
ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบั

การปลูกเรือนและการปลูกต้นไม้



ประเพณกีารปลูกเรือน

• เรือนไทยสมยัก่อนมี 2 ชนิด คือ “เรือนเคร่ืองผูก” และ “เรือนเคร่ืองสับ” 
• “เรือนเคร่ืองผูก” นั้นจะปลูกดว้ยไมไ้ผล่ว้นโดยประกอบข้ึนเป็นตวัเรือน  

หลงัคา  พ้ืน  และฝาเรือน  ส่วนเคร่ืองมุง 
ไดแ้ก่  ใบจาก  หญา้คา  แฝก  ใบตองตึง เป็นตน้  
ซ่ึงส่ิงท่ีใชใ้นการปลูกสร้างนั้นเปราะแตก
และฉีกขาดง่าย จึงจ าเป็นตอ้งใชห้วาย
หรือตอกผกูมดัหรือถกัร้ังข้ึนเป็นตวัเรือน  



• “เรือนเคร่ืองสับ”  จะปลูกดว้ยไมจ้ริง และใชมี้ดขวานสบับากเพื่อจะเจาะตรึงหมุด
กบัตวัไม ้ไม่ใชต้ะปู ใชห้มุดตวัไมตี้ตรึง  

ประเพณกีารปลูกเรือน



• ส่วนลกัษณะเรือนทั้ง 2 ชนิดนีเ้ป็นแบบเดยีวกนั คือ เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ใชด้า้น
แปหรือดา้นขา้งเป็นหนา้และหลงัเรือน

• เรือนทั้ง 2 ชนิดน้ี เรือนเคร่ืองผูกคงมมีาก่อนเรือนเคร่ืองสับ สงัเกตไดจ้ากค าพดูท่ี
ติดปากค าหน่ึง คือ “เวลาตกฟาก” ซ่ึงหมายถึงเวลาท่ีเดก็เกิดนัน่เอง

• ลกัษณะการปลูกเรือนส าหรับเป็นท่ีอยูอ่าศยัคงข้ึนอยูก่บัทอ้งถ่ิน  ดินฟ้าอากาศ 
ความเป็นอยูแ่ละคติความเช่ือ  ฉะนั้น เรือนไทยสมยัเก่าจงึมกัปลูกเป็นเรือนไม้ช้ัน
เดยีวรูปส่ีเหลีย่มผืนผ้า  มรีะเบียง  มชีาน  เรือนมกัยกพืน้มใีต้ถุน

ประเพณกีารปลูกเรือน



สาเหตุทีค่นไทยนิยมปลูกเรือนไม้ช้ันเดยีวและยกพืน้ใต้ถุนสูง

1. คนไทยโบราณมอีาชีพเพาะปลูก  จงึสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น า้ ล าคลอง 
เพ่ือน าน า้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  เม่ือถงึฤดูฝนเพ่ือป้องกนัน า้ท่วม 
พืน้บ้านจงึต้องยกสูงเพ่ือหนีน า้ และสามารถยา้ยส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง   จากใตถุ้น
บา้นมาไวบ้นเรือนได้

2. เพ่ือใช้ประโยชน์ของใต้ถุนเป็นทีป่ระกอบกจิกรรมประจ าวนั เช่น ป่ันฝ้าย  
ทอผา้  ต าขา้ว เป็นตน้ หรืออาจใชท่ี้วา่งใตถุ้นเป็นท่ีเกบ็ส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง  
เช่น เรือ เกวียน  คนัไถ



3. เพ่ือให้ความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายหรือคนร้ายในเวลาค า่คืน เช่น งูพิษ 
ตะขาบ แมลงป่อง

4. สาเหตุท่ีคนไทยนิยมปลูกสร้างเรือนไม ้ เน่ืองจากสมยัก่อนเรามีธรรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์  ไม้ไผ่  ไม้แดง ไม้เตง็  ไม้รัง แฝก จาก  น้ันหาง่ายกว่าวสัดุอ่ืน

5. ความนิยมของคนไทยทีป่ลูกเรือนช้ันเดยีวกเ็น่ืองมาจากคนไทยน้ันนับถือ
หัวว่าเป็นของส าคญั เพราะเขา้ใจวา่เป็นท่ีอยูข่องม่ิงขวญัประจ าตวัคนจึงไม่ยอมใหใ้คร
กล ้ากรายหรืออยูเ่หนือหวั  ถือวา่ไม่ดี

สาเหตุทีค่นไทยนิยมปลูกเรือนไม้ช้ันเดยีวและยกพืน้ใต้ถุนสูง



องค์ประกอบต่างๆของเรือนไทย

• องคป์ระกอบของเรือนไทยหรือตวัไมต่้าง   ท่ีใชคุ้มและปรุงเรือนข้ึนเป็นหลงั จะมี
ต าแหน่งและหนา้ท่ีต่างกนั  ตวัไมแ้ต่ละช้ินลว้นมีความหมายและมีความส าคญั
เฉพาะตวั ตวัไมท่ี้ใชป้รุงเรือนไทยมีดงัน้ี

1. เสาเรือน มี  5 ชนิด
1.1 เสาดั้ง 
1.2 เสาเอก 
1.3 เสาโท 
1.4 เสาตรี
1.5 เสาสามญั



1.1 เสาดั้ง เป็นเสาตั้งคร่อมกลางหลงัรอดตรงข้ึนไป ปลายเสาจะทะลุรูข่ือเลยข้ึน
ไปชนและรับอกไก่เพื่อยดึกนัใหม้ัน่  
ระยะตั้งแต่หลงัข่ือข้ึนไปชนอกไก่
เรียกวา่ “ใบดั้ง” เรือนหลงัหน่ึงจะมีเสาดั้ง 2 ตน้ 
ตั้งอยูต่อนกลางของดา้นสกดัหรือหวัทา้ยตวัเรือน

องค์ประกอบต่างๆของเรือนไทย



1.2 เสาเอก หรือ เสาเรา คือเสาท่ีคดัไวว้า่เป็นเสาท่ีดีท่ีสุด เป็นเสาตน้แรกของ
เรือนท่ีจะยกข้ึน

1.3 เสาโท คือ เสาท่ีคดัไวว้า่ดีอนัดบัท่ีสองเวลายกข้ึนใหย้กต่อจากเสาเอก  
การยกนั้นตอ้งเวยีนไปทางขวามือ

1.4 เสาตรี
1.5 เสาสามัญ
เสาเหล่าน้ีเป็นเสาส าหรับตวัเรือน ตอ้งมีขนาดและความสูงเท่ากนั ธรรมดา

จะมีขนาดสูงไม่เกิน 12-13 ศอก

องค์ประกอบต่างๆของเรือนไทย



2. รอด ไมส่ี้เหล่ียมสอดเขา้ไปในรูเสา ซ่ึงท าหนา้ท่ีรองรับพ้ืน
3.  พรึง เป็นไมก้ระดานวางตั้งปิดหวัตงดา้นสกดั วางไวเ้หนือรอด พรึง

เป็นเหมือนดงักรอบล่างของเรือน เป็นเคร่ืองบงัคบัขนาดของเรือนไปในตวั

องค์ประกอบต่างๆของเรือนไทย



• 4. ตง เรือนบางหลงัหาไมพ้ื้นยาวไม่ได ้ตอ้งใชพ้ื้นสั้นขวางกบัตวัเรือน จ าเป็นตอ้งมีตง
มารองรับ ตงเป็นไมเ้หล่ียมซ่ึงวางพาดไวห้ลงัรอดช่วยใหพ้ื้นแขง็แรงข้ึน

องค์ประกอบต่างๆของเรือนไทย



5. เต้า ไมเ้หล่ียมท่ียืน่ออกจากเสาทางดา้นขา้งของเรือน อยูใ่ตข่ื้อลงมาราว 1 ศอก 
ท าหนา้ท่ีรับน ้าหนกัของชายคา  เป็นท่ียดึเกาะของกนัสาดและจนัทนั เตา้ท่ีอยูร่ายไปทุกเสา 
เรียกวา่ “เต้าราย” ส่วนเตา้ท่ีอยูต่รงมุมเรือนมี 2 ตวัทแยงกนัคนละดา้น เรียกวา่ “เต้ารุม”



6. หัวเทยีน เป็นเดือยหวัเสาอยูต่รงปลาย  ท าหนา้ท่ียดึปลายข่ือใหติ้ดกบัเสา 
การควัน่หรือหัน่หวัเสาใหเ้หลือแต่แกนกลมยาวจะเรียกวา่ “หลัน่หัวเทยีน”  ระยะ
ตั้งแต่หวัเทียนลงมาถึงเตา้เรียกวา่ “คอสอง”

องค์ประกอบต่างๆของเรือนไทย



7.  จันทนั ไมเ้หล่ียมแบนแต่งรูปอ่อนชอ้ย  ตั้งทแยงมุมอยูร่ะหวา่งสามเหล่ียม
โครงหลงัคา  ตอนบนจดกนักบัดั้งแขวน เป็นรูปพนมแหลมปลายแหลม  เวลาวางไม้
จนัทนับนข่ือเรียกวา่ “เหยยีบจันทนั” จนัทนัท าหนา้ท่ีรับน ้าหนกัหลงัคา  จนัทนัจะมี
เฉพาะส่วนของหอ้งท่ีไม่มีหนา้จัว่  
ส่วนหอ้งท่ีมีหนา้จัว่จะใช้
แผงหนา้จัว่รับน ้าหนกัหลงัคา
แทนจนัทนั  จนัทนัจะใชก้บั
ดั้งแขวนหรือใบดั้งเท่านั้น



9. จั่วหรือหน้าจั่ว แผงไมรู้ปสามเหล่ียม  สร้างข้ึนเพ่ือประกอบปิดตรงส่วนท่ี
เป็นโพรงของหลงัคาทางดา้นข่ือของเรือน  เพ่ือป้องกนัลม  แดด  และฝน หนา้จัว่มี
หลายลกัษณะ ดงัน้ี

9.1 จัว่ลูกฟักหรือจัว่พรหมพกัตร์ แบ่งหนา้จัว่โดยมีแนวนอนและแนวตั้ง
สลบักนั  นิยมใช้ กบัเรือนนอน

9.2 จัว่รูปพระอาทติย์ มีรูปคลา้ยพระอาทิตยค์ร่ึงดวง  เส้นรัศมีพระอาทิตย์
ท าดว้ยไมแ้บน  และเวน้ช่องใหอ้ากาศถ่ายเท  นิยมใชก้บัจัว่เรือนครัวไฟ

9.3 จั่วใบเรือ จัว่ชนิดน้ีมีตวัแผงประกอบดว้ยแผน่ไมข้นาดเลก็เรียงซอ้น
กนัทางแนวนอน  นิยมใชก้บัเรือนนอนและเรือนครัวไฟ  ถา้เป็นเรือนครัวไฟ
ส่วนบนมกัเวน้ช่องใหอ้ากาศถ่ายเทได้





10. ป้ันลม แผน่ไมแ้บนติดอยูก่บัแปลานและอกไก่  ท าหนา้ท่ีปิดชายคาดา้น
หวัและทา้ย  กนัลมตีจากหรือกระเบ้ือง  ส่วนล่างของป้ันลมท าปลายชอ้นข้ึนรูปหวันาค 
ซ่ึงเรียกวา่ “ตัวเหงา”



11. อกไก่ ไมส้กัเป็นเหล่ียมรูปขา้วหลามตดั  ยาวตลอดเรือน  ท าหนา้ท่ียดึ 
หนา้จัว่ ดั้งและจนัทนั  ตั้งอยูบ่นยอดสุดของหลงัคา



12.  แป มี  2 ชนิด คือ

12.1 แปหัวเสา  ไมเ้หล่ียมยาวตลอดหลงัคา  ท าหนา้ท่ียดึหวัเสาระหวา่งหอ้ง
ต่อหอ้ง  โดยวางทบักบัข่ือ และยงัท าหนา้ท่ียดึและรับน ้าหนกัของแผงหนา้จัว่อีกดว้ย

12.2 แปลาน ไมเ้หล่ียมพาดอยูห่ลงัจนัทนัยาวตลอดเรือนเท่ากบัอกไก่แปลาน
ท าหนา้ท่ีรับน ้าหนกัจนัทนั



13. กลอน ไมเ้หล่ียมแบนวางขวางพาดอยูก่บัแป
กลอนส าหรับหลงัคามุงกระเบ้ือง (กลอนขอ) เป็นรูปหยกับากเพื่อใหร้ะแนง

วางทบั กลอนขอน้ีตอกติดกบัแปโดยใชต้ะปูเหล่ียมแบน

องค์ประกอบต่างๆของเรือนไทย



ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกบ้าน

ความคิดประการส าคญัในการปลูกสร้างบา้นเรือนของคนไทย   ตั้งแต่สมยัโบราณนั้น
ตอ้งค านึงถึงความร่มเยน็เป็นสุขและความเป็นสิริมงคลแก่ผูอ้าศยั  นอกเหนือไปจาก
ประโยชน์การใชส้อย ความปลอดภยั  การปลูกสร้างบา้นเรือนตอ้งมีการหาฤกษย์าม   
โชคลาภ  ค านึงถึงสถานท่ีปลูกบา้น  ทิศทางลม แสงแดด มีการประกอบพิธีทางศาสนา  
ไม่วา่จะเป็นพทุธหรือพราหมณ์  แมว้า่ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มต่าง ไดเ้ปล่ียนแปลงไป
ตามสภาพการปัจจุบนั



• ขอ้ควรปฏิบติัและขอ้หา้มในการปลูกบา้นเรือนมีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบั
การเลือกสถานท่ี  การวางต าแหน่งบา้น จนถึงวสัดุก่อสร้าง  ตอ้งเลือกใหเ้หมาะสม 
ดงัน้ี

1. เวลาปลูกเรือนตอ้งดูฤกษย์ามเสียก่อน หา้มปลูกเรือนวนัเสาร์ อาทิตย ์
องัคาร ไม่ดี

2. การปลูกเรือนควรเป็นวนัจนัทร์ วนัพธุ หรือวนัพฤหสับดี
3. การปลูกเรือนใหเ้ป็นเคหสถานท่ีอยูดี่มีสุข  คนสมยัก่อนไดก้ล่าวถึงโฉลก

เดือนส าหรับปลูกเรือนไว ้ดงัน้ี

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกบ้าน



ผิแลปลูกเรือนในเดือน 5 ทุกขเ์ท่าฟ้าจะถึงตน เรือนนั้นบ่เป็นผล จะเกิดเดือน
ส าหรับปลูกเรือนไว ้ดงัน้ี

เดือน 6 เงนิทองตกอยู่นา แก้วแหวนทั้งทุนทรัพย์เนืองนอง

เดือน 7 โจรร้ายเอาเทจ็มาทั้งผอง ส่ิงสินคนจกัปอง ทั้งทุนทรัพยจ์กัประลยั
เดือน 8 โจรร้าย ระวงัระไว ส่ิงสินสกัเท่าใด กมิ็อาจจะคงนาน
เดือน 9 ยศศักดิ์เท่าเจ้า  จ านงส่ิงสินมั่งคง  ก็สวสัดพูินมา

เดือน 10 จกัไร้ทรัพยน์า  กโ็รคาพยาธิจะเบียนตน

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกบ้าน



เดือน 11 เขาจะเอาเทจ็มาแปดปน เรือนนั้นมิเป็นผล  เกิดพยาธิอยูโ่ดยหมาย
เดือน 12 เงนิทองอยู่เหลือหลาย  ช้างม้า ววัควาย มทีั้งทาสทาสี

เดือน 1 อยู่กก็ลายเป็นสุขด ี ส่ิงสินจะมากม ีเพราะเดือนน้ันจะให้ผล

เดือน 2 คดิจงดใีห้ชอบกล  เดชะกศุล อาจจะกนัทั้งศัตรู

เดือน 3 ไฟไหมล้ามวู พ่ีนอ้งเป็นศตัรู  อยูมิ่ดีจะผดิกนั
เดือน 4 ทุกข์ภัยและแสนโศกกก็ลบับรรเทาหาย เพราะว่าเดือนน้ันสิให้ผลโฉลก

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกบ้าน



4. ห้ามปลูกเรือนคร่อมตอ  จอมปลวก หรือบ่อน า้พุ เพราะเช่ือวา่จะเจบ็ไข ้   
ไดป่้วย  ไม่มีสุข

5. ห้ามใช้ไม้อปัมงคลมาปลูกเรือน เช่น ไม้ตกมัน  ไม้ตะเคยีน  ไม้ล้มเอง ไม้
ไส้กลวง  ไม้คุณพ่อ (ไมท่ี้ข้ึนใกลศ้าลประจ าหมู่บา้น) ไม้คู่ (ไมท่ี้ข้ึนอยูชิ่ดกนัเวลาจะ
เอามาปลูกเรือนใหเ้อามาเฉพาะตน้ใดตน้หน่ึง  เพราะถา้เอามาเป็นคู่จะท าใหผู้อ้าศยั
เจบ็ป่วยพร้อมกนั) ไมอ้ปัมงคลเหล่าน้ีเช่ือกนัวา่จะท าใหผู้อ้ยูอ่าศยัเดือดร้อน  ท ามา   
หากินไม่ข้ึนอยูไ่ม่เป็นสุข เจบ็ไขไ้ดป่้วย และมีคนมาเบียดเบียน

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกบ้าน



• กล่าวกนั “เสาตกน า้มัน”  ถือวา่อปัมงคล คือเสามีชนั เช่น ไมต้ะเคียน ไมเ้ตง็รัง 
• เม่ือน าเอามาใชเ้ป็นเสาเรือนอยูไ่ปนาน  ไมแ้หง้เกิดแตกร้าวเป็นรอยท่ีปลายเสา 

แลว้ชนัน ้ามนัท่ีอยูใ่นนั้นไดรั้บความร้อน กล็ะลายไหลเยิม้ซึมออกมาเร่ือย ถา้เป็น
เช่นน้ีถือวา่ไม่ดี กใ็หจุ้ดธูปเทียนบูชาอนัเชิญร้ือเรือนเอาไปถวายวดั เพราะกลวัผีดุ 
เกิดอปัรีย์

• อนัท่ีจริงเสาตกน ้ามนัคือ เสาท่ีเป็นกาบเป็นโพรงอยูข่า้งใน ตามภาษาช่างเรียกวา่ 
“เสาตกไส้” คือไสก้ลวง  แต่กลวงเป็นตอน  หรือ                                                                                     
เน้ือไมแ้ตกเป็นกาบ อยูภ่ายใน น ้ามนักต็กลงไป                                                                       
ในไสไ้มต้ามช่องกลวงของโพรงหรือช่องกาบ



• บางทีเจา้ของเรือนเห็นเสาเรือนของตนตน้ใดตกน ้ามนั แต่ไม่สามารถร้ือถอนหรือ
เกิดความเสียหายไม่อยากร้ือ  กใ็ชว้ิธีแกเ้คลด็ โดยเอาทองค าเปลวไปปิดไว้ทีเ่สาตอน
ตกน า้มัน อยา่งดีกมี็ดอกไม ้ธูปเทียน บูชาเสาแลว้นิมนตพ์ระมาสวดมนตใ์หเ้ป็น
สวสัดิมงคล

• ท่ีเอาทองค าเปลวปิด คงจะประจบผวีา่ ฉนันบัถือใหเ้กียรติยศสูง                                              
ทั้งจะแกเ้คลด็คนทกัวา่
“ตกน า้มันเม่ือไร ตกเป็นทองต่างหาก                                                                                  

ไม่เห็นหรือ ผุดเป็นทองออกมาน่ีเป็นไร”



6. ห้ามปลูกเรือน “ขวางตะวนั”  คือ หนัขา้งเรือนไปทางทิศตะวนัออกหรือ
ตะวนัตก เพราะเช่ือวา่ ผูอ้ยูอ่าศยัจะไม่สุขสบาย   มกัเป็นเหตุใหเ้สียตา อาจเป็น
เพราะว่าเรือนรับแสงแดดร้อนทั้งตอนเช้าและตอนบ่าย  จึงเป็นขอ้หา้มไม่ใหป้ลูกเรือน
ขวางตะวนั 

มีค าแนะน าใหป้ลูกเรือน “ตามตะวนั” คือหนัขา้งเรือนไปทางทิศเหนือหรือ
ทิศใต้

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกบ้าน



7. ขณะปลูกบ้าน ห้ามเอาของขึน้ไปกนิบนเรือนก่อนถงึฤกษ์ขึน้บ้าน เพราะ
เช่ือวา่ยงัเป็นบา้นร้าง  ยงัไม่ไดเ้ชิญเจา้ท่ีเจา้ทางหรือผบีา้นผเีรือนข้ึนเรือน

8. ห้ามปลูกเรือนในทีลุ่่มหรือทีท่ีเ่คยเป็นทางน า้ไหล

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกบ้าน



9. ห้ามปลูกเรือนใกล้วดั เพราะเกรงวา่...                   

10. ห้ามปลูกเรือนใกล้ต้นไม้ใหญ่ทีท่อดกิง่ก้านสาขาลงมาถงึหลงัคา เพราะ

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกบ้าน

คนจะท าความร าคาญให้แก่การปฏิบัติธรรรมของพระสงฆ์ ซ่ึงต้องการความเงียบสงบ

พอมีลมพดัก่ิงไมเ้หล่านั้นโยกไหวกวดักวาดหลงัคา  ส่งเสียงน่าร าคาญ  และ
ถา้พอมีลมพดัแรงไม้จะตกมาทบัหลงัคาอาจเป็นอนัตรายได้ทั้งทรัพย์สินและคนในบ้าน



11. ห้ามพาดบันไดสวนตะวนั คือ พาดบนัไดลงตรงทิศตะวนัออกและทิศ
ตะวนัตก เพราะแสงแดดจะแทงตาท าใหพ้ลดัตกบนัไดได้

12. ต้องสร้างบันไดให้เป็นจ านวนคี่ เช่น 5 ขั้น 7 ขั้น 9 ขั้น ไม่นิยมท าเป็นคู่และ
หนับนัไดไปทางทิศตะวนัตก เพราะเช่ือวา่เป็นบนัไดผี

13. ห้ามปลูกเรือนวนัอาทติย์ เพราะเช่ือวา่ผูอ้ยูอ่าศยัอาจมีทุกขร์ าคาญใจ
14. ห้ามน าไม้ซาก ไม้กะเบา  ไม้กะบก  ไม้พะยอมมาท าเป็นเสาเรือน เพราะเสียง

และความหมายของช่ือไม่ดี เช่น ค าวา่ ซาก  บก(แห้ง)   เบา  ยอม ถือวา่เป็นค าท่ีไม่เป็น
มงคลทั้งสิน

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกบ้าน



• คนไทยรักและทะนุถนอมตน้ไมม้าชา้นาน และยอมรับตน้ไมเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิต
และวิญญาณ  

• พยายามศึกษาคน้ควา้ทดลองหาความรู้และประสบการณ์จากตน้ไมอ้ยา่งแทจ้ริงโดย
สามารถแยกแยะชนิดของตน้ไม ้  เรียนรู้ลกัษณะ  ประโยชน์  และสรรพคุณของ
ตน้ไมทุ้กแง่ทุกมุม  และน ามาปรับใชเ้ขา้กบัชีวิตประจ าวนั 

• เช่น น ามาเป็นอาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม  ทีอ่ยู่อาศัย ยารักษาโรค  น ามาประดบัตกแต่ง
บ้านเรือน  

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกต้นไม้



• และยิง่ไปกว่าน้ันมีความเช่ือว่า  ต้นไม้บางอย่างน าไปใช้ในทางโชคลาภ เมตตา    
มหานิยม  ความคงกระพนัชาตรี  หรือแม้กระทัง่ช่ือของต้นไม้กย็งัเช่ือว่าเป็น          
สิริมงคลอนัก่อใหเ้กิดความสงบร่มเยน็มาใหแ้ก่ตนเองและครอบครัว

• คนสมยัก่อนจะประกอบกิจการงานใด  ไม่วา่จะเป็นงานพิธีหรือกิจส่วนตวักต็าม
มกัจะถือเคลด็เช่ือโชคลาง  ไม่วา่จะเป็นการพดูจา  กินอยูห่ลบันอน  การแต่งกาย  
แม้กระทัง่การปลูกต้นไม้ จะเลือกช่ือของต้นไม้ทีม่เีสียงและความหมายดี

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกต้นไม้



• เน่ืองจากคนไทยเช่ือวา่การปลูกตน้ไม ้ท าใหเ้กิดความสิริมงคลแก่ตนเองและ
ครอบครัว ฉะนั้น เวลาทีป่ลูกต้นไม้กจ็ะเลือกวนัเวลาและทศิทางทีจ่ะปลูก  หา
ฤกษ์หายามให้เหมาะสม   

• ซ่ึงความเช่ือเหล่าน้ีเป็นความเช่ือระดบับุคคล  บางส่ิงกพิ็สูจน์ได ้ บางส่ิงกพิ็สูจน์
หรือยงัหาเหตุผลไม่ได ้  

• บางทอ้งถ่ินถึงกบัเซ่นไหวเ้คารพบูชา  ออ้นวอนขอใหต้น้ไมช่้วยเหลือในส่ิงท่ีพึง
ประสงค ์แต่ในปัจจุบนัการเซ่นไหวเ้คารพบูชาตน้ไมอ้าจลดนอ้ยลงไป

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกต้นไม้



• คนสมยัก่อนมีความเช่ือเก่ียวกบัการปลูกตน้ไมม้านานแลว้  ใน  “ต าราพรหมชาต”ิ 
กแ็นะน าการปลูกตน้ไมบ้ริเวณบา้นวา่

- ควรปลูกตน้ไมอ้ะไร 
- ปลูกแลว้จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวอยา่งไร  
- ยงักล่าวถึงตน้ไมบ้างชนิดท่ีปลูกแลว้เป็นอปัมงคลแก่ครอบครัว

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกต้นไม้



ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล

• ไม้มงคล หมายถึง ตน้ไมท่ี้ปลูกไวใ้นบริเวณบา้นเพื่อประโยชน์ใชส้อยในครัวเรือน
และเคลด็จากช่ือท่ีเรียกโดยพิจารณาจากเสียงหรือความหมายท่ีเป็นมงคล หรือถา้มี
ผูท้กัหรือเรียกช่ือของตน้ไมก้ถื็อวา่  เสียงท่ีเปล่งออกมาเป็นสิริมงคลแก่ตนผูเ้ป็น
เจา้ของและครอบครัว

• ตน้ไมม้งคลท่ีนิยมปลูกตาม “ต าราพรหมชาต”ิ มีดงัน้ี



ไผ่สีสุก มีประโยชน ์คือ ช่วยพรางแสงแดดยามเชา้และเป็นตน้ไมข้นาดกลาง
ไม่ใหญ่โตนกั และยงัใชเ้ป็นไมจ้กัสานกระบุง  กระจาด  หรือเคร่ืองใชต่้าง ได ้ แต่
เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ช่ือนั้นเป็นมงคล
หมายถึง

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล  ทศิบูรพา (ตะวนัออก) 

ความมัง่มสีีสุข  มอีนัจะกนิอยู่เยน็เป็นสุข 
ซ่ึงช่ือไปพ้องเสียงกบัค าว่า “สุข” ถือว่าเป็น
ความหมายทีด่ี



กุ่ม เป็นตน้ไมข้นาดเลก็ถึงกลาง สูง 10-20 เมตร  ชอบข้ึนตามขา้งล าธารแต่ไม่
พบมากนกั  มีประโยชน์คือ  คนโบราณใชย้อดและดอกเป็นอาหาร  ใชใ้บสดต ารักษา
โรคผิวหนงั  เปลือกตน้รับประทานขบัลม  
รากแช่น ้ารับประทานเป็นยาธาตุ  
อีกเหตุผลหน่ึงคือเสียงและความหมายดี 

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล ทศิบูรพา (ตะวนัออก)

เช่ือว่าปลูกต้นกุ่มไว้ หวงัให้เกบ็เงนิไว้

เป็นกลุ่มเป็นก้อน มฐีานะเป็นปึกแผ่น



มะพร้าว มีประโยชน์มากมาย  ใบใชพ้รางแสงอาทิตย ์ ทางมะพร้าวตากแหง้
ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหุงขา้ว  ก้านใชท้ าไมก้วาด  ไมก้ลดั  ใบอ่อนห่อขา้วตม้มดั  ผลอ่อน
หรือแก่ใชเ้ป็นอาหาร  กาบใชท้ าเชือก  
กะลาท าเช้ือเพลิงหุงหาอาหาร  
น า้มะพร้าวอ่อนมีฮอร์โมนด่ืม
แลว้ช่วยใหเ้ดก็ในครรภแ์ขง็แรง

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล ทศิบูรพา (ตะวนัออก)



ยอ เป็นไมย้นืตน้ขนาดยอ่ม  ใบหนาแขง็สีเขียวเขม้โตขนาดฝ่ามือ  กา้นใบ
เป็นส่ีเหล่ียม  ใบมีรสขมจดัใชป้รุงเป็นผกัรองห่อหมกหรือแกงอ่อมรับประทานได้

ประโยชน์ของยอ
ผลอ่อน - รับประทานแกค้ล่ืนเหียน อาเจียน
ผลสุกงอม - เป็นยาขบัระดูสตรี และขบัลมในล าไส้
ใบ - น าไปองัไฟปิดหนา้อก  หนา้ทอ้ง  แกไ้อ แกจุ้กเสียด แกไ้ข
ใบสด - ต าพอกศีรษะเป็นยาแกเ้หา

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล ทศิอาคเนย์ (ตะวนัออกเฉียงใต้) 



เหตุผลส าคญัท่ีนิยมปลูกตน้ “ยอ” ไวบ้ริเวณบา้น  คือ มีความเช่ือวา่เป็นค าพอ้งเสียง

กบัค าวา่ “เยนิยอ”  หรือ “ยกยอ” ซ่ึงกเ็ป็นเคลด็ลบัวา่  หวงัจะให้ผู้คนสรรเสริญเยนิยอ 
หรือยกยอปอป้ันในส่ิงทีด่งีามแก่ตนเองและครอบครัว

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล ทศิอาคเนย์ (ตะวนัออกเฉียงใต้) 



ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล ทศิทกัษณิ (ใต้) 

มะม่วง เป็นตน้ไมเ้ก่าแก่ท่ีนิยมปลูกกนัตามบา้นและสวน  มีหลายพนัธ์ุ และมี
รสชาติอร่อย  มีประโยชนม์ากมาย เช่น

ผลสุก - รับประทานเป็นยาบ ารุงก าลงั  ยาระบายอ่อน  และเป็นยาขบัปัสสาวะ
เน้ือในเมลด็ - รับประทานแกท้อ้งร่วง  แกบิ้ด แกอ้าเจียน
ใบ  - เผาเอาควนัสูดดมรักษาโรคไอ
ยางจากผลและตน้ - ผสมกบัน ้าสม้หรือน ้ามนั  ทาแกค้นั แกโ้รคผิวหนงั



ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล  ทศิหรด ี(ตะวนัตกเฉียงใต้) 

ราชพฤกษ์ หรือชัยพฤกษ์ เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ล าตน้สีน ้าตาล ใบเป็นช่อสีเขียว
เป็นมนั  ดอกเป็นช่อยาวสีเหลือง  ออกผลเป็นฝักทรงกระบอก 

ล าตน้ - นิยมน ามาท าเสา  สากต าขา้ว  คนัไถ ลอ้เกวียน
ฝัก - ใชฟ้อกหนงั ท าดา้มเคร่ืองมือ
เน้ือในฝัก - ใชเ้ป็นยาระบาย หรือช่วยบรรเทาอาการแน่นหนา้อก
ดอก -ใชแ้กไ้ข ้เป็นยาระบาย
ราก - ใชรั้กษาข้ีกลาก และเป็นยาระบาย



• คนไทยเช่ือวา่  ราชพฤกษ์ หรือชัยพฤกษ์เป็นไมท่ี้มีคุณค่าสูง เป็นมงคลนามและใชใ้น
พิธีส าคญั  เช่น  

- ในพธีิรลงหลกัเมืองจะใช้เสาทีท่ าจากต้นชัยพฤกษ์ 

- ยอดธรงชัยเฉลมิพลของทหารกใ็ช้แก่นจากต้นชัยพฤกษ์  
• ส่วนดอกของต้นชัยพฤกษ์ทีเ่ป็นช่อสีเหลืองเป็นสัญลกัษณ์

แห่งพระพทุธรศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาประจ าชาติไทย 
• ท่ีส าคญัท่ีสุดคณะกรรมการพิจารณาตน้ไมแ้ละสตัวแ์ห่งชาติ 

ไดล้งมติใหชั้ยพฤกษ์หรือราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจ าชาตไิทย



ขนุน เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  ใบดกหนา  ผล  เมลด็  และซงั 
รับประทานเป็นอาหาร  แก่นขนุนใชแ้กโ้รคทอ้งร่วง  รากใชรั้บประทานแกไ้ข้
แกท้อ้งร่วง

คนไทยเช่ือกนัวา่ ถ้าปลูกขนุนในบริเวณบ้าน 
จะมคีนสนับสนุน หรืออุดหนุนจุนเจือ
เพราะถือเคลด็เร่ืองของเสียงท่ีพอ้งกนั

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล ทศิหรด ี(ตะวนัตกเฉียงใต้) 



ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล ทศิประจมิ (ตะวนัตก)

มะขาม  เป็นตน้ไมย้นืตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  ใบเลก็เป็นฝอยออกดอก
เลก็  เป็นช่อสีเหลือง   แดง   ฝักกลมยาวเป็นปลอ้ง  นิยมปลูกกนัตามบา้น  วดั และ
ริมถนนเป็นไมท่ี้ใหร่้มเงาไดดี้

ยอดอ่อนดอกอ่อน ฝักทั้งอ่อนและแก่ใชรั้บประทาน   ล  าตน้นิยมใชท้ าเขียง 
ท าครก  สาก  เน้ือมะขามใชเ้ป็นยาถ่ายแกท้อ้งผกูไดดี้  ใบอ่อนเม่ือน าไปตม้และน าน ้า
มาโกรกศีรษะช่วยแกอ้าการหวดัคดัจมูก

คนไทยมคีวามเช่ือว่า ปลูกมะขามไว้จะท าให้                           เพราะถือเคลด็
เร่ืองของเสียงท่ีพอ้งกนั

คนเกรงขาม



มะยม เป็นไมย้นืตน้ขนาดยอ่ม  ใบกลมปลายแหลม  ออกดอกเป็นสีแดงเร่ือ  
ผลอ่อนมีสีเขียว  ผลแก่เปล่ียนเป็นสีเหลืองนวล  ผลใชรั้บประทาน  รากใชป้รุงเป็นยา
แกไ้ขแ้ละแกโ้รคผวิหนงั  ผืน่คนั  ส่วนใบใชต้ม้เอาน ้าอาบแกค้นั  หืด หดั

คนไทยเช่ือว่า ปลูกต้นมะยมไว้ผู้คน

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล ทศิประจมิ (ตะวนัตก)

จะได้นิยมชมชอบ เพราะถือเคลด็เร่ือง

ของเสียงท่ีพอ้งกบัค าวา่ “นิยม”



ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล ทศิพายพั (ตะวนัตกเฉียงเหนือ)

มะพูด เป็นไมย้นืตน้ขนาดยอ่ม   ใบหนาแขง็เป็นรูปไข่ยาวรี  ผลกลมโตคลา้ย
ผลสม้เขียวหวาน  รสเปร้ียว หวาน  รับประทานเป็นอาหารได้

คนไทยมีความเช่ือวา่ ถา้ปลูกตน้มะพดู
นอกจากไดป้ระโยชนจ์ากร่มเงาแลว้ ยงัถือเคลด็วา่

ลูกหลานจะเป็นคนช่างพูด ช่างเจรจาในทางทีด่ี



มะนาว เป็นไมพุ้ม่ขนาดใหญ่  ใบแขง็หนาเขียวสด  ดอกสีขาวเหลืองมีกล่ินหอม
อ่อน  ผลมีรสเปร้ียวใชป้รุงอาหาร และใชรั้กษาโรคไอ และแกเ้ลือดออกตามไรฟัน

คนโบราณเช่ือวา่  เม่ือเดนิทางไปในป่าโดยใช้เกวยีน 
ถ้าโคหรือกระบือได้กลิน่สาบเสือจะหยุดเดนิ 

เจ้าของเกวยีนต้องขูดผวิมะนาวป้ายจมูก

โคหรือกระบือเพ่ือดบักลิน่สาบเสือ 

โค กระบือจึงจะเดนิต่อไป

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล ทศิพายพั (ตะวนัตกเฉียงเหนือ)



ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล ทศิอุดร (เหนือ) 

ส้มป่อย เป็นไมเ้ถาเน้ือแขง็ ลกัษณะคลา้ยกระถิน ตลอดทั้งตน้มีหนามแหลม  
ใบมีรสเปร้ียว  มีฝักแบนเลก็  ใบใชย้อ้มผา้และไหมใหมี้สีเขียว   ฝักใชข้ดัลา้งเคร่ืองเงิน
ใหเ้งางาม และใชเ้ป็นยาปลูกผม ก าจดัรังแค

คนไทยเช่ือวา่ ใบส้มป่อยใช้ท าน า้
สะเดาะเคราะห์และแก้เสนียดจัญไร  

บางท้องถิน่เช่ือว่าการปลูกต้นส้มป่อย

เป็นการป้องกนัภูตผปีีศาจ



ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล ทศิอสีาน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ)

ทุเรียน เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  ใบเขียวเป็นมนั  ผลมีหนาม
แหลมคม  เน้ือมีรสหวานมนั  เน้ือทุเรียนมีธาตุก ามะถนัปนอยูรั่บประทานมาก   ท าให้
เกิดความร้อน แต่มีสรรพคุณแกโ้รคผวิหนงัได้

ทุเรียน ไม่ค่อยมคีนนิยมปลูกเน่ืองจาก

เป็นผลไม้ทีป่ลูกยาก แต่โบราณเช่ือว่า 

ถ้าปลูกทุเรียนจะท าให้เป็น

ซ่ึงถือเคลด็ในเร่ืองความพอ้งของเสียงและความหมาย
ผู้คงแก่เรียน 



ไผ่รวก นิยมปลูกกนัทัว่ทุกภาค  เพ่ือน ามาใชป้ระโยชนม์ากมายและเป็นแนว
กนัลม  หน่อไมไ้ผร่วกใชท้ าเป็นอาหาร เช่น  ตม้ แกง ผดั หรือใชจ้ิ้มน ้าพริก  ล าตน้แก่
ใชป้รุงเป็นเรือนเคร่ืองผกู

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล ทศิอสีาน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ)



มะตูม เป็นไมผ้ลดัใบ  ล าตน้มีหนาม  ผลดิบสีเขียว  ผลสุกสีเหลือง ใบอ่อนใช้

รับประทานกบัน ้าพริก   ผลดิบน าไปตากแหง้ใชช้งน ้าร้อนแทนใบชาได ้ มีสรรพคุณ
แกท้อ้งเสีย  เน้ือของผลสุกมีรสหวาน  
และเป็นยาระบาย  ใบสดคั้นน ้า
รับประทานแกห้วดั และหลอดลมอกัเสบ

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล ทศิอสีาน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ)



• คนไทยเช่ือวา่ใบมะตูมใชท้ าน ้ามนตส์ะเดาะเคราะห์ ในพิธีพทุราภิเษกต่าง  จะใช้
ใบมะตูมทดัหูเพื่อความเป็นสิริมงคล

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกไม้มงคล ทศิอสีาน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ)



• มะตูมเป็นตน้ไมท่ี้ชาวฮินดูนิยมใชบู้ชาพระศิวะ ถือวา่เป็นตน้ไมศ้กัด์ิสิทธ์ิ ลกัษณะของ
ใบมะตูมคลา้ยกบัตรีศูลท่ีพระศิวะทรงในพระหตัถข์วา – เปรียบเหมือนอาวธุศกัด์ิสิทธ์ิ
ทั้งสามของพระองคด์ว้ย

• ใบมะตูมนั้นท าลายบาปแห่งสสาร ผูใ้ดไดแ้มเ้พียงเห็นหรือสมัผสัใบมะตูมกจ็ะหลุดพน้
จากบาปทั้งปวง 

• ใบมะตูมแมเ้พียงใบเดียวท่ีไดถ้วายพระศิวะแลว้                                                                
สามารถลา้งบาปหนกัท่ีสุดได้



• พราหมณ์ถือวา่ ใบมะตูมเป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและเป็นมงคล 
• พราหมณ์จะน าใบมะตูมถวายพระมหากษตัริย ์ส าหรับทรงใชใ้นการพระราชทาน

น ้าสงัข ์  และพราหมณ์ใชเ้ม่ือถวายน ้าพระมหาสงัขแ์ด่พระมหากษตัริยใ์น                           
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีอ่ืน  



• ตน้ไมท่ี้ชาวบา้นนิยมปลูกตามต าราพรหมชาตินั้น นอกจากจะใชป้ระโยชน์ไดใ้น
ชีวิตประจ าวนัแลว้ โบราณยงัเช่ือวา่ตน้ไมบ้างอยา่งมีช่ือท่ีเป็นมงคล อนัจะท าใหผู้ ้
ปลูกไดรั้บสิริมงคลตามช่ือของตน้ไมแ้ลว้ 

• ยงัถือวา่เป็นความเฉลียวฉลาดของคนไทยในสมยัก่อนท่ีจะช่วยกระตุน้ใหลู้กหลาน
เกิดก าลงัใจ และมีมานะพยายามในการต่อสูแ้ละฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ในชีวิต

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกต้นไม้



• นอกจากน้ียงัมีขอ้หา้มเก่ียวกบัการปลูกตน้ไมไ้วห้ลายประการ ดงัน้ี
1. หา้มปลูกตน้ “ลัน่ทม” ไวใ้นบา้น  เพราะเช่ือวา่ช่ือเป็นอปัมงคล  และจะ 

ท าใหค้นในบา้นเกิดความทุกขร์ะทมใจ ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น                   แปลวา่     
“ต้นดอกไม้ทีม่ีท่วงท่าสวยงามอ่อนช้อย”

2. หา้มปลูกตน้ “ระก า” ไวใ้นบา้น เพราะถือเคลด็เร่ืองเสียงและความหมาย 
ซ่ึงพอ้งกบัค าวา่ “ระก า” หมายถึง

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกต้นไม้

ความล าบาก ความทุกข์ ความระทมใจ

ลลีาวดี



3. หา้มปลูกตน้ “สลดัได” ไวใ้นบา้น  เพราะถือเคลด็เร่ืองเสียงและความหมาย
อาจท าให้

4. หา้มปลูกตน้ “สน” ไวใ้นบา้น  โดยเช่ือวา่ หากปลูกไวแ้ลว้คนในบา้นจะ
กระท าการใด ไม่ราบร่ืน  ติดขดัไปเสียหมด  ซ่ึงคงถือเคลด็เร่ืองเสียงและความหมาย
ซ่ึงไปพอ้งกบัค าวา่ “ขัดสนจนปัญญา”

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกต้นไม้

ชีวติคู่ไม่ราบร่ืน ต้องถูกสลดัรัก



5. หา้มปลูกตน้ไมใ้หญ่ไวใ้นบา้น  

ความเช่ือเก่ียวกบัการปลูกตน้ไมน้ั้นปัจจุบนักย็งัมีบางคนเช่ือถือและปฏิบติัอยู ่ 
แต่ช่ือต่าง   ของตน้ไมเ้ป็นส่ิงสมมติข้ึนทั้งส้ิน  

ถา้เราพิจารณาใหดี้กจ็ะเห็นไดว้า่  คนโบราณใชป้ระสบการณ์ท่ีผา่นมาในการ
ช้ีแนะคนรุ่นหลงั  เพียงแต่ไม่บอกกล่าวกนัตรง  ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของคนรุ่นหลงัควรใช้
เหตุผลในการพิจารณาวา่ความเช่ือเหล่านั้น มีเหตุผลใหเ้ช่ือถือหรือปฏิบติัตามหรือไม่

ความเช่ือเกีย่วกบัการปลูกต้นไม้


