนวัวควาย
ถ้ามี 9 ตาชื่อว่ากาฬรักษ์ เป็นกาลกิณีมิดี อย่าเอาเลยหนา
ถ้ามี 9 ตาชื่อว่าทุกข์สัตว์ ร้ายนักให้มีเหตุต่าง ๆ อย่าเอาเลย
ถ้ามีตา 2, 4, 6, 8, 9 อย่างนี้มิดเี ลย
ถ้ามีตา 1, 3, 5, 7 อย่างนี้ดีนัก ให้เร่งเอามาทำเรือน จะมีสวัสดีมงคล
อนึ่งตาอยู่ที่เป็ดไซ้เสมอดิน ไก่ตอดสูงพ้นดินคืบหนึ่ง หมูสีพน้ ดินศอก 1 ร้าย
แลบากรอด สลักรอดมิดี ไม่ใช้ทำเรือน
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1ตำราปลูกเรือน)
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จากข้อมู ล ที่ ป รากฏ เนื้อ หาส่ ว นตาเสาในตำราปลู ก เรือนสามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 3
ลักษณะ คือ จำนวนตาเสาที่ปรากฏ, ชื่อของเสาตามตาเสาพร้อมบอกลักษณะดีและไม่ดี, ลักษณะดี
และไม่ดีของเสาตามจำนวนตาเสา ผู้วิจัยสรุปข้อมูลได้ ดังนี้
จำนวนตาเสาที่ปรากฏ จากข้อมูลที่ปรากฏในตำราทั้ง 5 ลำดับ จำนวนตา
เสาที่ผู้วิจัยพบในตำราแต่ละเล่มจะพบไม่เกิน 10 ตาเสา
ชื่อของเสาตามตาเสาพร้อมบอกลักษณะดีและไม่ดี /ลักษณะดีและไม่ดีของ
เสาตามจำนวนตาเสา จากเนื้อหาที่ปรากฏพบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ปรากฏในตำราแต่ละลำดับมี
เนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยสรุปข้อมูลได้ ดังนี้
ตารางที่ 85 ตารางสรุปเนื้อหาตาเสา
จำนวน
ตำราลำดับที่/ชื่อเสา/ลักษณะ
ตาเสา
2
5
8
16
20
1
ถูกลักษณ์
ทุมลักษณ์
ทุมลักษณ์
ดี
ไม่บอกลักษณะ
ดี
ดี
2

ไม่ดี

ทุมลักษณ์
ไม่ดี

-

ดี

ทุมสัตว์
ไม่ดี

3

ศรีศักดิ์
ดี

สิงคลักษณ์
ดี

ศรีษา
ดี

ดี

ดี

4

ไม่ดี

สวาหะ
ไม่ดี

จักรนารายณ์
ไม่บอกลักษณะ

ดี

ไม่ดี

5

พรึกสบ
ดี

พภุสพลักษณ์
ดี

พิศลักษณ์
ดี

-

ดี

6

ไม่ดี

กันพลักษณ์
ไม่ดี

โภครักษ์
ไม่ดี

-

โภคลักษณ์
ไม่ดี

7

คชลักษณ์
ดี

คชลักษณ์
ดี

คชลักษณ์
ดี

ดี

คชลักษณ์
ดี
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ตารางที่ 85 ตารางสรุปเนื้อหาตาเสา (ต่อ)
จำนวน
ตำราลำดับที่/ชื่อเสา/ลักษณะ
ตาเสา
2
5
8
16
8
กากะลักษณ์
กาษะ
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
9

-

-

ไม่ดี
10 หรือ
มากกว่า

ไม่ดี

ทุกขลักษณ์

-

กาฬรักษ์
ทุกข์สัตว์
ไม่ดี

-

-

ไม่ดี
ไม่ดี

-

20
ไม่ดี

นอกจากนี้ในตำราลำดับที่ 20 ยังพบข้อมูลเพิ่มเติมอีก คือ ความสูงของตาเสา โดยเทียบ
ความสูงของตาเสากับความสูงระดับสายตาของสัตว์ประเภทต่าง ๆ และระดับของส่วนประกอบเรือน
คือ เป็ด, ไก่ หมู และส่วนประกอบเรือน คือ รอด ดังตัวอย่าง “อนึ่งตาอยู่ที่เป็ดไซ้เสมอดิน ไก่ตอดสูง
พ้นดินคืบหนึ่ง หมูสีพ้นดินศอก 1 ร้าย แลบากรอด สลักรอดมิดี ไม่ใช้ทำเรือน”
2.9 ถากเสา
การถากเสาเป็นการกำหนดขนาดในการทำเสาเรือน หรือถากเรือน พร้อมกำหนดชนิด
ของไม้ในการทำเสา ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ ถ้าจะถากเสาปลูกเรือนเอาต้นเสาใหญ่ 5 กำ ปลายเสา 3 กำ 2 นิ้วชื่อ
บุรุษแล ถ้าต้นเสา 4 กำ ปลายเสา 2 กำ 2 นิ้วแล ถ้าต้น 3 กำ เอาปลายเสากำกึ่ง 2 นิ้ว
แล ถ้าจะทำเป็นมงคลเสาตัวผู้ใหญ่กว่าเสาตัวเมียนั้นให้น้อยกว่าสองนิ้ว เอาเสาไม้แดง
ไม้เต็ง เปนเสาแรกเป็นสวัสดีแล ให้เอาไม้รังทั้ง 4 เสานั้นเจริญอายุดีแล ให้สีนต้นเสาไว้
แล้ว ๆ ให้วัดบ่าเดียวเป็น 10 ส่วนถูกโฉลกแล
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
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2.10 ส่วนเสา
ส่วนเสาหรือส่วนของเสา คือการบอกส่วนของเสาตามภาพที่ตำราปลูกเรือนกำหนด
ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ต้นเสา

๐

ต้นเสา

๐

๐

๐๐๐

ภาพที่ 31 ส่วนเสา
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
แกล้งสันกระสันเอาล้อมเสาสถาพร แบกรอด(เรือน)..........เหนือเตียง ล้วนชู้ดู
เรีงนางเคียงเก้าห้อง เศษหนึ่งเศษสองเงินทองมากมี เศษสามเศษสี่เป็นเศรษฐีชาวนา
เศษหกเศษห้าโรคาสูญหาย หาผู้รู้ดูไม่จำเพาะเหมาะตา ดาวเรืองโปร่งฟ้าต้องตำราเอก
โท ที่ไร่ใหญ่ โตเป็ นเสาแรกเสาขวัญ วางเคียงรองรันชวนกัน บอกปั ด ลง...บรรทัดจัด
เหมาะเจาะเสา ปรุงทำสำเร็จตามระบอบชอบ
ตำราลำดับที่ 13 (445 มัด 41 ตำราปลูกเรือน)

จากข้อมูลที่ปรากฏในเนื้อหาของตำราทั้ง 2 ลำดับ พบว่าเนื้อหาของตำราทั้ง 2 แตกต่าง
กัน เนื้ อหาในตำราลำดับ ที่ 2 มีลั ก ษณะเป็น รูป ภาพและมีการแบ่งเสาออกเป็ น ส่ ว น ๆ พร้อมทั้ ง
ปรากฏสัญลักษณ์ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าอาจเป็นตำแหน่งในการเจาะเสา ในขณะที่ตำราลำดับที่ 13
เป็นการระบุส่วนของเสาในลักษณะของเศษเสา พร้อมทั้งระบุลักษณะดีและไม่ดีตามเศษที่ ปรากฏใน
ตำรา
2.11 สิ้นต้นเสา
การสิ้นต้นเสาคือการวัดต้นเสาให้ได้ตามขนาดที่ต้องการและบอกลักษณะการสิ้นต้นเสา
ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังนี้
อนึ่งเมื่อจะเอาต้นเสาให้สีนต้นเสาไว้แล้ว จึงเขียนรูปฉลากอันชื่อเสานั้น
ถ้าได้เป็นเสาแรกตามฉลากเอาเถิด จึงวัดแต่หน้าเสานั้นเล่าขึ้นไปตามฉโลก ถ้าส่วนดีจึง
เจาะรูรอด...ให้วัดว่าดังนี้ ศุกฃังมหาลาภังมะระณัง ศุกฃัง ทุกฃัง มหาลาภัง ให้วัดขึ้นไป
กว่าจะได้ขนาดเอาเถิด ถ้าว่าดังนี้สิให้ว่า ศุกฃัง ทุกฃัง แต่ 2 ส่วนขึ้นไปกว่าจะให้ได้ส่วน
สุขเอาเถิด ถ้าได้ส่วนทุกข์อย่าเอาเลย
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
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อนึ่งท่านไม้ให้เอาเลื่อยสิ้นต้นเสา ไม่ให้เอากบไสเสาตีนดั้งอย่าให้เสมอ
รอด ขื่ออย่าให้ใหญ่กว่าหัวเสา อย่าให้ต้นเสาเกินกัน อย่าให้ลดหัวเสาสั้นกว่ากัน รอด
ระเบียงให้เล็กกว่ารอดเรือนใหญ่ อย่าให้ปั่นให้แพล่ห้องเรือนเป็นเลห์ อย่าทำเรือนอก
แตก อย่าแหวกช่องกลางที่นอน อย่าทำเรือนคร่อมตอแลคร่อมต้นไม้มิดี ทั้งนี้ชั่วชื่อทน
สมุทรแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาที่ปรากฏในตำราทั้ง 2 ลำดับจะเห็นได้ว่าเนื้อหามีความแตกต่างกัน เนื้อหาใน
ตำราลำดับ ที่ 2 มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ การเจาะรูห ลังจากสิ้นต้นเสาตามโฉลก ส่ วนตำราลำดับที่ 20 มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการสิ้นต้นเสาให้เหมาะกับส่วนประกอบอื่น ๆ ของเรือน พร้อมทั้งบอกถึงลักษณะเรือน
ที่ไม่ดี
2.12 โฉลกเจาะเสา
การเจาะเสามีเนื้อหาเกี่ยวกับการเจาะเสาตามโฉลกเจาะเสาเพื่อความเป็นสิริมงคลของ
เจ้าเรือน พร้อมบอกลักษณะดีและไม่ดีตามโฉลก ผู้วิจัยพบ 8 ข้อมูล โดยมีข้อมูลซ้ำ 2 ข้อมูลในตำรา
ลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 20
เมื่อจะเจาะเสานั้น ให้สิ้นต้นเสานั้นให้ราบ แล้ววัดเอาหน้าต้นเสาเป็น
ขนาดแล้ววัดแต่ต้นเสานั้นขึ้นไปถึงที่จะเจาะนั้นด้วยโฉลกดังนี้ เชยฺเยาสิทฺธิสุกฺขํยทฺติ
มุภุรุราชวินาสฺสติ ตญฺญเภาตสุกฺขํยนฺติ วินาทํกณฺหภเร ถ้าเจาะได้ชื่อ
เชยฺเยาสนฺติสุกฺขํยนฺติ ดังนี้ไซร้ อยู่เรือนชนะแก่ศัตรู สำเร็จด้วยรูปสมบัติแล
ถ้าเจาะได้ชื่อ มุกุรุราชวินาสฺสนฺติ ไซร้ อยู่เรือนนั้นจะแพ้ผู้คน จะเป็นถ้อย
ความ จะตายแล ถ้าเจาะได้ชื่อ
ตญฺญโภตํสุกฺขํยนฺติ ไซร้ อยู่เรือนนั้นจะมีทรัพย์สมบัติมากแล
ถ้าแลเจาะได้ชื่อ วิวาทํกณฺหํภเว ไซร้ อยู่เรือนนั้นจะวิวาทแก่กันแล ฯ
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
อันนี้โฉลก เมื่อจะเจาะเสา เสานั้นใหญ่น้อยเท่าใดได้ ให้วัดหน้า(แวน)
ต้นเสานั้นมาถอดขึ้นไปถึงหลังรูรอดนั้น เอาส่วน 6 เป็นรูรอดให้ว่า ต้นสูกพลังลาพัง วิ
วาทํคํตัง อาหาตัง มฤานัง วัดขึ้นไปเป็นห้าส่วน แล้วให้วัดขึ้นไปถึงหลังรูรอดอันจะเอา
เป็นพื้นต่ำพื้นสูง เป็นสวัสดิ์ทุกเมื่อแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
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ผิจะเจาะเสาให้วัดแต่หน้าต้นเสาแรกนั้นหน้ากว้างเท่าใดหมายไว้ จึงวัด
แต่ตีนเสาขึ้นไปตามฉโลกดังนี้ เชยฺยํ วิราทํ มรนํ สุขํ เจาะให้ถูกเถิด
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)
เมื่อลากเสามาแล้วจะเจาะให้ดูวันดี ถ้าวันอาทิตย์ ให้เอาปลายเสาไป
อาคเนย์จงเจาะ วันจันทร์ เอาปลายเสาไปทักษิณมีชัยชนะ ถ้าวันอังคารเอาปลายเสาไป
ประจิมดีนักแล วันพุธเอาปลายเสาไปทักษิณ ถ้าวันพฤหัสเอาปลายเสาไปอุดร วันศุกร์
เอาปลายเสาไปอุดร วันเสาร์เอาปลายไปอาคเนย์ประทักษิณเล็งดูอย่าให้ย้อนเกล็ดนาค
จงเจาะเถิดมีชัยชนะแก่ศัตรูทั้งปวงแล
ผิแลจะเจาะเสาให้วัดหักเอนแต่คืนเสาวัดขึ้นไปเบนสองส่วนจึงโฉลก
ดังนี้แล ไชยะกัง ยักขินี ศุกขัง มรณังภเว
ถ้าแลเจาะได้ไชยะกังก็ดี
ถ้าได้ยักขินีอย่าเอามิดี
ถ้าได้สุกขังดีนักแล
ถ้าได้ส่วนมรณังจะตายแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
ผิจะเจาะเสา ให้วัดแต่หน้าต้นเสาแรกนั้นมา กว้างเท่าใด หมายไว้ จึง
วัดแต่ตีนเสาขึ้นไปตามโฉลก ดังนี้ ชัยยัง วิวาทัง มรณัง สุกขัง เจาะให้ถูกเถิดแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
ถ้าจะเจาะเสาให้วัดเอาต้นเสาแรกวัดขึ้นไป ถ้าได้ส่วนไชยะดี ถ้าได้ส่วน
ยักขินีมิดี ถ้าได้ส่วนศุกขังดี ถ้าได้ส่วนมรนังจะตายแล
ตำราลำดับที่ 16 (529 มัด 46 ตำราปลูกเรือน)
เมื่อจะเจาะเสาวัดหน้าสกัด ต้นเสาเอาเป็นขนาด ทอดขึ้นไปด้ วยฉโลก
ดังนี้ ไชยะกัง ปลิคะตัง วิวาธัง สามบทนี้ให้ทอดขึ้นไปให้เจาะที่ส่วนชั่วออกเสีย เอาส่วน
ที่ดีรองจึงจะดีแล ถ้าจะทำเรือนอย่าให้เสาเล็ก ๆ ใหญ่ ๆ ไม่ดี ถ้าเสาใหญ่ก็ให้ใหญ่เสมอ
กัน ถ้าเล็กก็ให้เล็กเสมอกัน จึงจะดี ถ้าเสาห้องเล็กจังไรแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าจะเจาะเสาเรือนให้ว่าโฉลกดังนี้ วัดหน้าแว่นเสาคือขุนคลังดี บาน
แผนกร้าย แบกรอดดี ถอดสลักดี รักพังเหยดี เผยทวารร้าย ผลาญศัตรูร้าย คูหาสวรรค์
ดี กันเสนียดดี เสียดพระภูมิดี
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)
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จากเนื้อหาในตำราทั้ง 6 ลำดับ 8 ข้อมูลจะเห็นได้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่คล้ายคลึง
กัน มีการนับโฉลกเพื่อบอกลักษณะที่ดีและไม่ดีของเสา ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 86 ตารางสรุปข้อมูลโฉลกเจาะเสา
ตำรา
โฉลก/ลักษณะดีและไม่ดี
ลำดับที่
5
(ส่วนที่ 1)
5
(ส่วนที่ 2)
7
8
14
16
20
(ส่วนที่ 1)
20
(ส่วนที่ 1)

เชยฺเยาสนฺติสุกฺขํ
ยนฺติ
ดี
-ไม่พบข้อมูล-ไม่บอกลักษณะเชยฺยํ
-ไม่บอกลักษณะไชยะกัง
ดี
ชัยยัง
-ไม่บอกลักษณะไชยะ
ดี
ไชยะกัง
-ไม่บอกลักษณะ-ไม่พบข้อมูล-ไม่บอกลักษณะ-

มุกุรุราชวินาสฺสนฺติ

ตญฺญโภตํสุกฺขํยนฺติ

วิวาทํกณฺหํภเว

ไม่ดี
-ไม่พบข้อมูล-ไม่บอกลักษณะวิราทํ
-ไม่บอกลักษณะยักขินี
ไม่ดี
วิวาทัง
-ไม่บอกลักษณะยักขินี
ไม่ดี
ปลิคะตัง
-ไม่บอกลักษณะ-ไม่พบข้อมูล-ไม่บอกลักษณะ-

ดี
-ไม่พบข้อมูล-ไม่บอกลักษณะมรนํ
-ไม่บอกลักษณะมรณังภเว
ไม่ดี
มรณัง
-ไม่บอกลักษณะมรนัง
ไม่ดี
-ไม่พบข้อมูล-ไม่บอกลักษณะ-ไม่พบข้อมูล-ไม่บอกลักษณะ-

ไม่ดี
-ไม่พบข้อมูล-ไม่บอกลักษณะสุขํ
-ไม่บอกลักษณะศุกขัง
ดี
สุกขัง
-ไม่บอกลักษณะศุกขัง
ดี
วิวาธัง
-ไม่บอกลักษณะ-ไม่พบข้อมูล-ไม่บอกลักษณะ-

ทั้งนี้ ในส่ วนตำราลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 20 ส่ วนที่ 2 นั้นมีการบอกลั กษณะที่
แตกต่างออกไปจากเนื้อหาที่ปรากฏในตำราลำดับอื่นโดยมีระบุการวัดโฉลกผ่าน “แว่นเสา”
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2.13 หน้าเสา
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกลักษณะรูปทรงของ “ร้าวไม้” หรือรอยร้าวของเสา พร้อมกับ
บอกลักษณะดีหรือไม่ดี ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
อนึ่งเมื่อสีนเสาไว้แล้ให้พิจารณาดู เมื่อต้นเสาแลร้าวไม้ออกนั้นดุจวง
เดื อนดั งนี้

เป็ น สุ ขแล ถ้า แลร้า วเป็ น ตี น กาดั ง นี้

มิ ดี จ ะถอย

ทรัพ ย์ จะไข้เจ็ บ แล ถ้าแลร้าวไม้ เป็น ผ้ าเจี ยนดังนี้
มิ ดี จะเกิด ภัย
อันตรายทุกสิ่งมิดีเลย
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาจะเห็นได้ว่าในตำราลำดับที่ 2 มีการจำแนก “ร้าวไม้” เป็น 3 ลักษณะและ
ระบุลักษณะดีและไม่ดี คือ วงเดือน มีลักษณะที่ดี จะมีความสุข, ตีนกา มีลักษณะที่ไม่ดี จะถอยทรัพย์
และผ้าเจียน มีลักษณะที่ไม่ดี จะเกิดภัยอันตราย
2.14 ยกเสาตามปีนักษัตร
การยกเสาตามปีนักษัตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำสิ่งของมาประกอบหรือเซ่นไหว้บูชาใน
การยกเสาตามปีนักษัตรของเจ้าเรือน ผู้วิจัยพบ 6 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าเจ้าเรือนปีชวด ให้เอากิ่งก้านพฤกษ์สามกิ่งปักในหลุม จึงยกเสาแรกดีแล
ถ้าเกิดปีฉลู ท่านให้เอาต้นกล้วยต้นหนึ่งปักในหลุม ผ้าขาวพันปลายเสา เอากิ่งมะตูม
สามกิ่งผูกต้นเสาจึงยกเสาแรกเถิดดีแล
ถ้าเกิดปีขาล เอาข้าว 5 กระทง น้ำ 3 ขันรดต้นเสา 3 ที จึงยกเสาแรกดีแล
ถ้าเกิดปีเถาะ เอาใบตะเคียนใบเฉียงพันรองรับต้นเสาจึงยกเสาแรกดีแล
ถ้าเกิดปีมะโรง เอามะกรูดแลกระชายรองต้นเสาจึงยกเสาแรกดีแล
ถ้าเกิดปีมะเส็ง เอากิ่งไผ่สีสุกศอกคืบ ใบรัก ใบมะเฟือง ผูกปลายเสา ข้าว 3 กระทงตาม
เทียนจึงยกเสาแรกดีแล
ถ้าเกีดปีมะเมีย เอาใบขี้เหล็กกวาดปลายเสาลงมาถึงต้นเสาเอาน้ำรด จึงยกเสาแรกดีแล
ถ้าเกีดปีมะแม เอาใบหมากพลู หมากเมีย ทราย 3 กอบใส่หลุมจึงยกเสาแรกดีแล
ถ้าเกิดปีวอก เอาเทียน 3 เล่มบูชาใบเงินใบทองรองต้นเสาจึงยกเสาแรกดีแล
ถ้าเกีดปีระกา เอาดอกไม้ต่าง ๆ แลดอกบัวหลวงห่อใบบัวรองต้นเสา จึงยกเสาแรกดีแล
ถ้าเกิดปีจอ เอาบัตร 3 ชำรอดรองต้นเสา เอาประคำรองจึงยกเสาแรกดีแล
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ถ้าเกิดปีกุน เอาราชพฤกษ์กิ่งหนึ่งรองต้นเสาตามเทียน เอาผ้าขาวห่มเสาจึงยกเสาแรก
เถิดดีนักแล จบเรื่องเสาแล
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
ปีกุนให้ใบทองหลาง ใบราชพฤกษ์ ใบกล้วยต้นหนึ่งผูกปลายเสาเข้า 5 กระทง เรียงรอบ
ปากขุม ธูปเทียนบูชาจึงยก
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)
สิทธิการิยะ ถ้าผู้ใดจะการปลูกเรือน
ปีชวดนั้นยกเสาแรกเอาใบราชพฤกษ์ 1 ใบ สารภี 1 ใบทอง 1 ผูกคอเสาแรกยกเถิด
ปีฉลูยกเสาแรกเอาดินจอมปลวก 1 ใบมะดุม 1 ใบราชพฤกษ์ 1 ใบฟักข้าว 1 ใส่ปาก
หลุมแลผ้าพันคอเสาแรกตามเทียนยกขึ้นเถิด
ปีขาลยกเสาแรกเสาแต่งกระทง 3 ใส่เทียนตามดังหกหลุม แต่งบัตร 3 ทำร้อยสายผูก
คอเสายกเถิด
ปีเถาะยกเสาแรกเอาผักกูด 1 ใบ เฉียงพร้ามอญกลอยผูกคอเสา เอาผ้า พันคอเสายก
เถิดดี
ปีมะโรงยกเสาแรกเอาใบมะกรูด 1 ใบฟักข้าว 1 รายรอบต้นเสาเทียนตามยกเถิด
ปีมะเส็งยกเสาแรกเอาใบไผ่ศรีสุข สลอดใบ ใบทองผูกกับปลายเสายกเถิด
ปีมะเมียยกเสาแรกเอาใบทอง 3 ใบหมากเมียทำบัตรเย็บกระทง 3 ใส่แคว้นผูกคอเสา
สามเที ย น ให้ เจ้ าเรือนฝนจั น ทน์ ท าโคนเสา เอาน้ ำ มนต์ รดยกเถิด ปี ม ะเมี ยยกเสาแรก
บริโภคเถิด
ปีวอกยกเสาแรก แต่งบัตร 3 ตามเทียนชื่อมอประดับต้นเสาให้พรหมจารีบูชาแลยกเถิด
ปีระกายกเสาแรกเอาผ้าขาวดาดปากหลุมแต่งข้าว 5 กระทงเทียนทอง 3 เล่มฝนจันทน์
ต้นเสายกเถิด
ปีจอยกเสาแรกเอากระออมลูก 1 ใบบัวหลวงแต่ งตั้งไว้เอาเสกพอง 3 รอบ ใบหนาด 9
พาดไว้ปากกระออมแล้วให้เจ้าเรือนเอาน้ำพรมรดแต่ปลายเสาลงมาถึงต้นเสายกเถิด
ปีกุนยกเสาแรกเอาใบทอง 5 ใบ 2 ราชพฤกษ์ ใบกลอยต้น 13 ผูกคอเสายกเสายกเสา
เถิดดีแล
วันอาทิตย์ผ้าแดง วันจันทร์ผ้าขาว วันอังคารผ้าเหลือง วันพุธผ้าขาว วันพฤหัสผ้าแพร
ดำ วันศุกร์ผ้าเขียว วันเสาร์ผ้าลาย
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
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สิทธิการิยะ เจ้าเรือนนั้นปีชวด ให้เอากิ่งราชพฤกษ์มาสามกิ่ง มือหนึ่งถือใบราชพฤกษ์
ปัดคลุมแลเสาแรก 3 ที เจ้าเรือนแลถือและเสาแล้วจึงยกเถิดแล
ปีฉลู เมื่อจะแรกยกเสา ให้เอาดินจอมปลวกใส่ในหลุม เอาใบมะตูม ใบราชพฤกษ์ ใบรัก
ใบกล้วยผูกปลายเสา ใบหนาดกวาดปากหลุม 3 ที จึงยกเสาแรกแล
ปีขาล ให้ข้าวห้ากระทงตั้งรอบหลุม เอาเทียนเล่มหนึ่งตาม เอาน้ำ 3 ขันรดเสา เอาผ้า
ปัดต้นเสาแล้วจึงยก
ปีเถาะ เอาใบตะเคียน ใบแสงพร้ามอญ ใบยอ ใบกล้วย ผูกปลายเสา เอาผ้าพัน 3 รอบ
แล้วจึงยก
ปีมะโรง เอามะกรูด สน แลกำยาน เผารมต้นเสา บัตรข้าวกระทง 1 ธูปเทียนบูชาแล้ว
จึงยก
ปีม ะเส็ ง ให้ เอาใบรัก ใบยอ ใบทองหลาง ใบไผ่ สีสุกผูกปลายเสา ข้าวสารกระทง 1
เทียน 3 เล่ม บูชาแล้วจึงยก
ปีมะเมีย เอาใบชุมเห็ดกวาดแต่ปลายเสาถึงต้ นเสา 3 ที เอาน้ำรด แล้วเอาใบมะยมใส่
ต้นเสา ไว้ธูปเทียนบูชา ให้ได้ยินเสียงไก่ขันจึงยกแล
ปีมะแม เอาใบหมากพลู 3 ใบ หมากเมีย 3 ใบมาห่อพันเสา เมื่อจะยกเสาจึงแก้เอาใส่
หลุม แล้วเอากระแจะเจิมต้นเสา 3 ที ยกเสาแล
ปีวอก เอาเทียน 3 เล่มผูกปลายเสา เจ้าเรือนถือต้นเสา จึงยกเสาคืนแล
ปีระกา เอาผ้าขาวลาดต้นเสา ข้าวกระทงหนึ่ง ธูปเทียนบูชา แล้วเอา(ศาสตราสูตร)ผ้า
ใหม่ชุบกระ เจิมต้นเสา 3 ที จึงยกเสาแล
ปีจอ เอากระออมลูก 1 เอาใบบัวหุ้มแร้ว (ระแนะ) ต้นเสา เอาด้ายเกี่ยวต้นเสา เอาใบ
หนาดกวาดแต่ปลายเสาถึงต้นเสา 3 ที ยกเสาแล
ถ้าเจ้าเรือนปีกุน เอาใบทองหลางใบมน ใบราชพฤกษ์ ใบกล้วยต้นหนึ่งผูกปลายเสา
ข้าว 5 กระทงเรียงรอบปากหลุม(ธู)ปเทียนบูชา จึงยกเสาแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
ถ้าเจ้าเรือน____________พฤกษ์ 3 กิ่ง(มัด)ในหลุมจึงต่อเสาแรกดีแล ปิดหลุมเอาต้น
กล้วยต้น หนึ่งปักในหลุม _________เอากิ่งมะตูม ___ผูกต้นเสาจึงต่อเสาแรกดีแล ___5
กระทง น้ำ 3 ขัน ____3 ทีจึง__แล
____เอาใบต่____ใบเฉียงพร้ารองต้นเสาจึง(ยก)เสาแรกดี
ปีมะโรง_______________ต้น_______เสาแรกดี
ปีมะเส็งไว้ที่ไผ่สีสุกขึ้นไป____ผูกปลายเสา______กระทงตามเทียน______เสาแรกดี
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ปีมะเมียเอาใบขี้เหล็ก_____เสาลงถึงตีนเสาเอาน้ำรดจึงยกเสาดี
ตำราลำดับที่ 15 (511 มัด 46 ตำราปลูกบ้านและต่อเรือ)
สิทธิการิยะ ถ้าจะปลูกเรือน
ปีชวดยกเสาแรกเอาใบราชพฤกษ์ 1 ใบสารพี 1 ใบทอง 1 ผูกปลายเสาแรก
ปีฉลูเอาดินจอมปลวก 1 ใบมะตูม 1 ใบราชพฤกษ์ 1 ใบผักเข้า 1 ใส่ปากหลุมแล้วเอา
ต้นกล้วยแลผาพันปลายเสาตามเทียน
ปีขาลให้ทำกระทง 3 ใบแลจุดเทียนตามปากหลุมแลให้ทำบัตร 3 บัตรรอบลาดผูกคอ
เสา
ปีเถาะเอาผักกุก 1 ใบเฉียงพร้า 1 หน่อกล้วย 1 ผูกกับเสา เอาผาพันได้ฤกษ์ให้ยก
ปีมะโรงเอาใบมะกรูด 1 ใบผักไทรายรอบต้นเสาตามเทียน
ปีมะเส็งเอาไผ่สีสุกยาว 4 วา 1 ใบยอ 1 ใบทอง 1 ผูก...ปลายเสา เซ่น.. 3 กระทง
ปีมะเมียเอาใบทอง 3 ใบผูกปลายเสาตามเทียน
ปีมะแมเอาน้ำ...รดปลายเสาลงมาถึงต้นเสา เซ่นของตามมมี....โพด
ปีวอกให้แตงบัตรตามเทียนเอา......ต้นเสาให้พรมจารีย์ปลูก
ปีระกาเอาผ้าขาวลาดปากหลุม แต่ง.. 5 กระทง เทียนทอง 3 เล่ม ฝนจันทาต้นเสา
ปีจอเอากระออมลูก 1 ไป....แล้วตัว.. เอาใบหนาด 9 ใบพาดปากกระออม
ปีกุนเอาใบทอง 5 ใบ ใบราชพฤกษ์ 5 ใบ หน่อกล้วยต้น 1 ผูกปลายเสาเอาผ้าพัน
ตำราลำดับที่ 18 (547 มัด 47 ตำราปลูกบ้านปลูกเรือน)

จากข้อมูลการยกเสาตามปีนักษัตรพบว่าตำราแต่ละลำดับมีวิธีการในการยกเสาแตกต่าง
กัน สิ่งที่เหมือนหรือคล้ายกันในตำราทุกลำดับคือ มีการนำใบไม้, กิ่งไม้ หรือเครื่องประกอบการบูชา
เสาอื่น ๆ เช่น การนำผ้าผูกปลายเสา, การนำน้ำมนต์รดเสา, การใช้หญิงพรหมจารีเป็นผู้ฝังเสา เป็น
ต้น
2.15 ยกเสาตามเดือน
การยกเสาตามเดือนมีเนื้อห้าเกี่ยวกับการยกเสาตามช่วงเดือนโดยแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ
ช่วงเดือน 4-6, ช่วงเดือน 7-9, ช่วงเดือน 10-12 และช่วงเดือน 1-3 ผู้วิจัยพบ 10 ข้อมูล จากตำรา 9
เล่ม ดังเนื้อหา
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เดือน 4, 5, 6 เอามูลดินไว้หนทักษิณ ยกเสาแรกหนอาคเนย์ก่อน ไว้ปลายเสาหน
ทักษิณ หนหรดีดีนักแล
เดือน 7, 8, 9 มูลดินไว้หว่างประจิมหว่างหรดี ยกเสาแรกหนหรดีก่อน ปลายเสาไว้
ประจิม แลพายัพแล
เดือน 10, 11, 12 มูลดินไว้หว่างอุดรแลพายัพ ให้ยกเสาแรกหนอุดรแลพายัพก่อน
ไว้ปลายเสาหนอุดรแลอีสานแล
เดือน 1, 2, 3 เอามูล ดินไว้หว่างบู รพาแลอาคเนย์ ยกเสาแรกหนอีสานก่อน ไว้
ปลายเสาหนทักษิณจึงดีแล จะมีเงินทองช้างม้าข้าคนข้าวของมากแล
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าเสาแรกนั้นครั้นได้ฤกษ์ไซร้ ให้ยกเสาแรกนั้นเถิด ทำการสิ่งใดจึงจำเริญแล
สิทธิการิยะ เดือน 4 5 6 ท่านให้ยกเสาอาคเนย์ก่อน จำเริญทุกอันแล
เดือน 7 8 9 ยกเสาอีสานก่อน จะมีสุขมากแล
เดือน 10 11 12 ยกเสาพายัพก่อน เป็นมงคลแล
เดือน 1 2 3 ยกเสาหรดีก่อน มีสุขมากนักแล
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ยกเสาแรกข้างอาคเนย์จะมีลาภอันดี
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 ยกเสาแรกข้างหรดี
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 ให้ยกเสาแรกข้างพายับ
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 ให้ยกเสาข้างอีสานดีทุกอันแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าจะยกเสานั้นจัดเอานามแห่งคนอันชื่อเงิน ชื่อทอง ชื่อนากแก้วเข้ายกเสาแรกเสา
ขวัญ แล้วอย่าแปรหน้าตัวราหูนำจรแลหลาวเหล็กผีหลวงนั้นเลย แม้นได้ฤกษ์ก็ดีเป็น
ร้ายแล
เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ให้ยกอาคเนย์เสาแรก
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 หรดีเป็นเสาแรก
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 ยกพายัพเสาแรก
เดือน 1 เดือน 2 ยกเสาอีสานดี
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
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เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 ท่านให้ยกหนอีสานมาก่อนจะมีลาภเงินทองมากแล
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 ให้ยกเสาแรกมาก่อนจะได้เงินทองมากแล
เดือน 1 เดือน 2 ให้ยกเสาหรดีมาก่อนจึงมีลาภสัตว์ 4ตีน 2 ตีน ดีนักแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
อนึ่งเมื่อจะยกเสาแรก
เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ให้ยกหนอาคเนย์เป็นแรกแล
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 ให้ยกหนพายัพเป็นเสาแรกแล
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 ให้ยกหนอุดรเป็นเสาแรกแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
สิทธิการิยะ เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ให้ยกเสาหรดีก่อน
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 ให้ยกเสาอีสานก่อน
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 ให้ยกเสาพายัพก่อน
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 ให้ยกเสาข้างอาคเนย์ก่อน
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
ถาปลูกเรือนแล้ว_______เสา_______หนอาคเนย์ท่านจะมีลาภอยู่จำเริญ
เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 ให้ยก___อีสาน________ข้าวของเงินทองดี
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 ให้ยกเสาหนพายัพก่อน จะได้-_______________
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 ให้ยกเสาหนหรดีก่อน จะได้ลาภสัตว์___________
ตำราลำดับที่ 16 (529 มัด 46 ตำราปลูกเรือน)
สิทธิการิยะ
ปลูกเรือนเดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 ให้ก่อเสาแรกก่อนจะมีข้าวของ
ถ้าเดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 ให้ก่อเสาอีสานก่อนจึงจะดี มีข้าวของมาก
เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 ให้ยกเสาหนพายัพก่อน จึงจะมีลาภข้าวของมาก
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 ให้ยกเสาหรดีก่อนจึงจะมีเดชแล
ตำราลำดับที่ 18 (547 มัด 47 ตำราปลูกบ้านปลูกเรือน)
ถ้าจะยกเสาเรือน
ในเดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 ยกเสาเอกข้างทิศอาคเนย์ ยกเป็นคู่หาบไปจนแล้ว จะ
เกิดสวัสดีมีลาภอันพึงใจ

242
ถ้ายกในเดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 ให้ยกเสาเอกข้างทิศหรดี ดีนักแล
ถ้า ยกในเดื อน 10 เดื อน 11 เดื อ น 12 ให้ ย กเสาเอกข้ า งทิ ศ พายั พ จั กมี ค วาม
รุ่งเรืองทุกเวลาแล
ถ้ายกในเดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 ให้ยกเสาเอกข้างทิศอีสานก่อน จะอยู่ดีกินดีเป็น
ศุภมงคลแก่เจ้าของเรือนแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาที่ปรากฏ ผู้วิจัยสามารถสรุปเนื้อหาการยกเสาตามเดือนได้ ดังนี้
ตารางที่ 87 ตารางสรุปข้อมูลการยกเสาตามเดือน
ตำรา
ช่วงเดือน/ทิศยกเสา
ลำดับที่
4-6
7-9
10-12
1-3
2
อาคเนย์
หรดี
อุดร,พายัพ
อีสาน
3
อาคเนย์
อีสาน
พายัพ
หรดี
6
อาคเนย์
หรดี
พายัพ
อีสาน
8(1)
อาคเนย์
หรดี
พายัพ
อีสาน
8(2)
-ไม่พบข้อมูลอีสาน
วางเสาแรก
หรดี
10
อาคเนย์
-ไม่พบข้อมูลพายัพ
อุดร
14
หรดี
อีสาน
พายัพ
อาคเ+นย์
16
อาคเนย์
อีสาน
พายัพ
หรดี
18
วางเสาแรก
อีสาน
พายัพ
หรดี
20
อาคเนย์
หรดี
พายัพ
อีสาน
จากตารางข้อมูลสามารถสรุปการวางเสาตามเดือนได้ ดังนี้
ช่ วงเดื อ น 4-6 ส่ ว นใหญ่ ป รากฏทิ ศอาคเนย์ (ทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ) พบทิ ศ ที่
แตกต่าง 2 ข้อมูล คือ พบทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) และในตำราลำดับที่ 14 ไม่ปรากฏทิศแต่มี
การระบุให้วางเสาแรกในเดือน 4-6 ในตำราลำดับที่ 18 ไม่พบข้อมูลในตำราลำดับที่ 8(2)
ช่วงเดือน 7-9 ปรากฏ 2 ทิศ คือ
- ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
พบ 4 ข้อมูล ในตำราลำดับที่ 2, 6,
8(1) และตำราลำดับที่ 20
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- ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) พบ 5 ข้อมูล ในตำราลำดับที่ 3, 8(2),
14, 16 และตำราลำดับที่ 18
ไม่พบข้อมูลในตำราลำดับที่ 10
ช่วงเดือน 10-12 ส่วนใหญ่ปรากฏทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ยกเว้นตำรา
ลำดับที่ 8(2) ที่ไม่ปรากฏทิศแต่มีการระบุให้วางเสาแรกในช่วงเดือนนี้ นอกจากนี้ยังพบการบอกทิศ 2
ทิศในตำราลำดับที่ 2 คือทิศอุดร (ทิศเหนือ) และทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
ช่วงเดือน 1-3 ปรากฏ 4 ทิศ คือ
- ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) พบ 4 ข้อมูลในตำราลำดับที่ 2, 6,
8(1) และตำราลำดับที่ 20
- ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
พบ 4 ข้อมูล ในตำราลำดับที่ 3, 8(2),
16 และตำราลำดับที่ 18
- ทิศอุดร (ทิศเหนือ)
พบ 1 ข้อมูล ในตำราลำดับที่ 10
- ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) พบ 1 ข้อมูล ในตำราลำดับที่ 14
พบการบอกลักษณะดีในการยกเสาตามเดือนในตำราลำดับที่ 3, 6, 8(2), 16, 18 และ
ตำราลำดับที่ 20
พบเนื้อหาในส่วนการระบุชื่อคนยกเสาในตำราลำดับที่ 8 คือ ชื่อ เงิน, ทองและชื่อนาก
แก้วยกเสาแรก พร้อมทั้งระบุ ว่าห้ามหั นหน้าหรือแปรหน้าไปยัง ราหู นำจรและหลาวเหล็ก ผีหลวง
แม้ว่าเดือนที่ยกเสาจะเป็นเดือนที่ดีมีลักษณะที่ดีก็จะกลับเป็นร้ายทั้งหมด
นอกจากการระบุ ทิ ศ ในการยกเสาตามเดื อ นแล้ ว ในตำราลำดั บ ที่ 2 ยั ง มี ก ารระบุ
ตำแหน่งปลายเสา และตำแหน่งการวางดินที่ขุดหลุมตามทิศประกอบกับการยกเสาอีกด้วย
2.16.ยกเสาตามนาคเดือน
การยกเสาตามนาคเดือนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการยกเสาตามทิศที่ตำรากำหนดตามลักษณะ
ร่างกายของนาค 4 ส่วน คือ ส่วนหัว, ส่วนหาง, ส่วนท้อง และส่วนหลัง แบ่งเดือนออกเป็น 4 ช่วง คือ
ช่วงเดือน 4-6, ช่วงเดือน 7-9, ช่วงเดือน 10-12 และช่วงเดือน 1-3 พร้อมทั้งบอกลักษณะดีหรือไม่ดี
ในการยกเสาตามนาคเดือน ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ ตำราท่านกล่าวไว้แต่โบราณถ้าจะปลูกเรือน ท่านให้ดูนาค
นี้เถิด ท่านให้ยกเกร็ดนาคท่านเขียนไว้นี้เถิด ถ้าเสาย้อนเกร็ดนาคมิดีนักแล ทำจึงดีเถิด
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เดือน 4 5 6 นาคเอาหัวประจิม หางไปบูรพา ท้องไปทักษิณ หลังไป
อุดร เดือนนี้ให้ยกเสาหนทักษิณ บ่ายหน้าอุดร จะมีลาภเงินทองได้ทุกอันแล
เดือน 7 8 9 นาคเอาหัวไปหนบูรพา หางไปประจิม ท้องไปอุดร หลังไป
ทักษิณ ท่านให้ยกเสาหนอุดร บ่ายหน้าไปทักษิณดีนักแล
เดือน 10 11 12 นาคเอาหัวอุดร หางไปทักษิณ ท้องไปประจิม หลังไป
บูรพา ท่านให้ยกเสาหนบูรพาก่อนจึงเป็นมงคลแล
เดือน 1 2 3 นาคเอาหัวไปหนทักษิณ หางไปอุดร ท้องไปประจิม หลัง
ไปบูรพา ท่านให้ยกเสาหนประจิม บ่ายหน้าไปหนบูรพาจึงดีแล
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)

2.17.ยกเสาถูกนาค
การยกเสาถูกนาคมีเนื้อหาเกี่ยวกับการยกเสาถูกนาคตามลักษณะร่างกายของนาค 4
ส่วน คือ ส่วนหัว, ส่วนหาง, ส่วนท้อง และส่วนหลัง พร้อมทั้งบอกลักษณะดีและไม่ดีตามลักษณะ
ร่างกายของนาคตามที่ตำราได้กำหนดไว้ ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าจะยัดหลุมถูกหัวนาค ลูกรักเมียรักจะตาย
ถ้ายัดถูกหางนาคข้าคนจะตายจากกัน
ถ้ายัดถูกหลังนาคไฟจะไหม้เรือน
ถ้ายัดท้องนาค สารพัดอันใด ๆ ดีทุกอัน
ผิปลูกเรือนแล้ว ให้พิจารณาโดยท่านกล่าวมานีเถิด
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

2.18.ยกเสาข้ามนาค
การยกเสาข้ามนาคมีเนื้อหาเกี่ยวกับการยกเสาข้ามร่างกายของนาค เนื้อหาที่พบในตำรา
ได้กำหนดลักษณะร่างกายของนาคไว้ 4 ส่วน คือ ส่วนหัว, ส่วนหาง, ส่วนท้อง และส่วนหลัง พร้อมทั้ง
บอกลักษณะดีและไม่ดี การยกเสาข้ามนาคนี้คือการยกเสาข้ามลักษณะร่างกายของนาคจากส่วนหนึ่ง
ไปสู่อีกส่วนหนึ่งนั่นเอง ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
อันนี้ดูยกเสาข้ามหัวนาคหางนาคท้องนาคแลหลังนาค
ถ้าข้ามหลังนาคมาท้องนาคดีมีข้าวของ
ถ้าท้องนาคมาหลังนาคมิดี
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หัวแลหางอาจารย์ไม่กล่าวไว้เพราะว่าร้ายนัก ให้พิจารณาดูแลทำตามบุราณจะมีใช้แล
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)
อันนี้ดูยกเสาข้ามหัวนาคท้องนาคแลหลังนาค
ถ้าข้ามหลังนาคมาท้องนาคดี มีข้าวของ
ถ้าข้ามท้องนาคมาหลังนาคมิดี
หัวแลหางอาจารย์ไม่กล่าวไว้เพราะร้ายนัก ให้พิจารณาดูแลทำตามโบราณจะมีใช้แล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

จากเนื้อหาที่ปรากฏในตำราทั้ง 2 ลำดับพบว่าเนื้อหาในตำราทั้ง 2 ลำดับนั้นเหมือนกัน
มีการระบุลักษณะการยกเสาข้ามนาคและลักษณะดีและไม่ดีตรงกัน ดังนี้
หากยกเสาข้ามจากหลังนาคมายังท้องนาค มีลักษณะที่ดี จะมีข้าวของ
หากยกเสาข้ามจากท้องนาคมายังหลังนาค มีลักษณะที่ไม่ดร
หั ว นาคและหางนาคในตำราไม่ มีก ารกล่ าวถึ งลั ก ษณะการยกเสาข้ าม แต่ มีก ารระบุ
ลักษณะว่ามีลักษณะที่ไม่ดีเป็นอย่างยิ่ง
2.19.ยกเสาเรือนเห็นสิ่งต่าง ๆ
การยกเสาเรือนเห็นสิ่งต่าง ๆ มีเนื้อหาบอกถึงลักษณะดีและไม่ดีจากการพบเห็นสิ่งของ
หรือผู้คนตามทิศจากการยกเสาเรือน ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ ตำราท่านกล่าวไว้แต่โบราณ เมื่อจะยกเสาเรือนนั้น
ถ้าเห็นหญิงก็ดี ชายก็ดีทัดดอกไม้มาก็ดี นุ่งผ้าแดงมาก็ดี แลมาแต่หนบูรพา
จะเกิดไฟไหม้เรือนมิดี ถ้ามิกระนั้นวัวควายจะตาย
ถ้าคนดำแดงมาก็ดี มาแต่หนประจิม เจ้าเรือนจะตาย ถ้ามาแต่หนอุดรจะได้
ข้าวของมาก ถ้ามาแต่หนทักษิณ อยู่สุขเย็นใจ
ถ้าหญิงชายก็ดีเอาแมวมาแต่หนพายัพจะของมาก
ถ้ามีผู้ใหญ่อุ้มลูกมาแต่ทิศอาคเนย์ ท่านห้าม อย่าอยู่ที่นั้นจะไร้ของ
ถ้าผู้หญิงมาแต่หนอีสาน อยู่ที่นั้นจะมีข้าวของเงินทอง
ถ้าแลเอานมวัวมาแต่หนหรดี อยู่ที่นั้นมีนัก
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)

246
จากข้อมูลที่ปรากฏในตำราลำดับที่ 3 พบการบอกลักษณะดีและไม่ดีจากการพบเห็ น
สิ่งของหรือผู้คนตามทิศจากการยกเสาเรือนทั้งหมด 8 ลักษณะ บอกทิศทั้งหมด 8 ทิศ คือ
ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) หากพบหญิงหรือชายทัดดอกไม้หรือนุ่งผ้าแดง ไม่ดี จะ
เกิดไฟไหม้เรือนหรือวัวควายที่เลี้ยงไว้จะตาย
ทิศประจิม (ทิศตะวันตก) หากพบคนผิวดำแดง ไม่ดี เจ้าเรือนจะตาย
ทิศอุดร (ทิศเหนือ) หากพบคนผิวดำแดง ดี จะได้ข้าวของมาก
ทิศทักษิณ (ทิศใต้) หากพบคนผิวดำแดง ดี จะอยู่สุขเย็นใจ
ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ถ้าพบหญิงหรือชายนำแมวมากับตน ดี จะมีของมาก
ทิ ศ อาคเนย์ (ทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ) หากพบผู้ ใหญ่ อุ้ม ลู ก มา ไม่ ดี จะไร้ สิ่ งของ
(ผู้วิจัยมีความเห็นว่าจะมีฐานะไม่ดี)
ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) หากพบผู้หญิงเดินมาทางทิศนี้ ดี จะมีข้าวของเงิน
ทอง
ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) หากพบผู้หญิงเดินมาทางทิศนี้ ดี จะมีฐานะ
2.20.ใบไม้รองต้นเสา
การนำใบไม้รองต้นเสา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำใบไม้ชนิดต่าง ๆ นำมารองต้นเสาตาม
วันที่ตำราได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าปลูกเรือนวัน 1 ท่านให้เอาใบไผ่รองตีนเสา
ถ้าปลูกเรือนวัน 2 ท่านให้เอาใบคูนรองตีนเสา
ถ้าปลูกเรือนวัน 3 ท่านให้เอาใบคูนรองตีนเสา
ถ้าปลูกเรือนวัน 4 ท่านให้เอาใบหมากรองตีนเสา
ถ้าปลูกเรือนวัน 5 ท่านให้เอาใบบัวรองตีนเสา
ถ้าปลูกเรือนวัน 6 ท่านให้เอาใบยอ ใบเงิน รองตีนเสา
ถ้าปลูกเรือนวัน 7 ท่านให้เอาใบไคร้บกรองตีนเสา ทานทั้งนี้กันอุบาทว์ทั้งปวงแล
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)

2.21.เสกใบบัวรองต้นเสา
การเสกใบบัวรองต้นเสามีเนื้อหาบอกถึงคาถาที่ใช้เขียนใส่ใบบัวแล้วนำไปวางที่ตีนเสา
หรือต้นเสา หลังจากนั้นจึงทำการเสกน้ำมนต์รดลงหลุมเสาแล้วจึงทำการปลูกเรือน ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล
ดังเนื้อหา
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สิทธิการิยะ ผิจะปลูกเรือน ท่านให้เอาพระคาถานี้เขียนใส่ใบบัวรองตีน
เสา แลน้ำมนต์รดหลุม แล้วจึงปลูกเรือน ดีนักแล เยสุปปยุตตามนสาท้(ฬฺ)เหยน
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

2.22.วางเสาเรือนตามทิศ
การวางเสาเรือนตามทิศมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกลักษณะที่ดีและไม่ดีในการวางเสา
ขณะปลูกเรือนตามทิศ ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
สิทธิการิยะ ตำราโบราณกล่าวไว้ว่า บุคคลผู้ใดจะปลูกเรือน ท่านว่าจะปลงนั้น
ท่านว่าปลงเสาเรือนข้างหนอีสาน ท่านห้ามอย่าปลง จะเป็นทุกข์นักแล
ถ้าปลงเสาเรือนข้างหนอาคเนย์ ท่านว่าจะได้ลาภนักแล
ถ้าปลงข้างหนบูรพามิเมียก็ผัวจะตายจากกันแล
ถ้าว่าปลงหนหรดี ท่านว่าจะได้ลาภนักแล
ถ้าปลงหนพายัพ ท่านว่าจะได้ลาภเงินทอง
ถ้าปลงหนประจิมจะตายแล
ท่ านห้ ามแต่ว่ าเมื่อจะปลงเสาเรือนนั้ น อย่ าเอาปลายย้อนเกล็ด ร้ายนั กแล
เอาปลายเสาไปตามหางดีนักแล
ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)

จากข้อมูลที่ปรากฏ พบลักษณะที่ดีจำนวน 3 ทิศ คือ ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียง
ใต้), ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) และทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) พบลักษณะที่ไม่ดีจำนวน
3 ทิ ศ คื อ ทิ ศ อี ส าน (ทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ), ทิ ศ บู ร พา (ทิ ศ ตะวั น ออก) และทิ ศ ประจิ ม (ทิ ศ
ตะวันตก)
นอกจากนี้ยังพบลักษณะการวางเสาตามนาค โดยกำหนดให้วางเสาโดยห้ามวางเสาย้อน
เกล็ดนาค ควรวางเสาตามหางนาค
2.23.ตัดเสาตามเดือน
การตัดเสาตามเดือนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกลักษณะที่ดีและไม่ดีในการตัดไม้ทำเสา
เรือนตามเดือน ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
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อันนี้เมื่อจะตัดเสาเรือน
เดือน 5 ตัดเสาเร่งทุกข์โสกนัก
เดือน 6 ตัดเสาจะมีลาภข้าวของมาก
เดือน 7 มิดี จะตาย
เดือน 8 จะดี มีวัวควายมาก
เดือน 9 ดี จะมีข้าวปลาข้าคนมาก
เดือน 10 มิดี จะได้เจ็บ
เดือน 11 จะด่ากัน
ส่วนเดือน 12 ดี ชอบคนโดยธรรม
เดือน 1 คนมากคร้ามครัน
เดือน 2 มีทรัพย์ข้าวของมาก
เดือน 3 จะยากด้วยไฟจะไหม้
เดือน 4 จะอยู่สุขเย็นใจ
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

จากข้อมูลที่ปรากฏพบลักษณะที่ดีในการตัดเสาตามเดือนทั้งหมด 7 เดือน ได้แก่ เดือน
6, เดือน 8, เดือน 9, เดือน 12, เดือน 1, เดือน 2 และเดือน 4 พบลักษณะที่ไม่ดีในการปลูกเรือน 5
เดือน ได้แก่ เดือน 5, เดือน 7, เดือน 10, เดือน 11 และเดือน 3
2.24.เสาล้มขณะตัดเสา
เสาล้มขณะตัดเสามีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูลักษณะดีและลักษณะไม่ดีในการล้มของเสา
ตามทิศ ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าตัดเสาไม้
ล้มไปบูรพาจะมีวัวควายมาก
ถ้าล้มไปอาคเนย์ไฟจะไหม้
ถ้าล้มไปทักษิณเร่งจ่ายของ
ถ้าล้มไปข้างหรดีจะมีข้าวของ
ถ้าล้มไปประจิมผู้หญิงจะให้โทษ
ถ้าล้มไปพายัพมิดี
ถ้าล้มไปอุดรจะด่ากัน
ถ้าล้มไปอีสานจะได้ลาภทุกประการ จะเกิดมั่งมีจะเกิดเป็นดีแล
ตำราโบราณ ดูสารพัดทำการทั้งปวงต่าง ๆ ไว้สำหรับโลกวิสัยแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
ถ้าจะตัดเสาปราสาท และพระวิหารแลเรือนก็ดี
ถ้าล้มไปทิศบูรพาดี
ถ้าล้มไปทิศอาคเนย์ไฟจะไหม้ ถ้ามิฉะนั้นจะวิวาทกัน
ถ้าล้มไปทิศทักษิณเจ้าการจะตาย
ถ้าล้มไปหรดีจะมีลูกดี
ถ้าล้มไปทิศประจิมจะตาย
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ถ้าล้มไปทิศพายัพจะวิวาทกัน
ถ้าล้มไปทิศอุดรโจรจะลักทรัพย์
ถ้าล้มไปทิศอีสานจะมีช้างม้าโคกระบือ ข้าทาสชายหญิงมาแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากข้อมูลที่ปรากฏพบว่าลักษณะดีและไม่ดีของเสาล้มขณะตัดเสาทุกทิศมีลักษณะดีและ
ไม่ดีเหมือนกันทั้งหมด ผู้วิจัยสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 88 ตารางสรุปข้อมูลเสาล้มขณะตัดเสา
ทิศ
ตำราลำดับที่/ลักษณะ
14
20
บูรพา
ดี
ดี
มีวัวควายมาก
อาคเนย์
ไม่ดี
ไม่ดี
ไฟจะไหม้
ไฟจะไหม้ จะเกิดวิวาท
ทักษิณ
ไม่ดี
ไม่ดี
เร่งจ่ายของ (เสียของมาก)
เจ้าการ (เจ้าเรือน) จะตาย
หรดี
ดี
ดี
จะมีข้าวของ
จะมีลูกดี
ประจิม
ไม่ดี
ไม่ดี
ผู้หญิงจะให้โทษ
จะตาย
พายัพ
ไม่ดี
ไม่ดี
จะวิวาทกัน
อุดร
ไม่ดี
ไม่ดี
จะด่ากัน
โจรจะลักทรัพย์
อีสาน
ดี
ดี
จะได้ลาภทุกประการ
มีช้างม้าวัวควาย มีข้าทาสหญิงชาย
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2.25.เสี่ยงทายหาเสา
การเสี่ยงทายหาเสามีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกเสาเรือนจากการเสี่ยงทายหาชื่อเสาที่มี
ลักษณะเป็นมงคลต่อเจ้าเรือน ผู้วิจัยพบ 4 ข้อมูล จากตำรา 3 ลำดับ ดังเนื้อหา
ท่านให้เลือกเสา 4 กำลำ หาตาอยู่ใน 4 ส่วนห้าส่วน 8 ส่วนบ่มิได้นั้นมาเขียน
ชื่อพราหมณ์ ชื่อกษัตริย์ ชื่อเพชร ชื่อศัตรูใส่กระดาษ ให้เด็กพรหมจารีเอาให้ปิดเสาทั้ง
4 ลำนั้น
ถ้าเสาใดแลได้ชื่อพราหมณ์ไซร้ ให้เอาเป็นเสาแรกห้อง ผ้าเหลืองพันเสานั้น
เสาใดได้ชื่อศัตรู เอาเสานั้นเป็นเสาแรกแล แลเอาผ้าดำพันเสานั้น
เสาใดได้ชื่อเพชร เอาเป็นคู่เสาแรก เอาผ้าแดงนั้นพันเสาแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
สิทธิการิยะ ถ้าจะปลูกเรือนสามห้องเป็นเสา 8 ต้น ท่านให้เขียนฉลาก 8 อัน
ให้สาวพรหมจารีเอาฉลากไปวางที่เสา 8 ต้น แล้วให้ดูฉลาก พระอาทิตย์ พระจันทร์
พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู
ถ้าต้องเสาพระอาทิตย์เป็นเสาแรกอยู่ทิศอาคเนย์ เอาเสาพระพฤหัสบดีมาเป็น
คู่กับเสาแรก
เสาพระจันทร์กับพระพุธเป็นคู่กัน
เสาพระอังคารกับพระศุกร์เป็นคู่กัน
เสาพระเสาร์กับพระราหูเป็นคู่กัน จงจัดสันดูให้ดี เอาอย่างนี้
ตำราลำดับที่ 17 (532 มัด 46ตำราทำสวน ไร่ นา และปลูกบ้าน)
ถ้าจะจัดเสาเอาเป็น เสาห้องคู่ แลเสาแรกคู่ ถ้าเสาห้องจัดมา 4 เสาวางเรียง
กันไว้ จึงเขียนชื่อทั้ง 4 เสา คือชื่อพรหม 1 ชื่อเพชร 1 ชื่อสุข 1 ชื่อสัตรี 1 ใส่กระดาษ
ละชื่อให้สาวพรหมจารีเอาไปวางที่เสาทั้ง 4 ต้นนั้น
ชื่อพรหมเอาเป็นเสาห้องเอาผ้าขาวพัน
ชื่อสัตรีเอาเป็นคู่เสาห้อง เอาผ้าเหลืองพัน
ชื่อสุขเอาเป็นเสาแรกเอาผ้าดำพัน
ชื่อเพชรเอาเป็นคู่เสาแรกเอาผ้าแดงพันแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)
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สิทธิการิยะ เมื่อได้เสามาแล้ว แลจะทำเป็นเสาแรกให้เอาข้าวห่อ 1 เบี้ยห่อ 1
หมากห่อ 1 ฝ้ายห่อ 1 ทองห่อ 1 เงินห่อ 1 แล้วเด็กพรหมจารีย์เอาไว้ทุกเสา
เสาได้ห่อเบี้ยเอาเป็นเสาแรก
เสาได้ข้าวเปลือกเอาเป็นคู่เสาแรก
เสาได้ห่อฝ้ายเอาเป็นเสาขวัญ
เสาใดได้ห่อหมากเอาเป็นคู่เสาขวัญ
เสาใดได้ห่อทองเอาเป็นเสาห้อง
เสาใดได้ห่อเงินเอาเป็นคู่เสาห้อง ทั้งนี้วา่ ดีแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาที่ปรากฏจะเห็นได้ว่าลักษณะการเสี่ยงทายหาเสาในตำราแต่ละลำดับนั้นมี
ความแตกต่างกัน ดังนี้
ตำราลำดับที่ 5
ทำการเขียนฉลากชื่อพราหมณ์, ชื่อกษัตริย์, ชื่อเพชรและ
ชื่อศัตรูใส่กระดาษ ให้เด็กพรหมจารีเอาให้ปิดเสาทั้ง 4 ลำ
ตำราลำดับที่ 17
ทำการเขียนฉลาก 8 ฉลาก คือ พระอาทิตย์,พระจันทร์,
พระอังคาร, พระพุธ, พระพฤหัสบดี, พระศุกร์, พระเสาร์ และพระราหู แล้วจึงให้สาวพรหมจารีเอา
ฉลากไปวางที่เสา 8 ต้น แล้วให้ดูฉลาก
ตำราลำดับที่ 20
เขียนชื่อเสา 4 เสา ชื่อพรหม, ชื่อเพชร, ชื่อสุข และชื่อสัต
รี ใส่แล้วให้หญิงสาวพรหมจารีเอาไปวางที่เสาทั้ง 4 ต้น
ตำราลำดับที่ 20
นำข้าว, เบี้ย, หมาก, ฝ้าย, ทอง และเงิน อย่างละ 1 ห่อ
แล้วให้เด็กพรหมจารีนำไปวางตามเสา
เมื่อได้ทำการเสี่ยงทายหาเสาแล้ว ตำราแต่ละลำดับจะระบุชื่อเสาและการตั้งเสาต่อไป
2.26.ดูปลายเสาขณะยกเสาลงหลุม
ดูปลาเสาขณะยกเสาลงหลุมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูลักษณะดีและไม่ดีของปลายเสาใน
การยกเสาเรือนลงหลุม ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เมื่อจะยกเสาลงหลุม
ถ้าปลายเสาเอนไปหนอีสานจะมีความสุขแล
ถ้าปลายเสาเอนไปหาอาคเนย์ จะมีความสวัสดีมีลาภแล
ถ้าปลายเสาเอนไปหนหรดีจะอยู่ดีกินดีมีลาภแล
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ถ้าปลายเสาเอนไปหนพายัพจะมีฤทธิ์นักแล
ถ้าปลายเสาเอนไปหนบูรพาไฟจะไหม้แล
ถ้าปลายเสาเอนไปหนประจิมเจ้าเรือนจะตายแล
ถ้าปลายเสาเอนไปหนอุดร ผู้คนในเรือนจะด่าเถียงกันแล
ถ้าปลายเสาเอนไปหนทักษิณ จะอยู่ดีกินดีแล อันนีด้ ูเมื่อยกเสาแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากข้อมูลปรากฏการดูลักษณะที่ดีทั้งหมด 5 ทิศ ได้แก่ ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียง
ใต้), ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ), ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้), ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ) และทิศทักษิณ (ทิศใต้) ปรากฏลักษณะที่ไม่ดีทั้งหมด 3 ทิศ ได้แก่ ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก),
ทิศประจิม (ทิศตะวันตก) และทิศอุดร (ทิศเหนือ)
2.27.เสาแรกล้มขณะยกเสา
เสาแรกล้มขณะยกเสามีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูลักษณะดีและลักษณะไม่ดีในการล้มของ
เสาแรกตามทิศ ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าปลูกเรือนยกเสาแรกลงหลุม
ล้มตะวันตกเจ้าเรือนจะตาย
ถ้าล้มตะวันออกไฟจะไหม้
ถ้าล้มหัวนอนเจ้าเรือนจะดีกว่าคน
ถ้าล้มปลายตีนจะตีดา่ กัน อันนีด้ ูเมื่อแรกปลูกแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาเสาแรกล้มขณะยกเสาปรากฏการบอกลักษณะดีและไม่ดีตามทิศทั้งหมด 4
ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันตก มีลักษณะที่ไม่ดี, ทิศตะวันตก มีลักษณะที่ไม่ดี, ทิศหัวนอน (ทิศใต้) มีลักษณะ
ที่ดี และทิศปลายตีน (ทิศเหนือ) มีลักษณะที่ไม่ดี
2.28.ยกเสาแรกดูปลายเสา
ยกเสาแรกดูปลายเสามี เนื้อหาเกี่ยวกับการดูลักษณะดีและลักษณะไม่ดีของปลายเสา
แรกในการยกเสา ผู้วิจัยพบ 3 ข้อมูล ดังเนื้อหา
อนึ่งเมื่อจะยกเสาแรกขึ้นดำรงไว้ให้ตรง
ถ้าแลชายไปบูรพาแลอาคเนย์ เรือนนั้นไฟจะไหม้
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ถ้าชายไปประจิม เจ้าเรือนมิยืน
ถ้าแลชายไปอีสาน อยู่เรือนจะเกิดลาภ
ถ้าแลชายไปทักษิณ มิดี จะเป็นอัปมงคล
ถ้าแลชายไปอุดร อยู่เรือนจะเจ็บแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
เมื่อยกเสาแรกขึ้นแล้วให้ตั้งจงตรง
ถ้าส่ายไปประจิมพ่อเรือนจะตาย ถ้ามิดังนัน้ จะจากที่อยู่
ถ้าส่ายไปอีสานจะมีลาภข้าวของเงินทองมากแล
ถ้าส่ายไปทักษิณเจ้าเรือนจะมีลาภ
ถ้าส่ายไปหนอุดรจะตีด่ากัน
ถ้าส่ายไปหนบูรพาไฟจะไหม้เรือน
เมื่อจะชักเชือกแต่หัวไปหางนาคดี ถ้าชักแต่หางไปหัวนาคมิดีแล เอาปลายเสา
ไปตามหัวนาคเอาต้นเสาลงธรณี ขุดหลุมให้ขุดท้องนาคดี ถ้าขุดตอบอื่นมิดี
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
สิทธิการิยะ ผิยกเสาแรกแลชายไปหนเหนือแลตะวันตก เจ้าเรือนจะ
ตาย
ชายไปหนตะวันออก เจ้าเรือนอยู่ดีกินดี
ชายไปหนทักษิณ ขุนนางจะให้ลาภเงินทอง
ให้เอาแต่ 4 ทิศ กว่านั้นมิให้เอาเลย
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

จากข้อมูลที่ปรากฏ ผู้วิจัยสรุปลักษณะดี/ไม่ดีที่ปรากฏได้ ดังนี้
ตารางที่ 89 ตารางสรุปข้อมูลยกเสาแรกดูปลายเสา
ทิศ
ตำราลำดับที่/ลักษณะ
5
6
อุดร (ทิศเหนือ)
ไม่ดี
ไม่ดี
อีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
ดี
ดี
บูรพา (ทิศตะวันออก)
ไม่ดี
ไม่ดี
อาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
ไม่ดี
-

14
ไม่ดี
ดี
-
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ตารางที่ 89 ตารางสรุปข้อมูลยกเสาแรกดูปลายเสา (ต่อ)
ทิศ
5
ทักษิณ (ทิศใต้)
ไม่ดี
หรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
ประจิม (ทิศตะวันตก)
ไม่ดี
พายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
-

ตำราลำดับที่/ลักษณะ
6
ดี
ไม่ดี
-

14
ดี
ไม่ดี
-

จากตารางข้อมูลจะเห็นได้ว่าตำราทั้ง 3 ลำดับ ส่วนใหญ่มีข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน
ปรากฏข้อมูลครบทั้ง 3 ลำดับใน
- ทิศอุดร (ทิศเหนือ) ปรากฏลักษณะไม่ดีเหมือนกันทั้ง 3 ลำดับ
- ทิ ศ บู ร พา (ทิ ศ ตะวันออก) ปรากฏลั กษณะไม่ดีในตำราลำดั บที่ 5 และ
ลำดับที่ 6 ปรากฏลักษณะดีในตำราลำดับที่ 14
- ทิศทักษิณ (ทิศใต้) ปรากฏลักษณะดีในตำราลำดับที่ 6 และลำดับที่ 14
ปรากฏลักษณะไม่ดีในตำราลำดับที่ 5
- ทิศประจิม (ทิศตะวันตก) ปรากฏลักษณะไม่ดีเหมือนกันทั้ง 3 ลำดับ
ปรากฏข้อมูล 2 ลำดับในตำราลำดับที่ 5 และตำราลำดับที่ 6 คือ
- ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ปรากฏลักษณะดีทั้ง 2 ลำดับ
ปรากฏข้อมูล 1 ลำดับคือทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ) ในตำราลำดับที่ 5 ระบุ
ลักษณะที่ไม่ดี
2.29.ยกเสาแรกดูนกตามทิศ
ยกเสาแรกดูนกตามทิศมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูลักษณะที่ดีและไม่ดีตามนกที่มาตามทิศ
เมื่อยกเสาแรก ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เมื่อจะปลูกเรือนให้ดูสกุณาอันมาแต่ทิศอันดีจึงจะดี เมื่อยกเสาแรกถ้ามีแร้งก็
ดีงูก็ดีรุ่งกินน้ำก็ดี นกเขาก็ดีนกดอกบัวก็ดีผึ้งก็ดีนกยางก็ดีเหยี่ยวก็ดี
ถ้ามาแต่ทิศอาคเนย์ไฟจะไหม้
มาแต่ทิศบูรพาจะเสียทรัพย์
ถ้ามาแต่ทิศทักษิณจะตาย
ถ้ามาแต่ทิศหรดีโจรจะปล้น
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ถ้ามาแต่ทิศประจิมจะได้นาง
ถ้ามาแต่ทิศพายัพจะได้ลาภ
ถ้ามาแต่ทิศอุดรจะได้ทรัพย์
ถ้ามาแต่ทิศอีสานเจ้านายจะให้ยศศักดิ์แก่เจ้าเรือนแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาที่ปรากฏ พบลักษณะยกเสาแรกดูนกตามทิศในลักษณะที่ไม่ดี จำนวน 4 ทิศ
ได้แก่ ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้), ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก), ทิศทักษิณ (ทิศใต้), และทิศหรดี
(ทิศตะวันตกเฉียงใต้) ปรากฏลักษณะที่ดี จำนวน 4 ทิศ ได้แก่ ทิศประจิม (ทิศตะวันตก), ทิศพายัพ
(ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ), ทิศอุดร (ทิศเหนือ) และทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
2.30.ย้ายเสาแรกตามเดือน
การย้ายเสาแรกตามเดือนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการย้ายเสาเรือนตามช่วงเดือนทั้ง 4 ช่วง คือ
ช่วงเดือน 4-6, ช่วงเดือน 7-9, ช่วงเดือน 10-12 และช่วงเดือน 1-3 โดยตำรามีการกำหนดทิศที่เป็น
มงคลในการย้ายเสาแรกเพื่อลักษณะที่ดี ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เดือน 4 5 6 ย้ายเสาแรกไปหนอาคเนย์แลอุดร เจ้าเรือนนั้นจะเกิดสวัสดีแล
เดือน 7 8 9 ย้ายเสาแรกไปหนอีสาน จะมีวัวควายข้าคนมากแล
เดือน 10 11 12 ย้ายเสาแรกไปหนพายัพ จะมีสวัสดีแล
เดือน 1 2 3 ย้ายเสาแรกไปหนหรดีจะได้ลาภ 4 ตีน 2 ตีน ดีนกั แล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)

2.31.ลักษณะต้นเสา/ปลายเสา
ลักษณะต้นเสาและปลายเสา เป็นการกำหนดลักษณะต้นเสาและปลายเสาตามขนาดที่
ตำราได้มีการกำหนดไว้ ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เขียนเป็นสามฉลากใส่เสาให้กุมารทอดฉลาก ให้เขียนว่าดังนี้
เจ้าพิงพนักเสาหนึ่ง เจ้าลัก(วอรสาย)ดูกัน เจ้า(หูนะราย) เจ้าบังพรเพลิงคู่กัน เอา(บูนน)
ร้าย เจ้าศรีประคลังคู่กัน แล้วให้เอาขี้ผึ้งชันเท่ากันมาฟันเทียนแล เอาไปตามจงทุกเสาแล
เทียนเสาใดดับก่อนเป็นตัวผู้ไว้หัวนอน
ดับภายหลังตัวเมียไว้ปลายตีนแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
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ถ้าเสาต้นเล็กปลายใหญ่แลกลางเล็กแฟบ ชื่อไม้มงสลดมิดี
ถ้าต้นปลายหลังเสมอกันชื่ออุดรพฤกษ์
ถ้าต้นใหญ่ปลายเล็กชื่อไม้ตัวเมียดี
ถ้าอมเปลือกแลเป็นรอยช้างแทงเป็นรอยเชือกเถาวัลย์รัด แลถอนตอเป็นปากช้าง
เป็นเพรียงแลตาเรียงหมอน แลเป็ดไซ้ไก่ตอดสลักรอดหมูสี เสาคดอย่างน่องช้าง แลไว้
บ่าพ้นดินมิดีแลให้จัดเลือกเสาที่เป็นมงคล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาที่ปรากฏพบว่าลักษณะเนื้อหาของตำราทั้ง 2 ลำดับมีความแตกต่างกัน ตำรา
ลำดับที่ 5 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสี่ยงทายหาเสาตัวผู้และตัวเมีย มีการกำหนดเสาตัวผู้และเสาตัวเมีย
โดยกำหนดจากการดับของเทียน ในขณะที่ตำราลำดับที่ 20 มีการบอกขนาดของต้นเสาและปลายเสา
พร้อมกำหนดชื่อเสา นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมอื่นอีกด้วย
2.32.ยาปิดเสา
ยาปิ ดเสาหรือยาทาเสามีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งของที่นำมาทำเป็น ยาทาเสา ผู้วิจัยพบ 2
ข้อมูล ดังเนื้อหา
ยาทาต้นเสา พรรณผักกาด 1 ลำพัน 1 พังคี 1 เพรียงพระโค 1
ยาทาตีนเสา ขี้วัว 1 กฤษณา 1
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
เอายานี้ปิด พรรณผักกาด 1 จันทน์ 1 ขี้โคแดง 1 น้ำผึ่งรวง 1 น้ำนมโค 1 เท่า
ๆ กัน บดปิ ด เสาร้ายเป็ น สวั สดี แล้ วเอายานี้ บ ดทาเสาร้าย เอากฤษณา 1 หรดาล 1
ทองคำเปลว 1 นมโค 1 น้ำผึงรวง 1 เอาสิ่งละเท่ากันบดทาเสาร้ายให้เป็นดีแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาที่ปรากฏในตำราทั้ง 2 ลำดับ พบว่า เนื้อหาในตำราลำดับที่ 5 มีการกำหนด
ตัวยาหรือสิ่งของที่นำมาทำเป็นยาในการปิดเสา โดยแบ่งยาออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ยาทาต้นเสาและยา
ทาตีนเสา ส่วนตำราลำดับที่ 20 มีการกำหนดตัวยาเช่นเดียวกันกับตำราลำดับที่ 5 แต่ไม่มีการกำหนด
ตัวยาว่าใช้ทาส่วนใดของเสา มีแต่การนำยาไปปิดเสาเพื่อทำให้เสาที่มีลักษณะร้ายให้กลายเป็นเสาที่มี
ลักษณะที่ดี
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3.หัวเทียน คือ เดือยหัวเสาสำหรับรับขื่อ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1350) ผู้วิจัยพบ
ข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับหัวเทียนในตำราปลูกเรือนจำนวนทั้งสิ้น 2 เล่ม โดยมีเนื้อหาที่พบทั้งหมด 1 เรื่อง
ดังนี้
ตารางที่ 90 ตารางจำแนกเนื้อหา หัวเทียน
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
2
14
การตัดหัวเทียนพ้นขื่อ


3.1 การตัดหัวเทียนพ้นขื่อ
การตัดหัวเทียนพ้นขื่อเป็นการบอกลักษณะหัวเทียนที่พ้น ออกจากขื่อว่าหัวเทียนนั้นพ้น
ขึ้นมาจากขื่อกี่นิ้ว พร้อมทั้งบอกลักษณะดีและไม่ดี ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังนี้
ยังตำราหนึ่งท่านว่าบุคคลผู้ใดจะปลูกเรือนไซร้ ท่านให้ตัดหัวเทียน
หัวเทียนพ้นขื่อขึ้นไปนิ้ว 1 เจ้าเรือนจะตาย
พ้น 4 นิ้วจะไข้เจ็บ
พ้นขึ้น 2 นิ้วจะได้วัวควาย
พ้น 5 นิ้วจะมียศศักดิ์
พ้นขึ้นไป 3 นิ้วจะได้ข้าไทย
ถ้าพ้นกว่านั้นขึ้นไปมิ
ดีแล
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
อันนี้ให้วัดหัวเทียน พ้นหลังคือนั้นมากน้อยเท่าใด
เอกากุปุตฺตมรนํ ขึ้นนิ้วหนึ่งลูกจะตาย
ปุตฺตณภทฺวอํกุลิ ขึ้นสองนิ้วจะได้ลาภลูกหญิงลูกชาย
ตฺรีอกุลิลาภำ ขึ้นสามนิ้วจะได้ววั ควาย
จตฺตุณภรชฺฏสุวนฺนาเมวจ ขึ้นสีน่ ิ้วจะได้ลาภข้าวของเงินทอง
ปญฺญกลีตานํลาภํ ขึ้นห้านิ้วจะมีเงินทองทาสทาสีทาสา
ฉอกุลิปนนํฏเย ขึ้นหกนิ้วพึงเว้นแล ตเตสิตเตสิกิการนํอหํปิตฏํ านามินำ
แนะแตฺรไตฺรเตฺสิงลาเจารานาสฺสตฺติมปลิอฺงเหาอรหฺตอรหฺนตมสงฺถาทนํอนาทาสิอา
กาทิดอํ าอํทสํ
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
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จากข้อมูล สามารถสรุปลักษณะดีและไม่ดีที่ปรากฏได้ ดังนี้
ตารางที่ 91 ลักษณะดีและไม่ดีของพรึงที่พ้นจากขื่อ
ตำราลำดับที่/ลักษณะ
ส่วนที่พ้นจากขื่อ
(นิ้ว)
2
1 นิ้ว
ไม่ดี
2 นิ้ว
ดี
3 นิ้ว
ดี
4 นิ้ว
ไม่ดี
5 นิ้ว
ดี
มากกว่า 5 นิ้ว
ไม่ดี

14
ไม่ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ไม่ดี

จากตารางจำแนกลักษณะจะเห็นได้ว่าข้อมูลของตำราทั้ง 2 เล่มนั้นมีลักษณะดีและไม่ดี
เหมือนกัน ยกเว้นส่วนที่พ้นจากขื่อ 4 นิ้ว โดยในตำราลำดับที่ 2 ปรากฏลักษณะที่ไม่ดี “จะไข้เจ็บ”
ส่วนตำราลำดับที่ 14 ปรากฏลักษณะที่ดี “ขึ้นสี่นิ้วจะได้ลาภข้าวของเงินทอง”
4.รอด คือ ไม้ที่สอดรูเสาทั้งคู่สำหรับรับกระดานพื้นเรือน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556:
975) ผู้วิจัยพบข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับรอดในตำราปลูกเรือนจำนวนทั้งสิ้น 4 เล่ม โดยมีเนื้อหาที่พบ
ทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้
ตารางที่ 92 ตารางจำแนกเนื้อหา รอด
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
2
5
13
20
ตัดหัวรอด

วัดความสูงจากพื้นถึงรอด (วัดเดี่ยว)


เจาะรอด

ชื่อรอด
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4.1 ตัดหัวรอด
การตัดหัวรอดเป็นการบอกลักษณะหัวรอดที่พ้นออกจากเสาว่าหัวรอดนั้นพ้นขึ้นมาจาก
เสากี่นิ้ว พร้อมทั้งบอกลักษณะดีและไม่ดี ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังนี้
อนึ่งจะตัดหัวรอดพ้นเสานิ้วหนึ่งเจ้าเรือนจะตาย
ถ้าพ้นออกไป 2, 3, 4, 5, 6 นิ้วจึงดี
พ้นกว่านั้นมิดีเลย
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาในตำราลำดับที่ 2 มีการระบุอย่างชัดเจนว่าหากตัดหัวรอดพ้นเสาขึ้นมา 1 นิ้ว
เจ้าเรือนจะตาย หากตัดหัวรอดพ้นเสาขึ้นมาตั้งแต่ 2 นิ้ว จนถึง 6 นิ้วจึงจะมีลักษณะที่ดี แต่ถ้าหากหัว
รอดพ้นเสามากกว่า 6 นิ้วจะมีลักษณะที่ไม่ดี
4.2 วัดความสูงจากพื้นถึงรอด (วัดเดี่ยว)
การวัดความสูงจากพื้นถึงรอด (วัดเดี่ยว) คือการวัดส่วนสูงของเรือนตั้งแต่พื้นจนถึงขื่อ
ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ดังนี้
ภาคหนึ่งให้วัดปลายเดียวพ้นหลังคือขึ้นนั้นโตโฉลกนี้แล
อกองฺคุลีปคฺคํ(ปตฺตํ)มรณํ สูงนิว้ หนึ่งจะตาย
ปตฺต(ํ ปคฺคํ)ณภํเทวองฺคุลี สูงสองนิ้วจะได้ลาภลูกชายหญิง
ตีณิองฺคุลีภรํณภํ สูงสามนิ้วจะได้วัวควาย
จตุตฺถํณภเมวจ สูงสีน่ ิ้วจะได้ลาภข้าวของ
ปญฺจองฺคุลีจํณํณภ สูงห้านิ้วจะมีเงินทอง
ฉองฺคุลีปนรฏฺงเย สูงหกนิ้วพึงเว้นเถิดแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าจะปลูกเรือนวัดแต่ดินขึ้นไปถึงรอดเท่าเดี่ยวดีนักแล
ถ้าเดี่ยวสูงกว่าพืน้ แพ้เจ้าเรือน
ถ้าพื้นสูงกว่าเดี่ยวไร้ทรัพย์แล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหาที่ปรากฏในตำราทั้ง 2 ลำดับจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก
โดยเนื้อหาในตำราลำดับที่ 5 มีการบอกความสูงจากพื้นถึงรอด (วัดเดี่ยว) ตั้งแต่ 1 นิ้วจนถึง 6 นิ้ว
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พร้อมทั้งบอกลักษณะดีและไม่ดีประกอบ ส่วนเนื้อหาในตำราลำดับที่ 20 มีการกำหนดลักษณะ 3
ลักษณะด้วยกัน คือ ความสูงตั้งแต่ดินไปถึงรอดเท่าเดี่ยว, เดี่ยวสูงกว่าพื้น และพื้นสูงกว่าเดี่ยวเท่านั้น
4.3 เจาะรอด
การเจาะรอดเป็นการบอกวิธีการเจาะรอด ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าเจาะรูรอดวัดรอบเสาทบ 3 ส่วนเอาส่วนหนึง่ เป็นรอดแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

4.4 ชื่อรอด
ชื่อรอด เป็นการกำหนดชื่อของรอด ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
รอดหนึ่งเป็นต้นชื่อเจ้าประจน(ผจญ)รามาน
รอดสองโสภาชื่อเจ้ามหาโภคทรัพย์
รอดสามงามสรรพชื่อเจ้าดับถ้อยความ
รอดสี่มีนามชื่อเจ้าห้ามทุกข์ร้อน
ตำราลำดับที่ 13 (445 มัด 41 ตำราปลูกเรือน)

5.พรึง คือ ไม้กระดานหน้าใหญ่ตั้งอยู่บนหัวรอด รัดรอบเสาทั้ง 4 ด้าน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 816) ผู้วิจัยพบข้อมูลเกี่ยวกับ พรึงในตำราปลูกเรือนทั้งสิ้ น 1 เล่ม โดยมีเนื้อหาที่พบ
ทั้งหมด 1 เรื่อง คือ ชื่อพรึง เป็นการกำหนดชื่อของพรึง ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่
13 ดังนี้
พรึงรู้เรียงหมอนชื่อเจ้าสุนทรพิทักษ์
พรึงรู้มี..ชื่อเจ้าฉัตรจำลอง
พรึงสกัดทั้งสองชื่อเจ้าห้องไสยาสน์
ตำราลำดับที่ 13 (445 มัด 41 ตำราปลูกเรือน)

6.ขื่อ คือ ชื่อไม้เครื่องบนสำหรับยึดหัวเสาด้านขวาง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 203)
ผู้วิจัยพบข้อมูลเกี่ยวกับขื่อในตำราปลูกเรือนทั้งสิ้น 1 เล่ม โดยมีเนื้อหาที่พบทั้งหมด 1 เรื่อง คือชื่อขื่อ
เป็นการกำหนดชื่อของขื่อ ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 13 ดังนี้
ขื่อหนึ่งแสนสะอาดชื่อเจ้านาถนพคุณ
ขื่อสองสมบูรณ์ชื่อเจ้าอนุอัมพร
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ขื่อสามงามงอนชื่อมังกรล่อแก้ว
ขื่อสี่คือแล้วคือเจ้าแคล้วศัตรู
ตำราลำดับที่ 13 (445 มัด 41 ตำราปลูกเรือน)

7.ดั้ง คือ การเรียกเสาเรือนเครื่องสับที่ตั้งอยู่บนหลังรอดตรงกึ่งกลางความยาวของตัว
รอดขึ้น ไปรับอกไก่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 427) ผู้วิจัยพบข้อมูลเกี่ยวกับ ดั้งในตำราปลูกเรือน
ทั้งสิ้น 1 เล่ ม โดยมีเนื้อหาที่พบทั้งหมด 1 เรื่อง คือ ชื่อดั้ง เป็นการกำหนดชื่อของดั้ง ผู้ วิจัยพบ 1
ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 13 ดังนี้
ดั้งยืนทั้งคู่ชื่อเจ้าหนูจำนง
ดั้งสามงามยงชื่อเจ้านรงค์เรืองไชย
คุมเส้นยึกจัญไรไร้โรคภัยไม่มี ให้นามตามทีประสิทธิทุกอัน
ตำราลำดับที่ 13 (445 มัด 41 ตำราปลูกเรือน)

8.ไม้ เ สี ย บหนู คื อ ไม้ ที่ เสี ย บขั ด กั บ ไม้ ข้ า งควายที่ ข นาบจากหลบหลั ง คาเรื อ น
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 934) ผู้วิจัยพบข้อมูลเกี่ยวกับไม้เสียบหนูในตำราปลูกเรือนทั้งสิ้น 1 เล่ม
โดยมีเนื้อหาที่พบทั้งหมด 1 เรื่อง คือ จำนวนไม้เสียบหนู เป็นการกำหนดจำนวนของไม้เสียบหนูว่า
ควรมีทั้งหมดกี่ชิ้น พร้อมทั้งบอกลักษณะดีและไม่ดี ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 7 และ
ลำดับที่ 13 ดังนี้
ประการหนึ่งไม้เสียบหนูอาจารย์ให้ทำแต่ 3, 5, 7, 9, 11, 15 อันเป็นสวัสดิแล
ห้ามมิให้ทำแต่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 อัน จะอัปรีย์มีทุกข์มาก
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)
ประการหนึ่งไม้เสียบหนู อาจารย์ให้ทำแต่ 3 อัน 5 อัน 7 อัน 9 อัน 11 อัน
15 อัน เป็นสวัสดีแล
ห้ามมิให้ทำแต่ 2 อัน 4 อัน 6 อัน 10 อัน 12 อัน จะอัปรีย์มีทุกข์มากแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

จากเนื้อหาในตำราทั้ง 2 ลำดับจะเห็นได้ว่าจำนวนของไม้เสียบหนูที่ตำราทั้ง 2 ลำดับ
กำหนดว่ามีลักษณะที่ดี เป็นมงคล คือจำนวนเลขคู่ ส่วนลักษณะที่ไม่ดีนั้นคือจำนวนเลขคี่
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9.หน้ าต่ า ง ผู้ วิจั ย พบข้อมู ล เกี่ยวกั บ หน้าต่ างในตำราปลู กเรือ นทั้ งสิ้ น 4 เล่ ม โดยมี
เนื้อหาที่พบทั้งหมด 2 เรื่อง ดังนี้
ตารางที่ 93 ตารางจำแนกเนื้อหา หน้าต่าง
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
2
7
14
20
ทำหน้าต่างให้เป็นมงคล

จำนวนหน้าต่าง/ประตูที่ไม่ดี



9.1 ทำหน้าต่างให้เป็นมงคล
เป็นการบอกลักษณะ รูปทรงและวิธีการทำหน้าต่างเรือนให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้า
เรือน ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าจะทำหน้าต่างให้เป็นมงคล ให้วัดเอาหัวเจ้าเรือนลากออกเป็นกว้าง ถ้าเป็น
สี่เหลี่ยมชื่อว่าผีเสื้อ สูงกว่านั้นดีชื่อเทพยดาแล
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)

9.2 จำนวนหน้าต่าง/ประตูที่ไม่ดี
เป็นการบอกจำนวนหน้าต่างและประตูที่ไม่ควรทำ ผู้วิจัยพบ 3 ข้อมูล ดังเนื้อหา
เรือนหนึ่งอย่าทำ 4 ประตูท่านห้ามหน้าต่างอย่าทำ 9 แห่งท่านว่าทวารทั้ง 9
มิดีห้ามประตูบ้านอย่าให้ตรงเรือนเบิกทวารอย่าทำ
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)
เรือนหนึ่งอย่าทำ 4 ประตู ห้ามหน้าต่างอย่าทำเก้าแห่ง ท่านว่าทวารทั้ง 9 มิดี
ห้ามประตูบ้าน อย่าให้ตรงเรือน เบิกทวารอย่าทำ
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
เรือนหลังหนึ่งอย่าทำประตู 4 แห่ง อย่าทำหน้าต่าง 9 แห่ง เป็นทวารทั้ง 9 แล
ประตูบ้านอย่าให้ตรงเรือน ชื่อบิดทวารมิดีแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)
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จากเนื้อหาในตำราทั้ง 3 ลำดับจะเห็นได้ว่าเนื้อหานั้นเหมือนกันทั้งหมด โดยตำราแต่ละ
ลำดั บ มี ก ารกำหนดจำนวนหน้ าต่ างและประตู ที่ ไม่ ดี แ ละไม่ ค วรทำ คื อ อย่ าทำหน้ าต่ าง 9 แห่ ง
เปรียบเสมือนทวารทั้ง 9 ห้ามทำประตู 4 แห่ง และประตูบ้านอย่าให้ตรงกับประตูเรือน
10.ประตู ผู้วิจัยพบข้อมูลเกี่ยวกับประตูในตำราปลูกเรือนทั้งสิ้น 7 เล่ม โดยมีเนื้อหาที่
พบทั้งหมด 1 เรื่อง ดังนี้
ตารางที่ 94 ตารางจำแนกเนื้อหา ประตู
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
2
7
8
10
14
16
20
ชื่อประตูและขนาดประตู 






10.1 ชื่อประตูและขนาดประตู
ชื่อประตูและขนาดประตูเป็นการบอกชื่อของประตูตามส่วนประกอบของเรือน และ
กำหนดขนาดของประตูพร้อมกับ บอกลั กษณะดีห รือไม่ดีของประตูชื่อนั้น ผู้ วิจัยพบ 7 ข้อมูล ดัง
เนื้อหา
ประตูเรือน 3 ชั่วตีนชื่อว่ามัฎราชพ้นนั้นดีแล
ประตูบา้ น 4 ชัว่ ตีนจึงดีแล
ประตูระเบียง 3 ชั่วตีนจึงดีแล
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าจะทำประตูพระยากว้าง 7 ฝ่าตีน
ประตูกุฎิ แลเรือนพราหมณ์ 5 ฝ่าตีน
ประตูราษฎรทั้งปวง 3 ฝ่าตีน โดยสูงสองชั่วกว้างแล
ประตู 3 ชั่วตีนชื่อมัทราชมากกว่านัน้ ไฟจะไหม้แล
ประตู 2 ชั่วฝ่าตีนกึ่งชื่อเทพ มากกว่านั้นลูกจะตายโจรจะปล้น
อันนี้ประตูเรือนประตูชานขึ้นบันได 3 ชั่วฝ่าตีนย่อมนิ้วกึ่งมากกว่า
นั้นท้าวพระยาทำโทษ
ดังประตูบ้าน 4 ฝ่าตีน
ประตูในเรือนแลประตูระเบียง 3 ชั้นตีนชื่อมัทราชมากกว่านั้นไฟจะ
ไหม้
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ประตูบันได 4 ชั้นตีนกับก้อยหนึ่ง ชื่อสาครเบญจาทัศ มากกว่านั้นจะ
เกิดโรคโรคาอาภัพแล
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)
ประตูรั้วกว้าง 5 ฝ่าตีนสูง 8 ฝ่าตีนกับ 4 นิ้วดีนักแล
ถ้าผู้ใดไว้ประตูเรือน 3 ชั่วตีนกว้างกว่านั้นไฟจะไหม้เรือน
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
ประตูโรง 2 ขั้นฝ่าตีนชื่อทุมราช ถ้ากว้างกว่านั้นลูกจะตาย จะบ่มี
โจรจะปล้น
ถ้าจะทำประตูบ้าน 5 ขั้นฝ่าตีน แลประตูในเรือนแลประตูโรงประตู
เมือง 1 ขั้นฝ่าตีน (มัธราช) ถ้ากว้างกว่านั้นไฟจะไหม้เรือนแล
ประตูบันได 4 ขั้นฝ่าตีนแลน้อย ชื่อสาครเบญจทศ ถ้ากว้างนั้น ย่อม
เกิดโรคาพยาธินัก อาพาธ ประตู 3 แห่งนี้ทิศบูรพากับประตูแห่งนั้นแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
ถ้าจะทำประตูพระยา กว้าง 7 ฝ่าตีน โดยสูง 2 ศอกกับชั่วกว้างแล
ประตู 3 ชั่วตีนชื่อมัทราช มากกว่านั้นไฟจะไหม้แล
ประตู 2 ชั่วฝ่าตีนกึ่งชื่อเทพ มากกว่านั้นลูกจะตายโจรจะปล้น
อันนี้ประตูเรือน ประตูชานขึ้นบันได 3 ชั่วฝ่าตีนย่อมนิ้วกึ่ง มากกว่า
นั้นพญาจะทำโทษแล
ตั้ งประตู บ้ าน 5 ฝ่ าตี น ประตู ในเรือนแลประตู ระเบี ย ง 3 ชั้ น ตี น
ชื่อมัทราช มากกว่านั้นไฟจะไหม้
ประตูบันได 4 ชั้นตีนกับก้อยหนึ่ง ชื่อว่าสาครเบญจา ถ้ามากกว่านั้น
จะเกิดโรคโรคาอาภัพแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
ประตูเรือนเอา 3 ชั้นดี
ทำประตู...เอากว้าง 5 ชัน้ ดี
ตำราลำดับที่ 16 (529 มัด 46 ตำราปลูกเรือน)
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ถ้าจะทำประตูเรือนเอา 3 ชั่วฝ่าเท้าเป็นกว้าง สูงนั้นเอา 2 ชั่วกว้าง
ทบเอา 11 ส่วน รดเข้าส่วน 1 เอา 10 ส่วนดีนักแล ถ้าประตูเรือนประตูระเบียงเอา 3
ชั่วฝ่าเท้า ชื่อทวัมราช ถ้ากว้างกว่านั้นไฟจะไหม้
ถ้าจะทำประตูบ้านเอากว้างแลยาวประสมกันเข้าเอา 3 คูณ 9 หาร
ถ้าได้เศษ 1, 2, 3, 7 ดีนักแล ถ้าได้เศษ 4, 5, 6 จะเสียทรัพย์ โดยกว้าง 5 ชั่วฝ่าเท้าดี
นักแล ถ้าจะทำประตูบ้านเอากว้าง 5 ชั่วฝ่าเท้า
ประตูชนั้ บันไดเอา 4 ชั่วฝ่าเท้ากับก้อยหนึ่ง ชื่อสาตระเป็นอาทัน ถ้า
กว้างกว่านัน้ จะเกิดโรคาอาภัพแล
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากข้อมูลที่ปรากฏจะเห็นได้ว่าตำราปลูกเรือนส่วนใหญ่มีการบอกลักษณะชื่อประตูเป็น
2 แบบด้วยกัน คือ บอกชื่อประตูตามส่วนประกอบของเรือน และบอกชื่อประตูโดยบอกชื่อประตูแต่
ไม่สัมพันธ์ตามส่วนประกอบของเรือน ทั้งนี้ การบอกลักษณะชื่อประตูทั้ง 2 แบบมีการกำหนดขนาด
ของประตูทั้งหมดโดยกำหนดขนาดเป็น “ชั่วฝ่าตีน”, ขั้นฝ่าตีน, “ชั่วตีน” หรือ “ชั่วฝ่าเท้า”, ฝ่าเท้า
ผู้วิจัยสรุปข้อมูลได้ ดังนี้
ตารางที่ 95 ตารางสรุปเนื้อหาชื่อประตูและขนาดประตู
ชื่อประตู
ตำราลำดับที่/ขนาดประตู (ชั่วเท้า)
2
7
8
10
14
16
20
เรือน
3
3
3
3
3
3 (กว้าง)
2 (สูง)
บ้าน
4
4
5
5
3
(ทวัม
ราช)
ระเบียง
3
3
3
3
(มัทราช)
(มัทราช)
ในเรือน
3
1
3
(มัทราช)
(มัธราช) (มัทราช)
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ตารางที่ 95 ตารางสรุปเนื้อหาชื่อประตูและขนาดประตู (ต่อ)
ชื่อประตู
ตำราลำดับที่/ขนาดประตู (ชั่วเท้า)
2
7
8
10
14
บันได
4 กับ
4 กับ
ก้อยหนึ่ง
ก้อยหนึ่ง
(สาคร
(สาคร
เบญจา
เบญจา)
ทัศ)
ชานบันได
3
รั้ว
5 (กว้าง)
8 กับ 4
นิ้ว (สูง)
โรง
1
2
(มัธราช) (ทุมราช)
2
(ทุมราช)
เมือง
1
(มัธราช)
ไม่ระบุ
พระยา
7
7 (กว้าง)
2 ศอก
(สูง
กุฎิ
5
เรือน
5
พราหมณ์
ราษฎร
3
มัทราช
3
3
เทพ
2 กึ่ง
2 กึ่ง
-

16
-

20
4 กับ
ก้อยหนึ่ง
(สาตระ)

-

-

-

-

-

-

5
-

-

-

-

-

-
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จากข้อมูลในตารางสรุปเนื้อหาจะเห็นได้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน ผู้วิจัย
สรุปได้ ดังนี้
บอกชื่อประตูตามส่วนประกอบของเรือน ดังนี้
ประตูเรือน
ผู้วิจัยพบ 6 ข้อมูล มีการบอกขนาดเท่ากันทั้งหมด นอกจากนี้ใน
ตำราลำดับ ที่ 20 ยังมีการระบุความสู งของประตู แตกต่างจาก
ตำราเล่มอื่น
ประตูบ้าน
ผู้วิจัยพบ 5 ข้อมูล มีการบอกขนาดของประตูที่แตกต่างกัน คือ
ตำราลำดับที่ 2 และลำดับที่ 7 กำหนดขนาดประตูบ้าน 4 ชั้นตีน
ตำราลำดับที่ 10 และลำดับที่ 14 กำหนดขนาดประตูบ้าน 5 ชั้นตีน
ตำราลำดับที่ 20 กำหนดขนาดประตูบ้าน 3 ชั้นตีน และมีการระบุ
ชื่อประตูเป็นประตูชื่อ “ทวัมราช”
ประตูระเบียง ผู้ วิจั ย พบ 3 ข้ อ มู ล มี ก ารบอกขนาดเท่ ากั น ทั้ งหมดที่ 3 ชั่ ว ตี น
นอกจากนี้ในตำราลำดับที่ 7 และลำดับที่ 14 ยังมีการระชื่อประตู
เป็นประตูชื่อ “มัทราช”
ประตูในเรือน ผู้วิจัยพบ 3 ข้อมูล มีการบอกขนาดประตูที่แตกต่างกัน คือ
ตำราลำดับที่ 7 และลำดับที่ 14 กำหนดขนาดประตูในเรือน 3 ชั้นตีน
ตำราลำดับที่ 10 กำหนดขนาดประตูในเรือน 1 ชั้นตีน
ทั้ ง นี้ ตำราทั้ ง 3 ลำดั บ ระบุ ชื่ อ ประตู ใ นเรื อ นเหมื อ นกั น คื อ
“มัทราช” หรือ “มัธราช”
ประตูบันได ผู้ วิจัยพบ 3 ข้ อมู ล มีก ารบอกขนาดประตูบั น ไดเหมื อนกั น คื อ
4 ชั่ ว ตี น กับ ก้ อ ยหนึ่ ง นอกจากนี้ ยั งมี ก ารระบุ ชื่ อประตู บั น ได้ ที่
แตกต่างกัน โดยตำราลำดับที่ 7 และลำดับ ที่ 14 มีการระบุชื่ อ
บันไดว่า “สาครเบญจา” และ “สาครเบญจาทัศ” แต่ตำราลำดับ
ที่ 20 มีการระบุชื่อประตูบันไดเป็น “สาตระ”
ประตูชานบันได ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 14 มีการบอกขนาด
ประตูชานบันไดไว้ที่ 3 ชั้นตีน
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ประตูรั้ว

ผู้ วิจัยพบ 1 ข้อมู ล ปรากฏในตำราลำดับ ที่ 8 มี การบอกขนาด
ประตูรั้วโดยกำหนดให้ประตูมีความกว้าง 5 ชั้นตีน สูง 8 ชั้นตีน
กับ 4 นิ้ว
ประตูโรง
ผู้ วิ จั ย พบ 2 ข้ อ มู ล มี ก ารบอกขนาดประตู โ รงแตกต่ า งกั น คื อ
ตำราลำดับที่ 10 และลำดับที่ 14 กำหนดขนาดประตูโรง 2 ชั้นตีน
พร้อมกำหนดชื่อประตู คือ “ทุมราช”
ตำราลำดับที่ 10 กำหนดขาดประตูโรง 1 ชั้นตีน พร้อมกำหนดชื่อ
ประตู คือ “มัธราช”
ประตูเมือง
ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 10 มีการบอกขนาด
ประตู เมื อ งโดยกำหนดให้ ป ระตู มี ค วามกว้ า ง 1 ชั้ น ตี น พร้ อ ม
กำหนดชื่อประตู คือ “มัธราช”
ไม่ระบุ
ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 10 ระบุขนาด 5 ฝ่าตีน
แต่ไม่มีการระบุชื่อประตู
บอกชื่อประตูแต่ไม่สัมพันธ์ตามส่วนประกอบของเรือน ดังนี้
ประตูพระยา ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 7 และลำดับที่ 8 มีการ
กำหนดขนาดประตู 7 ชั่วตีน นอกจากนี้ในตำราลำดับที่ 8 ยังมี
การกำหนดความสูงของประตูไว้ที่ 2 ศอก
ประตูกุฎิ
ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 7 มีการกำหนดขนาด
ประตูชานบันไดไว้ที่ 5 ชั้นตีน
ประตูเรือนพราหมณ์ ผู้ วิ จั ย พบ 1 ข้ อ มู ล ปรากฏในตำราลำดั บ ที่ 7 มี ก าร
กำหนดขนาดประตูไว้ที่ 5 ชั้นตีน
ประตูราษฎร ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 7 มีการกำหนดขนาด
ประตูไว้ที่ 3 ชั้นตีน
ประตูมัทราช ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 7 และลำดับที่ 8 มีการ
กำหนดขนาดประตู 3 ชั่วตีน
ประตูเทพ
ผู้วิจัยพบ 2 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 7 และลำดับที่ 8 มีการ
กำหนดขนาดประตู 2 ชั่วตีนกึ่ง
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11.บันได ผู้วิจัยพบข้อมูลเกี่ยวกับ บันไดในตำราปลูกเรือนทั้งสิ้น 9 เล่ม โดยมีเนื้อหาที่
พบทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้
ตารางที่ 96 ตารางจำแนกเนื้อหา บันได
เนื้อหาที่พบ
ตำราลำดับที่
5
6
7
8
10
14
16
19
20
ขนาดบันได




พาดบันไดตามทิศ 





โฉลกพาดบันได

เจาะบันได



เศษตีนบันได

11.1 ขนาดบันได
เป็นการบอกลักษณะความยาวของบันไดพร้อมบอกลักษณะดีและไม่ดีของบันได ผู้วิจัย
พบ 4 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ถ้าจะทำกระไดให้ยาวกว่ากันข้างหนึ่ง
3
ถ้ายาว 5 นิ้วจะสวัสดีแล

ถ้ายาว 2 นิ้วจะมีบุญ
ถ้ายาว 4 นิ้วจะมั่งมีเงินทอง
ถ้ายาว 6 นิ้วจะฉิบหายอย่าทำเลย
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)

สิทธิการิยะ ถ้าจะทำการกระไดขึ้นเรือนแลให้หัวกระไดยาวกว่าแม่กระได
วัด 1 ยาวแต่นิ้วหนึง่ จะตาย มิดีแล
ยาวกว่าสองนิ้วจะมีลูกหลาน
ยาวกว่า 3 นิ้วจะได้วัวควายแล
ยาวกว่า 4 นิ้วจะได้เงินทองมากแล
ยาวกว่า 6 นิ้วจะฉิบหาย มิดีแล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)
(ตำรา)ทำบันไดไว้________ข้าง ให้ยาว (ยาว)นิ้ว 1 มิดี ต้องหนีเหย้าเรือน
ยาว 2 นิ้วดี มีลูกหญิงชาย
ยาว 3 นิ้วดี มิรู้จน วัวควายช้างม้ามาก
ยาว 4 นิ้วดีมี_______มีผู้สิ่งสิน
(นอกนั้น) มิดี จะตาย
ตำราลำดับที่ 16 (529 มัด 46 ตำราปลูกเรือน)
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สิทธิการิยะ ถ้าจะตัดแม่บันได ยาวกว่ากันนิ้ว 1 มิดี
2, 3, 4, 5 นิ้วดีแล
ถ้ายาว 6 นิ้วมิดจี ะตายแล
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1ตำราขึ้นเรือนใหม่)

จากข้อมูลที่ปรากฏสามารถสรุปเนื้อหาได้ ดังนี้
ตารางที่ 97 ตารางสรุปเนื้อหาขนาดบันได
ตำราลำดับที่
ขนาดและลักษณะของบันได
1 นิ้ว
2 นิ้ว
3 นิ้ว
4 นิ้ว
5 นิ้ว
8
ไม่ปรากฏ
ดี
ไม่ปรากฏ
ดี
ดี
10
ไม่ดี
ดี
ดี
ดี
ไม่ปรากฏ
16
ไม่ดี
ดี
ดี
ดี
ไม่ดี
19
ไม่ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

6 นิ้ว
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ปรากฏ
ไม่ดี

จากข้อมูลทั้ง 4 ข้อมูล จะเห็นว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการระบุ
ความยาวของบั น ไดตั้งแต่ 1 นิ้ ว ถึง 6 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว ถึง 5 นิ้ว มีการบอกลักษณะที่ดีและไม่ดีใน
ลักษณะเดียวกัน ได้แก่
บันไดมีความยาว 1 นิ้ว มีลักษณะที่ไม่ดี ทำให้เกิดอันตรายกับเจ้าของเรือน
บันไดมีความยาว 2 นิ้ว มีลักษณะที่ดี เป็นมงคลแก่เจ้าของเรือน
บันไดมีความยาว 3 นิ้ว มีลักษณะที่ดี เป็นมงคลแก่เจ้าของเรือน ไม่ปรากฏข้อมูล
ในตำราลำดับที่ 8
บันไดมีความยาว 4 นิ้ว มีลักษณะที่ดี เป็นมงคลแก่เจ้าของเรือน
บันไดมีความยาว 5 นิ้ว มีลักษณะที่ดี เป็นมงคลแก่เจ้าของเรือน พบในตำราลำดับ
ที่ 8 และตำราลำดับที่ 19 นอกจากนี้ยังพบว่ามีลักษณะที่ไม่ดี ทำให้เกิดอันตรายกับเจ้าของเรือน พบ
ในตำราลำดับที่ 16 และไม่ปรากฏข้อมูลในตำราลำดับที่ 10
บันไดมีความยาวมากกว่า 5 นิ้ว หรือ 6 นิ้ว มีลักษณะที่ไม่ดี ทำให้เกิดอันตรายกับ
เจ้าของเรือน พบในตำราลำดับที่ 8, ลำดับที่ 10 และลำดับที่ 19 ไม่ปรากฏข้อมูลในตำราลำดับที่ 16
11.2 พาดบันไดตามทิศ
การพาดบั น ไดตามทิศเป็ นการระบุทิ ศทางการตั้งหรือพาดบันไดเรือนพร้อมกับบอก
ลักษณะสิ่งของที่จะนำขึ้นเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคลของเจ้าเรือน ผู้วิจัยพบ 6 ข้อมูล ดังเนื้อหา
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อนึ่งพาดกระได
หนบูรพาเอาพระเจ้าขึ้นก่อน
หนทักษิณเอาแมวแลเชือกขึ้นก่อน
หนอุดรให้ผู้หญิง ทั่ง ทอง ขึ้นก่อน
หนพายัพเอาน้ำนมวัวขึ้นก่อน
หนอี สานเอาผ้ าขาวขึ้นก่อน รดน้ ำนมวัวด้ วย พาดกลางเรือน เอาเหล้าแล
งาช้างขึ้นก่อนดีวิเศษแล
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
สิทธิการิยะถ้าจะแลดูที่ตั้งหัวกระไดเรือนขึ้นแล
ถ้าแลตั้งบูรพาเอาพระภควาขึ้นก่อนมีเดช
ถ้าหนทักษิณให้เอาแมวขึ้นก่อนแล้วเอาเชือกวัวขึ้นตามมีลาภนักหนา
ถ้าตั้งหนหรดีให้เอาผู้แก่ศีลขึ้นก่อนแล้วเอาข้าวเปลือกแลน้ำขึ้นตามดีแล
ถ้าตั้งหนอุดรท่านให้ผู้หญิงมีครรภ์ขึ้นก่อนดีนักแล
ถ้าตั้งพายัพท่านให้เอานมวัวขึ้นก่อนแล้วจึงเอาปลาย่างขึ้นตามดีหนักแล
ถ้าข้างอีสานให้เอาน้ำนมวัวแลของหอมขึ้นก่อนแลเอาเกลือขึ้นกลางแล้ว เอา
งาช้างหาหญ้าแพรกขึ้น ถ้าแม้นมีทุกข์โศกเศร้าความหายสิ้นแล
ตำราลำดับที่ 6 (53 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
ถ้าจะพาดบันไดข้างบูรพาเอาเงินทองขึ้นก่อน
พาดข้างอุดรให้เอาทองขึ้นก่อนจึงจะดีแล
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)
โฉลกพาดบันไดแล
ถ้าจะพาดบันไดข้างบูรพา เอาเงินทองขึ้นก่อน
ถ้าพาดข้างอุดรให้เอาทองขึ้นก่อนจึงดีแล
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)
สิทธิการิยะถ้าพาดข้างหนบูรพา บันไดนางพระยา
ถ้าพาดข้างทิศทักษิณบันไดมนตรี
ถ้าพาดข้างทิศอุดรบันไดพ่อค้า
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ถ้าพาดข้างทิศประจิม บันไดพระมหากษัตริย์
ตำราลำดับที่ 19 (846 มัด 1 ตำราขึ้นเรือนใหม่)
สิทธิการิยะ ถ้าพาดบันไดหนบูรพา เอาผ้าผ่อนเงินทองขึ้นไว้ก่อน
ถ้าพาดบันไดหนอุดรเอาทองขึ้นไว้ก่อนจึงจะดีแล
ถ้าพาดบันไดหนพายัพ เอาแมวขึ้นไว้ก่อน
ตำราลำดับที่ 20 (848 มัด 1 ตำราปลูกเรือน)

จากเนื้อหา ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้
ตารางที่ 98 ตารางสรุปเนื้อหาทิศที่ตั้งบันได
ทิศ
ตำราลำดับที่/ของที่นำขึ้นเรือน
5
6
7
14
19
บูรพา - พระเจ้า - พระภควา - เงิน
- เงิน
บันไดนาง
(พระเจ้า) - ทอง
- ทอง
พระยา
ทักษิณ
หรดี

อุดร

พายัพ
อีสาน

- แมว
- แมว
- เชือก
- เชือกวัว
-ไม่ปรากฏ - ผู้แก่ศีล
- ข้าวเปลือก
- น้ำ
- ผู้หญิง
- ผู้หญิงมี
- ทั่ง
ครรภ์
- ทอง
- นมวัว
- นมวัว
- ปลาย่าง
- ผ้าขาวรด - น้ำนมวัว
น้ำนมวัว
- ของหอม
พาดกลาง - เกลือ
เรือน
- งาช้าง
- เหล้า
- หญ้าแพรก
-งาช้าง

-ไม่ปรากฏ- -ไม่ปรากฏ-

- ผ้า
- เงิน
- ทอง
บันไดมนตรี -ไม่ปรากฏ-

-ไม่ปรากฏ- -ไม่ปรากฏ- -ไม่ปรากฏ-

- ทอง

- ทอง

20

-ไม่ปรากฏ-

บันไดพ่อค้า - ทอง

-ไม่ปรากฏ- -ไม่ปรากฏ- -ไม่ปรากฏ-

- แมว

-ไม่ปรากฏ- -ไม่ปรากฏ- -ไม่ปรากฏ-

-ไม่ปรากฏ-
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ตารางที่ 98 ตารางสรุปเนื้อหาทิศที่ตั้งบันได (ต่อ)
ทิศ
ตำราลำดับที่/ของที่นำขึ้นเรือน
5
6
7
14
ประจิม -ไม่ปรากฏ- -ไม่ปรากฏ- -ไม่ปรากฏ- -ไม่ปรากฏ-

19
บันได
พระมหา
กษัตริย์

20
-ไม่ปรากฏ-

จากตารางสรุปเนื้อหาจะเห็นได้ว่าตำราทั้ง 6 ลำดับมีการระบุถึงสิ่งของในการนำไปไว้
บนเรือนตามทิศที่ตั้งหรือพาดบันได ตำราแต่ละลำดับมีการระบุสิ่งของที่แตกต่างกัน ยกเว้นตำรา
ลำดับที่ 19 ที่มีลักษณะเนื้อหาแตกต่างจากตำราในลำดับอื่น โดยบอกชื่อลักษณะของบันไดที่พาด
หรือตั้งตามทิศ แทนที่จะเป็นการระบุสิ่งของ
11.3 โฉลกพาดบันได
โฉลกพาดบันไดมีเนื้อหาเป็นคาถาอักษรขอมไทย ภาษาบาลี แสดงทิศที่ตั้งบันไดพร้อม
บอกลักษณะ ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ดังเนื้อหา
ปูรมทิสฺสามหาราชา ทกฺขิทิสฺสาพหูถนา ปจฺฉิมฺมทิสฺสามหาเจารา
อุตฺตรทิสฺสามหาเสนา โฉลกพาดบันไดแล
ตำราลำดับที่ 7 (65 มัด 7 ตำราปลูกเรือน)

11.4 เจาะบันได
การเจาะบันไดมีเนื้อหาเกี่ยวกับขนาดในการเจาะบันไดพร้อมบอกลักษณะที่ดีและไม่ดี
ตามที่ตำรากำหนด ผู้วิจัยพบ 3 ข้อมูล ดังเนื้อหา
อันนี้โฉลกเจาะแม่กระได เอา(แวน)นานอยู่ ใหญ่เท่าใดให้วัดหน้า(แวน)หักเป็น
ส่วน วัดขึ้นไปหาส่วนถึงหลังลูกกระไดตั้งตนเอาเดือนดับ ตับใหม่ส ามไร่คูณตาย ไข้มิรู้
วาย วัวควายเต็มคอก ขี้ครอกเต็มเรือน เป็นหลังลูกกระได จึงวัดสืบขึ้นไปตามเรือนต่ำ
แลสูง ถ้าเรือนต่ำทำแต่ 5 คัน แลด้วยล้วนเหมือนกันทุกคัน อยู่สุขสำราญทุกเมื่อแล ขื่อ
7 ศอก 10 คืบ 11 นิ้ว ยาว 4 วา 2 ศอก 1 คืบ 4 นิ้ว เดี่ยว 4 ศอก 11 นิ้ว)
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน)
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เมื่อจะเจาะเสาและเจาะกระไดให้ว่าคาถาดุจเดียวกัน โอมไชยะๆ สัสดีหวา
โหมมนตร์นี้ปัดตีนเสาหายจังไรแล
ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ)
อันนี้เจาะกระไดแล 2 นิ้ว 3 นิ้ว 4 นิ้ว 5 นิ้ว ดีแล 1 นิ้ว 6 นิ้ว 7 นิ้ว ร้าย มิดี
แล
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

จากข้ อมู ล จะเห็ น ได้ ว่าเนื้ อหาการเจาะบั น ไดของตำราทั้ ง 3 ลำดั บ นั้ น ไม่ เหมือ นกั น
โดยเฉพาะในตำราลำดับที่ 10 มีลักษณะการอธิบายการเจาะบันไดอย่างชัดเจน ในขณะที่ตำราลำดับ
ที่ 5 มีการกำหนดโฉลกเจาะเสา ขนาดของส่วนประกอบเรือนอื่น ๆ (ขื่อและเดี่ยว) และตำราลำดับที่
8 มีการบอกเพียงโฉลกเจาะเสาเท่านั้น
11.5 เศษตีนบันได
เศษตีนบันไดมีเนื้อหาเกี่ยวกับการไว้เศษบันไดโดยแบ่งออกเป็นส่วน ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล
ดังนี้
สิทธิการิยะ ถ้าจะไว้เศษตีนกระได
ส่วน 1 มิดี
ส่วน 2 มิดี
4 ส่วนดี
เดือนดับ ส่วน 1 มิดี ตับไม้
ส่วน 2 มิดี วัวควายเต็มคอก
ส่วน 3 ดี ข้าครอกเต็มถุน
ส่วน 4 ดี บุญจนเท่า
ส่วน 5 ดี ถือไม้เท้ายอดทอง
ส่วน 6 ดี
ตำราลำดับที่ 10 (83 มัด 8 ตำราปลูกเรือนและแผนที่)

จากเนื้อหาที่ปรากฏ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่ามีการแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือการไว้
เศษบันไดในการสร้างบันไดเดือนขึ้นหรือวันข้างขึ้น คือ ส่วน 1 (1ส่วน), ส่วน 2 (2 ส่วน) และ 4 ส่วน
และส่วนที่ 2 คือการไว้เศษบันไดในการสร้างบันไดเดือนดับหรือวันข้างแรม
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12.รั้ว ผู้วิจัยพบข้อมูลเกี่ยวกับ รั้วในตำราปลูกเรือนทั้งสิ้ น 1 เล่ ม โดยมีเนื้อหาที่พบ
ทั้งหมด 1 เรื่อง คือ เสกตอกผูกรั้วกันโจร เป็นการเสกตอกโดยกล่าวคาถากำกับตั้งแต่การตัดไม้ทำ
ตอกผูกรั้ว จนถึงกล่าวคาถากำกับเพื่อผูกรั้วและบิดตอก ท้ายที่สุดจะเป็นการเสกทรายโปรยรอบบ้าน
เป็นการจบพิธี ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 14 ดังนี้
เสกตอก 3 คาบเสกตอกผูกรั้วกันโจร เมื่อจะตัดไม้ให้เอาไม้ทีเอนไปตะวันออก
เมื่อจะตัดให้ว่าคาถานี้ วันออก นเมาตสฺส เมื่อจะตอกให้เอา....ว่ากว่าจะแล้ว เมื่อจะผูก
ตอกให้ว่าพระคาถานี้ พุทฺทํปํจกฺขุ ธมฺมํปํจกฺขุ สํคํปํจกฺขุ ว่ากว่าจะบิดตอกแล้วให้เสก
ทรายโปรยรอบบ้าน
ตำราลำดับที่ 14 (482 มัด 44 ตำราปลูกเรือนและตำราโหราศาสตร์)

13.กลอน ผู้วิจัยพบข้อมูลเกี่ยวกับกลอนในตำราปลูกเรือนทั้งสิ้น 1 เล่ม โดยมีเนื้อหาที่
พบทั้งหมด 1 เรื่อง คือ การตัดกลอน เป็นการวัดขนาดระยะห่างของการตัดกลอนให้พ้นออกจากขื่อ
และแปเรือนโดยกำหนดมาตราส่วนเป็นองคุลี พร้อมทั้งบอกลักษณะที่ดีและไม่ดีประกอบเพื่อความ
เป็นสิริมงคลของเจ้าของเรือน ผู้วิจัยพบ 1 ข้อมูล ปรากฏในตำราลำดับที่ 2 ดังนี้
ถ้าจะตัดกลอนเล่าพ้นคือแปออกไปองคุลีหนึ่ง เจ้าเรือนจะตายก่อนมิดี
ถ้า 2, 3, 4, 5, 6 องคุลีจึงจะเกิดสวัสดีแล
ตำราลำดับที่ 2 (40 มัด 4 ตำราปลูกเรือน)

14.ยันต์ มีความหมายว่า ตารางหรือลายเส้นเป็นตัวเลข อักขระ หรือรูปภาพที่เขียน สัก
หรือแกะสลักลงบนแผ่นผ้า ผิวหนัง ไม้ โลหะ เป็นต้น ถือว่าเป็นของขลัง เช่น ยันต์ตรีนิสิงเห ยันต์พระ
เจ้า 5 พระองค์ เรียกเสื้อหรือผ้าที่มีลวดลายเช่นนั้นว่า เสื้อยันต์ ผ้ายันต์ เรียกกิริยาที่ท ำเช่นนั้นว่า
ลงเลขยันต์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 945)
คำว่า ยั นต์ เพี้ยนมาจากคำว่า “ยัญ ญ์” ซึ่งเป็นภาษาบาลี แปลว่า สิ่งที่มนุษย์พึงเซ่น
สรวงบู ชาให้ มีความสุ ขความเจริญ กลายเป็นคำว่า ยันต์ หมายถึงรอยเส้นที่ขีดขวางไปมาสาหรับ
ลงคาถา (เทพย์ สาริกบุตร, 2501: 1-3)
ยั น ต์ ในประเทศไทยนิ ยมใช้ยัน ต์โดยเขียนเป็ นตั วอั กษร มักปรากฏการใช้อัก ษรขอม
เพราะถือว่าเป็นอักษรที่ใช้ในด้านพุทธศาสนามาแต่เดิม (เทพย์ สาริกบุตร, 2501: 1) และถือว่าเส้น
ยันต์นั้นเปรียบเสมือนสายรกของพระพุทธเจ้า (เทพย์ สาริกบุตร, 2501: 1-3) ส่วนอักขระที่ใช้เขียน
ยันต์นั้นก็คือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง (เทพย์ สาริกบุตร, 2501: 1-3) สามารถแบ่งลักษณะของยันต์ได้ 4
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ลักษณะ (อมร ศรีพจนารถ, 2539: 15420) คือ ยันต์รูปภาพ, ยันต์รูปสี่เหลี่ยมหรือสี่มุม, ยันต์รูป
สามเหลี่ยมหรือสามมุม และยันต์รูปวงกลม
สำหรับยันต์ที่พบในตำราปลูกเรือนมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ
องค์ประกอบยันต์ส่วนที่เป็นรูปภาพ เรียกว่ารูปโครงยันต์หรือเรือนยันต์ มีลักษณะเป็น
ช่องที่ขีดแบ่งไว้ โครงยันต์มักมีรูปทรงเป็นทรงเรขาคณิต เช่น เรือนยันต์วงกลม เรือนยันต์สามเหลี่ยม
เรือนยันต์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือรูปหลายเหลี่ยมผสมกัน เอก นาครธรรพ, 2560:
25) ซึ่งองค์ประกอบของลายเส้นยันต์ต่าง ๆ นั้นมีความหมายในตัวเอง เส้นที่โยงไปในยันต์ หมายถึง
“สายรกของพระพุทธเจ้า” เส้นที่ตัดไปมาเพื่อแบ่งช่องในยันต์คือ “อัฏฐิของพระพุทธเจ้า” โครงยันต์
รูปสามเหลี่ยมหมายถึงพระไตรสรณะคมน์ โครงยันต์รูป 4 เหลี่ยม หมายถึงธาตุ 4 ยันต์วงกลมคล้าย
รูปไข่คือพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า รูปองค์พระคือรูปกายของพระพุทธเจ้า เครื่ องหมายสูญคือความ
ดับกิเลส (อาจารย์ญาณโชติ, 2539: 71-73)
องค์ประกอบของรูปยันต์ส่วนที่เป็นอักขระและตัวเลขในยันต์ อักษรในยันต์ที่พบใน
ตำราปลูกเรือนส่วนมากเป็นอักษรขอมไทย ภาษาบาลี พร้อมทั้งปรากฏตัวเลขในยันต์ โดยยันต์บาง
ประเภทปรากฏเฉพาะตัวเรื อนยัน ต์และเลขยันต์ บางประเภทปรากฏทั้งอักขระและตัวเลข หรือ
ปรากฏควบคู่กัน
สำหรับยันต์ที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน ผู้วิจัยพบรูปยันต์ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเรือนใน
ตำราปลูกเรือนทั้งหมด 6 ลำดับ ดังนี้
ตำราลำดับที่ 1 (375 ตำราเลขยันต์คาถาอาคม) เป็นตำราที่ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูก
เรือน พบเพียงแค่ภาพยันต์เท่านั้น ปรากฏยันต์ดังนี้

ภาพที่ 32 ยันต์ใส่หัวนอน

ภาพที่ 33 ยันต์ใส่หัวนอน
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ภาพที่ 34 ยันต์ใส่ปลายตีน

ภาพที่ 35 ยันต์ใส่ปลายตีน

ภาพที่ 36 ยันต์ปิดเสาแรก

ภาพที่ 37 ยันต์ใส่ปลายเสาแรก

ภาพที่ 38 ยันต์กันผี ใส่เสา

ภาพที่ 39 ยันต์ใส่ก้นหลุมทุกหลุม
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ภาพที่ 40 ยันต์ปิดหัวท้าย

ภาพที่ 41 ยันต์ปิดกลาง

ภาพที่ 42 ยันต์นกคุ้ม กันไฟ

ภาพที่ 43 ยันต์หัวใจอิติปิโส กันไฟ

ตำราลำดับที่ 3 (44 มัด 4 ตำราปลูกเรือน) ผู้วิจัยพบภาพยันต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
การบูชากรุงภาลี ดังนี้

ภาพที่ 44 ยันต์เขียนใส่ไส้เทียนถวายกรุงภาลี
ระบุเดือนขึ้นหงายบัตรพลีขึ้น เดือนแรมคว่ำบัตรพลีลง
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ภาพที่ 45 บัตรพระกรุงภาลี

ภาพที่ 46 ยันต์ตรากรุงภาลี

ตำราลำดับที่ 4 (49 มัด 5 ตำราปลูกเรือน) ผู้วิจัยพบภาพยันต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
การปลูกเรือน ดังนี้

ภาพที่ 47 ยันต์นกคุ้ม กันไฟ

ภาพที่ 48 ยันต์คู่ ใส่เสาห้อง

ภาพที่ 49 ยันต์คู่ ใส่เสาแรก
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ภาพที่ 50 ยันต์คู่ ใส่เสาพระ

ภาพที่ 51 ยันต์คู่ ใส่เสาขวัญ

ภาพที่ 52 ยันต์ใส่เสาขวัญ

ภาพที่ 53 ยันต์ใส่เสาห้อง

ภาพที่ 54 ยันต์ใส่ต้นเสา
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ภาพที่ 55 ยันต์ใส่เสาแรก

ภาพที่ 56 ยันต์ใส่ดั้ง

ภาพที่ 57 ยันต์ใส่ใบดั้งจั่ว

ภาพที่ 58 ยันต์ใส่ดั้งทิศประจิม

ภาพที่ 59 ยันต์ใส่ดั้งสุด

ภาพที่ 60 ยันต์ใส่ดั้งกางเขน
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ภาพที่ 61 ยันต์ใส่ประตู กันขโมย
ตำราลำดับที่ 5 (50 มัด 5 ตำราปลูกเรือน) ผู้วิจัยพบภาพยันต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
การปลูกเรือน ดังนี้

ภาพที่ 62 ยันต์ใส่ต้นเสากันเพชรพญาธร

ภาพที่ 63 ยันต์กันเพชรพญาธร

ตำราลำดับที่ 8 (81 มัด 8 คัมภีร์เหนือ) ผู้วิจัยพบภาพยันต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการ
ปลูกเรือน ดังนี้

ภาพที่ 64 ยันต์ใส่ต้นเสา

ภาพที่ 65 ยันต์ใส่หลังคา
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ภาพที่ 66 ยันต์ปิดฝาเรือน

ภาพที่ 67 ยันต์ใส่ดั้ง

ภาพที่ 68 ยันต์ใส่ดั้งกลาง

ภาพที่ 69 ยันต์ใส่ดั้งหัวเรือน

ภาพที่ 70 ยันต์ใส่ดั้งท้ายเรือน

ภาพที่ 71 ยันต์ใส่ที่นอน
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ภาพที่ 72 ยันต์ใส่หน้าต่าง

ภาพที่ 73 ยันต์ใส่หมอน

ภาพที่ 74 ยันต์ใส่รอด

ภาพที่ 75 ยันต์ใส่เสาระเบียง

ภาพที่ 76 ยันต์ใส่ต้นเสา

ภาพที่ 77 ยันต์ใส่ฝาเรือน
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ภาพที่ 78 ยันต์ใส่หัวหมอน (หัวนอน)

ภาพที่ 79 ยันต์คู่ กันผี

ภาพที่ 80 ยันต์ใส่หัวเสา
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ตำราลำดับที่ 18 (547 มัด 47 ตำราปลูกบ้านปลูกเรือน) ผู้วิจัยพบภาพยันต์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการปลูกเรือน ดังนี้

ภาพที่ 81 ยันต์ใส่ขื่อ

ภาพที่ 82 ยันต์ใส่ดั้ง

ภาพที่ 83 ยันต์ใส่ขื่อ
ภาพที่ 84 ยันต์ใส่ดั้ง
จากข้อมูลภาพยันต์ที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน 6 ลำดับ ผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มยันต์ที่
ใช้ในการปลูกเรือนได้ 2 กลุ่ม คือ ยันต์ที่กำหนดให้ติดกับส่วนประกอบของเรือนโดยตรง มีการระบุ
หน้าที่ของยันต์อย่างชัดเจนจากชื่อยันต์ที่ตำรากำหนด เช่น ยันต์ใส่หัวนอน (ภาพที่ 32,33), ยันต์ใส่ขื่อ
(ภาพที่ 81, 83), ยันต์ใส่ดั้ง (ภาพที่ 82, 84) ยันต์ปิดเสาต่าง ๆ (ภาพที่ 36, 48) เป็นต้น และยันต์ที่
ไม่ได้กำหนดให้ติดกับส่วนประกอบของเรือนโดยตรงแต่ระบุหน้าที่ของยันต์อย่างชัดเจน เช่น ยันต์
นกคุ่มกันไฟ (ภาพที่ 42, 47), ยันต์หัวใจอิติปิโสกันไฟ (ภาพที่43), ยันต์ใช้ในการบูชากรุงภาลี (ภาพที่
44-46), ยันต์กันผี (ภาพที่ 38, 49) ยันต์กันเพชรพญาธร (ภาพที่ 62-63)
ด้านความเชื่อเกี่ยวกับยันต์ ความเชื่อเรื่องยันต์เป็นความเชื่อที่มีมานานและไม่อาจระบุ
ว่าเป็นความชื่อของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง และมีการผสมผสานระหว่างความเชื่อที่เป็นความเชื่อดั้งเดิม
ในสังคมประกอบกับ อิทธิพลด้านศาสนาซึ่งอาจมีรากฐานมาจากความเชื่อด้านเวทมนต์คาถาที่มีการ

287
บัญญัติขึ้นตามอักขระของแต่ละชนชาติ เช่น ยันต์ที่ปรากฏในชนชาติอาหรับนิยมใช้ตัวเลขบรรจุลงใน
ยันต์โดยถือว่าเป็นเกณฑ์กำลังของดวงดาวที่มีความคล้ายคลึงกับยันต์ในศาสนาฮินดู (เทพย์ สาริกบุตร
, 2508: 1)
สำหรับ ความเชื่อเกี่ยวกับยัน ต์ที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนอย่างชัดเจนทั้ง 2 กลุ่ ม คือ
ความเชื่อด้านพุทธศาสนา โดยยันต์ที่กำหนดให้ติดกับส่วนประกอบของเรือนโดยตรงนั้นเป็นยันต์ที่
ปรากฏหมายเลขอยู่ ในยั น ต์ ซึ่ ง หมายเลขแต่ ล ะเลขนั้ น เปรี ย บเสมื อ นกั บ ตั ว แทนคำสอนของ
พระพุทธเจ้า หรือแทนคุณของพุทธศาสนา แสดงถึงอิทธิพลความเชื่อด้านพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
และมีความเชื่อพื้นบ้านคือความเชื่อด้านภูตผีเข้ามาเกี่ยวข้องในยันต์กันผี
อังคาร ปัญญาศิลป์ (2537: 98-101) ได้รวบรวมความหมายของหมายเลขแต่ละเลขที่
ปรากฏในยันต์ พร้อมทั้งกล่าวว่าความหมายของหมายเลขอาจแตกต่างกันไปตามอาจารย์แต่ละท่าน
ได้เช่นเดียวกัน สำหรับความหมายของหมายเลขที่ปรากฏในยันต์ มีดังนี้
หมายเลข 1 หมายถึง คุณแห่งนิพพาน
หมายเลข 3 หมายถึง คุณแห่งพระรัตนตรัย
หมายเลข 4 หมายถึง คุณแห่งมรรคผล 4, พรหมวิหาร, 4
และคุณแห่งพระฤาษีกัสสป
หมายเลข 5 หมายถึง คุณแห่งศีล 5
หมายเลข 6 หมายถึง คุณแห่งพระเพลิงและพระอาทิตย์
หมายเลข 7 หมายถึง คุณแห่งพระพาย
หมายเลข 8 หมายถึง คุณแห่งพระกรรมฐาน, ศีล 8 และคุณพระอังคาร
หมายเลข 9 หมายถึง คุณแห่งมรรค 4, ผล 4, นิพพาน 1 และคุณพระเกตุ
หมายเลข 10 หมายถึง คุณแห่งครูบาอาจารย์, การรักษาศีล 10, คุณอากาศ
และคุณแห่งพระเสาร์
หมายเลข 12 หมายถึง คุณแห่งพระราหู, พระมารดา และคุณพระคงคา
หมายเลข 14 หมายถึง คุณแห่งพระสังฆเจ้า
หมายเลข 15 หมายถึง คุณแห่งพระจันทร์
หมายเลข 17 หมายถึง คุณแห่งพระพุทธ
หมายเลข 19 หมายถึง คุณแห่งพระพุธ
หมายเลข 21 หมายถึง คุณแห่งบิดา, พระธรณี และคุณพระศุกร์
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หมายเลข 38 หมายถึง คุณแห่งพระธรรมเจ้า
หมายเลข 39 หมายถึง คุณแห่งแม่โพสพ
หมายเลข 41 หมายถึง คุณแห่งอักขระ
หมายเลข 56 หมายถึง คุณแห่งพระพุทธเจ้า
หมายเลข 227 หมายถึง คุณแห่งศีล 227 ข้อ
สำหรับความเชื่อที่ปรากฏยันต์ที่ไม่ได้กำหนดให้ติดกับส่วนประกอบของเรือนโดยตรงแต่
ระบุหน้าที่ของยันต์อย่างชัดเจน ปรากฏความเชื่อด้านพุทธศาสนาอย่างชัดเจนและมีลักษณะของยันต์
ที่ชี้เฉพาะที่สุด คือ ยันต์กันเพชรพญาธร ปรากฏในรูปภาพที่ 62 และภาพที่ 63 และยันต์นกคุ้มหรื อ
ยันต์นกคุ่ม ปรากฏในรูปภาพที่ 42, 43 และภาพที่ 47 ดังนี้
ยันต์กันเพชรพญาธร
เพชรพญาธร หรื อ พิ ท ยาธร พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานให้ ค วามหมายว่ า
อมนุษย์พวกหนึ่ง มีฐานะตํ่ากว่าเทวดา เชื่อว่ามีวิชากายสิทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ อยู่ใน
ภูเขาหิมาลัย มีหน้าที่ปฏิบัติรับใช้พระศิวะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 835) เพชรพญาธรปรากฏชื่อ
เรียกหลายชื่อ อาจเรียกว่าพิทยาธร, วิทยาธร หรือ วิชาธร ก็ได้
เพชรพญาธรคือผู้ที่สำเร็จวิชาและทรงความรู้วิเศษ มีอ ยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ เพชร
พญาธรโดยกำเนิดและเพชรพญาธรที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียรหรือบำเพ็ญศีลภาวนา เป็นฤาษีที่ละทิ้ง
ทรัพย์สมบัติทางโลกเพื่อออกบำเพ็ญเพียรอยู่ตามป่าหิมพานต์ เรียกว่า นักสิทธิ์ และบำเพ็ญเพียรจน
สามารถบรรลุวิชาพิเศษทำให้มีอิทธิฤทธิ์วิเศษ เหาะเหิน เดินอากาศได้ด้วยอำนาจจิตหรือด้วยวัตถุที่มี
ฤทธิ์เดช เช่น แก้วกายสิทธิ์ พระขรรค์หรือดาบวิเศษ เพชรพญาธรสามารถเข้าสังคมได้ทั้งสังคมมนุษย์
และสังคมเทวดา สามารถเดินทางไปเข้าเฝ้าพระอิศวร ณ เขาไกรลาสได้ จึงทำให้เพชรพญาธรอยู่ใน
สถานะของครึ่งคนครึ่งเทวดา (มนต์ เมืองใต้, 2505: 47-48)
เพชรพญาธรมีฤทธิ์เดชทางด้านความเป็นมหาเสน่ห์เพราะลักษณะนิสัยของเพชรพญาธร
ที่มีนิสัยเจ้าสำราญ มักง่าย และชอบลักลอบมีสัมพันธ์กับหญิงที่มีสามีแล้ว โดยมักลักลอบเหาะเข้าไป
ทางหน้ าต่ า งห้ อ งของหญิ งที่ ต นหมายตาในเวลากลางคื น แล้ ว ใช้ ม นตร์ส ะกด * ลั ก ษณะนิ สั ย และ
พฤติกรรมของเพชรพญาธรปรากฏอย่างชัดเจนในปัพพชิตวิเหฐกชาดก ว่าด้วยกราบไหว้ผู้ควรกราบ
ไหว้ มีเนื้อหาดังนี้
ไตรศิระ, วิทยาธร (Vidyadhara), เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2564, เข้าถึงได้จาก
https://himavanta.maggang.com/วิทยาธรvidyadhara
*
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ในอดีต พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์ เสวยชาติเป็น
ท้าวสักกะ มีวิชาธร*คนหนึ่งร่ายเวทย์มนต์แล้วเข้าไปในห้องของพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี
แล้วกระทำการข่มขืนล่วงเกิดพระอัครมเหสี. พระนางจึงเสด็จเฝ้าพระราชาและทูลว่ามีชายคนหนึ่งเข้า
มาในห้องของตนในเวลาเที่ยงคืนและได้ข่มขืนตน แต่ตนได้ทำเครื่องหมายเพื่อให้ติดตามชายคนนั้นได้
โดยง่ายด้ว ยการนำนิ้ วทั้ ง 5 ของตนจุ่ม ชาดและป้ ายไปที่ บริเวณกลางหลั งของชายผู้ นั้น พระเจ้า
พรหมทัตจึงสั่งให้บริวารตามหาชายที่มีรอยชาดบนหลัง
ในขณะที่วิชาธรเมื่อได้ทำอนาจารต่อพระอัครมเหสีในเวลากลางคืนแล้ว ในเวลากลางวัน
ก็ได้ทำการยืนขาเดียวบูชาพระอาทิตย์อยู่ที่สุสาน บริวารของพระเจ้าพรหมทัตเมื่อพบแล้ว จึงพากัน
ล้อมวิทยาธรไว้ แต่วิทยาธรก็ได้ร่ายมนต์เหาะหนีไป
เมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้ทราบว่าวิชาธรได้เหาะหนีไปก็รู้สึกโกรธแค้นและคิดว่า กลางคืน
วิชาธรทำอนาจาร แต่เวลากลางวันอยู่ ในเพศบรรพชิต จึงสั่งให้ตีกลองประกาศให้บรรพชิตทั้งหมด
ออกจากอาณาจักรของตน ทำให้ประชาชนในอาณาจักรไม่ได้รับคำสั่งสอนจากบรรพชิต ละเลยทาน
และไม่นับถือศีลอีกต่อไป เมื่อสิ้นชีวิตจึงทำให้เกิดในนรก ไม่มีใครขึ้นสวรรค์
ท้าวสักกะเมื่อไม่ทรงเห็นเทพบุตรใหม่ จึงทรงรำลึกว่า มีเหตุอะไร แล้วก็ทรงทราบว่า
พระเจ้าพาราณสีทรงพิโรธเพราะวิชาธรและได้บรรพชิตออกจากอาณาจักรเพราะเข้าใจผิด จึงทรงดำริ
ว่า ไม่มีใครจะสามารถทำให้พระเจ้าพรหมทัตเข้าใจได้ถูกต้องและเป็นที่พึ่งของพระเจ้าพรหมทัตและ
ประชาชนยกเว้นพระองค์เพียงพระองค์เดียว ท้าวสักกะจึงเสด็จไปยังสำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้าที่
ภู เขานั น ทมู ล กะ แล้ ว จึ งนิ ม นต์ ปั จเจกพุ ท ธเจ้ าผู้ เฒ่ าองค์ ห นึ่ ง ให้ ไปกั บ ตนเพื่ อ ให้ ราษฎรเลื่ อ มใส
หลั งจากนั้ นท้าวสักกะรับ เอาบาตรและจีวรของพระปัจเจกพุทธเจ้า และให้ พระปัจเจกพุทธเจ้า อยู่
ด้านหน้ า ส่ ว นท้ าวสั ก กะอยู่ ข้างหลั ง พร้อ มกั บ แปลงกายเป็ น หนุ่ ม หล่ อ วางอัญ ชลี ไว้เหนื อ เศี ย ร
นมัส การพระปั จ เจกพุ ทธเจ้ า แล้ว จึงเสด็จไปทางเบื้องบนพระนครทั้งหมด 3 เที่ยวจนมาถึงประตู
พระราชวัง ได้ประทับยืนอยู่บนอากาศให้เหล่าอำมาตย์ของพระพรหมทัตได้เห็น
เหล่าอำมาตย์จึงได้นำสิ่งที่ตนเห็นไปกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตว่ามีชายหนุ่มรูปงามคน
หนึ่งนำเอาสมณะมายืนอยู่บนอากาศตรงประตูพระราชวัง. พระเจ้าพรหมทัตจึงเสด็จลุกจากราชอาสน์
ประทับยืนที่ช่องพระแกล (หน้าต่าง) แล้วพูดคุยกับชายหนุ่มซึ่งเป็น ท้าวสักกะแปลงมาว่าเธอเป็นผู้มี
รูปร่างงามแต่เหตุใด จึงยืนถือบาตรและจีวรของสมณะผู้มีรูปร่างขี้เหร่ พลางนมัสการอยู่เช่นนี้
*

ได้

เพชรพญาธรมีชื่อเรียกหลายชือ่ ด้วยกัน อาจเรียกว่า เพชรพญาธร พิทยาธร วิทยาธร วิชาธร
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ท้าวสักกะจึงตรัสกับพระราชาพร้อมทั้งกล่าวว่าสมณะทั้งหลายย่อมเป็นผู้ควรเคารพ และ
ได้เทศนาสั่งสอนจนทำให้พระเจ้าพรหมทัตกลับมาศรัทธาต่อสมณะอีกครั้ง
พระปัจเจกพุทธเจ้าทรงให้โอวาทพระราชาว่าวิชาธรนั้นไม่ใช่สมณะ ต่อแต่นี้ไปขอให้พระ
เจ้าพรหมทัตทราบไว้ว่า โลกไม่ว่างเปล่า ยังมีสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลอยู่ แล้ว ให้พระเจ้าพรหมทัต
อวยทาน ทรงศีล ทรงอุโบสถกรรม ส่วนท้าวสักกะประทับยืนอยู่ที่อากาศและประทานโอวาทว่า ต่อ
จากนี้ไป ผู้คนทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท แล้วให้ตีกลองป่าวประกาศว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้หนี
ไปแล้วให้กลับมาท้าวสักกะและพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงเสด็จกลับไปยังที่ของตน หลังจากนั้นพระเจ้า
พรหมทัตจึงตั้งอยู่ในโอวาทของท้าวสักกะแล้วได้ทรงทำบุญต่อมา*
กล่าวได้ว่ายันต์เพชรพญาธรนั้นมีที่มาจากความเชื่อด้านพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ ที่มา
ของยันต์กันเพชรพญาธรเกิดจากความเชื่อในส่วนลักษณะนิสัยของเพชรพญาธรที่ชอบแอบเข้าสถานที่
ของผู้อื่นและมีนิสัยเจ้าชู้ชอบขมขื่นหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของตนหรือหญิงที่มีสามีอยู่แล้ว การติดยันต์เพื่อ
กันเพชรพญาธรจึงมีความหมายในการกันขโมยที่จะเข้ามาขโมยของในเรือนและเป็นกุศโลบายเพื่อ
ไม่ให้หญิงสาวที่อาศัยอยู่ในหรือ หรือเป็นภรรยาของเจ้าเรือนมีชู้ก็เป็นได้
สำหรับยันต์กับเพชรพญาธรที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน พบเพียงลักษณะรูปยันต์และ
ลักษณะการกำหนดยันต์ว่าต้องใส่ยันต์ ณ บริเวณใดของเรือน หรือใส่ยันต์กับส่วนประกอบของเรือน
เพื่อไม่ให้เพชรพญาธรเข้าเรือนเท่านั้น
ยันต์นกคุ่ม
ยันต์นกคุ่มหรือชื่อที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน คือ ยันต์นกคุ้ม เป็นยันต์ที่มีลักษณะเป็น
รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส บริเวณกลางแผ่นยันต์ปรากฏรูปนก 1 ตัว พร้อมระบุว่าคือยันต์นกคุ่ม มีอาณุภาพ
ด้านการกันไฟไหม้เรือน
นกคุ่ม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556: 264) ให้ความหมายว่า ชื่อนกขนาด
เล็ กหลายชนิดใน 2 วงศ์ ลำตัวอ้วนป้อมปีกเล็กสั้นแข็งแรง ขาสั้นไม่มีขนคลุม หางสั้น หากินตาม
พื้นดิน บินได้ในระยะทางสั้น ๆ แบ่งเป็น 2 วงศ์ คือวงศ์ Turnicidae ตีนมี 3 นิ้ว จับเกาะกิ่งไม้ไม่ได้
มี 3 ชนิด คือ คุ่มอืดเล็ก, คุ่มอืดใหญ่ และคุ่มอกลายหรือคุ่มอืดอกลาย อีกวงศ์หนึ่งคือ Phasianidae
ตีนมี 4 นิ้ว มี 3 ชนิด คือ คุ่มสี, คุ่มอกดำ และคุ่มญี่ปุ่น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 264

อรรถกถา ปัพพชิตวิเหฐกชาดก ว่าด้วยกราบไหว้ผู้ควรกราบไหว้, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม
2564, เข้าถึงได้จาก https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?
*
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ความเชื่อเรื่องนกคุ่มกันไฟนั้นมีที่มาจากอรรถกถา เอกกนิบาตชาดก กุลาวกวรรค 5.
วัฏฏกชาดก ว่าด้วยความจริง มีเนื้อหาดังนี้
ในอดีตกาล ณ แคว้นมคธ พระโพธิสัตว์ เสวยชาติเป็นนกคุ่ม ตัวประมาณเท่าดุมเกวียน
บรรทุกสิ น ค้าขนาดใหญ่ บิ ดามารดานกคุ่ม ให้ พระโพธิสั ตว์นอนในรังแล้ วนำอาหารมาเลี้ ยงดูด้ว ย
จะงอยปาก พระโพธิสัตว์ไม่มีกำลังที่จะเหยียดปีกออกบินไปในอากาศ ไม่มีกำลังที่จะยกเท้าเดินไปบน
ที่ดอน และป่าแห่งนั้นก็มีไฟป่าทุกปี
ทันใดนั้นก็เกิดไฟป่าขึ้น นกต่าง ๆ ก็พากันออกจากรังของเพราะกลัวไฟป่าจะทำอันตราย
ต่อชีวิตของตน ส่งเสียงร้องและบินหนีไป บิดามารดารวมถึงพระโพธิสัตว์ก็เกิดความกลัวต่อชีวิตของ
ตนเช่นกันจึงทิ้งพระโพธิสัตว์หนีไป
พระโพธิสัตว์ได้แต่นอนอยู่ในรัง เมื่อมอองดูแล้วเห็นไฟป่ากำลังไหม้และเข้าใกล้ตนมาก
ขึ้นทุกที จึงคิดว่าหากตนนั้นมีกำลังที่จะสามารถบินไปในอากาศ ตนก็จะสยายปีกบินไปที่อื่น ถ้าตนมี
กำลังที่จะเดินได้ ตนก็จะเดินหนีไปที่อื่น อีกทั้งบิดามารดาของตนก็ทิ้งตนไปแล้วเพราะกลัวอันตรายที่
จะเกิดต่อตัวเองเช่นกัน ทำให้พระโพธิสัตว์ไร้ซึ่งที่พึ่ง ไม่มีที่ต้านทาน จึงได้แต่คิดว่าตนจะทำสิ่งใด
พระโพธิสัตว์จึงมีความคิดว่า พระคุณแห่งศีลของตนย่อมมีอยู่ในโลกนี้ พระคุณคุณแห่ง
สั จ จะในอดี ต ของตนก็ ย่ อ มมี อ ยู่ ด้ ว ยเหตุ นั้ น พระองค์ จึ ง ทำการระลึ ก ถึ งพระคุ ณ ทั้ งหลายของ
พระพุทธเจ้าผู้ปรินิพพานไปแล้ว และได้ทำสัจจะกิริยาเพื่อให้ไฟถอยออกห่างจากตน ทำให้ ไฟได้ถอย
กลับไปและไหม้ที่อื่นในป่าแล้วดับไป เหมือนคบเพลิงจุ่มลงในน้ำ ถือเป็นสัจบารมีของพระโพธิสัตว์*
ด้วยเหตุนี้ ยันต์นกคุ่มจึงเปรียบเสมือนวัตถุที่ช่วยให้เจ้าเรือนเกิดความสบายใจและอุ่นใจ
เป็นกุศโลบายที่เกิดจากการนำชาดกในพระพุทธศาสนาประกอบกับความเชื่อด้านการปลูกเรือนได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากส่วนประกอบของเรือนทั้งหมดใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการสร้างเรือนและคุณสมบัติ
ของไม้นั้นมีความทนไฟต่ำ หากเกิดไฟไหม้เรือนขึ้นก็จะทำให้ไฟลุกลามไปยังส่วนต่าง ๆ ของเรือนได้
อย่างรวดเร็ว การนำยันต์นกคุ่มมาติดเรือนหรือแปะเรือนจึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้า
เรือนได้เป็นอย่างดี
จากลักษณะของยันต์ที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน อาจกล่าวได้ว่ ายันต์ที่ปรากฏในตำรา
ปลูกเรือนส่วนมากเป็นยันต์ที่ใช้ในการ “ปิด” หรือติดกับส่วนประกอบของเรือนเพื่อก่อให้เกิดความ
เป็ นมงคลแก่เรือน ป้ องกันอัน ตรายต่าง ๆ ทั้งอันตรายที่มองเห็นได้ เช่น ใช้ปิดเรือนเพื่อกันขโมย,
อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก กุลาวกวรรค วัฏฏกชาดก ว่าด้วยความจริง, เข้าถึงเมื่อ 10
มกราคม 2564, เข้าถึงได้จาก https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?
*
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กันไฟไหม้เรือน หรืออันตรายที่เห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่า เช่น ยันต์กันภูตผีปีศาจ, ยันต์กันเพชรพญาธร
หรือพิทยาธร พบยันต์ที่เป็นการกำหนดคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือกำหนดชนิดของยันต์อย่าง
ชัดเจน คือ ยันต์อิติปิโสใช้สำหรับกันไฟไม่ให้ไหม้เรือน ส่วนยันต์ที่ใช้ในการปิดหรือใส่ส่วนประกอบ
เรือน เช่น ยันต์ปิดดั้งเรือน, ยันต์ปิดเสาเรือน, ยันต์ใส่ปลายเสา, ยันต์ใส่เสาห้อง, ยันต์ใส่ก้นหลุม, ยันต์
ใส่หน้าต่าง, ยันต์ใส่รอด รวมไปถึงยันต์ที่ตำราปลูกเรือนได้มีการระบุว่าเป็นยันต์ใช้ปิดหัวนอน ยันต์ปิด
ปลายตีนด้วยเช่นกัน ยันต์ที่ใช้ปิดส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือนปรากฏความเชื่อด้านพุทธศาสนา
อย่างชัดเจนผ่านรูปทรงของยันต์รวมไปถึงการกำหนดหมายเลขที่อยู่ในยันต์ แสดงให้เห็นถึงหลักธรรม
คำสอนในพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ผู้ วิจั ย สั น นิ ษ ฐานได้ว่าการปิดยัน ต์ในส่ ว นต่าง ๆ ของเรือนหรือปิด ยัน ต์ป ระเภท
ต่าง ๆ ที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนนั้นใช้เพื่อเสริมสร้างความเป็น สิริมงคลและเพื่อความสบายใจของ
เจ้าเรือนเป็นสำคัญ นอกจากการสร้างบ้านจะต้องสร้างให้ถูกลักษณะหรือถูกโฉลกตามความเหมาะสม
และตามลักษณะของเจ้าเรือนแล้ว การสร้างเสริมความมั่นใจให้กับเจ้าเรือนด้วยคติความเชื่อเรื่องยันต์
ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เรือนเกิดความน่าอยู่อาศัยมากขึ้นด้วย

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทสรุป
ตำราปลูกเรือนฉบั บ หอสมุดแห่ งชาติ กรุงเทพมหานคร เป็ นตำราที่มีเนื้อหากล่ าวถึง
วิธีการปลูกเรือนรวมไปถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเรือน ลักษณะของตำรามีทั้งตำราที่
เป็นสมุดไทยและสมุดฝรั่ง ส่วนมากมีสภาพไม่สมบูรณ์ ส่วนตำราที่มีสภาพสมบูรณ์ปรากฏอักษรที่
เขียนบันทึกชัดเจน สามารถอ่านและปริวรรตได้ใจความ ในขณะที่เอกสารที่ไม่สมบูรณ์นั้นส่วนมากจะ
เกิดกับ สมุดไทยดำที่บั น ทึกด้วยดินสอสีขาว อักษรมีความลบเลื อนจากความชื้นและเลื อนหายไป
ตามเวลา ทำให้ข้อความบางข้อความหรือเนื้อหาบางส่วนไม่สามารถอ่านและตีความได้ สำหรับสมุด
ไทยขาวที่ไม่สมบูรณ์นั้นเกิดจากการฉีกขาดของสมุดและแมลงกัดกินสมุด
จากการปริวรรตเอกสาร ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าตำราปลูกเรือนมีอายุของเอกสารอยู่ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ โดยกำหนดตามรูปทรงอักษรที่ มีลักษณะอักษรตรง หักมุมและเป็นเหลี่ยมอย่าง
ชัดเจน มีการเล่นหางของอักษรและสระบางตัวสูงขึ้น มีลักษณะสัณฐานของอักษรที่แคบ รวมไปถึง
อักขรวิธีที่ปรากฏการใช้พยัญชนะสองตัวเชื่อมต่อเป็นตัวเดียวกัน มีการใช้รูปพยัญชนะร่วมกัน ในการ
เขียนคำเฉพาะที่ปรากฏในสมัยอยุธยาตอนปลายและต่อเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การ
เขียนพยัญชนะเชื่อมกับสระที่เขียนสระเชื่อมกับเส้นหลังของพยัญชนะ พบลักษณะการเขียนสระหลัง
และสระบนต่อเชื่อมกันกับพยัญชนะและมีการใช้สระที่ยังคงมีการใช้สระเสียงสั้นและเสียงยาวปนกัน
อยู่ แม้ส่วนใหญ่จะเหมือนกับการใช้สระเสียงสั้นและเสียงยาวในปัจจุบันก็ตาม
เนื้อหาที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน
สำหรับเนื้อหาของตำราปลูกเรือน เนื้อหาของตำราปลูกเรือนปรากฏเนื้อหาร่วมกั บตำรา
โหราศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปลูกเรือนสลับกันระหว่างเนื้อหาการปลูกเรือน ผู้วิจัยจึงทำการจัด
หมวดหมู่และเนื้อหาของตำราปลูกเรือนทั้ง 20 ฉบับโดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะตามเนื้อหาที่ปรากฏ
ในตำรา คือ
1.ความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกเรือน
1.1.โหราศาสตร์และการดูฤกษ์ยาม
1.5.พระภูมิ
1.2.คาถา, บทสวด
1.6.การดูพื้นที่สร้างเรือน
1.3.การดูนาค
1.7.การขุดหลุมและกลบหลุม
1.4.กรุงภาลี
1.8.การดูไม้
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2.ส่วนประกอบของเรือนและวิธีการปลูกเรือน ประกอบด้วย
2.1.การปลูกเรือน
2.8.ไม้เสียบหนู
2.2.เสาเรือน
2.9.หน้าต่าง
2.3.หัวเทียน
2.10.ประตู
2.4.รอด
2.11.บันได
2.5.พรึง
2.12.รั้ว
2.6.ขื่อ
2.13.กลอน
2.7.ดั้ง
2.14.ยันต์
เมื่อผู้วิจัยได้ทำการแบ่งลักษณะออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่แล้ว ขั้นต่อมาผู้วิจัยทำการคัด
แยกเนื้อหาที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนโดยพิจารณาตามส่วนประกอบของเรือนและลักษณะเนื้อหาที่มี
เนื้อความหรือหัวข้อเรื่องที่เหมือนกัน หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงทำการเปรียบเทียบเนื้อหาที่ปรากฏในตำรา
ปลูกเรือนแต่ละลำดับตามเนื้อหาที่ผู้วิจัยได้ทำการคัดแยกไว้
จากการเปรียบเทียบเนื้อหาที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน ผู้วิจัยพบว่าตำราปลูกเรือนแต่ละ
ลำดับมีการกำหนดเรื่องหรือกำหนดหัวข้อที่ตรงกัน มีเนื้อหาส่วนใหญ่ที่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีความ
เหมือนกันทั้งหมดแต่ปรากฏเพียงส่วนน้อยเท่านั้น เช่น มีการกำหนดลักษณะดีหรือไม่ดีที่แตกต่างกัน
มีการกำหนดสิ่งของที่ ใช้บูช าในการปลู กเรือนแตกต่างกัน ทำให้ ตำราแต่ละลำดับมีความน่าสนใจ
ตำราบางลำดับอาจมีข้อมูลหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเรือนไม่มาก แต่หากนำมาเปรียบเทียบ
กับ เนื้ อหาที่ป รากฏเหมือนกัน ในตำราลำดับอื่นก็ทำให้ เห็ นข้อแตกต่างของเนื้อหาและนำไปสู่ การ
วิเคราะห์ความเชื่อที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนต่อไป ซึ่งเนื้อหาที่ปรากฏตามลักษณะข้างต้นที่ผู้วิจัยทำ
การอธิบ ายนั้ น ปรากฏมากในลั ก ษณะที่ 1 ความเชื่ อเกี่ ยวกั บ การปลู ก เรือ น ส่ ว นมากมี เนื้ อ หาที่
เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและการบูชาในลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเรือน ในขณะที่เนื้อหา
ลักษณะที่ 2 ส่วนประกอบของเรือนและวิธีการปลูกเรือน ส่วนมากมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกสัดส่วน
ของส่วนประกอบเรือนเป็นหลัก
สำหรับข้อมูลในตำราปลูกเรือนที่ผู้วิจัยพบมากที่สุด คือ เสาเรือน ปรากฏเนื้อหามากและ
มีความหลากหลายของข้อมูลมากที่สุดถึง 32 ลักษณะ ผู้วิจัยพบการกำหนดลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ เสาเรือนเป็ น จำนวนมากตั้งแต่วิธีการตัดเสา วางเสา ไปจนถึงลั กษณะของเสา ทั้ งนี้ เนื้อหาที่
เกี่ยวกับเสาเรือนส่วนใหญ่ หากพิจารณาตามตารางจำแนกเนื้อหาเกี่ยวกับเสาเรือน (ตารางที่ 80) จะ
เห็นได้ว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเสาเรือนบางลั กษณะปรากฏในตำราปลูกเรือนเพียงเล่มเดียวเท่านั้น
และไม่ปรากฏในตำราลำดับอื่น ๆ เลย หรือปรากฏในตำราปลูกเรือนเพียงแค่ 2 เล่มเท่านั้น ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าการที่ตำราปลูกเรือนมีการกำหนดลักษณะของเสาเรือนเป็นจำนวนมากนั้นเป็นเพราะเสา
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เรือนถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่สุดของเรือน หากเสาเรือนมีลักษณะที่ไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์ก็จะทำให้
การปลูกเรือนไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้เรือนไม่มั่นคงและไม่อาจอยู่อาศัยได้ในระยะยาว
สำหรับข้อมูลในตำราปลูกเรือนที่พบน้อยนั้นปรากฏในเนื้อหาลักษณะที่ 2 ส่วนประกอบ
ของเรือนและวิธีการปลูกเรือน ในเนื้อหาหัวเทียน, รอด, พรึง, ขื่อ, ดั้ง, ไม้เสียบหนู, หน้าต่าง, ประตู
บันได, รั้ว และกลอน เป็นเนื้อหาที่ระบุข้อมูลในส่วนประกอบของเรือนทั้งหมด
ความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกเรือน
ด้านความเชื่อที่ปรากฏในตำราปลูกเรือน จากลักษณะเนื้อหาที่ผู้วิจัยทำการคัดแยกและ
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะนั้น ผู้วิจัยพบความเชื่อที่เป็นลักษณะร่วมของตำราปลูกเรือน มีอยู่ด้วยกัน 2
ส่วน คือ 1.ความเชื่อที่เกิดจากผู้เขียนหรือผู้ทำตำรากำหนด เป็นการให้ผู้ที่จะทำการปลูกเรือน
หรือเจ้ าเรือนทำตามหรือปฏิ บั ติต ามสิ่ งที่ตำรากำหนดไว้อย่างเคร่งครัด มีการระบุถึงข้อห้ ามหรือ
ข้อเสียหากไม่ทำตามลักษณะต่าง ๆ ที่ตำราได้กำหนดไว้ ความเชื่อในลักษณะนี้เป็นความเชื่อที่เกิด
จากผู้ เขีย นตำรากำหนดขึ้น ทำให้ ต ำราปลู กเรือนเป็น ตำราที่มี ลั กษณะของการ “สั่ งให้ ท ำ” โดย
กำหนดสิ่งที่ดีและไม่ดีไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่ศึกษาตำราปฏิบัติตามเท่านั้น
2.ความเชื่อด้านโหราศาสตร์และการดูฤกษ์ยาม เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยความเชื่อ
ด้านโหราศาสตร์ที่เป็นการคำนวนลักษณะดีและไม่ดีโดยใช้อายุของเจ้าเรือนในการคำนวนเป็นส่วนสำคัญ
ในขณะที่ความเชื่อเรื่องการดูฤกษ์ยาม ประกอบไปด้วยการดูฤกษ์ยามตามลักษณะวัน, เดือน และการดู
ฤกษ์ยามตามปีนักษัตรของเจ้าเรือน ทั้งหมดมีความเชื่อที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือ เพื่อความเป็นสิริ
มงคลของเจ้าเรือนในการปลูกเรือน และเป็นการกำหนดลักษณะดีหรือไม่ดีเพื่อให้ผู้ที่จะทำการปลูกเรือน
หรือเจ้าเรือนได้ทราบ เพื่อที่จะกำหนดแนวทางหรือฤกษ์ยามที่เหมาะสมในการปลูกเรือนต่อไป
3.ความเชื่อเกี่ยวกับคาถาและบทสวดต่าง ๆ คาถาหรือบทสวดที่ปรากฏในเนื้อหาของ
ตำราปลูกเรือนมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น การให้ข้าวเทวดา คาถาบูชาพระภูมิเจ้า
ที่ เป็นต้น หรือเพื่อประกอบการเสี่ยงทายลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเรือนเรียกว่าโฉลก มัก
เขียนด้วยอักษรขอมไทยเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และความน่าเชื่อถือของตำราให้เพิ่มมากขึ้น คาถาและ
บทสวดต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าของเรือนหรือเจ้าเรือน เพราะถือ
ว่าคาถาหรือบทสวดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ที่สามารถทำให้เรือนเป็นเรือนที่มีลักษณะดี เหมาะแก่การอยู่
อาศัยและก่อให้เกิดความเป็นมงคลและป้องกันอันตรายแก่ตัวเรือนและผู้ที่อยู่อาศัยนเรือนอีกด้วย การ
ใช้คาถาและบทสวดจึงเป็นความเชื่อสำคัญอีกส่วนหนึ่งในตำราปลูกเรือน
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบความเชื่อสำคัญ มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาที่ปรากฏในตำราปลูก
เรือน ดังนี้
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1.ความเชื่อเรื่องนาค ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา มีความเชื่อว่านาคหรือพญานาคคือ
ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์ ถือเป็นเจ้าของที่ดินใต้พื้นพิภพ เป็นผู้ศรัทธาในพุทธ
ศาสนาโดยเกิดจากการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและบวชเป็นพระภิกษุโดยที่ตนได้ใช้มนต์แปลงกาย
เพื่อให้ตนเองเป็นมนุ ษย์ และจะต้องมีการบูชานาคตามลักษณะต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผู้วิจัยการแบ่งส่วนของนาคตามร่างกายทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว, ส่วนหาง, ส่วนท้อง และส่วน
หลัง พร้อมกับกำหนดลักษณะดีหรือไม่ดีตามส่วนของร่างกายนาคตามที่ตำรากำหนดไว้ในเนื้อหาส่วน
ต่าง ๆ ส่วนมากจะระบุให้ส่วนท้องนาคคือส่วนที่เป็นมงคลต่อเจ้าเรือน พร้อมทั้งบอกลักษณะการหมุน
ตัวของนาคและการบูชานาคเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อเจ้าเรือน
2.ความเชื่อเรื่องเจ้ากรุงภาลีและพระภูมิเจ้าที่ ตำราปลูกเรือนมีการกำหนดให้เจ้ากรุง
ภาลีคือผู้ที่ปกครองและเป็นเจ้าของแผ่นดิน เจ้ากรุงภาลีถือเป็นเจ้าของที่ดินบนพื้นพิภพ เจ้าเรือนหรือ
ผู้เป็นเจ้าของเรือนจะต้องทำการบูชาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง หากไม่บูชาก็จะทำให้
เกิดผลร้ายต่อเจ้าเรือน
ความเชื่อเรื่องกรุงภาลีปรากฏในตำราปลูกเรือนที่มาความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
และพุทธศาสนา โดยที่มาหรือต้นเค้าของความเชื่อเรื่องกรุงภาลีนี้มาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พุทธ
ศาสนาได้เข้ามาแทนที่ความเชื่อจากศาสนาดั้งเดิมเพื่อให้เข้ากับความเชื่อของไทยที่นับถือศาสนาพุทธ
เป็นหลัก
ด้านการบูชากรุงภาลีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปรากฏเนื้อหา “พระเจ้าขอที่กรุงภา
ลี” แสดงให้เห็นถึงความเชื่อด้านศาสนาและการเข้ามาแทนที่ของศาสนาอีกศาสนาหนึ่งอย่างเห็นได้
ชัดโดยมีแก่นของตำนาน คือ การขอที่กรุงพาลี 3 ก้าวของพระนารายณ์/พระพุทธเจ้า ซึ่งแตกต่างจาก
เนื้อหาเดิมในตำนานกรุงภาลีที่ปรากฏในวามนาวตารและลิลิตนารายณ์สิบปางและมีการปรับเปลี่ยน
เนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาตำราปลูกเรือน
ด้านความเชื่อเรื่องพระภูมิเจ้าที่ที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนมีที่มาจากศาสนาพราหมณ์ ฮิน ดู และพุ ท ธศาสนา ปรากฏความเชื่ อ ร่ว มกั น กั บ เนื้ อ หาในส่ ว นตำนานพระภู มิ โดยมี เนื้ อ หาที่
ใกล้เคียงกันกับเนื้อหาส่วนพระเจ้าขอที่กรุงภาลี ตำราปลูกเรือนมีการกำหนดให้พระภูมิเจ้าที่คือผู้ที่
รักษาภูมิสถานต่าง ๆ จำนวน 9 ภูมิสถานตามที่ปรากฏชื่อพระโอรสของพระภูมิเจ้าที่ พร้อมทั้งระบุ
หน้าที่ของพระราชโอรสในการดูแลภู มิสถานต่าง ๆ โดยมีความเชื่อว่าต้องมีการบูชาพระภูมิเจ้าที่เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลต่อเจ้าเรือนหรือผู้เป็นเจ้าของเรือน
3.ความเชื่อเรื่องยันต์ ปรากฏความเชื่อด้านพุทธศาสนา มีที่มาจากชาดกและอรรถกถา
ความเชื่อด้านพุทธศาสนาที่มีที่มาจากชาดกประกอบไปด้วยยันต์ 2 ชนิด คือ ยันต์กันเพชรพญาธรไม่ให้
เข้าเรือน เพราะถือว่าเพชรพญาธรมีนิสัยเจ้าชู้และชอบแอบเข้าสถานที่ของผู้อื่น ยันต์อีกชนิดหนึ่งคือ
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ยันต์นกคุ่มเพื่อกันไฟไหม้เรือนเพราะถือว่านกคุ่มเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า มีอิทธิฤทธิ์ที่เกิดจาก
สัจจะกิริยาในการกันไฟป่าให้ห่างจากตน นกคุ่มจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ในการกันไฟได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังพบยันต์ที่ปรากฏเพียงชื่อยันต์ในการปิดหรือติดตามส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
เรือนด้วยเช่นกัน เช่น ยันต์กันภูตผีปีศาจ, ยันต์ปิดเสาเรื อน, ยันต์ใส่ดั้งเรือน เป็นต้น โดยยันต์ที่ปรากฏ
ชื่อยันต์ก็มีที่มาของความเชื่อจากพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน สังเกตได้จากอักขระและตัวเลขในยันต์ที่เป็น
ตัวแทนหรือสิ่งที่แสดงถึงอรรถกถาในพุทธศาสนา
ข้อเสนอแนะ
จากการศึ กษาวิจั ย ตำราปลู กเรือ น ฉบั บ หอสมุด แห่ งชาติ กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจั ยมี
ความเห็นว่าเนื้อหาของตำราปลูกเรือนที่พบทั้ง 20 ฉบับนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และมีหลาย
ประเด็นที่พบในตำราปลูกเรือนที่ควรทำการศึกษาต่อไป มีประเด็นที่ควรศึกษาต่อ เช่น
1. ความเชื่อด้านโหราศาสตร์ โดยพิจารณาเนื้อหาด้านโหราศาสตร์ที่ปรากฏในตำราปลูก
เรือนด้านหรคุณหรือระบบสุริยยาตรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับตำราปลูกเรือนมาก
ยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาและความเชื่อที่ปรากฏในตำราปลูกเรือนฉบับหอสมุด
แห่งชาติ กรุงเทพมหานครกับตำราปลูกเรื อนที่ปรากฏในภูมิภาคอื่นเพื่อให้เห็นลักษณะโดยรวมของ
ตำราปลูกเรือนที่ปรากฏในประเทศไทย
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