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คำนำ

 เอกสารวิชาการลำดับที่ ๒๐ เรื่อง “เฮือนพื้นถิ่น : วิถีชีวิตและคติความเชื่อในใบลาน” ของโครงการ 

อนุรักษ์ใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล่มนี้ เป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงิน 

รายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการพัฒนาองค์ความรู้ 

และภูมิปัญญาอีสาน ผ่านการปริวรรตและจัดพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ภายในเอกสารวิชาการเล่มนี้ มีการ 

นำเสนอคติความเชื่อเฮือนอีสานในใบลาน เช่น บทสู่ขวัญการขึ้นเรือนใหม่, มูลขึด : ความเชื่อโบราณอีสาน,  

คำสอนเรือนอีสานสำหรับสร้างเรือน โดยองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายถอดจากเอกสารใบลานทั้งสิ้น

 สิง่สำคญัทีท่ำใหเ้กดิความหนกัแนน่ทางวชิาการเพิม่มากขึน้คอื บทความวชิาการทีส่ะทอ้นวถิชีวีติ สงัคม 

วฒันธรรมอสีาน จากนกัวชิาการอาวโุส ซึง่ไดศ้กึษาสงัคมวฒันธรรมอสีานกวา่ ๓๐ ป ีคอื ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์มชาย  

นิลอาธิ เป็นบทความที่เคยเผยแพร่ในวารสารต่างๆมาแล้วในอดีต บทความที่เกี่ยวข้องกับเรือนพื้นถิ่น เช่น  

เรือนอีสาน และประเพณีการอยู่อาศัย, ส้วม : ห้องนอนในเรือนอีสาน, เหย้า : เส้นทางการสร้างครอบครัวใหม่,  

เถียงนา : บ้านหลังแรกของมนุษย์ยุคแรกๆ ในสยาม, เล้าข้าว, บุญชำฮะ - เบิกบ้าน : พิธีกรรมสร้างความบริสุทธิ์ 

เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ นอกจากนั้นยังมีบทความเรื่องเฮือนผู้ไทแดง บ้านสบฮาว เมืองสบเบา แขวงหัวพัน สปป.ลาว  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ซึ่งสะท้อนภาพวิถีชีวิตคนไตในต่างถิ่น มานำเสนอให้เห็น 

ความเหมือน ข้อแตกต่างแม้กระทั่งพัฒนาการสร้างเรือนด้วย

 ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ 

นิสิต นักศึกษา ผู้รักษาการศึกษาเรื่องท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(๓)

สถ
าบ
ันวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธร
รม
อีส
าน



4

คำชี้แจง

 จากการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ 

ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๕ (ปัจจุบัน) เป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปีได้ดำเนินการตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง พันธกิจหลัก 

อย่างหนึ่งที่มีความชัดเจนคือ การปริวรรตจัดพิมพ์วรรณกรรมจากเอกสารโบราณ อาทิ ตำรายา วรรณกรรม 

ท้องถิ่น องค์ความรู้ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯลฯ จนมีผลงานวิชาการ จำนวนกว่า ๒๐ เรื่อง โดยได้รับ 

งบประมาณสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนมาโดย 

ตลอด

 ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ให้โอกาสนำเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญาโบราณ 

มาถ่ายทอดสู่คนปัจจุบันให้เกิดการเรียนรู้และเข้าถึง ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัย 

เพียงแห่งเดียวที่ยังมีกระบวนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกสารโบราณอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทั้งในระดับ ชุมชน 

และองค์กร

 ในนามของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นต้นสังกัดใหม่ 

ของโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการลำดับที่ ๒๐ เรื่อง 

“เฮือนพื้นถิ่น : วิถีชีวิตและคติความเชื่อในใบลาน” เล่มนี้ จักเกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจ และแสดงให้เห็นถึง 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อัตลักษณ์ของเมืองแห่งการศึกษา “ตักสิลานคร” ดังปรัชญาที่ว่า 

“ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” ได้เป็นอย่างดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
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สารบัญ

คำนำ

คำชี้แจง

บทนำ     ๗

ภาคที่ ๑ วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมอีสาน  โดย สมชาย  นิลอาธิ  ๑๕

  -  ความนำ  ๑๗

  -  เรือนอีสานและประเพณีการอยู่อาศัย  ๒๔

  -  ส้วม : ห้องนอนในเรือนอีสาน   ๓๑

  -  เหย้า : เส้นทางการสร้างครอบครัวใหม่  ๓๕

  -  เถียงนา : บ้านหลังแรกของมนุษย์ยุคแรกๆ ในสยาม  ๔๘

  -  เล้าข้าว   ๕๘

  -  บุญชำฮะ - เบิกบ้าน : พิธีกรรมสร้างความบริสุทธิ์เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์  ๖๗

ภาคที่ ๒  เฮือนผู้ไทแดง  โดย ราชันย์  นิลวรรณาภา  ๗๑

  :  ลักษณะที่อยู่อาศัยและการใช้พื้นที่ในเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทแดง

   บ้านสบฮาว เมืองสบเบา แขวงหัวพัน สปป.ลาว  ๗๓

ภาคที่ ๓ คติความเชื่อเฮือนอีสานในใบลาน  โดย ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์  ๘๗

  -  บทสู่ขวัญการขึ้นเรือนใหม่   ๘๙

  -  มูลขึด : ความเชื่อโบราณอีสาน  ๙๙

  -  คำสอน : เรือนอีสาน   ๑๐๙

  -  ตำราสร้างเรือนอีสาน   ๑๑๗

ภาคผนวก     ๑๔๕

  - ต้นฉบับใบลานเฮือนอีสาน วัดบ้านดอนยม บ้านดอนยม

   ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๑๔๗
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บทนำ

 งานวิชาการชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการรวบรวมต้นฉบับงานปริวรรตบางเรื่อง จากหนังสือภูมิ 

ปญัญาอสีานจากใบลาน โดยนำมาจดัระบบใหอ้า่นไดง้า่ยขึน้ เพราะในหนงัสอืเลม่ดงักลา่วมขีอ้จำกดั 

ในอ่านทำความเข้าใจ เพราะรูปแบบการนำเสนอเป็นงานปริวรรต โดยมีภาพต้นฉบับใบลาน และ 

คำถ่ายถอด ทำให้ผู้อ่านต้องใช้เวลาในการจำแนกข้อมูล แต่เพราะในขณะนั้นผู้จัดทำต้องการเผยแพร ่

ให้ผู้อ่านได้เปรียบเทียบคำศัพท์ในต้นต้นฉบับไปพร้อมกัน เนื้อหาของเล่มนี้จึงมีการคัดเลือกเอา 

องค์ความรู้เกี่ยวกับ “เฮือน” ซึ่งได้ปริวรรตจากใบลาน ต้นฉบับของบ้านดอนยม อำเภอกันทรวิชัย  

จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาเป็นสำคัญ นำมาจัดรูปแบบใหม่เพื่อให้ 

ผู้สนใจสามารถอ่านได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น “เฮือน” ตามประมวลคำศัพท์ภาษาลาวในเอกสาร 

โบราณ เล่มที่ ๕ อักษร ส-ฮ เป็นคำนาม มีความหมายเช่นเดียวกับเรือน และพจนานุกรม ภาคอีสาน- 

ภาคกลาง ฉบบัปณธิาน ของสมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์(อว้น ตสิโฺส) “เฮอืน” เปน็คำนาม หมายความวา่ 

สิง่ปลกูสรา้ง สำหรบัเปน็ทีอ่ยู ่= เรอืน. เฮอืนโขง่, เฮอืนโลง่ น. เรอืนเปดิ มแีตโ่ครงไมก่ัน้ฝา. เฮอืนไฟ น. ครวั  

เฮือนย้าว น. เรือนชั่วคราว, เรือนเล็กๆ ส่วนมากมี สองห้อง เสาไม้ไม่ทุบเปลือก

 ภายในเล่มได้รับความกรุณาบทความที่เกี่ยวข้องกับเรือน จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย 

นิลอาธิ ซึ่งเป็นครูของข้าพเจ้าในด้านสังคมศาสตร์ รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีโครงสร้างนิยม ท่านเป็น 

ผู้หนึ่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านไทยคดีศึกษา และประวัติศาสตร์ในภาคอีสาน กว่า ๓๐ ปี ด้วย 

ความเมตตาท่านได้มอบภาพเรือนอีสาน ซึ่งเคยใช้ประกอบการสอนในวิชาเอกสังคมศึกษาเป็น 

ระยะเวลานานมาเป็นภาพประกอบภายในเล่ม ถ้าจะกล่าวว่าเป็นการ “สืบฮอยตา วาฮอยปู่” โดย 

ท่านได้คัดเลือกบทความให้กับข้าพเจ้า จำนวน ๖ บทความ ได้แก่ เรือนอีสานและประเพณีการอยู่ 

อาศัย ส้วม : ห้องนอนในเรือนอีสาน เหย้า : เส้นทางการสร้างครอบครัวใหม่ เถียงนา : บ้านหลังแรก 

ของมนุษย์ยุคแรกๆ เล้าข้าวและ บุญชำฮะ : เบิกบ้าน พิธีกรรมสร้างความบริสุทธิ์เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์  

ในแต่ละบทความเคยได้ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติมาแล้ว จึงกราบขอบพระคุณในความ 

เมตตาต่อศิษย์ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง และความกรุณาหนึ่งคือบทความที่ได้กลั่นกรองจากงานวิจัย 

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ผู้เป็นครูด้านภาษาโบราณอีสานอีกท่านหนึ่ง 

ได้มอบบทความชิ้นใหม่ คือ เฮือนผู้ไทแดง : ลักษณะที่อยู่อาศัยและการใช้พื้นที่ในเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ 

ผู้ไทแดง บ้านสบฮาว เมืองสบเบา แขวงหัวพัน สปป.ลาว เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเรือนอีสาน 

ให้เพิ่มมากขึ้นเพราะจักได้มีข้อเปรียบเทียบทั้งในบริบทด้านโครงสร้าง หรือแม้กระทั่งด้านสังคม 

และวัฒนธรรม ผ่านทางชาติพันธุ์ที่อาจเคยมีวัฒนธรรมร่วมกันกับชาวอีสานมาแต่เก่าก่อน

 ในบริบททางกายภาพของ “เฮือนอีสาน” แล้ว ยังมีบริบทของคติความเชื่อในด้านต่างๆ 

รวมอยู่ด้วย ซึ่งจะเกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งของสังคม จนถึงหน่วยที่เล็กที่สุดคือความเป็นปัจเจก 
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ข้าพเจ้าจึงได้นำเอาผลงานปริวรรตที่เกี่ยวข้องมานำเสนอร่วมด้วยเพื่อให้เกิดภาพพจน์ในรายละเอียด 

ดังนี้

 ๑.  บทสู่ขวัญขึ้นเรือนใหม่ ได้จากเอกสารใบลานขนาดสั้นที่ได้รับการบริจาคจากท้องถิ่น 

ในจังหวัดมหาสารคาม ได้ทำการเก็บไว้ในสำนักงานโครงการ โดยใช้ต้นฉบับจำนวน ๒ ผูก เพื่อ 

ตรวจสอบคำ ประโยคเนื่องจากใบลานทั้งสองผูกมีสำนวนที่คล้ายคลึงกัน จากการจำแนกมีประเด็น 

ในบทสู่ขวัญดังนี้ ตำนานภูมิเมือง การเดินทางเข้าป่าเลือกลำไม้ พรรณนาความอุดมสมบูรณ์ของ 

ภูมินิเวศน์ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องเรือน กรรมวิธีการทำเสา การยอเสา ชื่อห้องและบริบท 

การใช้งาน การเรียกขวัญและพิธีกรรมในการขึ้นเรือนใหม่ การนำเสนอบทสู่ขวัญจะอยู่ในรูปแบบ 

ร้อยกรองอีสาน ใช้ตัวอักษรธรรมในการบันทึก มีฉันทลักษณ์เฉพาะทำให้เห็นความงามและ 

เพลิดเพลินในการอ่านยิ่งนัก ดังตัวอย่าง

	 	 	ฟังยินขอนขอนฮ้องสังกาโพนโดก

	 เป้าป่าไม้	ลังล้าว	บ่างบง

	 แล้วเล่าสนไซข้อง

	 คนิงคองแคนคึด

	 พุ้นพี้หลังหน้าแฮงกระสัน

	 พอเมื่อตาวันคล้อยเมือแฮงแดดอ่อน	มานั้น

	 หอมดอกไม้ยามแล้งใจเจ้าวี่วอน

	 แล้วเล่าคึดฮุ่งฮู้ขันเข้าต่อเฮือน

(บทสู่ขวัญการขึ้นเฮือนใหม่. หน้าที่ ๙๓)

 ๒.  มูลขึด : ความเชื่อโบราณอีสาน เป็นเอกสารที่ได้รับจากวัดบ้านหนองอุ่ม อำเภอ 

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งข้าพเจ้าร่วมกับคณะได้จัดระบบทำบัญชีใบลานในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๘  

ซึ่งได้ขอยืมมาปริวรรตไว้ เนื่องด้วยเป็นความสนใจในขณะนั้น จากการถอดแปล ทำให้ทราบถึง 

รูปแบบความเชื่อของคนในอดีต ซึ่งข้าพเจ้าได้จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ และได้เรียบเรียงเนื้อหา 

ในส่วนต่างๆ ให้ง่ายแก่การค้นคว้า ประเด็นที่พบในมูลขึดมีดังนี้ ตำนานการกำเนิดโลกบริบทของ 

ศพลักษณะต่างๆ บริบทแห่งความเป็นมนุษย์หญิง-ชาย บริบทความเชื่อเกี่ยวกับเฮือน บริบทการ 

เลือกซื้อ เลือกใช้ คน สัตว์ สิ่งของ และคำทำนายบุคคลกำเนิดในวันทั้ง ๗ รูปแบบของวรรณกรรม  

มูลขึด จะเป็นร้อยแก้ว ใช้อักษรธรรมในการบันทึกในใบลานยาว ดังตัวอย่าง

	 “ประการ	 ๑	 เฮือนก็ดี	 วัดก็ดี	 โฮงอันคนหากลักตายบ่ฮู้เมื่อจิตแล	 บ่ฮู้เมื่อเห็นสันนั้นบ่	 

ควรจักอยู่ยังเฮือนแลวัด	 โฮงอันนั้นแลควรโสเสีย	 ครั้นอยู่ไปก็บ่วุฒิจิบหายแล	 ที่นี้จักกล่าวห้วงคน 
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ทั้งหลายก็สร้างแปงเฮือนอยู่ก่อนแล	 บุคคลผู้ใดอันลงจากเฮือนพ่อแม่หัวทีนั้นก็ควรแปงเฮือนเสา 

ดั้งจำดินก่อนแล	 แปงวัดก็ดี	 โฮงก็ดี	 เฮือนก็ดี	 ครั้นผู้หญิงยังทรงคัพภนั้นมาอยู่เหยียบย่ำยังไม้เสา 

ก็ดี	ขื่อก็ดี	แปก่อนไม้เครื่องภายบนทั้งมวลนั้น	บ่ดี	มักถูกภัยอุบาทว์ควรโสเสียแล	เอาไม้เหล้มใหม่ 

มาใส่ดีแล”

(มูลขึด. หน้าที่ ๑๐๓)

 ๓. คำสอน : เรือนอีสาน เป็นเอกสารใบลานที่ได้จาก วัดสระทองบ้านทัน ตำบลนาสีนวน

อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้นฉบับที่นำมาปริวรรตเป็นหนังสือผูกใบลาน ๑ ผูก 

ขนาดยาว มีไม้ประกับครบถ้วน ต้นฉบับเป็นลานดิบ จารด้วยตัวอักษรไทยน้อย มีประมาณ ๖๐ 

หน้าลาน เนื้อหาภายใน มี ๓ เรื่อง คือ ธรรมดาสอนโลก ปู่สอนหลาน และสอนหญิง ลักษณะการแต่ง 

ใช้ภาษาร้อยกรอง ข้าพเจ้าจึงคัดเลือกบั้นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเรือนมานำเสนอ ดังนี้

 บั้นการขุดถมก่อสร้างเรือนต่างๆ คำสอนกล่าวห้ามในการสร้างเรือน โดยไม่ให้ถมบ่อน้ำ 

เพื่อสร้างเรือน ไม่ปลูกบ้านคร่อมตอไม้ใหญ่ ไม่ปลูกบ้านคร่อมจอมปลวก ไม่ถมหนองบึงที่มีมา 

แต่เก่าก่อน ไม่ดัดแปลงบ้านหลังใหญ่มาเป็นกระท่อม ไม่ให้ผู้หญิงมีครรภ์ เป็นเจ้าภาพงานบุญ  

งานบวช งานกฐิน สร้างศาลา สร้างสะพาน กุฏิ พระธาตุ สร้างพระพุทธรูป การไถ่ซื้อฝูงม้า วัว ควาย  

และสอนผู้ยังเยาว์มีบุญน้อยไม่ให้สร้างธงทอง เจดีย์ หีบพระธรรม ห้องส้วม จะอายุสั้นและจะตาย 

เมื่อยังหนุ่ม คำสอนเหล่านี้ถือเป็นข้อห้ามไม่ควรกระทำ

 บั้นทำการสร้างเรือน การคัดเลือกไม้มาสร้างเรือนนั้นไม่ควรตัดไม้ที่อยู่ในช่วงพรรษา ไม่เอา 

ไม้ที่ตั้งบนจอมปลวก ไม้ที่ไม่ควรนำมาสร้างเรือนเหย้า ได้แก่ ไม้ล้มนอนคอน ไม้ที่จมในน้ำ ไม้ฟ้าผ่า  

ไม้ตายยืน ไม้ล้มขอน ไม้เป็นโกน ไม้เป็นง่ามหางปลา ไม้ที่มีไม้เครือกอดเกี้ยว ไม้ใกล้เสื้อเมือง  

ไม้ใกล้ไร่ ใกล้นา ไม้ที่สีกันเสียงดัง ส่วนไม้ที่ควรเลือกมาก่อสร้างนั้น ได้แก่ ต้นที่ตั้งบนพื้นที่ราบ  

ใบไม่บดบังต้นอื่น ลำปลอดเกลี้ยงงาม เรือนยอดกางเหมือนร่ม ไม่มีกิ่งตาย บนต้นมีมดแดง ทั้งหมู่นก  

อาศัยอยู่ ถ้านำมาทำเสาจะเป็นมงคลยิ่งใช้เป็นเสาแก้วเรือนเศรษฐี ส่วนเสาขวัญให้หาลำตั้งดิน 

สูงพอดี มีดินนั้นคอยค้ำชู ไม่เบียดเสียดไม้ลำอื่น เป็นลำตั้งตรงสูง ไม่มีใบหรือกิ่งก้านตาย ยามลมสงัด 

แล้วมีใบหนึ่งไหวติงอยู่

 นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกวรรณกรรม ปู่สอนหลานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบริบทของการเลือก 

คู่ครอง เพราะระบบของครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างเรือนเพื่อการอยู่อาศัย ให้ 

สามารถใช้ชีวิตในสังคมโบราณได้ เนื้อหาที่นำมาเสนอ เช่น
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	 -	ผัวให้มีเมียเป็นคู่กันเนอ

	 อย่าได้ปะไปฮ้างชาวบ้านเพิ่นสิเตียน

	 มีเกให้มีกาเป็นคู่กันนั้น

	 เกลือบ่มีค้างเหย้า

	 ให้สมสิเปล่าเฮือน

	 อันนี้ฮีตหากตั้งมาแต่บุพเพ

	 คนิงภายหลังก่อเฮือนแปงเหย้า

	 มีเหล็กให้หาหินไว้ฮองดีนั้น

	 มีปากฟันบ่พร้อม

	 แสนสิหย่ำก็บ่ยัง

	 มีเฮือนแล้วเคหังแปนเปล่า

	 เฮือนบ่มีพ่อเหย้าใผสิสร้างสืบมูล

(ปู่สอนหลาน	วัดสระทอง	บ้านทัน.	หน้าที่	๑๑๔)

ลักษณะหญิง-ชายที่สมควรเลือกเป็นคู่ครองในบริบทวัฒนธรรมในตอนนั้น เช่น

	 -	หญิงใดจงใจเมี้ยนสนิทดีแวนแจบ

	 ของใดควรประเสริฐแท้ถนอมไว้ที่ดี

	 มีอันใดไว้แวนดีปัดกวาดที่นั่งไว้แวนเกลี้ยงเปล่าแปน

	 หญิงนั้นเทวดาเฝ้าแสนองค์ป้องปลูก

	 ก็จักมีมากล้นลือไฮ้ฮั่งมี

	 ชายใดได้เทียมขวัญแขนขอด

	 ก็จักยู้อยู่สร้างเฮือนเหย้าชุ่มเย็นเจ้าเฮย

(สอนหญิง	วัดสระทอง	บ้านทัน.	หน้าที่	๑๑๕)

	 -	ชายใดฮู้ตั้งแต่งข้าว่าการเฮือน

	 มันกระทำเพียรสานต่าเซอบุงซ้า

	 หลาไนพร้อมกวักเปือสัพพะสิ่ง

	 แหแลซ้อนไซซ่อนซูดซวง

	 สัพพะสรรค์พร้อมลิงลาย

	 สัพพะสร้างต่างต่างนั้น
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	 กระทำสร้างถิ่นสวน

	 ชายนี้มีใจสงวนสร้าง

	 การเฮือนเถิงขนาด

	 หญิงใดอยู่ซ้อนคำไฮ้บ่ห่อนมี

(สอนชาย	วัดสระทอง	บ้านทัน.	หน้าที่	๑๑๖)

 ๔. ตำราสร้างเรือนอีสาน ต้นฉบับที่นำมาปริวรรต มาจากบ้านดอนยม อำเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม เป็นใบลานขนาดสั้น ประกอบด้วย ตำราปลูกเฮือนและตำราโหราศาสตร์ 

อยู่ในผูกเดียวกัน โดยตำราปลูกเรือนนั้น มีจำนวน ๖๐ หน้าลาน ส่วน ๒ หน้าลาน สุดท้ายเป็น 

ตำราโหราศาสตร์ ตัวอักษรที่ใช้จารเป็นตัวอักษรธรรมอีสาน จำนวน ๖ แถวต่อ ๑ หน้าลาน  

จารเป็นภาษาอีสาน มีภาพประกอบคือผู้จารได้เขียนยันต์เป็นอักษรและตัวเลขโบราณ เพื่อแสดง 

ให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น มีลักษณะการแต่งใช้ภาษาร้อยแก้ว มีภาษาบาลีประกอบใน ชื่อ 

เฉพาะและคาถา โดยเนื้อหานี้จะนำเสนอไว้ในภาคผนวก ตำราสร้างเรือน ฉบับบ้านดอนยมเป็น 

ตำราที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างเรือนของคนในอดีต ภายในตำราดังกล่าวประกอบด้วย 

ตำราย่อย จำนวน ๓ ตำรา โดยในตำราที่ ๑ และ ๒ มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ส่วนตำราที่ ๓ นั้น  

เป็นตำราการตั้งชื่อเป็นส่วนมาก มีเนื้อหาพอสังเขปดังนี้

 ตำราแรก กล่าวถึง โสกการทำบันได การขุดเสา ลักษณะที่ดินสูงต่ำลักษณะทิศของสระน้ำ  

ลักษณะจอมปลวกใกล้เรือน ลักษณะอุบาทว์ เช่น แอกทั้ง ๕ กระแส ๙ ประการ สัพพกำถัน 

แปลงทวาร ๔ ประการ ลาภมนต์ ๒ ประการ ถมสมุทร ๓ ประการ ขุดธรณี ๒ ประการ ติโภ  

๒ ประการ ลาลักลำ สัพพของเก่ามาโฮม วัดตาแฮก เป็นต้น การพิจารณาต้นไม้เพื่อ ทำเสาขวัญ  

เสาแฮก การตัดเสา ลักษณะตาไม้ โสกวัดต้นเสา ลักษณะขื่อ แป ดวด และการขนครัวขึ้นบ้านใหม่

 ตำราสอง กล่าวถึง ลักษณะการปลูกเรือนให้เป็นมงคล การหาไม้สร้างเรือน เช่น ทิศทาง 

การเข้าตัดไม้ การตัดเสาแรก คาถาขอไม้ ทิศทางไม้ล้ม เป็นต้น ลักษณะดวด การหาที่ปลูกเรือน  

การวัดจุดสร้างเรือน นาคเดือน การปลูกเรือนวันขึ้น-แรม การปลูกเรือนวันต่างๆ ปลูกเรือนใน  

๑๒ เดือน พิธีกรรมเกี่ยวกับการปลูกเรือน การขุดเสา เช่น ทิศการขุดเสา ความลึกของหลุม  

ลางบอกเหตุในการขุดเสา คาถายอเสา ลักษณะการตั้งเสา เป็นต้น การทำประตูเรือน การพาด 

บันได การขึ้นนอนบ้านใหม่ ไม้สำหรับการทำแม่คีงไฟ การสร้างประตูบ้าน การสร้างเล้าเยียข้าว  

โสก เช่น โสกเสาเรือน โสกกอดทอด โสกกลอน โสกครก โสกแม่มอง เป็นต้น และคาถาที่เกี่ยวกับ 

เรือน เช่น คาถาย้ายเสา คาถาใส่เสา คาถาขึ้นเรือนใหม่ เป็นต้น
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 ตำราสาม กล่าวถึง ลักษณะกุฏิวัด ตาบ้านตาวัดตาเมืองทั้งมวล การตั้งชื่อ เช่น ชื่อบ้าน 

ชื่อเมืองชื่อวัด เป็นต้น ลักษณะดวด ลักษณะการขุดเสา การเจาะเสา โสกเจาะเสา การปลูกเสากับ 

เกศนาค การเรียงเสาเพื่อเจาะ การขุดหลุมเสา ความสูงของเสา เดือนปลูกเรือน นาคเดือน นาควัน  

ลักษณะเครื่องเรือนที่เป็นมงคล ยันต์เขียนติดเรือน เช่น ยันต์ตอกขื่อ ยันต์ตบหัวเด็ก ยันต์เขียนแผ่น 

ตะกั่วใส่อ่างน้ำให้เด็กน้อยอาบ ยันต์ติดปลายเสาทั้ง ๒ ยันต์นกคุ่ม ติดหัวเสาทุกเสาและเหน็บ 

หลังคาป้องกันไฟไหม้ ยันต์ใส่เสาแรก ยันต์นี้ใส่เสาร้าย ยันต์ใส่เสาขวัญ ยันต์เขียนใส่ใบตาลแช่น้ำ 

ให้เด็กน้อยอาบน้ำ ยันต์แคล้วคง ยันต์ใส่ต้นเสา ยันต์ใส่ปลายเสา ยันต์ใส่ตัวเสา ยันต์ใส่ขื่อ ยันต์ใส่ 

กอดทอด ยันต์กันหนู ยันต์ติดปากนอก ยันต์ใส่ปลายดั้งและยันต์ใส่ทวารเรือน เป็นต้น นอกจากนี้ 

ยังกล่าวถึงลักษณะพื้นที่บ้านที่ดี ลักษณะไชยภูมิ และโสกแม่เรือน

ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์
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ภาคที่ ๑
วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมอีสาน

สมชาย  นิลอาธิ
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ความนำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  นิลอาธิ

นิยาม
 เรือนพื้นถิ่น หมายถึงที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของภาคอีสาน สร้างด้วยไม้ 

จริง มีขนาดความยาว ๓ ห้องเสา หลังคาทรงจั่ว ใต้ถุนสูง ที่เรียกว่า “เรือนใหญ่” อันเป็นเป้าหมายในการ 

สร้างชีวิตครอบครัวในอดีต เพราะเป็นเรือนที่มีความพร้อมจะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ อย่างสมบรูณ์พร้อมใน 

ระบบครอบครัวรวม (Stem Family) หรือครอบครัวขยายชั่วคราว ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อ การขัดเกลา 

ทางสังคมและการควบคุมพฤติกรรม ที่สัมพันธ์สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตในครอบครัว เครือญาติทั้ง 

ภายใน-ภายนอกชุมชนและธรรมชาติแวดล้อมในท้องถิ่น

ลักษณะพิเศษหรือเอกลักษณ์
 ๑. เป็นเรือนขนาดความยาว ๓ ห้องเสา

  ทั้ง ๓ ห้องเสา มีหน้าที่ใช้สอยชัดเจน จากหัวเรือนด้านสกัดคือ

  ก. ห้องเปิง คือห้องที่อยู่ของผีเรือน ซึ่งเป็นความเชื่อเรื่องผีบรรพชนและเป็นที่เก็บรักษาวัตถุ 

เครื่องมงคลด้วย ต่อมาภายหลังเมื่อรับความเชื่อในพุทธศาสนาแล้ว จึงมีการนำวัตถุมงคลทางศาสนามาเก็บ 

รักษาบูชาร่วมด้วย จึงกลายเป็นห้องพระไปพร้อมกันด้วย

  ข.  ห้องกลาง คือห้องนอนของพ่อแม่

  ค.  ห้องส้วม (ออกเสียง - ห่องส่วม) คือห้องนอนของลูกสาวและลูกเขย

 ๒. มีพัฒนาการที่สัมพันธ์กับระบบครอบครัว

  ก. เริ่มจากเมื่อมนุษย์ออกจากถ้ำเพิงผา มาสร้างทับเถียงเป็นที่อยู่อาศัยลักษณะชั่วคราวอยู่ใกล้ 

แหล่งอาหาร เป็นครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ที่ค่อนข้างโดดเดี่ยว ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า เถียงนา แล้วจึง 

มีการพัฒนาให้มิดชิดมากขึ้นเป็น เถียงเหย้า และตูบเหย้า มีการรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มชุมชนขนาดเล็กๆ

  ข. จากนั้นจึงมีพัฒนาการอีกระดับหนึ่ง ด้วยการใช้วัสดุที่มั่นคงแข็งแรงมากกว่าและขนาดใหญ่ 

กว่า เถียงนา - เถียงเหย้า และตูบเหย้า ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า เหย้า แต่ก็ยังอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวเดี่ยวในแต่ 

ละหลังเหมือนเดิม จะมีต่างเพิ่มขึ้นบ้างก็คือ เริ่มมีความเชื่อในระบบครอบครัวขึ้น ด้วยการยก “หิ้งเปิง” ไว้ใน 

ห้องหนึ่ง ซึ่งมักจะอยู่หน้าห้องนอน

  ค. สุดท้ายได้มีการปรับพัฒนารูปแบบและขนาดเป็นเรือนใหญ่ มีขนาดความยาว ๓ ห้องเสาและ 

บางครอบครัวอาจจะมีการต่อเติมเรือนหลังเล็กเพิ่มขึ้นเคียงตามแนวยาวเรียกว่า เรือนโข่งหรือเรือนน้อย ที่ม ี

ความมั่นคงถาวรและประณีตซับซ้อนมากขึ้น อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวรวม (Stem Family) และมีการแยก 

ประโยชน์ใช้สอยเป็นห้องนอนโดยเฉพาะของพ่อแม่และลูกสาวแยกจากกัน และที่เด่นชัดที่สุดคือ มีการยก 

หิ้งเปิงขึ้นไว้ในอีกห้องหนึ่ง เรียกว่า “ห้องเปิง” ซึ่งเป็นห้องความเชื่อเรื่องผีบรรพชนโดยเฉพาะ

 ๓. เทคนิคการก่อสร้าง เมื่อครั้งยังสร้างเป็น เถียงนา-เถียงเหย้า และตูบเหย้าจนถึงเหย้า เพื่ออยู่ 

อาศัยชั่วคราว ส่วนใหญ่จะใช้วัสดุง่ายๆ ในธรรมชาติแวดล้อมเท่าที่มีและที่หาได้ ครั้นเมื่อถึงระดับการสร้าง 

เรือนใหญ่ ที่มั่นคงถาวรเพื่ออยู่อาศัย อยู่ติดที่ จะมีการพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น
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กลวิธีการผลิต
 ๑. เป็นเรือนที่มีความยาวดั้งสูง เพราะแต่เดิมเป็นเรือนมุงหญ้าคา-หญ้าแฝกและแป้นเกล็ด (แป้นมุง) 

จึงทำให้มีปัญหาน้ำฝนรั่วซึม จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการทำดั้งสูง ในอัตราส่วนอย่างน้อยต้องขนาด ½ ของความ 

ยาวของขื่อ เพื่อให้น้ำฝนไหลผ่านเร็ว ซึ่งจะช่วยทำให้หญ้ามุงและแป้นมุงมีอายุทนนานมากขึ้นและตกแต่งให้ 

สวยงาม

 ๒. หญา้ทีใ่ชท้ำเปน็หลบหลงัคาจะมกีารใชไ้มข้ม่หลบประกบทบัทัง้สองขา้งของหวักลอนและใชไ้มแ้ทง 

ตาหนู (ไม้เสียบตาหนู) เสียบทะลุบีบบังคับไม้ข่มหลบและทำหน้าที่ข่มหัวกลอนไปพร้อมกันด้วย ทำให้ส่วนบน 

สุดของหลังคาแน่นหนาคงทนขึ้น

 ๓. ปลายบนสุดของไม้แป้นลมหรือไม้ป้านลมทั้งสองแผ่นจะใช้ไม้ตียึดประกบให้แน่นมากยิ่งขึ้น และ 

ตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้น

 ๔. โครงสร้างเครื่องบนที่สำคัญ คือ สะยัว (จันทัน) ที่ตั้งบนปลายขื่อ - บนหัวเสา จะมีการใช้ไม้ตียึด 

โยงเข้าหากันเรียกว่า ไม้ยิง (ไม้ยิงลมหรือไม้ยิงยาว) ซึ่งจะช่วยยึดโครงสร้างเครื่องบน ทำให้เรือนมีความมั่นคง 

แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

 ๕. ในอดีตช่างก่อสร้างจะมีเทคนิควิธีการจับระดับให้เสมอกันโดยไม่เอียง ที่สำคัญคือ

  ก.  ใช้เชือกชุบน้ำ

  ข.  ใช้น้ำสายยาง

 ๖. ช่างใช้กะทอดหรือพรึงรัดรอบฝาเรือนทั้ง ๔ ด้าน

 ๗. แต่เดิมที่มีการใช้ฝาเรือนที่เป็นไม้ไผ่สาน นอกจากจะใช้ฝาสานลายสอง ลายสาม แบบทั่วไปแล้ว  

ยังมีการใช้ฝาสานลายคุบ ที่มีความแน่นมากกว่าปกติ และมีคำสอนให้สามารถจำเทคนิคการสานได้ง่ายด้วยคือ 

“ไก่แม่กล้า คว่ำ ๕ ยอ ๒ ไก่แม่ยอง คว่ำ ๒ ยอ ๔”

 ๘. เทคนิคภูมิปัญญาในอดีตเมื่อครั้งยังสามารถเลือกหาไม้มาทำเสาเรือนได้มากนั้น ช่างสร้างเรือน

อีสานจะมีความเชื่อเรื่องข้อคะลำ (ข้อห้าม) ในการเลือกไม้มาทำเสาเรือนด้วยการกำหนดเป็นข้อห้าม นำไม้

ชนิดประเภทต่างๆ มาทำเป็นเสาเรือนไว้เป็นจำนวนมาก (เท่าที่ค้นพบได้แล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ชนิด) เนื่องจาก

เป็นไม้ที่มักมีปัญหาเรื่องการรับน้ำหนักตัวเรือนทั้งสิ้น

 ๙. ช่างสร้างเรือนจะมีความเชื่อร่วมกับเจ้าของเรือนเสมอในการกำหนดขนาดและรูปแบบของเรือน 

คือความเชื่อเรื่องการ “แทกโสก” ที่เป็นวิธีการกำหนดวัดขนาดความยาว - กว้าง และสูง - ต่ำของส่วนต่างๆ 

ของเรือน ที่ละเอียดประณีตยิ่ง คือ ต้องกำหนดขนาดด้วยวิธีแทกโสกจากฝ่าเท้า คืบ ศอก และวา ฯลฯ ของ 

เจ้าของเรือนเป็นสำคัญ เช่น โสกกลอนเรือน โสกเสา โสกกะทอด (พรึง) โสกแป้นปู (พื้นกระดาน) เป็นต้น

กระบวนการจัดการองค์ความรู้
 ๑. การเรียนรู้สืบทอดงานช่างฝีมือดั้งเดิมเกี่ยวกับเรือนอีสาน จะมีการถ่ายทอดและสืบทอดกันเป็น 

กลุ่มเฉพาะเพศชาย เป็นหลัก ทั้งในระดับครอบครัว คือ ลูกชายและลูกเขย และในระดับชุมชนที่แต่ละคน 

สามารถขอเข้าร่วมรับการถ่ายทอดได้โดยไม่จำกัดอยู่เพียงในกลุ่มเครือญาติเท่านั้น ส่วนใหญ่จะมีการเข้าร่วม 

กลุ่มช่างก่อสร้างด้วยการปฏิบัติจริงในฐานะเป็นลูกมือช่างฝึกหัดไปเรื่อยๆ

 การเข้าร่วมฝึกหัดสร้างเรือนใหญ่จะไม่มีพิธีกรรมในการขอเข้าร่วมกลุ่มที่ชัดเจนเหมือนวิชาชีพอื่นๆ  

อย่าง ช่างแคน ช่างพิณ หมอลำ ฯลฯ
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 ครั้นเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งที่ลูกมือช่างฝึกหัดคนใดมีทักษะความสามารถระดับหนึ่งที่มั่นใจจะรับงาน 

ช่างก่อสร้างด้วยตัวเอง พร้อมลูกมือช่างฝึกหัดเป็นกลุ่มของตัวเองได้ ก็สามารถแยกตัวออกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งได้ 

อย่างอิสระ โดยหัวหน้ากลุ่มช่างเดิมที่เป็นเสมือนครู ก็มักจะยอมรับให้การสนับสนุน และพร้อมจะให้คำแนะนำ 

ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความเต็มใจและรวมทั้งพร้อมที่จะร่วมงานก่อสร้างกันได้เสมอด้วย

 ๒. การจัดการแหล่งผลิต ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษารวบรวมว่ามีกลุ่มช่างสร้างเรือนใหญ่อยู่ที่ไหน 

อย่างชัดเจน เพราะมีกระจายทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นกลุ่มที่ไม่ชัดเจน มีแนวโน้มว่าจะสูญหายไป 

อย่างรวดเร็ว แม้ว่าน่าจะหลงเหลืออยู่กับกลุ่มช่างเคลื่อนย้ายเรือนบ้าง แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดให้ความสนใจ 

อย่างจริงจังและเป็นระบบ

งานช่างฝีมือดั้งเดิมกับการสะท้อนภาพสังคมไทย
 สังคมการอยู่ร่วมกันในเรือนอีสานที่จะสะท้อนภาพสังคมได้ อาจพิจารณาได้จากการแบ่งพื้นที่กว้างๆ  

ได้เป็น ๒ ส่วน คือพื้นที่บนเรือนและพื้นที่ข้างล่างเรือน

 ๑. พื้นที่บนเรือน สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่เปิดเผย

 พื้นที่ส่วนตัวจะอยู่ด้านในสุดของเรือน มักมีการกั้นฝาแต่ละห้องเสาชัดเจน เป็นห้องนอนของพ่อแม่,  

ห้องนอนของลูกสาวคือ ห้องส้วม และห้องเปิงคือ ห้องผี/ห้องพระที่มีการยกหิ้งเปิงไว้ที่ฝาหรือที่มุมเสาริมสุด 

จะกั้นฝาด้านนอกหรือไม่ก็ได้ แต่ห้องนอนทั้งสองจะมีการกั้นฝาให้มิดชิดเสมอ

 ส่วนพื้นที่ที่ลดระดับถัดออกมาด้านนอกคือ ชานเรือนหรือระเบียงจะเปิดโล่งตลอดมีหลังคาเพิงคลุม 

ที่เรียกว่า “เกย” เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์อเนกประสงค์ ซึ่งจะรวมทั้งพื้นที่ถัดออกมาอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่า  

ชานแดดหรือชานฝน ไม่มีหลังคาคลุมใช้ประโยชน์อเนกประสงค์เช่นกัน ส่วนริมสุดมักจะวางแอ่งน้ำใช้และ 

ยกร้านวางแอ่งน้ำดื่ม ริมชานแดด ด้านหนึ่งมักจะสร้างเป็นเรือนครัว (เรือนไฟ) จัดเป็นพื้นที่ส่วนที่เปิดเผย

 ๒. พื้นที่ข้างล่างเรือน แบ่งออกได้เป็น ๒ พื้นที่ คือ พื้นที่ใต้ถุนเรือนและพื้นที่ในบริเวณบ้าน

 พื้นที่ใต้ถุนเรือน จะมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายอย่าง คือ กั้นคอกขังวัวควาย, วางโฮงหูกหรือ 

กี่ทอผ้า หรือโฮงสาด (ทอเสื่อ) รวมทั้งอาจจะวางแคร่ไม้ไผ่เป็นพื้นนั่งเล่น นอนเล่น รับแขก และกินอาหาร

 พื้นที่ในบริเวณบ้าน คือ บริเวณในแนวเขตของตนที่อยู่นอกบริเวณใต้ถุนเรือน จะมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอย 

ที่หลากหลาย คือ พื้นที่ทำครัวมักจะอยู่บริเวณใกล้ๆ บันไดหรือด้านข้างชานแดด ส่วนพื้นที่ปลูกพืชสวนครัว 

มักจะอยู่บริเวณริมรั้วใกล้ทาง ด้านหลังบ้านมักจะปลูกพืชไม้ผล ส่วนเล้าข้าว (ยุ้งข้าว) จะสร้างไว้ห่างตัวเรือน 

ใหญ่ไปเล็กน้อย ใกล้ๆ กันหรือริมชายคาเรือนใหญ่จะตั้งครกมองใช้ตำข้าว

 นอกจากด้านพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยในชีวิตสังคมแล้ว ภาพสะท้อนที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือวัฒนธรรม 

ความเชื่อในวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับการอยู่อาศัยในเรือนอีสาน คือ

 ความเชื่อเรื่องห้องเปิง ซึ่งมีการทำพิธียกหิ้งเปิงไว้ที่ฝาด้านในหรือมุมเสาริมห้องเปิง เป็นหิ้งบูชาผีบรรพชน 

ของครอบครัว เก็บรักษาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง ภายหลังเมื่อรับพุทธศาสนาแล้วจึงกลายเป็นหิ้งพระ และ 

ห้องพระร่วมกันไปด้วย แต่เดิมจะมีการบูชาทุกวันพระเป็นประจำ มีข้อห้ามที่สำคัญมาก อย่างเช่น แต่เดิม 

จะห้ามลูกเขยหรือลูกสะใภ้ล่วงขึ้นไปในห้องเปิง โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นข้อห้ามที่มีบทบาทหน้าที่ควบคุม 

พฤติกรรมลูกเขยหรือลูกสะใภ้ที่ต้องเคารพยำเกรงผู้ใหญ่ และจะมีผลต่อการใช้แรงงานทางเศรษฐกิจในครอบครัว 

ลูกเขยและการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานของลูกสะใภ้
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 ความเชื่อเรื่องการเลือกไม้มาทำเสาแฮก-เสาขวัญ (เสาเอก - เสาโท) ที่เป็นเสาสำคัญยิ่งของการสร้าง 

เรือนใหญ่ ซึ่งเป็นเรือนแบบประเพณีดั้งเดิมของอีสานในอดีต เพราะเป็นเสาเชิงสัญลักษณ์ของเจ้าของครอบครัว 

ในเรือนใหญ่หลังนั้นๆ รวมทั้งความเชื่อเรื่อง “คะลำ” คือข้อห้ามนำไม้หลายชนิดมาทำเสาเรือนใหญ่ด้วย  

เพราะไมต้อ้งหา้มมากกวา่ ๒๐ ชนดินัน้มผีลตอ่ความมัน่คงแขง็แรงของตวัเรอืนทัง้หมดในระยะยาว เมือ่อยูอ่าศยั 

แล้ว

 ความเชื่อเรื่องการทำพิธียกเสาแฮก - เสาขวัญ ที่ซับซ้อนละเอียดอ่อน เพราะเป็นเสาสัญลักษณ์ที่มี 

ความสัมพันธ์กับเพศ สถานภาพ การแบ่งหน้าที่ในครอบครัว และความสุขอุดมสมบูรณ์ในอนาคตตามความเชื่อ

 นอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่ออื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น พฤติกรรมการอยู่อาศัยในเรือนใหญ่ เมื่ออยู่อาศัย 

ไประยะหนึ่งแล้วมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านเรือน ทิ้งเรือนใหญ่ไปครั้งละนานๆ ต้องมีการทำพิธีแก้เคล็ด 

บางอย่าง หรือเมื่อเวลาผ่านไปนานจนเรือนใหญ่ชำรุดทรุดโทรมในบางส่วนก็จะมีความเชื่อข้อปฏิบัติและข้อห้าม 

ในการปรับปรุงเรือนใหญ่กำกับไว้ด้วย เป็นต้น

คุณค่าของงานช่างฝีมือดั้งเดิม
 ๑. รูปแบบของเรือนใหญ่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตการอยู่อาศัยทางด้านความเชื่อ

 ๒. รูปแบบของเรือนใหญ่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตทางด้านเศรษฐกิจในครอบครัว

 ๓. รูปแบบของเรือนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับระบบสังคมครอบครัว คือ ครอบครัวเดี่ยว 

  และครอบครัวรวม

  ก.  ครอบครัวเดี่ยว = ตูบต่อเล้า ตูบเหย้า เหย้า

  ข.  ครอบครัวรวม  = เรือนใหญ่ เรือนใหญ่มีโข่ง

  เมื่อถึงเวลาหนึ่งจะมีการแยกออกจากครอบครัวรวม ไปอยู่กันเป็นครอบครัวเดี่ยวหมุนเวียนกันไป 

  เรื่อยๆ

 ๔. เทคนิคการก่อสร้างเรือนใหญ่จะมีความซับซ้อน ประณีต เพราะเป็นเป้าหมายปลายทางของชีวิต 

  การสร้างครอบครัวในสังคมอีสานที่ต้องมี “เรือนใหญ่มุงแป้นกระดาน” ให้ได้ จึงเป็นงานช่างที ่

  ต้องสั่งสมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายๆ ส่วนของการก่อสร้าง

สถานภาพปัจจุบันของการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานช่างฝีมือดั้งเดิม
 สถานภาพปัจจุบันของการถ่ายทอดความรู้และทักษะฝีมือช่างก่อสร้างเรือนอีสานตกอยู่ในภาวะเสี่ยง 

ต่อการสูญสลายมากที่สุด ที่จำเป็นต้องปกป้องคุ้มครองอย่างเร่งด่วน

 เพราะเรือนใหญ่ในอดีตสร้างด้วยไม้จริงมีการเสื่อมสภาพเมื่อมีอายุมาก มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม 

วิถีชีวิตในสังคมใหม่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและค่อนข้างก้าวกระโดด คนรุ่นกลางในวัยแรงงานออกไปทำงาน 

นอกหมู่บ้านนานๆ เหลือเพียงผู้สูงอายุและเด็ก ขาดกำลังที่จะดูแลบำรุงรักษา ครั้นเมื่อมีฐานะเศรษฐกิจเพียงพอ 

จะทำได้ ก็มักจะรื้อเรือนใหญ่หลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยหลังใหม่ด้วยวัสดุปูนซีเมนต์และ 

เหล็กแบบบ้านจัดสรรชั้นเดียว (ขนาดเหย้าและตูบเหย้า) พออยู่อาศัยได้ หรือไม่ก็มักจะสร้างเป็นตึก ๒ ชั้น ตาม 

กระแสนิยมเป็นปกติธรรมดา แม้อาจจะมีบางคนคิดจะสร้างใหม่ด้วยไม้ให้คล้ายเรือนใหญ่แบบดั้งเดิม ก็มีปัญหา 

เรื่องไม้จริงเนื้อแข็งหาได้ยาก ราคาสูง แพงเกินกำลังฐานะเศรษฐกิจจะทำได้
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 เหล่านี้เป็นเหตุให้ตัวช่างฝีมือดั้งเดิม และกลุ่มช่างที่มีความรู้และทักษะประสบการณ์ขาดการสืบทอด 

เพราะไม่มีงานไม้ก่อสร้างให้ทำต่อไป หลายคนต้องหันไปประกอบอาชีพอื่น

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ พิกัดทางภูมิศาสตร์
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูดที่ ๑๔ ํ และ ๑๘ ํ เหนือ และระหว่าง  

ลองติจูดที่ ๑๐๑ ํ และ ๑๐๕ ํ ตะวันออก อาณาเขตทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดประเทศลาว  

มีแม่น้ำโขงเป็นแนวเขตพรมแดน ทิศใต้จดภาคกลางและประเทศเขมรมีเทือกเขาพนมดงรัก ทิวเขาสันกำแพง 

เป็นแนวเขตพรมแดน ทิศตะวันตกจดภาคกลางมีทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวดงพญาเย็นเป็นแนวพรมแดน

 พื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ราบสูง เรียกว่า ที่ราบสูงโคราช (Khorat Plateau) ตั้งแต่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

จะเป็นบริเวณที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๗๐๐ ฟุต เอียงลาดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล 

ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๒๐๐ ฟุต

 ภายในพื้นที่ที่ราบสูงโคราชแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ แอ่ง โดยมีเทือกภูพานเป็นแนวแบ่งเขต คือ ตอนเหนือ 

เทือกภูพานเรียกว่า แอ่งสกลนคร (Sakon Nakorn Basin) มีพื้นที่ประมาณ ๑ ใน ๔ ของภาคอีสาน ครอบคลุม 

พื้นที่เขตจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ ส่วนพื้นที่ 

ทางตอนใต้เทือกภูพาน เรียกว่า แอ่งโคราช (Khorat Basin) มีพื้นที่ประมาณ ๓ ใน ๔ ของภาคอีสาน  

ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัด กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี  

ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา

บทสรุป
 เรือนพื้นถิ่น หมายถึงเรือนของชาวอีสาน ที่มีบรรพชนเป็นคนลุ่มน้ำโขง รุ่นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ และ  

๒๓ เป็นต้นมา สร้างด้วยไม้จริงทั้งหลัง ขนาดความยาว ๓ ห้องเสา ที่เรียกว่า เรือนใหญ่ มีประโยชน์ใช้สอย 

สอดคล้องกับวิถีชีวิต ทางด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อ การขัดเกลาทางสังคม และการควบคุมพฤติกรรมคนใน 

ครอบครัวรวม (stem family) ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อมในท้องถิ่น

 ลักษณะพิเศษหรือเอกลักษณ์ มีรูปแบบทรงจั่ว ใต้ถุนสูง แบ่งประโยชน์ใช้สอยชัดเจน คือ ห้องเปิง  

(ห้องผี-ห้องพระ) ห้องนอนพ่อแม่ และห้องส้วม (ห้องนอนลูกสาว-ลูกเขย) มีพัฒนาการจากเถียงนา เถียง  

เหย้า ตูบเหย้า และเหย้า จนกระทั่งเป็นเรือนใหญ่ ที่มีเทคนิคการก่อสร้างที่ประณีตซับซ้อน และสัมพันธ์กับ 

ความเชื่อมากในหลายๆ ขั้นตอน ของการก่อสร้าง

 เทคนิคการก่อสร้างที่สำคัญ คือ การเลือกไม้ที่ใช้สร้างโดยมีความเชื่อกำกับ มีวิธีกำหนดขนาด-สัดส่วน  

ด้วยการแทกโสกหรือโฉลก ชิ้นส่วนต่างๆ ของเรือน ที่สัมพันธ์กับเจ้าเรือน มีพิธียกเสาแฮก-เสาขวัญ มีเทคนิค 

การหาระดับตัวเรือนแบบดั้งเดิม

 กระบวนการจัดการองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดกันในกลุ่มผู้ชายเป็นหลัก ทั้งในระดับครอบครัวเครือญาติ 

และในชุมชน ผ่านการร่วมงานจริงในฐานะการเป็นลูกมือ ช่างฝึกหัด โดยไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรรมขอเป็นศิษย์ 

กับครู แต่ครูก็พร้อมจะสนับสนุนส่งเสริม ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาให้ตลอดเวลา

 ลักษณะเรือนอีสานสามารถสะท้อนสภาพสังคมการอยู่ร่วมกันในระบบครอบครัว ที่มีการแบ่งพื้นที่ทั้ง 

ในชีวิตส่วนตัว ที่อยู่ด้านในสุดของตัวเรือน ทั้ง ๓ ห้อง และพื้นที่เปิดเผยซึ่งต่อออกไปทางด้านนอกเปิดโล่งม ี

หลังคาเพิงหรือเกยคลุม คือชานหรือระเบียง และพื้นที่เปิดโล่งเป็นชานแดด ใช้ประโยชน์อเนกประสงค์  
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ส่วนพื้นที่ใต้ถุนเรือน และบริเวณบ้านจะสะท้อนภาพสังคมชาวนาที่ชัดเจนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อ 

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเรือนจะสะท้อนถึงการควบคุมสังคม เศรษฐกิจ และการจัดการทรัพยากรป่าไม้  

และแหล่งน้ำ ที่อ่อนน้อมและเคารพธรรมชาติแวดล้อม

 คุณค่าของงานช่างฝีมือดั้งเดิม เห็นได้ว่ารูปแบบของเรือนอีสานมีความสัมพันธ์กับความเชื่อเศรษฐกิจ  

การแยกครอบครัว รวมทั้งการใช้เทคนิค ภูมิปัญญาการก่อสร้าง ที่ประณีตซับซ้อน สถานภาพปัจจุบันของ 

การถ่ายทอดความรู้ และทักษะการสร้างเรือนอีสานปัจจุบัน ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญสลายมากที่สุด  

ที่จำเป็นต้องปกป้องคุมครองอย่างเร่งด่วน เพราะปัจจัยหลายด้านทั้งจากคนภายในที่มีค่านิยมเปลี่ยนแปลง  

และปัจจัยภายนอก ที่มีกฎหมายอนุรักษ์ป่าไม้ของรัฐควบคุม วัสดุสังเคราะห์วิทยาศาสตร์ใหม่เข้ามาแทนที่ 

มากขึ้น ฯลฯ เป็นเหตุให้ตัวช่างฝีมือดั้งเดิม และกลุ่มช่างที่เคยมีความรู้และทักษะประสบการณ์ขาดการสืบทอด

เรอืนใหญม่โีขง่ : ภาพจากพพิธิภณัฑบ์า้นอสีานโบราณ สถาบนัวจิยัวลยัรกุขเวช สถานปีฏบิตักิารนาดนู อ.นาดนู  

 จ.มหาสารคาม เดิมเป็นเรือนของนายต้อย-นางเสน เครือสี (ชาติพันธุ์ผู้ไทย) บ้านเลขที่ ๑๕๔ หมู่ ๑๑  

 บ้านกุดบอด ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 (สมชาย  นิลอาธิ : ข้อมูล/ภาพ)
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เรือนอีสานและประเพณีการอยู่อาศัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  นิลอาธิ

 จากการสังเกตที่ได้จากการสำรวจศึกษาสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยของชาวอีสานทั่วๆ ไป พบว่า 

สถาปัตยกรรมเรือนพักอาศัยของชาวอีสานที่สัมพันธ์กับวิถีการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ มี ๓  

ลักษณะใหญ่ๆ ด้วยกันคือ

 ๑.  เรือนใหญ่

 ๒.  เหย้าและตูบต่อเล้า

 ๓.  เถียงนา

 เรือนใหญ่ เป็นเรือนพักอาศัยถาวรที่ประกอบไปด้วยห้อง ๓ ห้อง ตามแนวยาวของตัวเรือนคือ  

ห้องเปิง, ห้องนอนพ่อแม่และห้องนอนของลูกสาวและลูกเขย มีส่วนระเบียงที่มีเกยเป็นหลังคาเพิงคลุมและ 

ชานแดดยื่นลดชั้นออกมาทางด้านนอกเรือน บางครั้งอาจแบ่งส่วนหนึ่งของชานไว้เป็นที่ครัว หรือไม่ก็อาจต่อ 

ห้องครัว ไว้ด้านข้างเรือนข้างใดข้างหนึ่ง

 เหย้าและตูบต่อเล้า เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวเมื่อลูกสาวและลูกเขยแยกครัวเรือนมาจากเรือนใหญ่ของ 

พ่อ - แม่ โดยแยกออกมาสร้างตูบต่อเล้าหรือสร้างเหย้าอยู่กันเองเป็นครอบครัวใหม่เป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยว 

ในชุมชนเดียวกันกับพ่อ - แม่

 สำหรับ ตูบต่อเล้า นั้นจะต้องสร้างอยู่ชั่วคราวภายในบริเวณบ้านของพ่อ - แม่ แน่นอนเพราะจะสร้าง 

ในลักษณะเพิงหมาแหงนโดยอาศัยโครงสร้างของเล้าข้าวของพ่อ - แม่ เป็นหลักยึดด้านหนึ่งเสมอ จึงได้ชื่อว่า 

ตูบต่อเล้าและเล้าข้าวดังกล่าวก็จะอยู่ในบริเวณบ้านของ พ่อ - แม่ เสมอด้วย

 ส่วน เหย้า นั้นเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวที่มีโครงสร้างของตัวเอง จึงอาจจะสร้างอยู่ภายในบริเวณบ้าน 

ของ พ่อ - แม่ ก็ได้ หรืออาจจะออกไปสร้างอยู่ริมนอกหมู่บ้านหรือสร้างในบริเวณที่นาใกล้หมู่บ้านก็ได้ ขึ้นอยู่ 

กับความเหมาะสมที่เห็นควรเกี่ยวกับความแออัดของบริเวณบ้านในชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ

 เถียงนา เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวอีกลักษณะหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเหย้า แต่จะออกไปสร้างในบริเวณ 

ที่นา ซึ่งมักจะอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยในฤดูทำนาประมาณ ๕ - ๖ เดือนในแต่ละป ี

ซึ่งชาวอีสานส่วนใหญ่มักจะนิยมสร้างกันมากเสมอ จนดูเรียงรายกันทั่วไปตามทุ่งนา

 จากเหตุที่ต้องอพยพครอบครัวออกอยู่เถียงนาซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านกันทุกปีนี้เอง กลุ่มของเถียงนา 

หลายแห่งจึงถูกพัฒนาดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่ออยู่อาศัยตลอดปี จนกลายเป็นเหย้าแล้วจากนั้นก็มักจะมีเถียงนา 

อื่นๆ อพยพเข้าไปอยู่ร่วมกลุ่มด้วย จนกลายเป็นชุมชนใหม่เกิดขึ้น
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 จากลักษณะที่พักอาศัยทั้ง ๓ ลักษณะดังกล่าวนี้ พอจะเห็นได้ว่า แต่ละลักษณะจะมีความสัมพันธ ์

ซึ่งกันและกันเป็นวงจร กล่าวคือ เรือนใหญ่ซึ่งเป็นเรือนพักถาวรจะเป็นที่อยู่อาศัยของ ครอบครัวรวม (STEM 

FAMILY) ที่ประกอบไปด้วย พ่อ - แม่ ลูก ลูกเขย และหลาน

“เอาเขยมาเลี้ยงพ่อเฒ่แม่เฒ่า

ปานได้ข้าวมาใส่เล้าใส่เยีย

เอาลูกใภ้มาเลี้ยงปู่เลี้ยงย่า

ปานได้ผีห่ามาใส่เฮือนใส่ซาน”

 คติความเชื่อเหล่านี้ถูกถ่ายทอดเป็นภาษิตบอกกล่าวสั่งสอนสืบต่อกันมา ทั้งมีอิทธิพลในการสร้างเหย้า 

สร้างเรือนของชาวอีสาน

 เรือนอีสาน มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมอย่างเป็นรูปแบบที่ยึดถือกันมาแต่อดีต และที่สำคัญอย่างยิ่ง 

ทั้งในการสร้างเหย้า สร้างเรือน และการอยู่อาศัยนั้นต้องอยู่บนฐานแห่งประเพณี ภาษิตและคติความเชื่อต่างๆ  

ที่ผูกพันและฝังแน่นอยู่ในชีวิตและวิญญาณของชาวอีสาน

 ส่วนเหย้าและตูบต่อเล้าเป็นครอบครัวใหม่ที่แยกออกจากครอบครัวรวมของพ่อแม่ไปอยู่กันเป็นครอบครัว 

เดี่ยว (Nuclear Family) ในบริเวณชุมชนเดี่ยวกันกับพ่อ - แม่

 สำหรับเถียงนานั้นก็เป็นที่พักแยกออกจากครอบครัวรวมในเรือนใหญ่เช่นกัน แต่จะออกไปเริ่มตั้ง 

ครอบครัวเดี่ยวนอกหมู่บ้านเดิมจนเกิดเป็นชุมชนใหม่ขึ้น

 บรรดาครอบครัวเดี่ยวที่อยู่อาศัยในที่พักชั่วคราวทั้งหมดคือ เหย้า ตูบต่อเล้าและเถียงนา ต่างก็จะมี 

เป้าหมายหลักที่เป็นเสมือนจุดสุดยอดของความสำเร็จในชีวิตและสังคมเหมือนกันคือ การสร้างเรือนใหญ่ซึ่งเป็น 

เรือนถาวรให้ได้

 เมื่อสามารถสร้างเรือนใหญ่ได้แล้วกระทั่งมีเขยเข้ามาอยู่ร่วมด้วย ก็จะมีสภาพเป็นครอบครัวรวม แล้ว 

จากนั้นก็จะมีการแยกครัวเรือนออกไปสร้างที่พักชั่วคราวอยู่กันเป็นครอบครัวเดี่ยวต่อไปเรื่อยๆ

 จากความสัมพันธ์ของที่อยู่อาศัยทั้ง ๓ ลักษณะ โดยมีเรือนใหญ่ซึ่งอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวรวมที่เป็น 

เป้าหมายสำคัญดังกล่าว เราจึงพิจารณาวิเคราะห์ลักษณะของเรือนใหญ่ได้๒ อย่างคือ

 ๑.  โครงสร้างของเรือน

 ๒.  รูปแบบของเรือน
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 หากพิจารณาวิเคราะห์ที่โครงสร้างของเรือนใหญ่ผ่านลักษณะโครงสร้างของระบบครอบครัวแล้ว จะเห็น 

ได้ว่าโครงสร้างของเรือนใหญ่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และดูเหมือนจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพราะโครงสร้าง 

ของระบบครอบครัวยังอยู่ในลักษณะการแยกครัวเรือนจากครอบครัวต้นไปสร้างครอบครัวเดียวตามประเพณี 

การอยู่อาศัยเดิมที่มีการสืบทอดกันต่อๆ มา

 กล่าวคือ ลักษณะโครงสร้างการอยู่อาศัยในเรือนใหญ่ของชาวอีสานจะสร้างเรือนขนาด ๓ ห้อง 

เป็นหลักสำคัญ คือมีห้องนอนของ พ่อ - แม่ ห้องนอนของลูกสาวและลูกเขย และห้องเปิง (ห้องพระ/ห้องผี)  

ดังกล่าวแล้ว

 เมื่อลูกสาวแต่งงานแล้ว ชาวอีสานจะถือประเพณีนิยมเอาเขยเข้าบ้าน เพื่อช่วยทำมาหากินในครัวเรือน 

เดียวกันระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่มีข้อกำหนดแน่นอนในเรื่องระยะเวลา แต่จะต้องแยกครัวเรือนออกไปสร้าง 

ครอบครัวใหม่ของตัวเอง เมื่อมีเขยใหม่เข้าไปอยู่แทน หรือเมื่อตัวเองและพ่อ - แม่ เห็นว่าถึงเวลาสมควรที่จะต้อง 

แยกครัวออกไปสร้างครอบครัวเป็นเอกเทศได้แล้ว เป็นต้น

 จะเห็นได้ว่าลักษณะครอบครัวของชาวอีสานจะหมุนเวียนเป็นวงจรสืบต่อกันไปเรื่อยๆ โดยการแยก 

ครัวเรือนจากครอบครัวรวมไปสร้างครอบครัวเดี่ยว และเมื่อครอบครัวเดี่ยวพัฒนาขึ้นไปเป็นครอบครัวรวมโดยมี 

เรือนใหญ่อยู่อาศัยแล้ว ก็จะมีการแยกครัวเรือนต่อไปอีก

 ฉะนั้น โครงสร้างของครัวเรือนใหญ่จึงยังคงมีการสืบทอดต่อมาได้ เพราะสามารถตอบสนองประโยชน์ 

ใช้สอยของครอบครัวรวมได้อย่างเหมาะสมสัมพันธ์กันอย่างดี ด้วยเหตุนี้โครงสร้างของเรือนใหญ่จึงสะท้อนให้ 

เห็นภาพของระบบครอบครัวที่ชาวอีสานอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างดี

ครอบครวั 

รวม

STEM FAMILY

ครอบครัว 

เดี่ยว

NUCLEAR FAMILY

ตูบต่อเล้า
(ชั่วคราว)

เหย้า
(ชั่วคราว)

เรือนใหญ่

(ถาวร)

สร้างในชุมชนเดิม

เถียงนา
(ชั่วคราว)

เหย้า
(ชั่วคราว)

สร้างนอกชุมชน - เกิดชุมชนใหม่
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 ส่วนในแง่รูปแบบของเรือนใหญ่นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างทั้งในด้านรูปทรง วัสดุ 

เทคนิควิธีการ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม เศรษฐกิจ 

ตลอดการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมภายนอก เป็นต้น

 ในที่นี้จึงพอจะกล่าวสรุปได้ว่า แม้รูปแบบและประโยชน์ใช้สอยของเรือนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป 

จากเดิมบ้างก็ตาม แต่ลักษณะโครงสร้างของเรือนใหญ่ก็ยังคงอยู่และยังสามารถสนองประโยชน์ใช้สอยต่อระบบ 

ครอบครัวของชาวอีสานที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงได้

 แต่สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือเรื่องสาเหตุปัจจัยที่ทำให้ลักษณะโครงสร้างของเรือนใหญ่ในอีสานมี 

การสืบทอดกันเรื่อยมาบนพื้นฐานโครงสร้างของระบบครอบครัว

เหย้า : ที่มีขนาด ๒ ห้องเสา โครงสร้างไม้จริงมีการต่อพื้นชานยื่นออกด้านนอก มีหลังคาเกยคลุม แต่ก็มี 

 ลักษณะชั่วคราว ที่พร้อมจะรื้อสร้างเรือนใหญ่ต่อไป (สมชาย  นิลอาธิ: ข้อมูล/ภาพ)
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 เหตุปัจจัยที่ทำให้มีการสืบทอดที่สำคัญก็คือ ความเชื่อต่างๆ ตลอดจนคะลำหรือข้อห้ามและผญา 

ภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเรือนพักอาศัย ซึ่งเป็นเสมือนสิ่งสนับสนุนที่ช่วยรักษาความเหมาะสมสอดคล้องกัน 

ระหว่างเรือนพักอาศัย ซึ่งสัมพันธ์กับระบบครอบครัวให้ดำรงอยู่ได้

 เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับ “โสก” ของชาวอีสานที่ใช้เป็นเหมือนมาตราวัดความสูง - ต่ำ, กว้าง - ยาว 

ของวัสดุที่ใช้สร้างเรือน เช่น โสกเสา โสกกลอนเรือน โสกกะทอด (พรึง) และโสกแม่กะได เป็นต้น

 ความเชื่อเรื่อง “เปิง” ก็มีส่วนที่กำหนดให้มีการยกเปิงขึ้นในเหย้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็น 

เจ้าของที่อยู่อาศัย และเป็นหัวหน้าผู้นำครอบครัวใหม่ที่เป็นครอบครัวเดี่ยวและเมื่อสร้างเรือนใหญ่แล้วก็จะมี 

การยกเปิงขึ้นไว้ในห้องหนึ่งโดยเฉพาะแล้วเรียกว่า ห้องเปิง ซึ่งนอกจากแสดงสถานภาพของหัวหน้าครอบครัว 

แล้ว ยังจะใช้เป็นที่เก็บรักษาสิ่งที่เคารพสักการะต่างๆ เช่น รูปเคารพทางความเชื่อศาสนา ตลอดจนเครื่องราง 

ของขลังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ฯลฯ จนบางครั้งก็จะรู้จักห้องเปิงกันในอีกความหมายหนึ่งว่าคือ ห้องพระหรือ 

ห้องผี ด้วย

 จากลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ความเป็นผู้นำครอบครัวนี้ จึงทำให้มีผลเกิดเป็นความเชื่อเรื่องคะลำและ 

ข้อห้ามไม่ให้เขยล่วงล้ำขึ้นเปิงโดยเด็ดขาด ซึ่งจะถือว่าเป็นความผิดเหมือนเป็นการละลาบละล้วงล่วงเกินพ่อตา 

ผู้เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ในฐานะหัวหน้าครอบครัว

 จึงอาจกล่าวได้ว่า นอกจากความเชื่อเรื่องเปิงจะมีอิทธิพลต่อลักษณะโครงสร้างของเรือนใหญ่แล้ว 

ยงัจะทำหนา้ทีเ่ปน็เครือ่งมอื “ควบคมุสงัคม” (Social Control) ในระดบัครอบครวั ใหส้ามารถอยูร่ว่มกนัอยา่ง 

สงบสุขไปด้วย

 ส่วนคำกล่าวในลักษณะ “ผญาภาษิตโบราณ” ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาก็มีลักษณะสนับสนุนให้มีการ 

รักษาความเหมาะสมสอดคล้องกันระหว่างเรือนพักอาศัยกับประเพณีการอยู่อาศัยหลายอย่างเช่น

 ประเพณีนิยมในการแต่งงานของชาวอีสานที่เอาเขยเข้าบ้าน เพื่อต้องการแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต 

รายได้ ก็จะมีคำภาษิตกล่าวย้ำในทางปฏบิัติว่า “เอาเขยมาเลี้ยงพ่อเฒา่แม่เฒ่า ปานไดข้้าวมาใส่เล้าใสเ่ยียเอา 

ลูกใภ้มาเลี้ยงปู่เลี้ยงย่า ปานได้ผีห่ามาใส่เฮือนใส่ซาน” และ “นาสองเหมือง เมืองสองท้าว เหย้าสองเขย”  

เป็นต้น

 นอกจากนี้คำกล่าวเกี่ยวกับการนำต้นไม้มาถากทำเป็นเสาเรือน ก็ยังมีลักษณะที่บ่งบอกถึงสถานะและ 

ระยะเวลาในการสร้างที่อยู่อาศัยในลักษณะชั่วคราวหรือถาวรด้วยคือ “ถากเสาบ่มีเหลี่ยมเค้า แสนสิเกลี้ยงก ็

บ่งาม” ซึ่งจะมีความหมายอยู่ในทีเป็นที่รู้กันว่า เหย้าหรือเรือนน้อยส่วนใหญ่มักจะใช้เสาไม้กลมกะเทาะเปลือก 

หรืออาจจะถากบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนเรือนใหญ่จะต้องนำท่อนเสามาถากให้เป็นเหลี่ยมเสมอ

 จนที่สุดก็ยังมีภาษิตโบราณที่เน้นย้ำถึงลักษณะเรือนพักอาศัยของชาวอีสานที่แยกครัวเรือนแล้วมี 

เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การสร้างเรือนใหญ่ ซึ่งเป็นเรือนที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของระบบครอบครัว โดย 
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แสดงนยัชีใ้หเ้หน็ถงึความสขุในการดำรงชวีติในสงัคมเสมอืนจะเปน็การประสบความสำเรจ็ในการสรา้งครอบครวั 

อย่างหนึ่งว่า “สุขเพราะมี เฮือนใหญ่ มุงแป้นกระดาน”

 ดังกล่าวมาโดยสังเขปเกี่ยวกับประเพณีการอยู่อาศัยในบ้านเรือนของชาวอีสานนี้ พอจะสรุปกว้างๆ 

ได้ว่า การแยกครัวเรือนออกมาอยู่ตูบต่อเล้านั้น เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวเดี่ยวขึ้นใหม่  

เป็นเอกเทศทางเศรษฐกิจของตนเอง แต่ก็ยังมีความผูกพันพันอยู่กับครอบครัวเดิมอยู่บ้างทางด้านสังคมคือ 

พวกลูกๆ ที่ยังเล็กอาจจะผูกพันกับ ตา - ยาย อย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมที่ยังอยู่ห้องส้วมหรือห้องส่วม และ 

โดยเฉพาะสถานที่สร้างตูบซึ่งต้องต่อออกจากเล้าข้าวที่อยู่ในบริเวณบ้านของ พ่อ - แม่

 แต่ทั้งนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องแยกออกไปสร้างตูบอยู่ก่อนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสามารถ 

ที่จะทำได้ ซึ่งอาจจะแยกครัวเรือนออกไปสร้างเหย้าหรือเรือนน้อยอยู่ก็ได้

 แต่ไม่ว่าจะสร้างตูบอยู่ก่อน หรือบางครั้งอาจจะมีการปรับปรุงเถียงนาขึ้นเป็นตูบเถียง ตูบเหย้าหรือ 

จะสร้างเหย้าเลยก็ตาม กล่าวได้ว่า เหย้าหรือเรือนน้อยคือจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวใหม่ในลักษณะ 

ครอบครัวเดี่ยว ที่มีความพร้อมเบื้องต้นที่จะสร้างสถานภาพในสังคมต่อไปได้ด้วยตัวเองแล้วเพราะนอกจากจะ 

แยกครัวเรือนออกมาเป็นอิสระทางเศรษฐกิจแล้วยังจะมีการยกเปิงขึ้นไว้ในเหย้า ซึ่งเป็นการแสดงถึงสถานภาพ 

ความเป็นเจ้าของและเป็นผู้นำครอบครัวที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด

 ส่วนเรือนใหญ่นั้น แน่นอนว่าจะต้องเป็นเป้าหมายหลักที่จะต้องพยายามสร้างให้ได้เพราะนอกจากจะ 

เพือ่สนองประโยชนใ์ชส้อยในชวีติและคา่นยิมในสงัคมตามประเพณเีดมิทีส่มัพนัธก์บัลกัษณะสงัคมแบบครอบครวั 

รวมแล้ว ยังจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสถานภาพในสังคมที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอีกด้วย

 นีก้ค็อืวถิกีารสรา้งเรอืนพกัอาศยัของชาวบา้นอสีานตามแบบประเพณเีดมิทีม่กีารสบืทอดกนัเรือ่ยมา 

ในลักษณะเหมือนวงจร แม้ว่ารูปแบบของเรือนพักจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ตาม แต่โครงสร้างของเรือน 

ก็จะยังคงดำรงอยู่ได้ตราบเท่าที่โครงสร้างของระบบครอบครัวยังไม่เปลี่ยนแปลง และมีความเชื่อด้านต่างๆ  

เป็นเครื่องตอกย้ำสนับสนุนให้มีการสืบทอด

...............................................................................

เรือนอีสานและประเพณีการอยู่อาศัย  โดย: สมชาย นิลอาธิ | ใน วารสาร ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ 

(ธ.ค. ๒๕๓๐)
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ส้วม : ห้องนอนในเรือนอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  นิลอาธิ

 ที่อยู่อาศัยของชาวชนบทอีสานในอดีตมีหลายแบบ เช่น เถียงนา, เหย้า, ตูบหรือตูบเหย้าและตูบต่อเล้า  

ซึ่งล้วนเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวขนาดเล็ก สร้างด้วยวัสดุง่ายๆ เท่าที่พอหาได้ มักสร้างหยาบๆ ตามกำลังความ 

สามารถในเวลาไม่มากนัก

ห้องส้วมในเรือนอีสาน

 ที่อยู่อาศัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการทำมาหากิน เพราะจะนิยมสร้างเถียงนา/เถียงไร่อยู่ใกล้หรือ 

ในบริเวณที่นา/ไร่ เพื่อความสะดวกในการทำนาทำไร่และสามารถสนองประโยชน์การอยู่อาศัยในลักษณะ 

ครอบครัวเดี่ยวได้ในระดับหนึ่ง เพื่อรอเวลาการขยับขยายต่อไป

 ที่พักอาศัยของชาวอีสานดังกล่าวนี้ มักจะไม่ใช้คำเรียกว่า เรือน นอกจาก เหย้า เท่านั้น บางครั้งก็มีบ้าง 

ที่เรียกว่า เรือนน้อย ทั้งนี้คงเป็นเพราะคำว่าเรือนแต่เดิม น่าจะมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ มีความคงทนถาวรใน 

ความคิดของผู้คนที่อยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวตามค่านิยมในสังคมก็ได้
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 ค่านิยมของชาวอีสานในอดีตก็มักจะมีความมุ่งหวังที่จะต้องสร้างเรือนให้ได้ ซึ่งเรียกกันว่า “เรือนใหญ่” 

 เรือนใหญ่หรือเรือนประธานที่อยู่ด้านในหลังสุด จะประกอบด้วยห้อง ๓ ห้อง คือ ห้องเปิงหรือห้องผี/ 

ห้องพระ, ห้องกลาง หรือห้องนอนพ่อแม่และ ห้องส้วม

 ห้องส้วมที่มีอยู่ในเรือนอีสานแต่เดิม ไม่ใช่ห้องน้ำหรือห้องสำหรับถ่ายในทัศนะทั่วไปในสังคมปัจจุบัน

 ชาวอีสานแต่ก่อนเขาออกไปถ่ายไปขี้กันตามป่าตามสวนหลังบ้านหรือตามสุมทุมพ่มุ ไม้ใกล้หมู่บ้าน 

ในตอนเช้ามืดเป็นประจำ โดยมักจะถือเสียมและไม้แก้งหรือไม้เช็ดไปด้วยเสมอ เดี๋ยวนี้ตามบ้านนอกชนบทก็ยัง 

มีทำกันอยู่บ้าง

 หอ้งสว้มในเรอืนอสีานทีว่า่นีค้อื “หอ้งนอน” หอ้งหนึง่ทีอ่ยูร่มิดา้นหนึง่ของตวัเรอืน แตเ่ดมิมกัจะเรยีกกนัวา่  

“ทา้ยเรอืน” ซึง่จะอยูห่อ้งตรงขา้มกบั “หอ้งเปงิ” ทีเ่รยีกกนัวา่ “หวัเรอืน” โดยมหีอ้งนอนของพอ่แมอ่ยูต่รงกลาง 

จนเรียกกันว่า “ห้องกลาง”

 ถ้าสร้างหันหน้าเรือนไปทางทิศตะวันออก ห้องส้วมก็มักจะอยู่ทางทิศใต้ แต่ถ้าหันหน้าเรือนไปทาง 

ทิศเหนือ ห้องส้วมก็มักจะอยู่ทางทิศตะวันตกเพราะห้องเปิงซึ่งเป็นห้องผีหรือห้องพระ มักนิยมเอาไว้ทิศเหนือ 

และทิศตะวันออกเสมอ

 ปกติแล้วสังคมครอบครัวชาวอีสานในอดีต จะให้ความสำคัญกับลูกสาวมากกว่าลูกชาย โดยจะมอบ 

มรดกให้กับลูกสาวเป็นหลัก เพราะค่านิยมเอาลูกเขยเข้าบ้านมาอยู่ร่วมเรือน เพราะลูกเขยจะเป็นแรงงานสำคัญ 

ในการทำมาหากิน

 ฉะนั้น เมื่อมีลูกโตๆ กันแล้วพ่อแม่ของครอบครัวนั้นจึงมักจะต้องสร้างเรือนใหญ่ที่มีขนาด จำนวน 

๓ ห้องให้ได้ โดยตัวพ่อแม่จะนอนอยู่ห้องกลาง ส่วนลูกผู้หญิงที่โตเป็นสาวแล้วจะให้นอนรวมกันอยู่ใน ห้องส้วม  

ที่อยู่ถัดไปทางด้านท้ายเรือน พวกลูกที่ยังเล็กๆ ก็จะให้นอนรวมอยู่กับพ่อแม่หรืออาจจะนอนกับพี่ๆ ก็ได้ แล้วแต่ 

จะสะดวกและต้องการ

 ลูกผู้ชายที่โตเป็นบ่าวเป็นหนุ่มแล้ว ช่วยตัวเองได้ ไปตกที่ไหนก็งอกที่นั่น จึงให้อยู่ให้นอน

บ่อนใด๋บ้านไหนและเรือนใครก็ได้ ไม่ค่อยเสียหายในทัศนะสังคมเท่าลูกสาว

 แม้จะเป็นแรงงานในการทำมาหากินที่เข้มแข็งดีก็ตาม แต่ลูกชายก็มักจะบังคับเรียกใช้ได้ยากกว่า 

ลูกเขย และที่สำคัญก็คือ เมื่อแต่งงานแล้ว ก็ต้องออกไปอยู่กับพ่อแม่ฝ่ายหญิง จึงเป็นเพียงแรงงานชั่วคราว 

ในครอบครัวเท่านั้น

 เมื่อลูกสาวคนแรกแต่งงาน (ปกติจะให้ลูกสาวคนโตแต่งงานก่อน) แล้วต้องเอาลูกเขยมาอยู่ด้วยตาม 

ค่านิยมที่มีผญาภาษิตชี้นำกำหนดให้ต้องทำว่า “เอาเขยมาเลี้ยงพ่อเฒ่าแม่เฒ่า	 ปานได้ข้าวมาใส่เล้าใสเยีย	 

เอาลูกใภ้มาเลี้ยงปู่เลี้ยงย่า	ปานได้ผีห่ามาใส่เฮือนใส่ชาน” เขาก็จะให้เข้ามาอยู่ใน ห้องส้วม นี้แหละ

 ถ้าครอบครัวนั้นมีลูกสาวหลายคนก็จะให้ขยับขยายย้ายไปนอนในห้องกลางแทนพ่อแม่ เพราะมิดชิด 

เป็นสัดส่วนดี ส่วนพ่อแม่ก็ต้องขยับออกไปหาที่นอนใหม่แถวๆ ห้องกลางหรือไม่ก็เข้าไปนอนในห้องเปิงเลย

 พวกน้องๆ จะเรียกพี่เขยว่า “พี่อ้าย” เมื่อพี่อ้ายเข้ามาอยู่ในห้องส้วมแล้ว จึงทำให้ห้องส้วม ซึ่งเคยเป็น 

ที่นอนของลูกสาวและจนเป็นที่นอนของพี่อ้ายถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “บ่อนนอนพี่อ้าย” คือ ห้องนอนพี่เขย  

นั่นเอง

 เนื่องจากเรือนใหญ่มีห้องจำกัดอยู่เพียง ๓ ห้อง หลัก ๆ เท่านั้น ห้องเปิงซึ่งเป็นห้องผีและห้องพระก็ใช้ 

นอนได้เฉพาะลูกชายกับพ่อแม่เท่านั้น ไม่นิยมให้ลูกสาวนอนและมีความเชื่อ “คะลำ” ห้ามเขยเข้าไป
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 ส่วนห้องกลางที่เคยเป็นห้องนอนของพ่อแม่นั้น เมื่อให้ลูกสาวที่ยังไม่แต่งงานนอนแล้ว ก็เหลือห้องส้วม  

ซึ่งเป็นห้องนอนของลูกเขยอีกห้องเดียวเท่านั้น

 ปัญหาการอยู่ร่วมกันในครอบครัวจึงมีตามมาว่า ถ้าลูกสาวคนต่อๆ ไปแต่งงานอีกจะทำอย่างไร?  

เพราะ ห้องส้วม หรือบ่อนนอนพี่อ้ายมีเพียงห้องเดียวเท่านั้นแถมยังมีผญาภาษิตเป็นคะลำ-ห้ามไว้อีกว่า  

“นาสองเหมือง เมืองสองเจ้า เหย้าสองเขย” เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรทำ

 เรื่องนี้ชาวอีสานรุ่นเก่าเขามีทางออกที่กำหนดการกระทำ โดยใช้ผญาภาษิตบอกกล่าวชี้แนะ จนกลายเป็น 

ค่านิยมให้ต้องทำว่า “น้ำใหม่เข้า น้ำเก่าออก”

 คือเขยใหม่จะต้องเข้ามาอยู่ร่วมเรือนแล้ว เขยเก่าจะต้องแยกครัวเรือนออกไปทำมาหากินสร้างตัว 

สร้างครอบครัวใหม่กันเอง โดยพ่อแม่ฝ่ายหญิงจะมอบมรดกที่ดินที่นาให้อยู่อาศัยและทำมาหากินเลี้ยงตัวเอง 

แล้วจากนั้นก็หาขยับขยายกันเองต่อไป

 น้ำใหม่ก็จะไล่น้ำเก่าออกไปเรื่อยๆ นั่นคือเขยใหม่ก็จะเข้าไปอยู่ในห้องส้วมแทนเขยเก่าต่อไปเรื่อยๆ  

เช่นกัน

 เขยเก่าที่แยกครัวเรือนออกไปดังกล่าวนี้ ตอนแรกๆ อาจจะไปสร้างที่พักชั่วคราวที่เรียกว่า ตูบต่อเล้า,  

ตูบหรือตูบเหย้า (กระท่อม/กระต๊อบ) หรือเหย้าอยู่ไปพลางก่อนก็ได้

 จากนั้นจึงค่อยๆ ใช้เวลาและแรงงานทำมาหากิน สะสมไม้และวัสดุอื่นที่จำเป็นไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะใช้ 

เวลามากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่ในอดีตก็มักจะพอสร้างเรือนใหญ่ขนาด ๓ ห้อง ได้ทันกับเวลา 

ที่ลูกๆ โตเป็นบ่าวเป็นสาว เพราะจะต้องนอนแยกกันให้มิดชิดเป็นสัดเป็นส่วนและพร้อมที่จะรับลูกเขยเข้ามา 

อยู่ร่วมเรือน
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 หิ้งเปิง  ในห้องเปิงของเรือนใหญ่ ซึ่งของชาวอีสานในอดีตจะแต่งขันบูชาทุกวันพระ

  (สมชาย  นิลอาธิ : ข้อมูล/ภาพ)

พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

สถ
าบ
ันวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธร
รม
อีส
าน



35

เหย้า : เส้นทางการสร้างครอบครัวใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  นิลอาธิ

 แม้คำว่าเหย้าในปัจจุบันดูจะกลายความหมาย ไปเป็นส่วนหนึ่งของเรือนแล้วก็ตาม แต่จากการศึกษา 

เรือนพักอาศัยของชาวอีสาน โดยพยายามจะมองผ่านเข้าไปให้เห็นความสัมพันธ์ของการใช้สอยพื้นที่ในตัวที่พัก 

อาศยัแบบตา่งๆ แลว้พบวา่ เหยา้เปน็ทีพ่กัอาศยัลกัษณะหนึง่ ซึง่มอียา่งนอ้ย ๒ แบบ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัวถิชีวีติ 

ในครอบครัวของชาวอีสานในอดีตหลายด้านด้วยกันคือ สภาพสังคม เศรษฐกิจและความเชื่อ ที่มีแนวโน้มว่า 

จะเป็นการเตรียมอำนาจการปกครองครอบครัวต่อไปในวันข้างหน้า คือ เมื่อลูกสาวโตขึ้นจนต้องสร้างเรือนใหญ่ 

เพื่อเตรียมการมีลูกเขย ซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของครอบครัวต่อไป ทั้งเมื่อพิจารณาในแง่วัสดุและเทคนิควิธีการ 

แล้ว ก็สามารถมองเห็นความสำคัญของคนในสังคมกับธรรมชาติแวดล้อม และความร่วมมือกันของกลุ่มเครือญาต ิ

ในสังคม ที่ทุกคนมีความคิดเป้าหมายเดียวกัน ในอันที่จะช่วยส่งเสริมกันสร้าง เรือนใหญ่มุงแป้นกระดาน ซึ่งเป็น 

ความสำเร็จของการสร้างครอบครัวในอดีตสังคมอีสานได้

 แต่เนื่องจากคำว่าเหย้าในปัจจุบัน ได้กลายความหมายไปดังกล่าวแล้ว จนเหลือให้พอรู้เค้าเพียงคำพูด 

ของคนรุ่นเก่าเท่านั้นคือ มีเหย้ามีเรือน, อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน และศิษย์เก่าหลายสถาบันก็เอามาใช้ในลักษณะ 

การกลับคืนสู่ถิ่นเก่าว่า คืนสู่เหย้า ก็มีอยู่มาก จึงน่าที่จะทำความเข้าใจเรื่องที่พักอาศัยที่เรียกว่าเหย้ากับเรือน 

ซึ่งแม้ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันก็ตาม แต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุผลทางด้านพัฒนาการ 

ที่สัมพันธ์กับระบบครอบครัว - เครือญาติ เศรษฐกิจ ความเชื่อ ฯลฯ

 คำว่าเหย้าในหลักฐานเอกสาร

 จากเท่าที่พบการใช้คำว่า เหย้า ในเอกสารเก่าบางแห่ง ปรากฏว่ามีการใช้รูปคำแตกต่างกันไปและ 

มักจะใช้คู่กันกับคำว่า เรือน เสมอ เช่น

 ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑ มีคำว่าเหย้าใช้อยู่ด้วยคือ................ไพร่ฟ้าหน้าใส  

ลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้ ล้มตายหายกว่า อย้าวเรือนพ่อเอ เสื้อคำมัน ช้างขอลูกเมียเยียข้าว ไพร่ฟ้าข้าไทย....... 

(ด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๒๑ - ๒๓) จะเห็นได้ว่าศิลาจารึกใช้รูปคำว่า อย้าว

 ส่วนอยู่ในอุรังคนิทาน (ตำนานพระธาตุพนม พิดาร) โดยพระเทพรัตนโมลี ใช้คำว่า เย่า ในตอนพ่อ 

ท้าวคำบางอพยพสร้างเมืองว่า........เมื่อคนทั้งหลายเข้าตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่ตามริมหนอง (หนองหาน)  

ทั้ง ๒ แล้วจึงให้น้ำบก (น้ำลดลง) แล้วบุคคลเหล่านั้นจึงพร้อมกันยกญาติพี่น้องผู้ใหญ่ของเขาคนหนึ่งขึ้น 

เป็นใหญ่ ปกปักรักษาซึ่งกันและกัน ให้สร้าง เย่าเรือน อยู่ที่นั้น แล้วจึงแต่งกันเข้าไปรับราชการงานเมือง 

และจารีตประเพณีอยู่ด้วยท้าวคำบาง เพราะเหตุดังกล่าวนี้ ราชธานีจึงมิได้มีตามริมหนอง (หาน) แต่นั้นมา 

ทั้งหลายจึงเรียกกันว่าหนองหานน้ำหล่ายเชิงชุม แต่นั้นมา
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 แต่ในอธิบายศัพท์วรรณกรรมเรื่อง เสียวสวาสดิ์ ในหนังสือรวมวรรณคดีอีสาน (เล่ม ๑) ของปรีชา 

พิณทอง (อดีตพระศรีธรรมโสภณ ปธ.๙) ใช้คำว่า เฮือนย้าว ในความหมายว่า กระต๊อบ เรือนเล็กๆ ไม่มั่นคง 

แข็งแรง

 จะเห็นได้ว่าจากเอกสารทั้งสามดังกล่าวมานี้ มีการใช้รูปคำแตกต่างกันทั้งหมด คือ อย้าว, เย่า, ย้าว 

ซึ่งแม้จะแตกต่างจากรูปคำที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือ เหย้า แต่ในแต่ของความหมายทั่วไปก็พอเข้าใจกันได้ว่า 

เป็นที่อยู่อาศัยมีลักษณะชั่วคราวไม่แข็งแรงเท่าใดนัก และในข้อเขียนนี้จะขอใช้คำว่า เหย้า ตามรูปคำที่ใช้กัน 

ทั่วไปในปัจจุบัน

 ก่อนจะแยกไปอยู่เหย้า

 ถ้าพิจารณาสภาพครอบครัวของชาวอีสาน บนพื้นฐานสังคม เศรษฐกิจแล้ว จะพบว่าค่านิยมในการ 

แต่งงานเป็นครอบครัวนั้น จะต้องเอาเขยเข้าบ้าน ดังภาษิตเก่าอีสานที่ว่า

   เอาเขยมาเลี้ยงพ่อเฒ่าแม่เฒ่า ปานได้เข้ามาใส่เล้าใส่เยีย

   เอาลูกใภ้มาเลี้ยงปู่เลี้ยงย่า  ปานได้ผีห่ามาใส่เรือนใส่ซาน

 จะเห็นได้ว่า ถ้าแต่งงานแล้ว การเอาลูกเขยมาเลี้ยงพ่อตาแม่ยายนั้น หมายถึงการได้แรงงานมาช่วย 

สร้างฐานะทางเศรษฐกิจ เพราะแรงงานของลูกเขยใช้ง่ายใช้คล่องกว่าแรงงานของลูกชาย เนื่องจากมีความเชื่อ 

เกี่ยวกับอำนาจของพ่อตาแม่ยายโดยผ่าน เปิง ที่อยู่ในห้องเปิงซึ่งเป็น ห้องผี/ห้องพระ และยังมีค่านิยมของ 

สังคมคอยกำกับให้ลูกเขยต้องช่วยงานของครอบครัวด้วย

 การเข้าไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายนี้ เป็นที่รู้กันว่าจะต้องอยู่อาศัยใน ห้องส้วม ซึ่งเป็นห้องนอนของลูกสาว 

ในครอบครัวนั้น เป็นครอบครัวใหม่ที่รวมอยู่กับครอบครัวเดิมที่ต้องทำงานร่วมกัน ผลผลิตรายได้ทั้งหมดจะเป็น 

กองกลางในลักษณะกงสีตลอดไประยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะแยกครอบครัวออกไปทำมาหากินเป็นเอกเทศ 

ของตัวเอง ซึ่งมีหลายเหตุผลที่ต้องแยกครอบครัวออกไป เช่น เมื่ออยู่ช่วยพ่อแม่ทำงานไประยะหนึ่งประมาณ  

๑ - ๓ ปี หรืออาจจะกี่ปีก็ได้ หรือเมื่อเห็นว่าลูกๆ พอจะโตๆ กันแล้ว ก็จะขอแยกครอบครัวออกไปบางทีพ่อแม่/ 

พ่อเฒ่า แม่เฒ่า เห็นว่าถึงเวลาอันสมควรที่จะให้แยกออกไปตั้งตัวกันเองได้แล้ว กรณีเช่นนี้พ่อแม่ก็มักจะแบ่ง 

ที่ดินให้ทำกินกันเอง เพราะที่ดินทำกินบางส่วนก็ได้แรงงานลูกเขยช่วยหักร้างถางพง (Slash and Burn) ด้วย  

บางครอบครัวก็อาจจะต้องแยกครัวเร็วขึ้น ด้วยเหตุผลว่าลูกสาวคนต่อไปเขาจะแต่งงาน ตัวเองจึงจำเป็นต้อง 

แยกออกไป เพราะเขยใหม่จะต้องเข้าไปอยู่ในห้องส้วม ซึ่งมีอยู่ห้องเดียวในเรือนใหญ่ ของพ่อแม่ดังภาษิต 

คำพังเพยอีสานเก่าที่ว่า น้ำใหม่เข้า น้ำเก่าออก คือ เขยใหม่จะเข้าอยู่แทน ฉะนั้นเขยเก่าต้องออกจากห้องส้วมสถ
าบ
ันวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธร
รม
อีส
าน



37

 ที่ต้องมีการกำหนดกันเช่นนี้ก็เพราะว่า ตัวเรือนใหญ่หรือเรือนประธานของชาวอีสาน จะมีห้องอยู่เพียง  

๓ ห้องเท่านั้น คือห้องเปิง ซึ่งเป็นห้องผีหรือห้องพระที่ห้ามเขยเข้าไปเด็ดขาด และห้องนอนของพ่อแม่กับห้องส้วม  

ที่เป็นห้องนอนของลูกสาวและลูกเขยโดยเฉพาะ ครั้นต่อจากเรือนหรือต่อห้องเพิ่มให้เขยใหม่อยู่ร่วมเรือนด้วย 

เหมือนคนภาคกลาง โดยเขยเก่าไม่ต้องแยกออกไป ก็มีภาษิตโบราณบอกไว้เป็นเชิงห้ามเอาเขย ๒ คน เข้ามา 

อยู่ร่วมเรือนเดียวกันอีกว่า นาสองเหมือง เมืองสองเจ้า เหย้าสองเขย ถือว่าเป็นคะลำ คือเป็นข้อห้าม ฉะนั้น 

เขยเก่าจึงจำเป็นต้องแยกครอบครัวออกไป

 ถ้าเป็นกรณีที่ต้องแยกครอบครัวออกไปตามเวลาและเหตุการณ์ที่เหมาะสมแล้ว ส่วนใหญ่ก็มักจะ 

สามารถสะสมวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ของตัวเองได้ หรือไม่เช่นนั้นพ่อแม่ก็อาจจะช่วยเหลือวัสดุเพิ่มเติมให้ 

บ้างตามกำลังและความต้องการ แต่ส่วนใหญ่ครอบครัวใหม่ก็มักจะสร้างได้เพียงที่อยู่อาศัยขนาดพออยู่อาศัย 

กันได้ตามประสาพ่อ - แม่ และลูกที่ยังเล็กอยู่ คือถ้าวัสดุไม้ก่อสร้างมีไม่มากนักก็จะสร้างที่อยู่ใหม่ขนาดเล็ก 

คล้ายกระท่อมหรือกระต๊อบ ที่หลายแห่งในภาคอีสานเรียกว่า ตูบเหย้า แต่ถ้ามีวัสดุไม้ก่อสร้างมากพอสมควร 

ก็อาจจะสร้างขนาดใหญ่ขึ้นและแข็งแรงถาวรกว่าตูบเหย้าซึ่งมักจะมีขนาดเพียง ๒ X ๒ ห้องเสา ที่เรียกกันมา 

แต่เดิมว่า เหย้า

 ส่วนในกรณีที่จำเป็นต้องแยกครอบครัวอย่างกะทันหัน หรือมีวัสดุไม้ก่อสร้างไม่เพียงพอที่จะสร้างที่อยู่

ใหเ้ตม็หลงัได ้กอ็าจจะแยกครอบครวัออกไปอยูเ่พงิพกั ทีต่อ่ยืน่ออกไปทางดา้นขา้งเลา้ขา้วของพอ่ - แม ่อยูก่นัไป 

พลางๆ ก่อน เพิงข้างเล้าข้าวที่ว่านี้ชาวอีสานเรียกว่า ตูบต่อเล้า หรือไม่ก็อาจจะขอแรงพรรคพวกเพื่อนบ้าน 

มาช่วยกันสร้างตูบเหย้าง่ายๆ อยู่กันไปก่อนก็มี เพราะการสร้างตูบเหย้าทั่วไปนั้น จะใช้วัสดุไม้ง่ายๆ ประเภท 

กิ่งไม้ไม่ใหญ่นัก และใช้แรงงานช่วยกันไม่กี่คนก็สามารถสร้างเสร็จได้ภายในวันเดียว แล้วจากนั้นจึงค่อยใช้เวลา 

และแรงงานสะสมวัสดุ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ที่เรียกว่าเหย้าต่อไป

 ลักษณะเฉพาะของเหย้า

 ถ้าพิจารณาลักษณะของเหย้าให้เห็นได้ในระดับหนึ่งแล้ว ก็คงต้องแยกการพิจารณาออกเป็น ๒ ด้าน  

คือ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ในแง่ของรูปแบบโครงสร้าง และลักษณะเฉพาะทางด้านสังคม เศรษฐกิจที่ 

สัมพันธ์กับรูปแบบโครงสร้างของเหย้า

 ลักษณะเฉพาะด้านกายภาพ จะเห็นได้ว่า เหย้าแบบหนึ่งที่กล่าวมาแล้วที่เรียกว่า ตูบเหย้า นั้นแม้จะมี 

ลักษณะคล้ายเรือนเครื่องผูกประเภทกระท่อม กระต๊อบก็ตาม แต่ก็จะมีข้อแตกต่างอยู่ตรงที่ ตูบเหย้าจะนิยม 

ใช้ไม้จริงกะเทาะเปลือกทำโครงสร้างเป็นหลักแทนการใช้ไม้ไผ่ และขณะเดียวกันก็ยังมีพบหลักฐานอีกด้วยว่า 

มีเหย้าอีกแบบหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแตกต่างไปจากเรือนเครื่องผูกทั่วไปโดยสิ้นเชิง เพราะจะมีลักษณะ 

คล้ายเรือนใหญ่ที่สร้างด้วยไม้จริงทั้งหลัง ทั้งส่วนประกอบโครงสร้างหลายส่วนก็คล้ายกันกับเรือนใหญ่ด้วย 

เพียงแต่ว่าเหย้าไม้จริงดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่มักจะสร้างประกอบส่วนเพียงหยาบๆ เท่านั้น และจะมีลักษณะเฉพาะ 

ของตัวเองที่เห็นได้ชัดเจนมากคือ เหย้าไม้จริงนี้จะมีขนาดเพียง ๒ ห้องเสา (๒ X ๒ ห้อง) จึงทำให้เหย้าแบบนี้ 

มีขนาดเล็กกว่าเรือนใหญ่เล็กน้อย เพราะเรือนใหญ่ทั่วไปจะมีขนาดยาว ๓ ห้องเสา
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 ส่วนลักษณะเฉพาะทางด้านสังคมนั้น ในอดีตสังคมอีสานจริงๆแล้ว จะแยกครอบครัวใหม่ออกจาก 

ครอบครัวรวมของพ่อแม่ไปอยู่ตูบต่อเล้าหรือเหย้านั้น ไม่ใช่เครื่องแสดงฐานะทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด แต่เป็น 

การแยกออกไปตามสภาพสังคมที่เหมาะสมกับขนาดของครอบครัว ส่วนระยะเวลาในการแยกตัวออกไปเป็น 

ครอบครัวใหม่นั้น จะสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมมากกว่า และที่สำคัญก็คือ จะมีการสร้างความเชื่อเรื่อง 

อำนาจของผู้นำครอบครัวในรูปของสัญลักษณ์ที่เรียกว่า เปิง โดยจะมีการยกหิ้งเปิงไว้ที่ฝาด้านหลังที่เรียกกันว่า 

หิ้งเปิง ซึ่งจะอยู่ในห้องหนึ่งทางด้านทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ โดยจะยังไม่ถือและยังไม่เรียกว่าห้องเปิงเท่านั้น

 ลักษณะรูปแบบของเหย้า

 จากการสำรวจศึกษาภาคสนามในภาคอีสานหลายจังหวัดพบว่า เหย้าทั่วไปจะมี ๒ แบบ ใหญ่ๆ โดยยึด 

โครงสร้างที่เรียกว่า ดั้ง เป็นหลักสำคัญในการแบ่ง คือ

 ๑.  เหย้าแบบดั้งต่อดิน

 ๒.  เหย้าแบบดั้งตั้งคาน

 ก็คงต้องขอชี้แจงไว้ตรงนี้ก่อนว่า สาเหตุที่ต้องใช้ ดั้ง เป็นหลักในการแบ่งแยกรูปแบบของเหย้านั้น 

ก็เพราะว่า จากการศึกษาสำรวจพบว่าในหลายๆ ท้องที่มักจะเรียกเหย้าแบบที่ ๑ ว่า ดั้งต่อดิน เสมอ ในที่นี้ 

จึงได้ยึดเอาคำเรียกของชาวบ้านอีสานมาเป็นหลักในการเรียกและศึกษา ส่วนเหย้าแบบที่ ๒ นั้น ไม่ปรากฏ 

ชื่อเรียกโดยเฉพาะ คือส่วนใหญ่มักจะเรียกกันแต่เพียงว่า เหย้า เท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาจากการใช้ดั้งแล้ว 

ก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่า เหย้าแบบที่ ๒ มีความแตกต่างไปจากแบบที่ ๑ และก็แตกต่างจากเรือนใหญ่ทั่วไป 

ที่สร้างด้วยไม้จริงขนาด ๓ ห้องเสาด้วย คือเหย้าแบบที่ ๒ จะใช้ดั้งยาวตีแนบข้างขื่อทอดลงมาตั้งบนคานหรือ 

ตั้งบนปลายพื้นเรือนที่วางอยู่บนหลังคาน และมักจะต้องตั้งบนพื้น ในตำแหน่งที่ตรงกับแนวคานเสมอด้วย

 ด้วยเหตุนี้ เพื่อความสะดวกในการศึกษาทำความเข้าใจ ในที่นี้จึงเรียกเหย้าแบบที่ ๒ ว่า เหย้าแบบดั้ง 

ตั้งคาน ดังกล่าวแล้ว หรือถ้าจะใช้คำเรียกแบบชาวบ้านอีสานว่า เหย้าแบบดั้งตั้งขาง ก็ได้เช่นกัน

 เหย้าแบบดั้งต่อดิน กล่าวได้ว่าเหย้าแบบดั้งต่อดิน เป็นที่พักอาศัยที่อยู่ในระยะเริ่มแรกของการแยก 

ครอบครัวใหม่ ซึ่งบางคนอาจจะแยกออกไปอยู่ตูบต่อเล้าก่อน แล้วค่อยขยับขยายสร้างเหย้าแบบดั้งต่อดิน 

ภายหลัง หรือบางครอบครัวที่มีความพร้อมก็อาจจะแยกออกไปสร้างเหย้าแบบดั้งต่อดินเลยก็ได้ เพราะเหย้า 

แบบดั้งต่อดินเป็นที่พักอาศัยที่สามารถสร้างได้ง่าย ส่วนใหญ่มักสร้างเสร็จภายในวันเดียวได้เลย ถ้ามีวัสดุ 

อุปกรณ์พร้อม และสามารถสร้างได้ด้วยแรงงานเพียง ๒ - ๓ คนเท่านั้น ฉะนั้นแรงงานของครอบครัวเดิมที่เคย 

อยู่กันมาคือ ตัวเองกับพ่อเฒ่าหรือพ่อตาและเมีย ก็สามารถช่วยกันสร้างได้

 ปกติเหย้าแบบดั้งต่อดินมักจะมีขนาดเล็กเพียง ๒ ห้องเสา ขนาดกว้างยาวห้องเสาละประมาณ ๒ เมตร 

เท่านั้น แต่ก็เคยมีพบเหย้าแบบดั้งต่อดินที่มีขนาด ๓ ห้องเสาอยู่บ้างเล็กน้อย เพราะเจ้าของต้องการประโยชน์ 

ใช้สอยในครอบครัวเพิ่มขึ้นเฉพาะรายเท่านั้น แต่โครงสร้างรวมๆ และลักษณะทั่วไปก็เหมือนเหย้าแบบดั้งต่อดิน 

ทั่วไปนั้นเอง
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 ลักษณะและวิธีการสร้างเหย้าแบบดั้งต่อดินนี้ ถ้าดูเพียงผิวเผินภายนอกแล้ว ก็จะเห็นว่าเหมือนกันกับ 

เรือนเครื่องผูกหรือกระท่อม / กระต๊อบทั่วไปในภาคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องประกอบเรือนที่พบเห็นได้ 

จากภายนอกจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก แต่ทั้งนี้ก็พบว่ามีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างกันไปบ้าง ซึ่งขึ้นอยู่ 

กับวัสดุที่มีในท้องถิ่นเป็นสำคัญ ส่วนวิธีการสร้างนั้นจะใช้วิธีการผูกมัดโครงสร้างทั้งหมดเช่นเดียวกันกับเรือน 

เครื่องผูก เพียงแต่ว่าเหย้าแบบดั้งต่อดินส่วนใหญ่ มักจะมีการบากไม้ในส่วนที่เป็นโครงสร้างรับน้ำหนักบ้าง 

เท่านั้น

 แม้ว่าเหย้าแบบดั้งต่อดินจะมีลักษณะรวมๆ คล้ายกับเรือนเครื่องผูกทั่วไปดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ก็พอ 

มองเห็นความคิดของชาวอีสาน ที่เรียกชื่อเฉพาะของท้องถิ่นได้อย่างข้อนข้างชัดเจนจากการใช้วัสดุในการ 

ก่อสร้าง คือ เรือนเครื่องผูกทั่วไปจะใช้วัสดุจะใช้วัสดุไม้ไผ่เป็นหลักในการก่อสร้าง แต่เหย้าแบบดั้งต่อดินจะใช้ 

ไม้จริงกะเทาะเปลือก เป็นโครงสร้างหลักทั้งหลัง

 ลักษณะและประโยชน์ใช้สอยของเหย้าแบบดั้งต่อดิน ดังกล่าวแล้วว่า เหย้าแบบดั้งต่อดินจะมี 

ลักษณะรวมๆ คล้ายกับเรือนเครื่องผูก หลายแห่งนิยมต่อเกยและชานยื่นออกไปด้านหน้า ลักษณะส่วนใหญ่จึง 

มีเพียงตัวเหย้าที่กั้นฝาโดยรอบทั้ง ๔ ด้าน เจาะช่องประตู เข้า - ออก โดยมีบานประตู เปิด - ปิด บานเดียวหรือ 

ไม่มีก็ได้ แล้ววางบันไดพาดที่ช่องประตูขึ้นสู่ตัวเรือนเลย แต่เท่าที่พบมักจะไม่มีบานประตูเป็นส่วนใหญ่ เพราะ 

บานประตูจะติดหัวบันได

 เหย้าแบบดั้งต่อดินทั่วไปมักจะยกพื้นไม่สูงนัก คือสูงจะพื้นดินประมาณ ๑ เมตร พอจะขึ้นลงได้ด้วย 

บันไดเพียง ๓ ขั้น ความสูงจากพื้นเหย้าถึงอกไก่มักไม่เกิน ๒ เมตร จึงทำให้ไม่นิยมต่อชานกันนัก เพราะชายคา 

จะต่ำมาก แต่ทั้งนี้ก็มีพบอยู่บ้างที่มีการต่อชาน ซึ่งมักจะเป็นแบบชานเปิดโล่งเหมือนชานแดดของเรือนใหญ่ที่ 

ไม่มี เกย คลุม หรือไม่ก็จะใช้วิธีการต่อเกยคลุมยื่นออกไปทางชายคาด้านหน้าเหย้า โดยไม่ยกพื้นชาน ที่ชาวอีสาน 

ทั่วไปเรียกกันว่า เทิบ ซึ่งนิยมใช้ต่อทางด้านข้างของเล้าข้าวและเถียงนากันมากกว่า

 ลักษณะภายในตัวเหย้า ส่วนใหญ่มักจะปล่อยเป็นห้องโถงตลอด โดยไม่กั้นฝาห้องภายใน เพราะเหย้า 

แบบดั้งต่อดินส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก ๑ ห้องเท่านั้น เพื่อใช้เป็นห้องนอนโดยเฉพาะ ให้รู้สึกว่าเป็นสัดส่วนบ้าง 

แต่ถ้าไม่กั้นห้อง ก็จะใช้นอนกันได้ทั้งพ่อ - แม่และลูกๆ ที่ยังเล็ก ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่เหลือทางด้านหน้าก็จะวาง 

สิ่งของสัมภาระต่างๆ ที่มี ซึ่งอาจจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ทำครัวด้วยก็ได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะทำครัวกันบนพื้นดิน 

ทางด้านหน้าหรือที่ใกล้ๆ บันไดทางขึ้นมากกว่า

 โครงสร้างของเหย้าแบบดั้งต่อดิน

 เนือ่งจากวสัดทุีใ่ชท้ำโครงสรา้งแบบดัง้ตอ่ดนิ เปน็ไมจ้รงิกะเทาะเปลอืกเปน็สว่นใหญท่ัง้ตน้ไมข้นาดเลก็  

ขนาดกลางหรือกิ่งไม้ที่มีลักษณะตรง จึงสามารถใช้วิธีบากไม้โครงสร้าง ร่วมกันกับวิธีการผูกมัดได้สะดวกและ 

ช่วยทำให้โครงสร้างมั่นคงแข็งแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่วางคานหรือขาง, ขื่อ, แปหัวเสา, ปลายดั้ง 

ที่รับอกไก่ และตัวดั้งที่บากรับขื่อและคาน เป็นต้น ซึ่งบางครั้งก็จะเสาะหาไม้จริงที่มีง่ามรับโครงสร้างแทนการ 

บากไม้ก็มีบางทีก็จะบากสับส่วนบนของตัวไม้ป้านลม ให้เป็นปากงับกันและกันทั้งสองตัวที่ไขว้กัน แต่ทั้งหมด 

มักจะผูกมัดด้วย เพื่อให้มั่นคงมากขึ้น
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 ในกรณีที่ใช้เสาไม้ง่ามรับโครงสร้างขื่อและคานนั้น จะต้องกะประมาณการฝังเสาไม้ง่าม ให้อยู่ในระดับ 

ความสูงพอดีกับความต้องการพอๆ กันทุกต้นด้วย หากหาที่พอดีกันทั้งหมดไม่ได้ ก็จะหาวิธีบากไม้ในบางต้น 

จากลักษณะเสาโครงสร้างดังกล่าวนี้ จึงทำให้เหย้าแบบดั้งต่อดิน ต้องใช้เสาเดี่ยวยาวตลอดทั้งหมด จะใช้เสาค้ำ  

(เสาหมอ/ตอม่อ) เคียงเสาเดี่ยว ก็เฉพาะกรณีที่มีการต่อชานยื่นลดชั้นออกไปทางด้านหน้าเท่านั้น

 ส่วน กลอน ที่เป็นโครงสร้างของหลังคาที่วางอยู่บนแป นั้น แต่เดิมนิยมใช้ ไม้คอแลน ทำกลอนกันมาก

เพื่อเป็นไม้ที่มีลักษณะกลม - ตรง ขนาดประมาณข้อมือถึงขนาดท่อนแขน เหมาะที่จะนำมาทำเป็นโครงสร้าง 

ส่วนนี้ โดยไม่ต้องเสียเวลาถากเหลา เพราะเป็นท่อนตรงอยู่แล้ว เพียงแต่นำมาทุบเปลือกออกก็ใช้ทำเป็นกลอน 

ได้ทันที

 เครื่องประกอบเหย้าแบบดั้งต่อดิน

 หลังคา : ส่วนใหญ่จะนิยมมุงหลังคาด้วยหญ้าคา, หญ้าแฝก โดยพ่อบ้านส่วนใหญ่แต่ก่อนจะทำกันเอง  

ด้วยการหาหญ้ามาทำให้เป็นตับๆ เพื่อใช้มุงหลังคาที่เรียกกันว่า ไพหญ้า แต่ก็มีอยู่ไม่น้อยที่ใช้ใบไม้ขนาดใหญ่ 

มาเย็บร้อยติดกันถี่ๆ วางซ้อนกันหนาๆ มุงหลังคาแทนหญ้า เช่น ใบตองชาด, ใบตองกุง (ใบพลวง) เป็นต้น

 ในกรณีที่มุงหลังคาด้วยหญ้าหรือใบไม้นี้ นอกจากจะต้องมีหลบ เหมือนเรือนหลังคาจั่วทั่วไปแล้วยัง 

จำเป็นต้องใช้ไม้เสียบตาหนู, ไม้ข่มตาหนู, ไม้ข่มหัวกลอน และ ไม้ข่มเหง หรือ ไม้กันเพิง ไขว้บังคับทับบนจั่ว 

ไว้ด้วย เพื่อป้องกันหลังคาหญ้าหรือใบไม้เปิดปลิว เวลามีลมแรง

 ฝาเรือน : ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ไม้ไผ่ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มาทำเป็นฝาลักษณะต่างๆ หลายแบบ เช่น 

ฝาขัดแตะ, ฝาฟากหรือฝาขี้ฟาก, ฝาสานลายสอง, ฝาสานลายสาม, และ ฝาสานลายคุบ นอกจากนี้ยังมี 

การนำใบชาด ใบกุง (ใบพลวง) มาทำเป็นฝาอีกด้วย โดยการนำใบไม้มาเรียงเกยซ้อนกัน แล้วเย็บเก็บติดกัน 

จากนั้นจึงเอาเส้นตอกหนาสานตาห่างๆ เป็นแผ่นวางประกบแนบทั้งสองด้าน เรียกกันว่า ฝาแกบตองหรือฝา 

แขบตอง หรือ ฝาตาบักกอก/ฝาตาหมากกอก โดยนิยมทำฝาชนิดนี้ให้เป็นแผ่นกว้าง - ยาว เท่ากับขนาดห้อง 

เสาหนึ่งๆ พอดี

 สำหรับฝาตาบักกอกนี้ ภายหลังหันมานิยมใช้กระดาษถุงปูนซีเมนต์ หรือถุงปุ๋ย แทนใบตองกุง ตองชาด 

กันไม่น้อย เพราะสะดวกกว่าเย็บใบไม้มาก

 พื้น : ส่วนใหญ่เหย้าแบบดั้งต่อดิน มักจะนิยมทำพื้นฟาก หรือ พื้นขี้ฟาก หรือไม่ก็เป็น พื้นลีกไม้ไผ่ 

หรือ พื้นแคร่ไม้ไผ่ กันมาก แต่ถ้าจะใช้พื้นไม้จริง ก็ต้องใช้เสาต้นใหญ่ที่ค่อนข้างแข็งแรง รวมทั้งคานและตงที่ 

จะรองรับน้ำหนักพื้นไม้จริงด้วย

 เหย้าแบบดั้งตั้งคาน หรือ เหย้าแบบดั้งตั้งขาง

 ดังกล่าวแล้วว่า ถ้าถึงเวลาจำเป็นที่ต้องแยกครอบครัวใหม่ทั้งๆ ที่ยังไม่พร้อมที่จะแยก ก็สามารถที่จะ 

แยกครอบครัวออกไปสร้างที่พักอาศัย ที่เรียกว่า ตูบต่อเล้า หรือ ตูบเหย้า คือ เหย้าแบบดั้งต่อดิน อยู่ไประยะ 
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หนึ่งก่อนได้ แล้วใช้เวลาสะสมวัสดุอุปกรณ์จนมีความพร้อมแล้ว จึงค่อยสร้างเหย้าแบบดั้งตั้งคานในภายหลัง 

ก็ได้

 แตบ่างครอบครวัทีพ่อ่แมห่รอืพอ่เฒา่ - แมเ่ฒา่ มเีรอืนใหญม่โีขง่ หรอื เรอืนนอ้ย ตอ่เคยีงคูก่บัเรอืนใหญ่ 

แล้ว พ่อแม่อาจจะใช้รื้อโข่งหรือเรือนน้อย ให้ไปสร้างเป็นเหย้าแบบดั้งตั้งคานได้เลย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาวอีสาน 

ในหลายๆ แห่ง เรียกเหย้าแบบดั้งตั้งคานนี้ว่า เรือนน้อย ไปด้วย ซึ่งถ้าพิจารณาเหตุผลทางด้านวัสดุรูปร่าง 

ลักษณะ ประโยชน์และความเชื่อแล้ว ก็กล่าวได้ว่าเป็น เรือน ได้ในระดับหนึ่ง ที่ยังไม่สมบูรณ์ตามแบบเรือนใหญ่ 

ทั่วไป แต่ก็มีความเหมาะสมสอดคล้องกับขนาดของครอบครัวและอื่นๆ ในการอยู่อาศัยได้ดีขึ้นกว่าเดิม ที่เคยอยู่ 

ในตูบต่อเล้าและเหย้าแบบดั้งต่อดิน และก็มีครอบครัวใหม่จำนวนไม่น้อย ที่มีความสามารถที่จะแยกครอบครัว 

ออกจากเรือนใหญ่ของพ่อแม่ / พ่อเฒ่า แม่เฒ่า ออกมาสร้างเหย้าแบบดั้งตั้งคานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องผ่าน 

การอยู่ตูบต่อเล้าและเหย้าแบบดั้งต่อดินเลย

 คงจะเนื่องจากเหย้าแบบดั้งตั้งคาน เป็นเรือนน้อยของครอบครัวใหม่ ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเต็มที่เหมือน 

เรือนใหญ่นี้เอง ที่ทำให้ไม่ค่อยเคร่งครัดในเรื่องพิธีกรรมความเชื่อในการสร้าง และการขึ้นอยู่อาศัยเหมือนเรือน 

ใหญ่ ฉะนั้นจะสร้างตอนไหน เมื่อไร หรือจะขึ้นอยู่อาศัยตอนไหน อย่างไรก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำพิธีกรรม 

เลยก็ได้

 เท่าที่พบหลักฐานทั่วๆ ไป ในอีสานแต่ก่อน การสร้างเหย้ามักจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับขนาดของ 

ครอบครัว ตามความจำเป็นที่เหมาะสมแก่อัตภาพเป็นสำคัญ แต่ต่อมาภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก 

การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา มักพบว่าเหย้าแบบดั้งตั้งคาน จะสัมพันธ์กับสังคมที ่

แยกตัวออกไปตั้งชุมชนใหม่ และครอบครัวที่อพยพเคลื่อนย้ายไปหักร้างถางพงทำนา ทำไร่ ห่างไกลจากชุมชน 

เดิมมากกว่า ฉะนั้นเหย้าแบบดั้งตั้งคานในเงื่อนไขนี้ จึงสัมพันธ์กับเศรษฐกิจเป็นสำคัญ

 ลักษณะและประโยชน์ใช้สอยของเหย้าแบบดั้งตั้งคาน

 คงจะเนื่องจากเหย้าแบบดั้งตั้งคาน สร้างด้วยไม้จริงทั้งหลังนี้เอง จึงทำให้ถ้าดูเพียงผ่านๆ ผิวเผินแล้ว 

จะเห็นว่าลักษณะคล้ายกันกับเรือนใหญ่ทั่วไป คือดูคล้ายกับจะมีตัวเรือนใหญ่หรือเรือนประธาน แล้วต่อเกยยื่น 

ออกไปทางด้านนอก แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่มีชานแดดเท่านั้น ทั้งยังเป็นเรือนชั้นเดียว ใต้ถุนสูงเหมือนกันด้วยแต่ 

ถ้าพิจารณาเฉพาะส่วนในรายละเอียดแล้ว ก็จะเห็นได้ว่า เหย้าแบบดั้งตั้งคานใช้ไม้จริงทั้งหลังเหมือนเรือนใหญ่ 

มีขนาดกว้างใหญ่และแข็งแรงกว่าเหย้าแบบตั้งต่อดิน ที่ใช้ไม้จริงกะเทาะเปลือกเป็นโครงสร้าง แต่ขณะเดียวกัน 

ก็จะต่างจากเรือนใหญ่ ตรงที่มีขนาดเล็กกว่า เพราะมีขนาด ๒ ห้องเสาเท่านั้น ขณะที่เรือนใหญ่มีขนาดยาว ๓ 

ห้องเสา ส่วนฝากั้นภายนอกนั้น มักจะเป็นฝาสานลายคุบ หรือไม่ก็จะเป็นฝาไม้จริงที่เรียกว่าแอ้มแป้น แต่จะตี 

ฝาเพียงหยาบๆ พออยู่ได้มิดชิด

 ลักษณะภายใน มีทั้งที่ปล่อยเปิดโล่งเป็นห้องโถงตลอด แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่กั้นฝาห้องภายในบ้าน 

เพียงห้องเดียว และมักจะกั้นเพียงพอให้รู้ว่า เป็นห้องนอนของเจ้าของเท่านั้น บางทีก็ใช้ฝาสานลายคุบกั้นก็มี 

ถ้าใช้ไม้จริงก็มักจะใช้วิธีต่อชนกันแผ่นต่อแผ่นขึ้นไปอย่างง่ายๆ ส่วนอีกห้องหนึ่งที่อยู่ติดกันนั้น มักให้เป็นห้อง 

ของลูกๆ ส่วนลูกน้อยก็จะให้นอนกับพ่อแม่ เหมือนเหย้าแบบดั้งต่อดิน
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 เมื่อขึ้นอยู่อาศัยไประยะหนึ่งไม่นานนัก หรือจะเมื่อไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของ ซึ่งมักจะ 

เป็นพ่อบ้าน ที่จะเป็นผู้ทำพิธียกหิ้งเปิงขึ้นไว้ในห้องด้านทิศเหนือหรือทิศตะวันออก เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ  

แสดงถึงอำนาจของเจ้าของที่อยู่อาศัยในหลังนั้น โดยการทำพิธีเล็กๆ เหมือนพอให้เป็นพิธีเท่านั้นและอาจจะมี 

การเชิญหมู่พวกมารับรู้ และร่วมกินอาหารร่วมกัน โดยไม่ต้องมีหมอสูตรหรือพระมาทำพิธีแต่อย่างใดและ 

หลายรายก็จะสร้างหิ้งยกขึ้นเองเลย โดยไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆ เลยก็มี

 โครงสร้างและเครื่องประกอบของเหย้าแบบดั้งตั้งคาน

 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า เหย้าแบบดั้งตั้งคานจะมีลักษณะรวมๆ คล้ายกับเรือนใหญ่ทั่วไป ซึ่งจัดเป็นเรือน 

เครื่องสับ ที่สร้างด้วยไม้จริงเหมือนกัน จึงทำให้พอมองเห็นได้ว่า โครงสร้างส่วนใหญ่หลายส่วนจะคล้ายๆ กัน 

โดยเฉพาะในแง่ของการแก้ปัญหาเรื่องเทคนิคการก่อสร้าง เพียงแต่ว่าเหย้าแบบดั้งตั้งคาน มักจะแก้ปัญหาทาง 

เทคนิคค่อนข้างจะง่ายกว่า และบางส่วนก็จะแก้ปัญหา เพียงเพื่อให้มั่นคงแข็งแรงในระดับหนึ่ง โดยไม่เน้นเรื่อง 

ความประณีตเหมือนเรือนใหญ่เท่านั้น ทั้งตัวไม้ที่ใช้ก่อสร้างหลายส่วนก็มักจะไม่ค่อยพิถีพิถันมากนัก ที่เป็นเช่นนี้ 

ก็คงจะเพราะว่าเหย้าแบบดั้งตั้งคานนี้ แม้จะสร้างด้วยไม้จริงเหมือนเรือนใหญ่ก็ตาม แต่ก็เป็นที่อยู่อาศัยที่ยังไม ่

สมบูรณ์เต็มรูปแบบ ที่ตอบสนองการอยู่อาศัยตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความเชื่อของครอบครัวรวม (Stem  

Family) คือสร้างเพียงเพื่ออยู่อาศัยชั่วคราว ตามสภาพของครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ที่พร้อมจะรื้อ 

เพื่อสร้างเป็นเรือนใหญ่ต่อไป เมื่อถึงเวลาหนึ่ง

 และก็คงจะด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงได้เคยมีพบว่า มีเรือนใหญ่บางแห่งที่มีขนาด ๓ ห้องเสา ซึ่งสามารถ 

ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ในสังคมครอบครัวได้พร้อมอยู่แล้ว แต่ทว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเก่าชำรุด 

ทรุดโทรมมาก และเจ้าของก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ได้ ในเงื่อนไขเศรษฐกิจปัจจุบันจึงได้ถูก 

เรียกว่า เหย้าไปด้วย คือเป็นเรือนที่อยู่ในสภาพที่ต้องรื้อออก เพื่อสร้างใหม่เช่นเดียวกันกับเหย้าแบบดั้งตั้งคาน 

รวมทั้งเหมือนกับตูบต่อเล้าและตูบเหย้าหรือเหย้าแบบดั้งต่อดินด้วย

 แม้ว่าเหย้าแบบดั้งตั้งคาน จะมีลักษณะรวมๆ คล้ายกับเรือนใหญ่ก็ตาม แต่ก็ยังมีลักษณะบางอย่างที่ 

แตกตา่งไปจากเรอืนใหญอ่ยา่งเหน็ไดค้อ่นขา้งชดัเจน เชน่ จำนวนหอ้งเสาของตวัเรอืน, การกัน้หอ้ง, ลกัษณะของดัง้,  

ฝาเรือน, ชานเรือน เป็นต้น

 ขนาดจำนวนห้องเสา ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดลักษณะรูปแบบของที่อยู่อาศัยนั้น เหย้าแบบดั้งตั้งคานจะมี 

เพียง ๒ ห้องเสา จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องต่อเกยเป็นเพิงยื่นออกไปเหมือนเรือนใหญ่ที่มี๓ ห้องเสา จึงทำให้เหย้า 

แบบดั้งตั้งคานมีขนาดเล็กกว่า และไม่มีห้องเปิง ซึ่งเป็นห้องผีหรือห้องพระโดยเฉพาะด้วย ส่วนการกั้นฝาห้อง 

ภายใน ก็มักจะกั้นหยาบๆ เพียงแค่ทำให้รู้ว่ามีฝากั้นพอเป็นสัดส่วนเฉพาะของห้องนอนเท่านั้น

 ส่วนลักษณะและขนาดของดั้งนั้น จะเห็นลักษณะที่แตกต่างได้ค่อนข้างชัดเจนคือ แต่ก่อนเหย้าแบบดั้ง 

ตั้งคานจะทำดั้งยาว ตั้งไว้บนหลังคานหรือบนพื้นเรือน ที่ตรงกับแนวคานตัวริมสุดทั้งสองด้านสกัด โดยจะตีแนบ 

กบัขา้งขือ่ ขึน้ไปรบัยอดสะยวัหรอืจนัทนัและอกไก ่โดยใชเ้ทคนคิทีป่ระณตีซบัซอ้นหลายวธิ ีแตภ่ายหลงัแมพ้บวา่  

เหย้าแบบดั้งตั้งคานจำนวนหนึ่ง ใช้ดั้งตั้งหลังขื่อ เหมือนเรือนใหญ่อยู่บ้างก็ตาม แต่ก็จะเห็นความแตกต่างได้  

ตรงที่มักจะตีแนบกับขื่อหรือไม่ก็จะบากไม้แล้วตีแนบอยู่บนหลังขื่ออย่างง่ายๆ มากกว่า
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 ฝาเรือน มักจะใช้ฝาสานเป็นลาย ๒ ลาย ๓ บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะมักนิยมใช้ฝาสานลายคุบ ซึ่งเป็นที่ 

ยอมรับกันว่า เป็นฝาสานที่แน่นและสวยงามกว่าฝาสานทั้งสองแบบแรก แต่ถ้าใช้ไม้จริงทำฝา ที่เรียกกันว่า 

แอ้มแป้น ก็มักจะตีเป็นฝาเพียงหยาบๆ พอให้มิดชิด พร้อมที่จะรื้อปรับไปสร้างเป็นเรือนใหญ่ได้ เมื่อต้องการ

 สำหรับ ชาน ด้านนอกนั้น เหย้าแบบดั้งตั้งคานส่วนใหญ่ มักไม่นิยมต่อชาน และมักจะทำหลังคาจั่ว 

มุงคลุมตลอดทั้งหลัง ในกรณีที่ถ้าต้องการต่อชานด้วย ก็มักจะต่อออกไปเพียงเล็กน้อย โดยต่อทางชายคายื่นยาว 

ออกไปคลุมชานซึ่งมีขนาดเล็กๆ แคบๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เหย้าแบบดั้งตั้งคานซึ่งมีขนาด ๒ ห้องเสา (๒ X ๒  

ห้อง) ที่มีขนาดเล็กกว่าเรือนใหญ่และไม่มีชานแดด จึงนิยมวางบันไดพาด เพื่อขึ้น - ลง ทางด้านข้างมากกว่า 

ซึ่งจะต่างจากเรือนใหญ่ ที่นิยมวางบันไดพาดทางด้านข้างหรือด้านนอกเรือนก็ได้ เพราะมี ชานแดดที่เปิดโล่ง 

ยื่นออกไปทางด้านนอกอีกช่วงหนึ่ง

 ความเชื่อในเหย้า : จุดเริ่มต้นของครอบครัวใหม่

 จากเหตุผลหลายอย่าง ที่ทำให้สังคมของชาวอีสานที่ต้องแยกตัวออกไปเป็นครอบครัวใหม่ดังกล่าว 

แล้วนั้น ไม่ว่าจะแยกออกไปเป็นอิสระเอกเทศ โดยไปอาศัยอยู่ตูบต่อเล้า ตูบเหย้าหรือเหย้าแบบดั้งต่อดิน หรือ 

ไปอยู่เหย้าแบบดั้งตั้งคานก็ตาม ส่วนใหญ่ก็มักจะแยกออกไปสร้างอยู่ในบริเวณที่ดินของพ่อแม่หรือพ่อเฒ่า 

แม่เฒ่านั้นเอง ซึ่งถ้าสร้างตูบต่อเล้าแล้ว ก็ต้องอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันแน่นอนอยู่แล้ว แต่ถ้าสร้างตูบเหย้า 

หรือเหย้าก็อาจจะสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกันก็ได้ หรือไม่ก็อาจจะสร้างในที่นาริมหมู่บ้าน หรือไม่เช่นนั้นก็จะไป 

สร้างเป็นเถียงเหย้า ที่มิดชิดกว่าเถียงนาในที่นาของตน ซึ่งมักจะอยู่ไม่ห่างไกลจากชุมชนหมู่บ้านมากนัก  

ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งครอบครัวเดิมและครอบครัวใหม่ จะมีความสัมพันธ์การทางด้านสังคมอยู่เช่นเดิม โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งความสัมพันธ์ของหลานๆ ที่เคยมีกับตาและยายของตน ตามที่เคยอยู่ร่วมกันมาในเรือนใหญ่หลังเดิม

 แต่การแยกครอบครัวดังกล่าว จะมองเห็นสถานภาพใหม่ของความเป็นครอบครัวใหม่ได้ อย่างค่อนข้าง 

ชัดเจนอย่างน้อย ๒ ลักษณะ ด้วยกันคือ สถานภาพของครอบครัวทางด้าน เศรษฐกิจ และความเชื่อ

 สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่ทางด้านเศรษฐกิจ ก็คือการแยกครัว ที่ใช้หุงหา 

ทำกินเองออกจากครอบครัวเดิมของพ่อแม่ / พ่อเฒ่าแม่เฒ่า ส่วนการทำนานั้น ส่วนหนึ่งจะได้รับส่วนแบ่งที่นา 

ให้ไปทำมาหากินกันเอง ผลผลิตรายได้ก็จะแยกส่วนโดยเฉพาะออกจากครอบครัวเดิม ส่วนที่ดินที่ส้าวนาบุกเบิก 

หักล้างถางพง (Slash and Burn) ในภายหลังการแยกครอบครัว ก็จะเป็นสิทธิของตนเองตามที่ทำได้ จะเหลือ 

ความสัมพันธ์อยู่บ้างก็บางโอกาส ที่อยู่ในลักษณะการช่วยเหลือแรงงานและอื่นๆ บ้างตามความจำเป็นฉะนั้น 

การเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่ทางด้านเศรษฐกิจนี้ จึงดูเหมือนจะเป็นการแยกครอบครัว ที่ค่อนข้างจะเห็นได้ 

ชัดเจนไม่น้อย และก็จะพบเห็นได้ทั้งครอบครัวใหม่ที่อยู่ตูบต่อเล้า ตูบเหย้า และ เหย้าด้วย

 ส่วนการแยกครอบครัวใหม่ทางด้านความเชื่อนั้น จะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากที่สุด ที่ทำให้เห็นการ 

แยกครอบครัวอย่างเด็ดขาดออกจากครอบครัวเดิม เพราะจากการสำรวจศึกษาสังคมครอบครัวของชาวนา 

อีสานในอดีตนั้น จะไม่พบการสร้างความเชื่อใหม่ในสังคมที่แยกออกไปอยู่ตูบต่อเล้าและตูบเหย้าเลย แต่จะพบ 

เพียงเฉพาะครอบครัวที่แยกออกไปสร้างเหย้าแบบดั้งตั้งคานอยู่อาศัยกันเท่านั้น
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 การที่กล่าวว่า ความเชื่อที่มีในเหย้า คือจุดบ่งชี้ถึงการแยกครอบครัวอย่างเด่นชัดที่สุด ทั้งๆ ที่การสร้าง 

เหย้าของครอบครัวใหม่เกือบจะไม่ต้องมีวิธีรีตรองอะไรเลยก็ตามนั้น ก็เพราะว่า เหย้าเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว 

สร้างกันอย่างง่ายๆ เท่าที่พอจะหาวัสดุได้ในท้องถิ่น และมีการสร้างให้แล้วเสร็จในเวลาอันจำกัด เพื่อจะเข้าอยู่ 

อาศัยได้ทันที ครั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องมีพิธีขึ้นอยู่อาศัยด้วย แต่ทว่าเมื่อขึ้นอยู่ในเหย้าได้ระยะ 

หนึ่งแล้ว พ่อบ้านซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวใหม่จะต้องทำพิธียก หิ้งเปิง ขึ้นไว้ที่ฝาด้านหลังหรือยกไว้ที่เสาต้น 

ริมสุด ในห้องด้านทิศเหนือหรือทิศตะวันออก ซึ่งเป็นความเชื่อถือและเรียกกันว่า หัวเรือน (ขึ้นอยู่กับว่า เหย้า 

และเรือนหลังนั้นจะหันหน้าไปทางทิศไหนเป็นสำคัญ ซึ่งจะต้องยึดเอาห้องที่อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก  

เป็นที่ไว้เปิงเสมอ)

 เนื่องจากว่าเหย้าทั่วไปจะมีขนาด ๒ X ๒ ห้องเสา ซึ่งพอเหมาะพอสมที่จะอยู่กันแบบครอบครัวเดี่ยว 

ที่มีเพียงพ่อ - แม่ นอนอยู่ห้องหนึ่ง และลูกๆ ยังเด็กนอนในอีกห้องหนึ่ง ส่วนลูกน้อยก็ให้นอนกับพ่อแม่ได้ส่วน 

พื้นที่อีก ๒ ห้อง ข้างหน้าที่เปิดโล่งอาจถูกแบ่งใช้ทำประโยชน์อื่นๆ เช่น ทำครัว วางสิ่งของสัมภาระต่างๆ ใช้เป็น 

ที่รับแขกหรือนั่งเล่น ฯลฯ ฉะนั้นการยกหิ้งเปิงขึ้นในห้องด้านทิศเหนือหรือทิศตะวันออก จึงเป็นการยกหิ้งผี  

ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ ของความเป็นเจ้าของ ที่มีอำนาจเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของครอบครัวใหม่ เพื่อรอ 

การขยับขยาย โดยการรื้อเหย้าเพื่อสร้างเรือนใหญ่ต่อไปในอนาคต

 ค่านิยมในอดีต : จะมีครอบครัว......มักดูเรือน ดูเล้า

 แม้ว่าสังคมทั่วไปจะเปิดโอกาสให้บ่าว - สาว ได้พบปะร่วมกิจกรรมกันในหลายๆ โอกาส ซึ่งเป็น

ช่องทางที่ทำให้คนในสังคมได้เลือกคู่ครองเป็นครอบครัว เป็นการอนุญาตให้เลือกคู่ครองตามความต้องการที่

พอใจของเจ้าตัวทั้งสองฝ่าย แต่ขณะเดียวกัน ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ก็มีส่วนร่วมในการ

พิจารณาเลือกคู่ครองให้กับลูกหลานของตนด้วยเช่นกัน ซึ่งปกติแล้วผู้บ่าว-ผู้สาวส่วนใหญ่ มักจะเลือกความพึง

พอใจส่วนตัวของตนเป็นสำคัญ แต่พวกญาติผู้ใหญ่มักจะพิจารณาเรื่องฐานะความเป็นอยู่กับสมบัติของแต่ละ

ฝ่ายเป็นสำคัญมากกว่า รวมทั้งส่วนหนึ่งก็จะอนุโลมตามที่ลูกหลานพอใจไปพร้อมกันด้วย คือฝ่ายหญิงก็มี

คุณสมบัติที่พอจะเป็นหญิงแม่เรือนได้ และฝ่ายชายก็มีความขยันขันแข็งทำมาหากินพอตัว ไม่เกียจคร้าน เมื่อ

ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจกัน ก็น่าจะสร้างตัวกันได้ กรณีเช่นนี้ ฐานะความเป็นอยู่ของแต่ละฝ่ายก็ดูจะลดความสำคัญ

ลงไป เพราะส่วนใหญ่คนในชุมชนละแวกเดียวกัน ก็มักจะรู้ๆ กันอยู่แล้ว

 แต่ถ้าจะต้องดูฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจประกอบกันแล้ว ในกรณีที่เป็นคนต่างชุมชนไกลๆ  

กันนั้นผู้ใหญ่ฝ่ายชายมักจะใช้วิธีการสืบฐานะของฝ่ายหญิงจากคนอื่น ที่พอจะรู้จักกับทางฝ่ายหญิง และ 

ถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามหาโอกาสไปดูบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและดูเล้าข้าวไปพร้อมๆ กันด้วยเพราะลักษณะของ 

ที่อยู่อาศัยมักจะบ่งบอกความดี ความขยันขันแข็งของพ่อแม่ ส่วนเล้าข้าวจะบ่งบอก ฐานะทางเศรษฐกิจ เพราะ 

ประมาณข้าวและจำนวนเล้าข้าวจะบอกถึงจำนวนที่ดินทำกินได้

 การที่ผู้ใหญ่ฝ่ายชายให้ความสำคัญเรื่องที่อยู่อาศัย คือเรือนและเล้าข้าวนั้น ก็เนื่องจากค่านิยมในการ 

แต่งงานในอดีต ฝ่ายชายต้องไปอยู่กับฝ่ายหญิง ที่มักพูดกันว่า เอาเขยเข้าบ้าน ต้องไปรับมรดกจากทางฝ่าย 

หญิงเท่านั้น เว้นแต่ว่าลูกชายและลูกสะใภ้ลำบากยากไร้จริงๆ เท่านั้น จึงจะแบ่งมรดกให้ด้วย ซึ่งแต่ก่อนก็มัก 

สถ
าบ
ันวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธร
รม
อีส
าน



45

ไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าใดนัก เพราะการส้าวนาในลักษณะที่เรียกว่าหักร้างถางพงขยายที่ดินทำกินกันเองได้ไม่ 

ยากนัก แต่ต่อมาภายหลัง ขยับขยายที่ดินทำกินกันเองได้ยากและขยายกันเองไม่ได้แล้ว จึงได้มีการแบ่งมรดก 

ให้กับทั้งลูกสาวและลูกชาย

 ที่พักอาศัยแบบต่างๆ ในสมัยก่อนจึงเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกขนาดครอบครัว ความขยันหมั่นเพียรของ 

หัวหน้าครอบครัวได้ ซึ่งเป็นเหมือน สถานภาพทางสังคม ของครอบครัวนั้นนั่นเอง คือเมื่อออกจากตูบต่อเล้า 

ไปสร้างเหย้าแล้ว ต่อไปก็จำเป็นต้องขยับขยายที่อยู่อาศัย ไปสู่การสร้างเรือนใหญ่ต่อไปให้ได้ในวันหนึ่งข้างหน้า  

เพราะทั้งเรือนใหญ่และเล้า เป็นเครื่องบ่งบอกคุณค่าของคนในครอบครัวได้

 เหย้า : เส้นทางการสร้างครอบครัวใหม่

 ดังได้กล่าวมาแต่ตอนต้นๆ แล้วว่า การที่คู่แต่งงานชาวอีสานแยกครอบครัวออกจากครอบครัวรวม  

(Stem Family) ไปอยู่กันเองเป็นครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ด้วยเหตุผลความจำเป็น หรือตามความ 

ต้องการเมื่อถึงเวลาอันสมควรนั้น ถ้ายังไม่มีความพร้อมเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่จะสร้างที่พักอาศัยเท่าที่ควร ก็มัก 

จะแยกออกไปสร้างตูบต่อเล้า เป็นเพิงยื่นออกจากเล้าข้าวของพ่อแม่ / พ่อเฒ่าแม่เฒ่า แล้วยกพื้นอยู่อาศัย 

ชั่วคราวก่อน หรืออาจจะแยกออกไปสร้างตูบเหย้าหรือเหย้าแบบดั้งต่อดินอยู่กันเลยก็มี และก็มีจำนวนไม่น้อย 

ที่แยกออกไปสร้างเหย้าแบบดั้งตั้งคานเลย โดยไม่ต้องผ่านการสร้างที่อยู่อาศัยแบบต่างๆ ดังกล่าว

 จากหลักฐานการแยกครอบครัวออกไปอยู่เหย้ากันเองทั่วๆ ไปนั้น พบว่าในอดีต มักจะไม่รู้สึกกันว่า 

เป็นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจนหรือต่ำต้อยแต่อย่างใด เพราะการแยกครอบครัวออกไปอยู่ตูบ - เหย้านั้น  

จะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระยะเวลา, ความพร้อมและค่านิยมสังคม ที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ต้องทำกันเช่นนั้น 

มากกว่า เนื่องจากการแยกออกไปอยู่ในที่พักอาศัยดังกล่าว เป็นความเหมาะสมกับขนาดของครอบครัวเดี่ยว  

ทีอ่ยูก่นัเพยีงพอ่แมแ่ละลกูๆ ทีส่ว่นมากกย็งัเลก็ๆ อยู ่ยงัไมม่คีวามจำเปน็ตอ้งสรา้งเรอืนใหญก่ไ็ด ้ฉะนัน้จงึพบวา่ 

แต่ก่อนจะไม่มีใครแยกออกไปสร้างเรือนใหญ่อยู่ทันทีกันเลย เพราะการสร้างเรือนใหญ่จะต้องอาศัยความพร้อม 

ในหลายๆ อย่างมากพอสมควร เช่น วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง เวลาในการเตรียมวัสดุแรงงาน ฯลฯ ทั้งยังจะต้อง 

มีพิธีกรรมความเชื่อในการเตรียมวัสดุและการก่อสร้างในหลายๆ ขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกมาก จนเหมือน 

จะเป็นที่รู้และยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นการยากที่จะสร้างเรือนใหญ่ได้ในทันที

 ฉะนัน้จงึเปน็เรือ่งปรกตทิีค่รอบครวัใหมใ่นอดตี จะตอ้งแยกออกไปอยูต่บู - เหยา้กนักอ่น จนเปน็คา่นยิม  

ของสังคมอีสานเรื่อยมา แต่ขณะเดียวกันก็เป็นที่รู้และเข้าใจกันในสังคมว่า เมื่อแยกครอบครัวใหม่ออกไปแล้ว  

ก็จะมุ่งมั่นที่จะสร้างครอบครัวให้อยู่ในฐานะดีขึ้น ด้วยการทำมาหากินในที่ดินมรดกและทำการส้าวนาขยาย 

ที่ดินทำมาหากินให้มากขึ้น เพราะนั้นคือการที่จะได้วัสดุไม้จริงจำนวนหนึ่งมาสร้างเรือนใหญ่ไปพร้อมกันด้วย

 จากหลักฐานข้อมูลสนาม เกี่ยวกับการแยกครอบครัวออกไปสร้างตูบ - เหย้านี้ มีพบว่าจะมีเฉพาะ 

เหย้า (แบบดั้งตั้งคาน) เท่านั้น ที่พ่อบ้านซึ่งอยู่ในฐานะผู้นำครอบครัว มักจะยกหิ้งเปิงให้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ 

ของความเชื่อเรื่องผี ที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอำนาจปกครองของครอบครัวใหม่ ที่จะต้องมีลูกเขยจากตระกูล 

อื่นมาอยู่ร่วมด้วยในวันข้างหน้า เพียงแต่ว่าหิ้งเปิงหรือหิ้งผีดังกล่าว ที่ยกขึ้นไปในห้องหนึ่งนี้ ยังไม่เรียกว่าห้อง 

เปิงเท่านั้นเอง เพราะเหย้ายังไม่มีห้องเปิงเป็นเอกเทศโดยเฉพาะ
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 แต่ไม่ว่าจะแยกครอบครัวใหม่ออกไปอยู่ที่ตูบหรือเหย้าก็ตาม สังคมในอดีตจะรู้ๆ กันอยู่ว่า ที่พักอาศัย 

ทั้งหลายดังกล่าว จะมีลักษณะเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว ที่พร้อมจะรื้อเพื่อสร้างเรือนใหญ่ขนาด ๓ ห้องเสา ต่อไป 

ในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน เพราะเรือนใหญ่คือ เป้าหมายสูงสุด ของทุกครอบครัวในอดีตสังคมอีสาน ที่สามารถ 

ตอบสนองความตอ้งการดา้น ประโยชนใ์ชส้อย ความเชือ่ เศรษฐกจิ สงัคมและการปกครองในระบบครอบครวัได ้ 

และเป็นเสมือนความสำเร็จของชีวิตครอบครัวที่พึงปรารถนาตามความหวังของสังคม ดังคำกล่าวโบราณอีสาน 

ที่ว่า สุขเพราะมีเรือนใหญ่มุงแป้นกระดาน และจะเป็นผลนำมาซึ่งความสุขอีกอย่างหนึ่งคือ สุขเพราะมีลูกหลาน 

หลายมานั่งเฝ้า เพราะเมื่อมีเขยมาอยู่ร่วมเรือน ก็จะต้องมีลูกหลานหลาย

 ฉะนั้นการสร้างเหย้า จึงเป็นเพียงเส้นทางผ่านของการสร้างครอบครัวใหม่ ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น 

โดยมีเป้าหมายความสามารถที่จะก้าวไปสู่การสร้างเรือนใหญ่ที่สมบูรณ์แบบต่อไป

 เหย้าแบบใหม่กับค่านิยมเปลี่ยนแปลง

 แล้วที่สุดก็ต้องยอมรับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าตูบเหย้าหรือเหย้า 

ก็หนีไม่พ้นกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ จากการที่มีความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระบบ 

ครอบครัวเดี่ยว ที่เริ่มแยกออกจากครอบครัวรวม โดยแยกเป็นเอกเทศทางเศรษฐกิจด้วยการออกไปตั้งครัวใหม่ 

กันเอง ทำมาหากินสะสมสร้างตัวกันเอง แต่ยังคงมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับครอบครัวเดิม ซึ่งจัดว่าเป็นการ 

แยกครอบครัวใหม่ตามค่านิยมของสังคมเก่าตามปรกติ ที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นเพียงเส้นทางผ่านของชีวิต 

ครอบครัวใหม่ ที่จะสร้างเรือนใหญ่ที่สมบูรณ์แบบตามค่านิยมของสังคมสมัยนั้น ในลักษณะเหมือนนกน้อยทำรัง 

แต่พอตัวก่อน ฉะนั้นการสร้างเหย้าเพื่ออยู่อาศัยในอดีต จึงไม่ใช่เครื่องกำหนดวัดค่าฐานะทางเศรษฐกิจของ 

ครอบครัวแต่อย่างใด

 แต่เมื่อสังคม - วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่ป่าดงทั่วไปกลายเป็นวนอุทยาน อุทยานและป่าสงวน

แห่งชาติไปหมดแล้ว ไม่สามารถจะส้าวนาหักร้างถางพงได้ดังแต่ก่อน สิทธิการครอบครองถูกกำหนดจำกัดเขต

ไม้สร้างเรือนก็เหลือแต่ตามหัวไร่ปลายนา ไม่เพียงพอที่จะก่อสร้าง ทั้งวัสดุใหม่ๆ ก็มีให้เลือกมากขึ้น แต่ต้องซื้อ

หาด้วยเงินตรา ด้วยเหตุนี้ จึงต้องดิ้นรนแสวงหางานอื่นทำ เพื่อให้ได้เงินมาซื้อวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยรูปแบบ

ใหม่ แทนเหย้าหรือเรือนใหญ่ที่ชำรุดทรุดโทรม ตามกำลังฐานะทางเศรษฐกิจ จึงทำให้เหย้าซึ่งเคยมีความ

เหมาะสมกับขนาดของครอบครัวเดี่ยวตามค่านิยมเดิม กลายเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวที่มีฐานะยากจนทาง

เศรษฐกิจไปโดยปริยาย เพราะเป็นที่พักอาศัยขนาดเล็กและมีลักษณะชั่วคราว ไม่ประณีตและไม่มั่นคงแข็งแรง

ที่สำคัญคือไม่ทันสมัย

 เมื่อหาวัสดุอุปกรณ์ด้วยกำลังความเพียรไม่ได้ดังแต่ก่อน แต่ละครอบครัวจึงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ที่อยู่อาศัยของตนตามกำลังเศรษฐกิจ - เงินตรา เท่าที่จะทำได้ ฉะนั้นความเหมาะสมกับขนาดของครอบครัว 

จึงกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญรองลงไป เพราะต้องปรับให้เหมาะสมกับฐานะการเงินมากกว่า
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 จากพื้นฐานค่านิยมเดิมที่สร้างเหย้า ให้เหมาะสมกับขนาดของครอบครัวเดี่ยวนี้เอง ภายหลังจึงพบว่า 

ครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็กจำนวนมาก มีการปรับเปลี่ยนจากการสร้างเหย้า มาเป็นการสร้างที่พักแบบใหม่ ตาม 

ค่านิยมใหม่เป็นเรือนแบบ บังกะโล ที่มีใต้ถุนสูง มีขนาด ๒ ห้องเสา คล้ายเหย้าในอดีต และมีการปรับลักษณะ 

รูปทรงและพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าง และบางครอบครัวก็จะปรับสร้างเป็นที่พักชั่วคราวชั้นเดียว ใต้ถุนต่ำ ด้วย 

วัสดุรุ่นใหม่ไปพลางก่อน เพื่อรอเวลาการปรับปรุงหรือสร้างใหม่ให้เป็นเรือนบังกะโลต่อไปอีกก็มีบ้าง

 แต่ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยในสังคมเมือง ที่มีลักษณะประโยชน์คล้ายเหย้า อยู่กันเป็นครอบครัวเดี่ยว ก็พอจะ 

เห็นการปรับเปลี่ยนบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ จากที่อยู่อาศัยที่เรียกว่า บ้านจัดสรรชั้นเดียว ทาวน์เฮ้าส์ แฟลต  

และอาคารชุด ส่วนครอบครัวที่มีฐานะการเงินดีกว่า ก็มักจะเปลี่ยนจากการสร้างเรือนใหญ่ตามค่านิยมเดิม ก็มัก 

จะปรับเปลี่ยนมาสร้างเป็น เรือนซาอุ เรือนทรงสเปน บ้านจัดสรร ๒ ชั้น เป็นต้น

 สรุป

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า เส้นทางของเหย้าแบบประเพณีเดิมที่ตอบสนองชีวิตครอบครัวเดี่ยว 

ที่แยกออกจากครอบครัวรวม ทั้งทางด้านประโยชน์ใช้สอยภายใน ความเชื่อเกี่ยวกับหิ้งเปิงหรือหิ้งผี และ 

เศรษฐกิจที่เป็นอิสระเอกเทศของตัวเอง มาสู่สังคมใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้เหย้าในสังคมชนบทค่อยๆ 

หายไปจากชุมชนเรื่อยๆ

 แต่เมื่อพิจารณาศึกษา ความสัมพันธ์ ของระบบครอบครัวกับที่พักอาศัยในหลายๆด้านแล้ว ก็จะเห็น 

ได้ว่า เหย้าซึ่งเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของครอบครัวเดี่ยว ที่ว่าเลือนหายไปนั้น แท้จริงแล้วก็ไม่ได้หายไปอย่าง 

แท้จริง มันเพียงแต่ได้กลายรูปแบบทางกายภาพไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมใหม่ และถูกเรียกชื่อ 

ใหม่ต่างไปจากเดิมเท่านั้นเอง เพราะที่พักอาศัยแบบใหม่ที่ถูกเรียกชื่อใหม่ดังกล่าว ส่วนใหญ่ก็ยังคงตอบสนอง 

รับใช้ครอบครัวเดี่ยวเช่นเดียวกันกับเหย้าแบบประเพณีเดิมนั่นเอง.
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เถียงนา : บ้านหลังแรกของมนุษย์ยุคแรกๆ ในสยาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  นิลอาธิ

 ชาวอีสานในชนบทเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนา ทำไร่ ทำสวน ซึ่งเป็นอาชีพที่ 

ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสามารถสร้างศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้กับสังคมได้มากมายหลายประเภท ที่ล้วน 

แต่มีคุณค่ามหาศาลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม

 “เถียงนา” เป็นผลิตผลของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวอีสานอีกอย่างหนึ่ง ที่ถูกสร้าง 

ขึ้นมาเพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในการประกอบอาชีพทำนาของชาวอีสานโดยทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะเดินทางไป 

ตามท้องทุ่งนาที่ไหนๆ ในอีสานก็ตาม จะพบเถียงนาตั้งอยู่ทั่วๆ ไป ซึ่งมีหลายขนาด หลายแบบ ตามความจำเป็น 

ของแต่ละครอบครัว

 เถียงนาในอีสานก็คือ งานสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างอย่างง่ายๆ ทั้งในด้านวัสดุและเทคนิควิธีการ  

มีลักษณะชั่วคราว อยู่นอกชุมชนหมู่บ้าน

 ชาวอีสานสร้างเถียงนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์อยู่อาศัยชั่วระยะเวลาหนึ่ง เป็นหลักในการประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรมทำนาตั้งแต่เริ่มไถ - หว่าน จนกระทั้งถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลิตผล

 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ ชาวอีสานมักจะยกครอบครัวพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ไม้สอย 

ตลอดจนสัตว์เลี้ยง ออกไปอาศัยอยู่ที่เถียงนาเกือบตลอดเวลา และดำรงชีวิตครอบครัวของตนคล้ายๆ กับที่อยู ่

บ้านเรือนของตนในชุมชนหมู่บ้านตามปรกติ จนดูรู้สึกว่าเถียงนาในช่วงนี้จะสดชื่นมีชีวิตชีวา มีความเคลื่อนไหว 

เหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของทุกครอบครัวเลยทีเดียว

 แต่เมื่อพ้นฤดูทำนา หลังจากเก็บเกี่ยวเอาข้าวขึ้นเล้าแล้วดูเหมือนว่าเถียงนาทุกหลังจะเต็มไปด้วย 

ความเงียบเหงา เปล่าเปลี่ยว แห้งแล้งและโดดเดี่ยวกระจัดกระจายกันอยู่ตามทุ่งนา เหลือหน้าที่เพียงเป็นที่ 

พักผ่อนของคนผ่านทาง คนที่ออกไปเลี้ยงควายและกิจกรรมอื่นๆ ในบางโอกาสชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น

 เถียงนาที่ถูกใช้ประโยชน์ดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นเถียงนาที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนหมู่บ้าน ที่ต้อง 

เสยีเวลาเดนิทางไป - กลบั และแมว้า่จะอยูไ่มห่า่งไกลมากนกั แตก่ารเดนิทางคอ่นขา้งจะลำบาก เชน่ตอ้งเดนิทาง 

ข้ามลำน้ำ ลำห้วย ก็มักจะสร้างเถียงนาเพื่ออยู่อาศัยตลอดฤดูทำนาเลย

 แต่ถ้ากรณีที่มีที่นาอยู่ใกล้หมู่บ้านหรือไม่ไกลมากนัก ชาวอีสานก็จะสร้างเถียงนาเช่นกัน เพื่อใช้ประโยชน์ 

พักอาศัยชั่วคราวในเวลากลางวันที่ออกไปทำนา ใช้เป็นที่พักผ่อน รับประทานอาหาร เก็บสัมภาระต่างๆ เมื่อ 

เสร็จงานในวันหนึ่งๆ แล้วก็จะกลับนอนบ้านตามปกติ

สถ
าบ
ันวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธร
รม
อีส
าน



49

ก่อนจะเป็นเถียงนา

 ในเบื้องต้นนี้คงจะทำได้เพียงการสันนิษฐานจากหลักฐานบางอย่างที่ค้นพบเท่านั้นว่า เมื่อมนุษย์พ้น 

จากสภาพการอยู่อาศัยตามถ้ำเพิงผาที่ใช้ชีวิตเร่ร่อน เก็บหาของป่าล่าสัตว์ มาสู่การรู้จักสร้างที่อยู่อาศัยของ 

ตนเองจนพัฒนาสังคมของตัวเองเป็นชุมชนขนาดต่างๆ อยู่ติดที่เป็นหลักแหล่งทำการเกษตรกรรมใกล้ๆ กันกับ 

ชุมชนที่อยู่อาศัย

 ครั้นเมื่อชุมชนขยายตัวใหญ่ขึ้นก็ย่อมเกิดปัญหาเรื่องปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ ต้องพยายามหาทาง 

ผลิตให้ได้ผลมากขึ้น และมีปัญหาพื้นที่ทำมาหากินที่ต้องขยับขยายออกไปกว้างไกล ห่างไกลจากุมชนมากขึ้น 

จำเป็นต้องใช้เวลาในการเดินทางไปประกอบอาชีพทั้งไปและกลับ แต่ไม่ว่าที่ทำกินจะอยู่ใกล้หรือไกลจากชุมชน 

ก็ตามในช่วงเวลาที่ต้องทำงานตลอดทั้งวันนั้น เข้าใจว่าชาวนาคงจะใช้ร่มเงาของต้นไม้ในที่นาหรือบริเวณใกล้เคียง 

เป็นที่พักอาศัยหุงหาอาหาร พักผ่อนและทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องการและจำเป็นเท่าที่สภาพแวดล้อมในธรรมชาติ 

ท้องถิ่นจะเอื้ออำนวยให้ทำได้

 แต่เนื่องจากร่มไม้จะมีข้อจำกัดในตัวเอง เรื่องประโยชน์ใช้สอยเป็นที่กำบังทั้งแดด ฝน และ ลม ทั้งยัง 

ไม่สามารถจะบังคับและควบคุมพื้นที่และทิศทางของร่มเงาได้อย่างเต็มที่ตามต้องการด้วย ทางเลือกหนึ่งที่จะ 

ทำได้ก็คือการสร้างเพิงพักอย่างง่ายๆ ขึ้นแทนร่มเงาต้นไม้ในธรรมชาติ เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยตามที่ต้องการ  

ซึ่งจัดว่าเป็นการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประกอบอาชีพเท่าที่พอจะทำได้

เถียงนากับความเชื่อบางอย่างในอดีต

 คำที่ใช้เรียก “เถียงนา” นั้นอาจกล่าวได้ว่า เป็นคำเรียกกลางๆ ทั่วไปของชาวอีสานที่ใช้เรียกที่พักอาศัย 

ชั่วคราวที่สร้างไว้ในนา เหมือนกับคำว่า ห้างนาของภาคเหนือ โรงนาของภาคกลาง และขนำนาของภาคใต้ 

นั้นเอง

 ถ้าสร้างอยู่ในไร่บนภูเขาก็จะเรียกกันว่า “ทับ” ที่ใช้เป็นที่พักตอนออกไปทำไร่ เลี้ยงควาย หาพืชผัก 

ในป่าเวลากลางวัน และใช้เป็นที่พักตอนออกไปล่าสัตว์ จับสัตว์ในเวลากลางคืน

 แต่คนที่ทำไร่ตามพื้นที่ราบทั่วไปมักจะเรียกคล้ายเถียงนาว่า “เถียงไร่” ซึ่งจะออกเสียงตามสำเนียงของ 

ชาวอีสาน ร. (เรือ) เป็น ฮ. (นกฮูก) ว่า “เถียงไฮ่”

 อย่างไรก็ตาม เคยปรากฏพบว่าชาวอีสานบางคนก็จะออกเสียงเพี้ยนเป็น “เสียงนา” ก็มี และยิ่งไป 

กว่านั้นก็คือคนภาคกลางหรือภาคอื่นๆ ได้ยินคำว่าเถียงนาเพี้ยนไป จนกลายเป็น “เขียงนา” ก็มีอีกเช่นกัน

 สำหรับคำว่า “เถียง” คำเดียวนั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถหาที่มาและความหมายได้อย่างแน่นอน 

ชัดเจนแม้จะเคยพบว่ามีความเชื่อว่าจะต้องมีการถกเถียงกัน เพื่อไล่ผีวิญญาณที่อยู่ในบริเวณนั้นก่อนสร้างอยู่บ้าง 

ก็ตามแต่ก็ชวนให้อดคิดไม่ได้ว่า อาจจะเป็นเพียงเรื่องเล่าเพื่อลากเข้าความของชาวบ้านอีสานบางคนก็ได้  

เพราะจากการสัมภาษณ์ที่ผ่านๆ มายังมีข้อมูลสนับสนุนไม่มากพอที่จะยืนยันให้น่าเชื่อถือได้มากนัก
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 เกี่ยวกับความเชื่อดังกล่าวนี้เป็นลักษณะการเล่าสืบทอดกันมาว่าแต่ก่อนเมื่อจะสร้างเถียงนาจะมีการ 

ทำพิธีบน เซ่นไหว้ผีวิญญาณเพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง ขออนุญาตปลูกสร้างเถียงนาก่อน และบางแห่งก็จะม ี

การสมมติเหตุการณ์ขึ้น เป็นการถือเคล็ดก่อนปลูกสร้างเถียงนาโดยสมมติให้คน ๒ คน ออกไปในนาตรงที่ปลูก 

สร้าง แล้วให้ทั้งสองถกเถียงกันอย่างรุนแรง ทำเสียงให้ดังมากๆ หรืออาจจะทำให้ถึงขั้นต่อสู้ชกต่อยกันเลยก็ได้ 

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดเป็นเรื่องร้ายแรง จะได้เป็นการรบกวนไปถึงผีป่าหรือวิญญาณที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจนเกิด 

ความรำคาญหรือเกิดความกลัว จนต้องหลบหนีไปอยู่ที่อื่น ซึ่งเชื่อกันว่าจะทำให้บริเวณที่จะสร้างเถียงนานั้น 

เกิดความสงบ ร่มเย็น ปราศจากภัยอันตรายต่างๆ จากนั้นจึงเริ่มลงมือปลูกสร้างเถียงนาต่อไป

 นอกจากนี้บางแห่งก็ยังมีความเชื่อในการสร้างแตกต่างออกไปอีกก็มีบ้าง เช่น จะไม่นิยมสร้างหันหน้า 

เถียงนาไปทางทิศตะวันตก ด้วยความเชื่อถือว่าเป็นทิศผีตายก็มีอยู่บ้าง

 ที่สำคัญยิ่งก็คือ ความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่อดีตว่า ถ้าใครไม่มีและไม่สร้างเถียงนาเป็นของตนเอง 

แล้ว คนอีสานบางกลุ่มจะมองว่าคนๆ นั้น จะเป็นคนทุกข์ยาก ยากจนในอนาคต และมักจะไม่ได้รับการ 

ยอมรับนับถือจากผู้คนในสังคมชุมชนนั้นๆ ไปเลยก็ได้

 ด้วยเหตุนี้เถียงนาจึงเป็นสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นของชาวอีสานทุกครอบครัวที่ประกอบ 

อาชีพเกษตรกรรมทำนา ซึ่งจะต้องสร้างไว้ในที่นาของตนเสมอ ไม่ว่าที่นาของตนจะอยู่ใกล้หรือไกลจากชุมชน 

ก็ตาม

เถียงนาอยู่ที่ไหน?

 ชื่อเถียงนาก็คงจะเป็นคำตอบได้อย่างกว้างๆ และค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่า เถียงนาจะต้องอยู่ในนา

อย่างแน่นอน ถ้าอยู่ในไร่ก็ต้องเรียกว่าเถียงไร่หรือเถียงไฮ่ หรืออาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นๆ แตกต่างกันไปตาม

ท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว

 จากการสังเกตทั่วๆ ไป พบว่าปกติชาวอีสานไม่ค่อยจะเลือกตำแหน่งที่จะปลูกสร้างเถียงนาเท่าใดนัก 

แต่ก็มีพบว่าเถียงนาจำนวนไม่น้อย มักจะนิยมปลูกกันที่เนินสูงในที่นาของตน เพราะจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ 

เรื่องการหักร้างถางพงจับจองพื้นที่ป่าเพื่อทำนาทำไร่ในอดีตนั้น มักจะมีการปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ราบเพื่อทำนา 

ในลักษณะที่ชาวอีสานเรียกกันว่า “ส้าวนา” ซึ่งจะต้องอาศัยเวลาแบบค่อยเป็นค่อยไปหลายปี ในการตัดโค่น 

ต้นไม้และก่นรากต้นไม้ ถึงประมาณ ๑-๓ ปี

 ด้วยวิธีการเช่นนี้ ส่วนใหญ่จึงมักจะต้องมีเนินดินของต้นไม้และตอไม้เหลืออยู่ เพื่อรอการปรับต่อไป 

เป็นหย่อมๆ ในที่นาจับจองทั้งกลางนาและริมนากระจายกันอยู่ทั่วๆ ไป พื้นที่สูงในนาดังกล่าวนี้มักจะเป็นที่ 

ว่างเปล่าใช้ทำประโยชน์ปลูกข้าวไม่ได้ และที่สำคัญก็คือระหว่างที่ทำนาจะเป็นฤดูฝนน้ำจะท่วมพื้นที่นาทั่วไป 

ทั้งหมด ฉะนั้นเนินดินในที่นาจึงสามารถใช้เป็นที่พักอาศัยได้ดีในระหว่างการทำนา เพราะจะไม่มีปัญหาเรื่อง 

น้ำท่วม
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 บริเวณเนินดอนดังกล่าวนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในบริเวณใดในที่นาก็ตาม ชาวอีสานมักจะเรียกว่า “ดอนหัวนา” 

ดอนหัวนาจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่จะสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวในระหว่างฤดูการทำนาได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีต้นไม ้

ใหญ่ให้ร่มเงาและมีเนื้อที่ที่จะสามารถทำประโยชน์ปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผลต่างๆ ตลอดจนใช้ผูกล่าม -  

ปล่อยสัตว์เลี้ยงไปพร้อมๆ กันได้ด้วย

มีอะไรในบริเวณเถียงนา?

 สิ่งที่น่าสังเกตของบริเวณเนินดินหรือดอนหัวนาทั่วๆ ไป ก็คือ มักจะต้องมีต้นไม้ยืนต้นขึ้นอยู่เสมอ 

อย่างน้อยก็หนึ่งต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่ขนาดเล็กใหญ่ของเนินดินดอนหัวนา ถ้าเป็นเนินดินขนาดใหญ่เพราะต้องการ 

พื้นที่ใช้สอยมาก หรือมีพื้นที่นาจับจองกว้างขวางมากพอแล้ว ก็อาจจะมีต้นไม้มากกว่า ๑ ต้น แล้วสร้างเถียงนา 

ไว้ใกล้ๆ ต้นไม้ หรือไม่ก็จะสร้างไว้ใต้ร่มไม้นั้นเลย

 บริเวณดินหัวนาที่ใช้สร้างเถียงนาหลายแห่ง โดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกลหมู่บ้าน ซึ่งต้องยกครอบครัวไปอยู ่

เถียงนาตลอดฤดูทำนา มักจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิดเพื่อใช้ยังชีพเลี้ยงตัวเองให้ได้ เช่น พริก ขิง ข่า  

ตะไคร้ มะนาว หอม มะกรูด บวบ และผักต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ก็มักจะปลูกไม้ผลและพืชที่กินได้ต่างๆ  

บางอย่างที่ต้องการแทรกปนไว้บ้าง เช่น มะละกอ กระถิน มะยม มะขาม แค สะเดา มะกอก เป็นต้น ส่วนใคร 

จะปลูกต้นไม้อะไรบ้างก็สุดแล้วแต่ว่าจะต้องการและพื้นที่จะอำนวยให้

 และก็ยังมีพบอีกว่าใกล้บริเวณเถียงนาหลายๆ แห่งมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาไว้ด้วย เพราะปรกติจะมีปลา 

เข้าไปอยู่เองตามธรรมชาติอยู่แล้ว ทั้งยังจะได้อาศัยน้ำใช้ไปพร้อมๆ กันด้วย ส่วนน้ำดื่มที่จำเป็นนั้นส่วนหนึ่ง 

ก็จะอาศัยน้ำฝน หรือไม่ก็ใช้น้ำสร้างหรือน้ำซับที่อาจจะมีอยู่ในแถบนั้นบ้างไม่เช่นนั้นก็ต้องไปอาศัยน้ำดื่มจาก 

หมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้

 สำหรับเถียงนาที่อยู่ใกล้ๆ ชุมชนหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มักจะเป็นเถียงนาขนาดเล็กหรือไม่ก็จะมีลักษณะ 

ชั่วคราวมากกว่าเถียงนาที่อยู่ไกลหมู่บ้านเพราะส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์เฉพาะเวลาออกไปทำนาตอนกลางวัน 

ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเท่านั้น จึงไม่ค่อยจำเป็นที่จะต้องทำเหมือนเถียงนาที่อยู่ไกลๆ เนื่องจากขนาดเหลืออะไรที่จำเป็น 

ก็สามารถกลับไปเอาจากบ้านได้ นอกจากจะเห็นว่าต้องการจะทำประโยชน์อะไรโดยเฉพาะเท่านั้น

 แต่ที่แน่ๆ ก็คือ ไม่ว่าที่นาจะอยู่ใกล้หรือไกลจากหมู่บ้านก็ตาม ชาวอีสานมักจะต้องสร้างที่นาไว้เป็น 

ที่พักชั่วคราวเป็นของตนเอง อย่างน้อยก็ต้องหนึ่งเถียงเสมอ

ลักษณะและขนาดของเถียงนา

 ขนาดของเถียงนาทั่วๆ ไป จะแตกต่างกันออกไปไม่ค่อยแน่นอนนัก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 

เช่น ความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ ความพอใจที่จะสร้างและวัสดุเท่าที่จะพอมีและหาได้ ฯลฯ แต่ปรกติทั่วไป 

ก็จะมีขนาดประมาณ ๒ X ๒ เมตร หรือ ๔ X ๔ เมตร หรืออาจจะใหญ่กว่านี้ก็มีอยู่ไม่น้อย
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 สว่นความคงทนถาวรและความประณตีกจ็ะขึน้อยูก่บัความตอ้งการสว่นตวัและการใชป้ระโยชนเ์ชน่กนั 

แต่อาจจะมีเหตุผลอื่นประกอบด้วยบ้างคือ ระยะห่างไกล - ใกล้ ระหว่างหมู่บ้านกับเถียงนา เพราะเถียงนา 

ที่อยู่ห่างไกลหมู่บ้านจะต้องใช้อาศัยอยู่กินหลับนอนค้างคืนที่เถียงนาเป็นเวลาต่อเนื่องกันค่อนข้างยาวนานทั้ง 

ครอบครัว จึงมักจะมีความจำเป็นต้องสร้างให้มีขนาดใหญ่และมีความคงทนถาวรพอที่จะอยู่กันได้อย่างสะดวก 

สบายพอสมควรแก่ความจำเป็นตลอดฤดูการทำนา ซึ่งหลายแห่งจะมีการกั้นฝาเถียงนาให้มิดชิด ด้วยเพราะ 

นอกจากจะคุ้มแดดโดยการมุงหลังคาแล้ว ยังจะต้องให้สามารถคุ้มฝนได้ระดับหนึ่งด้วย และถ้ายกพื้นสูงก็จำเป็น 

จะต้องทำบันไดขึ้นลงเหมือนเรือนพักอาศัยทั่วไป

 กรณีเช่นนี้ลักษณะสภาพของเถียงนาก็จะเริ่มเปลี่ยนสภาพเป็น “เหย้า” หรือบางครั้งบางแห่งก็อาจจะ 

เรียกว่า “เถียงเหย้า” ที่พร้อมจะอยู่อาศัยอย่างถาวรตลอดปีได้ และถ้ามีกลุ่มเถียงนาของคนอื่นขยับโยกย้ายมา 

สร้างอยู่ใกล้ๆ ร่วมกันมากขึ้น ก็จะมีการพัฒนาให้ถาวรมั่นคงมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยการ 

รื้อเหย้าหรือเถียงนาเหย้าเพื่อสร้างเป็น “เรือนใหญ่” ขึ้นใหม่ เป็นการเตรียมที่อยู่อาศัยเพื่อรับสภาพสังคมการ 

อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวรวม (Stem - Family) จนกระทั่งกลายเป็นชุมชนใหม่ในที่สุด

 จากการศึกษาสำรวจลักษณะและขนาดของเถียงนาทั่วๆ ไปในอีสานพบว่าเราอาจแบ่งเถียงนาที่สัมพันธ ์

กับความจำเป็นเรื่องประโยชน์ใช้สอยออกได้เป็น ๒ ลักษณะใหญ่ๆ คือ ๑. ลักษณะชั่วคราว ๒. ลักษณะ 

ค่อนข้างถาวร

เถียงนาลักษณะชั่วคราว

 มักจะพบเห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะในกรณีรายที่มีนาอยู่ใกล้บ้านสามารถเดินทางไปกลับได้ง่าย ไม่เสีย 

เวลามากนัก เพราะจะใช้อาศัยเฉพาะเวลากลางวันที่ออกไปทำนา ส่วนมากมักจะมีขนาดค่อนข้างเล็กเสาหลัก  

๔ ต้น มักทำเป็นห้องเดียวโล่งตลอด ยกพื้นเถียงง่ายๆ บางเถียงก็จะไม่ยกพื้นเพราะใช้วิธีปรับดินให้เรียบเป็นพื้น 

เลยก็มี บางครั้งก็จะใช้แคร่ไม้ตั้งไว้ใต้หลังคาคลุมก็มีเช่นกัน ส่วนบางคนก็อาจจะต่อเสาแคร่ไม้ให้สูงขึ้นทำให้เป็น 

โครงสร้างหลังคามุงด้วยหญ้าคาหรือหรือหญ้าแฝกตามที่หาได้ เวลาที่ต้องการใช้ก็จะช่วยกันยกออกไปหรือ 

ยกใส่ล้อรถเข็นไปตั้งใต้ร่มไม้ดอนหัวนาจนเรียกกันเล่นๆ ว่าเถียงนาเคลื่อนที่ก็มี

เถียงนาลักษณะค่อนข้างถาวร

 ส่วนใหญ่มักจะสร้างในนาที่อยู่ไกลจากหมู่บ้านมากๆ ไม่สะดวกต่อการเดินทางไปกลับในแต่ละวัน 

เพราะจะมีสัมภาระและสัตว์ใช้งานไปด้วยทำให้ลำบากยุ่งยากเป็นภาระในการเดินทาง จึงมักจะสร้างค่อนข้าง 

ถาวรเพื่อใช้อาศัยอยู่กินหลับนอนติดต่อกันนานๆ เกือบตลอดฤดูทำนา หลายแห่งก็จะกั้นฝาค่อนข้างมิดชิดด้วย 

แต่จะไม่กั้นห้อง เถียงนาแบบนี้มักจะมีขนาดเสา ๖ ต้น คือจะมี๒ ห้องเสา มีทั้งใช้ไม้จริงเนื้ออ่อนและเนื้อแข็ง 

ทำโครงสร้างทั้งหมด ยกพื้นด้วยกระดานไม้จริง ส่วนหลังคาจะมุงด้วยหญ้าคา หญ้าแฝก หรือแผ่นกระเบื้องไม้ 

(แป้นมุงหรือแป้นเกล็ด) และสังกะสีที่นิยมกันมากในภายหลัง
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 แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะเถียงนาที่กล่าวมานี้ มิได้หมายความว่าจะเป็นเช่นนี้ทั้งหมด เพราะทั้งลักษณะ 

ชั่วคราวและค่อนข้างถาวรที่ว่านั้น จะไม่มีข้อกำหนดแน่นอนตายตัวเสมอไป และเถียงนาจำนวนไม่น้อยก็จะมี 

การต่อพื้นลดชั้นออกไปข้างๆ เพื่อขยายพื้นที่ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อหลังคาหลุมด้านสกัดหรือด้านหน้าจั่ว 

ทั้งแบบชั่วคราวและแบบค่อนข้างถาวร แต่ที่พบเห็นส่วนใหญ่ของทั้งสองลักษณะคือ มักจะมีการปรับปรุง 

ซ่อมแซมเพื่อที่จะใช้ในแต่ละปีเสมอ เพราะเมื่อหมดฤดูทำนาแต่ละปีแล้วเถียงนามักจะถูกบากไม้เล็กน้อยแล้ว 

ปล่อยทิ้ง จนอยู่ในสภาพชำรุดผุพัง เนื่องจากใช้วัสดุง่ายๆ สร้างง่ายๆ แบบชั่วคราว

วัสดุที่ใช้ในการสร้างเถียงนา

 ดังกล่าวแล้วว่า เถียงนาเป็นสถาปัตยกรรมแบบง่ายๆ เพื่ออยู่อาศัยชั่วคราว ดังนั้นโครงสร้างและ 

ส่วนประกอบของเถียงนาจึงไม่ค่อยจะซับซ้อนมากนัก ซึ่งจะมีส่วนรายละเอียดและความประณีตน้อย จนเห็น

ได้ว่าแตกต่างจากเรือนพักอาศัยทั่วๆ ไป มากพอสมควร คือ

 เสา - เสาของเถียงนาทั่วไปจะนิยมใช้ไม้จริงทั้งเนื้อแข็งและเนื้ออ่อนเท่าที่จะทำได้ และก็หาไม่ยากนัก 

ในท้องถิ่นชนบททั่วไป ส่วนมากจะใช้ขนาดที่ไม่ใหญ่มากนัก ถ้ายกพื้นเตี้ยๆ ก็อาจจะใช้เสาค้ำหรือเสาตอม่อ 

ก็ได้ บางครั้งก็ใช้ปีกไม้ที่เหลือจากการแปรรูปมาทำก็มีไม่น้อย ถ้าเป็นเถียงนาชั่วคราวขนาดเล็กๆ ก็อาจจะใช ้

กิ่งไม้มาทำเป็นเสาก็ได้ ส่วนการประกอบเข้ากับโครงสร้างอื่นคือ ขางหรือคาน ขื่อและเสา จะมีทั้งแบบเจาะเสา 

สอดคานและเสาง่ามที่มีโคนกิ่งรับคานตลอดจนแบบบากเสาตีแปะ และถ้าเป็นเถียงนาชั่วคราวขนาดเล็กที่ใช้ 

กิ่งไม้แขนงไม้และไม้ไผ่สร้าง ก็อาจจะใช้วิธีบากไม้เล็กน้อยแล้วตีแปะหรือผูกมัดด้วยเครือไม้และเชือกก็มีบ้าง

 ขาง หรือ คาน - ขางหรือคานของเถียงนาที่นำหน้าที่รองรับพื้นนั้นมักจะใช้กิ่งไม้ ปีกไม้ หรือเศษไม ้

ที่เหลือจากการสร้างเรือน สร้างเหย้ามาวางพาดง่ามเสาไม้ หรือสอดเสาเจาะหรือตีแปะเสาบาก แต่ถ้าเป็น 

เถียงนาชั่วคราวขนาดเล็กไม่ยกพื้นก็จะไม่มีคาน เพราะปรับพื้นดินให้เรียบแล้วปูสาด (สื่อ) แทน หรือไม่ก็จะเอา 

แคร่ไม้ไผ่มาวางแทนเป็นพื้น

 ตง – เป็นโครงสร้างที่ใช้กับเรือนเหย้าและตูบ วางอยู่บนคานเพื่อรองรับพื้น ปรกติเถียงนามักจะไม่ค่อย 

ใช้ตงมากนัก เพราะส่วนมากมักจะมีขนาดห้องเสาแคบและมักใช้พื้นเป็นไม้จริงที่มีความแข็งอยู่แล้ว แต่ก็มีพบ 

อยู่บ้างที่ใช้ตงเป็นไม้กลมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นในกรณีที่เจ้าของต้องการ

 พื้น – ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ไม้จริงเนื้ออ่อนหรือปีกไม้เนื้อแข็ง โดยมักจะวางปูหน้าเรียบไว้ข้างบนแล้ว 

ถากผิวโค้งด้านล่างให้พอดีกับแนวหลังคานเพื่อให้ระดับผิวพื้นเสมอกัน ถ้าพอมีวัสดุก็จะใช้แผ่นไม้เรียบปูพื้น 

เหมือนเหย้าและเรือนทั่วไป แต่บางแห่งที่สร้างชั่วคราวง่ายๆ ใช้ประโยชน์ไม่มากนัก ก็จะวางหน้าเรียบบนหลัง 

คานปล่อยให้ผิวพื้นเป็นไปตามความโค้งของปีกไม้โดยไม่ปรับเลยก็มีอยู่บ้าง

 ขื่อ – จะมีทั้งแบบสอดหัวเสาที่เจาะและแบบบากหัวเสาแล้วเอาขื่อตีแปะ และแบบวางพาดตีแปะบน 

ยอดหัวเสา ถ้าเป็นเถียงนาชั่วคราวขนาดเล็กก็จะใช้กิ่งไม้วางพาดแล้วผูกมัดด้วยเครือไม้หรือเชือก แต่เถียงนา 

บางหลังก็จะไม่มีขื่อรับก็มี เพราะใช้เสากลางตั้งขึ้นรับอกไก่เลย แต่ถ้าเป็นเถียงนาลักษณะค่อนข้างถาวรส่วนใหญ ่

จะมีขื่อยึดเสาเสมอ
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 กอดคอเสา หรือ เส – เป็นโครงสร้างที่อยู่ในแนวเดียวกันกับขื่อ หรืออาจจะอยู่ในระดับสูง - ต่ำติดขื่อ 

กับได้ประกอบเข้ากับเสาเช่นเดียวกันกับขื่อมักจะมีอยู่ทุกหลังเพราะเป็นโครงสร้างที่จะรับปลายสะยัวหรือ 

จันทันที่พาดลงมาจากอกไก่

 ดั้ง – ถ้าเป็นเถียงนาลักษณะชั่วคราวขนาดเล็กจะมีทั้งชนิดดั้งตั้งขื่อและดั้งต่อดิน ถ้าเป็นแบบดั้งต่อดิน

ที่มีขื่อก็จะบากเสาดั้งตีแนบกับขื่อขึ้นไปรับยอดจั่วส่วนดั้งตั้งขื่อส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีเอาตีนดั้งตีแนบกับขื่อเลย

 อกไก่ – จะมีทั้งที่ใช้กิ่งไม้ในกรณีที่เป็นเถียงนาชั่วคราวขนาดเล็ก แต่ถ้าเป็นเถียงนาลักษณะค่อนข้าง 

ถาวรส่วนใหญ่มักจะใช้ไม้จริง การวางไม้อกไก่จะมีหลายลักษณะด้วยกันคือ ถ้ามีเสาดั้งรับก็จะวางอกไก่บน 

หัวเสาดั้งเหมือนเหย้าและเรือนทั่วไป แต่ถ้าไม่มีเสาดั้งรับก็จะตีอกไก่แนบกับหัวสะยัวหรือจันทัน เหมือนจะให้ 

อกไก่เป็นตัวเกาะยึดของสะยัวเท่านั้นจึงดูคล้ายกับว่าอกไก่จะลอยอยู่เฉยๆ เพราะประโยชน์ในการรับน้ำหนัก 

ไม่มากนัก

 สะยัว หรือ จันทัน – จะมีใช้ทั้งที่ใช้กิ่งไม้เล็กๆ และไม้จริงและไม้ไผ่ขนาดเล็ก ส่วนมากจะมีสะยัว 

พรางเพราะวัสดุส่วนใหญ่ไม่ค่อยแข็งแรงมากนัก จึงมักต้องใช้สะยัวพรางเพื่อความคงทนแข็งแรงที่จะรับน้ำหนัก 

หลังคาถ้าเป็นเถียงนาแบบค่อนข้างถาวรมักจะใช้ไม้จริงเสมอ เพราะสามารถรับน้ำหนักหลังคาวัสดุต่างๆ ได้ 

หลายอย่างเกือบทุกชนิดที่ต้องการจะใช้

 หลังคา – เถียงนาส่วนใหญ่จะใช้วัสดุทุกอย่างเท่าที่จะหาได้ และเห็นว่าจะสามารถเอามาทำได้ เช่น  

หญ้าคา หญ้าแฝก แป้นมุงหรือแป้นเกล็ด (กระเบื้องไม้) ตลอดจนสังกะสี และผ้าพลาสติก

 เรื่องวัสดุที่ใช้สร้างเถียงนานี้ บางทีก็มีการใช้วัสดุที่เหลือใช้จากการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน 

หรือวัสดุที่เหลือเมื่อมีการรื้อเรือนเดิมเพื่อสร้างใหม่มาผสมกับวัสดุที่หาเพิ่มเติมใหม่ด้วย

ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงของเถียงนา : จุดเริ่มต้นของชุมชนใหม่

 จากที่กล่าวมาถึงแง่มุมต่างๆ ของเถียงนา ย่อมจะเห็นได้ชัดเจนว่าประโยชน์หลักของเถียงนาก็คือ ใช ้

เป็นที่อยู่อาศัยขณะออกทำนาตลอดฤดูทำนาอย่างแน่นอน แต่เมื่อพ้นฤดูทำนาแล้วเถียงนาก็มักจะถูกปล่อยทิ้ง 

ร้างโดยเจ้าของส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจดูแลรักษา จนกว่าใกล้จะถึงฤดูทำนาใหม่ในปีต่อไป จึงจะไปปรับปรุง 

ซ่อมแซมเพื่อจะใช้ประโยชน์อีกครั้ง

 จากความเป็นจริงที่พบเห็นทั่วไปก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ตลอดเวลาที่พ้นหน้านานั้น แม้ว่าเถียงนาจะไม่ได้ 

ถูกใช้ประโยชน์โดยตรงจากเจ้าของมากนักก็ตาม แต่เถียงนาก็ยังสามารถใช้ทำประโยชน์อื่นๆ ได้อีกมากมาย  

เช่น เป็นที่พักคนเดินทาง เป็นที่หลับนอนพักค้างคืนหรือพักชั่วคราวของชาวบ้านที่ออกหาอาหารจับปลา กบ 

เขียด ในเวลากลางคืน เป็นที่พักผ่อนขณะออกไปเลี้ยงวัว ควาย ในเวลากลางวัน เป็นสถานที่พักผ่อนอย่างด ี

ของคนว่างงานเมื่อพ้นหน้าเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว เพราะเป็นสถานที่โล่งแจ้งสงบเงียบ เย็นสบายในเวลากลางวัน 

จนคนอีสานพูดกันติดปากว่า “นอนโสกันเล่น” คือ นอนพูดคุยกันเล่นนั้นเอง
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 ประโยชน์ทั่วไปที่พอมองเห็นได้ทางด้านสังคมตรงจุดนี้ก็คือ เป็นโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว 

กัน และได้ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทรรศนะความคิด ความรู้ประสบการณ์ทั้งทางด้าน 

สังคมและส่วนตัวของกันและกัน

 นอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอีก 

หลายอย่างในบางโอกาส คือ ใช้เป็นสถานที่เล่นการพนันตามประสาคนว่างงาน ซึ่งเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ 

อย่างหนึ่งของชาวบ้านในชนบท และต่อมาภายหลัง เมื่อมีการจัดตลาดนัดวัวควายกันมากขึ้นในหลายๆ ท้องถิ่น 

อีสาน มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งนำควายไปเข้าตลาดนัด แล้วยังขายไม่ได้ ครั้นจะกลับบ้านก็ไม่ทัน หลายรายก็ได ้

อาศัยเถียงนาเป็นที่พักผ่อนหลับนอนชั่วคราว ด้วยเหตุนี้เถียงนาจึงทำหน้าที่เป็นเสมือนบ่อนและโรงแรมไปโดย 

ปริยาย

 ส่วนในด้านการเปลี่ยนแปลงด้านวัสดุและเทคโนโลยีนั้นมักจะมีความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย 

เถียงนาเป็นหลัก และบางครั้งก็จะเกี่ยวข้องกับความสามารถของเจ้าของทั้งทางด้านฝีมือ ประสบการณ์และ 

การหาวัสดุที่ต้องการ แต่ภายหลังก็มีปรากฏพบอยู่บ้างว่า จะเกี่ยวข้องกับฐานะทางเศรษฐกิจด้วยคือ ผู้มีฐานะ 

ทางเศรษฐกิจดีบางคนจะหันมาสร้างเถียงนาด้วยอิฐและปูนกันบ้างแล้ว

 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สอยเถียงนาในแง่มุมด้านพัฒนาการของการตั้ง 

ชุมชนหมู่บ้านก็คือ เถียงนาที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะค่อนข้างถาวรมั่นคงและมิดชิด 

สามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยของครอบครัวเดี่ยวได้ดีระดับหนึ่งตลอดฤดูทำนากรณีเช่นนี้หลายแห่งจะม ี

การเปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงเถียงนาให้ดีขึ้นประกอบกับถ้ามีปัญหาการเดินทางในแต่ละครั้ง และมีความ 

จำเป็นที่จะต้องแยกครอบครัวตามประเพณีนิยมของชาวอีสานแล้ว ก็อาจจะยกและแยกครอบครัวออกไปอยู่ 

เถียงนาอย่างถาวรเลยก็มีอยู่ไม่น้อย

 ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว ก็มักจะมีเถียงนาของเพื่อนบ้านหรือต่างหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงยกและแยกครอบครัว 

ออกมาอยู่ร่วมด้วยเสมอ อย่างน้อย ๒ - ๓ ครอบครัว เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็จะมีการแยกครอบครัวต่อๆ กัน 

ออกไปอีกโดยการสร้างที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกันมากขึ้นจนกระทั้งกลายเป็นชุมชนใหม่เกิดขึ้น เช่น  

บ้านคุยโพธิ์ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ที่เกิดเป็นชุมชนใหม่จากชาวบ้านหนองแก่ง บ้านวังยาว อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  

แยกออกมาตั้งเพราะยากลำบากในการเดินทางที่ต้องข้ามลำชีถึง ๒ ตอน บ้านหนองขาม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์  

เกิดจากชาวบ้านหมูม่น บ้านนาทัน อ.สมเด็จ และชาวบ้านนาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพราะต้องเดินทางไกลและ 

บ้านเหล่าส้มลม อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เกิดจากชาวบ้านดงดวน และบ้านหนองบัวน้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 

เป็นต้น

 สำหรับเถียงนาที่อยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้าน แม้จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นชุมชนใหม่น้อยกว่าก็ตาม 

แต่ก็พอมีอยู่บ้างในกรณีที่พ่อแม่มีบริเวณที่ดินในหมู่บ้านเหลือน้อยจนไม่พอใช้สร้างเหย้า - เรือนใหม่ หรือขนาด 

พื้นที่ในหมู่บ้านเริ่มแออัด พ่อแม่ของบางคนก็อาจจะให้ลูกหลานแยกครอบครัว โดยให้ไปปรับปรุงเถียงนาของ 

ตนที่อยู่ใกล้ๆ หมู่บ้าน ให้เป็นเหย้าอยู่อาศัยกันไปพลางๆ ก่อน แล้วต่อมาภายหลังก็มักจะมีเพื่อนบ้านออกไปอยู่ 

สมทบมากขึ้น กรณีเช่นนี้ก็จะเกิดเป็นชุมชนใหม่ในลักษณะที่เรียกกันว่า “คุ้มน้อย” เช่น บ้านตาอุด คุ้มน้อย  

อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เป็นต้น
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 การเปลี่ยนแปลงในด้านพัฒนาการของเถียงนาในลักษณะดังกล่าวนี้ กล่าวได้ว่าเป็นผลของแรง 

ผลักดันอย่างหนึ่งของประเพณีความเชื่อในสังคมอีสาน ที่นิยมแต่งงานแล้วต้องให้ฝ่ายชายไปอยู่บ้านฝ่าย 

หญิงเป็นครอบครัวรวม (Stem - Family) และเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็ต้องแยกออกไปอยู่กันเองเป็นครอบครัว 

เดี่ยว (Nuclear Family) ต่างหาก ซึ่งลักษณะขนาดเถียงนาทั่วไปสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยของ 

ครอบครัวเดี่ยวได้อย่างเหมาะสมพอสมควร และก็ดูจะง่ายที่จะปรับปรุงเพิ่มให้เป็นเหย้าที่มิดชิดยิ่งขึ้นอีกระดับ 

หนึ่ง 

 แม้กระทั้งจะรื้อเถียงหรือเหย้าเพื่อสร้างเรือนใหญ่ที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อเป็นการเตรียมรับสภาพการอยู่ 

ร่วมกันเป็นครอบครัวรวมต่อไปเมื่อลูกสาวแต่งงานในอนาคต ก็เป็นเรื่องไม่ยากเลย

 กล่าวโดยสรุป ก็จะเห็นได้ว่าที่พักอาศัยหลังแรกของมนุษย์ที่ออกมาสร้างที่อยู่อาศัยกันเองนอกถ้ำ 

เพิงผานั้นคือ ที่พักลักษณะง่ายๆ ใช้วัสดุในท้องถิ่นที่พอหาได้และพอจะสามารถทำได้ตามขีดความสามารถด้าน 

เทคนิควิทยา ซึ่งสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเหมาะสมกับการอยู่อาศัยร่วมกันของครอบครัว 

เดี่ยว

 ลกัษณะทีพ่กัอาศยัหลงัแรกของมนษุยด์งักลา่วนี ้นา่จะมลีกัษณะเชน่เดยีวกนักบัทีพ่กัอาศยัชัว่คราว 

ของชาวอีสานในปัจจุบันที่เรียกกันว่า “เถียงนา” ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบง่ายๆ ใช้อยู่อาศัยในช่วงที่ประกอบ 

อาชีพเกษตรกรรมทำนา ตั้งอยู่ใกล้แหล่งทำมาหากิน และมักจะออกไปอยู่กันเป็นครอบครัวเดี่ยวในช่วงฤดูการ 

ทำนาด้วย

 เมื่อบ้านหลังแรกได้เปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ทางเทคนิควิทยา เพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอย 

ของครอบครัวตามพัฒนาการของสังคมจนกลายเป็นชุมชนหมู่บ้านอยู่ติดที่ถาวรมากขึ้นแล้ว ที่พักอาศัยจึงต้องมี 

การปรับเปลี่ยนขนาดของครอบครัวที่เป็นแบบครอบครัวรวม (Stem - Family)
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 สว่นทีพ่กัอาศยัแบบเดมิลกัษณะงา่ยๆ หรอืเถยีงนา จงึกลายเปน็เหมอืนบา้นหลงัทีส่องไป ดงัทีเ่หน็กนั 

ในปัจจุบัน

ลักษณะสภาพเถียงนา / เถียงไฮ่ ที่สร้างขึ้นในพื้นที่ที่เจ้าของส้าวนาไว้

(สมชาย  นิลอาธิ : ข้อมูล/ภาพ, ๒๕๒๓)

เถียงนาที่สร้างแบบเรียบง่าย เพื่อใช้กำบังแดดฝนในหมู่บ้านเก่าเดื่อ ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

(ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ : ข้อมูล/ภาพ, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕)
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เล้าข้าว*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  นิลอาธิ

 สังคมอีสานเป็นสังคมเกษตรกรรมทำนาเป็นหลัก ซึ่งจัดว่าเป็นสังคมพึ่งตัวเอง ที่ต้องช่วยตัวเองในเกือบ 

ทุกด้านมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำมาหากิน เครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น ชาวอีสาน 

ส่วนใหญ่จึงต้องแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตในครอบครัว ในสังคมของตนตามมีตามเกิดเท่าที่ธรรมชาติในท้องถิ่น 

จะอำนวยให้ วิวัฒนาการหรือพัฒนาการทางชีวิตและสังคม จึงค่อนข้างจะเชื่องช้าอยู่มากพอสมควร

 แต่นั่น ก็มิใช่ความผิดของชีวิตแต่ละชีวิตที่เกิดมาในภาคอีสานมิใช่หรือ?

 แม้ว่าพื้นที่ทำนาในภาคอีสานจะมีมากถึง ๗๒.๔%๑ ของพื้นที่ถือครองทั้งหมดในภาคอีสานก็ตาม แต่ชาว

อีสานก็ยังไม่สามารถจะเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงมากขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยที่บีบบังคับหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้วิถีชีวิตของชาวอีสานต้องหมดไปกับการทำนา เพื่อให้ได้ข้าวมา 

เลี้ยงชีวิต ไม่น้อยกว่า ๔-๕ เดือน ในแต่ละปี

 ด้วยเหตุนี้ จึงดูเหมือนว่า ข้าวจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าแห่งชีวิตไปโดยไม่รู้สึกตัวในสำนึกของคนอีสาน

 การเก็บรักษาข้าวให้อยู่ในสภาพดี ที่พร้อมจะนำมาปรุงเป็นอาหาร และแลกเปลี่ยนหรือขายได้ตลอดปี  

จึงมีความสำคัญและจำเป็นยิ่ง เพราะนั่นย่อมหมายถึงความอยู่รอดของชีวิตทุกคนในครอบครัว ที่ร่วมเหนื่อยยาก 

มาด้วยกัน

 ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดเลย ที่ชาวอีสานจะต้องสร้างที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้ด้วยหยาดเหงื่อ 

และทกุขย์ากไวป้ระจำบา้นเปน็ของตนเองโดยเฉพาะ แตท่วา่ชาวอสีานกต็อ้งเผชญิกบัปญัหาเรือ่งวสัด ุเทคโนโลย ีฯลฯ  

อันจำกัดต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่ชาวอีสานก็ไม่เคยย่อท้อที่จะใช้สติปัญญาแก้ปัญหา จากประสบการณ์ตรงเท่า 

ที่มีและเท่าที่จะทำได้ด้วยความอดทนมาโดย

ตลอด

 สิ่งก่อสร้างเพื่อเก็บรักษาข้าวเปลือกดังกล่าวนี้ ชาวอีสานทั่วไปเรียกกันอย่างหนึ่งว่า “เล้าข้าว”

*  เล้าข้าว. พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับประติมากรรมในประเทศไทย พฤศจิกายน ๒๕๒๖
๑ ข้อมูลจากหนังสือภูมิศาสตร์อีสาน ของอภิศักดิ์  โสมอินทร์ หน้า ๙๓ ว่ามีพื้นที่ในอีสานทั้งหมด

 ๑๐๖,๓๙๑,๒๕๐ ไร่ เป็นพื้นที่ถือครอง ๔๖,๔๓๖,๐๒๕ ไร่ และเป็นพื้นที่ที่ใช้ทำนา ๓๓,๖๑๔,๗๗๑ ไร่
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ความหมายของเล้าข้าว

 ถ้าจะยึดถือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ กันแล้วความหมายก็ย่อมจะ 

คลาดเคลื่อนไปจากที่ชาวอีสานเรียกกันไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งนี้เพราะพจนานุกรมฯฉบับดังกล่าวได้ให้ความหมาย 

ไว้ว่า

 เล้า น. คอกสำหรับให้สัตว์อยู่ เช่น เป็ด และหมู

 แต่ในความหมายของชาวอีสานนั้นเล้า จะหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่ใช้เป็นที่เก็บรักษาเมล็ดข้าวเปลือกด้วย  

และในหลายๆ แห่งก็ยังเอาคอกสำหรับให้สัตว์อยู่มาไว้ใต้ถุน หรือข้างๆ เล้าที่เก็บข้าวอีกด้วย และก็เรียกว่าเล้า 

เหมือนกัน

 จากความหมายว่า เป็นที่เก็บข้าวนี้เองเล้าข้าวอีสานจึงทำหน้าที่เช่นเดียวกันกับ ยุ้ง หรือฉาง ของภาค 

กลาง จะต่างกันอยู่บ้างก็ตรงที่ เล้าข้าวของอีสานทั่วๆ ไปอาจจะมีขนาดเล็กกว่ายุ้งหรือฉางบ้างเท่านั้นเพราะ 

พจนานุกรมฉบับดังกล่าวได้ให้ความหมายไว้อีกว่า

 ยุ้ง น. สิ่งปลูกสร้างสำหรับเก็บข้าวเปลือก

 ฉาง น. โรงเก็บข้าวหรือเกลือขนาดใหญ่

 ส่วนในความหมายทางประโยชน์ใช้สอยในท้องถิ่นอีสานนั้น จะเรียกกันว่า “เล้าข้าว” ซึ่งหมายถึง 

สิ่งก่อสร้างที่ต้องยกพื้นให้สูงจากพื้นดินประมาณ ๑-๒ เมตร หรือบางแห่งอาจจะสูงกว่านี้เล็กน้อยก็มี

 นิยมสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ ๑-๒ ถึง ๔ ห้องเสา

 แต่ถ้ายกพื้นเตี้ยๆ หรือปรับพื้นดินให้เรียบเป็นพื้นแทนพื้นไม้ แล้วใช้ไม้ไผ่สานกันเป็นรูป

วงกลม มีหลังคาคลุม จะเรียกกันว่า “ซอมข้าว”๒

 วัสดุที่ใช้สร้างก็มักจะใช้วัสดุเท่าที่มีอยู่ หรือเท่าที่พอจะหาได้ในท้องถิ่น

 เมื่อพิจารณาจากลักษณะของที่เก็บข้าวเปลือกเป็นหลักแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะ คือ

 ๑.  เล้าข้าว

 ๒.  ซอมข้าว

 แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะ เล้าข้าว เท่านั้น

๒ ปัจจุบันยังมีใช้กันอยู่ในอีสาน มีลักษณะเป็นทรงกลม สานด้วยไม้ไผ่ บรรจุข้าวได้ไม่มากนัก
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พัฒนาการของเล้าข้าว

 ถ้าพิจารณากันโดยทั่วไปเรื่องสถานที่เก็บข้าวเปลือกที่เรียกกันว่ายุ้งนั้น น่าจะมีขึ้นมาพร้อมๆ กับคนรู้จัก 

ปลูกข้าวเก็บไว้กินนั้นเอง แต่การที่จะกำหนดอายุเล้าข้าวในอีสานให้แน่นอนลงไปในที่นี้ ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง 

ยากอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน

 เท่าที่พอมีหลักฐานปรากฏในวรรณคดีเก่า ประกอบกับที่ใช้เรียกกันอยู่ในอีสานปัจจุบันนั้นพอจะ 

สนันษิฐานเปน็เบือ้งตน้ไดว้า่จะใชป้ระโยชนเ์ชน่เดยีวกนักบั “เยยี”๓ และ “ซอมขา้ว” คอืใชเ้ปน็สถานทีเ่กบ็รกัษา 

ข้าวเปลือกเหมือนกับ “ยุ้ง” และ “ฉาง” นั่นเอง

 คำว่า “เยีย” น่าจะเป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งก่อสร้างสำหรับเก็บข้าว มาก่อนคำอื่นเพราะมีปรากฏอยู่ในศิลา 

จารึกของพ่อขุนรามคำแหง แห่งกรุงสุโขทัย ว่า “ช้างขอลูกเมียเยียข้าว”๔

 และในวรรณคดีเรื่อง ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง ซึ่งเป็นวรรณคดีพื้นบ้านรุ่นเก่าของอีสาน ก็มีคำว่า

เยีย ใช้อยู่ด้วย คือ

 “เงินคำล้นเยียกอง ไว้ล่าง”

 และ

 “ฝูงนั้นของแพงไว้ในเยีย เอาอาชญ์”๕

 เมื่อประกอบกับค่านิยมรุ่นเก่าของอีสานแล้ว ก็ยิ่งน่าเชื่อว่าจะเป็นคำเก่าดั้งเดิมที่ใช้เรียกกันอยู่จริงๆ  

เพราะในอดตีของสงัคมอสีานนัน้ เคยมปีรากฏเรือ่งความเชือ่ทางสงัคมอยา่งหนึง่วา่ ถา้หญงิ-ชายคูใ่ดเมือ่แตง่งาน 

กันแล้ว มักนิยมให้ฝ่ายชายไปอยู่กับฝ่ายหญิงคืออยู่ที่บ้านพ่อตา แม่ยายเสมอ ซึ่งยึดถือปฏิบัติกันมานาน แม้ใน 

ปัจจุบันนี้ก็ยังมีปฏิบัติกันอยู่ไม่น้อย จนมีกล่าวเกี่ยวกับเรื่องตกทอดกันมาว่า

 “เอาลูกเขยมาเลี้ยงพ่อเฒ่าแม่เฒ่า ปานได้ข้าวมาใส่เล้า ใส่เยีย เอาลูกใภ้มาเลี้ยงปู่ เลี้ยง ย่า ปานเอา 

ผีห่ามาใส่เฮือน ใส่ชาน”

 จะเห็นได้ว่า มีคำว่า เล้า เข้ามาใช้ร่วมอยู่ด้วย จึงน่าจะเป็นคำกล่าวในระยะหลังๆ ที่มีคำว่าเล้าใช้กันแล้ว  

แต่ขณะเดียวกันคำว่าเยียก็คงมีใช้กันอยู่ด้วย

 แต่ในปัจจุบันคำว่า เยีย เริ่มจะเลือนหายไปจากสังคมอีสานมากแล้วส่วนคำว่า เล้า นั้นยังมีใช้กันอยู่จน 

ปัจจุบันนี้

 เข้าใจว่าคงจะมาใช้กันภายหลังเป็นแน่เพราะมีหลักฐานปรากฏอยู่ในโองการแช่งน้ำโคลงห้า สมัยพระเจ้า 

อู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยา ว่า

๓  ในชนบทอีสานยังมีคำนี้ใช้เรียกกันอยู่บ้าง แต่ลักษณะรายละเอียดที่แท้จริงของเยีย ยังไม่มีใครอธิบายได้ 
 เพียงแต่รู้แล้วเข้าใจกันทั่วๆ ไปว่ามีประโยชน์ใช้สอยเหมือนกับเล้าข้าวในปัจจุบัน
๔  ชัยสิทธิ์  เศรษฐบุปผา, ภาษาถิ่นในวรรณคดี, โรงพิมพ์มิตรสยาม, ๒๕๑๔ หน้า ๖
๕  เล่มเดิม, หน้าเดิม
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 “บ่ซื่อมล้าง เอาใส่เล้า”๖

 แต่อย่างไรก็ดี นี่ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่าที่พบแล้วในอดีตเท่านั้น ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถจะยืนยัน 

ได้ว่าเล้าข้าวในอีสานปัจจุบันจะต้องสืบทอดมาแต่ครั้งนั้นเสมอไป

 ฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาหลักฐานด้านอื่นๆ มาสนับสนุน

 สำหรับเล้าข้าวที่พบเห็นและมีปรากฏใช้กันอยู่ในอีสานปัจจุบันนี้นั้นส่วนใหญ่มีลักษณะรูปร่าง รูปทรง  

ตลอดจนโครงสร้างหลักทางสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกัน

 ที่พอจะเห็นว่าต่างกันบ้างก็ที่ ฝาเล้าและหลังคาเล้าเท่านั้น

 ในที่นี้ จะพิจารณาวัสดุที่ใช้ทำฝาเล้า เป็นตัวกำหนดความต่างของอายุ ก่อน-หลัง เป็นหลักทั้งนี้เพราะ 

ฝาเล้าข้าวจะเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญต่อการรับน้ำหนัก หรือแรงผลักดันจากน้ำหนักภายในทั้งหมด

 และก็สิ่งนี้แหละที่เป็นประโยชน์ใช้สอยโดยตรงของเล้าข้าวทั่วไป

 จากการพิจารณาวัสดุที่ใช้ทำฝาเล้าข้าวเป็นหลัก เราอาจแบ่งอายุของเล้าข้าว เป็นพื้นฐานเบื้องต้น 

ได้สองรุ่นคือ

 ๑. รุ่นแรก จะเป็นเล้าข้าวฝาขัดแตะ

 ๒. รุ่นหลัง จะเป็นเล้าข้าวฝาไม้จริง

ลักษณะและขนาดของเล้าข้าว

 เมื่อเปรียบเทียบกันโดยทั่วไปแล้วลักษณะของเล้าข้าวอีสานจะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าของท้องถิ่นอื่นๆ

 รูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 บางแห่งอาจจะมีขนาดเล็ก-ใหญ่ต่างกันไปบ้าง ขึ้นอยู่กับกำลังความสามารถของเจ้าของและฐานะทาง 

เศรษฐกิจ ซึ่งมักจะเกี่ยวพันกับจำนวนพื้นที่ทำนาและปริมาณผลผลิตที่ทำได้ในแต่ละปีด้วย

 ขนาดที่นิยมสร้างและพบกันทั่วๆ ไป คือ ขนาดประมาณ ๒-๔ ห้องโดยส่วนใหญ่จะถือช่วงเสาเป็น 

เกณฑ์กำหนดความกว้างยาวโดยประมาณ ดังนี้คือ

 ความสูงจากพื้นดินถึงตงหรือพื้นเล้าประมาณ ๑-๒ เมตร

 ความสูงจากพื้นเล้าถึงขื่อประมาณ ๒ เมตร

 ความกว้างด้านหน้าประมาณ ๒.๕ เมตร

 ความยาวของห้องเสา (ด้านข้าง) ประมาณ ๑.๕-๒ เมตร

 (สุดแล้วแต่ว่าใครจะสร้างขนาดกี่ห้องเสา)

๖ เล่มเดิม, หน้า ๑๑
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 เล้าข้าวขนาดหนึ่งห้องเสานี้ จะมีความจุข้าวเปลือกได้ประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ ถัง หรือประมาณ ๕๐-๖๐  

กระสอบ แต่เมื่อก่อนชาวอีสานมักจะใช้กระบุงตวงข้าวกันก็อาจจะบรรจุได้ประมาณ ๒๐๐-๒๕๐ กระบุง

วัสดุที่ใช้สร้างเล้าข้าว

 ในส่วนโครงสร้างทั้งหมดจะนิยมใช้ไม้เนื้อแข็งสร้าง เช่น เสา, ขาง (คาน), ตง, คร่าว, ขื่อ, สะยัว (จันทัน),  

ดั้ง ตลอดจนกะทอด (พรึง), แป, กลอน และวงกบประตู เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อความคงทนแข็งแรงในการรับน้ำหนัก 

อันเป็นหน้าที่หลักของเล้าข้าวนั่นเอง

 สำหรับเล้านั้น มีทั้งที่ใช้ไม้ง่ามเพื่อวางขาง (คาน) และต้นตรงแล้วเจาะเสาสอดคาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า 

จะหาวัสดุลักษณะไหนได้ แต่ปัจจุบันมักจะพบว่าใช้วิธีเจาะเสากันเป็นส่วนมาก และรวมทั้งการประกอบ 

โครงสร้างอื่นๆ ก็จะใช้วิธีเจาะเข้าไม้ทั้งหมดด้วยเช่นกัน

 ส่วน ตง นั้นจะมีหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุคือไม้ และความต้องการในเรื่องความคงทนแข็งแรง  

เพราะถ้าใช้ตงวางบนคานก็จะช่วยทำให้การรับน้ำหนักของพื้นเล้ามีมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าจะมีแต่คานโดยไม่มีตง 

ก็สามารถจะรับน้ำหนักได้อยู่แล้ว

 ในส่วนเครื่องประกอบเล้าข้าวนั้นจะใช้วัสดุต่างๆ กันตามความจำเป็นดังนี้

 หลังคา จะมีรูปทรงเป็นหน้าจั่วในรุ่นแรกจะนิยมใช้หญ้าแฝก, หญ้าคามุงกันมาก ต่อมาในรุ่นหลังจึงม ี

การใช้แผ่นไม้มุง (แป้นมุง-แผ่นไม้จริงที่เอามาตัดหรือถากให้เป็นรูปคล้ายกระเบื้องดินขอ) และสังกะสี เป็นต้น

 หน้าจั่ว ทั้งสองรุ่นมักจะใช้หญ้าแฝก, หญ้าคา ตลอดจนไม้ไผ่สานก็มีบ้าง แต่ไม่มากนักจุดประสงค์ 

ก็เพื่อกันฝนสาดเข้าไปถูกข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในเล้า

 พื้น ทั้งสองรุ่นจะใช้ไม้จริงเนื้อแข็งเหมือนกัน เพราะเป็นส่วนที่ต้องรับเช่นเดียวกันกับฝาเล้า แต่เมื่อ 

ปูพื้นด้วยไม้จริงแล้ว จะทำให้เกิดร่องระหว่างแผ่นซึ่งอาจจะทำให้ข้าวเปลือกรั่วออกได้ง่าย ชาวอีสานจึงใช้ไม้ไผ่ 

ผ่าเป็นชิ้นกว้างประมาณ ๒ ซ.ม. เศษๆ หรือบางครั้งก็อาจจะใช้ไม้จริงตีทับตามแนวร่องปิดไว้ไม้ชิ้นที่ตีปิดร่อง 

ดังกล่าวนี้เรียกว่า “ลีก” หรือ “ลีกไม้”

 ฝา จัดว่าเป็นเครื่องประกอบเล้าที่มีความสำคัญมาก ในแง่ประโยชน์ใช้สอย ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของ 

เล้าข้าว

 ในรุ่นแรกๆ จะนิยมใช้ไม้แซง (ลำแซง), ไม้แขม(ลำแขม) และไม้ไผ่จักเป็นเส้นขนาดประมาณ ๑ ซ.ม.  

มาสานเป็นลายขัดธรรมดาง่ายๆ แล้วเปี๋ย๗ (ทาอุด) ด้วยขี้วัว ขี้ควาย ผสมน้ำและดินโคลนตามความเหมาะสม 

เพื่ออุดรอยรั่วของลายขัดของฝาขัดแตะ

๗  การทำเปี๋ย คือการทาอุดฝาเล้าข้าวด้วยส่วนผสม ขี้วัวหรือขี้ควาย, ดินโคลน, แกลบ, น้ำ, โดยการขุดหลุมดิน 

 ผสมให้เข้ากันค่อนข้างเหนียวสักเล็กน้อย เมื่อนำไปทาชาวอีสานจะเรียกว่า “เปี๋ยเล้าข้าว”
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 ในระยะแรก ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ไม้แซงมากกว่าไม้แขม เพราะไม้แซงมีความคงทนมากกว่า แต่มัก 

จะต้องเดินทางไปตัดในที่ไกลๆ จากหมู่บ้านก็ทำให้ลำบากบ้างเป็นธรรมดา

 พวกที่ชอบสะดวกและง่ายๆ ก็มักจะใช้ไม้แขม เพราะเป็นไม้ที่ชอบขึ้นอยู่ตามบริเวณหนองน้ำใกล้ๆ  

หมู่บ้าน

 ในระยะหลัง ทั้งไม้แซงและไม้แขมหายากขึ้น จึงหันมาใช้ไม้ไผ่จักเป็นเส้นมาสานทำเป็นฝาแทน ซึ่งก็มี 

ความคงทนพอๆ กันกับไม้แซงเหมือนกัน

 ตกมาถึงรุ่นหลัง จึงมีการใช้ไม้จริงมาทำเป็นฝากันมากขึ้นเพราะมีความคงทนถาวรมากกว่าแต่ก็ต้องตี  

“ลีกไม้” ทับตามแนวร่องระหว่างรอยต่อที่ด้านในของแต่ละแผ่นด้วย เช่นเดียวกันกับพื้นเล้า

 ปัจจุบันอาจจะพบเล้าข้าวที่ใช้สังกะสีมาทำเป็นฝาเล้าบ้างพอสมควร

 ประตู ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ไม้จริงเป็นแผ่นๆ ใส่จากด้านบนของวงกบทีละแผ่นโดยทำวงกบเป็นร่อง 

ตามแนวตั้งทั้งสองข้างเพื่อใส่แผ่นไม้จริงที่ทำประตู แต่ที่ใช้เป็นบานเปิด-ปิดแบบเรือนพักอาศัยก็มีอยู่ไม่น้อย  

แต่จะเก็บข้าวเปลือกได้น้อยกว่าแบบแรก

 กะทอด (พรึง) อาจกล่าวได้ว่า กะทอดเป็นได้ทั้งโครงสร้างและเครื่องประกอบ เพราะกะทอด ก็คือ 

แผ่นไม้จริงหนาแข็ง ทำหน้าที่เป็นเสมือนเข็มขัดรัด

 ตรงส่วนกลางของเรือน ปิดรอบฝาเรือนตามแนวฝาที่จดกับพื้น แต่เมื่อใช้กับเล้าข้าว ก็ยังคงทำหน้าที่ 

เช่นเดียวกัน คือตีรัดฝาเล้าข้าวไว้

 กรณีที่ใช้กับเล้าข้าวนี้ เมื่อมองทางด้านข้างจะเห็นอยู่ในแนวเดียวกันกับค่าวจนดูเหมือนว่าจะเป็นค่าว 

ตัวล่างสุดก็ได้เพราะจะอยู่ด้านในของเสาเล้าเช่นเดียวกัน

ลักษณะพิเศษของเล้าข้าว

 การพิจารณาลักษณะพิเศษของเล้าข้าวในที่นี้ เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบกับเรือนพักอาศัย ซึ่งเป็น 

สิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันมากพอสมควร และมีบางส่วนที่แตกต่างกันออกไปบ้าง 

จนกลายเป็นลักษณะพิเศษเป็นของตัวเองโดยเฉพาะ เช่น

 โครงสร้างของเล้าข้าว อาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างของเล้าข้าวมีความแตกต่างกับเรือนพักอาศัยอย่างชนิด 

ที่เรียกว่าตรงข้ามเลยทีเดียว โดยมีเสาอยู่ข้างนอกเป็นตัวรัดโครงสร้างอื่นๆ ไว้ภายใน และฝาเล้าจะอยู่ในโครงสร้าง 

ทั้งหมดอีกทีหนึ่ง นั้นคือ เสา, ค่าว, ฝา จะอยู่ในตำแหน่งที่ตรงข้ามกันโดยมีค่าวอยู่กลาง

 ที่มีความแตกต่างกันเช่นนี้ ก็พอจะมองเห็นเหตุผลได้ในแง่ของประโยชน์ใช้สอยได้คือ

 เล้าข้าวนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการรับน้ำหนักโดยตรง ข้าวเปลือกที่บรรจุอยู่ภายในประมาณ ๓๐๐- 

๕๐๐ ถัง ต่อ ๑ ห้องเสาของเล้านั้นย่อมจะต้องมีแรงกดลงที่พื้นและแรงผลักออกด้านข้างที่ฝาทั้ง ๔ ด้าน 

มากพอสมควร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาโครงสร้างรัดฝาไว้ภายใน เพื่อผลในการรับน้ำหนักดังกล่าว 
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ถ้าไม่ทำเช่นนั้นแล้วอาจจะทำให้ฝาเล้าหลุดพังเสียหายได้ง่ายที่สุดและยิ่งเมื่อพิจารณาวัสดุที่ใช้ทำฝาในสมัยก่อน 

ด้วยแล้ว ก็ยิ่งมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น เพราะแต่ก่อนมีใช้กันแต่วัสดุที่พอหาได้ง่ายๆ ในท้องถิ่น ซึ่งไม่ค่อยจะมี 

ความคงทนแข็งแรงมากนัก และแม้ว่าในภายหลังหรือในปัจจุบันนี้จะมีวัสดุที่ดีกว่ามาใช้แทนมากแล้วก็ตาม  

แต่ก็ยังไม่สามารถจะหาวัสดุอื่นมาตีฝาให้ติดกับโครงสร้างได้ดีเท่ากับการใช้โครงสร้างของตัวเองรัด

 ฉะนั้นแม้ว่าจะดูไม่สวยงาม และไม่เรียบร้อยเลยก็ตาม แต่ประโยชน์ใช้สอยหลักในการรับ

น้ำหนักก็ย่อมมีความจำเป็นที่ต้องมาก่อนอย่างละเลยไม่ได้เป็นอันขาด

 ประตูเล้าข้าว เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษของตัวเอง โดยมีประโยชน์ใช้สอยเป็นตัวกำหนดให้ 

ต้องทำเช่นนั้น คือ จะใช้บานเปิด-ปิดเหมือนกับเรือนพักอาศัยไม่ค่อยได้ เพราะถ้าใช้บานเปิด-ปิดแล้วจะทำให้ 

ใช้สอยเก็บข้าวไม่สะดวก และยังจะทำให้ข้าวไหลออกจนเสียหายได้ง่าย แต่ถ้าจะใช้ก็มักจะยกระดับประตูให้สูง 

จากพื้นเล้าไม่น้อยกว่า ๕๐ ซ.ม. โดยประมาณ ประตูเล้าข้าวจะทำด้วยไม้จริงเป็นแผ่นๆ เพื่อสอดเข้าร่อง ๒  

ข้างทางแนวตั้ง (แนวยืน) ของวงกบ โดยจะตัดสันร่องวงกบตอนบนทั้งสองข้าง ให้พอที่จะเอาไม้บานประตูสอด 

เข้าร่องได้ ปกติจะตัดไว้ไม่น้อยกว่าความกว้างของไม้บานประตูแต่ละแผ่น

 เมื่อใส่ข้าวเปลือกเข้าเล้าสูงขึ้น ก็จะปิดทีละแผ่น

 เมื่อเวลาจะเอาข้าวออก ก็จะทำเช่นเดียวกันคือ ค่อยเอาออกทีละแผ่น

 แต่ถ้าจะต้องทำเป็นประตูบานเปิด-ปิด ก็มักจะทำบาน ขนาดไม่ใหญ่มากนัก และมักจะต้องอยู่ใน 

ระดับค่อนข้างสูงเสมอ ก็เพื่อความสะดวกสบายในการขนข้าวเข้า-ออก และสามารถเก็บข้าวได้มากๆ นั่นเอง

 พื้นเล้า ดังได้กล่าวแล้วว่าพื้นเล้าจะต้องตีลีกไม้ทับแนวร่อง จะปล่อยเว้นร่องอย่างเรือนพักอาศัยไม่ได้  

แม้ว่าจะปูพื้นชิดกันแล้วก็ยังไม่เพียงพอ และอาจจะทำได้ยาก แต่ถ้าจะใช้วิธีเข้าลิ้นก็จะเป็นเรื่องยากสิ้นเปลือง  

ไม่คุ้มค่า จึงต้องใช้วิธีเอาลีกไม้ตีทับร่อง

 ส่วนระดับพื้นเล้านั้นแต่ก่อนจะทำพื้นด้านหลังให้สูงกว่าด้านหน้าเสมอ

 - ฝาเล้า เป็นความจำเป็นเช่นเดียวกันกับพื้นเล้า แต่การตีลีกไม้ที่ฝานั้นนอกจากจะกันไม่ให้ข้าวรั่วไหล 

  ออกแล้ว ยังต้องกันน้ำฝนไม่ให้ไหลรั่วเข้าด้วยฉะนั้นฝาเล้าข้าวจึงจำเป็นต้องตีตามแนวตั้งเสมอ  

  สำหรับฝาเล้าข้าวในรุ่นแรกก็จะทำในแนวตั้งเช่นเดียวกัน แต่จะเพื่อผลในเรื่องความคงทนแข็งแรง 

  มากกว่า เพราะจะทำให้ฝาเข้าแนวไขว้ ขวางกับค่าวที่รัดอยู่ข้างนอกนั่นเอง

 - ภายในเล้าข้าว ตรงส่วนที่ฝาด้านล่างจดกับพื้น จะเป็นส่วนที่กันข้าวออกและกันฝนไหลเข้าได้ยาก  

  ส่วนใหญ่จึงมักจะป้องกันโดยใช้เศษฟางข้าวมัดรวมกันเป็นท่อนกลมๆ ยาวๆ วางปิดมุมไว้โดยรอบ  

  หรือไม่ก็จะใช้วิธีเปี๋ยด้วย ขี้วัว ขี้ควาย ดังกล่าวแล้ว แต่บางครั้งก็ใช้สังกะสีตีปิดไว้ก็มีบ้างเหมือนกัน

 - บนัได ปกตแิลว้เลา้ขา้วจะไมม่บีนัไดขึน้-ลง แตถ่า้จำเปน็จะตอ้งมตีอ้งใชก้นัจรงิๆ กม็กัจะใชไ้มก้ระดาน 

  วางทอดให้มีความลาดมากๆ เพื่อขนข้าวขึ้น-ลง แต่ถ้ากระดานมีความลื่นก็จะใช้ไม้ชิ้นเล็กๆ ตีเป็น 

  ขั้นๆ กันไว้ จะไม่ใช้บันไดเป็นขั้นๆ แบบของเรือนพักอาศัยแต่ที่สำคัญคือจะต้องวางพาดให้ลาดชัน 

  น้อยกว่าของเรือนพักอาศัย แต่ ในรุ่นเก่าจริงๆ จะนิยมใช้ไม่ไผ่ลำใหญ่ๆ มาตัดให้เหลือแขนงวางพาด 

  ข้างเสาด้านเป็นเหมือนพะอง สำหรับปีนขึ้น-ลง ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า “เกิน”
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ความเชื่อในการสร้างเล้าข้าว

 อาจจะด้วยเหตุที่ข้าวเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของคนอีสานมากตามประสาสังคมที่ต้อง 

ช่วยตัวเองนี้กระมังที่ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าวต้องพลอยมีความสำคัญตามไปด้วยจนกระทั่ง 

มีความเชื่อต่างๆ เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่ยึดถือปฏิบัติกัน 

เรื่อยมาซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมของอีสานในลักษณะข้อห้ามต่างๆ เช่น

 ๑. ห้ามหันประตูเล้าข้าว (หันด้านหน้า) ไปทางทิศดาวช้าง (ดาวจระเข้) ปรกติดาวจระเข้จะขึ้นทาง 

ทิศเหนือเสมอ นั่นก็คือห้ามสร้างเล้าข้าวหันหน้าไปทางทิศเหนือนั่นเอง เพราะเชื่อกันว่าถ้าสร้างเช่นนั้นแล้ว 

จะเป็นการหันประตูไปทางปากช้าง (เล้าข้าวจะมีประตูอยู่ทางด้านหน้าเพียงช่องเดียวและด้านเดียวเท่านั้น)  

แล้วช้างจะกินข้าวอันจะเป็นเหตุให้สูญเสียข้าวอยู่เรื่อยๆ จนต้องหมดไปเร็วกว่าที่ควร แม้ว่าเจ้าของจะพยายาม 

ใช้ทีละเล็ก ทีละน้อยก็ตาม แต่จะไม่ค่อยเหลือเก็บนั่นคือจะสร้างตัวไม่ได้นั่นเอง

 ๒. ห้ามหันประตูเล้าข้าวเข้าหาเรือนนั่นคือห้ามไม่ให้สร้างเล้าข้าวและเรือนพักอาศัยของตนประจัน 

หน้ากัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุผลเรื่องความสะดวกสบายในการขนข้าวเข้า-ออกเป็นสำคัญก็ได้

 ๓. ไม่นิยมสร้างเล้าไว้ในตำแหน่งทิศหัวนอนของเรือนพักอาศัย ทั้งนี้เพราะเชื่อกันว่าจะเป็นการนอน 

หนุนข้าว และจะเป็นเหตุให้สมาชิกในครอบครัวต้องเจ็บป่วยไม่สบาย มีภัยพิบัติจนหาความสงบสุขได้ยาก

 ๔. ห้ามย้ายเล้าข้าวไปสร้างในทิศตรงกันข้าม คือถ้าได้มีการสร้างเล้าข้าวไว้ที่ทิศใดทิศหนึ่งของเรือน 

พักอาศัยแล้ว หากจะต้องการสร้างใหม่ หรือต้องการจะโยกย้ายเล้าข้าว ห้ามไม่ให้ย้ายไปสร้างใหม่ในทิศที ่

ตรงกันข้ามกับที่เคยสร้างไว้เดิมเป็นอันขาด ทั้งนี้เพราะเชื่อกันว่า จะทำให้ครอบครัวนั้นทำมาหากินลำบาก  

มีแต่ความทุกข์ยาก หาได้ไม่ค่อยจะพอกิน จะมีความขัดสนในการสร้างตัว ตลอดจนอาจจะเป็นเหตุให้สมาชิก 

ในครอบครัวเกิดเจ็บป่วยได้อีกด้วย

 ๕. เล้าข้าวที่ถูกรื้อแล้วห้ามนำไม้ไปสร้างเรือนพักอาศัย ฯลฯ

 ข้อห้ามต่างๆ ดังกล่าวมานี้ มิได้หมายความว่าชาวอีสานจะต้องปฏิบัติและเชื่อถือตามนี้ทั้งหมด  

แต่เป็นข้อห้ามที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในอีสานปัจจุบันบ้างเท่านั้น

 แม้ว่าข้อห้ามที่แฝงอยู่ในลักษณะความเชื่อเหล่านี้ จะมีเหลืออยู่เพียงบางท้องที่ในอีสานและบางครั้ง 

อาจจะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลในสังคมปัจจุบันก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยหรือมองข้ามไป 

ในการศึกษาอดีตของสังคม-วัฒนธรรมพื้นบ้าน เนื่องจากความเชื่อดังกล่าวอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสาร 

ประโยชน์แอบแฝงอยู่ด้วยก็ได้ และอาจจะสามารถสะท้อนให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให ้

เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการดำรงชีวิตในสังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ของตนเองก็ได้

 เพราะการศึกษาหาเหตุผลทางสังคม-วัฒนธรรมท้องถิ่นจะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงที่จะช่วยชี้นำหรือ 

กำหนดแนวทางในการพัฒนาให้ถูกต้อง เหมาะสมยิ่งขึ้น

 แต่ทั้งนี้ก็ย่อมจะขึ้นอยู่กับผู้ศึกษาและนักพัฒนาว่า จะมีสติปัญญามองเห็นเหตุและผลของสิ่งเหล่านั้น 
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เล้าข้าว ลักษณะที่จัดเก็บเมล็ดพืชพรรณของชาวอีสาน (ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ : ข้อมูล/ภาพ)

ใบคูน ใบยอ พลังใจในการต่อสู้ชีวิตของชาวนาอีสาน (สมชาย  นิลอาธิ : ข้อมูล/ภาพ)
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บุญชำฮะ-เบิกบ้าน : พิธีกรรมสร้างความบริสุทธิ์เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  นิลอาธิ

 งานบุญพิธีกรรมในอีสานเกี่ยวกับเรื่องน้ำที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วไปก็คือ บุญบั้งไฟ ซึ่งเป็น 

บุญเดือน ๖ ตามฮีต อันเป็นช่วงต้นฤดูฝนตามปกติ

 แต่ก็มีหลายชุมชนที่ยืดเวลาออกไปจัดในเดือนเจ็ด บางครั้งก็จัดในเดือนแปดก็มีขึ้นอยู่กับความปกต ิ

หรือแปรปรวนของธรรมชาติเป็นสำคัญรวมทั้งความพร้อมและความต้องการของชุมชนด้วย

 ส่วนบุญซำฮะ หรือบุญเบิกบ้าน ของชาวอีสานจัดเป็นบุญประจำเดือนเจ็ดตามฮีตก็จริง แต่นิยม 

จดัพธิกีรรมกนัในเดอืนหก (บางแหง่จดัในชว่งเดอืนสามถงึเดอืนหา้) ทีบ่รเิวณ “หลกับอืบา้น” (หลกับา้น/บอืบา้น)  

ซึ่งเป็นบริเวณลานสาธารณะในหมู่บ้านที่มักเรียกกันไปทั่วไปว่า “กลางบ้าน”

 ที่นิยมจัดในเดือนหกก็เพราะจะไปเกี่ยวข้องกับการทำพิธีเลี้ยงผีปู่ตาซึ่งเป็นผี “อาฮักบ้าน” คือผี 

ที่ปกปักรักษาหมู่บ้าน ที่ต้องทำพิธีเลี้ยงในวันพุธของเดือนหกเป็นประจำทุกปีก่อนที่จะลงทำนา จนหลายแห่ง 

ก็ปรับเอาไปจัดต่อเนื่องรวมเป็นงานเดียวกันเลยก็มี

 ทั้งๆ ที่เป็นบุญประจำเดือน ๗ แต่ส่วนใหญ่กลับไปนิยมจัดในเดือน ๖ ก็เพราะความเชื่อเรื่องผีปู่ตา 

หรือผีอาฮักบ้าน ที่ต้องเลี้ยงบอกกล่าวก่อนเริ่มประกอบอาชีพทำนาในปีนั้นๆ อย่างหนึ่ง

 แตท่ีส่ำคญักค็อื บญุซำฮะหรอืบญุเบกิบา้นจะผกูพนัตอ่เนือ่งกบัพธิกีรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการทำนา ทีม่กั 

เริ่มในช่วงปลายเดือนหกต่อเดือนเจ็ด คือ พิธีเลี้ยงผีตาแฮก ซึ่งเป็นผีอาฮักนาและการปักกกแฮก ก่อนดำนา 

และใช้เป็นขวัญในพิธีปลงข้าวให้เป็นมงคลตามความเชื่อต่อไป

หลักบือบ้านและผาม สถานที่ทำบุญซำฮะ-เบิกบ้าน

 หลักบือบ้านส่วนใหญ่จะเป็นเสาไม้จริง เสาไม้แก่น ที่มีความแข็งทนทาน และถ้าเป็นไปได้ก็จะใช ้

แก่นไม้ที่เป็นมงคลตามความเชื่อด้วย เช่นแก่นไม้คูณ แก่นไม้ยอป่า ฯลฯ มักตั้งอยู่บริเวณที่เป็นศูนย์กลางชุมชน 

หมู่บ้านซึ่งเป็นเดิ่นบ้าน คือลานดินสาธารณะที่เป็นสมบัติส่วนรวมของชุมชน

 และมักจะตั้งอยู่ใกล้ๆ ทางแยกที่เป็นสามแยก หรือ สี่แยก ย่านกลางหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่เป็นสถานที่ 

สำคัญในแต่ละชุมชนอีกแห่งหนึ่งที่ใช้ทำพิธี ซำฮะ-เบิกบ้าน ที่ต้องเกี่ยวข้องกับพิธีเลี้ยงผีปู่ตาหรืออาฮักบ้าน  

(ผีอารักษ์) ก่อนลงทำนาเสมอ จนมีคำกล่าวของชาวอีสานรุ่นเก่าที่เหมือนจะกำหนดให้ต้องปฏิบัติสืบทอดกัน 

ต่อๆ มาว่า “ขึ้นให้ปลง ลงให้เลี้ยง”

 กล่าวคือ ก่อน “ลงทำนา” แต่ละปีต้องทำพิธีเลี้ยงผีปู่ตาหรืออาฮักบ้านและเลี้ยงผีตาแฮกหรืออาฮัก 

นาก่อน และเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวรวมลานแล้ว ก่อนจะตีข้าวหรือฟาดข้าวในลานก็ต้องทำพิธี “ปลงข้าว” ก่อน 

นั่นเอง

* พิมพ์เผยแพร่ในศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๕
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 หลักบือบ้านเป็นเสมือน “สัญลักษณ์” ของสิ่งต่างๆ ที่สังคมชาวบ้านคิดเห็นว่าเป็นหลักของชุมชน  

ทั้งระดับครอบครัวและสังคมหมู่บ้านที่ยึดเหนี่ยวร่วมกันสี่จำพวกด้วยกันคือ “ผู้ใหญ่ ไม้สูงเจ้าบ้าน สะพาน 

เมือง”

 โดยชาวบ้านมักจะมองความเที่ยงตรงของหลักบ้านสัมพันธ์กับพฤติกรรมของหลักบ้านสี่จำพวกดังกล่าว 

คือถ้าเกิดปัญหาความเดือดร้อนขึ้นในหม่บู ้านหรือเกิดความขัดแย้งขึ้นในกลุ่มผู้นำแล้วชาวบ้านมักจะเพ่งมอง 

ไปที่หลักบือบ้านว่ายังตั้งมั่นเที่ยงตรงดีอยู่หรือไม่ หรือว่าหลักบือบ้านมันเงี่ยงหง่วย/เหงี่ยงหง่วย คือเอียงเอนไป 

จากเดิม ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นชาวบ้านก็มักจะคิดหมายกันว่าเป็นเพราะดินไม่ดี ไม่สมบูรณ์ ผู้เป็นหลักบ้านจึงไม่ดี  

ขัดแย้งแย่งอำนาจกัน ก็จะพากันเชิญหมอสูตรทำพิธี “ถอดถอน” หลักบือบ้านก่อน เพื่อจะทำพิธี “ตอกหลัก 

บือบ้าน” ใหม่ให้เที่ยงตรงดังเดิมเหมือนเป็นเคล็ดพิธีกรรมที่จะขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนและความขัดแย้ง 

ที่เกิดขึ้นให้หมดไปและเหมือนจะเป็นการเตือนสติผู้ที่เป็นหลักของบ้านไปในที เพื่อสร้างความหวังความมั่นใจ 

ในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขต่อไป

 ก่อนถึงวันงาน ชาวบ้านจะช่วยกันสร้าง “ผาม” หรือปะรำพิธีลักษณะชั่วคราวไว้ในบริเวณลานกลาง 

บ้านใกล้ๆ หลักบือบ้าน เพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราวระหว่างทำพิธีกรรม เช่นเดียวกันกับการสร้างผามในงานบุญ 

เข้ากรรม เดือนอ้ายและบุญมหาชาติ เดือนสี่ที่สร้างอยู่ในวัด แต่ผามในงานบุญซำฮะ - เบิกบ้านจะต้องทำ 

ยกระดับให้พระสงฆ์อยู่สูงกว่าไว้ด้วย

 เมื่อทำพิธีสงฆ์สวดมุงคุน (สวดมงคล) ตอนเย็นสามวัน และทำพิธีสงฆ์ตอนเช้าวันที่สี่แล้ว ก็จะรื้อออก 

เหมือนการสร้างผามทั่วไป

 แต่ที่สังเกตเห็นผามทั่วไปในอีสานพบว่าในบริเวณหลักบือบ้านมักจะมีสิ่งก่อสร้างที่กึ่งถาวรและถาวร 

ขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันอยู่ด้วยเสมอ เรียกกันทั่วไป “ศาลากลางบ้าน” ยกพื้นต่างระดับใช้ประกอบพิธีสงฆ์ 
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และอื่นๆร่วมกัน เมื่อพ้นช่วงเวลาการทำพิธีกรรมแล้ว ผามจะถูกรื้อทิ้งเหลือแต่ลานดินและหลักบือบ้าน เมื่อมี 

การสร้างผามถาวรที่เรียกว่า “ศาลากลางบ้าน” ภายหลังแล้วจึงสามารถใช้ประโยชน์ทั้งทำพิธีกรรม และใช้ 

เป็นที่ทำงานนั่งเล่นในยามว่างเหมือนเป็น “ศาลาประชาคม” ของชุมชนหมู่บ้านโดยปริยาย ภายหลังได้มี 

การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เป็นสถานที่ประชุมชาวบ้านของหน่วยงานรัฐและเอกชนบ้าง หลายแห่งใช้ 

ประโยชน์ใหม่เป็นที่ตั้งสหกรณ์ร้านค้าและอื่นๆ จากองค์กรพัฒนาต่างๆ

ตั้งมุงคุนเบิกบ้านเลี้ยงผีปู่ตา

 ก่อนเริ่มพิธีซำฮะ-เบิกบ้านในวันแรกกวานจ้ำ (เฒ่ากวาน/เฒ่าจ้ำ) ซึ่งเป็นผู้นำในการทำพิธีกรรมจะเอา 

ขัน ๕ (เทียน ๕ คู่ และดอกไม้ ๕ คู่) ไปบอกกล่าวเชิญเจ้าปู่มาร่วมพิธีเหมือนเป็นประธานพิธีให้เป็นเป็นมงคล 

กับงานด้วยหวังความสงบสุขอุดมสมบูรณ์ โดยกวานจ้ำจะนำขันกะยอง (กะหย่อง) จากศาลปู่ตามาตั้งไว้ที่หลัก 

บือบ้านเป็นสัญลักษณ์เจ้าปู่ และเพื่อจะได้ใช้วางเครื่องบูชาที่ชาวบ้านเตรียมไปร่วมพิธีด้วย

 ตั้งมุงคุนด้วยการนิมนต์พระสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นมงคลในตอนเย็น-ค่ำเป็น เวลา ๓ 

วันติดต่อกัน โดยผ่านฝ้ายสายสิญจน์ที่โยงจากหลักบือบ้านไปยังบ้านเรือนทุกหลังคาเรือน เพื่อเป็นสิริมงคล 

ร่วมกัน รุ่งเช้าวันที่สี่ชาวบ้านจะนำเครื่องพิธีที่เตรียมไว้ไปเข้าร่วมพิธี เช่น กระทงกาบกล้วยใส่อาหารการกินทั้ง 

คาว-หวาน และอื่นๆ อย่างละเล็กละน้อย มี ปลาแดก พริก ข้าว เกลือ ขันน้ำทำน้ำมนต์ หิน-กรวด-ทราย- 

ข้าวสาร ฝ้ายไน-ไหมหลอด, ฝ้ายผูกแขน ฯลฯ ทำพิธีถวายสังฆทาน พระฉันจังหัน รับพร กรวดน้ำ

 เสรจ็พธิแีลว้กวานจำ้จะบอกกลา่วเชญิปูต่ากลบัหอ ดว้ยการนำขนักะยองกลบัไปไวบ้นศาลปูต่า จากนัน้ 

จึงเป็นพิธีเลี้ยงผีปู่ตาและเสี่ยงทายฟ้าฝนและอื่นๆ ด้วยวิธีการแตกต่างกันไป เช่นจุดบั้งไปถวายหรือบั้งไฟ 

เบิกบ้าน (บั้งไฟเสี่ยงทาย) ถอดคางไก่ หรือแทกวัดไม้วา เป็นต้น โดยเสี่ยงทายฟ้าฝนในปีนั้นเป็นหลักก่อน  

แต่บางแห่งก็จะจัดเป็น ๓ ชุด คือ เสี่ยงฝน เสี่ยงคน และเสี่ยงควาย/สัตว์เลี้ยง

 ในพิธีซำฮะ-เบิกบ้านนี้ หลายหมู่บ้านชาวบ้านมักจะนำหิน กรวด ทราย และข้าวสาร ที่เอาเข้าร่วม 

พิธีมงคลไปหว่านตามบ้านเรือนของตนหรือเพื่อนบ้านบ้าง โดยจะหว่านตามชายคาเรือนรอบๆ บริเวณบ้าน 

ชานเรือน นัยว่าเป็นการปัดรังควานเสนียดจัญไร ผีร้ายหรือสิ่งอันอัปมงคลทั้งหลายให้ออกไปให้พ้นจากบ้านเรือน 

และกาย-ใจ ของคน และสัตว์เลี้ยงตามความเชื่อ

 บางรายก็จะเอาหิน กรวด ทราย และข้าวสาร วางโรยอัดประตูรั้วทางเข้าบ้านเรือน ด้วยความเชื่อว่า 

เป็นการป้องกันภัยพิบัติ สิ่งอัปมงคลที่มองไม่เห็นจากภายนอกไม่ให้เข้ามาสู่ครอบครัวได้ จะทำให้ทุกชีวิตใน 

ครอบครัวมีแต่ความร่มเย็นผาสุก

เลี้ยงผีตาแฮก ปักกกแฮก

 เสร็จงานบุญซำฮะ-เบิกบ้านที่หลักบือบ้านและพิธีเลี้ยงผีปู่ตาที่ศาลในดอนปู่ตาแล้วต่อจากนั้นคือ 

เวลาที่ทุกคนเริ่มลงทำนาตามฤดูกาลปกติได้แล้วแต่ใครจะเริ่มลงนากันวันไหนนั้นขึ้นอยู่กับน้ำฝนตามธรรมชาติ  

และความเชื่อเรื่องผีตาแฮก/ผีอาฮักนาด้วย เพราะเชื่อว่าเป็นผีที่อยู่ประจำนา เป็นผีรักษานาโดยเจ้าของนาจะตั้ง 

ศาลไว้ที่ใดที่หนึ่งในนาที่เห็นว่าน้ำท่วมไม่ถึงที่ตรงนี้แหละที่เจ้าของนาจะต้องทำพิธีเลี้ยงผีตาแฮกก่อนลงทำนา  

ดังคำกล่าวกันมาว่า “ลงให้เลี้ยง”
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 การเลี้ยงผีตาแฮก จะกำหนดทำในวันพุธเช่นเดียวกับการเลี้ยงผีปู่ตาแต่ต้องหลังจากงานบุญซำฮะ- 

เบิกบ้านและการเลี้ยงผีปู่ตาแล้วเท่านั้น ซึ่งจะตกประมาณปลายเดือนหกต่อเดือนเจ็ด คนทำพิธีก็คือเจ้าของนา 

นั่นเอง หรือจะเป็นใครในครอบครัวนั้นก็ได้ โดยมักจะเลี้ยงด้วยเครื่อง “พาหวาน” มีหมากสองคำ ยาสองกอก 

(มวน) เป็นหลัก นอกนั้นจะจัดเครื่องพิธีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกก็ได้ตามต้องการ เช่น ข้าวปุ้น พริก เกลือ ปลาแดก  

แจ่ว ไข่ต้ม ไก่ต้ม เหล้า เป็นต้นจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบอกล่าวผีประจำนาก่อนที่จะเริ่มทำนาในปีนั้นๆ ขอให้ 

ช่วยปกปักรักษาข้าวให้ได้ผลดีมีความอุดมสมบูรณ์

 เมื่อข้าวกล้างอกงามพอจะปักดำได้แล้วความเชื่อเดิมของชาวอีสานจะ “ปักกกแฮก” ใน “นาตาแฮก”  

ก่อน ซึ่งนาตาแฮกดังกล่าวนี้ ดูไปก็คล้ายกับเป็นการสร้าง “นาจำลอง” หรือนาเสี่ยงทาย นั่นเอง เพราะจะเป็น 

นาขนาดเล็ก ลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณ ๕๐-๑๐๐ ซ.ม. อยู่บริเวณริมดอนของศาลผีตาแฮก หรือบางท ี

ก็จะไว้บนกลางแยกตัดของคันแทนา (คันนา) โดยขุดพรวนดินปั้นคันแทนาขึ้นเพื่อกักน้ำไว้ปักกกแฮก แล้วปัก 

ขอบรั้วกั้นดูแลรักษาข้าวตาแฮกไปพร้อมๆ กัน ซึ่งส่วนมากมักจะใช้เวลาเพียงไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะสัปดาห์ 

ต่อไปก็ปักดำจริงได้แต่ปัจจุบันหลายแห่งก็จะเลี้ยงผีตาแฮกวันพุธ แล้วรุ่งขึ้นวันพฤหัสบดีหรืออาจจะวันศุกร์ 

ก็ปักดำจริงต่อไปเลย

 เรื่องผีตาแฮกและการปักกกแฮกนี้ ปัจจุบันเหลือคนทำอยู่น้อยมากแล้วเพราะการเปลี่ยนแปลงทาง 

สังคมและวัฒนธรรมหลายด้าน

พิธีเลี้ยงผีปู่ตา ประจำปีในเดือน ๖ ที่บ้านหนองตาไก้ ต.หนองตาไก้ อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา

(สมชาย นิลอาธิ : ข้อมูล/ภาพ)
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ภาคที่ ๒
เฮือนผู้ไทแดง

ราชันย์  นิลวรรณาภา
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เรือนผู้ไทแดง

: ลักษณะที่อยู่อาศัยและการใช้พื้นที่ในเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทแดง

บ้านสบฮาว เมืองสบเบา แขวงหัวพัน สปป.ลาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา

แผนที่แสดงที่ตั้งบ้านสบฮาว

 บ้านสบฮาว อยู่ในเขตสบฮาว เมืองสบเบา แขวงหัวพัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 

ลาว มีชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม ปัจจุบันบ้านสบฮาว มีประชาชนอาศัยอยู่ทั้งสิ้น ๑๒๕ ครัวเรือน  

ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นผู้ไทแดง นับถือศาสนาผี ห่างจากชายแดนเวียดนามประมาณ ๖ กิโลเมตร  

โดยมีเส้นทางเชื่อมต่อกับบ้านแกนตั๊ด แขวงแทงห์ฮวา ภูมิประเทศของบ้านสบฮาวนั้น มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา  

ติดแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำ ๒ สายไหลผ่าน คือแม่น้ำม่าที่ไหลลงมาจากเมืองเซียงค้อทางทิศเหนือและแม่น้ำฮาว 

ที่ไหลขึ้นมาจากทางเมืองเวียงไซด้านทิศใต้ แม่น้ำทั้งสองสายนี้ไหลมาบรรจบกันบริเวณภูหาดหลี่ อันเป็นที่ตั้ง 

ของบ้านสบฮาวแล้วไหลผ่านประเทศเวียดนามลงสู่ทะเล บริเวณที่แม่น้ำม่ากับแม่น้ำฮาวมาบรรจบกันนี้เรียกว่า  

“สบฮาว” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน
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 คำให้สัมภาษณ์ของชาวไทแดงเอง จากการเก็บข้อมูลภาคสนามที่บ้านสบฮาว นายบุนสี ชาวไทแดง 

บ้านสบฮาว อายุ ๖๒ ปี กล่าวว่า ชุมชนไทแดงบ้านสบฮาวนี้ ตั้งขึ้นประมาณ ปี พ.ศ. ๒๓๘๙ นับถึงปัจจุบัน 

ก็เป็นระยะเวลากว่า ๑๖๔ ปี โดยกลุ่มคนที่มาตั้งหมู่บ้านในยุคแรกนั้นอพยพมาจากเมืองแดง ผ่านเข้ามาทาง 

เมืองโสย และมาตั้งบ้านอยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านสบฮาวปัจจุบัน

 กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทแดง มีเอกลักษณ์สำคัญทางวัฒนธรรมหลายประการ ที่น่าสนใจ และเป็นข้อมูลที่จะ 

ช่วยให้เข้าใจถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ลักษณะอย่างหนึ่งที่ควรจะได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ เนื่องมีความสำคัญ 

เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของกลุ่มชนโดยตรงคือลักษณะของ เรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งจากการศึกษา 

ข้อมูลเกี่ยวกับเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทแดง บ้านสบฮาว มีลักษณะ และรายละเอียดต่างๆ กล่าวคือ

 ลักษณะโดยรวมของเรือนผู้ไทแดง มีหลังคาทรงจั่วแคบ และเปิดปีกหลังคาทั้งสองด้านให้ลาดลงมา 

คลุมตัวเรือนทั้งหลังจนเกือบจะถึงพื้นเรือน มุงหลังด้วยหญ้าคา จะทำตัวเรือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาว ตัวเรือนยก 

พื้นสูง เสาเรือนทำจากไม้เนื้อแข็งถากให้กลมวางบนแผ่นหินหรือก้อนหิน ใช้คานไม้วิ่งตามแป โดยเจาะสอดใส ่

ในเสา และใช้ตงไม้จริงต่อจากตัวเรือนออกมาด้านหน้าจะมีระเบียงที่ทำราวกั้นเรียกว่า “เซีย” ทำหลังคามุง 

ครอบลงมา เป็นที่สำหรับทอผ้า หรือนั่งทำงานจักสาน ส่วนด้านหลัง หรือด้านข้างนิยมทำเป็นชานต่อยื่นออก 

จากตัวเรือน บริเวณส่วนนี้จะไม่มุงหลังคา เนื่องจากเป็นพื้นที่ใช้สำหรับการประกอบอาหาร และทำเป็นที่ตากผ้า  

หรือเก็บภาชนะ วัสดุ และเครื่องมือใช้สอยชนิดต่างๆ เช่น ตั้งโอ่งน้ำ, คุ, เครื่องมือจับสัตว์ ด้วยแต่เดิมนั้นเรือน 

ผู้ไทแดงไม่มีครัว จะประกอบอาหารกันบนเรือน

 ฝาเรือนผู้ไทแดงในอดีตนิยมทำจากไม้ไผ่สับฟาก หรือไม้ไผ่สานขัดแตะ พื้นเรือนปูด้วยไม้ไผ่สับฟาก 

ส่วนครอบครัวที่มีฐานะดี หรือมีแรงงานครอบครัวจำนวนมาก จะใช้กระดานไม้เนื้อแข็งมาทำฝาเรือนและปูพื้น 

เรือน แต่เดิมนั้นเรือนผู้ไทแดงจะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสถานภาพของผู้เป็นเจ้าของเรือน โดยสังเกตได้จาก 

แปหลังคาซึ่งจะมีแปหลบด้วยแตะไม้และปักแหล่งด้วยไม้แหลมเสียบเรียกว่า “ซองแมว” ขัดไว้ ถ้าหากเจ้าของ 

เรือนเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปจะใส่กลอนแหล่งอันเดียว แต่ถ้าหากเจ้าของเรือนเป็นอาชญา เจ้านาย หรือเป็น 

ผู้ปกครองจะใส่กลอนแหล่งคู่ หากผู้ใดละเมิดกฎเกณฑ์นี้จะถูกลงโทษ

 ด้านในตัวเรือนจะแบ่งเป็นห้องนอนตามช่วงเสา แต่ละห้องกั้นด้วยผ้าฝ้ายสีดำ ปัจจุบันบางแห่งมีการใช้ 

ตู้เสื้อผ้ากั้นแทน ห้องแรกจะเป็นห้องนอนของเจ้าเรือนคือปู่ย่า ในกรณีที่ปู่ย่าอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นห้องที่ติดกับห้อง 

รับแขกถ้าหากไม่มีปู่ย่าอยู่ด้วยห้องนี้จะเป็นห้องของพ่อแม่ ห้องถัดไปจะเป็นห้องนอนของพ่อแม่ และห้องนอน 

ของลูกตามลำดับ ลูกชายที่ยังเล็กจะนอนห้องติดกับพ่อแม่ เมื่อโตแล้วจะได้ไปนอนที่บริเวณห้องรับแขก ส่วน 

ลูกสาวจะนอนห้องที่ติดกับชานเรือน หากมีห้องเหลือก็จะทำเป็นห้องสำหรับเก็บของ นอกจากนี้ในเรือนผู้ไทแดง 

จะมหีอ้งสำหรบัตัง้หิง้ผเีรอืนเรยีกวา่ “หอผเีรอืน” ซึง่จะเปน็หอ้งแรกของเรอืนทีต่ดิกบัหอ้งนอนของผูเ้ปน็เจา้เรอืน 

ในครอบครัวที่มีเรือนขนาดเล็กมีจำนวนห้องไม่พอ ก็จะนำหอผีเรือนเข้าไปไว้ในห้องนอนของเจ้าเรือน ห้อง 

ผีเรือนนี้จะห้ามไม่ให้ลูกสะใภ้เข้าไปโดยเด็ดขาดสถ
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หอผีเรือนแบบติดกับหัวเสา มุมห้อง

หอผีเรือนแบบติดกับหัวเสา วางบนขื่อ

หอผีเรือนแบบห้อยกับฝาเรือน
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เนื่องจากการไม่มีห้องครัวแยกเฉพาะ ทำให้ในเรือนผู้ไทแดงมีเตาไฟอยู่บนเรือนสำหรับการประกอบ 

อาหารโดยตั้งไว้ที่มุมด้านหลังเรือนติดกับชาน สำหรับครอบครัวที่มีขนาดใหญ่หรือมีฐานะดีจะมีเตาไฟสองเตา 

คือนอกจากเตาที่ใช้ประกอบอาหารแล้วจะมีอีกเตาหนึ่งตั้งอยู่กลางเรือน หรือค่อนมาทางบันไดขึ้นเรือนด้านหน้า 

ถัดจากห้องรับแขกทำไว้สำหรับให้ปู่ พ่อ และผู้อาวุโสฝ่ายชายในเรือน นั่งหรือนอนผิงไฟ และดื่มน้ำชา ซึ่งข้างเตา 

จะมีเตียงที่มีลักษณะติดกับพื้นเรือนเรียกว่า “สะแนน” และมีหมอนเต้าอยู่ (ส.สีนนทอง และ บ.เจือง มะนีวง,  

๒๐๐๗, หน้า ๔๒-๔๕, ศรีสมพร สุขวงศา, ๒๕๕๑, หน้า ๖๓-๖๔)

เตาไฟสำหรับประกอบอาหารในเรือน

การปลูกเรือนของผู้ไทแดงนั้นมักจะปลูกเรือนอยู่ใกล้ๆ กัน ในกลุ่มจาวของตน และลูกแต่ละคนเมื่อ 

แยกเรือนออกไปก็จะสร้างเรือนใหม่รอบๆ เรือนของพ่อแม่ ลักษณะเรือน ของผู้ไทแดงบ้านสบฮาวในปัจจุบัน 

จากการเก็บข้อมูลสนามพบว่ามีทั้งเรือนที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมและเรือนที่มีการประยุกต์ โดยประสมประสาน 

รูปแบบและวัสดุสมัยใหม่เข้าไป ส่วนขนาดของเรือนนั้นขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจและจำนวนสมาชิกในเรือน

ลักษณะเรือนผู้ไทแดง บ้านสบฮาว ในปัจจุบัน จากการสังเกต และสำรวจข้อมูลในหมู่บ้าน มีรูปแบบ 

การสร้างเรือนที่มีความหลากหลาย ดังนี้
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 ๑.  เรือนไทแดง หลังคามุงหญ้า ฝาเรือนทำด้วยฟากไม้ไผ่ พื้นเรือนปูด้วยฟากไม้ไผ่ ต่อเซียแบบง่ายๆ 

ยื่นออกมาด้านหน้า และต่อชานขนาดเล็กออกด้านข้างตัวเรือน เป็นเรือนขนาดสามห้อง รูปแบบเรือน 

เหมาะสำหรับครอบครัวเดี่ยว มีสมาชิกจำนวนไม่มาก

เรือนไทแดงมุงหญ้า ฝาไม้ไผ่ขัดแตะ ปูฟากไม้ไผ่

 ๒.  เรือนไทแดง หลังคามุงหญ้า ฝาเรือนทำด้วยแผ่นไม้กระดาน ปูพื้นด้วยฟากไม้ไผ่ต่อเซียแบบง่ายๆ 

ยื่นออกมาด้านหน้า และต่อชานขนาดเล็กออกด้านข้างตัวเรือน เป็นเรือนขนาดสองห้อง
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เรือนไทแดงมุงหญ้า ฝาไม้แผ่นกระดาน ปูฟากไม้ไผ่

 ๓.  เรือนไทแดง หลังคามุงหญ้า ฝาเรือนทำด้วยแผ่นไม้กระดาน ปูพื้นด้วยฟากไม้ไผ่ต่อเซียแบบเปิดโล่ง 

ยื่นออกมาด้านหน้า และต่อชานขนาดเล็กออกด้านข้างฝั่งขวาของตัวเรือน เป็นเรือนขนาดสี่ห้อง เหมาะสำหรับ 

ครอบครัวขนาดกลาง มีสมาชิกประมาณสี่ถึงห้าคน

เรือนไทแดงมุงหญ้า ฝาไม้กระดาน ปูฟากไม้ไผ่
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 ๔. เรือนไทแดงประยุกต์ หลังคามุงแป้นเกล็ด ฝาเรือนทำด้วยแผ่นไม้กระดาน ปูพื้นด้วยฟากไม้ไผ ่

ต่อเซียขนาดใหญ่มีหลังคาคลุมออกมาด้านหน้า และต่อชานออกด้านข้างฝั่งซ้ายของตัวเรือนทำหลังคาคลุม 

ปรับทำเป็นห้องครัว เป็นเรือนขนาดสี่ห้อง เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง

เรือนไทแดงมุงแป้นเกล็ด ฝาไม้แผ่นกระดาน ปูฟากไม้ไผ่

 ๕. เรือนไทแดงประยุกต์ หลังคามุงแผ่นสังกะสี ฝาเรือนทำด้วยแผ่นไม้กระดาน ปูพื้นด้วยฟากไม้ไผ ่

ต่อเซียเปิดโล่งออกมาด้านหน้า ไม่มีการต่อชานเนื่องจากมีการสร้างเรือนแบบสมัยปัจจุบันต่อออกไปด้านข้าง 

เป็นเรือนขนาดสองห้อง
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เรือนไทแดงมุงสังกะสี ฝาไม้แผ่นกระดาน ปูฟากไม้ไผ่

 ๖. เรือนไทแดงประยุกต์ หลังคามุงแผ่นกระเบื้อง ฝาเรือนทำด้วยแผ่นไม้กระดาน ปูพื้นด้วยฟากไม้ไผ่ 

ต่อเซียเปิดโล่งออกมาด้านหน้า ต่อชานออกไปด้านข้างฝั่งขวามุงหลังคาทำเป็นห้องครัว เป็นเรือนขนาดสามห้อง

เรือนไทแดงมุงกระเบื้อง ฝาไม้แผ่นกระดาน ปูฟากไม้ไผ่
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๗. เรือนไทแดงประยุกต์ หลังคามุงสังกะสี ฝาเรือนทำด้วยแผ่นไม้กระดาน ปูพื้นด้วยแผ่นไม้กระดาน

ต่อเซียออกมาด้านหน้าและทำหลังคาครอบ ไม่มีชาน เป็นเรือนขนาดสามห้อง ซึ่งทางราชการสร้างเพื่ออนุรักษ์

รูปแบบบ้านของผู้ไทแดงเอาไว้ ตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านสบฮาว

เรือนไทแดงมุงสังกะสี ฝาไม้แผ่นกระดาน ปูไม้แผ่นกระดาน

แม้ว่ารูปแบบ และวัสดุในการสร้างเรือนของผู้ไทแดงบ้านสบฮาวจะเปลี่ยนแปลง แต่พื้นที่ใช้สอยนั้น 

ยังคงรักษาไว้ตามแบบแผนดั้งเดิม กล่าวคือ ในเรือนมีส่วนที่เป็นที่อยู่ของผีบรรพชน คือห้องผี และตั้งหิ้งผีไว ้

เพื่อเป็นที่สิงสถิตของผีเรือน และมีการแบ่งพื้นที่ในส่วนของสมาชิกในเรือนตามสถานภาพและเพศของสมาชิก

ซึ่งความเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างในเรือนนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ “ผีเรือน” โดยมีกฎเกณฑ์ในการควบคุม

เรียกว่า “คะลำ” ด้วยการที่ผีบรรพชนมาอาศัยอยู่ร่วมกันกับลูกหลานในเรือนเดียวกันนี้ ทำให้เห็นระบบความ

สัมพันธ์ของชาวผู้ไทแดงกับบรรพชน ที่มีความผูกพันใกล้ชิด และให้ความสำคัญกับบรรพชนของตน แม้ว่า

จะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ดังนั้นไม่ว่าจะมีอะไรหรือจะกระทำอะไรในเรือนผู้ไทแดงจะบอกกล่าวให้ผีเรือนได้รับรู้

ทุกครั้ง และมีประเพณีการเซ่นไหว้ผีเรือนและผีบรรพชนทุกปี แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของผู้ที่มีความกตัญญู 

รู้คุณ

การเชิญขวัญของบรรพชนให้มาเป็นผีเรือนเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองและดูแลลูกหลานนี้ ทำให้สมาชิก 

ในเรือนมีขวัญกำลังใจ และเกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิต นอกจากนี้ผีเรือนยังเป็นพลังอำนาจในการควบคุมสมาชิก 

ในเรือนให้ประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณี รวมถึงจริยธรรมอันเป็นข้อยึดถือในสังคม ดังนั้นหากมีผู้ใดกระทำ 

ผิดหรือกระทำการละเมิดข้อยึดถือดังกล่าวก็จะถูกผีเรือนลงโทษโดยการทำให้เกิดความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย 

และจิตใจ หรืออาจจะทำให้ได้รับอันตรายในรูปแบบต่างๆ ทั้งต่อตัวผู้กระทำผิดเองหรือเกิดกับครอบครัว ซึ่งเรียกว่า  

“ผดิผ”ี วธิกีารแกไ้ขคอืตอ้งกระทำพธิ“ีเสน” เพือ่เปน็การขอขมา ตอ้งนำเครือ่งเซน่ ซึง่อาจจะเปน็ไก ่หม ูหรอืควาย  

แล้วแต่ความหนักเบาของความผิดที่กระทำ ระบบความเชื่อใน “ผีเรือน” จึงถือเป็น “กฎหมายครัวเรือน” ของ 

ผู้ไทแดง ที่ยึดถือกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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 อัตลักษณ์ของเรือนผู้ไทแดง บ้านสบฮาว วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจและลงพื้นที่ สามารถสรุปได้ 

ดังนี้

 ๑.  หลังคาเป็นทรงจั่วแคบ มุงหลังคาด้วยหญ้าคา เปิดปีกหลังคาทั้งสองด้านให้ลาดลงมาปกคลุม 

ตัวเรือนทั้งหลัง จนเกือบถึงพื้นเรือน การทำหลังคาแบบนี้จะทำให้ป้องกันความหนาวเย็นได้ดีช่วยให้ภายในเรือน 

เกิดความอบอุ่นเนื่องจากการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มผู้ไทแดงนี้มักจะอยู่ตามหุบเขาหรือที่ราบเชิงเขาริมน้ำซึ่งเป็น 

พื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี

 ๒.  ตัวเรือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นเรือนยาว เนื่องจากลักษณะครอบครัวผู้ไทแดงนั้นนิยมอยู่กัน 

เป็นครอบครัวใหญ่ ประกอบกับธรรมเนียมการแต่งงานที่ลูกสะใภ้ต้องไปอยู่เรือนสามี ทำให้เรือนหลังหนึ่ง 

อาจจะมีสมาชิกอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก และมีคู่สามีภรรยาหรือครอบครอบเล็กๆ อยู่ร่วมกันหลายครอบครัว 

ในเรือนหลังเดียวกัน ทำให้การสร้างเรือนจะต้องให้มีจำนวนห้องเพียงพอกับสมาชิกที่อาศัยอยู่ และการอยู่ร่วมกัน 

ในลักษณะนี้ทำให้สมาชิกในตระกูลมีความสนิทสนมรักใคร่กันดี นอกจากนั้นยังส่งผลต่อพลังอำนาจทางสังคม  

และเศรษฐกิจของครอบครัวอีกด้วย

 ๓. ลักษณะเรือนยกพื้นใต้ถุนสูง เนื่องจากพื้นที่บริเวณใต้ถุนบ้านนั้นใช้สำหรับการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู  

วัว หรือควาย นอกจากนั้นยังใช้เป็นที่ตั้งกี่ทอผ้า และตั้งครกมองสำหรับตำข้าวอีกด้วย เหตุผลอีกอย่างหนึ่ง 

สำหรับการทำเรือนใต้ถุนสูง ก็เพื่อเป็นการป้องกันสัตว์ร้ายที่จะเข้ามาทำอันตรายในยามค่ำคืนพื้นเรือนปูด้วย 

ไม้ไผ่สับฟาก หรือกระดานไม้ ฝาเรือนทำด้วยไม้ขัดแตะ ไม้ไผ่สับฟาก หรือแผ่นไม้กระดาน เสาไม้เนื้อแข็งกลม  

วางบนก้อนหินเพื่อป้องกันปลวก

 ๔. เรือนผู้ไทแดงทุกหลังจะมีหอผีเรือน โดยจะตั้งภายในตัวเรือน มีอยู่สองลักษณะคือ ตั้งไว้ในห้อง 

ผีเรือนโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นบริเวณห้องแรกที่ติดกับห้องนอนของเจ้าเรือน และอีกลักษณะหนึ่งคือตั้งหิ้งผีไว้ใน 

ห้องนอนของผู้เป็นเจ้าเรือน แต่เดิมนั้นหิ้งผีจะตั้งไว้กับพื้นเรือนบริเวณโคนเสามุมทิศตะวันตกสุดซึ่งเชื่อว่า 

เป็นเสาที่เชื่อมต่อระหว่างเรือนของลูกหลานในโลกมนุษย์กับผีบรรพชน ต่อมามีการย้ายหอผีขึ้นไปไว้บนหัวเสา 

ใกล้ๆ กับเสาดังกล่าวนี้จะเจาะผนังเป็นช่องเล็กๆ เอาไว้สำหรับส่งอาหารให้ผีบรรพชนในพิธีเสนผีเรือนประจำปี 

เมือ่จะกระทำการสิง่ใดทีส่ำคญัในเรอืนจะตอ้งมกีารบอกกลา่วผเีรอืนใหร้บัรูท้กุครัง้ ผเีรอืนนีเ้ปน็ขวญัของบรรพชน 

ที่เสียชีวิตแล้วและถูกเชิญให้มาอยู่ในเรือนร่วมกับลูกหลานเพื่อทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง ดูแลสมาชิกทุกคน 

ในเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ให้กระทำสิ่งที่ผิดจารีตประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติในสังคม หากมีผู้ใดกระทำผิดหรือ 

ละเมิดจารีตประเพณี จะทำให้ผีเรือนไม่พอใจ และจะดลบันดาลให้เกิดสิ่งที่ไม่ดี หรือเป็นอันตรายต่อตัวผู้กระทำ 

เอง หรือต่อครอบครัวซึ่งเรียกว่าผิดผี โดยมีวิธีแก้ไขคือการ “เสน” เพื่อเซ่นไหว้ขอขมา ดังนั้นจึงได้มีการกำหนด 

สิ่งที่เป็นข้อห้ามสำหรับสมาชิกในเรือนเรียกว่า “คะลำ” เพื่อป้องกันการกระทำผิดจารีตประเพณีดังกล่าว

 ๕.  บันไดเรือนผู้ไทแดง มีสองด้าน คือบันไดด้านหน้าขึ้นทางด้านเซีย เป็นบันไดสำหรับสมาชิกที่เป็น 

เพศชายใช้ในการขึ้นลงเรือน ส่วนบันด้านหลังที่ขึ้นทางชานเรือน เป็นบันไดสำหรับสมาชิกเพศหญิงใช้ในการ 

ขึ้นลงเรือน การแยกบันไดเรือนและกำหนดเพศในการใช้บันไดในการขึ้นลงเรือนนี้เนื่องจากเหตุผลดังนี้

สถ
าบ
ันวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธร
รม
อีส
าน



83

- ผู้หญิงจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการประกอบอาหาร ดังนั้นจึงให้ผู้หญิงขึ้นลงบันไดด้านหลังซึ่งใกล้

กบัเตาไฟทีใ่ชป้ระกอบอาหาร และบรเิวณชานเรอืนกเ็ปน็ทีส่ำหรบัจดัเตรยีมวสัดอุปุกรณเ์ครือ่งทำอาหาร รวมถงึ 

การล้างทำความสะอาดภาชนะต่างๆ ด้วย การขึ้นบันไดด้านหลังจึงสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจมาก

กว่าที่จะขึ้นบันไดด้านหน้า ยิ่งหากเป็นเรือนที่มีความยาวมากๆ ก็จะยิ่งลำบาก

- กลุ่มผู้หญิงในเรือนจะนั่งผิงไฟและนั่งเย็บปักถักร้อยใกล้ๆ เตาไฟที่ใช้ประกอบอาหารในช่วง

ฤดูหนาวส่วนกลุ่มผู้อาวุโสฝ่ายชายจะมานั่งหรือนอนผิงไฟ และดื่มน้ำชาที่สะแนนรอบๆ เตาไฟใกล้บริเวณห้องที่ 

รับแขกจึงไม่สมควรที่จะให้ผู้หญิงเดินผ่านไปผ่านมา

- มีข้อคะลำ ห้ามผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสะใภ้ผ่านหน้าห้องผีเรือน ดังนั้นการขึ้นบันได 

ด้านหน้าจะต้องเดินผ่านห้องผีเรือนไป จึงจะถึงชานเรือน ซึ่งถือว่าคะลำ

- ผู้ไทแดงบางแห่งมีข้อคะลำ ห้ามไม่ให้พ่อสามีพูดกับลูกสะใภ้ ห้ามพี่สามีพูดกับน้องสะใภ้

และห้ามน้องสามีพูดกับพี่สะใภ้ โดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางชู้สาวเนื่องจากมีการอยู่ร่วมกัน 

เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการกำหนดให้ขึ้นบันไดคนละด้านก็เป็นการป้องกันข้อคะลำอีกทางหนึ่งด้วย

๖. มีการแบ่งแยกพื้นที่ใช้สอยภายในตัวเรือนอย่างชัดเจน กล่าวคือ ในเรือนจะแบ่งออกเป็นห้องผีเรือน  

อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจ ในการควบคุม และขัดเกลาสมาชิกในเรือน อีกทั้งเป็นพื้นที่ในการประกอบ 

พิธีกรรมต่างๆ ในเรือนซึ่งเกี่ยวพันกับระบบความเชื่อในผีบรรพชน และพื้นที่ดังกล่าวนี้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที ่

ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนต้องยำเกรง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดพื้นที่สำหรับกลุ่มผู้ชายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่อาวุโส คือ 

บริเวณเตาไฟที่อยู่กลางเรือน หรือบางแห่งอาจจะอยู่ค่อนมาทางด้านบริเวณห้องรับแขกบริเวณดังกล่าวนี้เอาไว้ 

สำหรับผู้อาวุโสชายนั่งหรือนอนผิงไฟ และนั่งกินน้ำชากัน ส่วนพื้นที่เตาไฟด้านหลัง และบริเวณโดยรอบๆ เตา  

เป็นพื้นที่ของกลุ่มผู้หญิงสำหรับทำกับข้าว ผิงไฟ และนั่งทำงานเย็บปักถักร้อย รวมถึงการอยู่ไฟเวลาคลอดลูก 

ด้วย โดยที่ผู้ชายจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในบริเวณนั้นหากไม่จำเป็นจริงๆ

อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทแดงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม 

และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเท่านั้น แม้จะเป็นลักษณะที่เห็นได้ในเชิงประจักษ์ แต่หากจะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

แล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลวัฒนธรรม และวิถีชีวิตด้านอื่นๆ ด้วย จึงจะทำให้ได้ข้อมูลที่มี 

ความถูกต้องสมบูรณ์
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ภาคที่ ๓
คติความเชื่อเฮือนอีสานในใบลาน

ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์
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บทสู่ขวัญขึ้นเรือนใหม่

ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์

ศรีศรี	สิทธิไชยยะตุ	พาวัง	ไชยยะมัง	คาลัง	พุทธัง	ธัมมัง	สังฆัง	สะระณัง	คัสฉามิ

อิติปิโสภะคะวา	อาระหัง	สัมมาสัมพุทโธ	ภะคะวา

 พิราดังนี้เป็นเค้า กดเข้าห้องฏีกา ในบาลีบทละกดปาปังนิกาย ผาบมารหลายพังพ่ายกับท่อช้างใหญ ่

ฮ้ายเมคคัลลาหลวง งวงหักลงล้มท่าว บ่ต่าวหน้าคืนมา

  บัดนี้ยังมีพญาตนหนึ่ง

ลุกมาแต่เมืองหมั้นคำทอง

มาแสวงหาคองเมืองดีตั้งบ้าน

หาบ่อนสร้างเมืองบ้านชุ่มเย็น

บ่อนเข็ดขวางจักให้เว้นหนีหลีกแว่นไกล

พระเมตตไตยเพิ่นว่าดีบ่อนนี้

ปางก่อนกี้พระเจ้าก่อแผ่นดิน

พญาอินทร์เป็นผู้ก่อแม่น้ำ

นางเมคคลาซ้ำรักษา

นางธรณีเอาค้ำ

พระแก่นไธ้เจ้าบอกบ่อนดี

อยู่สร้างหมื่นพันปี

บ่มีโพยภัยมาถืกต้อง

พยาธิค่อนสันตามารแสนกือ

แผ่นติอ่อนโยมพังพ่าย

อยู่ท่างเจ้าซื้อนั้นจ่ายแต่แก้วแหวนเงินคำ

เพิ่นสินั่งปัวนางหมื่นคนมาให้

ข้อยช่วยใช้พอพัน

คำตันตั้งแต่งพอล้าน

เจ้าสิได้เป็นเจ้าช้างสารใหญ่พังคี

สมบัติมีมูลมาก

พี่น้องอยู่ต่างบ้านยังสิได้ของหลากมาหา เจ้าแล้ว

กับทั้งภาริยาเมียงามหนุ่มน้อย

เนื้อซาบซ้อยอยู่ใสสี
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เป็นดอกนารีบานงาม

ผ่องเพี้ยงส้วยแอวกลม

เต้านมงามคือสิ่งจูมดอกซ้อน

บาดว่าเจ้าสิได้เข้าต่อยต้อง

บีบหน่วงคั้นหัวสั่นคล้อย คล้อย

สองปานแก้มโสดแดงงาม

คือสิ่งชาวซ่างย้อม

คิ้วก่องคาดค้อม

หน้าผ่องเพียงบัวบาน

  บัดนี้เจ้าเฮือนจิ่งพิจารจาพากย์แล้ว

จิ่งแต่งถงหมาก กับน้ำเต้าทอง

คัวคีหาขวานโคมแลมีดพร้า

แบกเข้าป่าดงดอน

จงไปหาหลายเช้าค่ำ

ตาวันตกค่ำคล้อย

เมื่อแลงแดดอ่อน

แล้วเล่ามาเสพสุราแก้มข้าว

วันหน้าเช้าสวายแล้วเล่าไป

จงใจหาซักไซ้ยังเหล่า

ได้ลำ ๑ ยาวฮี (รี)

ลำนี้เป็นไม้ดีสุดขนาด

ถืกบาทคาถา

ไม้แก่นหนาเก่งเก็ดกาจ

ลำนี้ตั้งก่อแฮก เสาขวัญ

บอระบวนถากแล้ว

ตัดลำแผ้วสินปลาย

ขี้ขอนยายเดียระดาษ

ไม้ลำนี้ธรรมชาติไม้แก่นแก้ว

คะเคียมพาคาแก่นไม้สะแบงลำยาว

ฮ่มกว้างอยู่ยายข้างตีนโคกหัวนา

ภาษาคนว่าดีล้ำเลิศ

ลำนี้ตั้งหากแว่นประเสริฐแท้

หอมกลิ่นจวงจันทน์
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  บัดนี้ยังเสาขวัญพากันเป็นคู่อยู่ทางไกล

ล้ำกว่าไม้ยาวถืกโสก

ลำนี้อยู่โคกคล้อยแคมป่าตีนดง

ไม้คะยอมลำยาว

ถืกด้ามขวานเข้าเสาคำ

ฟันล้มล่าวลงจงใจฟันเลยแล้ว

ตัดลำแล้วแผ้วสินปลาย

ขี้ขอนยายเดียระดาษ

มาลำบากเจ้าหนหวย

สวายพองายอยากข้าว

ลำบากเจ้าหลายมื้ออ่อนแฮง

ลางมื้อฮามแลงข้าว

หิวแฮงเจ้านอนอยู่

วันหน้าเซางายแล้วเล่าไป

จงใจเข้าดงดอนดั้นป่า มานั้น

เห็นหมู่นกฮ่ำฮ้องปลายไม้ฮำไฮ

ตาไนฮ้องเสียงดังในโคก

โพนดก ฮ้องปลายไม้ ฮ่ำคอน

สุดที่อาวรณ์ ฮ้อนไฟลามไหม้ป่า มานั้น

เจ้าก็ขึ้นคั่วโคกกว้างหลายชั้น ซ่องซัน

พอเมื่อตาเว็นขึ้นสวายพองายแดดแก่ มาแล้ว

เหื่อหยาดย้อยฮำหน้าเจ้าหลั่งไหล

สุดที่วิสัยฮ้อนคางแคลนคามเมื่อย

คึดอยากน้ำคอแห้งไคลย้อย

แดดแฮ่งไหม้ แมงไม้แฮ่งตอม

สุดที่อาวรณ์ฮ้อนเซซนหาฮ่ม

เข้าฮ่มไม้ล้ม ลมต้องเป่าเบื้องเบิกเป่าเย็น

พอเมื่อตาวันคล้อยเมือแฮงแดดอ่อน มานั้น

ฟังยินได้เซาแค้น

ฟังอยู่แล้วเลาคึดฮอดชู้เก่า

เยื้อนคนิงหาเจ้าภายหลังบ้านเก่า อยู่แล้ว

แล้วจึงคึดได้ ฮู้ขันเข้าต่อเฮือน

  ปีเดือนนับมื้อค่อน วันยามนับมื้อถ่าย มาแล้ว

วันสืบมื้อวันหน้าฮอดเถิง มาแล้ว

ฟ้าฮ้องขว้ามสังขารปีใหม่ มาแล้ว
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เหิงนานล้ำ ฝนฮำเฮือนเก่า

ฝนฮั่วย้อย ฮำผ้าเจ้าชุ่มเลิง

แล้วจึงคัวคีฟ้าวบายค้อน

เข้าป่าขัดขวาง

พาค้อนเข้าผ่าดง

จงใจเข้าดงดอนดั้น

เถิงพ้อหน้าไม้ถือด้ามฟันล้มล่าวลง

แปวบน ได้ลำยาวฮีลำซื่อ

ขื่อ ค่าวได้ดอนหั่นป่าหัน

ฟันไม้ล้มแปพ่างยาวฮี

เจ้าหากได้โคกกว้างทางคล้อยแค่ดอน

  ฟังยินขอนขอนฮ้องสังกาโพนโดก

เป้าป่าไม้ ลังล้าว บ่างบง

แล้วเล่าสนไซข้อง

คนิงคองแคนคึด

พุ้นพี้หลังหน้าแฮงกระสัน

พอเมื่อตาเว็นคล้อยเมือแฮงแดดอ่อน มานั้น

หอมดอกไม้ยามแล้งใจเจ้าวี่วอน

แล้วเล่าคึดฮุ่งฮู้ขันเข้าต่อเฮือน

  ปีเดือนนับมื้อฮอดวันยาม นับมื้อถ่ายมาแล้ว

เป็นออนซอนกาเหว่าฮ่ำฮ้อง

แดดแห้งข้อนคราวน้ำแฮ่งไกล

สุดที่วิสัยเยื้อนคราวไกลยากยิ่ง

ขว้ามป่าไม้หลายหลิ่งเหวซัน

ภูผาหนาตันคราวเดินยากลำบากฮ้อนหิว

แดดเดือน ๓ ไม้บ่งามคั่วดงเดินยาก

เหลียวเห็นเจือกเบื้องไม้

เลียนลำหลายส่ำ

ต้นต่ำเบื้อ ลำสั้นเจ้าบ่เอา

แล้วเล่าเซาแฮงฮ้อนมีแฮงหาฤกษ์

ลางต้นถากเปลือกแล้ว ใจหาวโกลนกลาง

ลางต้นงามแต่ลำ ใจแมงโกลนนอก

ลางต้นถากมอกแล้วใจหาวโกลนใน

ไม้จังไร ฝูงนี้บ่ดี บ่ควรที่เอาเข้ามาในเขต
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บ่ใช่ไม้วิเศษ มุงคุน เป็นเฮือนเพิ่นบ่กลัวย้อง

มันมันจักเป็นเหตุต้อง ภายหน้าเมื่อลุน

  บ่ฮู้หลายวันลุนฮุ่งเช้า

จิงคอยตั้งต่อเข้ามื้อใหม่

หาฤกษ์ยามดี วันดิถีวันดีมื้อชอบ

จิงสิได้ไม้ปลอดแก่นแก้วแก่นคาถา

ลำดีไม้ยาวฮีเหลือเหลื่อม

เฮือนหลายหม่องตุ้มพี่น้องโคตรเชื้อฝูงหมู่วงศา

ทั้งปิตตา มารดา พ่อแม่

ทั้งเฒ่าแก่แม่ป้า อาว อา

ทั้งตา นาย แลพี่น้อง

เข้าหว่ามห้องเฮือนกว้าง อยู่ดี

สมบัติบ่ไฮ้ ข้อย(ข้า)ส่วงใช้พอพัน

	 สะยัว	กลอน	ขื่อ	ดั้ง

	 แป	ค่าว	หวายผูก

	 อาว	ลิงลม	ถากเกลี้ยงกลมไม้

	 เสาดั้ง	อกไก่	พร้อมแปวบน

	 สับลิงลายวงวาด

	 กอดทอด	คาดขบตง

	 ฝา	เซน	ซงแม้นท้อง

	 แป้นอัดป่องเบ็งชร

	 ไม้กลอนยาวๆ

	 ศอกตอกกิ้ว

	 หญ้าคาผูกไม้ตาหนูแทงหล่อไว้

	 ไม้ฝูงนี้วิเศษทั้งมวล	บระบวรพอแล้ว

  บัดนี้ข้อยสิแปงเชิงเชิดแก้วฮากแก่ เอามาก่อนเน้อ มาเยอขวัญเฮย

เข้าฟันตกต่อเจ้า

อย่าได้หักเข้าฟัน

ตกหลักเจ้าอย่าได้ค้าง

ให้เจ้ามาอยู่สร้างเฮือนกว้างอยู่ดี

เคราะห์เดือนอย่าให้มี

เคราะห์ปีอย่าให้ฮมเฮ้า (รุมเร้า)

เคราะห์มื้อเซา อย่าให้เห็น

เคราะห์กลางเว็นอย่าให้มาใกล้

สถ
าบ
ันวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธร
รม
อีส
าน



94

  ขวัญเสาแฮก เจ้าอยู่ป่าดอนหั้นก็ให้มามื้อนี้ วันนี้

ขวัญเสาขวัญอยู่ดอนแคมน้ำ

ขวัญเสาค้ำอยู่แคมเหล่าตีนดง

ขวัญแปวบนอยู่ดอนช้างน้าว

ขวัญขื่อ ค่าว โอยอาวกันมา มาเยอขวัญเอย

  เจ้าบ่มาเขาสิแก่เจ้าข้ามป่าไม้ดงหนามาแล้ว

เจ้าบ่มาเขาสิแก่เจ้า

สิข้ามป่าคาดงกว้างมาแล้ว

ไม้ล้มขวางขินไขว่ตันทาง

เขาสิแก่เจ้าข้ามดงยางหลายย่าน มาแล้ว

ฮ่อมห้วยหาดตันข้อง

คีงหม่นหมองเกล้าเศร้า

ฮามอยากข้าวแลงงาย

เนื้อคีงลายกลั้วฝุ่น

อาบน้ำขุ่นเสียผิว

จูงควายเลยแก่มาผ่าแดด

แดดแฮ่งฮ้อนคาวน้ำแฮ่งไกล

สุดที่วิสัยเยื้อนคาวไกลยากยิ่ง

มาฮอดบ้านพอแล้วใจเจ้าจิงดี

การเฮือนได้มีพอครบเครื่อง

  บัดนี้เจ้าจิงไปหาช่างยายเยื้องมาดุสิ่วฮู

เสาขางซอด

เสาเกลี้ยงปลอดยาวฮี

เสาเฮือนดีถืกโสก

เสานี้งามล้นโลกกว่าเพิ่นทั้งหลาย

ใผมากลายเหลียวเห็น ก็ย่อมย้อง

กับทั้งฝูงพี่น้อง ชาวบ้านชื่นชม

เป็นที่อุดมดีโฮมซาวหั้น

  บ่อน ๑ ปุนไว้ ถ้าผูกช้างสารใหญ่เฮียงเกย

ห้อง ๑ ไว้ถ้าให้ลูกเขย ลูกสาวผู้ดีมาซ่วงใซ้

ห้อง ๑  ไว้ถ้าให้ลูกชาย สะใภ้ หลาน ส่ำมาแยงลูกชายแพงเคืองคำพอฮ้อย

 หลอนว่าเจ้าสิได้ลูกสะใภ้น้อยๆ มาอีกจ่มใจ บ่ฮู้

ห้อง ๑ ไว้ถ้าหลาไนแล แข่งม้อน
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ห้อง ๑ ไว้ถ้าให้พี่น้องหลายแห่งมาหา

ห้อง ๑ ไว้ถ้าทาสาข้อยข้า

ห้อง ๑ ไว้ถ้าแม่ป้าฝูงหมู่ลุงตา

ห้อง ๑ ไว้ให้ถ้าบิดามาดา พ่อแม่

ห้อง ๑ ไว้ถ้าเถ้าแก่หลายบ้านมาชุม

ห้อง ๑ ไว้ถ้าให้เจ้าขุนหลายทางมาเฝ้า

ห้อง ๑ ไว้ถ้าสังฆเจ้ามาเทศนาธรรม

ห้อง ๑ ไว้ถ้าเงินคำแล เสื้อผ้า

ห้อง ๑ ไว้ถ้าผูกช้างม้าสัตว์สิ่งงัวควาย

ห้อง ๑ ไว้ถ้า พี่น้องตานาย มาสู่

ห้อง ๑ ไว้ถ้าชู้เก่าฮ้างแต่งแลหม้ายมาซู

ห้อง ๑ ไว้ถ้าแปงป่องปักตูขายของเงินคำพอฮ้อย

ห้อง ๑ ไว้ถ้าแปงสว้าม(ส่วม)น้อยๆ ให้ลูกสาวนอน

ห้อง ๑ ไว้ถ้าแปงเบ็งชรแลป่องเอี้ยม

ห้อง ๑ ไว้ถ้าเจ้าวิเศษ สัพพะเทวดา ฝูงเพิ่นยังรักษาคุ้มครอง หมู่เก่า

 มูลต่อเท่าเถิงเฒ่าชั่ว(เวลา)ทั้งมวล

 บอระบวนสู่อัน ครบคู่

  อันนี้ข้อยสิได้ไปเอา พี่น้องก้ำปู่ย่า มาหาก่อนแล้ว

ข้อยสิได้ไปเอาพี่น้องตานายมาช่อยค้ำ

คูนขึ้นให้ฮุ่งเฮือง

มาซ่อยยอเฮือนกว้าง

โฮงหลวงหลังใหญ่

ทั้งไพร่น้อยแลขุนกวาน

ทั้งอาจารย์แลนักปราชญ์

ฝูง ฉลาด ด้วยโวหาร

ทั้งหลานเหลนแลลูกเต้า

ทั้งผู้เฒ่า แลปานกลาง

ทั้งสาวฮามแลหม้ายฮ้าง

ฝูงพี่น้องอยู่ต่างบ้าน ยังบ่ทันมา

ตานายอยู่บ้านใกล้ยังไปทันมา

ฮอดแล้วพญาเจ้าจิ่งพร้อมกันมา

มายอขึ้นให้สูง

มาจูงขึ้นให้กว้าง

ฝูงฮ้างหม้ายฮ้างตกแต่งแลงงาย

ต้มสู่เลี้ยงแขกปานโฮมเฮ้าแต่งการ
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มีของหวานแซบซ้อย

แต่งยื่นให้กินแล้วเล่านอน

บางพ่องมัวเมาเหล้าสุราฮ้องโฮ

บางพ่องเตอะปากก้องเฟือนฟื้น มีนั้น

มีทั้งพลูวันก้อน ยาเมาหมากอ่อน

บ่ห่อนหิวหอดไฮ้มีพร้อมสู่อัน

  มื้อนี้แม่นมื้อสันวันดี ว่าแม่นมื้อเฮ้า

บัดนี้ข้อยจักยอเสาแฮกขึ้นแล้วให้ได้งัวแม่ลาย

ข้อยสิยอเสาขวัญขึ้นแล้วขอให้ได้ควายเขาช้องแม่ใหญ่

บัดนี้ข้อยจักยอเสา เฮือนอันนี้ หลังนี้ขึ้นแล้วให้อยู่สวัสดี

๑๐ หมอดีลุกมา แต่เมืองคาม มาคูนมายอ

๓๐ หมอลุกมาแต่พุ้น มาคูนมายอ

๖๐ หมอลุกมาแต่พุ้น มาคูนมายอ

๗๐ หมอเถ้าลุกมาแต่ภูหอ

หมอนี้บ่ใช่หมอธรรมดา

คาถานี้แม่นคาถาแต่เก่าหมอเฒ่าแต่บูราณ

๗ ใบยอ ข้อยสิเอามาหนุน

๗ ใบคูน ข้อยสิเอามาค้ำ

ให้น้ำออกบ่อกินเย็น ก็เป็นดีหลี

เหมือนดังพระรัสสีนารอดฟ้า

ให้เจ้ามีข้อยข้าหลวงหลาย

งัวควายหนาคับคอก

ช้างม้าพร้อมเนืองนันต์

แก้วแหวนคำวิเศษ

หมอกแก้วเกศเมื่อเมือง

คำเหลืองพระไชยศรี

ไม้แม่นแป้นแวนหนาอยู่

ผู้แก่นกล้าหุรามาน (หนุมาน)

เป็นคนหาญเจ้าสังคีบ (สุครีพ)

บีบเสาค้ำอย่าให้ตกแตก

เสาแฮกให้เที่ยงซัน

เสาขวัญให้หมั้นแก่น

ให้เจ้าหมั้นปานแท่นธรณี

แล้วจิงจับขื่อหยั่งขึ้นใส่สุบดวด

เลยลวดผูกกับแปวบน
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บางพ่องจับขางแนเอาใส่

ตงลำใหญ่ ไขว่ขึ้นเมื่อบน

ลางคนคาดขางแห้ง

บางพ่องจับแก่งหญ้าเอาขึ้นมามุง

บ่นานเลยแล้ว แผ่สิ่น(ซิ่น) เสื้อ

ลางคนจับ ฝามาแอ้ม

แต้มฝา ใส่ลายจ้ำ ลายจวร

บอระบวนงามแล้วจิงขึ้นอยู่ห้องแอ้ม

อ่องต่องถืกแต่บ่อนปัว

นางทั้งมวลในจวน

ยังมีน้ำบ่อแก้ว

นางอาบแล้วสรงสี

ผู้ดีสุทธะยิ่ง

มาเป็นมิ่งเมื่อขวัญ ไชยะตุ ภวังคไชยยะ มัง คะลัง

  บัดนี้เอาเสาแฮก ให้เจ้าเกิดเป็นคู่หอมชั่วซาววัน

เสาขวัญให้เจ้าเกิดเป็นแก่นจันทน์หอมชั่วคราวมื้อ

เพิ่นมาซื้อของให้แก่นเจ้าได้ง่าย

เพิ่นมาขายของให้เจ้าได้จ่าย

แต่พาเงิน พาคำเต็มครอบ

ให้เจ้าได้หอบเอา แต่แก้วแหวนทั้งมวล บระบวรทุกสิ่ง

  บัดนี้ ข้อยสิยอเสาเฮือน ผู้ทุกข์ให้ได้เกิดเป็นดี

ข้อยสิยอเสาเฮือนเศรษฐีขึ้นให้ได้เป็นเจ้า

ข้อยจักยอผาสารท ก็ขึ้นให้เป็นหอราชยอดจอมธรรม

ข้อยสิยอแต่เตียงคำขึ้นให้แต่เตียงคำ ก็ได้เป็นรถแก้ว

บัดนี้ข้อยสิยอเจ้าตั้งขึ้นแล้วให้เจ้าเหย้าเจ้าเฮือน

อันนี้อยู่สวัสดี ทีฆายุโก สุขัง พะลัง อุ อะ มุ มะ มูรมา มีมาก

  บัดนี้ข้อยสิเชิญขวัญเจ้าอยู่ฟากฟ้าโฮงหลวงหลังใหญ่ ก็ให้มามื้อนี้ วันนี้

ขวัญเจ้าไปอยู่ก่อสร้างหอราชโฮงทองก็ให้มามื้อนี้ วันนี้

ขวัญเจ้าไปฟันตงขึ้นแป ดงกว้างก็ให้มามื้อนี้ วันนี้

ขวัญเจ้าไปตัดไม้คั่วกลางดงก็ให้มามื้อนี้ วันนี้

ขวัญเจ้าไปฟันกลอนแปกลางป่า ก็ให้มามื้อนี้ วันนี้

ขวัญเจ้าไปเลียบโคกคอยฟันขื่อตีนภู ไม้แทงตาหนู ให้เจ้ามาเอาบานฮ่มใหญ่กว้าง

พอแล้ว ซู่อัน
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มื้อนี้แม่นมื้อสันวันดี จิงได้ยอยกเจ้าขึ้นมาเยอ ขวัญเฮย

ยะถาวารีวาโหปุโลสัพพาพาลัง นักขิกยันติ

ดังนี้เป็นเค้าตราบต่อเท่า ๕ พันพระวัสสา

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ ชะนัง ฯฯ

 อันนี้บาศรีเฮือนแล เจ้าเฮย สังกาศล่วงไปปีใดให้บาศรีจิงเป็นมังคละแลจำเริญแก่เจ้าเหย้า เจ้าเฮือน 

อยู่สวัสสดี หายโพยภัยพยาธิแล ฯฯ
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มูลขึด : ความเชื่อโบราณอีสาน

ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์

 อาหํ นมามิ รตฺตนเตยยํ นมามิหํ นมการา นุพาเวน สพฺเพสงฺคบฺเปา นิสมิชฺชนฺตุ อาหํ อันว่าผู้ข้า  

รตฺตนเตยฺยํ แก้วเจ้า ๓ ประการนี้ นมามิ ข้าก็น้อมไหว้บัดนี้แล้ว นมการานุภาเวนะ ด้วยเตชาอานุภาพ  

แก้ว ๓ ประการ นี้ สพฺเพ สํกบฺเปา อันว่าคึดค่ำๆ คนิง ทั้งมวลฝูงนี้ สมิชฺชนฺตุ ก็จงสมฤทธี ซู่ประการเถิด

 ส่วนอันว่าภัทรกัปเรานี้เมื่อตั้งกัปหัวทีวันนั้น ส่วนอันว่าหน่อพระโคตมะเจ้าเรานี้ก็ได้มาเกิดเป็นพระยา 

สมันตราชาพรหม อันลูกแต่อคนิถาพรหม มา ๘ ชั้น นั้นลงมากินยังแผ่นดินอันนี้ก็มีแล เถิงกาลเมื่อมืนนานมา  

อันว่าลูกพรหมทั้งหลายแผ่ผอกออกมาเป็นอันมากหลายนักสันนั้น ก็แต่งแปงบ้านเรือนอยู่ด้วยเลว(เร็ว) แล้วแต่ง 

ให้ออกไปสร้างแปงยังเมืองใหญ่ๆ หัวเมืองอยู่ที่นั้นแล ส่วนคนทั้งหลายอยู่ในเมืองใหญ่ๆ เมืองนั้น ริกขาดิจจ  

อันควรกระทำ อันว่า กรดมังคลกัมมวัด อันควรกับตามนั้นก็ดี เป็นกับด้วยสูตรมังคละนั้นก็ดี พระยาสมันตราชา 

มหาพรหมหากตั้งแต่งแปงมาสันนั้น เมื่อนั้นยังมีกาลตราบท่อวันนั้น

 ส่วนว่าคนอันอยู่ในเมืองใหญ่ๆ หัวเมืองนั้นยังมีคนฝูงอันต่ำย่อม ๖ คน อันเขาหากได้กระทำอันผิดแผก 

อันใดอันหนึ่งแล้วเขายินลักอายนัก เขาจิงกล่าวว่ากริยาอันตายนี้แควนประเสริฐกว่าอันอยู่เป็นคนนี้แล ว่าดังนั้น 

ก็ลวดปรารถนาเอาความตายอยู่หั้นแล ในเมื่อเขาทั้งหลายปรารถนาสันนั้น ส่วนว่าสมันตราชาก็ได้ยินรู้กล่าว 

เขาทั้งหลายหมู่นี้บ่ฮู้เลยดายบ่รักษาชีวิตแห่งตนแล มักตายสันนี้ก็เป็นอันงึดง้ออัศจรรย์ควรยกยอแก่ท้าวพระยา 

ทั้งหลายแท้แล เขาทั้งหลายได้ยินพระยาสมันตราชากล่าวดังนั้นเขาก็ปรารถนาเอาความอยู่ไจว้ๆ หั้นแล

   ผู้ ๑  ก็ปรารถนามักใคร่ตายไหลน้ำหั้นแล

   ผู้ ๑  ก็ปรารถนาตายฟ้าผ่าแล ว่าดังนั้น

   ผู้ ๑  นั้นก็ปรารถนาข้าใคร่ตายเสือขบแล ว่าดังนั้น

   ผู้ ๑  ปรารถนาว่าข้าใคร่ตายตกไม้แล ว่าดังนั้น

   ผู้ ๑  ก็ปรารถนาข้าใคร่ตายด้วยเชือกผูกคอแล

   ผู้ ๑  ก็ใคร่ตายตามปกติด้วยไข้ด้วยหนาวนั้นแล ว่าดังนี้ก็มีแล

  เขาทั้งหลาย ๖ คนนั้นก็ได้ตายตามคำปรารถนาแห่งเขาหั้นแล

 บุคคลผู้ ๑  นั้นก็ตายไหลน้ำแท้ ครั้นตายไหลน้ำแท้ พระยาก็แต่งให้คนทั้งหลายเอาเข้าหมิ้นสุรกับ 

ด้วยดินฝุ่นดินผงแท้ด้วยน้ำแล้วจงทาหัวมันมาลูบขึ้น ๗ ที แล้วลูบลง ๗ ที แล้วจิควรส่งสะกานด้วยไฟแล ครั้นบ่ 

กระทำสันนั้นก็บ่ควรส่งสะกานด้วยไฟแลคุณรู้ดังนั้นแลก็บ่ควรรับวัตถุแห่งท่านอันมาค้ำชูก็บ่ควรไว้แฮมคืน บ่ควร 

ทานเข้าสัง บ่ควรสังคหธรรม บ่ควรเอาพุทธรูปนำหน้า ไปก่อนใดแล

 ถัดนั้นผู้ ๑  ก็ตายฟ้าผ่าหั้นแล พระยาก็ให้คนทั้งหลายเอาตั้งเหนือรางหมู แล้วก็ให้ชักชันชู ๓ ที แล้วก็ 

ให้อาบน้ำอุ่นแล้วจิงเอาไปฝังดินแล ครั้นบ่กระทำสันนั้นบ่อาบน้ำอุ่นนั้นบ่ฝังดินได้บ่ควรรับของแห่งท่านอันมา 

ค้ำชูนั้นแล บ่ควรไว้แฮมคืนแล บ่ควรเอาพระเจ้านำหน้าบ่ควรสังคหาสูตรธรรม บ่ควรปั่นสรณคมน์ทานเข้าสัง 

บ่ควรแล ท่อควรทานเข้าสานกับที่นั้นแล
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 ภายลุนผู้ ๑ เล่าตายเสือขบหั้นแล พระยาก็ให้เขาเอาน้ำอุ่นตั้งที่เจ็บนั้นแล้วจิงควรส่งสะกานด้วยไฟ 

แลครัน้บอ่าบนำ้อุน่ดงันัน้กบ็ค่วรเผาไฟแล บค่วรรบัเขา้ของแหง่ทานอนัมาคำ้ชนูัน้ บค่วรเอาพระนำหนา้ บค่วรไว้ 

แฮมคืน เท่าควรแต่ปั่นสรณคมน์ แลให้ทานข้าวดิบไว้วันนั้นเมื่อภายลุนแต่นั้น

 เล่าผู้ ๑  ตกต้นไม้ตายหั้นแล พระยาก็ให้คนเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติกา วงศา ก็ดี ผู้เฒ่า ผู้แก่ ก็ดี 

ผ้าขาว ดาวบส ก็ดี ให้ข้ามไปข้ามมา ๓ ที แล้วจิงควรส่งสะกานด้วยไฟแล บ่ควรไว้แฮมคืน บ่ควรรับทานมาค้ำชู 

นั้นบ่ควรทานข้าวสัง บ่ควรสูตรสังคหธรรม บ่ควรเอาพระเจ้าไปนำหน้าเท่าควรทานข้าวสารดิบนั้นแลภายลุน 

แต่นั้น

 ผู้ ๑ ก็เอาเชือกผูกคอตายหั้นแล พระยาก็ให้เขาเอาไม้แทกยาวตนมันนั้นแล้ว ให้เอาตัวมันฝังยืน 

ปิ่นหน้าไปวันออกชวายใต้ แล้วให้เหยิบผมมันเสียแล้วจิงฝัง แล้วจิงให้ผ้าขาวดาวบสอันตัวผู้เดียวนั้นแล้วให้ 

ปั่นคา...แก่ผู้นั้นแล้วเอาเชือกอันมี ๗ สิ่งนั้นมายาดมา ๗ ที แล้วออกปากว่าจงให้ฝนรินน้ำไหลล่อง ว่าดังนี้เทิน 

ครั้นบ่กระทำดังนั้นก็บ่ควรฝืนใดแลมักจิบหายตายต่อเท่าเซ่นหลานแลก็บ่ส่งสะกานด้วยไฟใดแล ด้วยกล่าวแล้ว 

แต่ภายหลังนั้นแล เท่าควรทานข้าวสารดิบนั้นแล ภายลุนมาแต่นั้น

 ผู้ ๑  ก็ตายด้วยอันเจ็บไข้ตามปกติหั้นแล เมื่อนั้นพระยาก็แต่งว่าให้คนทั้งหลายอาบน้ำอุ่นโตมันแล้ว 

ให้ป้อนข้าวกุมนั้นแก่มันแล้วจิงให้ส่งสะกานด้วยไฟแล แม่นวัตถุแห่งทานมาค้ำชูก็ควรรับไว้แฮมคืนก็ควรแล 

เขาสงฆ์ก็ควรทานธรรม ก็ควรสังคหสูตรแล พระเจ้าก็ควรเอาไปนำหน้าบุคคลผู้นั้นแล มหาสมันตราชาก็หาก 

ตั้งแต่งส่งสะกานคนทั้งหลายดังนี้โลกทั้งหลายจิงกระทำกับตามฮีต คอง อันนั้นมาตราบต่อเท่าเถิงกาลบัดนี้แล

 คนผู้ใดกระทำผิดแผกจากคองอันนี้สันนั้นโทษทั้งหลาย ภัยทั้งมวลฝูงนั้นก็มาเถิงบุคคลละทั้งหลาย 

หั้นแลพระยามหาสมันตราชาเจ้ามักให้พ้นจากภัยแล โทษแก่คนทั้งหลายก็จิงแต่งแปงนิยายไว้โดยดังมหาสม ุ

พระยาพรหมหากแต่งไว้เมื่อตั้งกัปหัวทีนั้นแลเพื่อให้คนทั้งหลายได้กระทำตามฮีตคองอันเป็นเค้าแห่งมังคละนั้น

ดังนี้แล

 ๑)  ประการ ๑ มหาสมันตราชาแต่งแปงดังนี้แลอันเป็นฮีตคองบุราณแห่งคนทั้งหลายอันเป็นลูกเป็น 

หลานญาติพี่น้องก็ดีลูกหญิง ลูกหญิงชายแห่งคนทั้งหลายฝูงอันอื่นก็ดีอันได้เอามาเลี้ยงไว้เป็นลูกเป็นเต้าสันนั้น 

ครั้นว่าจักกระทำมังคละเมื่อจักตัดผมมันนั้นให้ไปกระทำยังเฮือนพ่อแม่เป็นเค้าแห่งเขานั้นแล บ่ควรกระทำ 

มงัคละ (กระทำมงัคละขา้หญงิอยูห่นา้นี)้ กรรมเฮอืนพอ่แมเ่ลีย้งสกัอนัแล ครัน้วา่พอ่แมบ่ม่แีลว้นัน้กค็วรไปกระทำ 

มังคลกรรมยังที่มหาธาตุแล ที่เค้าไม้ใหญ่แล ใกล้เมื่อลูกเลี้ยงนั้นเถิงกาลเมื่อควรเป็นเฮือนสันนั้นส่วนคนมา 

ไคว่หมากไคว่เหมี้ยงก็ดี ก็บ่ควรให้มากล่าวยอคำอันนั้นที่เฮือนพ่อเลี้ยงสักอันแลก็บ่ควรรับเอาหมากเหมี้ยง  

อันนั้นได้แลก็ควรไปกระทำยังเฮือนพ่อเก่าแม่เก่านั้นแล ครั้นว่าพ่อแม่บ่มีดังนั้นก็ควรให้แปงตูบแปงเฮือนที่หนึ่ง 

แล้วจิงกระทำมังคละในตูบใหม่นั้นเทิน ครั้นว่ากระทำในเฮือนพ่อแม่เลี้ยงนั้นก็บ่หมั้นก็บ่ยืนแลอันว่าคนผู้ไป 

ไคว่หมากนั้นก็ควรไปเส็งสานกับด้วยพ่อแม่เลี้ยงยามเมื่อมาปลูกแปงนั้นแลบ่ควรให้ห่อหมากเข้าฮ่มเฮือนพ่อแม ่

แล ชำลองสุดไปบ่ควรให้ถืกต้องสักจักอันแลแต่น้ำก็บ่ควรให้กินแล

 บัดนี้จักกระทำข้าหญิง ข้าชายฝูงได้ไถ่ได้ซื้อถอนค่าตัวมันนั้นเมื่อกระทำมังคละนั้นก็ควรให้แปงตูบพอ 

เขาอยู่แล้วจิงควรกระทำมังคละที่นั้นอันหนึ่งข้าหญิงเฮือนนั้นไปท่องค้าเที่ยวขายอยู่แฮมวันเฮมคืนแล้วมันหลิ่น 

ชู้สู่กันแล มีคัพภะมาดังนั้นก็บ่ควรให้ขึ้นเฮือนเทื่อเท่าก่อนแปงเฮือนให้อยู่พอเขาที ๑ แลแล้วครั้นประสูติพ้น 

เดือนแล้วจิงควรให้ขึ้นอยู่เฮือนดังเก่าแล ข้าวของมีแก่ผู้มาเอาหนีนั้นคนผู้ใดทรงคัพภ์นั้นก็บ่ควรให้ยาดเอาใน 
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มือผู้ทรงคัพภ์นั้นแล บ่ควรซื้อบ่ควรขายอันใดแลก็บ่ควรซื้อข้าช้างม้าเมื่อคัพภ์ยังมีเฮือนนั้นแล ก็บ่ควรสร้างแปง 

ดรงกุฎีวิหารแล

   อัน ๑ ในเมื่อจักสร้างโฮงก็ดี ภิกขุแลสามเณรแลกระโยมก็ดี หากได้ไปมีชู้แลทรงคัพภ์ไปสัน 

 นั้นก็บ่ควรจักสร้างแปงยังโฮงแล เจดีย์ วิหาร ยามนั้นแล เหตุนั้นเมื่อจักแต่งแปงนั้นคนผู้เป็นศรัทธา 

 ก็บริสุทธิ์แลเจ้าวัดก็บริสุทธิ์ ทั้ง ๒ ฝ่าย จิงบ่ควรสร้างแปงยังโฮงแล ครั้นสร้างแปงดังนั้นก็จิบหายแล

 ๒) ประการ ๑ อันว่าปู่ย่าเอาหลานผู้หญิงผู้ชายมาเลี้ยงไว้สันนั้น ในเมื่อเถิงกาลเมื่อกระทำมังคล 

กรรม มีผัวมีเมียนั้น ปู่ย่าผู้เลี้ยงเอามือขาทั้งสองซ้อนกันแล้วดังนั้นในเมื่อลูกเมื่อหลานเลี้ยงนั้นเสี้ยงอายุแลจุตติ 

ไปนั้นก็ควรกระทำโกฏิมังคละ ๓ นั้นคือว่า มัดมือ แลอาบน้ำอุ่น นั้นแล ป้อนข้าวกุมนั้นใน ๓ ประการนี้ให้ 

ผ่อนเสีย

   อัน ๑ บ่ใช่แท้นั้นแล ครั้นบ่ผ่อนเสียอัน ๑ พอยให้พร้อมทั้ง ๓ สันนั้นก็มักฉิบหายนั้นแล 

 อันนี้กล่าวด้วยลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงนั้นแล

   อัน ๑ คนเฮือนเดียวแลเป็นพยาธิหนักพร้อมกันทั้ง ๒ นั้น ผู้หนึ่งพอยตายไปก็บ่ควรรับของ 

 อันท่านมาค้ำชูก็บ่ควรไว้แฮมคืนก็บ่ควรทานข้าวสังส่งสะกานด้วยไฟแล คนผู้ใดมีอายุบ่พอสิบปีแลตาย 

 นั้นก็บ่ควรไว้แฮมคืน บ่ควรเอาลงก้ำวันออกเฮือน บ่ควรส่งสะกานด้วยไฟ บ่ควรเอาพระเจ้านำหน้า 

 บ่ควรรับของทานท่านอันมาค้ำชูเท่ายังดินแล บุคคลละผู้ ๑ บ่ขับตามฮีตคองหนโลกไปนั้นก็มักได้ 

 ต้องโทษทั้งหลายนั้นแล เภยยะก็มักมาเถิงแล

(จะแปงเฮือนอยู่	แลเฮือนซ่ายซักคืน	อยู่นี้หนาแล)

 ๓) ประการ ๑ คนตายไว้แฮมคืนสันนั้นอันว่าคนอันจักใส่ล่วงสูดไปนั้นก็บ่ควรสร้างแปงในวันอันตาย

นั้นเทิน กรรมควรกระทำกรรมกันนั้นคือว่า สอดไม้คาน ๑ กองหลัว ๑ ก่ายขั้นได ๑ ไพร่น้อยควรก่ายตายแล  

ในกรรม ๓ ประการ นี้ควรกระทำพร้อมกันในวันอันตายนั้นแล คันบ่กระทำพร้อมกันสันนั้นเฮือนก็มักจิบหาย 

แลส่วนว่าจักไว้คนตายนั้นบ่ควรไข้อย่าบนหัวใว้ครั้นจักปงเมื่อใดก็ควรไขเมื่อนั้นแล

 ๔) ประการ ๑ เฮือนผู้ใดไม้เสาบ่ดีจักถ่ายเสียเอาไม้ใหม่มาใส่นั้นให้เอาไม้แทกให้เถิงที่อันเข้าในดิน 

นั้นแล ให้สุดปลายดวด แล้วเผี่ยนเทิน ในเมื่อถอนไม้เก่าเหล้มบ่ดีนั้นออก ให้ว่าดังนี้ โทษเภยยะ อันบ่ดีนั้น 

จงภายหนีไปกับไม้เหล้มนี้ทั้งมวลเทิน จงว่าปรารถนาดังนี้แล้วเอาไปทอดไหลน้ำเสียเทินอัน ๑ ยามเมื่อ 

แปงเฮือนแป้นตกลงมาแล เสาฟัดถืกกันก็ดี ก็ควรแทกเอาเหล้มใหม่ถ่ายเสียเทิน

   อัน ๑ ในวันสร้างแปงนั้นครั้นว่านกก็ดี กาก็ดี หากมาจับไม้เหล้มใดนั้นก็ควรถอนเหล้มนั้น 

 เสียเทิน ครั้นว่าบ่ถอนก็จิบหายโทษก็มาตั้งต้นแล

   อัน ๑ เฮือนซ่ายเซือนไปสันนั้นก็จักซักหาลากคืนให้ซื่อสันนั้น ก็ควรกระทำให้แม่นวันอัน 

 แปงแต่ก่อนนั้นเทิน เดือนก็ดีแฮมก็ดีหัวนั้นก็ดีแลแฮมค่ำ ๑ หรือ ๒ ค่ำนั้นจักให้ฮู้อัน ๑ เมือจักแปง 

 เฮือนนั้นให้นับเอาอายุผัวเมือเจ้าเฮือนบ่มีเท่าใดให้ถอนเสียแล ๘ แล ๘ นั้นเหลือบ่พอ ๘ นั้น มีเท่าใด 

 ให้ทวายตามนั้นเทิน ครั้นว่า เศษ ๑ เฮือนสควาย เศษ ๒ เศรษฐี เศษ ๓ ว่าเสาดั้งตั้งเศษ ๔  

 ตัวนั้นเฮือนขั้นไดแก้ว เศษ ๕ ว่าเฮือนปราสาท เศษ ๖ ว่ากาจับ บ่ดีแล เศษ ๗ ตัวนั้นว่าเฮือนบังตน 

 คนบ่ดี แปงแล ครั้นว่าบ่เหลือจักตัวนั้นสูญเสียว่าเฮือนพลิก ขว้าม บ่ควรแปงบ่ดีแลจิบหายตายไป 

 ตาบท่อต่อเท่าเซ่นลูกเซ่นหลานเซ่นเหลนแล
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   อัน ๑ เฮือนผู้ใดแปงบ่ทันแล้วเทื่อ ดังนั้นพอยมีหมาขึ้นมาอวนแล้วต่าวลงก้ำวันออกหนใต้ 

 ก็ดีก็ควรปั้นอาหารแก่มันข้าวน้ำคำกินให้แก่มัน ให้อิ่มแล้วก็ควรไปอาบน้ำดำหัวเสีย เป็นชัยมังคละแล  

 เฮือนหลังใดแปงบ่ทันแล้วเทื่อ ไก่พอยขึ้นมาไข่ก็ดี พาลูกขึ้นมาก็ดีเจ้าเฮือนอยู่วุฒิจำเริญหาภัยบ่ได้แล  

 เฮือนหลังใด(นก)ฮุ้งก็ดี นกสีทุดก็ดี นกยางก็ดีมาจับเฮือนนั้น ไฟมักไหม้มักจิบหายแล ควรหลีก 

 เคาะเสียดีแล

 ๕) ประการ ๑ ยามเมื่อจักกระทำมังคละปลูกแปงเอาผัวเอาเมียนั้นแผ่นดินไหวตงเฮือนลั่น สันนี้ก็ดี 

คนตายก็ดี ก็เป็นนิมิตอันบ่ดีแล

   อัน ๑ ในเฮือนนั้นผีลงพอถ้วน ๓ เทื่อนั้นก็บ่ควรกระทำมังคละแก่ลูกหลานสักอันแล

 ๖) ประการ ๑ หมู่ฝูงจักไปกระทำมังคลกรรมนั้น ชื่อว่าเคืองคนอันจักนำไปกระทำมังคละนั้นเป็น 

ต้นว่าให้นำแลสุทาซิฝูงนั้นเท่าควรให้คนฝูงเป็นญาติพี่น้องชาติเชื้อนั้นไปแล ครั้นว่าทงคัพภ์นั้นก็บ่ควรให้เอาไป 

แล

 ๗) ประการ ๑ ส่วนว่าคนผู้จักกระทำมังคลกรรมนั้นคนผู้ชายมีพ่อแม่ หญิงบ่มีพ่อแม่ดังนั้นก็บ่ควร 

เอามือแห่งขาทั้ง ๒ นั้นซ้อนมือกับด้วยแห่งกัน แลเท่าควรปลูกแปงตามบุราณนั้นแล ผู้หญิงหากมีพ่อแม่พร้อมกัน 

ผู้ชายบ่มีพ่อแม่สันนั้นก็บ่ควรเอามือซ้อนกันนั้นแล เท่าควรปลูกแปงตามบูฮานนั้น ครั้นว่าบุคคละทั้ง ๒ หากม ี

พ่อแม่พร้อมกันทั้ง ๒ ฝ่ายเสมอกันนั้นก็ควรเอามือขาทั้ง ๒ ซ้อนกันแล

 ๘) ประการ ๑ ลูกหลานเกิดยังเฮือนที่ ๑ ปู่ย่าอยู่ยังเฮือนอีกที่ ๑ ไปเจียเอามาเป็นเลี้ยงดังนั้น 

เถิงกาลเมื่ออันควรเป็นเฮือนดังนั้นก็บ่ควรจักกระทำมังคลกรรมเฮือนปู่ย่าแล ควรแปงตูบแปงเฮือนที่ ๑ พอเข้า 

แล้วควรปลูกแปงยังที่นั้นแล

 ๙) ประการ ๑ ปู่ย่าหากปงวางเฮือนให้สูเป็นเจ้าเฮือนหลังนี้เทิน ให้เป็นเจ้าแก่สมบัติที่นี้เทิน ว่าอัน

ก็ควรกระทำปลูกแปงในเฮือนปู่ย่าที่นั้นแล ครั้นว่าผู้ใดบ่กับบ่ขับตามฮีตคองอันนี้ให้ผิดแผกจากบูฮาน ไปก็จิบ

หายผ่อนวายไปตาบต่อเท่าเถิงชว่า(ชั่ว)ลูกหลานสืบ ๆ ไปแล หญิงผู้ใดไปหลิ้นชู้ด้วยสมัครกับด้วยกันมีปฏิสนธิ

แล้วสันนั้นก็บ่ควรกระทำมังคลกรรมแล ครั้นกระทำสันนั้นมักจิบหายบ่ดีแล หญิงผู้ใดผัวตายเสียก็ดี ฮ้างจาก

กันเสียก็ดี ก็บ่ควรกระทำมังคลกรรมแล แม่นผู้ชายก็สันเดียวกันนั้นแล อันนี้กล่าวด้วยกระทำมังคลกรรม

ปลูกแปงเอาผัวเอาเมียให้เป็นมังคลแล

   อัน ๑ ในเฮอืนนัน้หากมผีูท้งคพัภอ์ยูส่นันัน้บค่วรกระทำมงัคละจกัอนัแล กระทำกม็กัจบิหาย  

 ผ่อนไปซู่อันแล บุคคละผู้ใดตายแลบ่ทันไปฮอดป่าช้าเทื่อนั้นกลองหลวงหากคานไปก็ดีหลักอันจักแต่งนั้น 

 หักเสียสันนั้นก็มักจิบหายไปเซ่นลูกเซ่นหลานแลแม่นข้ามก็ถือทัณฑะกรรมแล ส่วนว่าเฮือนผู้ใดพอยว่า 

 เต่าก็ดี แลนก็ดี แลมาขึ้นสู่บนเฮือนมีดังนั้นก็มักจิบหายแล ควรอาบน้ำเสียเคราะห์ร้ายทั้งมวลฝูงนั้น 

 ก็จงกับหายไปด้วยเต่าแลแลนนั้นเทิน

 ๑๐) ประการ ๑ ผู้ใดผู้ ๑ หากตายเสีย หญิงพลอยประสูติลูกยามนั้นเมื่อขอนซากยังมีในเฮือนนั้น 

ในเมื่อลูกตายไปก็พอยว่าแม่ประสูติลูกยามนั้นก็ดีก็อาบน้ำเสียเคราะห์ด้วยฮีบอย่าให้ทันกลาย ๗ วันนั้นแล
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 ๑๑) ประการ ๑ เผิ้งก็ดี มิ้มก็ดี มาจับที่หัวเฮือนก็ดี ท้ายเฮือนก็ดี มาจับยังแอกก็ดี มีสันนั้นก็ควรแต่ง 

สักการบูชาแล้วนำไปส่งเสียที่ป่าก้ำตะวันออกนั้นแล้ว ควรอาบน้ำดำหัวเสียเคราะห์ดังนั้นแล

 ๑๒)  ประการ  ๑  เสาเฮือนหลังนั้นคนหากต้านพอถ้วน ๓ คนแล้วบ่ควรอยู่แล ครั้นหากมักได้อยู่แล 

อยู่ไปแถมมืนนานดังนั้นให้อาบน้ำดำหัวเอาทิพมนตร์อันควรหายราชภัยนั้นมามนตร์ยังทั้งแจงแจเฮือนนั้นแล้ว 

กระทำเชยยะมังคละเสียแล้วจิงควรอยู่ไปแถมแล

 ๑๓) ประการ  ๑ บุคคลผู้ไปซื้อข้าหญิงข้าชายก็ดี ในวันอันเอาข้าขึ้นมาสู่เฮือนนั้นข้าผู้นั้นหากเอา 

ถ่านไฟก็ดี หลัวก็ดี ขึ้นเฮือนมาก็ดี กิ้วผมขึ้นมาก็ดี ถือเครื่องอาวุธ หอก ดาบ ขึ้นมาก็ดี มีสันนั้นเจ้าเฮือนผู้อัน 

ชื่อนั้นมักมีอุบาทว์แก่เจ้าเฮือนแลข้าผู้นั้นก็พลัดพรากจากกันแล ผิว่าอาบน้ำขึ้นมาเฮือนก็ดี ชื่นบานหัวแย้ม 

ขึ้นมาก็ดี ก็เป็นอวุฒิทั้งเจ้าแลข้านั้นแล เหตุดังนั้นอันจักซื้อข้าหญิงข้าชายอันนั้นก็กระทำตามนิมิตอันนี้ในวัน 

จักเอาข้าขึ้นสู่เฮือนนั้น ก็ควรให้ลูกทัดดอกไม้ขึ้นมาก็ดี แต่หนวันออกชวายเหนือ มาขึ้นจิงดี

   อัน ๑ ส่วนว่าผู้ ๑ ยามเมื่อมาต้านมาจาต่อกัน เมื่อหัวทีนั้นผู้จักมาเป็นข้านั้นปิ่นหน้าเข้าสู่ 

 ห้องเฮือนแห่งเจ้าเฮือนนั้นก็ดี แลมาเหยียดแข้งเหยียดขาอยู่ก็ดี อ่วายหน้าต่อเจ้าเฮือนอยู่สันนั้นอันว่า 

 เจ้าเฮือนแลข้าผู้นั้นก็บ่เป็นกิจจประโยชน์สังจักอันแล ข้อยผู้นั้นมักถีบมักฝันเจ้าเฮือนแลผู้ก็บ่มาพา 

 ข้าเฮือนหนีไปสู่ไปเป็นกับด้วยกันไปสู่ที่อื่นมีคัพภ์เจ้าเฮือนไปตามหาได้มาสันนั้นบ่ควรเอาขึ้นมาสู่เฮือน 

 เทิน ให้แปงตูบให้อยู่ที่ ๑ ก่อน ตราบต่อเท่าประสูติลูกแล้วพ้นเดือนก่อนจิงดี เอาขึ้นมาสู่เฮือนก่อน 

 จิงดี เอาขึ้นมาสู่เฮือนแล ครั้นว่าผู้ใดบ่ขับตามฮีตคองก็อันนี้ก็จิบหายแล

 ๑๔) ประการ  ๑  เฮือนก็ดีวัดก็ดีโรงอันคนหากลักตายบ่ฮู้เมื่อจิตแล บ่ฮู้เมื่อเห็นสันนั้นบ่ควรจักอยู่ยัง 

เฮือนแลวัด โฮงอันนั้นแลควรโสเสีย ครั้นอยู่ไปก็บ่วุฒิจิบหายแล ที่นี้จักกล่าวห้วงคนทั้งหลายก็สร้างแปงเฮือน 

อยู่ก่อนแล บุคคลผู้ใดอันลงจากเฮือนพ่อแม่หัวทีนั้นก็ควรแปงเฮือนเสาดั้งจำดินก่อนแล แปงวัดก็ดี โรงก็ดี เฮือน 

ก็ดี ครั้นผู้หญิงยังทรงคัพภนั้นมาอยู่เหยียบย่ำยังไม้เสาก็ดี ขื่อก็ดี แป กอนไม้เครื่องภายบนทั้งมวลนั้นบ่ดี มักถูก 

ภัยอุบาทว์ควรโสเสียแล เอาไม้เหล้มใหม่มาใส่ดีแล

   อัน ๑ ครูบาก็ดี ศิษย์ยมก็ดีแล ตราบดังนั้นอันว่าตงก็ดี ขางแห่งก็ดี หากหักตกแม่นหอเรือน 

 ก็ดี ก็บ่ควรจักอยู่สืบแล ๒ ไปแลควรสระเสียแล ส่วนว่าคนตายวันเดือนดับนั้นบ่ควรไว้ข้ามคืน บ่ควรให้ 

 ข้ามเดือนก็ควรส่งเสียวันนั้นแล ครั้นข้ามแล้วจิงควรทานเข้าสังแล หยาดน้ำไปหาแล

   อัน ๑ ว่าภิกขุแลสามเณรหากไปเสี้ยงอายุสังขยารเสียในบ้าน ในเฮือนพ่อแม่มันนั้นอันว่า 

 ฆ้องกลองก็บ่ควรให้เข้าไปตีในบ้านนั้นแลเครื่องครัวอันแต่งส่งสะกานนั้นควรแต่งตามภิกขุแลสามเณร 

 นั้นสู่ประการแล ยามเมื่อจับสร้างฆ้องกลองก็ควรตีส่วนว่าภิกขุแลควรทรงหิบ่มียังคือว่าปราสาทหลัง 

 เพียงนั้นแล ส่วนว่าฆ้องกลองนั้นควรให้อยู่หนทางกวนหน้านั้นแลตีไปแลบ่ควรตียังที่ออกไปนั้นแล

   อัน ๑ บุคคลผู้เป็นเจ้าเชิญหากเอาข้อยมาใช้ตางตีนตางมือสันนั้น เมื่อภายลุนพอยไปขูดหัว 

 บวชเป็นสมณ์เสียนั้นผู้เป็นเจ้าข้าวของซื้อเอานั้นก็เที่ยงว่าวินาศ จิบหายไปเสี้ยงแล

   อัน ๑ พ่อออกผู้เป็นเจ้าสร้างโรงนั้นปัตติฆัฏฏนาวิวาท ผิดเถียงกัน ครูบาตนนั้นหากโรง 

 หนีจากที่นั้นไปพอยไปได้โรงภายหน้า พอยยิ่งกว่าโรงภายหลังนั้นส่วนว่าพ่อออกแม่ออกโฮงเก่านั้นก็บ่ 

 วุฒิมักพวน(พร)จากข้าวของแลพอน(พร)จากอายุแล ครั้นใคร่พ้นจากทาโพยภัยดังอันก็ให้ไปตามให้ 
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 ท่านเป็นดังนั้นบ่ให้พรเสียสันนั้นจิงวุฒิจำเริญแล ครั้นฮำเพิงว่าท่านหากละโรงกูเสียแล้วแลว่าอันบ่ได้ 

 ตามให้ทานคืนมาอยู่เสียดังอันก็เป็นโทษโพยภัยภายลุนนั้นจิงควรแปงเฮือน มัดยังขื่อแลแปลุนดังนั้น 

 จิงควรแปงสาสขื่อแลแปลุนนั้นมาจักแปงสันใดก็ตามใจมักเทิน บุคคละผู้ใดอันแปงเฮือนสำคัญยกให้ 

 ใหญ่แล้วเมื่อลุนพอยซ้ำมาแปงเฮือนเสาดั้งจำดินเล่าก็บ่ควรแล ส่วนอันว่าเสาดั้งฝังดินนั้น ควรอยู่ ๓  

 ปีนั้นแล

   อัน ๑ ครั้นว่าคนตายแล หมู่ไปสู่ป่าช้านั้น คนอันอยู่ป่าช้ามาต้อนรับเอาก็บ่ดี

   อัน ๑ คนขึ้นอยู่บนกองหลัวนั้นรับเอาก็บ่ควรแลจิบหายตายต่อเท่าเซ่นลูกเซ่นหลานแล 

 อันว่าเสาหลักสาก่อนนั้นน้ำหากย้อยตกก็ดี กองหลัวหากดคนคลานไปก็ดี มักจิบหายตายต่อเท่าเซ่น 

 ลูกเซ่นหลานแล ส่วนว่าหมากเหมี้ยงยาก็บ่ควรห่อทานของท่านก็บ่ควรให้เหลือเมือเฮือนสักอันเทิน 

 คนผู้ใดตายคัพภ์มีในท้องบ่ควรไว้ข้ามคืนแล บ่ควรรับของท่านมาค้ำชู ครั้นบ่กระทำสันนั้นเจ้าก็จิบ 

 หายวายวอดแล

   อัน ๑ ลูกอ่อนครั้นบ่พอ ๑ ปีแลตายนั้นก็บ่ควรไว้ข้ามคืนผิว่าตายเมื่อเกือบแจ้งก็บ่ควรให ้

 ฮอดแจ้งแล บ่ควรรับของท่านอันมาค้ำชู บ่คุณส่งสะกานด้วยไฟ บ่กระทำตามคองอันนี้ก็มักจิบหาย 

 วายวอดไปแลคนทั้งหลายจักสร้างแปงโฮงก็ดี วัดก็ดี เรือนก็ดีแล ไปไม้ในป่าสันนั้นไม้ต้นอันฟันนั้น 

 ทว่าใบบ่ฮอดบ่แจบดินลงค้างเสียยังต้นไม้ก็ดี เครือเขาก็ดี ไม้ต้นนั้นก็บ่ควรเอา ครั้นหากด้นเอา ดังนั้น 

 อันว่าเจ้าเฮือนอันนั้นก็บ่วุฒิ ก็บ่ยืนแล

 ๑๕)  ประการ  ๑  ผู้ทรงคัพภะนั้นก็บ่ควรผูกมือถือขวัญแก่บุคคละผู้กระทำมังคลกรรมนั้นแล แม้นว่า 

 หากเป็นแม่ นาย ป้า อา ก็ดี ก็บ่ควรกันกระทำสันนั้นก็จิบหาย ข้าวของสมบัตติก็ผ่อนไปแล

 ๑๖) ประการ  ๑  จักสร้างเต็มมากหนักแล

   อัน ๑ ส่วนว่าวัดแลกระฎี อันมียังซื่อนั้น แต่นั้นยังมีเศรษฐีผู้ ๑ อันได้กินแก้วที่นั้น ในเมื่อ 

 เศรษฐีผู้นั้นหากมาตายยังนอกบ้านที่ ๑ เขาพอยเอาซากขอนเศรษฐีผู้นั้นเข้ามาในบ้านที่นั้นแล้วก็เอา 

 ออกไปก้ำวันตก บ้านที่นั้นก็ส่งสะกานยังซากผีเศรษฐีผู้นั้นยังป่าช้าที่นั้นแล บ่นานเท่าใดพยาธิโรคา 

 ก็มีมาบังเกิดแก่ชาวบ้านที่นั้นก็ฉิบหายมากนัก ไฟไหม้บ้านอันนั้นหลายค่ายมากนัก ก็ลวดจิบหายไป 

 เสี้ยงแล เหตุดังนั้นก็บ่ควรเอาคนตายเข้ามาในบ้านเพื่ออันแล

   อัน ๑ อันว่าวันสังขารล่องนั้นก็ดี วันเนาก็ดี วันปีใหม่ วันเดือนดับก็ดี ในวันทั้งหลายฝูงนี้ 

 มนุษย์มรณังอันคนหากตายนั้น นะกะโรนติ ก็บ่ควรไปข้ามคืนแล

 ๑๗) ประการ ๑ คนฝูงมาค้ำชูคนตายนั้น บ่ควรนอนแฮมแล ครั้นว่านอนให้นอนถ้วน ๗ วัน ครั้นว่า 

วันหัวทีบ่ได้นอน วันลุนจิงมานอนดังนั้นบ่ควรแล ครั้นว่าปลงขอนผีเถิงป่าช้าแล้วหาไฟบ่ได้สันนั้นบ่ควรคืนมาเอา 

ไฟในบ้านแล แพ้บ้านเข็ดแล เมื่อบ่ทันปลงซากผีตายเทื่อนั้น ให้เอาไฟมาสุมไว้ฟอนก่อนแล

 ๑๘)  ประการ  ๑ วันเดียวนั้นแปงเฮือนพร้อมกัน ๒ หลังนั้น หลังอันปลูกเสาก่อนนั้นแล้วก่อนแล  

 ครั้นหลังปลูกเสาก่อนแล้วลุนดังนั้นบ่วุฒิ

   อัน ๑ แปลงเฮือนดีใหญ่แล้วแลปลูกเสาเฮือนพอยพากันทว่าไปดังนั้นเข็ดนักแล ควรให้เอา 

 เสาก่อนนั้นมาสุมกันฮวมที่เดียวที่แปงเฮือนหั้น แล้วให้ราธนาเอาพระสังฆเจ้ามาสูดมังคลธรรมที่นั้น 
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 แล้วให้ทานแล้วเอาน้ำปริตตมังคละนั้นผายไปใส่ไม้แลดินที่จักแปงนั้นแล้วจิงสร้างแปงที่นั้นเทิน อยู่ดี 

 มีสุขวุฒิสวัสสดี อันว่าเครือหมากน้ำนั้นก็บ่ควรปลูก(ใน)เรือน หน้าเฮือน วันออกนั้นข้าวของมักผ่อน 

 บกบางแล

   อัน ๑ ไปสาวอันแทกผิ(ผี)นั้นบ่ควรข้ามหัว ถึกทัณฑะอันใหญ่นั้นแล

   อัน ๑ ยามวันเที่ยงก็ดี ตาวันออกก็ดี ตาวันตกก็ดี บ่ควรปลงยังขอนผีแล เป็นอันเข็ดแก่ 

 บ้านนักแล

 ๑๙)  ประการ  ๑ เมื่อท่านเข้าสังแก่คนตายนั้นอันว่าหุงให้ใส่น้ำปริตตังมังคละบ้านที่ใดที่ ๑ ก็ดีเมืองใด 

เมือง ๑ ก็ดี ก็บ่ควรย้ายมาแปงยังที่ ๑ เมือง ๑ แล ผิว่าหากเอามาแปงสันนั้นส่วนว่าชาวบ้านอันเป็นเค้ามูล 

ก่อนนั้นก็จิบหายแล ไฟมักไหม้ หลายเทื่อหลายทีแลเปล่าสูญไปแล ที่นี้จักกล่าวห้องบุคคลทั้งหลายก่อแฮกสร้าง 

ขาวาสย้าวเฮือนใหม่นั้นก่อนแล ครั้นจักซื้อสัตว์ ๒ ตีน มาเลี้ยงให้ซื้อตัวแม่ก่อนจึงควรซื้อตัวผู้เมื่อลุนแล จักซื้อ 

ข้าซื้อคนนั้นให้ซื้อผู้ชายก่อนแล้วจิงควรซื้อผู้หญิงลุนจิงดีแล คนผู้ใดบ่กระทำตามนั้นมักจิบหายแล

 ๒๐) ประการ ๑ บุคคลผู้ใดซื้อช้างซื้อควายพอยกู้เอาของผู้อื่นไปซื้อเมื่อลุนจิงเอาไปให้เขานั้นก็มัก 

จิบหายบ่หมั้นยืนแล

 ๒๑) ประการ ๑ บุคคละผู้ใดตายแลบ่ทันปลงเทื่อสันนั้นแผ่นดินไหวดังอันขอนผีอันนั้นจงให้รีบปลง 

แม้ว่าสังฆบ่ทันเทื่อยังถ้าก่อนว่าอันก็บ่ควรถ้าแล ครั้นว่าฮอดกองหลัวแล้วจิงควรจาแล ครั้นว่าไว้ขอนผีช้าไปนั้น 

ก็มักแพ้บ้านภัยก็มักมาบังเกิดในบ้านอันนั้นแล

   อัน ๑ ข้าใช้ต่างเฮือนตายดังนั้นก็ควรไว้ที่แทบปลายตีนแล้วปิ่นหัวไปวันออกจิงดีแล เมื่อ

ปลงนั้นก็ให้ก้ำปลายตีนแล้วให้ผัดไปเหนือก่อนแล ของท่านมาค้ำชูก็รับว่าซ่อยกันส่งสะกาน เอาเหตุ

อันนั้นก่อน แม้นเจ้าเฮือนควรเอาวัตถุในเฮือนออกส่งสะกานแล ควรทานข้าวจังหันนั้นแล อันนี้

กล่าวด้วยข้าเกิดกลางเฮือน อันข้าวภาชน์เดียว กินแกงก็ฮ่วมถวายเจ้าเฮือนนั้นแล

   อัน ๑ ข้าเฮือนซื้อม้าสืบใช้ตัวมันนั้นควรให้ตายภายนอกเฮือนที่ตูบ ที่ซุ้มภายลุ่มนั้นของ

ท่านมาค้ำชู ก็บ่ควรรับ ก็ควรทานข้าวดิบแล เมื่อส่งสะกานนั้นเท่าควรทานของอันชำเพาะเซิ่งอัน

เป็นผละไปภายนั้นเทิน

 ๒๒) ประการ ๑ คนอันตายภายนอกบ้านบ่ควรเอาเข้ามาในบ้าน ครั้นเอามาในบ้านสันนั้นมักจิบ 

หายแลภัยพยาธิก็มักบังเกิดแลไฟก็มักไหม้บ้านที่นั้นหลายค่ายนักแล อติเตกาเล ในกาลก่อนวันนั้นยังมีบ้าน

   อัน ๑ มังคละนั้นบ่ควรใส่ดอกไม้ใบไม้แล ครั้นใส่สันนั้นเหี่ยวแห้งไปนั้นเจ้าเฮือนก็บ่วุฒิแล

   อัน ๑ คนทั้งหลายบ่ควรกินนั้นข้าวแห้งแม่หม้าย ๑ ข้าวแห้งแม่หมัน ๑ บ่ควรแล ผู้ใดกิน 

 ก็ผ่อนลักษณะทั้งมวลแล

 ๒๓) ประการ ๑ ข้าวอันทำผิดข้าวบูชาพระเจ้าก็บ่ควรกินแล บ่ควรจะนอนมีที่นั้นดังนี้คือว่า วัดรก 

หนา	๑	ศาลาร้าง	๑	หนทางควาย	๑	มณฑปร้าง	๑	เฮือนแม่หม้าย	๑	เฮือนแม่คำฮ้าง	๑ ที่ทั้งหลายฝูงนี้บ่ควร 

นอนแล บุคคละหญิงชายอันเกิดมาบ่พอ ๗ ปี บ่ควรบูชาแล คนทั้งหลายอันตายด้วยพยาธิอันเป็นกับด้วยกาบ  

คือว่าเป็นคองไข้ฮ้อนไหม้ก็ดีแล ตายดังนั้นก็เป็นพยาธิอันด้วยกันแล ครั้นตายผู้ซ้ำตายถ้วน ๒ แล ผู้ถ้วน ๓  
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บ่ควรส่งสะกานด้วยไฟแล ล้ำกว่านั้นไปก็ควรฝังดินแล บ่ควรไว้แฮมคืน ควรส่งด้วยฮีบ บ่ควรทานข้าวสารดิบ 

นั้นแลบ่ควรคั่วจืน เหตุเป็นกายะพยาธิมักแพร่ผายไปแล ฝูงอันอยู่เฮือนใกล้นั้นให้เอาเถ้าผายแวดเฮือนไว้ให้ว่า 

ดังนี้ พยาธิฮ้ายอย่าล่วงล้ำเข้ามาจงหลีกผีกหนีไปไกลเทินว่าสันนี้แลอันคนผู้อยู่เฮือนเดียวกันนั้นบ่ควรเอาผัว 

เอาเมียพร้อมกันในปีนั้นแล ครั้นว่าเอาก็บ่หมั้น มักพรากจากกันแล

   อัน ๑ ลูกพี่ลูกน้องเอากันเป็นผัวเป็นเมียกันนั้น ครั้นว่าลูกน้องเป็นผู้หญิงลูกพี่เป็นผู้ชาย 

 ดังนั้นจิงควรจิงวุฒิดีแล บ่ขับตามฮีตคองให้ผิดแผกไปนั้นบ่วุฒิสักอันแล พ่อแม่เดียวกันนั้นไพร่น้อยบ่ 

 ควรเอากันให้จิบหายวายวอดแล บ่ให้อยู่ฮ่วมบ้านท่านทั้งหลายแล หญิงผู้ใดอันตายคัพภะนั้นบ่ควร 

 เอาไปส่งสกานฮ่วมป่าช้าชาวบ้านแล เท่าควรฝังเสียที ๑ แลให้ว่าดังนี้ ลูกมึงก็หากได้มานี้แล้วว่า 

 ดังนี้แล้วถ้วน ๓ ที แล้วเอาเข็มก็ดี เหล็กมีคมกิ้มขิดยังแม่ตีน ๑ ที แม่มือที ๑ อี ๓ ที แล้วให้ไขว้ตา 

 แหลวปกหน้าไว้แล้วเอาพริกน้อย เทียม พลู เลยหอกับกันไว้แอ้มข้างหั้นแล้วให้กล่าวว่า ผ้าทั้งมวล 

 กูก็ให้ปันมึงไปเสี้ยงแล้ว ว่าดังนี้ ๓ ทีเทิน เมื่อจักปลงนั้นให้แทกเอาตัวมันนั้นแล ให้แปงขัน ๓ ขัน ก็ดี  

 ๒ ขัน ก็ดี แล้วเอาเส้นฝ้าย ๓ เส้นก็ดี ผูกกับขั้นไดนั้นแล้ว เมื่อปลงขอนผีนั้นให้เอาขั้นไดพลิกเค้าเป็น 

 ปลายแล้วเอาขั้นไดออกผูกฝ้ายกับบั้นก่ายแล้วปลงขอนแล้วลงพ้นเฮือนแล้วให้ปลดขั้นไดอันผู้ย้ายกับ 

 นั้นเสียให้ขาดเทิน อันว่าเครื่องครัวทั้งหลายฝูงอันว่านี้ให้ห่างเอาแปงไว้ก่อนนั้นเทิน เมื่อเอาผีนั้นไปให้ 

 ชายผู้เป็นผัวนั้นให้แบกดาบแล้วให้กิ้วผมชักเมื่อภายหลังแล้วนุ่งผ้าอันขาดนั้นไปฮอดป่าช้าก่อนถ่ายซัด 

 เสียยังป่าช้าที่นั้นแลก็ควรล้อมด้วยหนามแล ชายผู้เป็นผัวนั้นให้กล่าวว่า ลูกมึงก็ได้มานี้แล้วคัวนุ่งคัวไป 

 มึงก็หากได้มากับตัวมึงเสี้ยงแล้ว บัดนี้มึงกับกูก็หากละหากอย่ากันเสียแล้วมึงอย่าได้มาขออันใดเซิ่ง 

 กูสักอัน อย่าได้มาปะ มาหยอกกูสักอันเนอ ว่าดังนี้แล้วจึงให้ถือเอายังผ้าเกล้าอันนี้อย่ามึงแลว่าดังนี้แล  

 ครั้นป่าช้าไกลบ้านให้เอาฝ้าย ๕ เส้น ครั้นใกล้บ้านให้เอาฝ้าย ๗ เส้น ขวางหนทางก่อนแล คนฝูงไปส่ง 

 สะกานนั้นคืนมาอย่าเหลียวหลังให้ตัดหนามทับทางเสีย ๓ ทีเทิน ส่วนอันว่าผู้มาตกแต่งยังคองอันนี้ 

 ก็ควรให้วัตถุอันสมควรแก่มันเทิน อริยะเจ้าทั้งหลายก็หากแต่งไว้คนทั้งหลายได้กับตามในห้องส่งสะกาน 

 อันออกในคัมภีร์ เปตกา อันว่าคัมภีร์เพื่อให้วุฒิแก่คนทั้งหลายแล

 ๒๔) ประการ ๑ หญิงผู้ใดอันหนีจากเฮือนพ่อแม่แล้วแลพาคัพภะมาตายยังเฮือนพ่อแม่นั้นก็ควรเอา 

ลงมาทางขั้นไดแล ผิว่าเอาลงมาทางบนหัวนั้นเข็ดนักแล

 ๒๕) ประการ ๑ บ้านเดียวกันตายพร้อมกัน ๒ คน วันเดียวกันนั้นบ่ควรไว้ข้ามคืนแล ครั้นไว้ข้ามคืน 

ดังนั้นก็มักจิบหายตายมากนักแล

   อัน ๑ เสาหลักสะกอน ปักแล้วว่าบ่ดี ย้ายแถมที่ใหม่ก็บ่ดี แม้นว่าขุดขุมก็ดี ก็บ่ควรย้าย 

 ไปขุดที่ใหม่ แถมแล

 ๒๖) ประการ ๑ คนตายด้วยไม้หักถืกก็ดี ตายด้วยควายชน ม้าดีด บ่ควรส่งสะกานด้วยไฟแล ก็บ่ควร 

มัดตีนมัดมือ บ่ควรไว้แฮมคืนแล บ่ควรรับของอันท่านมาค้ำชูแล บุคคลอันตายด้วยภัยนั้นตายที่ใดก็ควรฝังที่นั้น 

บ่ควรย้ายไปที่อื่นนั้นก็จิบหายแล

   อัน ๑ บ้านใดเฮือนใดก็ดีวันเดียวตาย ๒ คน ดังนั้นให้ปงผู้ตายลุนนั้นก่อนปลงผู้ตายก่อน 

 นั้นลุน ของอันท่านมาค้ำชูนั้นผู้ตายก่อนควรฮับ ผู้ตายลุนบ่ควรฮับแล
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  อัน ๑ เฮือนเดียวนั้นผู้ ๑ ตายไปแล้วบ่ทัน ๗ วัน ผู้ ๑ พลอยตายแลเล่า บ่ควรฮับของอันท่าน 

 มาค้ำชูนั้นแล ข้าวสังก็บ่ควรทานแล ตามแต่ได้ทานนั้นแล

  อัน ๑ คนตายในวันเดือนออกใหม่ค่ำ ๑ แฮม ค่ำ ๑ ก็ดี บ่ควรไว้ข้ามคืนแล ครั้นว่าไว้ 

 แฮมคืนดังนั้นก็มักเป็นพยาธิโรคาแล มักจิบหายแลตายวันนั้นแลก็ฝังวันนั้นแล ก็ฝังวันนั้นแล ตาย 

 ในวันเดือนเพ็งส่งสะกานในวันแรมค่ำ ๑ ก็บ่ควร ภัยก็มาบังเกิดในบ้านในเฮือนอันนั้นแล กล่าวจา 

 ห้องสังขยาอันควรแลแล บ่ควรก็แล้วเป็นห้องเท่านี้ก่อนแล ฯฯ

    อันบ่ควรเอามาแปงไม้สีฟัน

    ที่นี้จักกล่าวอันบ่ควรเอามาแปงไม้สีฟันนั้นมี

      ไม้งิ้ว  ๑

      ไม้ขาม  ๑

      ไม้แพง  ๑

      ไม้ฝ้าย  ๑

      ไม้กุ่ม  ๑

      ไม้พ้าว  ๑

      ไม้อีฮูม  ๑

     ไม้ฝูงนี้บ่ควรเอาแล มักเป็นพยาธิโรคานั้นแล

  อัน ๑ ผู้ใดได้สีฟันอ่วายหน้าไปวันออกมีอายุยืนแล อ่วายหน้าไปหนใต้มีข้าวของมั่งมูลแล 

 อ่วายหน้าไปทางวันตกมีกัลยากุมารีแล ผู้ใดหันหน้าไปหนเหนือบ่ดีมักเป็นพยาธิโรคาบ่มีแล

  อัน ๑ ผิจักไปทางไกลใคร่ฮู้นิมิตอันฮ้ายอันดีดังนั้นให้ห่อข้าวเป็น ๓ ห่อ ข้าวเปลือก ห่อ ๑  

 ให้ใส่หมากถั่ว ห่อ ๑ ให้ใส่ถ่านไฟดำแล้วให้อธิษฐานเอาไปไว้ให้กากิน ครั้นว่ากากินจับห่อเข้าเปลือก 

 นั้นดีนักแล ครั้นว่ากาจับห่อหมากถั่วนั้นพอประมาณ ครั้นว่ากาจับห่อถ่านไฟนั้นบ่ดีแลฯฯ

 ๒๗)  ประการ ๑ ครั้นว่าจักไปต่อสงครามนั้นให้ปั้นข้าว ๓ ปั้น ปั้น ๑ ให้ปั้นรูปราชสีห์ ปั้น ๑

ปั้นรูปช้าง ปั้น ๑ ปั้นรูปม้า แล้วอธิษฐานให้ไปไว้ให้กากิน ครั้นกากินจับรูปราชสีห์นั้นดีแก่ท่านแล ครั้นกา

กินรูปช้างรูปม้านั้นบ่ดี ครั้นท่านอาจารย์เจ้าก็สังขยาอันนี้ไว้เพื่อไว้ให้คนทั้งหลายได้กับตามอันจักกระทำมังคล

กรรมฝูงนั้นแล กรรมอันเป็นมังคละนั้นพลอยเอาอวมังคละนั้นพลอยเอาอวมังคละนั้นมาสูรก็บ่ดี กรรมอัน

เป็นอวมังคละนั้นพลอยเอาไชยยะมาสูรก็บ่ดี ครั้นกระทำผิดจากฮีตคองสันนั้นก็บ่เป็นเหตุให้จิบหายแล ครั้น

ตามฮีต คองสันนั้นก็วุฒิจำเริญแก่บ้านเมืองสืบๆ ไป ภายหน้าผู้มีพละก่อนเปรียบเทียบยังคัมภีร์เกยยะ

อันนี้ไว้เทิน กริยากล่าวจา ห้องโลกวถานาสังขยาอันย่อแคบก็แล้วเท่านี้ก่อนแล ฯ

 ๒๙) ไชยะตุวัง นิ ยายะทำนวายแห่งโบราณจารย์เจ้าทั้งหลายอันกฎหมายไว้ให้เห็นในใบลานด้วย

นิทานแห่งคนทั้งหลายก็เกิดมาใน ๗ วัน เราเพิงรู้ดังนี้เทิน

 บุคคละหญิงชายผู้เกิดมาในวันอาทิตย์นั้น มักจุตติจากบุพพวิเทหาทิพย์ ได้มาเกิดในเมืองกะลิงกราช  

แล เมืองราชคฤกหา ในชมพูทวีปนี้ ทัวระเทียวไปมาด้วยในวันอาทิตย์นั้นมันมานะ กล้าแข็ง ก็มีศาสตร์นั้นแล  

ประโยชนะด้วยซี้นปลาแห้งเป็นอาหารแล เกิดมาพ้นท้องแม่ได้ ๖ ปี นั้นก็จิงมักได้เจ็บยังที่ตีนแลมือนั้นแล  
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เมื่ออายุได้ ๒๒ ปี นั้นก็มักได้กระทำมิจฉาจาร กับด้วยเมียท่าน เมื่อได้ ๔๖ ปีนั้นก็มักได้ถืกต้องยังภัยทั้งหลาย 

ต่างๆ ได้ ๕๒ ปีก็จิงบรบวรด้วยข้าวของสมบัติแลสัตว์ ๔ ตีนนั้นแล ครั้นอายุได้ ๖๖ ปี หั้นจักม้างจากอายุขันธ์ 

เสี้ยงแล ครั้นล้ำนั้นไปได้ ๘๓ ปีนั้นก็จุตติตายแล

 บุคคละผู้ใดเกิดวันจันทร์ มันมาแต่ชมพูทวีปอันเป็นที่พระเจ้าเกิดมา ๕ ตนนี้ก็มีปัสสาทาสมากนัก 

ประสงค์ศาสตรศิลป์ ศิลป์สิปป์คุณปาสสามลมืนทืนบ่มีมานะกล้าแข็ง คำเคียดเทียรย่อมกล่าวคำอันเป็นคุรุภวะ  

มีใจประสงค์ด้วยกองบุญแล มันเกิดมาได้ ๔ ปี นั้นมันได้ไข้พยาธิแล ได้ ๑๖ ปีนั้นก็จักได้ข้าวของสมบัติแล  

ได้ ๒๓ ปีนั้นมักได้ถืกต้องอันท่านผูกมัดแลจงให้เจียมเทิน ตั้งแต่อายุไปเถิง ๔๐ ปีนั้นก็จักได้สมบัติชะแลตั้งแต่ 

อายุ ๔๒ ปี ไปเถิง ๕๐ ปี นั้นจิงให้เจียมดีหลีเทิน ตั้งแต่อายุ ๕๒ ปี ไปเถิง ๖๖ ปีนั้นก็จักได้ข้าวของสมบัติชะแล  

อายุได้ ๗๐ ปีนั้นขันธ์จักเสี้ยงหั้นแล ล้ำนั้นไปเถิง ๗๒ ปี ตาย

 บุคคละผู้ใดเกิดมาในวันอังคารนั้น จุตติจากอมรโคยาทวีปแล้วแล ได้เมือเกิดชั้นฟ้าจาตูมมหาราชิกา 

ตายแล้วก็ได้ลงมาเกิดในชุมพูทวีป เฮานี้ก็มีคำโลภด้วยคำกินมากนักแล เหตุว่ามันได้เสวยของทิพย์แต่ภว 

ภายหลังนั้นมากแล กล้าแลแข็งมักมีประโยชนะด้วยข้าวของมากผู้หญิงก็มีผัวผู้เดียว แม้นผู้ชายก็มีเมียผู้เดียว 

นั้นก็บ่ถืกใจแลเกิดพ้นท้องแม่ได้ ๓ ปี นั้นก็ซางไข้ตีนมือก็มักซันส่ายแล ตั้งอายุได้ ๑๕ ปี ไปเถิง ๕ ปีข้าวของ 

เที่ยงว่าได้นั้นมาตั้งแต่ ๒๖ ปี ไปไปเถิง ๓๐ ปี คำอิดูพ่อแลแม่ แต่อายุได้ ๓๕ ปีนั้นจักประกอบสมบัติเที่ยงแท้ 

แลมันมักเสียกับด้วยมิตรผู้ถ่อยฮ้ายแล อายุได้ ๖๖ ได้ปีนั้นขันธ์จักม้างเสียหั้นแล ว่าล้ำนั้นก็จักอยู่ ๗ ปี หมด 

หั้นแล

 บุคคละผู้ใดเกิดมาในวัน ๔ (พุธ) นั้นจากอุดรมาแล อายุได้ ๖๖ ปี ขันธจากมาเสี้ยงหั้นแลครั้นล้ำนั้น 

ไปก็จักเสี้ยง ๗๘ ปี หั้นแล

 บุคคละผู้ใดเกิดมาได้วัน ๕ นั้นอายุยืนได้ ๖๗ ปี จักเสี้ยงหมดหั้นแล

 ผู้ใดเกิดมาได้วัน ๖ นั้นจุตติจากอุดร คุรุทวีปพุ้น มาเกิดเมื่อได้ ๗๖ ปีนั้นก็จักเสี้ยงอายุขันธ์หั้นแล  

ครั้นว่าล้ำนั้นไปหน้าก็จักได้อยู่ด้วยแถมอายุได้ ๙๖ นั้นหมดหั้นแล

 บุคคละผู้ใดมันเกิดมาในวันเสาร์นั้น มันจุติจากบุพพวิเทห์ทิพย์ก้ำวันออก มาเกิดในชมพูทวีปนี้แล 

อายุยืนได้ ๘๐ ปีหมดหั้นแล

 สัมปัทธัสสะ สวัสสะดี นิฏฐิต กล่าวพรรณนาจาด้วยมูลขึดอันเป็นคำสั่งสอนคนทั้งหลายให้ฮู้ตามคำ 

ปฏิบัติฮีตคองฆารวาสเหย้าเฮือนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ กระทำการวิวาหา วิวาโห คือการส่งบ่าวแลสาวแล 

สาวตามอันควรแล บ่ควรแล การซื้อช้างงัวควายแลซื้อม้าใช้สอยตามแต่อันควรแลบ่ควรก็ดีแล การสอนเป็น 

มังคละแลอวมังคละก็ดีแล กิจการอย่างใดอย่างหนึ่งคืออันควรแลบ่ควรไว้สั่งสอนคนทั้งหลายก็จงพากันจำจื่อไว้ 

เพื่อจักปฏิบัติตามสืบไปภายหน้าก็เสด็จบรบวรควรแล้วเท่านี้ก่อนแล อาตมาภาพขอจงมีความดีแลความงาม 

แก่อาตมาผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้ลงมือขีดเขียนไว้ ขอให้ได้ดังคำมักคำประสงค์สู่ประการเทิน ทุวัง ทุวัง นัพพานิ  
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คำสอน : เรือนอีสาน

ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์

การขุดถมก่อสร้างเฮือนต่างๆ

  อันหนึ่งน้ำบ่อแก้วทั้งหมู่ฮูเลา ก็ดี

คันว่าใผไปถมสร้างเฮือนกวมไว้

ก็จะจิบหายแท้ บ่มินานจิตายจุ่มไปแล้ว

อันนี้ธรรมกล่าวห้าม ก็อย่าได้ล่วงคองแท้ดาย

 

  อันหนึ่งคันมีไม้เป็นตอลำใหญ่

ขุดถิ้มแปงแล้วฮาบงาม

แล้วเล่าปลูกเฮือนตั้งกวม

ขุดตอใหญ่ขวางขนาดแท้ จิบหายเสี้ยงซู่อันแล้ว

  อันว่าจอมปลวกนั้น

ขุดก่นหนีเสียก็ดี

แล้วเล่าปลูกเฮือนกวมบ่ดี ขวางฮ้าย

  อันหนึ่งสระหนองนั้นมีมาแต่เซ่นเก่า

ถมให้งามฮาบเกลี้ยงปลูกเฮือนสร้างก็บ่ดี

  อันหนึ่งเฮือนสองหลังแล้ว

เอามาเป็นหลังหนึ่งก็ดี

ก็หากขวางขนาดแท้

คำไฮ้บ่เหือดเฮือนนั้นแล้ว

อันหนึ่งเป็นเฮือนแล้ว

พอยเลวลงมาแปงตูบสันนั้น

แม้นว่าจะซื้อม้าควายช้างก็บ่ดีแท้ดาย

ชาติทิโทหลวงแสงใสเฮืองฮุ่ง

บ่ห่อนแปพลิกปิ้นเป็นแก้วหน่วยดาวนั้นดาย
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ข้อห้ามของหญิงมีครรภ์

 เฮือนใดมีหญิงผู้ถือพาคัพภวีก

บ่ควรตกแต่งสร้างบุญกว้างบวชเณร

สร้างกฐินพร้อมสร้างศาลาอัฒจันทร์ใหญ่ก็ดี

พระธรรมห้ามไว้ก็อย่าได้สร้างแปงแท้ดาย

อันหนึ่งสร้างขัวพร้อมให้ลูกบวชเป็นเณรก็ดี

ก็หากในธรรมสอนว่าบ่เป็นนาเจ้า

อันหนึ่งสร้างกระฎีพร้อมอารามพระธาตุใหญ่ก็ดีนั้น

กับทั้งสร้างพระพุทธรูปเจ้าฝูงนี้ว่าบ่เป็นแท้แล้ว

กับทั้งเอาเขาให้เป็นผัวเมียสมสู่กันนั้น

ว่าจะเสียปู่ย่าพร้อมตานายพ่อแม่ขานั้นดาย

อันหนึ่งอย่าได้ซื้อช้างม้าฝูงหมู่งัวควาย

ทั้งหญิงชายอย่าให้เอามาแท้

ฝูงนี้ในธรรมห้ามจะจิบหายทุกสิ่งจิงดาย

ให้พากันจื่อไว้เว้าซู่เมืองนั้นเนอ

อันว่าคำปากพระพุทธเจ้านี้หนักเกิ่งธรณีแท้ดาย

ให้คอยพากันฟังจื่อจิงจำหมั้น

ข้อห้ามของผู้อายุน้อย

 อันหนึ่งใผผู้ยังบุญน้อยบ่ควรสร้างทุงดอกคำเจ้าเอย

กับทั้งฝูงเจดีย์บ่ควรกระทำสร้าง

อันหนึ่งขุดวิดพร้อมสร้างหีบให้เป็นทานก็ดี

บ่แม่นแนวคนฮามสร้างแปงจิงแท้

ก็จะมรณาล้มตายไปบ่หมดชาติ

อายุยังหนุ่มน้อยพระธรรมห้ามอย่าสร้างแปงแท้ดาย

ใผผู้ยังด้นสร้างก็ผิดธรรมสอนโลกจิงดาย

เป็นคองคุรุฮ้ายหนักแท้เกิ่งสะเมรุนั้นแล้ว

ชาติที่เดินไกลหลางนำทางให้ถามต่อไปดาย

อย่าได้วัดชื่อแท้สิคาป่าหั่นเจ้าเฮย

(ธรรมดาสอนโลก	วัดสระทอง	บ้านทัน)

ลักษณะไม้อัปมงคล

 อันหนึ่งเฮาจะฌานตั้งอยู่สันนั้น

เฮาจะเว้าให้แจ้งพระธรรมเจ้าปานแปล

อันว่าไปหาไม้ปลูกเฮือนคองว่าง่ายนั้นลือ
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ไม้บ่เป็นประโยชน์แท้ก็ขวางฮ้ายเกิดโพยแท้แล้ว

 อันหนึ่งคันเอาไม้กลางวัสสาฝนท่อง

 มาสร้างห้องเฮือนเหย้าอยู่บ่ดีแท้ดาย

 นั้นจะจิบหายเสี้ยงของเฮือนทุกสิ่งจิงแล้ว

 หากคอยถ่อยต่ำคล้อยลงแท้ก็บ่เห็นนั้นดาย

 อันหนึ่งไม้เกิดตั้งจูมปลวกเทิงจอมก็ดี

 ใผผู้เอาแปงเฮียนก็บ่ดีจิงแท้

 อันหนึ่งลุกโขไม้จมดินฝังอยู่ก็ดี

 ใผหากเอามาสร้างเหย้าก็ขวางแท้เที่ยงจริง

 อันหนึ่งลุกโขไม้นอนคอนล้มท่าว

ใผเอามาสร้างเหย้าจิบหายเสี้ยงสิ่งของแท้แล้ว

 อันหนึ่งลุกโขไม้อยู่น้ำก็ขวางยิ่งหนักหนา

มันจะเป็นลำงามก็อย่าเอามาสร้าง

 อันว่าไม้ฟ้าผ่านั้นก็ขวางยิ่งแสนถนัดแท้แล้ว

อย่าได้เอามาเป็นเครื่องเฮือนกระทำสร้าง

 อันหนึ่งลุกโขไม้ตายยืนตั้งอยู่ก็ดี

ก็หากขวางยิ่งล้ำคำไฮ้บ่เหือดคีงนั้นแล้ว

 อันหนึ่งไม้ตายแล้วล้มอยู่เป็นขอนก็ดี

อย่าได้เอามาแปงสร้างเฮียนกระทำเหย้า

 อันหนึ่งลุกโขไม้เป็นโกนก็ขวางยิ่งจิงดาย

ธรรมหากไขกล่าวห้ามก็อย่าได้ล่วงคองนั้นเนอ

 อันหนึ่งลุกโขไม้เป็นง่ามหางปลานั้นนา

กับทั้งสุริโยผันผ่าไปก็ขวางแท้

กับทั้งลุกโขไม้เครือเขาเกี้ยวกอดดังนั้น

ก็บ่เป็นที่จั้งเอาแท้สร้างเฮือน

 อันหนึ่งลุกโขไม้ใกล้เสื้อหลักเมือง

ก็บ่ควรไปถางถากฟันเพม้าง

เอามาสร้างเฮือนชานแปงอยู่

มันหากขวางขนาดล้ำคำไข้บ่เหือดคีงแท้ดาย

 อันหนึ่งลุกโขไม้ใกล้หอไฮ่หอนาก็ดี

ก็บ่ควรเอามาสร้างเฮือนแปงเหย้า
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 อันหนึ่งลุกโขไม้สีกันดังอยู่ก็ดี

จะมาทำเครื่องเหย้าอันใดแท้ก็บ่เป็นเจ้าเฮย

แม้นว่าฝูงหมู่ไม้อันเฮากล่าวไขมาดังนี้

จะเอามาทำการอันใดก็บ่เป็นจิงแท้

จะเอาทำกระฎีสร้างอารามหลวงแลผาม(ปะรำ)ใหญ่ก็ดี

ก็จะแพ้ผู้ใหญ่แท้คู่ด้านผู้อยู่ทรง

คันจะแปงขัวให้คนทั้งหลายเทียวไต่ก็ดี

มันจิแพ้พ่อบ้านจิถ่อยหลุ่ยต่ำลงแท้ดาย

ฟังเอาท้อนทั้งหลายเอยจำจื่อเอาเทิน

ฝูงนี้ธรรมหากห้ามเสียแล้วอย่าด้นแท้ดาย

อันว่าไม้สิ่งอื่นนั้นก็ควรอยู่พอประสมแท้ดาย

ไม้หากเอาแปงเฮือนก็หากพอดีฮ้าย

อันนี้มัชฌิมาแท้พออยู่ปานกลางนั้นดาย

อันให้เถิงมหาอุตม์ก็บ่เป็นนาเจ้า

(ธรรมดาสอนโลก	วัดสระทอง	บ้านทัน)

ลักษณะไม้มงคล

อันว่าเคหังห้องอุตมังประเสริฐยิ่งจิงแล้ว

เฮาจะสอนสั่งให้ทั้งหลายแจ้งจื่อเอานั้นเนอ

ลำใดตั้งเหนือดินเพียงฮาบดังนั้น

บ่สูงบ่ต่ำคล้อยไปแท้ฝ่ายใด

ใบมันนั้นบ่คุงเคืองต้นอื่น

ลำปลอดเกลี้ยงงามดั้วดังงา

ชุมหลิงดูแท้คือสมกั้งฮ่ม

ก็บ่มีหง่าก้านตายค้างอยู่แกม

ให้มีมดส้มพร้อมดำแดงทุกสิ่ง

มาอยู่เฮื้อลำนั้นอเนกนอง

มีทั้งนกพร่ำพร้อมมาอยู่นอนคอน

ลำนี้เป็นมุงคุนประเสริฐดีเสาแก้ว

ลำนี้ควรที่เอามาให้เป็นแฮงดี

ขนาดแท้เฮือนแก้วเศรษฐีนั้นแล้ว

อันว่าเสาขวัญให้หาลำอันหนึ่ง

ลำนี้ยากยิ่งแท้นาเจ้าให้คอยเพียรนั้นเทิน

ลำใดตั้งดินสูงพอสน่อยดินนั้น

คอยซูก้ำสูงแท้ที่กลางสูง
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บ่อนต้นไม้อยู่พอประสม

บ่มีลำใดซุนหง่าใบพอต้อง

เป็นลำดั้วสูงไปพ้นเพิ่น

บ่มีใบกิ่งก้านตายแท้ชุ่มเย็น

พอเมื่อลมสงัดแล้วเฮาคอยเยี่ยมเบิ่งอยู่นั้น

๑๑๓

ใบหนึ่งติงอยู่บ่แล้วลำนั้นประเสริฐดีมากแล้ว

ควรที่เอามาให้เป็นเสาขวัญซาซังกันดาย

อันว่าเสาหมู่นั้นตามท้อนแต่ซ่างเอาหั่นท้อน

อันนี้อุตตะมังแท้เป็นเฮือนเศรษฐีใหญ่จิงแล้ว

แสนจะทุกข์ขนาดไฮ้ก็เลยล้ำมังมูนแท้ดาย

อันใดนั้นโดยตนดีชอบให้ทำเที่ยงแท้ตามเจ้าเทศนาเนอ

บัดนี้ยุติกาไว้จักจาบั้นใหม่ก่อนแล้วพระยาทั้งหลายให้จื่อแจ้งจำหมั้นอย่าลืมแท้ดาย

(ธรรมดาสอนโลก	วัดสระทอง	บ้านทัน)

วิถีการเลือกคู่สู่เหย้าเฮือน

อันว่าสัปปุริสาเชื้อแนวคนเมืองลุ่มเฮานี้

จะให้เขาเป็นคู่แก้วกันให้หล่ำดูแท้ดาย

คันว่าปิตาแก้วมาดาพ่อแม่ขานั้น

ยังพร่ำพร้อมทั้งสองข้างก็ควรแท้ แต่งคองแท้แล้ว

ฮีตหากมีสันใดให้กระทำตามทุกสิ่ง

อย่าได้ไลละม้างคองด้ำฮีตผีแท้ดาย

อย่าได้เห็นแก่หน้าอิดูตนลึ่งแก่นนั้นดาย

ให้แม่นใจแม่ด้ำผีเฮือนนั้นก็จิงดีแท้แล้ว

คันว่าเฮ็ดรูปลวงมักง่ายคองผีดังนั้น

บ่ได้มาวาจาต่อเฮาคำแจ้ง

มันจะขวางขาแท้ผัวเมียสมสู่กันดาย

บ่ตายก็เล่าฮ้างทำสร้างก็บ่เฮืองนั้นแล้ว

บ่ดังนั้นจะขวางหมู่งัวควาย

ทั้งปิตามาดาบ่หมั้นยืนเถิงเฒ่า

หากซ่างเป็นการฮ้อนหนาวเย็นเจ็บปวดไปแล้ว

เพิ่นว่าบ่ทำชอบด้ำผีเฮือนนั้นหากซ่างเป็นแท้ดาย

ควรให้เอาตามเฒ่าบูฮานตั้งแต่งมาดาย

คันว่าจะโผดเสี้ยงพายท้ายจิงคอยขึ้นหั้นท้อน

อันหนึ่งหญิงชายนั้นเป็นกำพอยเสียพรากกันนั้น
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พ่อแม่ขามิ่งเมี้ยนตายแท้ดังกัน

อันนี้บ่ควรให้เอากันเป็นคู่พระยาเอย

ซู่คนซ่เู ป็นกำพร้าก็ขวางแท้บ่ดีแท้ดาย

คันว่าขาหากยังลื่นถ้อยจะเอากันบ่อย่าสันนั้น

ให้ลงปลูกตูบตั้งกลางบ้านจิงสู่ขวัญนั้นเทิน

แล้วให้สมมาเจ้าวงศาเฒ่าแก่

ให้พร้อมมังคละแล้วจิงเข้าขึ้นเฮือนนั้นเนอ

คันว่าทำขวัญให้ในเฮือนก็ขวางยิ่งจิงแล้ว

มันจะฮ้อนเผาเชื้องัวควายมิ่งมรณ์ขานั้น

คันบ่เป็นหน่วยแท้ก็ฮ้างเปล่าหนีกันนั้นดาย

ขาจะทำการใดบ่ฮุ่งใสเฮืองได้

อันหนึ่งทางซ้ายนั้นปิตาตายจาก

หญิงผู้นั้นปิตาเฒ่าก็เล่าตาย

ขานี้ก็บ่ควรสมสร้างดอมกันเป็นคู่

จะเดือดร้อนพงศ์เชื้อลูกหลาน

ฝูงหมู่ชาวเมืองพร้อมงัวควายสัตว์สิ่งก็ดี

ฮ้อนเดือดไหม้ซู่อันแท้ก็เพื่อขานั้นแล้ว

อันหนึ่งทางชายนั้นตายเสียตนพ่อ

หญิงผู้นั้นมาดาแก้วก็เล่าตายดังนั้น

ขาหากเอากันแท้คันบ่ตายก็ฮ้างเปล่าจิงแล้ว

ก็บ่ชอบที่ห้องพระธรรมเจ้ากล่าวมา

เกรงจะเสียบุตรีน้อยหญิงชายลูกอ่อน

ขานั้นอันจะทำสืบสร้างเมืองเหย้าก็บ่เฮือง

ซู่คนซ่ทู ุกข์ไฮ้เอากันนับมื้อชั่วไปดาย

เบื้องหนึ่งมีเบื้องหนึ่งไฮ้ปานนั้นก็จิงแคลน

อันนี้ในธรรมเจ้าธรรมดาสอนโลกจิงดาย

พระยาจงจำจื่อไว้เอาท้อนอย่าหลง

(ธรรมดาสอนโลก	วัดสระทอง	บ้านทัน)

การเฮือน การซาน

- ผัวให้มีเมียเป็นคู่กันเนอ

อย่าได้ปะไปฮ้างชาวบ้านเพิ่นสิเตียน

มีเกให้มีกาเป็นคู่กันนั้น

เกลือบ่มีค้างเหย้า

ให้สมสิเปล่าเฮือน

อันนี้ฮีตหากตั้งมาแต่บุพเพ
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คนิงภายหลังก่อเฮือนแปงเหย้า

มีเหล็กให้หาหินไว้ฮองดีนั้น

มีปากฟันบ่พร้อม

แสนสิหย่ำก็บ่ยัง

มีเฮือนแล้วเคหังแปนเปล่า

เฮือนบ่มีพ่อเหย้าใผสิสร้างสืบมูล

(ปู่สอนหลาน	วัดสระทอง	บ้านทัน)

- หญิงใดบริสุทธิ์แท้ แพงตัวเสมอหญิง

บ่ได้ฟูมซากฮ้ายเชิงชู้เสพสม

หากอยู่หากสร้าง ตกแต่งการเฮือน

บ่ได้โทเลคั่วเทียวเฮกลางบ้าน

คันว่ามันจาต้านหวานหูมีม่วน

ฝูงหมู่คนผู้ฮู้เขาย้องว่าดี

ชาติที่อาจารย์เจ้าพลอยหาผู้ประเสริฐดีดาย

บ่ได้เป็นดังชายผู้ฮ้ายบายได้หม่อมือเจ้าเฮย

(ปู่สอนหลาน	วัดสระทอง	บ้านทัน)

- หญิงใดเนาสถานห้องเฮือนตนมีวาดดังนั้น

มันบ่ไปเทียวบ้านแผนหน้าฮอใผ

หญิงนั้นเป็นดังหม้อนิลบาง ทางใกล้เซ็งซาจิงแล้ว

ใผผู้ได้อยู่ซ้อนบ่มีไฮ้เยื้องใด

หากจักขนขวายได้ เป็นดีทุกเยื่อง

นับมื้อใสสิ่งแก้ว บ่มีเศร้าดังทอง

(ปู่สอนหลาน	วัดสระทอง	บ้านทัน)

- หญิงใดทำกระบวนไว้

พอสะงาวห่อนคล่องคือนั้น

มันบ่เฮ็ดลื่นด้ามเหลือล้นแพงพิมพ์

ก็ท่อจิตต่อตั้งหาเวียกการเฮือน

บ่ห่อนไปราวีแก่ใผเฟือนฟื้น

มันบ่โกรธาเคี่ยวผัวขวัญป้อยด่า

หญิงนั้นเทเวศเจ้าเทิงฟ้าซ่อยชู

คันว่าชายใดได้อย่าไลปะปล่อย

หญิงนั้นเป็นดังฝนห่าแก้ว

ลงล้างส่วยเลิงเจ้าเฮย

(ปู่สอนหลาน	วัดสระทอง	บ้านทัน)
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- หญิงใดจงใจเมี้ยนสนิทดีแวนแจบ

ของใดควรประเสริฐแท้ถนอมไว้ที่ดี

มีอันใดไว้แวนดีปัดกวาดที่นั่งไว้แวนเกลี้ยงเปล่าแปน

หญิงนั้นเทวดาเฝ้าแสนองค์ป้องปลูก

ก็จักมีมากล้นลือไฮ้ฮั่งมี

ชายใดได้เทียมขวัญแขนขอด

ก็จักยู้อยู่สร้างเฮือนเหย้าชุ่มเย็นเจ้าเฮย

(สอนหญิง	วัดสระทอง	บ้านทัน)

- ชายใดใจบุญสร้างมหาทานทุกสิ่ง

ศีล ๕ ค้างในเนื้อซู่วัน

แม้นว่าจักทำการสร้างเฮือนกินพอชั่ว

ฝูงหมู่ฮู้ฮีตน้อยชาวบ้านฮ่ำเฮียน

วันยามฮู้คองดีอยู่แต่ง

บ่ให้เคืองเหตุฮ้อนคำแค้นเยื่องใด

(สอนชาย	วัดสระทอง	บ้านทัน)

- ให้น้องเลือกหมู่ไม้ลำดั้วจิงดี

อันนี้พี่ก็บอกให้ฮู้ยังฮ่อมคำคึด

ชาติที่เป็นแนวคนบ่ห่อนเยื้อนหาฮ้าย

(สอนชาย	วัดสระทอง	บ้านทัน)

- ชายใดฮู้ตั้งแต่งข้าว่าการเฮือน

มันกระทำเพียรสานต่าเซอบุงซ้า

หลาไนพร้อมกวักเปือสัพพะสิ่ง

แหแลซ้อนไซซ่อนซูดซวง

สัพพะสรรค์พร้อมลิงลาย

สัพพะสร้างต่างๆ นั้น กระทำสร้างถิ่นสวน

ชายนี้มีใจสงวนสร้าง การเฮือนเถิงขนาด

หญิงใดอยู่ซ้อนคำไฮ้บ่ห่อนมี

(สอนชาย	วัดสระทอง	บ้านทัน)

- ชายใดโถงกินเหล้าเมาเฮฮ้องโฮ่

เพ้งเพ้งฮ้ายเสียงเว้าฮืดฮือ

การเฮือนคร้านเฮนอนบ่หาเมื่อ

ฮุ่งค่ำเช้าเฮเล่นแต่สาว

(สอนชาย	วัดสระทอง	บ้านทัน)
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ตำราสร้างเรือนอีสาน

ฉบับวัดบ้านดอนยม

ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์

การทำกระได

   ถ้าจะทำกระไดขึ้นเรือน

   ถ้ากระไดยาวเท่ากันมิดี

   ยาวนิ้วหนึ่ง  จะตาย

    ๒ นิ้ว  จะมีลูกหลาย

    ๓ นิ้ว  จะมีงัวควายมาก

    ๔ นิ้ว  จะมีเงินทองมาก

    ๕ นิ้ว  จะมีสมบัติมาก

    ๖ นิ้ว  จะจิบหาย

    ยาวกว่านั้นมิดีเลยฯ

การขุดเสาแฮก

 ถ้าผู้ใดขุดเสาแฮกเป็น ๓ เหลี่ยมจะได้โภชนะอาหารทรัพย์จะเกิดทรัพย์สินเงินทอง

 ถ้าขุดเสาเป็น ๔ เหลี่ยมแลกลมมิดี

 ถ้าขุดเสาแฮกพบเงินตกก็ดี ท่านฝังไว้ก็ดี จะเกิดสมบัติดีนัก

 ถ้าพบตะกั่ว จะมีข้าคน

 ถ้าพบมีดพร้าถาดทองจะเกิดทรัพย์ข้าวของท้าวพระยา จะให้ลาภ

 ถ้าพบแฮ่ทรายอยู่เย็นใจ ทองแดงจะเกิดถ้อยความ

 ถ้าพบถ่านไฟจะไข้เจ็บ ถ้าพบหลักตอตาไม้จะจากเจ้าเรือน มิดีแล

การดูแผ่นดินสูง-ต่ำ สำหรับสร้างเรือน

 จักตั้งบ้านที่ใดก็ดี

 ผิแผ่นดินที่ใดสูงหนใต้ ต่ำหนเหนือ ที่นั้นชื่อว่าไชยยะเตชะดีฯ

 ผิสูงหนวันตก ต่ำหนวันออก ที่นั้นชื่อว่ายัสสะมารณาแลฯ

 ผิสูงพายัพ ต่ำทักขิน ที่นั้นชื่อว่าสังขาแลฯ

 ผิสูงบัวรัพพา ต่ำปัสสิม ที่นั้นชื่อว่าอายุรัสสมารณาแลฯ

 ผิสูงอีสาน ต่ำหรดี ชื่อว่ายัสสีนี้อยู่บ่ดีแล

 ผิสูงอาคเนย์ ต่ำพายัพ ชื่อว่าเตโชบ้านเมืองนั้นบ่ดี จักเป็นพยาธิฮ้อนใจ ไฟจักไหม้แล้วฯ
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ทิศของสระน้ำ

 ผิบ้านมีน้ำบ่น้ำสระ

 อยู่ก้ำวันอาคเนย์ บ้านนั้นย่อมผิดกัน แมนว่าคนเรือนเดียวก็ผิดกันบ่ดีแล

 อยู่ก้ำทักขินแลหรดีย่อม มีสุขสำราญเป็นดังได้กินน้ำอากาศนั้นแลฯ

 อยู่ก้ำปัสสิม คนจักเจ็บบ่ดีแลฯอยู่หนเหนือเลี้ยงสัตว์ ๔ ตีน ๒ ตีนบ่ดีแลฯ

ลักษณะจอมปลวก

 ผิว่าจอมปลวกใกล้บ้านใกล้เรือนก็ดี

 อยู่หนอาคเนย์ ไฟจักไหม้บ่ดีแลฯ

 อยู่ก้ำทักขิน จักเสียของท่านจักผู้ติบ่ดีแลฯ

 อยู่ก้ำเบื้องหรดี มักเป็นความแลฯ

 อยู่ปัสสิม ลูกหลานหลายดีแลฯ

 อยู่พายัพ ดีแลฯ

 อยู่อุดร ท่านมักให้ของบ่ขาดแลฯ

 อยู่อีสาน ท้าวพระยาจักให้เป็นใหญ่ดีแลฯ

 อยู่บัวรัพพา มีอายุหมั้นยืน มีเตชะอานุภาพดีนักแลฯ

 ผิว่าไว้เรือนก้ำวันออกหลายมีเตชะอานุภาพแลฯ ไว้หนวันตกหลายมีอายุยืนแลฯ ไว้ก้ำเหนือหลายมี 

ข้าวของมากแลฯไว้ก้ำใต้ หลายมีอายุสั้นแลฯ

ลักษณะแอก ๕ ประการ (การไม่เป็นมงคล)

 อันว่าแอกนั้นมี ๕ ประการแลฯ ไม้ต้นใดใกล้บ้านใกล้เรือนเป็น

 ฮูปคน

 ฮูปราหู

 ฮูปจีแข้

 ฮูปนาค

 ฮูปวอก   บ่ดีแล ฯ

สถ
าบ
ันวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธร
รม
อีส
าน



119

ลักษณะกระแส ๙ ประการ (การไม่เป็นมงคล)

 อันว่ากระแสนั้นมี ๙ ประการ คือว่า

 แปงเรือนที่สุดบ้านบ่ดีแลฯ

 หนทางหลวงผ่ากลางบ้านบ่ดีแลฯ

 บ้านเดียวเรือน ๒ หลังมายกันบ่ดีแลฯ

 เรือนหลังใหญ่ให้เป็นเรือนหลังน้อยบ่ดีแลฯ

 เรือนสูงตัดให้ต่ำบ่ดีแลฯ

 ต่าวปลายขื่อปลายแปบ่ดีแลฯ

 ขื่อใหญ่กว่าเสาบ่ดีแลฯ

 เอาปลายเสาลงลุ่มบ่ดีแลฯ

 สัพพก้ำถันมาฮอมนั้นคือว่าอยู่ที่น้ำไหลมานั้น ๑ สายน้ำให้ถั่งเพียงเรือนนั้น ๑ ฯ แปวห้วยกุดสายฮ่อง 

ไหลถั่งเรือนบ่ดีแล

ลักษณะการแปงทวาร (แปงประตู) (การไม่เป็นมงคล)

 แปงทวารนั้นมี ๔ ประการ

 แปงปักตูเรือนใหญ่ ๑ แล

 ปักตูบ้านแล ปักตูเรือนเพียงกันบ่ดีแล

 นอนเพียงคีไฟบ่ดีแล

 ต้นไม้รูปบิ้งอยู่ห้องเรือนบ่ดีแลฯ

ลักษณะลาภมนตร์ ๒ ประการ (การไม่เป็นมงคล)

 ลาภมนตร์นั้นมี ๒ ประการคือว่า

 เรือนหาว เรือนดอกเอาไม้ค้ำบ่ดีแลฯ

 ปล้ำไม้ทับเรือนบ่ดีแลฯ

ลักษณะถมสมุทร ๓ ประการ (การไม่เป็นมงคล)
 ถมสมุทรมี๓ ประการคือว่า

 ถมห้วยถมฮ่อง

 ถมส้าง

 ถมน้ำสระน้ำบ่อแล้วจิงปลูกเรือนกอมบ่ดีแลฯ

 เหตุว่าอยู่ใกล้แก้วทั้ง ๓ ดีแลฯ อยู่ที่เทวดาบ่ดีแลสถ
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ลักษณะขุดธรณี ๑ ประการ  (การไม่เป็นมงคล)

 อันว่าขุดธรณีนั้นมี ๑ ประการคือว่า

 ขุดคันนาปลูกเรือนบ่ดีแล ฯ

ลักษณะติโภ ๒ ประการ   (การไม่เป็นมงคล)

 ติโภนั้นมี ๒ ประการคือว่า

 ผูกโคมในบ้านแขวนในบ้านบ่ดีแลฯ

 กัตโกทุมมานั้นไม่ให้แปงธุงแขวนใกล้เรือนบ่ดีแลฯ

ลักษณะลาลักลำ  (การไม่เป็นมงคล)

 อันว่าลาลักลำนั้น

 เอาเรือนดีแลกกันบ่ดีแลฯ

 อันว่าปเทวาเถโรนั้น

 เรือนเก่าแปงเกยออกใหม่เอาบ่ดีแลฯ

ลักษณะสัพพะของเก่ามาโฮม

 อันว่าสัพพของเก่ามาโฮมนั้นคือว่า

 เรือนหลายหลังมาเฮ็ดเดียวบ่ดีแล

 อันว่าวันตาแรกลำนั้นคือว่า

 เรือนหลัง ๑ อยู่หัวบ้านก้ำหนึ่งหลังหนึ่งอยู่บ้านก้ำหนึ่งแลกกันบ่ดีแลฯ

การพิจารณาเลือกเสาขวัญ

 ผิว่าจักเอาเสาขวัญให้พิจารณาดูไม้ต้นใดเป็น

 ฮูปวอก

 ฮูปแขนกันแล

 ฮูปอาวุธทั้งหลาย

 ฮูปหนทาง อย่าเอา บ่ดีแล

 ผิไม้ต้นใดเป็น

 ฮูปหงส์

 ฮูปเดือน

 ฮูปงัว    ดีนักแลฯ
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การพิจารณาเลือกเสาแฮก

 ผิจักเอาเสาแฮก

 ให้เอาลำงามส้วยปลาย ไม้ต้นนั้นชื่อว่าไชยยะวุฒิแล

 ลำใดกกใหญ่ปลายใหญ่ ทำกลางน้อย อย่าเอา บ่ดีแลฯ

 ลำใดกกน้อยปลายน้อย ทำกลางใหญ่ ชื่อว่ากาลกิณี ไม้บ่ดีฯ

 จักเอาให้เอาลำงามมียอด ทำกลางดีนักแลฯ

การตัดเสาแฮก ลักษณะตาไม้

 ถ้าจักตัดเสาแฮกให้เอาเผียกแทก ทำแต่กกเท่าปลาย จิงมาหีกเป็น ๑๐ ส่วนเทิน

 ส่วนหนึ่งท้าวพญามักแล

 ส่วนถ้วน ๒  มีตาดีประกอบด้วยมิตรสหายแล

 ส่วนถ้วน ๓  มีตาจักได้โภชนะอาหารมากนักแลฯ

 ส่วนถ้วน ๔  มีตาจักไข้เจ็บบ่ดีแลฯ

 ส่วนถ้วน ๕  มีตาฟ้าจักผ่าบ่ดีแลฯ

 ส่วนถ้วน ๖  มีตาจักได้งัวควายช้างม้าแลฯ

 ส่วนถ้วน ๗  มีตาท้าวพระยาจักฮักแลฯ

 ส่วนถ้วน ๘  มีตาจักเสียข้าวของบ่ดีฯ

 ส่วนถ้วน ๙  มีตาจักได้พรากจากที่ฮักบ่ดีแลฯ

 ส่วนถ้วน ๑๐ มีตาจักได้ไฮ่นาฮั้วสวนแลฯ

ลักษณะตาไม้อีกนัยหนึ่ง

 นัย ๑ ว่าเสาแฮกมีตา ๑๒ ตา ๓ ตา ๖ ตา ๙ ตา ๑๐ ตา ดี

มากกว่า ๑๐ ตาแล ๕ ตา ๗ ตา ๘ ตา บ่ดีฯ

การคำนวณความยาวเสา

 นัยหนึ่ง ให้ได้ล่วงปิงขึ้นล่วงกกเสาดีแล

 ผิว่าจักปักดวดแล สิปีนแทกแต่ตีนเสาได้ค่า ได้จิงได้เอาด้านนั้นแทกกกเสาตามโสกอันนี้ว่า

 “สุกโข โจโร สิทธิลาโภ มัจจุ”ฯ

 ดังนี้เท่าสูตรจิงสิ่วปิงปักดวดเทินฯ ผิว่าปักดวดได้ สุกโข สิทธิลาโภ ดี ได้ โจโร มัจจุ บ่ดี แลฯ

 ผิว่าเรือนท้าวพญาแต่ตีนเสาขึ้นจุปิงยาวค่าใดไว้ดวดยาวศอก ๑ ดีแลฯ

 ผิว่าเรือนชาวเมืองลุ่มยาวกว่าดวดคืบ ๑ ดีแล
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ลักษณะขื่อ แป

 ผิว่าลักขณะขื่อแป ขื่อ ๗ ศอก แป ๑๒ ศอก ชื่อว่าพระหุทโญแล

 ขื่อ ๘ ศอก แป ๑๓ ศอกดีแล ขื่อ ๑๒ ศอก แป ๓๗ ศอกก็ดี ๔๐ ศอกชื่อว่าสีหรักขาท้าวพระยาอยู่ดี 

 มีไชสำนักแล

 ขื่อ ๒ วา แป ๔ วาศอก บ่ดีแลฯ ขื่อ ๓ ศอก แป ๙ ศอก ชื่อว่าสีหารักแลฯ

 ขื่อ ๒ วาศอก แป ๔ วา ๓ ศอก ชื่อว่าคชรักษ์ดีแลฯ

 ขื่อ ๒ วาคืบ แป ๕ วาคืบ ชื่อว่าอุสสะภรักษ์พ่อค้าพ่อนา อยู่ดีแลฯ

 ขื่อ ๒ วา แป ๖ วา ๓ ศอก ขื่อ ๓ วาคืบ แลฯ

 ขื่อ ๗ วา ๓ ศอกคืบ ชื่อว่าคชรักษ์ สมณพราหมณ์ อยู่ดีแลฯ

คาถาทำน้ำมนตร์รดเสา

 “วะระขานะพุทโธโสภะคะวา” ดังนี้คาถามนตร์น้ำหดเสาเรือนแลฯ

การขนครัวขึ้นเรือน

 เดือนเจียง ออก ๒ ค่ำ  แรม ๒ ค่ำ  วันใดก็ดี อย่าขนครัวขึ้นเรือนบ่ดีแลฯ

 เดือน ยี่  ออก ๓ ค่ำ  แรม ๓ ค่ำ  อย่าขึ้นครัวขึ้นเฮือนจักตายบ่ดีฯ

 เดือน ๓  ออก ๘ ค่ำ  แรม ๘ ค่ำ  อย่าขนครัวขึ้นเรือนเพ็งจักตายแลฯ

 เดือน ๔  ออก ๖ ค่ำ  แรม ๖ ค่ำ  บ่ดีจักตายแลฯ

 เดือน ๕  ออก ๔ ค่ำ  แรม ๔ ค่ำ  บ่ดีจักตายแลฯ

 เดือน ๖  ออก ๔ ค่ำ  แรม ๔ ค่ำ  อย่าขนครัวขึ้นเรือน จักเป็นพยาธิไข้ป่วยแลฯฯ

 เดือน ๔  ออก ๕ ค่ำ  แรม ๕ ค่ำ  อย่าขึ้นเรือน ดีก่อนฮ้ายลุนเถิง ๒ ปีจักตายแลฯ

 เดือน ๘  ออก ๘ ค่ำ  แรม ๘ ค่ำ  บ่ควรเอาครัวขึ้นเรือน ขึ้นเถิง ๓ ปีป่วยไข้ ๓ คนตายผู้ ๑ แลฯ

 เดือน ๘  ออก ๒ ค่ำ  แรม ๒ ค่ำ  ขึ้นเรือนจักตายผู้ ๑ แล ฯ

 เดือน ๑๐ แรม ๒ ค่ำ  ขึ้นเรือนจักตายผู้ ๑ บ่ดีแลฯ

 เดือน ๑๑ ออก ๒ ค่ำ  แรม ๒ ค่ำ  ขึ้นเรือนตาย ๒ คน ทุกข์บ่มั้วแลฯ

 เดือน ๑๒ ออก ๑๒ ค่ำ แรม ๑๒ ค่ำ  อย่าขนครัวขึ้นเรือน จักเป็นโพยภัยอันตรายน้ำตาบ่เหือดหน้า 

 แล

ลักษณะการปลูกเรือนที่เป็นมงคล

 สิทธิการิยะจักกล่าวลักขณะแห่งปลูกเรือนอันจักให้เป็นมุงคุลแลวุฒิไว้ให้ฮู้ตายใผจักกระทำนำได้แลฯสถ
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เดือนที่เหมาะ ไม่เหมาะ ตัดไม้ทำเรือน

 ผิว่าจักหาเอาไม้เรือนให้ดีให้เอาแต่ในเดือนเจียง เดือนยี่ เดือน ๓ เดือน ๔ เทินฯ

 ตั้งแต่เดือน ๕ เดือน ๖ เดือน ๗ เดือน ๘ เดือน ๙ เดือน ๑๐ เดือน ๑๑ เดือน ๑๒ แต่ ๘ เดือนนี้ไม้

 ทั้งหลายป่วยเสีย บ่ดีแลฯ

 ทิศที่เหมาะ ไม่เหมาะ ตัดไม้ทำเรือน

 ผิว่าเอาไม้เบื้อง

 บัวรัพพา(บูรพา) อยู่ดี

 เบื้องอาคเนย์ ได้สัตว์ ๔ ตีน

 ทักขิน จักได้กินอาหาร

 หรดี โจรจักลักของ บ่ดี

 ปัสสิม(ปัจฉิม) จักได้นาง

 พายยัพ(พายัพ) จักได้ของดี

 อุดร จักได้งัวควายดี

 อีสาน พระยาย้องยอดีแลฯ

เดือนที่เหมาะ ไม่เหมาะ เอาเสาแฮกเสาขวัญ

 ถ้าจักเอาเสาแฮกเสาขวัญให้เป็นมุงคุนอยู่ดีมีสุข ให้ในเดือนเจียง เดือนยี่ ออกใหม่นั้นเทิน อยู่ดีมี

 ลาภซะการแล เดือนแรมอย่าเอาไม้เรือนเทิน บ่ดีแลฯ

ลักษณะไม้ที่ทำเสาแฮกเสาขวัญ

 ไม้ต้นใดเป็นหง่าดก ใบหนาปลอดดี จิงเอาเป็นเสาแรกเสาขวัญเทิน วุฒิสวัสดีแลฯ เมื่อจักปัก(ตัด)  

ไม้หัวทีนั้น ให้แต่งขันข้าวตอกดอกไม้ขาว ขัน ๕ บูชาเทวดา ไต้เทียนแล้วอ่วายหน้าเมื่อตาวันออก แล้วจิงอ่าน 

คาถาอันนี้ ๓ ที ว่าดังนี้

	 “โฮมไม้โซนเปลือกหนา	 จักเมือฟ้าเรือนท้าวตื่น	 จักปลูกเรือนหมื่นห้องแลแสนเสาซู่ห้องซู่ซีนอน 

ซู่ห้องคนเฝ้ากกมันจักเฮ็ดคอกควายปลายมันจักเฮ็ดคอกไก่ทำกลางมันจักไวไว้เฮ็ดไท้คำดีเยือกว่าดังนี้ 

แล้ว”

 จิงว่าดังนี้ “โอน้อไม้ลำนี้สังมางามยอดยิ่งเดน้อ	 หง่าหนึ่งนั้นคือดังฮังกา	 หง่าตากนั้นคือดังฮังหงส์ 

หง่าเนิงนั้นถงเงินคำเพิ่นแลนมาห้อย	หง่าซันนั้นเพิ่นขายข้อยแลนมาโฮม	คือซิอยู่วุฒิเดน้อ”

 ให้เอาขวานสับคาไว้ ออกมาทักว่า “โอน้อไม้นี้สังมางามยอดยิ่งเดน้อ	 กูอยากได้ไปเฮ็ดเสาเรือน 

พระนางน้องนอนชมหมื่นห้อง	พระนางน้องคือสินอนอยู่วุฒิสวัสดี	มีฤทธียืนยาวหมั้นแก่นเดน้อ”

 ว่าดังนี้แล้วจิงบักให้หักเทินปลายไม้
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 เมื่อหักให้ปิ่นไปเบื้องตาวันออกดีแล

 ล้มไปเบื้องอาคเนย์จักเสียของ สัตว์ ๔ ตีน ๒ ตีนแล

 ล้มไปเบื้องทักขินจักได้กินอาหารดีแล

 ล้มไปหรดีบ่ดีแล

 ล้มไปปัสสิมบ่ดีแล

 ล้มไปพายัพบ่ดีแล

 ล้มไปอุดรแลอีสานเพิ่นชังแล

ลักษณะดวด แป

 ผิว่าดวดจมลงในขื่อบ่ดี

 ผิออกพ้นแปนิ้วมือ ๑ ลูกจักตายออก

 พ้นแป ๒ นิ้ว มีช้างม้างัวควายแพ้ดี

 ๔ นิ้วคำจำเริญสมบัติข้าวของ

 พ้น ๕ นิ้ว สิทธิดี นักแล

ลักษณะดวด แป (ฉบับ ๑)

 เอาขื่อแทกแปไปได้

 ๓ ชั่วกำมือพ่อค้าอยู่ดี

 ๒ กำมือคนขออยู่ดี

 ปลาย ๓ กำมือท้าวพญาอยู่ดี

 ปลาย ๔ กำมือนายพรานอยู่ดี

 ปลาย ๕ กำมือไพร่นายเศรษฐีอยู่ดี

 ปลาย ๖ กำมืออามาตย์อยู่ดี

 ปลาย ๗ กำมือเสนาอยู่ดี

 ปลาย ๘ กำมือบ่ควรอยู่จักคนล้ำกว่านั้นดีแลฯ

ลักษณะการเริ่มปลูกบ้าน

 ผิว่าจักหาบ่อน

 อย่าปลูกทางคบกัน ๑

 อย่าปลูกกอม(กวม)กันอย่าขุดลง ๑

 อย่ากอมตอไม้ใหญ่ ๑

 อย่าให้ไม้ใหญ่หนีบ ๑

 อย่าแลอย่าปลูกค่อมบ่อนสัตว์ตาย ๑
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การเขิง(การใช้เชือกขึง)เรือน

 นัยยะ ๑ ให้ดูลักขณะเทิน ถ้าเขิงเรือนในที่ใดให้บัดแผ้วแต่งขันข้าวตอกดอกไม้ไว้ทางกลางแล้วจิงเขิง 

 เรือนเทิน

 ผิเขิงเรือนเอาเชือกเขียวเขิงเจ้าเรือนตาย

 เชือกขาวจักอยู่ดี

 เชือกแดงไฟจักไหม้

 เครือเขาเขิงเจ้าเรือนอยู่จักตาย บ่ดีแลฯ

เดือนสำหรับปลูกเรือน

 เดือนเจียง นาคนอนหลับ  ปลูกเรือนอยู่จักตายแลฯ

 เดือน ยี่ นาคนอนตื่นแล้ว  ปลูกเรือนอยู่ดีมีลาภภาสุขต่อเท้าแล

 เดือน ๓ นาคคืนมาอยู่แล้ว  ปลูกเรือนอยู่ฮ้อนใจ ไฟจักไหม้แล

 เดือน ๔ นาคคืนมาอยู่แล้ว  ปลูกเรือนอยู่ดีเป็นมงคละแลฯ

 เดือน ๕ นาคตายหนีครุฑ  ปลูกเรือนอยู่ฮ้อนใจบ่ดีแล

 เดือน ๖ นาคตายกายหนีครุฑบ่ดีแล เดือนนาคก็ตายหนี ปลูกเรือนอยู่บ่ดีจักพรากจากเสียของบ่ฮู้ 

 แล้วแล

 เดือน ๙  นาคประดับตน ปลูกเรือนมีข้าวของกินบ่ฮู้หมดแล

 เดือน ๑๐ นาคถอดเครื่องประดับเสีย ปลูกเรือนอยู่เข็ญใจเสียคนเรือนแลฯ เดือนใดก็ดีแล

เดือนสำหรับปลูกเรือน (อีกฉบับ)

 ปลูกเรือนเดือน ๕ ฮ้อนใจ ฯ

 ปลูกเรือนเดือน ๖ อยู่ดีแลฯ

 เดือน ๗  จักตายแลฯ

 เดือน ๘  จักเสียของแลฯ

 เดือน ๙  จักเป็นดีแลฯ

 เดือน ๑๐  จักเป็นพยาธิแลฯ

 เดือน ๑๑  จักผิด เถียงกันแลฯ

 เดือน ๑๒  จักเป็นดีมีสุขแลฯ

 เดือน เจียง อยู่กินดีแลฯ

 เดือน ยี่  อยู่สุขดีแลฯ

 เดือน ๓  จักเสียของแลฯ

 เดือน ๔  ดีแลฯ
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ข้างขึ้น-ข้างแรมสำหรับปลูกเรือน

 ออก ค่ำ ๑  แรม ๑ ค่ำ  ปลูกเรือนมีข้าวของเพิงใจ

 ออก ๒ ค่ำ  แรม ๒ ค่ำ  ปลูกเรือนทุกข์โศกบ่ดี

 ออก ๓ ค่ำ  แรม ๓ ค่ำ  มีลาภ

 ออก ๔ ค่ำ  แรม ๔ ค่ำ  ปลูกเรือนมีสุกแล

 ออก ๕ ค่ำ  แรม ๕ ค่ำ  ปลูกเรือนเป็นทุกข์โศกเพราะยิ่ง

 ออก ๖ ค่ำ  แรม ๖ ค่ำ  ปลูกเรือนอยู่เย็นใจดี

 ออก ๗ ค่ำ  แรม ๗ ค่ำ  ปลูกเรือนดีมีลาภ

 ออก ๘ ค่ำ  แรม ๘ ค่ำ  ปลูกเรือนทุกข์โศกแล ฯ

 ออก ๙ ค่ำ  แรม ๙ ค่ำ  ปลูกเรือนอยู่ดีมีลาภ

 ออก ๑๐  แรม ๑๐ ค่ำ  ปลูกเรือนจักเป็นอนตายบ่ดีแลฯ

 ออก ๑๑ ค่ำ  แรม ๑๑ ค่ำ  ถ่อยสมบัติ

 ออก ๑๒ ค่ำ  แรม ๑๒ ค่ำ  ปลูกเรือนดีมีลาภ

 ออก ๑๓ ค่ำ  แรม ๑๓ ค่ำ  ปลูกเรือนอยู่ดีสันเพิงใจแลฯ

 ออก ๑๔ ค่ำ  แรม ๑๔ ค่ำ  ปลูกเรือนอยู่บ่ดีแลฯ

 ออก ๑๕ ค่ำ  แรม ๑๕ ค่ำ  ปลูกเรือนอยู่บ่ดี ฟ้าจักผ่า ไฟจักไหม้แล

วันสำหรับปลูกเรือน

 ปลูกวัน ๑  จิบหายไฟจักไหม้แลฯ

 ปลูกวัน ๒  ฮ้อนใจไข้หนาว

 ปลูกวัน ๓  ไฟจักไหม้แลฯ

 ปลูกเรือนวัน ๔ จักฮ้อนใจแลฯ

 ปลูกวัน ๕  อยู่เย็นใจมีสุขแลฯ

 ปลูกวัน ๖  อยู่เย็นใจนาก(นัก)แล

 ปลูกวัน ๗  ย่อมได้ข้าวของนักแล

วันสำหรับปลูกเรือน (อีกฉบับ)

 ปลูกวัน ๑ ท่านทำร้ายบ่ดี

 ปลูกวัน ๒ ได้ ๒ เดือนจักเป็นทุกข์ ภายลุนจักได้ของดีฯ

 วัน ๓ เพ็งไฟไหม้ อยู่ได้ ๓ เดือนจักได้ข้าวของมากฯ

 ปลูกวัน ๔ อยู่ขินใจ ได้ ๔ เดือนจักป่วายไข้เจ็บบ่ดีฯ

 วัน ๕ อยู่ได้เดือน ๑ จักได้ของเพิงใจดี

 วัน ๖ อยู่ดีมีสุขแลฯ

 วัน ๗ อยู่ได้ยืนสำบายแลฯ
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พิธีกรรมสำหรับปลูกเรือน

 จกัปลกูเรอืนทีใ่ดกด็ใีหแ้ตง่เขา้นำ้โภชนะทัง้หลาย หมาก ๓ เลยีน เทยีน ๓ เหลม้ ขา้วตอกดอกไมบ้ชูาแกว้ 

ทั้ง ๓ คือว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เจ้า แล้วเล่าให้แต่งบูชาภิสสนุกัน(พระวิษณุกรรม, พระวิสุกรรม)  

แลเทวดาแลอันแลฯ ขันข้าวน้ำโภชนะอาหาร ก้วาย อ้อยหมากพลูทุกประการหมาก ๑๒ เลียนเทียน ๑๒ เหล้ม 

น้ำเต้าหน่วย ๑ ถ้วยใบ ๑ ไหน้ำอันหนึ่ง เอากองใบคูน ยอ หดกกเสาซู่อัน แล้วให้เอาฝ้ายขาวเวียน แล้วสูตร 

มงคลมุงคุนแล้วจิงอ่านมนตร์อันนี้ว่า

 “นะโม	พุทธัสสะ	นะโม	ธัมมัสสะ	สังฆัสสะ	สัพพะสิทธิการัสสะ	อิทะถาเนสะระหะคะณะ	ปะริวารา	 

พะญาอะคัจฉันตุ	 อิมัง	 บูชาะสระการัง	 ปะฏิคันหาตุ	 อิมัง	 อาชะนาหะรัง	 ปะริกุญญันตุ	 สุวัณณังมะโน	 

หะเลนิขิปปะยันตุ	 นะโม	 พุทธัสสะ	 นะโม	 ธัมมัสสะ	 นะโม	 สังฆัสสะ	 เสยยะถิทัง	 หุลุๆ	 สะวาหายะ	 เตสัง	 

บุชานุภาเวนะ	มะเตเชนะ	กาเรนะ	จะ	สัพเพ	สัตตุพะยัง	โลโค	วินาสสันตุ	ภาเสสะ	โตโยเภยยะ	อะภิเสภัยยะ	 

อะนาคตา	ปัจจุปันนา	ภัยยะวินาสันตุ	อะภะเสสะโต	สุปปัญจะนา	สัมปันโน	สาลีนัง	โภชนังวะลัง	สุคันธัสสะ	 

สัมปันนัง	สัมพุทธัสสะ	ทะทามิหา	สุปปะพะญะนัง	สาลีนัง	 โภชนะนัง	 เอกาทัสสะนะราชัสสะ	ภิสสะนุสสะ	 

ทะทาหัง”ฯ อ่านอาคมอันนี้บูชาปลูกเรือนทั้งหลายแลฯ	 “เย	 ปุคคะลา	 เย	 สุปปะยุตตา	 มะนัสสะทะหิ”ฯ  

อันนี้มนตร์น้ำใส่กกเสาดีแลฯ

วันและทิศในการขุดเสา

 ผิว่าปลูกเรือน

 วัน ๑ จักขุดเสาให้ขุดเสาปัสสิมก่อน

 ปลูกวัน ๒  ให้ขุดเสาอุดรก่อน

 ปลูกวัน ๓  ให้ขุดเสาบัวระพาก่อน

 ปลูกวัน ๔  ให้ขุดเสาหรดีก่อน

 ปลูกวัน ๕  ให้ขุดเสาทักขินก่อน

 ปลูกวัน ๖  ให้ขุดเสาอีสานก่อน

 ปลูกวัน ๗  ให้ขุดเสาอาคเนย์ก่อน ดีแลฯ

ความลึกของหลุมเสา

 เมื่อขุดเสาเลิก ๒ ศอก ปลายนิ้วมือ ขวางก็ดี ปลาย ๔ นิ้วก็ดี อยู่ดี

 เรือนท้าวพญา เลิกเพียงปาก

 เรือนไฟน้อยเพียงท้องน้อยดีแลฯ

 เพียงสายบือ เจ้าเรือนอยู่ดี

 เลิกกว่านั้นจักเสียของ

 ตื้นกว่านั้นจักเสียของบ่ดีแล
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ลางบอกเหตุช่วงขุดหลุมเสา

 เมื่อจักขุดเสานั้น

 เห็นท่านเอาเงือกมากลาย เจ้าเรือนจักได้เงินคำดี

 ผิว่าเห็นท่านฝูงอื่นเอาไฟกลายมานั้น เจ้าเรือนจักเจ็บไข้บ่ดี

 ผิว่าเห็นบ่าวมาหาเรากลายไปก็ดี ได้ยินเสียงขับก็ดี เสียงเป่าปี่เสียก็ดี เจ้าเรือนจักอยู่ดีมีสุขลูกหลาน 

 หลายมีสุกขาสวัสดีทุกเมื่อทุกยามแลฯ

   แฮกขุดเสาปลูกก็ดี เมื่อขึ้นก็ดี หากได้ยินเสียงปี่แคนนั้นดีนักแลฯ

 ผิว่าเห็นท่านนุ่งเสื้อผ้าแดงแล ถือดอกไม้แดงมากลายนั้นไฟจักไหม้ เจ้าเรือนจักตายบ่ดีฯ

 ผิว่าเห็นท่านอาบน้ำมากลายฯ ผิว่าเห็นท่านเอาหมากดังลูกไม้หัวมันมาหา เจ้าเรือนดีนักฯ

 ผิว่าเห็นท่านเอาเต่าแลนมาหานั้น จักได้ข้อยหญิงชายดีแลฯ

คาถาสำหรับยอเสา

 จักปลูกเรือนเป็นมงคล เมื่อยอเสาให้สูตรคาถาว่า

	 “อุฏฐาหิ	เทวะตา	พรหมา	อนัตตา	นุนรายิ	เทวะ	ลังกาละสา	นิรันตะรัง	สัพพะ	ลาพัง	ภะวิสสะเร”ฯ  

 ดังนี้

 มนตร์ ๓ ทีแล้วยอเสาแฮกค่อยวางลงให้ปลายเสาแฮกซายก้ำอีสานก็ดีทักขินก็ดีวางไว้แล้วปลูกเสา 

 ขึ้นเทิน๚๛

ทิศปลายเสา

 ปลูกเรือนให้ปิ่นปลายเสาไปเบื้องเหนือดีมีลาภแลฯ

 ปิ่นปลายไปอีสานจักได้ข้าวของมากนักแลฯ

ดูความสูงของเสา

 ผิว่าปลูกขึ้นแล้ว ผิว่าเสาแรกสูงกว่าเพิ่นให้ยอเสาอื่นหาแวนดี

 ผิว่าต่ำกว่าเพิ่นได้ยอขึ้นหา บ่ซู่ดี

 ผิว่าให้ดีแท้อย่ายอเสาแฮกขึ้นแวนดีแลฯคนปลูกแล้วให้ขึ้นดูเสาก้ำทักขินยังสูงดีฯ

 ผิว่าขึ้นเรือนให้กลองกลางเสียนแวนดีจำสมบัตติข้าวของแลฯ

 ผิว่าต่ำใต้ สูงเหนือฮ้อนใจ เป็นความฯ

 สูงก้ำตาวันออกต่ำตาวันตก จักได้พี่น้องภายลุนจิบหาย

 ต่ำเหนือสูงใต้บ่ดีแลฯ
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ดูความเอียงของเสา

 ผิว่าปลูกเสาแฮกให้ดูเสา

ซ้าย(ซ่าย, เอียง) เมื่อตาวันตก เจ้าเรือนจักตาย

ซ้ายเมื่อวันออก แม่เรือนจักตาย

ซ้ายเมื่ออุดร คนในเรือนจักผิดกันบ่ดี

ซ้ายเมื่ออีสาน ท้าวพญาจักให้ลาภกุนา(กรุณา) เจ้าเรือนแลฯ

ซ้ายเมื่อก้ำทักขิน อยู่ดีมีไชยชนะแพ้ข้าเศิกศัตรูแลฯ

การทำประตูเรือน

 ผิว่าจักแปงปักตูเรือนกว้าง ๓ ฝาตีน ปลาย ๒ นิ้ว อยู่สวัสสดีแลฯ

 ปักตูกะดี(กุฎี) วิหาร ๕ ฝาตีน ดีนักแลฯ

 ปักตูท้าวพญา ๖ ฝาตีน แพ้ข้าเศิกแลฯ

การพาดบันได

 ผิว่าก่ายคันไดหนวันออก ให้เอาไพร่เจ้าขึ้นก่อนดีฯ

 ก่ายหนอีสาน เอาอันขาวขึ้นก่อน คือว่า เงิน ข้าวสาร ผ้าขาวขึ้นก่อนดีแลฯ ให้เอาเหล็กงาช้าง

 แลหญ้าแพด รองภายนอกดีนัก แมนว่าทุกข์ก็สุขแลฯ

การนอนเรือนใหม่

 ผิว่าเมื่อนอนเรือนใหม่ให้ปิ่นหน้าไปก้ำวันออกดี ผู้ชายให้นอนก้ำขวาดี แม่เรือนให้นอนก้ำซ้ายดี เมื่อ 

 กินข้าวให้หน้าเมื่อวันออกมีอายุหมั้นยืนแลฯ

 ผิว่าอ่วยหน้าไปหนใต้มีข้าวของมากแลฯ

 ผิว่าอ่วยหน้าไปหนตาวันตกมียศศักดิ์แลฯ

 อ่วยหน้าไปเหนือบ่ดีแลฯ

 ผิว่านอนปิ่นหัวไปบัวรัพพามีผลาแล

 ปิ่นหัวไปทักขินดีมีอายุยืนแล้ว

 นอนปิ่นหัวไปหนปัสสิมบ่ดีแลฯ

 ปิ่นหัวไปอุดรบ่ดีแลฯ

การคัดเลือกไม้สำหรับทำแม่คีไฟ

 ผิว่าจักเอาไม้คีไฟให้เอาไม้ดู่(ประดู่)เป็นแม่คีไฟ นึ่งข้าวกินอยู่ดีแลฯ

 ไม้เปือยเป็นไม้คีไฟ มักต้องถืกไข้นึ่งข้าวบูชาผีแล

 ไม้จิกไม้ฮัง(รัง) แก่นหมั้นนึ่งข้าวเพื่อคนหลาย

 ไม้ทั้งมวลฝูงนี้ดีแลฯ อันอื่นครัวไม้ทั้งหลายอันว่ามานี้บ่ควรเอาสักอันแลฯ
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ทิศในการตั้งประตูบ้าน

 ผิว่าจักแปงปักตูบ้าน

 ก้ำบัวรัพพามีชัยชำนะศัตรู

 ก้ำอาคเนย์ไฟจักไหม้บ่ดี

 แปงก้ำทักขินได้ข้าวของมากนักแลฯ

 ก้ำหรดีจักมีโภยภัยอนตายบ่ดี

 ก้ำปัสสิมจักมีลาภข้าวของมากดีแลฯ

 ก้ำพายยัพเจ้าขุนจักข่มเหงบ่ดี

 ก้ำอุดรอีสานดีขุนนางฮักจักให้ลาภข้าวของเพิงใจแลฯ

การแปงเล้า เยียข้าว แปงเรือน

 ผิว่าจักแปงเล้าเยียข้าวให้แปง ก้ำปัสสิมดีนักแลฯ

 ผิว่าจักแปงเรือนครัวให้เอา ก้ำอาคเนย์ดีนักแลฯ

การวัดโสกเรือนและเครื่องเรือนต่างๆ

 ผิว่าโสกเสาเรือนให้เอาศอกเจ้าเรือนแทกไปว่าดังนี้ฯ

	 “หักหัวก่ายง้งๆ	เพิ่นตีฆ้องมาเฝ้า	เค้าเม้าหน้าไคคิง	ทุมกาเฝ้าเป่าฮัก”ฯ

 ว่าดังนี้ตามแต่มักสั้นยาวท่อใดให้ดีจิงเอาฯ

 ผิว่าจักโสกกอดทอดให้เอาวาเจ้าเรือนแทกไปว่าดังนี้

 “สนมูลคืนมาเค้า	สองเฒ่านั่งทรงทุกข์	นอนสุกกินเท่าชั่ว	ก้นถงฮั่วเป็นฮู	สามชมชู้ชิงฮัก	พักป่วาย 

	 ไข้เสีย	คายมีของหลายกระเหลือที่ไว้	ขี้ไฮ้เกิดเป็นดี	เศรษฐีพลอยเป็นไฮ้	นอนตื่นได้ถงคำ”ฯ ว่าตาม 

 มักแล

 ผิว่าโสกกลอนเฮือนให้นับคู่ไปว่าฯ

	 “ต่อนคำฟู	 คำฮอมหอมสิน	 ใดไฮ้ต่อตาย	 วายพลัดพราก	 ยากฮ้ายเพียงแก่งบ่อน	 นอนหลาย	 

	 ตีนตากแดด	ได้นางเอื้อยนางอี่มาเรือน”ฯ ว่าตามแต่มักแลฯ

 ผิว่าโสกครกให้บุนหนหวายไปว่า

 “ครกมอง	ท้องช้าง	อ่างคำ” ดังนี้แลฯ

 ผิว่าโสกแม่มองให้เอาชั่วตีนแทกให้ว่าดังนี้

	 “ไฮ้ต่อเท้า	 บ่ฝากข้าวแสนปี	 เป็นดีกว่าท่าน	 บ้านก้นลานซู่ปี	 เป็นดีบ่ฮู้ไฮ้	 ท่านไฮ้กูมี	 เป็นดีบ่ฮู้ 

	 เสี้ยง” ว่าดังนี้แลฯ
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คาถาเขียนใส่เสา

 โอมสิกะสวาหะ คาถาอันนี้ยายก้ำอาคเนย์แลฯ

 โอมสีสวาหะ ก้ำหรดีแลฯ

 โอมเชยยะสวาหะ ก้ำอีสาน

 คาถาทั้งมวลดีให้เขียนใส่เสาเรือนทั้ง ๔ ทิศแลฯ

คาถาขึ้นเรือนใหม่

 ยังยังยัสสะฯ คาถาอันนี้จ้ำ ๓ ที่เรือนขึ้นเรือนใหม่ดีนักแลฯ

 คาโวตัสสะปัชชายันตะเขตเตวุตตังวิรุฬหาสันตนังผลมัสสมา คาถาอันนี้จำเริญขึ้นเรือนใหม่ดีแลฯ

ลักษณะกุฏิ

 วัดพระสมเด็จเจ้ามี มณ(ฑล) ๕๐ วาแล กระดีแลห้องแล ๕ ศอกเสาหน้าต่าง ๗ กำ (มือ) ดวด ๘ ศอก 

 พื้น ๓ ศอกจิงสมควรแลฯ

 วัดหัวครูสังฆราช มณฑล ๒ เส้น กระดี ๗ ห้องดวด ๗ ศอกเสาหน้าต่าง ๔ กำ พื้น ๔ ศอกแลฯฯ

 วัดหัวซาพระพี่น้อง มณฑล ๔๐ วากระดี ๕ ห้องแลฯห้องแล ๕ ศอกเสาหน้าต่างกำดวด ๖ ศอก  

 พื้น ๓ ศอก จิงสมควรแลฯ พระเจ้าตั้งไว้แลเจ้าเอยฯ

 หมดลักขณะวัดแต่เท่านี้แลฯ

ตาบ้านตาวัดตาเมืองทั้งมวลแลฯ

ปริวาร อายุ เตชะ

กลากิณี นาม ๑ ศรี

มุนตรี อุสสะหะ มุลล

กลากิณี บริวาร อายุ

มนตรี นาม ๒ เตชะ

อุสสหะ มุลละ ศรี

นาม ๑ ให้ตั้งปริวารอีสาน อะ อา อิ อี อุ อู

โอวุทธนามมะนามอาทิตย์กำลังเส้นเผียก ๖ วา

เส้นนามวรุดแลถ้าถืกนาม ๑ ให้ตั้งตามกำลัง

เทินตกที่ใดให้ฮู้แลฯฯ

นาม ๒ ให้ตั้งปริวาน บัวรพพา กะ ขะ คะ ฆะ งะ 

พยัคฆะนาม-มมะนาม ๒ กำลังเผียก ๑๕ วา

เป็นนาม ๒ ให้ดูตามกำลังเป็นนามเสือแลฯสถ
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มนตรี กาลกิณี ปริวาร

อุสสหะ นาม ๓ อายุ

มุลละ ศรี เตชะ

อุสสหะ มนตรี กลากิณี

มุลละ นาม ๔ ปริวาร

ศรี เตชะ อายุ

ศรี มูลละ อุสสหะ

เตชะ นาม ๕ มนตรี

อายุ ปริวาร กลากิณี

อายุ เตชะ ศรี

ปริวาร นาม ๖ มุลละ

กลากิณี มนตรี อุสสหะ

มุลละ อุสสหะ มนตรี

ศรี นาม ๗ กลากิณี

เตชะ อายุ ปริวาร

เตชะ มนตรี มุลละ

อายุ นาม ๘ อุสสหะ

ปริวาร กาลกิณี มนตรี

นาม ๓ ตั้งปริวารอาคเนย์ จะ ฉะ ชะ ฌะ ญะ

สหะนามมมะนาม ๓ ราชสีห์กำลัง ๘ วา

เป็นเส้นเชือกเผียก ๑ ให้ไปตามทิศทั้ง ๘ นั้นเทินแลฯ

นาม ๔ ตั้งปริวารทักขิน ฏะ ฐะ ฑะ ฒะ ณะ

สุนักขานามมมะ นาม ๔ กำลัง ๑๗ 

วาเป็นนามหมาแลฯฯ

นาม ๕ ตั้งปริวารปัสสิม ปะ ผะ พะ ภะ มะ 

มุสิกนามมะนาม ๕ กำลัง มี ๑๙ วาเป็นนามหนู

ให้ดูตามนามอันนี้แล้วถืกนามให้ตั้งตามกำลังวัน

นั้นเทิน

นาม ๖ ตั้งปริวารอุดร สะ หะ ฬะ อํ  

เอรกะนะนาม ๖ กำลังมี ๒๑ วาเส้นเผียก 

เป็นนามแบ้แลฯฯฯ

นาม ๗ ให้ตั้งปริวารหรดี ตะ ถะ ทะ ธะ นะ 

นาคะนามนามนาคกำลัง ๑๐ วาเป็นเส้นเผียก

ให้เวียนไปตามทิสสนั้นเทินฯฯ

นาม ๘ ตั้งปริวารพายยัพ  ยะ ระ ละ วะ 

หัตถีนามมะนาม ๘ กำลังมีกำลัง ๑๒ วาเป็นเส้น

เผียกเป็นนามช้างแลฯฯ
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การตั้งชื่อ

 ผิว่าชื่อผู้หญิง ชื่อบ้าน ชื่อเมือง ชื่อวัดทั้งมวลนี้เอาตัวปลาย

 ชื่อผู้ชายเอาตัวต้นนามอันใดให้ตามหลัง (หนัง)สือนี้บ่ผิดแล จักสำริทธีซ่ปู ระการแลเจ้าเอยฯ

 เรือนสมณะพราหมณ์ดีแล

 พระยาศรีสนไชยดีแล

 เรือนผีเสื้อบ่ดีแลฯ

 เรือนพ่อค้าดีนักแล

 เรือนคนทั้งหลายดีแลฯ

 ทักขินไฟไหม้บ่ดีแล

 เรือนพระยาศรีสุโธดีแลฯ

 เรือนอามาตย์ดีแล

 เรือนพ่อครัวพ่อบ้านดีแล

 อุดร

 เรือนชายทุกข์ไฮ้บ่ดีแล

 เรือนผียักษ์ผีเสื้อบ่ดีแล

 เรือนโจรบ่ดีแล

 เรือนเศรษฐีดีแล

 เรือนสัปปุริสสะดีแล

 เรือนพระยาเวสสันดรดีแลฯ

 นาม ๗ ให้ตั้งปริวารหรดี ตะ ถะ ทะ ธะ นะ

 นาคะนามนามนาคกำลัง ๑๐ วา เป็นเส้นเผียก

 ให้เวียนไปตามทิสสนั้นเทินฯฯ

 นาม ๘ ตั้งปริวารพายยัพ ยะ ระ ละ วะ

 หัตถีนามมะนาม ๘ กำลัง มีกำลัง ๑๒ วา เป็นเส้น

 เผียกเป็นนามช้างแลฯฯ

 เรือนช้างล้านบ่ดีแลฯ

 เรือนผียักษ์บ่ดีแล

 เรือนนางสีดานั่งไห้

 วันตก

 เรือนหมอยามบ่ดีแล

 เรือนนางวิสาขาบ่ดีแลฯ
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 ตาวันออก

 เรือนเสนาอยู่ดีแล

 เรือนเจ้ามโหสถ

 เรือนนายพรานป่าอยู่ดีนัก

 เรือนตาบอดบ่ดี

 เรือนคนทั้งหลายอยู่ดีนักแลฯ

 เรือนพระยาสุโธอยู่ดีแล

 เรือนทุรเสนาเมียเล่นซู้บ่ดี

 เรือนโชอุกกเศรษฐี เรือนเศษฐีดีนักแล

 เรือนพระยาเวสสันดรดีนักแล

 เรือนพระยาสนไชยดีนักแล

 เรือนไฟไหม้บ่ดีแล

 เรือนนางสีดานั่งไห้บ่ดีแล

 เรือนชูชกพราหมณ์บ่ดีแล

 เรือนนางวิสาขาบ่ดีแล

 ใต้... ตาวันตกแล

 เรือนโจรบ่ดีแล

 เรือนผีทักกินบ่ดีแล

 เรือนอัสสะมูกขีบ่ดีแล

 เรือนพรานเนื้อบ่ดีแล

 เรือนมหาอนาถปิณฑิดีแลฯฯ

 เรือนผีเสื้อบ่ดีแล

 เรือนซากซิ้นบ่ดีแล

 เรือนพ่อค้าอยู่ดี

 เรือนศัตรูปองฆ่าบ่ดีแล

 เรือนกาลกิณีบ่ดีแล เขียนบ่งามแล้วฯ

ทักษา การตั้งบ้านเมือง

 ผิว่านักปราชญ์เจ้าทั้งหลายจักตั้งบ้านตั้งเมืองที่ใดจักให้เป็นวุฒิสวัสดี ให้ตั้งตามตาบ้านตาเมืองตาวัด 

อันนี้เทินฯ จักตั้งเรือนก็ดีให้นับไปว่าดังนี้ฯฯ

	 ปริวาร	ฯ	อายุ	ฯ	เตชะ	ฯ	ศรี	ฯ	มุลละ	ฯ	อุสสหะ	ฯ	มุนตรี	ฯ	กาลกิณี	ฯ

ดังนี้เวียนไปนำทิศทั้ง ๘ นั้นเทิน ฯ

 ผิว่าจักหาชื่อบ้าน ชื่อเมือง ชื่อลูกหลาน ชื่อข้า คน ช้าง ม้า งัว ควาย เอาลูกเมียก็ดี ให้ดูอันเป็นมิตร 

แก่กัน ให้เอาชื่อแต่น้อยจักหาใหม่บ่เอาฯ
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 ผิว่าจักตั้งบ้านใหม่ วัดใหม่ ให้หาชื่ออันเป็นมิตรแก่เราจำเริญนักแล จักกระทำคนดอมขุนท้าวพระยา 

ก็ดี ให้ดูชื่ออันเป็นมิตรแก่กันเทินฯ จักอยู่วัดเพิ่นบ้านเพิ่นก็ดีให้อยู่หนเตชะแล ศรีจักจำเริญกว่าเจ้าที่มาก

นักแลฯ ผิว่าอยู่ก้ำกาลกิณีจักจิบหายบ่ดีแลฯ

 จักเข้าบ้านใหม่แล เข้าเศิกก็ดี ให้เข้าก้ำศรีแล เตชะแพ้เพิ่นแลฯ เข้าก้ำกิณี (กาลกิณี)เพิ่นแพ้เราแล ฯ

 จักตั้งเรือนอยู่ก็ดีให้ตามนามผู้เจ้าเรือนเทินฯ

 จักตั้งบ้าน เมืองที่ใดให้เอานามออกมาตั้งแล้วจิงเอาเผียก อันว่าค่านาม อันนั้นมาแทกแต่สะดือ 

บ้านเมืองอันนั้นออกเมื่อบัวรัพพาให้ไปชั่วเผียกอันหมายไว้หั่นก่อนแล้ว จิงเวียนไปให้รอดหนอีสานฯ ผิศรีตก 

ที่ใดให้ไว้แก้วแหวนเงินคำหอพระเจ้าแลหอนอน

 ก้ำเตชะไว้หออาวุธทั้งมวล

 ก้ำอายุไว้เรือนพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่

 ก้ำปริวารไว้บ้านเพิ่นอยู่ก้ำกลากิณีไว้วิดเสียอันร้าย

 ก้ำมุนตรีไว้ลูกหลานเหล่นอยู่ฯ

 ก้ำอุสสาหะให้ไว้โรงทำกางเป็นต้นว่าโรงไฟเรือนครัวเยียข้าวอยู่

 ก้ำมูลละไว้ศาลาชุมนุมกวานสวานความอยู่แลฯ

 จักไปเสิก ว่าความไปที่ใดก็ดีให้ออก

ก้ำเตชะก้ำศรีจำเริญนักฯ

ผิจักอยู่อย่าฮื้อเพิ่นอยู่ก้ำเตชะ

ก้ำศรีเพิ่นจักแพ้เราเอาชัยได้หลายประการนักฯ

 ถ้าจักใคร่ฮู้จักชื่ออันเป็นมิตรแก่กันดังนี้ฯ

 หมาแลนาคเป็นมิตรแก่กัน

 นามแบ้แลหนูเป็นมิตรแก่กันฯ

 ครุฑแลนาคเป็นศัตรูกัน

 เสือแลหมาแลแบ้เป็นตรัตรูกันฯ

 ราชาสีห์แลช้างศัตรูกันแล นามอันเป็นศัตรูกันอยู่ด้วยกันจักผิดเถียงกันฯ

 นามอันเป็นมิตรกันอยู่ดอมกันจิงดีแลฯ

 ผิจักตั้งบ้านเก่าให้เอานามบ้านอันนั้น อันว่าเป็นเผียกตามซู่อัน จิงเอามาแทกสะดือบ้านอันนั้นก็สำ 

ริทธีซู่ประการแลฯ

จบลักขณะตาบ้านตาวัดทั้งหลายแล้วแต่เท่านี้แลฯท่านเอยฯ
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การตั้งชื่อตามความสูงจากดวดถึงพื้น

 ผิพื้นดวดสูง ชื่อศรีหารักษ์ดีฯ

 พื้นแลดวดสูงท่อกัน ชื่ออุสสุภรักษ์ว่ามานี้แลฯ

 พื้นสูงดวดต่ำ ชื่อวัชชรักษ์บ่ดีเลยฯ

ทิศและลักษณะการขุดเสา

 ลักขณะขุดเสา

 ขุดเสาหนวันออกแลอีสานแลอาคเนย์นี้ให้ฮูมนแล

 หนปัสสิมแลพายยัพนี้เดือนฮูบางแลฯ

 ทักขิน ๓ แจงแลฯ อุตร ๔ แจงแลฯ

 แล้วเลิกประมาณ ๒ ศอกปลาย ๔ นิ้วมือ ดีแลฯ กว่านั้นบ่ดีแลฯ

ทิศของไม้ที่ล้มขณะตัดทำเสา

 ถ้าจักไปตัดไม้เสาแฮก

 ล้มไปหนบัวรัพพา อยู่สำราญแลฯ

 ล้มไปปัสสิม มีเงินคำฯ

 ล้มไปพายยัพ จักมีเงินคำฯ

 ล้มไปอุดร ได้ลาภดีฯ

 ล้มไปอีสาน จักได้ยศศักดิ์ดีนักฯ

วันสำหรับการลากเสา

 เมื่อจักลากเสามาเจาะให้เอาวันดีก่อนฯ

 วัน ๑  ให้เอาปลายไปอาคเนย์จิงเจาะ

 วัน ๒  ปลายเสาไปทักขินมีไชยชนะ

 วัน ๓  ปลายไปปัสสิมดี

 วัน ๔  เอาปลายเสาไปทักขินดี

 วัน ๕  เอาปลายเสาไปอุดรดี

 วัน ๖  เอาปลายเสาไปหนอุดรดี

 วัน ๗  เอาปลายเสาไปอาคเนย์แลทักขินดี อย่าให้ถืกเกล็ดนาคจิงเจาะเทิน อยู่ดีมีไชยชนะแลสถ
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การเจาะเสา

 จักเจาะเสาให้วัดหักเอาแต่ตีนเสาทอดจิงดี บั้นเป็นส่วน จิงว่าโสกดังนี้

	 “ชัยยะ	ยักขีณี	สุกขะ	มรณะ” ดังนี้ ถ้าเจาะได้ส่วนชัยยะดีแลฯ

 ได้ส่วนยักขิณีอย่าเจาะบ่ดีนักแล

 ได้ส่วนมรณะบ่ดีจักตายอย่าเจาะเทิน

การดูเกล็ดนาคก่อนปลูกเสา

 อัน ๑ เมื่อจักปลูกเสาให้ดูที่ควรอย่าถืกเกล็ดนาคบ่ดี

 ถ้าจักปลูกหนอีสาน จักเป็นทุกข์แล

 ปลูกหนบัวรัพพา ผัวจักตายก่อนฯ

 ปลูกหนปัสสิม บ่ดีฯ

 ปลูกหนอาคเนย์ หรดี จักได้ลาภมากหนักหนาแลฯ

 ปลูกหนพายยัพ จักได้ลาภเงินคำแลฯ

พิธีกรรมและวันสำหรับเจาะเสา

 เมื่อจักเจาะปลูกเสาให้ได้วันดี จิงเลือกเอาเสาอันงามมาเฮียงไว้ จิงเขียนชื่อพราหมจารี ๑ โกสตรี ๑ 

ชื่อเพชชะ ๑ สุดท้อง ๑ แล้วให้ตกพราหมจารีเอาวางที่เสา คั้นวางเสาได้ก่อนให้เอาเสานั้นเป็นเสาเอก

 ถ้าได้พรหมจารีก่อนให้เอาผ้าเกี้ยวเสานั้น

 ถ้าได้โกสตรีให้เอาเหลืองเกี้ยวเสานั้น

 ถ้าได้เพชชะให้เอาผ้าแดงเกี้ยวเสานั้นเทิน

 ถ้าได้เสาสุดท้องได้เอาผ้าดำเกี้ยวเสานั้นเทินฯ

 จักขุดขุมเสาให้เอาไม้ทองหลางเป็นด้ามเสียมขุดเสาแฮกเทินฯ ให้เอาคน ผู้ชื่อว่าจันนั้นขุดเสาขวัญผู ้

ชื่อว่าแก้วนั้นให้ขุดเสาแฮกนั้นเทินฯ เมื่อขุดขุมเสาแฮกนั้นถ้าได้ถ่านไฟบ่ดี ให้นิมนต์พระสงฆ์มาขุด(สูด)มนตร์ 

แล้วจิงเอาน้ำหดขุมก่อนจิงอยู่ดีแลฯ

 ถ้าได้ดูก ให้เอาน้ำมันแลใบบัวหลวงแลหญ้าแฝกมาใส่ก้นขุมจิงดีมีลาภมากแลฯ

 ถ้าขุดเสาเรือนจักให้ดี

 ให้ขุดทักขิน ๓ มุม

 หนปัสสิมเป็นวงเดือน

 หนอุดร ๔ มุม

 หนบัวรัพพาแลอาคเนย์หรดี ๓ มุม

 หนพายัพดุจจดังเดือนเพ็ง

 หนอีสาน ๔ มุมดีนักแลฯ
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การดูขี้ขวายสำหรับหลุมเสา

 ผู้ใดจักปลูกเรือนจักขุดเสาแฮกเสาขวัญ

 เอาขวายไปเบื้องหัวนาคจักแพ้พ่อเรือนแม่เรือน

 เอาขี้ขวายเมื่อเบื้องหางนาคแพ้ลูกหลานข้อยคนบ่ดี

 ขี้ขวายเมื่อท้องนาคจักมีคำสุขกะเสิมวุฒิจำเริญใจท่านจักให้ลาภข้าวของเพิงใจแลฯ

 ให้ดีแท้ให้เอาขี้ขวายเมื่อหน้าท้องนาคซ้ายมือหางจิงดีแลฯ

ทิศในการหันปลายเสา

 เมื่อแรกยกเสาอ่วายปลายเสาไปหนอีสานจักเป็นทุกข์

 ถ้าปลายเสาไปหนอาคเนย์มีลาภ

 ปลายไปหนหรดีจักอยู่ดีกินดี

 ถ้าอ่วายปลายไปพายัพจักมีชัยชนะ

 ปลายไปหนปัสสิมไฟจักไหม้

 ปลายไปหนอุดรผัวเมียเถียงกัน

 ปลายไปหนทักขินจักอยู่ดีกินดีมีลาภมากนักแล

ที่ต่ำสูงสำหรับปลูกเสา

 ถ้าจักปลูกเรือนให้พิจารณาดูที่อันจักปลูกนั้น

 ถ้าต่ำสูงหนอาคเนย์แลฯ ทักขินแลปัสสิม จักมีลาภมากนักหนาเกิดยศศะดี

 ต่ำหนหรดี อยู่ยืนไปจักถอยลงแล

 ต่ำหนอุดรแลทักขินแลอีสาน บ่ดีจักเสียตัวบ่ดีจักตายแลฯ

 อัน ๑ ให้ดูที่เรือนก่อนจิงดีฯ

 ถ้าสูงหนอีสานจักตาย สูงหนอุดรจักมีข้าวของเงินคำ

 สูงหนบัวรัพพาแลอาคเนย์มีไชยะจักได้ข้าคนเงินคำ

 สูงหนทักขินอยู่เย็นใจ

 สูงหนหรดีซามตาย

 สูงปัสสิมอยู่ดีกินดี

 สูงบัวรัพพาดีนักแล

เดือนสำหรับปลูกเรือน

 ปลูกเรือนเดือน ๕  จักเกิดโภยภัยอันร้ายมากนัก

 ปลูกเรือนเดือน ๖  จักเกิดทรัพย์มากนักแล
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 ปลูกเรือน(เดือน) ๗  จักจิบหายแล

 ปลูกเรือนเดือน ๘  โจรจักโคบชิง

 ปลูกเรือนเดือน ๙ สิ่งสินทุกสถานจักถ่อย

 เดือน ๑๐  จักตายบ่ดี

 เดือน ๑๑  จักเกิดถ้อยความ

 เดือน ๑๒  จักได้เงินคำช้างม้าข้าหญิงชาย งัวควายมากหลาย

 เดือน ๑  จักมีทรัพย์มากอยู่สุขสำราญ

 เดือน ๒  จักเกิดทุกข์มาก

 เดือน ๓  ไฟจักไหม้จักเกิดอันร้ายฯ

 เดือน ๔  จักได้ช้างม้าข้าหญิงชายมากมาย

การดูหัวนาคหางนาค

 เดือน ๔ ๕ ๖ นาคเอาหัวไปหรดี หางไปบัวรัพพา ท้องไปทักขินขึ้นก่อนมีลาภเงินคำ

 เดือน ๗ ๘ ๙ นาคเอาหัวไปพายัพ หางไปทักขิน ท้องไปปัสสิม หลังไปอีสาน ให้ยกเสาขวางปัสสิม 

 ก่อนจักได้ผ้าผ่อนเงินคำ

 เดือน ๑๐ ๑๑ ๑๒ นาคเอาหัวไปอุดร หางไปปัสสิม ท้องไปพายยัพ หลังไปอาคเนย์ ให้ยกเสาหน 

 พายัพขึ้นก่อน อยู่เย็นใจ

 เดือน ๑ ๒ ๓ นาคเอาหัวไปบัวรัพพา หางไปอุดร ท้องไปอีสาน หลังไปปัสสิม ให้ยกเสาแรกหนอีสาน 

 มาก่อน จิงมีลาภาข้าวของเงินคำข้าหญิงชาย มากหลายแล

 ปลูกเรือนเมื่อยกแฮกยกเสาขึ้นอย่าให้ถูกหลังนาคแลหางบ่ดี ลูกเมียจักเป็นเหตุ ถ้ายกเสาขึ้นท้อง 

 นาคอยู่กินดีแล

ลักษณะวันและคนที่จะยกเสาแรก

 ปลูกเรือนวัน ๑ ให้เอาคนขาวยกเสาแฮก จิงยกเสาทั้งนั้นตาม

 ถ้าวัน ๒ คนขาวยกก่อน

 วัน ๓ คนดำยกก่อน

 วัน ๔ เป็นทิด (บัณฑิต) ยกก่อน

 วัน ๕ วัน ๖ คนมีกระกุลบรรดาศักดิ์ก่อน

 วัน ๗ ผู้เฒ่ายกก่อนดีแลฯปลูกเรือนจักเกิดโรคาอยู่เถิงปี

ลักษณะวันและคนที่จะยกเสาแรก (ตำรา ๒)

 วัน ๑ จักไข้เจ็บกว่าคนทั้งหลายแล

 วัน ๒ จักได้สมบัติคับคั่ง อยู่เถิง ๒ เดือนจักได้ลาภกว่าคนทั้งหลาย

 วัน ๓ ปลูกไฟจักไหม้ อยู่เถิง ๗ เดือนจักเกิดพยาธิมาก
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 วัน ๔ อยู่สุขกับทุกข์ท่อกันแล

 วัน ๕ ปลูกจักได้ลาภ อยู่เถิง ๕ เดือนจักได้ลาภมากแล

 วัน ๖ ปลูกเรือนสุขกับทุกข์ท่อกัน

 วัน ๗ ปลูกเรือนจักเกิดพยาธิ คันเถิงเดือน ๑ จักไข้เจ็บนักแลฯ

ลักษณะโครงสร้างบ้านที่เป็นมงคล

 ขื่อ

 ถ้าปลูกให้เป็นมงคลเอา

  ขื่อ ๖ ศอก ตง ๑๐ ศอกคืบปาย ๑๑ นิ้ว แต่พื้นเถิงขาง ๖ ศอก แต่หลังขางเถิงดวด ๙ นิ้ว  

 โดยยาว ๓ วา ๕ นิ้ว ได้สัพพะลักแลฯ

  ลักขะนะเรือนใหญ่แต่ดินขึ้นเถิงรอดปิง ๖ ศอก แต่บ่ารอดเถิงขื่อ ๕ ศอก ๖ ศอก ตง ๙  

 ศอก ๑๕ นิ้ว แม้นมื้อเป็นมุงคุนเสร็จซื่อสัพพะลักแลฯ

  ขื่อ ๓ วา แป ๙ วาศอก ขื่อ ๒ แป ๔ วาศอก ขื่อ ๓ วาศอก แป ๑๐ วา ขื่อ ๕ วาศอก แป ๒๕ วา  

 ขื่อ ๓ วา แป ๒๐ วา ๕ หลังนี้ชื่อว่าสีหาลักท้าวพญาอยู่ดีมีเตชะแลฯ

  ขื่อ ๓ วาศอก แป ๓ วา กกขื่อ ๒ วาศอก แป ๓ วา อกขื่อ ๒ วาศอก แป ๔ วา ๓ ศอก ขื่อ ๒ วาคืบ  

 แป ๕ วาคืบ ขื่อวา อกแป ๒๐ วาศอก ขื่อ ๒ วา แป ๓ วาศอก ขื่อ ๓ วาศอก แป ๕ วา ๔ หลังนี้ 

 ชื่อว่า ๗ สัพพะลักซาวค้าแลเศรษฐีอยู่ดี

 แป

 แป ๕ วา ขื่อ ๒ วานั้น ชื่อว่าสัพพะลัก จักมีข้าวของมากนักแล

 แป ๖ วา ขื่อ ๓ วา ชื่อว่าสาหาระมีเตชะมากนักแล

 แป ๘ วา ขื่อ ๓ วา ชื่อว่าปะถะระสะดีนัก

 แป ๑๓ วา ขื่อ ๕ วา ชื่อว่าสีหาลักมีเตชะดี

 แป ๒๔ ศอก ขื่อ ๙ ศอก ก็ดีนักแล

 แป ๑๕ ศอก ขื่อ ๕ ศอก ชื่อว่าสีหาลักดีนัก

 แป ๒๓ ศอก ขื่อ ๙ ศอก ก็ดีนักแล

 แป ๒๐ ศอก ดีนักแล ขื่อ ๑๐ ศอกดีนักแลฯ

 แป ๒๐ ศอก ขื่อ ๑๐ ศอกดีนักแล

 แป ๒๐ ศอก ขื่อ ๗ ศอกปลายนิ้วมือก็ดี

 ๒ ฉบับ นี้ชื่อว่าคัดชะรักษ์อุตตะมะรักษ์ดีนักแลฯ

ปักตูเผียกแทกกอดทอดที่ทางขวางทางยาว

 สิทธิการจักกล่าวเชยยะภุมิให้ดูฮูเดือนต่อไป

 เบื้องตาวันออก อาจารย์บอกว่าบ่ดีอยู่ได้เถิง ๓ ปีจักตายบ่ดี

 ต่ำเมื่อเบื้องอาคเนย์ อาจารย์ว่าแพ้เมีย
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 ต่ำเบื้องใต้ มีลูกอ่อนจักตาย มีข้าวของจักจิบหาย

 ต่ำเบื้องหรดี พยาธิปักขีคาบดอกบัวอยู่ดี เพราะตัวเอง

 ต่ำเบื้องตาวันตก อยู่หว่างอกพญามาร ไฟจักใหม้ผงผ่านเก็งม้วยมรณา

 ต่ำเบื้องพายยัพ เกรงจักดับชีวิตมรณาส คนปลูกแล้วให้เลิกเสีย

 ต่ำเบื้องอุดร เทพยดาโอยพรทั้งเวลามีลูกหญิงลูกชายจักมียศฐา

 ต่ำเบื้องอีสาน จักได้เป็นมหาเศรษฐีมีลูกหญิงจักได้นางเทวี

 แล้วทบ ๑๒ ส่วนจิงเจาะปักตูถ้วน๓หั่นอย่ากลายนั้นปักตูท้าวพญาได้๙ ฝ่าตีนขวาดีปักตูเสนา ๗ ฝ่า 

ตีนขวา ๑ ดีปักตูคนทุกข์ขื่อทั้งหลาย ๓ ฝาตีน ๖ ฝาตีนขวาก็ดีปักตูอย่าแปงกระดีไฟแลแฝงสำแลเครื่องเรือนบ่ 

ดีแลฯ

ยันต์ลูกนี้แคล้วแล   แต้มถือแคล้วแล     ยันต์ลูกนี้ใส่เสาแล      ยันต์นี้ใส่ปลายเสาแล

ส น ติ ป ก ข อา ป

ต ตา จ นิ ก ข น ทา ต ต

ปิ ม ม ชา นา

ตา ก ติ ส

มา ต ติ ป ท เว น ติ

นา ญ จ ว อ ทา ปา

ยันตร์นกขุ่มนี้ติดหัวเสาทุกเสาเสก ๗ ที กันไฟดี จักลูบไฟเหยียบไฟก็ดี ลงตะกั่วใส่ฝ่ามือเสก ๙ คาบ ใส่สาย 

คาเรือน ๙ คาบเหน็บหลังคาไฟไหม้มาให้เอายันตร์แช่น้ำไว้แล้วจิงเอามาสาดกันไฟได้เลยแก่เจ้าเรือนแล้ว 

เท่านี้

สันติปักขะอาปัตตะนา

สันติปาทาอะวัญจะนา

มาตาปิตตาจะนิกขันทา

ชาติเวทะปัตติกัมมะ
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ลูกนี้ใส่กอดทอดแลฯฯลูกนี้ใส่ขื่อแล ลูกนี้ใส่ปลายดั้งแล ลูกนี้ติดปากนอกแล

        ณวิระกะโรมะสิ ลูกนี้กันหนูแล ติยิลาปาโก

ลูกนี้ตอกขื่อแล      ลูกนี้เขียนใส่ผ้าอ้อมเด็กน้อย

                                                       เขียนใส่ตะกั่วอ่างน้ำให้เด็กอาบ      ลูกนี้เขียนตบหัวเด็กน้อยดีนักแล

รูปแบบแปลงที่ดินที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคล
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ยันต์ใส่ขื่อ ยันต์ใส่ดั้งเฮือนแล ปิดปักตูเฮือนแล

ยันต์ติดปลายเสาทั้งสองแล

 อันนี้ใส่เสาแฮก ใส่เสาขวัญคู่กัน ใส่เสาฮ้ายดีใส่เสาห้องแล

โสกเฮือน

   จักดูที่อยู่ที่กินเรือนใผดีบ่ดีให้ฮู้ขีดตาหมื่นดังตาหมากหาบนี้ให้ไว้เรือนแม่นาตากก
 แถวเทิงให้นับดูเรือนฮ้าย เพิ่งฮู้ฯเรือนผู้ใดสมควรที่ไดไว้ที่นั้นเทินฯ
 เรือนสหเศรษฐี
 เรือนมโหสถดี
 เรือนคนหนีจากบ่ดี
 เรือนพราย
 เรือนคนผู้ทุกข์บ่ดีแล
 เรือนพญาสินสนไชยดี
 เรือนคนภาโลหลิ่นชู้เมียหลิ่นบ่ดี
 เรือนซาดกเศรษฐีดี
 เรือนสหเศรษฐีดี
 เรือนพระยาเวสสันดรดี
 เรือนพระยาศรีสุโทดี
 เรือนไฟไหม้บ่ดี
 เรือนนางสีดานั่งไห้บ่ดี

สถ
าบ
ันวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธร
รม
อีส
าน



144

เรือนชูชะกะพราหมณ์บ่ดี
เรือนนางวิสาขาดีแล
เรือนพญาโจรบ่ดี
เรือนผียักษ์กินคนบ่ดี
เรือนอัสสมูกขีบ่ดี
เรือนนายนักการดีแลฯ
เรือนอนาถปิณฑิกะเศรษฐีดีแลเจ้าเฮย
เรือนผีเสื้อกินคนบ่ดี
เรือนช้างหลุบโรงบ่ดี
เรือนตานีโชพ่อค้าดี
เรือนศัตรูบังเบียดบ่ดี
เรือนกาลกิณีบ่ดีแล
เรือนแม่นา*
เรือนพญาศรีสนไชย*
เรือนพญาศรีสุทโธ*
เรือนโจร*
เรือนผีเสื้อมหาสด*
เรือนพรานแห*
เรือนขินใจ*
เรือนผีกินคน*
เรือนช้างสาร*
เรือนเทวทัต*
เรือนนางสีดา

บือบ้านอยู่หั้น
เรือนเศรษฐี
เรือนพ่อค้า*
เรือนเศรษฐี*
เรือนยาจก*
เรือนพราน*
เรือนเศรษฐี*
เรือนขินใจ*
๔*เรือนคนทั้งหลาย*
เรือนพญาสุวรรณ*
เรือนนางสักขาคะ*
เรือนเศรษฐี*
เรือนคนตาบอด*

นาม ๓๒ ว่านาม ๑ จบตำราปลูกเรือนแต่เท่านี้แล

เขียนบ่เป็นแลอาจารย์เอย ริจนาแล้วยามค่ำ
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ภาคผนวก
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ตำราปลูกเฮือน 

ต้นฉบับใบลานวัดบ้านดอนยม บ้านดอนยม 

ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ปริวรรตโดย ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์

กะไดขึ้นเฮือนขุดเสาแฮกแล

- เดือน ๓ จะตาย ผัวจะตายแลฯ  ขอเมียจะทำชู้ ถ้ามิทำชู้จะตายจากกันแลฯฯถ้ากะไดขึ้นเฮือน 

- ถ้า ๑ ได้ยาวเท่ากันมิดีแลฯยาวนิ้วหนึ่งจะตายจากกัน  ยาวสองนิ้วจักมีลูกหลาย  สามนิ้วจะมีงัวควายมาก  สี่นิ้ว

จะมีเงินทองมาก

- ห้านิ้วจะมีสมบัติมาก  หกนิ้วจะจิบหาย  ยาวกว่านั้นมิดีเลยฯฯถ้าผู้ใดขุดเสาแฮกเป็นสามเหลี่ยมจะได้โภ-

- ชนะอาหารทรัพย์จะเกิดทรัพย์สินเงินทองฯ  ถ้าขุดเป็นสี่เหลี่ยมแลคมมิดี  ถ้าขุดเสาแฮกพบเงินตกก็ดี

- ท่านฝังไว้ก็ดีจะเกิดสมบัติดีนักฯฯ ถ้าพบตะกั่วจะมีข้าคน ถ้าพบมีดพร้าถาดทองจะเกิดทรัพย์ข้าวของท้าวพระยาจะ-

จักตั้งบ้านเมืองที่สูงที่ต่ำแล	(๒)

- ให้ลาภ  ถ้าพบแฮ่ทรายอยู่เย็นใจ  ถ้าพบทองแดงจะเกิดถ้อยความ  ถ้าพบถ่านไฟจะไข้เจ็บ  ถ้าพบหลักตอตาไม้

- จะจากเจ้าเฮือนมิดีแลฯ จักตั้งบ้านเมืองที่ใดก็ดี  ผิแผ่นดินที่ใดสูงหนใต้ต่ำหนเหนือที่นั้นชื่อว่า ไชยฺยเต-

- ชดีฯฯ ผิสูงหนวันตกต่ำหนวันออกที่นั้นชื่อว่ายสฺสมรณาแลฯฯ  ผิสูงพายยัพต่ำทักขิน

- ที่นั้นชื่อว่าสงฺขารแลฯฯ  ผิต่ำปัสสิมสูงบัวรัพพาที่นั้นชื่อว่าอายุรัสสะมรณาแลฯฯ  ผิต่ำหรดีสูงอีสานชื่อว่ายสฺส-

- สินีอยู่บ่ดีแลฯ  ผิต่ำพายยัพสูงอาคเนย์ชื่อว่าเตเชานั้นบ่ดี บ้านเมืองจักเป็นพยาธิฮ้อนใจไฟจักไหม้แลฯฯฯฯสถ
าบ
ันวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธร
รม
อีส
าน



148

จอมปลวกอยู่ใกล้บ้านใกล้เมือง

- ผิบ้านใดมีน้ำบ่อน้ำสระก็ดีอยู่ก้ำวันออกดีแลฯ  อยู่ก้ำอาคเนย์บ้านนั้นย่อมผิดกัน  แม้นว่าคนเฮือนเดียวก็ผิด

กันบ่ดีฯฯ  อยู่ก้ำทักขินแล

- หรดีย่อมมีสุขสำราญเป็นดังได้กินน้ำอากาศนั้นแลฯฯ อยู่ปัสสิมคนจักเจ็บบ่ดีแลฯฯ อยู่หนเหนือเลี้ยงสัตว์ สี่ตีนสอง 

ตีน

- จักตายบ่ดีแลฯ  ผิว่าจอมปลวกอยู่ใกล้บ้านใกล้เฮือนก็ดี  อยู่หนอาคเนย์ไฟจักไหม้บ่ดีแลฯ  อยู่ทะขีนจักเสียของท่าน

- จักผูกตีบ่ดีแลฯ  อยู่เบื้องหรดีมักเป็นความแลฯ  อยู่ปัสสิมลูกหลายดีแล  อยู่พายยัพดีแลฯ  อยู่อุดร

- ท่านมักให้ของบ่ขาดแลฯ อยู่อีสานท้าวพระยาจักให้เป็นใหญ่ดีแลฯ อยู่บัวรัพพามีอายุหมั้นยืนมีเตชะอานุภาพนักแล

ไม้ใกล้บ้านใกล้เฮือนเฮือนใหญ่เฮ็ดเฮือนน้อย (๓)

- ผิว่าไว้เฮือนก้ำวันออกหลายมีเตชะอานุภาพแลฯฯ ไว้หนวันตกหลายมีอายุยืนแลฯ ไว้ก้ำเหนือหลายมีข้าวของมาก 

แล

- ไว้ก้ำใต้หลายบ่ดีอายุสั้นแลฯ  อันว่าแอกนั้นมีห้าประการแลฯ  ผิว่าไม้ต้นใดใกล้บ้านใกล้เฮือนเป็นรูปคนรูปราหูรูป

- จี่แข้รูปนาครูปวอกบ่ดีแลฯ  อันว่ากระแสนั้นมี ๙ ประการคือว่า  แปงเฮือนที่สุดบ้านบ่ดีฯ  หนทางหลวงผ่ากลาง

- บ้านก็ดีบ่ดีแลฯ  บ้านเดียวเฮือน ๒ หลังมายกันบ่ดีแลฯ  เฮือนหลังใหญ่ให้เป็นหลังน้อยบ่ดีแลฯ  เฮือนสูง

- ตัดให้ต่ำบ่ดีต่าวปลายขื่อปลายแปบ่ดีฯ  ขื่อใหญ่กว่าเสาบ่ดีฯ  เอาปลายเสาลงลุ่มบ่ดีแลฯ  สัพพะกำถันมาฮอม
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ปักตูถมสมุทรน้ำบ่อน้ำส่างอยู่นี้

- นั้นคือว่าอยู่เฮือนที่น้ำไหลมานั้น ๑ ฯ  สายน้ำไหลทั่งเพียงเฮือน ๑ แปวหว้ายกุดสายฮ่องไหลถั่งเฮือนบ่ดีแลฯ  แปง 

ทวารนั้นมี ๔ ประ-

- การแปงปักตูเฮือนใหญ่ ๑ บ่ดีฯ  ปักตูบ้านปักตูเฮือนเพียงกันบ่ดีฯ  นอนเพียงคีไฟบ่ดีฯต้นไม้เป็นรูปบิ้งอยู่ฮ่องเฮือนบ่ 

ดีแล

- ฯ  ลาภมนตร์นั้นมี ๒ ประการ คือว่าเฮือนหาวเฮือนดอกเอาไม้ค้ำบ่ดีฯ  ปล้ำไม้ทับเฮือนบ่ดีฯถมสมุทรมี ๓ ประการ 

คือว่าห้วย

- ถมฮ่องถมส่าง ถมน้ำสระน้ำบ่อแล้วจึงปลูกเฮือนกวมบ่ดีแลฯฯ  เหตุว่าอยู่ที่แก้วทั้ง  ๓  บ่ดี อยู่ที่เทวดาบ่ดี

- ฯ  อันว่าขุดธรณีนั้นมี ๒ ประการ คือว่าขุดคันนาปลูกเฮือนบ่ดีแลฯฯ  ติโอนั้นมี ๒ ประการ คือว่าปลูกโคมในบ้าน 

แขวนบ้านบ่ดีฯ กะ-

เอาเขาแฮกเสาขวัญ (๔)

- โตกทุมมานั้นไม่ให้แปงทุง (ธง)แขวนใกล้เฮือนบ่ดีฯฯอันว่าลาฮักลำนั้นเอาเฮือนแลกกันบ่ดีฯอันว่าปเภทาแถเรานั้น 

เฮือนเก่า

- แปงเกยไอ่วออกใหม่เอาบ่ดีฯอันว่าสพฺพของเก่ามาโฮมนั้นคือว่าเฮือนหลายหลังมาเฮ็ดหลังเดียวบ่ดีแลฯอันว่าป- 

-	ริวนฺตาแฮกลำนั้นคือว่าเฮือนหลังหนึ่งอยู่หัวบ้านก้ำ ๑ หลัง ๑ อยู่หลังบ้านก้ำหนึ่งแลกกันบ่ดีแลฯฯผิว่าจักเอาเสา- 

- ขวัญให้พิจารณาดูไม้ต้นใดเป็นรูปวอกรูปแขนคนแลรูปอาวุธรูปหนทางอย่าเอาบ่ดีฯผิไม้ต้นใดเป็นรูป-

- หงส์รูปเดือนรูปช้างรูปงัวดีนักแลฯผิจักเอาเสาแฮกให้เอาลำงามส้วยปลายไม้ต้นนั้นชื่อว่าไชยฺยวุฒีแลฯลำใดฯ
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ตัดเสาแฮก

- กกใหญ่ปลายใหญ่ท่ำกลางน้อยอย่าเอาบ่ดีลำใดกกน้อยปลายน้อยท่ำกลางใหญ่ชื่อว่ากาลกิณีไม้บ่ดีแลจัก

เอาให้เอาลำงาม

- มียอดท่ำกลางดีนักแลฯฯถ้าจักตัดเสาแฮกให้เอาเผียกแทกแต่กกเท่าปลายจิงมาจึงมาหักบั้นเป็น ๑๐ ส่วน

- เทิญฯส่วน ๑ ท้าวพระยาฮักแลส่วนถ้วน ๒ มีตาดีประกอบด้วยมิตรสหาย แลฯส่วนถ้วน ๓ 

- มีตาจักได้โภหาร(อาหาร)มากนักแลฯฯ ส่วนถ้วน ๔ มีตาจักไข้เจ็บบ่ดีฯฯส่วนถ้วน ๕ มีตาฟ้าผ่าจิบ่ดีฯฯ ส่วน-

- ถ้วน ๖ มีตาจักได้งัวควายช้างม้าส่วนถ้วน ๗ มีตาท้าวพระยาจักฮักฯฯส่วนถ้วน ๘ มีตาจักเสียของส่วนถ้วน ๙ มีตา-

บักดวดสิ่วปิง (๕)

- จักได้พรากจากที่ฮักบ่ดีส่วนถ้วน ๑๐ มีตาจักได้ไฮ่นาฮั้วสวนแลฯนัยยะหนึ่งว่าเสาแฮกมีตา ๑, ๒ ตา ๓ ตา

- ๖ ตา ๙ ตา ๑๐ ตา ดีมากกว่า ๑๐ ตาแล ๕ ตา ๗ ตา ๘ บ่ดีนัยยะ ๑ ให้ได้ล่วงปิงแลขึ้นล่วงกกเสาดีแลผิว่า

- จักปักดวดแลสิ่วปิงแทกแต่ตีนเสาได้ค่าใดจึงเอาด้ามนั้นแทกกกเสาตามโสกอันนี้ว่า สุกฺเขาเจาเลาสิ-

- ทฺธิลาเภามจฺจุดังนี้เท่าสุดจิงสิ่วปิงปักดวดเทิญฯฯผิว่าปักดวดได้สุกฺเขาสิทฺธิลาเภาดีได้เจาเลา-

- มจฺจุบ่ดีแล ฯฯ ผิว่าเฮือนท้าวพระยาแต่ตีนเสาขึ้นจุปิงยาวค่าใดไว้ดวดยาวศอก ๑ ดีแลฯฯผิว่าเฮือนซาวเมืองลุ่ม
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ขื่อแปแลขึ้นเฮือนแลอยู่นี้

- ยาวกว่าดวดคืบ ๑ ดีแลฯฯ๒ ฯ ผิว่าลักขณะขื่อแปผิขื่อ ๗ ศอกแป ๑๒ ศอกซื่อว่าพหุทญฺเญาแลฯขื่อ ๘ ศอกแป ๑๓  

ศอกดีแลฯ

- ขื่อ ๑๒ ศอกแป ๓๗ ศอกก็ดี ๔๐ ศอกชื่อว่าสีหรกฺขท้าวพระยาอยู่ดีมีไชยชำนะแลฯขื่อ ๒ วา แป ๔ วา ศอกบ่ดีแลฯ  

ขื่อ ๓ ศอก

- แป ๙ ศอก ชื่อว่าสีหรักแลฯขื่อ ๒ วาศอกแป ๔ วา ๓ ศอกชื่อว่าคชฺชรักดีแลฯขื่อ ๒ วา คืบแป ๕ วา คืบชื่อว่า

- อุสฺสุภิรักพ่อค้าพ่อนาอยู่ดีแลฯขื่อ ๒ วา แป ๖ วาศอกขื่อ ๓ วาคืบแป ๗ วา ๓ ศอกคืบชื่อว่าคชฺชลักสิมมะ-

- ณะพราหมณ์อยู่ดีแลฯฯเดือนเจียงออก ๒ ค่ำแฮม ๒ ค่ำขั้นไดก็ดีอย่าขนครัวขึ้นเฮือนบ่ดีฯเดือนยี่ออกสามแฮมสามค่ำ 

อย่าขนครัว

(๖)

- ขึ้นเฮือนจักตายบ่ดีฯเดือน ๓ ออก ๘ แฮม ๘ ค่ำอย่าขนครัวขึ้นเฮือนเกรงจักตายแลฯฯเดือน ๔ ออก ๖ ค่ำ

แฮม ๖ ค่ำบ่ดีจักตายฯ

- เดือน ๕ ออก ๔ ค่ำแฮม ๔ ค่ำบ่ดีจักตายฯเดือน ๖ ออก ๔ ค่ำแฮม ๔ ค่ำอย่าขนครัวขึ้นเฮือนจักเป็นพยาธิไข้ป่วยแลฯ  

- เดือน ๗ ออก ๕ ค่ำแฮม ๕ ค่ำขึ้นเฮือนดีก่อนฮ้ายลุนเถิง ๓ ปีจักตายแลฯ เดือน ๘ ออก ๘ แฮม ๘ ต่ำบ่ควร

- เอาครัวขึ้นเฮือนเถิง ๓ ปีป่วยไข้สามคนตายผู้ ๑ ฯเดือน ๙ ออก ๒ แฮม ๒ ค่ำขึ้นเฮือนจักตายผู้ ๑ แลฯเดือน ๑๐  

ออก ๒ แฮม ๒ -

- ค่ำขึ้นเฮือนตายผู้ ๑ บ่ดีฯเดือน  ๑๑ ออก ๒ แฮม ๒ ค่ำขึ้นเฮือนตาย ๒ คนทุกข์บ่มั้วแลฯเดือน ๑๒  ออก ๑๒ แฮม 

๑๒ ค่ำ
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ลักขณะเอาไม้เฮือนอยู่นี้

- อย่าขนครัวขึ้นเฮือนจักเป็นโพยภัยอนตายน้ำตาบ่ขาดหน้าแลฯฯชั่วชั้นฯฯสิทธิการิยะ จักกล่าวลักขณะแห่งปลูกเฮือน

- อันจักเป็นมังคละแลวุทธีไว้ให้ฮู้ตามไผจักกระทำนำได้แลฯฯผิว่าจักให้หาเอาไม้เฮือนให้ดีให้เอา

- แต่ในเดือนเจียงเดือนยี่เดือน ๓ เดือน ๔ นี้เทินฯตั้งแต่เดือน ๕ เดือน ๖ เดือน ๗ เดือน ๘ เดือน ๙ เดือน ๑๐ เดือน  

๑๑ 

- เดือน ๑๒ แต่ ๘ เดือนนี้ไม้ทั้งหลายป่วยเสียบ่ดีแลฯฯผิว่าเอาไม้เบื้องบัวรัพพาอยู่ดีฯฯ เบื้องอาคเนย์ได้สัตว์ ๔  

- ตีนฯทักขิณจักได้กินอาหารฯฯหรดีโจรจักลักของบ่ดีฯฯปัสสิมจักได้นางฯพายยัพได้ของดีฯฯอุดรได้งัวควายดีฯ

เอาเสาแฮก  เสาเขาขวัญอยู่นี้แล (๗)

- อีสานพระยาย้องยอดีแลฯฯถ้าจักเอาเสาแฮกเสาขวัญให้เป็นมังคละมุงคุนอยู่ดีมีสุขให้เอาในเดือนเจียงเดือน

- ยี่ออกใหม่นั้นเทินอยู่ดีมีลาภซะกานแลเดือนแฮมอย่าเอาไม้เฮือนเทินบ่ดีฯผิว่าไม้ต้นใดเป็นหง่าดก

- ใบหนาปลอดดีจิงเอาเป็นเสาแฮกเสาขวัญเทินฯวุทธีสวัสสดีนักแลฯเมื่อจักบักไม้หัวที่นั้นให้แต่ง

- ขันข้าวตอกดอกไม้ขาวขัน ๕ บูชาเทวดาไต้เทียนแล้วอ่วยหน้าเมือตาวันออกแล้วจิงอ่านคาถาอันนี้ ๓ ทีว่าดังนี้ฯฯ

- โอมไม้โซ่นเปือกหนาจักเมื่อโพเฮือนท้าวตื่นจักปลูกเฮือนหมื่นห้องแลแสนเสาซู่ห้องซู่ซีนอนซู่ห้องคนเฝ้ากก
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ปลายไม้หักอยู่นี้แล

- มันจักเฮ็ดคอกควายปลายมันจักเฮ็ดคอกไก่ท่ำกลางมันจักไว้เฮ็ดไท้คำดีเยอฯฯว่าดังนี้แล้วจิงว่าดังนี้โอนอไม้ลำ 

- นี้สังมางามยอดยิ่งเดนอหง่า	 ๑	 นั้นคือดังฮังนาคหง่าต่ำนั้นคือดังฮังหงส์หง่าเนินนั้นถงเงินถงคำเพิ่นแล่นมาห้อย	 

หง่าซันนั้น

- เพิ่นขายข้อยแล่นมาโฮมคือซีอยู่วุทธิเดนอฯฯให้เอาขวานสับคาไว้ออกมาทักว่าโอนอไม้ลำนี้สังมา

- งามยอดยิ่งเดนอกูอยากได้ไปเฮ็ดเสาเฮือนพระนางน้องนอนซมหมื่นหมื่นห้องพระนางน้องคือสินอนอยู่วุฒิสวัสสดี 

- มีริทธียืนยาวหมั้นแก่นเดนอดังนี้แล้วจิงบักให้หักเทินฯปลายไม้เมื่อหักให้ปิ่นไปเบื้องตาวันออกดีแลฯล้มไป

ดวดพ้นขื่ออยู่นี้แล (๘)

- ไปเบื้องอาคเนย์จักเสียของสัตว์ ๔ ตีน ๒ ตีนแลฯล้มไปเบื้องทักขินจักได้กินอาหารดีแลฯล้มไปหรดีบ่ดีแล

- ล้มเมื่อปัสสิมบ่ดีแล  ล้มไปพายยัพบ่ดีแลฯล้มไปอุดรแลอีสานเพิ่นซังแลฯฯผิว่าดวดจมลงในขื่อบ่ดี

- ผิออกพ้นแปนิ้วมือ ๑ ลูกจักตายฯออกพ้นแป ๒ นิ้วมีลาภฯ ๓ นิ้วมีช้างม้างัวควายแผ่ดี ๔  นิ้วจำ

- เรินสัมปัตติเข้าของพ้น ๕ นิ้วสิทธินักแลฯฯ ซะบับ ๑ เอาขื่อแทกแปไปได้ ๓ ชั่วกำมือ ๑ พ่อค้าอยู่ดี ๒ กำ

- มือคนขออยู่ดีปลาย ๓ กำมือท้าวพระยาอยู่ดีฯปลาย ๕ กำมือนายพรานอยู่ดีปลาย ๕ กำมือไพร่น้อยเศรษฐี

สถ
าบ
ันวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธร
รม
อีส
าน



154

เขิงเฮือนปลูกเฮือนอยู่นี้แล

- อยู่ดีฯปลาย ๖ กำมืออามาตย์อยู่ดีฯปลาย ๗ กำมือเสนาอยู่ดีฯปลาย ๘ กำมือบ่ควรอยู่จักคนล้ำกว่านั้นดีแลฯ

- ผิว่าจักหาบ่อนปลูกเฮือนทางคบกันหนึ่งอย่าปลูกคว่ำโพนอย่าขุดลง ๑ อย่ากวมตอไม้ใหญ่ ๑ อย่าให้ไม้ใหญ่หนีบหนึ่ง 

แลอย่า

- ปลูกกวมบ่อนสัตว์ตาย ๑ นัยยะ ๑ ให้ดูลักขณะเทินฯถ้าเขิงเฮือนในที่ได้ให้ปัดแผ้วแต่งขันข้าวตอกดอกไม้

- ไว้ทางกลางแล้วจิงเขิงเทินผิเขิงเฮือนเอาเชือกเขียวเขิงเจ้าเฮือนตายฯเชือกขาวจักอยู่ดีฯเชือกแดงไฟจักไหม้ฯเอาเขือ

- เขาเขิงเจ้าเฮือนอยู่จักตายฯบ่ดีแลฯปลูกเดือนเจียงนาคนอนหลับปลูกเฮือนอยู่จักตายแลฯเดือนยี่นาคนอนตื่นแล้ว 

ปลูก

เดือนปลูกเฮือนอยู่นี้แล (๙)

- เฮือนอยู่ดีมีลาภสุขต่อเถ้าแลฯฯเดือน ๓ นาคไปหากินเหยื่อปลูกเฮือนอยู่ฮ้อนใจไฟจักไหม้แลเดือน ๔ นาคคืนมาอยู่ 

เฮือน

- แล้วปลูกเฮือนอยู่ดีเป็นมังคละแลเดือน ๕ นาคพ่ายหนีครุฑปลูกเฮือนอยู่ฮ้อนใจบ่ดีแลฯเดือน ๖ นาคก็พ่ายหนีครุฑบ่ดี 

- แลฯเดือน ๗ นาคก็พ่ายหนีปลูกเฮือนอยู่บ่ดีจักพรากจากเฮือนแลฯเดือน ๘ นาคเห็นครุฑจักเสียของบ่ฮู้แล้วฯฯ

- เดือน ๙ นาคประดับตนปลูกเฮือนมีข้าวของกินบ่ฮู้หมดแลฯเดือน ๑๐ นาคถอดเครื่องประดับเสียปลูกเฮือนอยู่เข็นใจ 

เสียคนเฮือนแลฯ

- เดือนใดก็ดีแลฯออกค่ำ ๑ แฮมค่ำ ๑ปลูกเฮือนมีข้าวของเพิงใจออก  ๒ ค่ำ แฮม ๒ ค่ำปลูกเฮือนทุกข์โศกบ่ดีออก ๓  

แฮม ๓ ค่ำ
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วันปลูกเฮือนแลอยู่นี้

- มีลาภออก ๔ แฮม ๔ ค่ำปลูกเฮือนมีสุขแลฯออก ๕ แฮม ๕ ปลูกเฮือนเป็นทุกข์โศกเพราะยิง(หญิง) ๖ แฮม 

๖ ปลูกเฮือนอยู่เย็นใจดี

- ออก ๗ แฮม ๗ปลูกเฮือน ดีมีลาภออก ๘ แฮม ๘ ปลูกทุกข์โศกแลฯออก ๙ แฮม ๙ ปลูกอยู่ดีมีลาภฯออก ๑๐ แฮม  

๑๐

- ปลูกเฮือนจักเป็นอนตายบ่ดีแลออก ๑๑ แฮม ๑๑ ปลูกเฮือนจักถ่อยสมบัติฯออก ๑๒ แฮม ๑๒ ค่ำปลูกเฮือน ดีมีลาภ

- ออก ๑๓ แฮม ๑๓ ปลูกเฮือนอยู่ดีสันเพิงใจแลฯออก ๑๔ แฮม ๑๔ ค่ำปลูกเฮือนอยู่บ่ดีแลฯออก ๑๕ ค่ำแฮม ๑๕ ค่ำ 

ปลูกเฮือน

- อยู่บ่ดีฟ้าจักผ่าไฟจักไหม้แลฯฯปลูกวัน ๑ จักจิบหายไฟจักไหม้แลฯวันสองฮ้อนใจไข้หนาวปลูกวัน ๓ ไฟ

เดือนปลูกเฮือนวันปลูกเฮือนอยู่นี ้(๑๐)

- จักไหม้แลฯ ปลูกวัน ๔ ฮ้อนใจฯปลูกวัน ๕ อยู่อยู่เย็นใจมีสุขแลฯปลูกวัน ๖ อยู่เย็นใจนักแลฯปลูกวัน ๗ ย่อมได้ข้าว 

ของมากนัก

- แลฯฯปลูกเฮือน เดือน ๕ ฮ้อนใจเดือน ๖ อยู่ดีฯเดือน ๗ จักตายฯเดือน ๘จักเสียของฯเดือน ๙ จักเป็นดีแลฯเดือน  

๑๐ จัก-

- เป็นพยาธิฯเดือน ๑๑ จักผิดเถียงกันเดือน ๑๒ จักเป็นดีมีสุขฯเดือนเจียงอยู่กินดีฯเดือน ยี่อยู่สุขดีฯเดือน ๓ จักเสีย

- ของฯเดือน ๔ ดีแลฯฯปลูกวัน ๑ ท่านทำฮ้ายบ่ดีปลูกวัน ๒ ได้ ๒ เดือนจักเป็นภายลุนจักได้ของดีฯวัน ๓ เกรงไฟไหม้ 

อยู่ได้ 

- ๓ เดือนจักข้าวของมากฯปลูกวัน ๔ อยู่ ขินใจได้ ๔ เดือนจักป่วายไข้เจ็บบ่ดีฯวัน ๕ อยู่ได้เดือน ๑จักได้ของเพิงใจดีวัน  
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ปลูกเฮือน	แล

- มีสุขแลฯวัน ๗ อยู่ได้ยืนสำบายแลฯจักปลูกเฮือนที่ใดก็ดีให้แต่งข้าวน้ำโภชนะทั้งหลายหมาก ๓ เลียนเทียน ๓ เล่ม

- ข้าวตอกดอกไม้บูชาแก้วทั้ง ๓ คือว่าพระพุดพระทำพระสงฺฆเจ้าแล้วเล่าให้แต่งบูชาภิสฺสฺนูกันแลเท-

- วดาแลอันแล ๑๒ ขันข้าวน้ำโภชนะอาหารกล้วยอ้อยหมากพลูทุกประการหมาก ๑๒ เลียน เทียน ๑๒ เล่มน้ำ-

- เต้าหน่วย ๑ ถ้วยใบ ๑ ไหน้ำอัน ๑ เอากองใบคูนยอฮดกกเสาซู่อันแล้วให้เอาฝ้ายขาวเวียนแล้วสูดมังคละมุงคุนแล้ว

- จิงอ่านมนตร์อาคมอันนี้ว่าฯนเมาพุทฺธสฺส นเมาธมฺมสฺส นเมาสงฺฆสฺส สพฺพสิทฺธิการสฺส  อิธถาเนสรฺหค-

 (๑๑)

- ณปรฺริวารายา	อคจฺสนฺตุ	อิมํปูชาสรฺการํ	ปฏิคณฺหนฺตุ	อิมํ	อาชนหรํ	ปริภุญฺณนฺตุ	สุวณฺณํ	มเนาหเร

- นิขิปฺปยนฺตุ		นเมาพุทฺธสฺส		นเมาธมฺมสฺส		นเมาสงฺฆสฺส		เสยฺยถิทํ		หุลุ	๓	สวาหายะ		เตสํปูชานุภา

- เวน		มเตเชนกาเลนว		สพฺเพสตฺตุ	ภายํ	เราคา	วินสฺสนฺตุ		อเสสเตา		เยาภยฺยอภิเส

- อพฺพยา	อนาคตา	ปจฺจุปนฺน	ยภยฺย	วินาสฺสนฺตุ		อเสสเตา		สุปฺปพฺยญฺนา	สาลีนํ	เภาชนํ		ว

- รํ	สุคนฺทสฺส	สมฺปนฺนํ	สมฺพุทฺธสฺส	ททามิหา	สุปฺปพฺยญฺนนํ	สาลีนํ	เภาชนํ	เอกาทสฺสนราชสฺส	ภิสฺสนุกมฺมสฺส-
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มนตร์น้ำใส่กกเสาวันขุดขุมปลูกเฮือน	ขุดขุมเสาเห็นเหล็กแล

- ททามิหํฯฯอ่านอาคมอันนี้เมื่อบูชาปลูกเฮือนทั้งหลายแลฯฯ เยปุคลาเยสุปฺปยุตฺตามนสฺสทเฬหฯ

อันนี้มนตร์น้ำ

- ใส่กกเสาดีแลฯฯผิว่าจักปลูกเฮือวัน ๑ จักขุดเสาให้ขุดเสาปัสสิมก่อนฯวัน  ๒ ให้ขุดเสาอุดรก่อน

- วัน ๓ ขุดเสาบัวรัพพาก่อนฯวัน ๔ ขุดเสาหรดีก่อนฯวัน ๕ ขุดเสาทักขินก่อนฯวัน ๖ ขุด

- เสาทักขินก่อนฯปลูกวัน ๗ ขุดเสาอาคเนย์ก่อนดีแลฯเมื่อขุดเสานั้นผิว่าได้เหล็กบ่ดีได้ซืนจักได้เป็น

- ดีมีลาภผิได้ถ่านไฟได้ทอง บ่ดีได้ขี้ทรายได้งูจักไดจักได้แก้วแหวนแลฯฯได้กระดูกบ่ดีแล  ผิขุดเสา

ขุดเสาเลิกตื้นเห็นท่านเถือกมากาย (๑๒)

- ผิขุดเสาเลิ๊ก ๒ ศอกปลายนิ้วมือขวางก็ดี  ปลาย ๔ นิ้วก็ดีอยู่ดีเฮือนท้าวพระยาเลิ๊กเพียงตาเฮือนเสนาเพียงปากเฮือน 

ไพร่น้อยเพียง

- ท้องน้อยดีแลฯเพียงสายบือเจ้าเฮือนอยู่ดีเลิ๊กกว่านั้นจักเสียของตื้นกว่านั้นจักเสียของบ่ดีแลฯเมื่อจักขุดเสานั้น

- เห็นท่านเอาเนื้อเถือกมากายเจ้าเฮือนจักได้เงินคำดีฯผิว่าเห็นท่านฝูงอื่นเอาไฟมากายนั้นเจ้าเฮือนจัก

- เจ็บไข้บ่ดีผิว่าเห็นบ่าวมาหาเฮากายไปก็ดีได้ยินเสียงขับก็ดีเสียงเป่าปี่เสพก็ดีเจ้าเฮือนจักอยู่ดีมี

- ลูกหลานหลายมีสุขสวัสสดีทุกเมื่อทุกยามแลฯแฮกขุดเสาปลูกเสาก็ดีเมื่อขึ้นก็ดีหากได้ยินเสียงปี่แคนนั้นดีนักแลฯ
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แฮกปลูกเสาแล  แฮกขุดเสาแล  ท่านเห็นถือสังมากาย  คาถาสูด

- ผิว่าเห็นท่านนุ่งเสื้อผ้าแดงแลถือดอกไม้แดงมากายนั้นไฟจักไหม้เจ้าเฮือนจักตายบ่ดีฯผิว่าเห็นท่านหานหาบ

น้ำมากาย

- ดีนักผิว่าเห็นท่านเอาหมากดูกลูกไม้หัวมันมาเจ้าเฮือนดีนักผิว่าเห็นท่านเอาเตาแล่นมาหานั้นจักได้ข้อยหญิง

- ชายดีแลฯจักปลูกเฮือนเป็นมังคละเมื่อยอเสาให้สูดคาถาว่า  อุฏฺเฐหิ		เทวตา		พรฺหฺมา		อนฺนต 

- นุ	นรยิ		เทวลํ		การสา		นิรนฺตรํ		สพฺพลาภํ		ภวิสฺสเร	 ดังนี้มนตร์  ๓  ทีแล้วยอเสาแฮกค่อยวางให้ปลายเสา 

- แฮกซ้ายไปก้ำอีสานก็ดีทักขินก็ดีวางไว้แล้วปลูกเสาขึ้นเทินฯฯปลูกเฮือนให้ปิ่นปลายเสาไปเบื้องเหนือดีมีลาภแลฯปิ่น 

ปลาย

เสาสูงก้ำปลายเสาซ่าย(ส่าย)ให้ดูเทิน	(๑๓)

- เสาไปอีสานจักได้ข้าวของมากนักแลฯผิว่าปลูกขึ้นแล้วผิว่าเสาแฮกสูงกว่าเพิ่นให้ยอเสาอื่นหาแวนดีผิว่าต่ำกว่า-

- เพิ่นได้ยอขึ้นหาบ่สู้ดีฯฯผิว่าให้ดีแท้อย่าแท้อย่ายอเสาขึ้นแวนดีแลฯฯคันปลูกแล้วให้ขึ้นดูเสาก้ำ

- ทักขินยังสูงดีฯผิว่าพื้นเฮือนให้กว้างกลางสะหน่อยแวนดีจำเรินสมบัติข้าวของแลฯผิว่าต่ำใต้สูงเหนือฮ้อนใจ

- เป็นความฯสูงก้ำตาวันออกต่ำตาวันตกจักได้พี่น้องดีภายลุนจิบหายฯต่ำเหนือสูงใต้บ่ดีแลฯผิว่าปลูกเสาแฮก

- ให้ดูเสาซ่ายเมื่อหาวันตกเจ้าเฮือนจักตายฯซ่ายเมื่อวันออกแม่เฮือนจักตายฯซ่ายเมื่ออุดรคนในคนเฮือนจักผิด
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แปงปักตูก่ายขั้นไดเมื่อนอนเฮือนเมื่อกินข้าว

- กันบ่ดีซ่ายเมื่ออีสานท้าวพระยาจักให้ลาภกูณาเจ้าเฮือนแลฯซ่ายเมื่อก้ำทักขินอยู่ดีมีไชยชนะแพ้ข้าเศิกศัตรูแลฯ

- ผิว่าจักแปงปักตูเฮือนกว้าง ๓ ฝาตีนปลาย ๒ นิ้วอยู่สวัสสดีแลฯประตูกระฎีวิหาร ๕ ฝาตีนดีนักแลฯ ปักตูท้าวพระยา  

๖ ฝาตีน

- แพ้ข้าเสิกแลฯผิว่าก่ายขั้นไดหนวันออกให้เอาพระเจ้าขึ้นก่อนดีฯก่ายหนอีสานเอาอันขาวคือว่าเงิน

- ข้าวสารผ้าขาวขึ้นก่อนดีแลฯให้เอาเหล็กงาช้างแลหญ้าแพดฮองภายนอกดีนักแม้นว่าทุกข์ก็สุขแลฯผิว่าเมื่อ

- นอนเฮือนให้ปิ่นหน้าไปก้ำวันออกดีผู้ชายให้นอนก้ำขวาดีแม่เฮือนให้นอนก้ำชายดีเมื่อกินข้าวให้อว่ายหน้า

เอาไม้คีไฟแปงปักตูบ้านนอนปิ่นหัว (๑๔)

- เมื่อวันออกมีอายุหมั้นยืนแลฯผิว่าอ่วยหน้าไปหนใต้มีข้าวของมีมากแลฯผิว่าอ่วยหน้าไปหนตาวันตกมียศศักดิ์แลฯ

- ผิว่าอ่วยหน้าไปหนเหนือบ่ดีแลฯผิว่านอนปิ่นหัวไปบูรัพพามีประยา(ปัญญา)แลปิ่นหัวไปทักขินมีอายุยืนแลฯ

- นอนปิ่นหัวไปหนปัสสิมบ่ดีปิ่นหัวไปอุดรบ่ดีแลฯผิว่าจักเอาไม้คีไฟให้เอาไม้ดู่เป็นแม่คีไฟนึ่ง

- ข้าวกินอยู่ดีแลฯ ไม้เปลือยเป็นแม่คีไฟมักต้องถืกไข้นึ่งข้าวบูชาผีแลฯไม้จิกไม้ฮังแก่นมันนึ่งข้าวเพื่อคนหลาย

- แลฯไม้ทั้งมวลฝูงนี้ดีแลฯอันอื่นกว่าไม้ทั้งหลายอันว่ามานี้บ่ควรเอาสักอันแลฯผิว่าจักแปงปักตูบ้านก้ำบัวรัพพา

สถ
าบ
ันวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธร
รม
อีส
าน



160

แปงเยียข้าว	เฮือนครัวโสกเสาเฮือน

- มีไชยชนะศัตรูก้ำอาคเนย์ไฟไหม้บ่ดี แปงก้ำทักขินได้ข้าวของมากนักแล ก้ำหรดีจักมีโพยภัยอนตายบ่ดี

- ก้ำปัสสิมจักมีลาภข้าวของเครื่องมากดีแลก้ำพายยัพเจ้าขุนจักข่มเหงบ่ดีก้ำอุดรอีสานดีขุนนาง

- ฮักจักให้ลาพภะข้าวของเพิงใจแลผิว่าจักแปงเล้าเยียไว้ข้าวให้แปงก้ำปัสสิมดีนักแลฯฯ

- ผิว่าจักแปงเฮือนครัวให้ไว้ก้ำอาคเนย์ดีนักแลผิว่าโสกเสาเฮือนให้เอาศอกผู้เจ้าเฮือนแทกไปว่าดังนี้ฯหักหัวก่าย

- ง้ง ง้ง เพิ่นตีกองมาเฝ้าเค้าเม้าหน้าใกล้คีงทูมกาเผาเป่าฮักฯว่าดังนี้ตามแต่มักสั้นยาวท่อใดให้ดีจิง

โสกขอบทอด	โสกกลอน	โสกกก	โสกแม่มอง (๑๕)

- เอาผิว่าจักโสกขอบทอดให้เอาวาเจ้าเฮือนแทกไปว่าดังนี้ “สินมูลคืนมาเก่า		สองเถ้านั่งทรงทุกข์		นอนสุข

กินเท่าชั่ว

- ก้นถงฮั่วเป็นฮู		สาวซมซู้ซิงฮัง		ทังป่วยไข้เสียคาบ		มีของหลายเหลือที่ไว้			ขี้ไฮ้เกิดเป็นดี	เศรษฐีพลอยเป็นไฮ้

- นอนตื่นได้ถงคำ”  ว่าไปตามมักแล ฯ ผิว่าโสกกลอนเฮือนให้นับคู่ไปว่าฯ “ต่อมกำฟู	กำฮอมหอม-

- สิน		ได้ไฮ้ต่อตาย		วายพัดพราก		ยากฮ้ายพบ		แกงบอนนอนหงาย		ตีนตากแดด		ได้นางเอื้อยนางอี่มา

- เฮือน”ฯว่าตามแต่มักแลฯผิว่าโสกครกให้ปุนหน่วยไปว่า “ครกมอง		ท้องช้าง		อ่างคำ”	ดังนี้แลฯผิว่าโสกแม่มองให้ 

เอา
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คาถาใส่เสาเฮือน	คาถาขึ้นเฮือนใหม่

- ชั่วตีนแทกไปให้ว่าดังนี้  “ไฮ้ต่อเถ้า	บ่อยากข้าวแสนปี	เป็นดีกว่าท่าน	บ้านคนล้านซู่ปี	เป็นดีบ่ฮู้ไฮ้ท่านกูมีเป็นดี

- บ่ฮู้เสี้ยง” ดังนี้แล๚โอม	สีสีสวาหะ คาถาอันนี้ย้ายก้ำอาคเนย์แล โอม	สสีสวาห ก้ำหรดีแล โอมเช

- ยฺยสวาห ย้ายก้ำอีสาน คาถาทั้งมวลนี้ให้เขียนใส่เสาเฮือนทั้ง ๔ ทิศแลยํยํยสฺสคาถา๚อันนี้จำเริน ๓ ที

- ขึ้นเฮือนใหม่ดีนักแล๚ คาเต		ตสฺส	ปชฺชายนฺติเขเต		วุตฺตํ		วิรุฬฺห		มุลสนฺตนํ		ผาลมสฺมา  คาถาอันนี้

- จำเรินเมื่อขึ้นใหม่ดีแล*วัดพระสมเด็จเจ้ามีมณฑล ๕๐ วาแลกระฎี แลห้องแล ๕ ศอกเสาหน้าต่าง ๗ กำมือดวด ๘  

ศอก

ลักขณาวัดแลกระฎีแล (๑๖)

- พื้น ๓ ศอกดีสมควรแลวัดหัวครูสังฆราชมณฑล ๒ เส้นกระฎี ๗ ห้องดวด ๗ ศอกเสาหน้าต่าง ๕ กำมือพื้น ๔ ศอกแล 

วัดหัว-

- ซาพระพี่น้องมณฑล ๕๐ วากระฎี ๕ ห้องแลห้อง ๕ ศอกเสาหน้าต่าง ๓ กำมือดวด ๖ ศอกพื้น ๓ ศอกจิงสมควรพระ 

เจ้า 

- ตั้งไว้แลเจ้าเอยหมดลักขณาวัดแต่เท่านี้แล ๚๛
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ตาบ้านตาวัดตาเมืองทั้งมวลแลแล

ปริวาร อายุ เตชะ

กลากิณี นาม ๑ ศรี

มุนตรี อุสสาหะ มูลละ

กาลกิณี บริวาร อายุ

มุนตรี นาม ๒ เตชะ

อุสสาหะ มูลละ ศรี

(๑๗)

อุสสาหะ มุนตรี กาลกิณี

มูลละ นาม ๔ ปริวาร

ศรี เตชะ อายุ

ศรี มูลละ อุสสาหะ

เตชะ นาม ๕ มุนตรี

อายุ ปริวาร กาลกิณี

(นาม๑)ให้ตั้งปริวารอีสาน อะ อา อิ อี เอ โอ ครุฑนามะนะ 

อาทิตย์กำลังเส้นเผียก๖วาเป็นนามครุฑแลถ้าถืกนาม๑ให้ตั้ง 

ตามกำลังเทินตกที่ใดฮู้แล

นาม๒ตั้งปริวารบัวรัพพา ก ข ค ฆ ง พยัฆนามมะ

นาม๒กำลังเผียก๑๕วาเป็นนาม๒ให้ดูตามกำลัง

เป็นนามเสือแล๚

นาม๔ปริวารทักขิน ฏ ฐ ฑ ฒ ณสุนักขานามนาม๔กำลัง๑๗ 

ว่าเป็นนามหมาแล

นาม๕ปริวารปัสสิม ป ผ พ ภ ม มุสิกะนามะนาม๕ กำลังมี

๑๙ว่าเป็นนามหนูให้ดูตามนามอันนี้แล้วถืกนามให้ตั้งตาม 

กำลังวันนั้นเทิน
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อายุ เตชะ ศรี

ปริวาร นาม ๖ มูลละ

กาลกิณี มุนตรี อุสสาหะ

มูลละ อุสสาหะ มุนตรี

ศรี นาม ๗ กาลกิณี

เตชะ อายุ ปริวาร

เตชะ มุนตรี มูลละ

อายุ นาม ๘ อุสสาหะ

ปริวาร กาลกิณี มนตรี

(๑๘)

ผิว่าชื่อผู้หญิงชื่อบ้านชื่อเมืองชื่อวัดทั้ง
มวลนี้เอาหัวปลายชื่อผู้ชายเอาตัวตน
นามอันได้ให้ตามหนังสือนี้บ่ผิดแลจักสำ
ริทธีซู่ประการนั้นแลฯฯ

เฮือนสมณะพราหมณ์
เฮือนพระยาสีสนไชยดี
เฮือนผีเสื้อบ่ดี
เฮือนพ่อค้าดีนักแล
เฮือนคนทั้งหลายบดีนักแล

ทักขินเฮือนไฟไหม้บ่ดี
เฮือนพระยาสีสุโทดี
เฮือนอามาตย์ดี
เฮือนพ่อครัวพ่อบ้าน
อุดรเฮือนชายทุกข์ไฮ้

เฮือนผียักษ์ผีเสื้อบ่ดี
เฮือนโจรบ่ดีแล
เฮือนเศรษฐีดีแล
เฮือนสัปปุริสสะดี
เฮือนพระยาเวสสันตร

เฮือนช้างล้านบ่ดีแล
เฮือนผียักษ์บ่ดีแล
เฮือนนางสีดานั่งให้  วันตก
เฮือนหมอยามบ่ดีแล
เฮือนนางวิสาขาแล

นาม๖ตั้งปริวารอุดร ส ห ฬ อํ เอ โก นาม๖กำลังมี๒๑ว่าเป็น 

เส้นเผียก๑เป็นนามแบ้แล

ต ถ ท ธ น  นาคนามนาม๗นาคกำลัง๑๐ว่าเป็นเส้นเผียก๑ 

ให้ตั้งปริที่หรดีให้เวียนไปตามทิศนั้นเทินฯ

ย ร ล ว หตัถนีามมะนาม๘กำลงัม๑ี๒วา่เปน็เสน้เผยีก ๑ เปน็ 

นามช้างให้ตั้งปริวารพายยัพเทินฯ
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เฮือนเสนาอยู่ดีแล
เฮือนเจ้ามโหสถ
เฮือนนายพรานป่าอยู่ดีนัก
เฮือนตาบอดบ่ดี
เฮือนคนทั้งหลายอยู่ดีแล

เฮือนพระยาสีสุทโธอยู่ดีแล
เฮือนทุรเสนาเมียหลิ่นซู้บ่ดี
เฮือนชระอุคคะเศรษฐี
เฮือนเศรษฐีดีนักแล
เฮือนพระยาเวสสันดรดีนักแล

เฮือนพระยาสีสนไชยดีนัก
เฮือนไฟไหม้บ่ดีแล
เฮือนนางสีดานั่งไห้บ่ดี
เฮือนชูชกพราหมณ์บ่ดี
เฮือนนางวิสาขาบ่ดี

เฮือนโจรบ่ดีแล
เฮือนผีทักกินบ่ดีแล
เฮือนอัสสมุกขีบ่ดี
เฮือนพรานเนื้อบ่ดี
เฮือนอนาถปินฑิกะเศรษฐี

เฮือนผีเสื้อบ่ดีแล
เฮือนซากซี้นบ่ดีแล
เฮือนพ่อค้าอยู่ดีแล
เฮือนศัตรูปองฆ่าบ่ดี
เฮือนกาลกิณีบ่ดีแล

(๑๙)

- ฯผิว่านักปราชญ์เจ้าทั้งหลายจักตั้งบ้านตั้งเมืองที่ใดจักให้เป็นวุฒิสีสวัสสดีให้ดูตามตาบ้านตาเมืองตาวัด อันนี้เทินฯฯ 

จักตั้งเฮือนก็ดีให้ 

- นับไปว่าดังนี้*ปริวาร*อายุ*เตชะ*สี*มูลละ*อุสสาหะ*มุนตรี*กาลกิณี ดังนี้เวียนไปตามทิศทั้ง ๘ นั้นเทินฯฯผิว่าจัก 

หาชื่อบ้านชื่อเมืองชื่อ

- ลูกหลานชื่อข้าคนช้างม้างัวควายเอาลูกเมียก็ดีให้ดูอันเป็นมิตรแก่ตนให้เอาชื่อแต่น้อยจักหาใหม่บ่เอาฯผิว่าจักตั้ง

- บ้านใหม่วัดใหม่ให้หาชื่ออันเป็นมิตรแก่เฮาจักจำเรินนักแลฯจักกระทำคนดอมขุนท้าวพระยาก็ดีให้ดูชื่ออันเป็นมิตร

- แก่ตนจักอยู่วัดเพิ่นบ้านเพิ่นก็ดีให้อยู่หนเตชะแลสิจักจำเรินกว่าเจ้าที่มากนักดีแลฯผิอยู่ก้ำกาลกิณี จักจิบหายบ่ดีแลฯ 

จักเข้าบ้าน
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- ใหม่แลเข้าศึกก็ดีให้เข้าก้ำสีแลเตชะแพ้เพิ่นแลเข้าก้ำกาลกิณีเพิ่นแพ้เฮาแลจักตั้งเฮือนอยู่ก็ดีให้ตาม

- นามผู้เจ้าเฮือนเทินฯจักตั้งบ้านเมืองที่ใดให้เอานามออกมาตั้งแล้วจิงเอาเผียกอันว่าค่านามอันนั้นมาแทกแต่ซะดือ

- บ้านเมืองอันนั้นออกเมื่อบัวรัพพาให้ไปชั่วเผียกอันหมายไว้หั้นก่อนแล้วจิงเวียนไปให้ฮอดหนอีสานฯผิสีตกที่ใด

- ให้ไว้แก้วแหวนเงินคำหอพระเจ้าแลหอนอนก้ำเตชะไว้หออาวุธทั้งมวลก้ำอายุไว้เฮือนพ่อแม่ผู้เถ้าผู้-

- แก่อยู่ก้ำปริวารไว้บ้านเพิ่นอยู่ก้ำกาลกิณีไว้วิดเสียอันฮ้ายก้ำมุนตรีไว้ลูกหลานเล่นอยู่ก้ำอุสสาหะไว้โฮง ท่ำกลางเป็น

(๒๐)

- ต้นว่าโฮงไฟเฮือนครัวเยียข้าวอยู่ฯก้ำมูลละไว้ศาลาชุมนุมกวานสวานความอยู่แลฯจักไปเศิกว่าความไปที่ไหนก็ดีให ้

ออกก้ำเตชะ

- ก้ำศรีจำเรินดีนักผิจักอยู่อย่าให้เพิ่นอยู่ก้ำเตชะก้ำศรีเพิ่นจักแพ้เฮาเอาไชยได้หลายประการนักฯถ้าจักใคร่รู้จักชื่ออัน 

เป็นมิตร

- แก่กนัดังนีฯ้หมาแลนาคเป็นมติรแกก่ันนามแบ้แลหนูเป็นมิตรแก่กนัฯครฑุแลนาคศัตรกูัน ฯเสือแลหมาแลแบ้ศตัรูกันฯ

- ฯราชสีห์แลช้างศัตรูกันแลฯนามอันเป็นศัตรูกันอยู่ด้วยกันจักผิดเถียงกันฯนามอันเป็นมิตรกันอยู่ดอมกันจิงดีแลฯผิจัก 

ตั้งบ้านเค้าให้

- เอานามบ้านอันนั้นเอาว่าเป็นเผียกตามซู่อันจิงเอามาแทกสะดือบ้านอันนั้นก็สำริทธี(ฤทธี) ซู่ประการแลจาลักขณะตา 

บ้านตาวัดทั้งหลายแล้ว

- แต่เท่านี้แลท่านเอย ๚๛
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พื้นต่ำดวดสูงแฮก		ลากเสา		เจาะเสา		ขุดเสา

- ผิพื้นดวดสูงชื่อสีหาลักดีฯพื้นแลดวดสูงท่อกันชื่ออุสสุภะลักว่ามานี้แลฯพื้นสูงดวดต่ำชื่อธัชชะลักบ่ดีเลยฯลักขณะ

- ขุดเสาหนวันออกแลอีสานแลอาคเนย์นี้ให้ฮูมนแลฯหนปัสสิมแลพายยัพนี้ดังเดิ่นบ้านแลฯทักขิน ๓ แจง

- แลฯอุตตระ ๔ แจงแลล่วงเลิ๊ก(ลึก) ประมาณ ๒ ศอกปลาย ๔ มือดีแลฯกว่านั้นบ่ดีแลฯถ้าจะไปตัดไม้เสาแฮก

- ล้มไปหนบัวรัพพาสำราญแลฯล้มไปปัสสิมมีเงินคำฯล้มไปพายยัพจักมีเงินคำฯล้มไปอุดรได้ลา(ภ)-

- ภ  ดีฯล้มไปอีสานจักได้ยศศักดิ์ดีนักฯเมื่อลากเสามาเจาะฮูให้ได้วันดีก่อนวัน ๑  ให้เอาปลายเสาไปอาคเนย์

- จิงเจาะแลฯวัน ๒ ปลายเสาไปทักขินมีไชยชนะ วัน ๓ ปลายให้ปัสสิมดีฯวัน ๔ เอาปลายเสาไปทักขินดีฯวัน ๕ เอา 

ปลายเสา

โสกส้วนยอเสาวันปลูก เอาใบไม้ผูกเสาแฮกแล  (๒๑)

- ไปอุดรดีฯวัน ๖ เอาปลายเสาไปหนอุดรดีฯวัน ๗ เอาปลายเสาไปอาคเนย์แลทักขินดีอย่าให้ถืกเกศนาคจิงเจาะเทิน

- อยู่ดีมีไชยชนะแลฯจักเจาะเสาให้วัดหักเอาแต่ตีนเสาทอดจิงดีบั้นเป็นส่วนจิงว่าโสกดังนี้เชยยะยักขี-

- ณี  สุกขา  มรณะ  ดังนี้ถ้าเจาะได้ส่วนไชยยะดีแลได้ส่วนยักขิณีอย่าเจาะบ่ดีแลฯได้สุกขะดีนักแล

- ได้ส่วนมรณะบ่ดีจักตายอย่าเจาะเทินฯอัน ๑ เมื่อจักปลูกเสาให้ดูที่ก่อนอย่าถืกเกศนาคบ่ดีถ้าจักปลูกหนอีสานจักเป็น

- ทุกข์แลฯปลูกหนบัวรัพพาผัวจักตายก่อนฯปลูกหนปัสสิมบ่ดีปลูกหนอาคเนย์หรดีจักได้ลาพพะ มากนักหนาแลฯปลูก 

หนพายัพจักได้ลา-
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ด้ามเสียมขุดเสาแฮกชื่อคนขุดเสาแฮก

- พพะ  เงินคำแลฯฯเมื่อจักเจาะปลูกเสาให้ได้วันดีจิงเลือกเสาอันงามมาเรียงไว้จิงเขียนชื่อพรหมจารี ๑ พรัสตรี ๑ 

- ชื่อเพชชะ ๑ สุดท้อง ๑ แล้วให้ตกพรหมจารีเอาวางที่เสาคันวางเสาใดก่อนให้เอาเสานั้นเป็นเสาเอกถ้าได้พรหมจา-

- รีก่อนให้เอาผ้าเกี้ยวเสานั้น ถ้าได้พรัสตรีให้เอาเหลืองเกี้ยวเสานั้นฯถ้าได้เพชชะให้เอาผ้าแดง

- เกี้ยวเสานั้นแลฯถ้าได้เสาสุดท้องให้เอาผ้าดำเกี้ยวเสานั้นฯจักขุดขุมเสาให้เอาไม้ทองหลางเป็นด้ำ-

- เสียมขุดเสาแฮกเทินให้คนผู้ชื่อว่าจันนั้นขุดเสาขวัญผู้ชื่อว่าพั้วนั้นขุดเสาแฮกนั้นเทินฯเมื่อขุดขุมเสาแฮกนั้นถ้า

ปลูกเฮือนเอาขี้ขวายไปให้แม่น (๒๒)

- ได้ถ่านไฟบ่ดีให้นิมนต์พระมาสูดมนตร์แล้วจิงเอาน้ำหดขุมก่อนจิงอยู่ดีแลฯถ้าได้ดังให้เอาน้ำมันแลใบบัว

- หลวงแลหญ้าแฝกมาใส่ก้นขุมจิงดีมีลาภมากแลฯถ้าขุดเสาเฮือนจักให้ดีให้ขุดหนทักขิณ ๓ มุมหนปัสสิม

- เป็นวงเดือนหนอุดร ๔ มุมหนบัวรัพพาแลอาคเนย์หรดี ๓ มุมหนพยัพดุจจะดังเดือนเพ็งหนอีสาน ๔

- มุมดีนักแลผู้ใดจักปลูกเฮือนจักขุดเสาแฮกเสาขวัญเอาขี้ขวายไปเบื้องหัวนาคจักแพ้พ่อเฮือนแม่เฮือน

- เอาขี้ขวายมาเบื้องหางนาคแพ้ลูกหลานข้อยคนบ่ดี ขี้ขวายเมื่อท้องนาคจักมีคำสุขกะเสิมวุฒิจำเรินใจท่านจัก
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แฮกยกเสาดูที่เฮือนอันจักปลูกนั้นต่ำสูงแล

- เมื่อแฮกยอเสาอ่วยปลายเสาไปหนอีสานจักเป็นทุกข์ ให้ลาภข้าวของเพิงใจแลฯให้ดีแท้ให้เอาขี้ขวายเมื่อหาท้องนาค

- ขี้ขวายเมื่อหางจิงดีแล๚ ถ้าปลายเสาไปหนอาคเนย์มีลาภปลายไปหนหรดีจักอยู่ดีกินดีถ้าอ่วยปลาย

- ไปพายัพจักมีไชยชนะปลายไปหนปัสสิมไฟจักไหม้ฯปลายไปหนอุดรผัวเมียจักเถียงกัน ปลายไปหนทักขินจักอยู่ดีกินดี 

มี

- ลาภมากนักแล ถ้าจักปลูกเฮือนให้พิจารณาดูที่อันจักปลูกนั้นถ้าต่ำหนอาคเนย์แล ทักขินแล ปัสสิมจักมีลาภมาก

- นักหนาเกิดยศดีต่ำหนหรดีอยู่ยืนไปจักถอยลงแลต่ำหนอุดรแลทักขินแลอีสานบ่ดีจักเสียตัวจักตายแลฯ

เดือนปลูกเฮือนฮ้ายดี	ปลูกเฮือนให้ดูนาคอ่วยหัวหางแล (๒๓)

- อนัหนึง่ใหด้ทูีเ่ฮอืนกอ่นจงิดถีา้สงูหนอสีานจกัตายสงูหนอดุรจกัเสยีขา้วของเงนิคำสงูหนบวัรพัพาแลอาคเนยม์ไีชยชนะ 

จักได้ข้าคน

- เงินคำสูงหนทักขินอยู่ดีเย็นใจสูงหนหรดีซามตายสูงปัสสิมอยู่ดีกินดีสูงบัวรัพพาดีนักแลฯปลูกเฮือนเดือน ๕ จักทุกข ์

เกิดโพยอัน-

- ฮ้ายมากนัก ปลูกเดือน ๖ จะเกิดทรัพย์มากนักแล เดือน ๗ จักจิบหายแลปลูกเดือน ๘ โจรจักโคบชิงเดือน ๙ สิ่งสิน 

ทุกสถานจักถ่อย

- เดือน ๑๐ ตัวจักตายบ่ดี เดือน ๑๑ จักเกิดถ้อยความเดือน ๑๒จักได้เงินคำช้างม้าข้อยข้าหญิง ชาย งัวควายมากหลาย 

เดือน ๑ จักมีทัพพะ(ทรัพย์)มากอยู่สุขสำราญ 

- เดือน ๒ จักเกิดทุกข์มากเดือน ๒ ๓ ไฟจักไหม้เกิดอันร้ายเดือน ๔ จักได้ช้างม้าข้าหญิงชายมากมายฯเดือน ๔ ๕ ๖  

นาคเอาหัวไปหรดีหาง
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- ไปบัวรัพพาท้องไปทักขินหลังไปอุดรให้ยกเสาทักขินขึ้นก่อนมีลาภเงินคำเดือน ๗ ๘ ๙ นาคเอาหัวไปพายัพหางไปทัก-

- ขินท้องไปปัสสิมหลังไปอีสานให้ยกเสาข้างปัสสิมก่อนจักไดผ้าผ่อนเงินคำเดือน ๑๐  ๑๑  ๑๒ นาคเอาหัว

- ไปอุดรหางไปปัสสิมท้องไปพายัพหลังไปอาคเนย์ให้ยกเสาหนพายัพขึ้นก่อนอยู่เย็นใจ เดือน ๑ ๒  ๓ นาคเอา

- หัวไปบัวรัพพาหางไปอุดรท้องไปอีสานหลังไปปัสสิมให้ยกเสาแฮกหนอีสานมาก่อนจิงมีลาภข้าวของเงินคำข้าหญิง

- ชายมากหลายแลปลูกเฮือนเมื่อแฮกยกเสาขึ้นอย่าให้ถั่งหลังนาคแลหางบ่ดีลูกเมียจักเป็นเหตุถ้ายอเสาขึ้นท้องนาคอยู่

วันปลูกเฮือนคนขาวดำวันปลูกเฮือนร้ายดีอยู่นี้	(๒๔)

- กินดีแล ๚๛ ปลูกเฮือนวัน ๑ ให้เอาคนขาวยกเสาแฮกจิงยกเสาทั้งนั้นตามถ้าวัน ๒ คนขาวยกก่อนวัน ๓ คน

- ดำยกก่อนวัน ๔ บัณฑิตยกก่อนวัน ๕ วัน ๖ คนมีกระกูลบรรดาศักดิ์ยกก่อนวัน ๗ คนผู้เถ้ายกก่อน

- ดีแลฯฯปลูกเฮือนวัน ๑ จักเกิดโรคาอยู่เถิง ปี๑ จักไข้เจ็บกว่าคนทั้งหลายแลวัน ๒ จักได้สมบัติคาม

- คนอยู่เถิง ๒ เดือนจักได้ลาภกว่าคนทั้งหลายวัน ๓ อยู่ไฟจักไหม้อยู่เถิง ๗ เดือนจักเกิดพยาธิมากวัน ๔ สุขกับทุกข์ท่อ 

กันแล๚
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ลักขณะ	ขื่อ	ตง	แลอยู่นี้

- วัน ๕ ปลูกจักได้ลาภอยู่เถิง ๕ เดือนจักได้ลาภมากแล วัน ๖ ปลูกเฮือนสุขกับทุกข์ท่อกันวัน ๗ ปลูกเฮือนจักเป็น 

พยาธิคันเถิงเดือน ๑ จัก

- ไข้เจ็บนักแลฯถ้าปลูกให้เป็นมุงคุนเอาขื่อ ๖ ศอกตง ๑๐ ศอกคืบปลาย ๑๑ นิ้วแต่พื้นถึงขาง ๖ ศอกแต่หลังขางเถิง 

ดวด 

- ๙ นิ้วโดยยาว ๓ วา ๕ นิ้ว ได้ สัพพลักแลลักขณะเฮือนใหญ่แต่ดินขึ้นเถิงฮอดปิง ๖ ศอกแต่บ่าฮอดเถิงขื่อ 

- ๕ ศอกขื่อ ๖ ศอกตง ๙ ศอก ๑๕ นิ้วแม่นเป็นมื้อมุงคุนเสร็จมื้อ สัพพลักแลขื่อ ๓ วาแป ๙ วาศอกขื่อ ๒ วาแป 

- ๔ วาศอกขื่อ ๓ วา ศอกแป ๑๐ วา ขื่อ ๕ วาศอกแป ๒๕ วา ขื่อ ๓ วา  แป ๒ วา ๕ หลังนี้ชื่อว่าสีหาลักท้าวพระยา 

อยู่

(๒๕)

- ดีมีเตชะแลฯขื่อ ๓ วาศอกแป ๓ วาศอกขื่อ  ๒ วาศอกแป  ๔ วา ๓ ศอกขื่อ  ๒ วาคืบแป  ๕ วาคืบขื่อวาอกแป  

- ๒ วาศอกขื่อ ๒ วาแป ๓ วาศอกขื่อ ๓ วาศอกแป ๕ วา ๔ หลังนี้ชื่อว่าอุสุภลักชาวค้าแลเศรษฐีอยู่ดี

- แป ๕ วา ขื่อ ๒ วา ชื่อว่าสัพพลักจักมีข้าวของมากนักแล แป ๖ วาขื่อ ๓ วาชื่อว่าสหรมีเตชะมากนักแล 

- แป ๘ วาขื่อ ๓ วาชื่อว่าปราถะระสะดีแป ๑๓ วาขื่อ ๕ วาชื่อว่า สีหะลัก มีเตชะดีแป ๒๔ ศอกขื่อ ๙ ศอกก็ดี

- นักแป ๑๕ ศอกขื่อ ๕ ศอกชื่อว่าสีหะลักดีนักแลแป ๒๓ ศอกขื่อ ๙ ศอกนั้นก็ดีนักแลแป ๒๑ ศอก ขื่อ ๑๐ ศอกดีนัก 

แป ๒๐ ศอก
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- ขื่อ ๑๐ ศอกดีนักแป ๒๑ ศอกขื่อ ๗ ศอกปลายนิ้วมือก็ดี  ๒ ซะบับนี้ชื่อว่าคัชชลัก  อุตตมะลักดีนักแลฯถ้าจักแปง

- ปักตูเอาเผียกแทกขอบทอดทางขวางทางยาวแล้วทบ ๑๒ ส่วนจิงเจาะปักตูที่ถ้วน ๓ หั้นอย่ากาย

- นั้นปัก(ตู)ท้าวพระยาได้ ๙ ฝ่าตีนข้างขวาดี ดีปักตูเสนา ๗ ผืนตีนข้างขวาก็ดีปักตูคนทุกข์คือทั้งหลาย ๓๖ 

ตีนข้างขวาก็ดี

- ปักตูอย่าแปงใกล้ คีไฟแลแยงเสาแลเครื่องเฮือนบ่ดีแล

(๒๖)

ตำรายา (ในใบลานหน้านี้)
- ยาก้อน(กล่อน)ให้เอาฮากขี้หนอน ๑ ฮากผักคุดน้อย ๑ ยาหัวอ้อยดำดีแล อันหนึ่งหัวเขิง ๑ เครือเข้าหมิ้น(ขมิ้น) ๑

- ปอไม้ตับเต่าฮากเฮื้อนกวาง ผากลุมพุกยาหัวอ้อยดำ พาก ๑ ให้เอาฮากฮุ่งผู้

- ให้เอาเบื้องตาวันออกเอาฮากเดียว เอาฮากขามเบื้องตาวันออกฮากเดียวยาหัวอ้อย

- ดำดีแลท่านเอย๚๛
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รูปแบบยันต์ที่ติดส่วนต่างๆ ของบ้าน

          ยันต์ลูกนี้แคล้วแล        แต้มถือแคล้วแล               ยันต์ลูกนี้ใส่เสาแล        ยันต์นี้ใส่ปลายเสาแล

   ลูกนี้ใส่กอดทอดแลฯฯลูกนี้ใส่ขื่อแล       ยันต์กันหนู          ลูกนี้ใส่ปลายดั้งแล       ลูกนี้ติดปากนอกแล

สถ
าบ
ันวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธร
รม
อีส
าน



173

ลูกนี้ตอกขื่อแล  ลูกนี้เขียนใส่ผ้าอ้อมเด็กน้อย  

                                                          เขียนใส่ตะกั่วอ่างน้ำให้เด็กอาบ      ลูกนี้เขียนตบหัวเด็กน้อยดีนักแล

รูปแบบแปลงที่ดินมี่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคล
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ยันต์ใส่ขื่อ  ยันต์ใส่ดั้งเฮือนแล  ปิดปักตูเฮือนแล

                  ยันต์ติดปลายเสาทั้ง  ๒  แล
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ยันต์ติดปลายเสาทั้งสองแล

                    

                                                               อันนี้ใส่เสาแฮก      ใส่เสาขวัญคู่กัน     ใส่เสาฮ้ายดีใส่เสาห้องแล

ยันต์นกขุ่มนี้ติดหัวเสาทุกเสาเสก ๗ ทีกันไฟไหม้จักลูบไฟเหยียบไฟก็ดีลงตะกั่วใส่ฝามือเสก ๙ คาบให้ใส่ปลายคาเฮือน 

เสก ๙ คาบเหน็บหลังคาไฟไหม่มาให้เอายันต์แช่น้ำไว้แล้วจิงเอาไปสาดกันไฟบ่ไหม้เลย

(๔)

- สิทธิการจักกล่าวไชยยะให้ดูฮูดินต่ำไปเบื้องตาวันออกอาจารย์บอกว่าบ่ดีอยู่ได้แต่ ๓ ปีตายบ่ดี ฯต่ำเมื่อ

เบื้องอาคเนย์อาจารย์เสว่า

- แพ้เมียฯต่ำเบื้องใต้มีลูกอ่อนจักตายมีข้าวของจักจิบหายต่ำเบื้องหรดีพระยาปักขีกายดอกบัวอยู่ดีเพราะตัวเองต่ำเมื่อ 

เบื้องตา-

- วันตกอยู่หว่างอกพระยามารไฟจักไหม้ผนผานเกรงป่วยมรณา ต่ำเมื่อเบื้องพายยัพเกรงจักดับชีวังมรณาตคันปลูก

- แลให้เลิ๊กเสียต่ำเมื่อเบื้องอุดรเทพดาโอยพรทุกเวลามีลูกหญิงลูกชายจักมียศฐา ต่ำเมื่อเบื้องอีสาน

- จักได้เป็นมหาเศรษฐีมีลูกหญิงจักได้เป็นนางเทวีดีแล ฯฯ-
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เฮือนสหคเศรษฐีดี
เฮือนมโหสถดี
เฮือนคนหนีจากบ่ดี
เฮือนพรายบ่ดี
เฮือนคนผู้ทุกข์บ่ดี

เฮือนพระยาสีสนไชยดี
เฮือนคนพาโลลื้นเมีย
หลิ่นบ่ดี
เฮือนชาดกเศรษฐีดี
เฮือนสหเศรษฐีดี
เฮือนพระยาเวสสันตรดี

พระยาสีสุทโธดี
เฮือนไฟไหม้บ่ดี
เฮือนนางสีดานั่งไห้บ่ดี
เฮือนชูชกพราหมณ์บ่ดี
เฮือนนางวิสาขาดี

เฮือนพระยาโจรบ่ดี
เฮือนผียักษ์กินคนบ่ดี
เฮือนอัดสมูขีบ่ดี
เฮือนนายนักการดี
เฮือนอนาปิณฑิกเศรษฐีดีแล

เฮือนผีเสื้อกินคนบ่ดี
เฮือนช้างหล่มโฮงบ่ดี
เฮือนพานีโชพ่อค้าดี
เฮือนศัตรูเบียดบ่ดี
เฮือนกาลกิณีบ่ดี

จักดูที่อยู่เฮือนไผดีบ่ดีให้ฮู้ขีดตาเหมือนดังตาหมากหาบนี้ให้ไว้เฮือนแม่นาตากกแถวเทิงนับดูเฮือนดีฮ้ายเพิงฮู้เทิน 
ฯเฮือนผู้ใดสมควรที่ใดไว้ที่นั้นฯเฮือนแม่นา เฮือนพระยาสีสนไชยเฮือนพระยาสีสุทโธเฮือนผีเสื้อ

- เฮือนมโหสถ ฯเฮือนพรานแหฯเฮือนขินใจฯเฮือนผีกินคนฯเฮือนช้างสารฯแถว ๒ เฮือนคนทั้งหลายเฮือนเทวทัตฯ 

เฮือนนางสีดาบือบ้านอยู่หั้นฯ เฮือนเศรษฐีฯ

- เฮือนพ่อค้าฯ๓ฯเฮือนยาจกฯเฮือนพรานฯเฮือนเศรษฐีฯเฮือนขินใจฯ๔ฯเฮือนคนทั้งหลายเฮือนพระยาเวสสุวัณเฮือน 

นางวิสาขา เฮือน-

- เศรษฐีฯเฮือนคนตาบอด ฯ๕ฯนามทิศ ๓๒ วา ฯนามจัน ๑๕ วา นาม ๑ จบตำราปลูกเฮือนแต่ท่านเท่านี้แล ฯ๚๛
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