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บทคัดย่อ
บทความนีศ้กึษาลกัษณะทางกายภาพหมูบ้่าน ผงัหมูบ้่าน ผงัเรอืน ความเชือ่ซึง่สมัพนัธ์กบัการวางผงัหมูบ้่าน

และผังเรือน รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อรูปหมู่บ้านและเรือนที่ยังคงความเชื่อแบบดั้งเดิม จากการศึกษา 

พบว่า การก่อรูปหมู่บ้านมีการวางผังหมู่บ้านให้สอดคล้องกับทิศความเชื่อ โดยมีการจัดสรรพื้นที่โดยอาศัยหลัก 

ความเชื่อและพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ มีทิศดีกับทิศไม่ดีเป็นตัวก�าหนด 

รูปแบบการวางผังหมู่บ้านและผังเรือนดั้งเดิม ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท เมื่อพิจารณาตามทิศความเชื่อในการจัดวาง

พื้นที่ใช้สอยภายในเรือน อย่างไรก็ตามสิ่งที่มีร่วมกันคือ ความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในการวางผังเรือน ความเชื่อ

เกี่ยวกับผีและการโสก อันเป็นรากฐานของเรือนพื้นถิ่นชาวกูย เช่น ต�าแหน่งหัวนอนต้องหลีกเลี่ยงการปะทะกับทิศ 

ไม่ดเีพราะจะท�าให้เกดิความไม่เป็นมงคล เป็นต้น นอกจากนีค้วามเชือ่เรือ่งการโสกมกัสมัพนัธ์กบัแนวปฏบิตัใินการจดั

พื้นที่ภายในเรือน รวมไปถึงตัวเลขซึ่งมักสัมพันธ์กับเลขคี่ โสกส�าหรับชาวกูยจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเชื่อ แต่โสกยัง

เป็นกุศโลบายในการสืบทอดภูมิปัญญาต่อเนื่องกันจากรุ่นสู่รุ่น โดยอาศัยเครื่องมือคือความเชื่อ การที่ชุมชนยึดถือ

ปฏิบัติตามแนวคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมของตนที่มีอยู่แล้ว สืบทอดกันมาอย่างช้านาน เป็นการแสดงออกถึงความเข้ม

แข็งของชุมชนอย่างแท้จริง

ABSTRACT
This article is from the study of the outstanding physical characteristics, village plan, house 

plan, and beliefs which correlate to village and house planning, and the factors influencing village 

physical pattern and vernacular house from traditional beliefs. The findings indicated that village 

planning was in accordance with the directions of beliefs. Land allocation was performed based on 

the principles of beliefs and appropriateness of the environment and topography. Good and bad 
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directions regulated the former village pattern forming and house plans, which could be classified 

into 2 types according to beliefs in laying house-use division. Nevertheless, the common factor is 

the belief in house planning, ghosts and fate, which form the foundation of Kui vernacular house. 

For instance, the head of a bed must not be towards the bad direction, for it brings bad fate.  

Besides, beliefs in fate often relate to practices in space allocation in the house and to the figures 

which should be the odd ones. Fate for Kui people is not only the belief but also the stratagem 

inherited as local wisdom from generation to generation relying on the traditional beliefs as the 

tools. The community’s long practices of the existing notions, beliefs and cultures truly manifest 

the people’s strengths. 
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญ
 ภาคอสีานหรอืภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์ 

ไม่ว่าจะเป็น ผู้ไท ไทแสก ไทโย้ย ไทลาว บรู กูย บางกลุ่มเข้ามาเพื่อผ่านไปสู่สถานที่อื่นและมีจ�านวนไม่น้อยที่ลงหลัก

ปักฐานก่อตั้งชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน ชาวกูย กวย หรือ ส่วย(ในบทความนี้ใช้ค�าว่า กูย) ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืซึง่ในปัจจบุนักระจายตวัอยูใ่นเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสรุนิทร์ ศรสีะเกษ อบุลราชธาน ีบรุรีมัย์ นครราชสมีา 

และบางส่วนของจังหวัดสระแก้ว ร้อยเอ็ด มหาสารคาม (สมทรง, 2538) ชาวกูยส่วนใหญ่ตั้งหลักแหล่งอยู่แถบ 

แม่น�้ามูลกับเทือกเขาพนมดงรัก พบว่าจังหวัดที่มีชาวกูยอาศัยอยู่มากที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ  

(เจริญและคณะ, 2533) 

 จากการศกึษาสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่โดยส่วนใหญ่ พบว่าความเชือ่มกัจะสมัพนัธ์กบัสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่เสมอ 

วตัถปุระสงค์ในการศกึษาครัง้นี ้เพือ่ศกึษาความเชือ่ทีส่่งผลต่อการก่อรปูหมูบ้่านและเรอืนพืน้ถิน่ชาวกยู เป็นการศกึษา

สถาปัตยกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนบนพื้นฐานของภูมิปัญญา คติความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต  

เรียกได้ว่า เรือน คือตัวตนของเจ้าของเรือนและของชุมชน อันเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นแบบแผน

ดั้งเดิมที่เกิดขึ้นมานาน มิได้เกิดจากการวางระเบียบข้อบังคับใด หากแต่เรือนนั้นเกิดจากความรู้ความเข้าใจต่อ 

สภาพแวดล้อมในถิ่นที่ของตน ใช้ประโยชน์เพื่อการด�าเนินชีวิต เรียนรู้ พัฒนา สั่งสมและใช้เวลามาอย่างยาวนาน  

(วีระ, 2545)

 ในปัจจุบันกระแสนิยมสมัยใหม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงเรือนพื้นถิ่นชาวกูย ทั้งต่อ

ลกัษณะทางกายภาพ วถิชีวีติ ความเชือ่ ซึง่สวนทางกบัพฒันาการทีม่มีาแต่ดัง้เดมิ โดยจะเหน็จากอทิธพิลทางด้านวตัถุ 

สังคม ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจนเกิดค่านิยมสมัยใหม่ ท�าให้ต้องปรับตัวไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ อันมีการพัฒนา

และการปรับตัวอยู่ตลอด การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเรือนพื้นถิ่นชาวกูยจึงเป็นตัวชี้วัดและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 

ดังแนวคิดที่ว่า ความเชื่อจะแฝงตัวอยู่กับทิศทางการวางเรือนและองค์ประกอบของเรือนอยู่เสมอ ซึ่งการคงอยู่ของ

ความเชื่อในรูปแบบผังเรือนจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่ารูปลักษณ์ภายนอกเรือน (อรศิริ, 2543)
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สภำพแวดล้อมบ้ำนโนนส�ำโรง
บ้านโนนส�าโรงมีพื้นที่ท�าการเกษตรจ�านวน 1985 ไร่ ระยะทางห่างจากตัวอ�าเภอห้วยทับทันประมาณ  

14 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 54 กิโลเมตร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534) ร้อยละ 90 ของ

ประชากรทั้งหมดเป็นชาวกูย ไม่มีการเลี้ยงช้าง ปราชญ์ชุมชนอธิบายถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาชีพชาวกูยต้องเลี้ยง

ช้างไว้ว่า แต่เดิมกูยจะมีการอพยพแสวงหาที่ดินอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกในการเลี้ยงช้างก็จริง แต่หากไม่ได้เลี้ยง

ช้างชาวกูยจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตีเหล็กหรือหาของป่าขาย ส�าหรับบ้านโนนส�าโรงนั้นแรกเริ่มตั้งชุมชนนั้น

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่ากุงและไม่พบช้าง1 ดังนั้นชาวกูยบ้านโนนส�าโรงจึงไม่มีการเลี้ยงช้างและท�าการเกษตรเป็นหลัก 

ปัจจุบันส่วนใหญ่เกือบทุกครัวเรือนจะเลี้ยงควายเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม1

 บ้านโนนส�าโรงตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มล�าห้วย ทิศทางการไหลของน�้าในห้วยวะไหลจากทิศตะวันตกไปทิศ

ตะวันออก ซึ่งทิศปลายน�้าจะเป็นพื้นที่ป่าของชุมชน น�้าในห้วยวะใช้เพื่อการบริโภคและอุปโภครวมทั้งใช้น�้าในการ

ท�าการเกษตร 

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นมี 3 ฤดู โดยฤดูร้อนอยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน

พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด 40-41 องศา ฤดูฝนอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวอยู่ใน

ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี อุณหภูมิต�่าสุด 13-14 องศา (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554)

  

 ภำพที่ 1 แสดงลักษณะภูมิประเทศบ้านโนนส�าโรง ภำพที่ 2 แสดงทิศซึ่งสัมพันธ์กับที่ตั้งหมู่บ้าน

 ทิศซึ่งสัมพันธ์ต่อกำรเลือกที่ตั้งหมู่บ้ำน

เมื่อเริ่มท�าการก่อตั้งหมู่บ้านความเชื่อในเรื่องของทิศเป็นปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดทิศทางการเลือกท�าเลที่ตั้ง

หมู่บ้าน ซึ่งทิศจะเป็นตัวก�าหนดรูปแบบการจัดการพื้นที่ และก�าหนดต�าแหน่งพื้นที่ให้ใกล้เคียงกับความเชื่อ เพื่อให้

เกิดความเป็นมงคล จากการสัมภาษณ์ ปราชญ์ชุมชนได้กล่าวถึงความเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับทิศโดยแบ่งออกเป็น 

ทิศดี และทิศไม่ดี 



ความเชื่อกับการก่อรูปหมู่บ้านและเรือนชาวกูย: กรณีศึกษาบ้านโนนส�าโรง จังหวัดศรีสะเกษ
ธนานนท์ ลาโพธิ์ และ จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

30
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2558

ทิศดี 

ทิศเหนือ(นำปะเยิง) : เป็นทิศที่นา มีการใช้พื้นที่ในส่วนของทิศเหนือ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร

ของชุมชน พื้นที่นาส่วนใหญ่จะอยู่ในทิศนี้ เป็นทิศดี 

ทิศตะวันออก(นำเหล๊ำะ) : เป็นทิศศักดิ์สิทธิ์ เหมาะแก่การวางพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน เป็นทิศดี

ทิศใต้(นำปลอ) : เป็นทิศแม่น�้า หากมีแม่น�้าอยู่ในด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแก่ชุมชน  

เป็นทิศดี 

ทิศไม่ดี 

ทิศตะวันตก(นำปั๊ด) : ทิศผี ทิศของคนตาย เป็นทิศไม่ดี 

ปราชญ์ชุมชนอธิบายถึงการเลือกที่ตั้งและการก�าหนดพื้นที่ต่างๆ ของหมู่บ้านว่า จากสภาพที่ตั้งจะเลือกที่

ตั้งหมู่บ้านที่มีน�้าท่วมไม่ถึง โดยสังเกตจาการไหลของน�้าผิวดินที่ไหลจากเหนือลงใต้และความเป็นพื้นที่ลุ่มน�้าอาจท่วม

ถึงได้ของพื้นที่ริมห้วยในทิศตะวันออก จึงเลือกตั้งหมู่บ้านในทิศเหนือ ส�าหรับการไหลของน�า้ที่ไหลจากตะวันตกซึ่ง

ถอืว่าเป็นทศิของผไีหลสูท่ศิตะวนัออกซึง่เป็นทศิทีด่กีว่า ชาวกยูบ้านโนนส�าโรงไม่ได้ให้ความส�าคญัของการไหลของน�า้

แต่อย่างใด ทัง้นีเ้มือ่ขดุบ่อน�า้ใช้เองภายในหมูบ้่าน ความเชือ่เกีย่วกบัทศิทางจะเข้ามามบีทบาทอกีครัง้อย่างเลีย่งไม่ได้ 

โดยจะกล่าวในล�าดับถัดไป2

  

 ภำพที่ 3 แสดงทิศทางการไหลของน�้าตามธรรมชาติ ภำพที่ 4 แสดงผังการก่อตั้งหมู่บ้าน

 กำรจัดกำรพื้นที่ภำยในหมู่บ้ำน

 เดิมบ้านโนนส�าโรงไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ตัง้ปัจจุบัน มีบ้านเรือน 4 หลัง ตั้งกลุ่มอยู่บริเวณหนองขวางซึ่งอยู่ด้านทิศ

เหนือของหมู่บ้านในปัจจุบัน (ภาพที่ 4) เนื่องจากที่ตั้งเดิมเกิดความแห้งแล้ง โรคระบาด จึงอพยพมาอยู่ที่บริเวณริม

ห้วยวะ โดยอาศัยการเสี่ยทายจากความเชื่อในการเลือกท�าเล พอได้ท�าเลที่เหมาะสมจึงปักหลักตั้งหมู่บ้านขึ้น ตั้งชื่อ

หมู่บ้านตามชื่อ ต้นส�าโรง3 คล้ายคลึงกับลักษณะการย้ายถิ่นฐานของชาวอีสานในช่วงก่อน พ.ศ.2500 ซึ่งกลุ่มคนที่

อพยพมาตั้งถิ่นฐานช่วงแรกมักจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์และเครือญาติในสายตระกูลเดียวกันหรือนับถือผีปู่ตาเดียวกัน  

(ธวัช, 2527)

ชาวกูยบ้านโนนส�าโรงให้ความส�าคัญในเรื่องของแหล่งน�้าภายในหมู่บ้าน บ่อน�้าดีมีความส�าคัญต้องค�านึงถึง

เป็นอันดับแรก โดยบ่อน�้าต้องวางในทิศที่ดี ซึ่งเกิดจากการเสี่ยงทายในการหาตาน�้าตามความเชื่อ ได้ก�าหนดต�าแหน่ง
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บ่อน�้าในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน เรียกว่า ส้างหลี่ (ภาพที่ 5) ในช่วงแรกของการตั้งหมู่บ้าน น�้าที่ใช้ในการ

อุปโภคจะใช้น�้าจากห้วยวะ

  

 ภำพที่ 5 แสดงผังหมู่บ้านเมื่อเริ่มสร้าง ภำพที่ 6 แสดงต�าแหน่งส้างเหลี่ยม

นอกเหนือการค�านึงถึงต�าแหน่งน�้าดี องค์ประกอบอื่นที่ต้องก�าหนดให้เหมาะสมในล�าดับต่อมา ได้แก่ ศาลปู่

ตาและหลักบ้าน โดยทั้งสองอย่างมาจากความเชื่อในการการเสี่ยทายเลือกที่ตั้ง ส�าหรับศาลปู่ตาและหลักบ้านโนน

ส�าโรงได้มีการเสี่ยงทายสถานที่ตั้ง ได้สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับต้นส�าโรงใหญ่ ริมห้วยวะ ใน

ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน4 ทั้งนี้การฝังหลักบ้านจะเป็นการก�าหนดขอบเขตและเป็นการแสดงออกด้านพิธีกรรมตาม

ความเชื่อในการขอขมาแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ก่อนหน้า (ผีสางหรือเหล่าเทวดา) ได้หลีกทางหรือมารวมกันอยู่ ณ หลักบ้าน

และศาลปู่ตาเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองคนในหมู่บ้าน การตั้งศาลปู่ตาและหลักบ้านต้องอยู่ในทิศดีถือว่าเป็นมงคล 

(อานันท์, 2555) ป่าชุมชน (ป่ากุง) อยู่ในทิศตะวันออก สามารถเข้าไปเก็บของป่าได้ โดยมีข้อห้ามคือ ห้ามตัดไม้ในป่า

มาเป็นของตน หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะถกูลงโทษจากผป่ีา ในช่วงแรกทีต่ัง้ชมุชนยงัไม่มป่ีาช้า เมือ่มกีารตายจะท�าการฝังหรอื

เผาในพื้นที่นาของบุคคลนั้น5

ดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าชาวกูยมีส�านึกเกี่ยวกับทิศซึ่งจะสัมพันธ์กับความเชื่อโดยเฉพาะแหล่งน�้าดี 

(ภาพที ่6) แสดงต�าแหน่งของบ่อน�า้ทีใ่ช้อปุโภคหรอืส้างเหลีย่ม ทัง้นีส้้างเหลีย่มถอืว่ามรีะดบัต�า่กว่าส้างหลีซ่ึง่เป็นแหล่ง

น�า้ด ีจงึถกูจดัวางในทศิตะวนัตก อย่างไรกต็ามส้างเหลีย่มยงัมบีทบาทเป็นพืน้ทีใ่ห้หนุม่สาวได้พบปะกนัแต่อยูใ่นสายตา

ของผู้ใหญ่ ซึ่งนอกจากแหล่งน�้าแล้ว ต�าแหน่งของป่าชุมชนก็นับเป็นพื้นที่ส�าคัญเช่นกัน ชาวกูยบ้านโนนส�าโรงก�าหนด

ตั้งป่าเห่ว (พื้นที่ส�าหรับเผาศพติดกับป่าชุมชน) เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าไปใช้พื้นที่ในป่าหรือเข้าไปตัดไม้ในป่าชุมชน 

จึงใช้ป่าเห่วเป็นตัวขั้นกลางระหว่างชุมชนกับป่า คนในชุมชนจึงมีความย�าเกรงต่อพื้นที่จึงท�าให้ป่ายังคงอยู่และถูก

อนุรักษ์6

แต่เดมิบ้านเรอืนใช้วสัดธุรรมชาต ิเช่น หลงัคามงุหญ้าคา ต่อมาหลงัคากระเบือ้งเป็นทีน่ยิม จงึเริม่ท�ากระเบือ้ง

มุงหลังคาใช้กันเอง ซึ่งดินที่ใช้คือดินเหนียวริมห้วยวะทางทิศใต้ของหมู่บ้าน พื้นที่ส่วนนี้ถูกเรียกว่า ป่ากระเบื้อง (ภาพ

ที ่7) ด้วยคณุสมบตัดินิบรเิวณนีเ้ป็นดนิเหนยีวเมือ่เผาแล้วแกร่งเหมาะสมใช้เป็นกระเบือ้งหลงัคา การเผากระเบือ้งดนิ

เผาในช่วงเวลานี้จะใช้เฉพาะในหมู่บ้านเท่านั้น โดยจะท�าพอใช้ในการสร้างเรือนของตนหรือเรือนเพื่อนบ้านเท่านั้นไม่

ยึดเป็นอาชีพแต่อย่างใด7



ความเชื่อกับการก่อรูปหมู่บ้านและเรือนชาวกูย: กรณีศึกษาบ้านโนนส�าโรง จังหวัดศรีสะเกษ
ธนานนท์ ลาโพธิ์ และ จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

32
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2558

  

 ภำพที่ 7 แสดงต�าแหน่งป่ากระเบื้อง ภำพที่ 8 แสดงการย้ายต�าแหน่งป่าเห่ว

ส�านึกเกี่ยวกับทิศทางยังคงมีอยู่ตลอดมาโดยเฉพาะทิศดีและไม่ดี องค์ประกอบหมู่บ้าน ดังเช่น ป่าเห่วก�า

หนดวางในต�าแหน่งที่ขัดแย้งกับความเชื่อมาตั้งแต่ช่วงแรก ด้วยเหตุผลที่ให้ผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติคอยควบคุม

พฤติกรรมไม่ให้รุกรานป่าชุมชน และในภายหลังได้ท�าการย้ายป่าเห่วไปวางในทิศตะวันตก (ภาพที่ 8) ซึ่งสัมพันธ์กับ

กรอบความเชื่อในการเสี่ยงทายที่ตั้งที่เคยยึดถือ อย่างไรก็ตามแม้จะย้ายป่าเห่วไปแล้วแต่ความเกรงกลัวในพื้นที่ยังคง

อยู่ พื้นที่รอยต่อระหว่างชุมชนกับป่าชุมชนก็ถูกเว้นว่างไว้ด้วยความส�านึกย�าเกรงเช่นเดิม8

ในช่วงปี พ.ศ. 2527 มีการสร้างฝายน�้าล้นทางใต้ของหมู่บ้านในช่วงเวลาเดียวกัน ความนิยมในการใช้วัสดุ

สมัยใหม่ เช่น สังกะสี เหล็ก ปูน และไม้แปรรูป เริ่มเป็นที่นิยมและแพร่หลายในชุมชนท�าให้ป่ากระเบื้องถูกทิ้งร้างใน

ที่สุดหลัง จากนั้นในปี พ.ศ. 2533 มีไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้าน และต่อมาได้มีการติดตั้งระบบน�้าประปา ในปี พ.ศ. 2540 

มีการน�าประปาสาธารณะเข้ามาใช้ในหมู่บ้าน โดยมีการสร้างแท้งน�้าประปาอยู่ทางทิศใต้ การมีระบบน�้าประปาท�าให้

บทบาทของส้างหลี่และส้างเหลี่ยมลดลงโดยภายหลังไม่มีการใช้งานอีก

  

 ภำพที่ 9 แสดงต�าแหน่งส้างเหลี่ยม ภำพที่ 10 แสดงผังหมู่บ้าน พ.ศ. 2527-2540

ในช่วง พ.ศ. 2552 ได้มีการสร้างพุทธอุทยานสถานธรรมดอนแก้วห้วยวะ(วัด) อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวัน

ออก(ทิศดี) เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สร้างขึ้นทับพื้นที่ป่าเห่วเดิม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ด้านหน้าของป่าชุมชนทอดยาวไปตาม

ด้านทิศเหนือของริมฝั่งแม่น�า้ เป็นที่เคารพบูชาของคนในชุมชน อีกทั้งยังท�าหน้าที่แทนป่าเห่วในการเป็นตัวคั่นกลาง
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ระหว่างชมุชนกบัป่าชมุชน พืน้ทีใ่นบรเิวณนัน้ยงัคงด�ารงแนวทางเดมิดงัทีเ่คยปฏบิตัมิา เช่น การห้ามตดัไม้ ห้ามล่าสตัว์ 

ซึ่งนับเป็นวิถีในการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้สถานปฏิบัติธรรมจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาทั่วไปยกเว้นการประกอบพิธีกรรมของคนตาย ดังนั้น การประกอบพิธีกรรมยังคงใช้พื้นที่ป่าเห่วด้านทิศ 

ตะวันตกของหมู่บ้านเช่นเดิม 

เห็นได้ว่าความเชื่อกับการวางผังและการจัดพื้นที่ภายในชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง ทั้งนี้การก่อรูป

หมู่บ้านเกิดจากการเลือกท�าเลที่ตั้งตามความต้องการ ในการใช้งานของคนในหมู่บ้าน รูปแบบการจัดสรรพื้นที่ ที่มี

ความส�าคัญภายในหมู่บ้าน มีความสอดคล้องกับทิศและความเชื่อ ในส่วนของทิศดี ไม่ดี เป็นตัวก�าหนดรูปแบบของ

การจัดวางพื้นที่ภายในหมู่บ้าน 

 -ขุดบ่อน�้ำดี ตั้งศำลปู่ตำ  หลักบ้ำน

 -ก�ำหนดป่ำชุมชน

 -เผำศพในที่นำของตนเอง

 -มีส้ำงเหลี่ยม

 -มีป่ำเห่วช่วงแรก

 -ใช้หลังคำมุงกระเบื้องตั้งชุมชนอยู่บริเวณ

หนองขวำง 3-5 หลัง

เริ่มก่อตั้ง

หมู่บ้ำน

ช่วงก่อน พ.ศ.2435

โยกย้ำยถิ่นฐำน

-ย้ำยป่ำเห่ว

สร้ำงฝำย มีไฟฟ้ำใช้ ถนนคอนกรีต

น�้ำประปำ

วัด

ช่วงเวลำกำรเปลี่ยนแปลงจำกเริ่มก่อตั้งชุมชนมำจนถึงช่วงที่เริ่มมีกำรแพร่เข้ำมำของเทคโนโลยีสมัยใหม่

พ.ศ.2435 พ.ศ.2527 พ.ศ.2533 พ.ศ.2540 พ.ศ.2552

ภำพที่ 11 แสดงล�าดับการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านตามช่วงเวลา

 

 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ วัฒนธรรม เป็นผลมาจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนในชุมชน ทั้งใน

แง่ของประวตัศิาสตร์วฒันธรรม ความเชือ่ ประเพณดีัง้เดมิ วถิชีวีติ ในกรณศีกึษาบ้านโนนส�าโรง สามารถจ�าแนกปัจจยั

ส�าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อพื้นที่กรณีศึกษาในหลายลักษณะ 

 1.  ปัจจัยด้านความเชื่อ เป็นปัจจัยที่ส่งผลอย่างมากต่อรูปแบบผังหมู่บ้าน วิถีชีวิต การจัดวางพื้นที ่

องค์ประกอบหมู่บ้าน เป็นแบบแผนดั้งเดิมเกี่ยวเนื่องสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ก็ยังคงมีการยึดถือปฏิบัติตามแบบ 

ดั้งเดิมอยู่

 2. ปัจจยัด้านการเปลีย่นทศันคต ิซึง่การทีช่มุชนมปีฏสิมัพนัธ์กบัระบบทนุนยิม แนวคดิจรยิธรรมเดมิกเ็ริม่ 

เปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยอยู่แบบการพึ่งตัวเอง ท�านาจากเดิมที่ผลิตแค่พอเพียงกับความต้องการของครอบครัว  

กเ็ปลีย่นเป็นต้องการผลผลติทีม่ากทีส่ดุเพือ่ขาย ให้ได้ก�าไรตามระบบเศรษฐกจิสมยัใหม่ (ฉตัรทพิย์ นาถสภุา และคณะ, 

2541)
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 3. ปัจจยัด้านการเปลีย่นแปลงทางสงัคม จากเดมิทีบ้่านโนนส�าโรงเป็นสงัคมเกษตรกรรมแบบยงัชพี มกีาร

เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแบบระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการผลิตทางอุตสาหกรรม ท�าให้เกิดการเปลี่ยนด้านวิถีชีวิต 

จริยธรรมและสถาปัตยกรรม

 4. ปัจจัยด้านระบบการปกครอง การเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ส่งผลให้คนในชุมชน 

มีส่วนร่วมในการปกครอง นอกเหนือจากกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่อดีต มีโอกาสที่จะ

พัฒนาชุมชนได้มากยิ่งขึ้น

 5. การน�าเข้าของเทคโนโลยแีละวสัดสุมยัใหม่ ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงลกัษณะสถาปัตยกรรมทัง้ด้าน

รูปแบบอาคาร วัสดุก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย ผังอาคารและผังบริเวณโดยรอบ

 

เรือนดั้งเดิม 
 การศึกษาเรือนดั้งเดิมของชาวกูยบ้านโนนส�าโรงนั้น ไม่พบเรือนแบบดั้งเดิมของชาวกูย หากเทียบเคียงจาก

การสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชนและผู้เฒ่าผู้แก่ อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ท�าให้สามารถเข้าใจแบบแผนเรือนดั้งเดิม

ของชาวกยูบ้านโนนส�าโรง สามารถจ�าแนกออกเป็น ความเชือ่ซึง่สมัพนัธ์กบัเรอืนดัง้เดมิ และรปูแบบเรอืนดัง้เดมิ ดงันี้

 ควำมเชื่อซึ่งสัมพันธ์กับเรือนและกำรวำงผัง

 ชาวกูยบ้านโนนส�าโรงยึดถือประเพณีความเชื่อเป็นตัวก�าหนดรูปแบบในการสร้างเรือน ซึ่งความเชื่อมีความ

สัมพันธ์กับเรือน ได้แก่ การนับถือผีเรือน ทิศกับการวางผังเรือน การถือฤกษ์ยาม และการโสกเรือน เป็นต้น

ทิศซึ่งสัมพันธ์กับเรือน

เรือนมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามการใช้งานของเรือนนั้นๆ แต่สิ่งที่ยังคงเป็นแบบแผนที่เรือน

ทกุหลงัยดึถอืและปฏบิตันิัน้คอื ความเชือ่ในเรือ่งทศิด ีหิง้พระ เสาเอก การหนัหวันอน บนัได ต้องอยูใ่นทศิดจีงึจะถอืว่า

เป็นมงคล ทิศไม่ดีหรือทิศผีเป็นทิศต้องห้าม ถ้าหากมีการวางอยู่ในทิศไม่ดีจะถือว่า ไม่เป็นมงคลและทิศเหล่านี ้

จะส่งผลต่อการวางผังเรือนซึ่งจะอธิบายในประเด็นรูปแบบเรือนดั้งเดิมในล�าดับต่อไป

ทั้งนี้ทิศในการวางตัวเรือนตามความเชื่อเกี่ยวกับการวางตัวเรือน จะวางหันหน้าจั่วตามทิศตะวันออก- 

ตะวันตก (ภาพที่ 12) การวางขวางตะวันหรือการวางแนวหลังคาในทิศเหนือ-ใต้ ถือว่าไม่เป็นมงคล (ภาพที่ 13)  

การวางเรอืนตามแนวทศิตะวนัออกตะวนัตก ซึง่ในเอกสารใบลานเรือ่งธรรมดาสอนโลก กล่าวว่า ถ้าปลกูเรอืนขวางตะ

วันจะขะล�า อาจจะท�าให้ผู้คนในเรือนมีอันเป็นไป หรืออยู่ไม่เป็นสุข (ธวัช, 2532)

  

 ภำพที่ 12 แสดงทิศที่เป็นมงคลในการวางตัวเรือน  ภำพที่ 13 แสดงทิศที่ไม่เป็นมงคลในการวางตัวเรือน
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ควำมเชื่อเกี่ยวกับผีเรือน

ผเีรอืนเป็นผบีรรพบรุษุ เรยีกว่า กะโม๊ยดงุ จะถกูวางอยูบ่นหิง้พระในขนักะหย่อง (พานดอกไม้สานด้วยไม้ไผ่) 

มีหน้าที่ปกปักรักษาคนในเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุข และคอยก�ากับให้ลูกหลานมีความประพฤติถูกท�านองคลองธรรม  

การล่วงละเมิดต่อผีเรือนถือว่าเป็นการ ผิดผี เมื่อท�าผิดจะต้องมีการขอขมาผีเรือน เรียกว่า เสียผี การขอขมานี้มักจะ

ใช้ของเส้นไหว้ ได้แก่ เหล้า 1 ไห ไก่ 1 ตัว ขันห้าและขันแปด (วีระ, 2555)

กำรถือฤกษ์ยำม 

การปลูกเรือนจะพิจารณาจากพญานาค โดยมีความเชื่อว่าใต้พื้นดินจะมีพญานาค ทุก 3 เดือนจะเปลี่ยนรูป

แบบการหันหัวนอนไปตามทิศต่างๆ ทิศของการขุดหลุมฝังเสาเรือนต้องหันหัวและปลายเสาสัมพันธ์กับหัว-หางของ

พญานาคและยังมีความเชื่อว่าเดือน 1 และเดือน 3 ห้ามปลูกเรือนหากไม่ท�าตามนี้ถือว่า ไม่ถูกโสก จากนั้นจะท�าการ

เตรียมยกเสาเรือน เสาเรือนจะมีเสาเอก (เสาเอกจะอยู่บริเวณหัวมุมเรือนเป็นเสาที่ไว้หิ้งพระตามทิศของหิ้งพระ)  

เฒ่าจ�้าจะให้เตรียมสิ่งของที่ใช้ในการท�าขวัญ เสาเอกจะผูกด้วยต้นกล้วยความสูงประมาณ 1 ศอกเลือกล�าต้นสมบูรณ์ 

และต้นอ้อยคัดเลือกใบเรียวยาวสมบูรณ์ ล�าต้นไม่หักงอเลือกขุดพร้อมรากความสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนเสาโทจะมี

อัก มีไซ ผูกเครื่องบูชาบนเสา และท�าการเริ่มก่อสร้างเรือน2

กำรโสกเรือน

 โสก หมายถึง การท�าที่ถูกโฉลก คือ สัดส่วนความกว้าง ยาว สูง ที่เป็นมงคล ถ้าดีเรียกว่า ถูกโสก การโสกมี

ส่วนก�าหนดขนาดกว้างยาวของเรือน องค์ประกอบของเรือนที่นิยมโสก ได้แก่ เสาเรือน กะทอดเรือน บันได เป็นต้น 

และยัง หมายถึง ตัวเลขสิ่งดีเป็นมงคล แนวปฏิบัติที่ดี เมื่อโสกดี จะเรียกว่า ถูกโสก (ปรีชา, 2532)

1.  กำรโสกที่ตั้งเรือน

ชาวกยูมคีวามเชือ่ในการเลอืกหาท�าเลทีเ่หมาะสมในการปลกูเรอืน เพือ่ความเป็นสริมิงคลต่อผูอ้ยูอ่าศยั

ต้องเลือกเอาชัยภูมิที่เป็นมงคล มีการปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกัน ห้ามปรับหน้าดินให้มีแอ่งตรงกลางเพราะจะท�าให้

น�้าขังเป็นการไม่ถูกโสก ยังมีความเชื่ออีกว่า ห้ามสร้างคร่อมจอมปลวก ตอไม้ ตาน�้า และห้ามสร้างขวางทางน�้าไหล 

เพราะจะถือว่าไม่ถูกโสก

2. กำรโสกเสำเรือน

การเลือกต้นไม้เพื่อใช้ในการท�าเสาเรือน โดยลักษณะเสาเรือนที่ดีควรตัดเสาต้นตรง ต้นไม้ที่ใช้ในการ

ท�าเสาเรือน จะต้องเป็นต้นที่ไม่มีตาไม้อยู่บริเวณโคนเสา การตัดต้นไม้จะท�าการกะระยะให้ตอไม้เหลือโผล่จากพื้น

ประมาณ 15 เซนติเมตร หรือความสูงเท่า เต่าข้าม (ความสูงของตอไม้) ห้ามตัดสูงหรือต�่ากว่านี้ ก่อนจะท�าการตัด

ต้นไม้ เจ้าของเรือนจะต้องเตรียมค�าหมากค�าพลู เพื่อใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้ในการบอกกล่าวนางธรณี จากนั้นท�าการ

แบกขวาน วนรอบต้นไม้ 3 รอบ และใช้ขวานสับลงที่ต้นไม้ 3 ครั้ง เพื่อเป็นการหมายระดับในการตัด ขณะที่ท�าการ

ตดัต้นไม้ เมือ่ต้นไม้ทีต่ดัจะล้มลงจะต้องให้ต้นไม้พาดอยูท่ีต่อไม้เหมอืนเดมิ หากไม้ล้มแล้วตกลงจากตอไม้ ห้ามน�าต้นไม้

ที่ตัดนั้นมาท�าเสาเพราะถือว่าเป็นการไม่ถูกโสก หลังจากนั้นเมื่อเลื่อยไม้ทั้งต้นเป็นรูปเสาเรือนแล้ว จะท�าการก�าหนด

ความสูงเรือน โดยการโสกเสา 

ความกว้างของช่วงเสาที่ใช้สร้างเรือน จะเป็นตัวก�าหนดขนาดของตัวเรือน โดยจะใช้ความยาวของ  

กะทวดดุง (กะทอดเรือน) เป็นหลัก (กะทอดเรือน ภาษาถิ่น หมายถึง ไม้ที่ใช้ตีปิดหัวกระดานปูพื้นเรือน) การวัดความ

กว้างของช่วงเสาจะท�าการกะประมานความกว้างจากนัน้จะท�าการวดัโดยใช้ไม้ กระทวดและโสกโดยใช้เท้าของเจ้าของ

เรือนเรียงต่อกันไปตาม ความยาวทีละเท้าแต่ละเท้าให้พูด ค�าโสก10



ความเชื่อกับการก่อรูปหมู่บ้านและเรือนชาวกูย: กรณีศึกษาบ้านโนนส�าโรง จังหวัดศรีสะเกษ
ธนานนท์ ลาโพธิ์ และ จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

36
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สดัส่วนเรอืนของแต่ละหลงัจะมสีดัส่วนทีไ่ม่เท่ากนัขึน้อยูก่บัสดัส่วนของเจ้าของเรอืนนัน้ๆ ในการวดัสดั

ส่วนอื่นๆ จะใช้การโสก เช่น การวัดความยาวของกรัว (ครัว) ความยาวของเล้า จะใช้ศอกของเจ้าของเรือน เมื่อได้

ความยาวที่พอใจแล้วศอกสุดท้ายให้ก�ามือเข้า เรียกว่า ก�ามา หากไม่ท�าตามล�าดับขั้นตอนของพิธีกรรมจะท�าให้ 

การสร้างเรือนนั้นไม่สมบูรณ์และไม่ถูกโสก

  

 ภำพที่ 14 แสดงการโสกเสาเรือนด้านความสูง ภำพที่ 15 แสดงการโสกความกว้างเรือน

3. โสกกับสัดส่วนหลังคำ  

ในการออกแบบสัดส่วนของหลังคากับตัวเรือนต้องมีความเหมาะสมในสัดส่วน x ต่อ 2x เช่น ดั้งสูง 2 

เมตร ขื่อจะต้องยาว 4 เมตร ตามสัดส่วน x ต่อ 2x (ภาพที่ 16) 

ภำพที่ 16 แสดงสัดส่วนโครงสร้างหลังคาตามความเชื่อในสัดส่วน X ต่อ 2X

4. กำรโสกบันได

นบัเป็นความส�าคญัของการอยูเ่รอืนสงู จงึต้องมบีนัไดเป็นตวัปีนขึน้เรอืน ไม้ทีใ่ช้ท�าต้องเป็นไม้เนือ้แขง็ 

ทนแดดทนฝน การท�าต้องถกูแบบครบองค์สาม ได้แก่ พ่อบนัได แม่บนัได ลกูบนัได โดยแม่บนัไดอยูท่างซ้าย พ่อบนัได

อยู่ทางขวาสูงกว่าแม่บันไดประมาณ 1 นิ้วหัวแม่มือ ลูกบันไดต้องวางในจ�านวนที่เป็นเลขคี่ การโสกความยาวของแม่

บนัไดเจ้าของเรอืนจะใช้เท้าวางสลบักนัไปทลีะข้าง จนได้ความยาวทีต้่องการ ซึง่ถอืว่าเป็นการก�าหนดขัน้บนัได ในการ

ก�าหนดสัดส่วนของตัวเรือนให้สอดคล้องกับเสาเรือน  
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5. โสกกับพิธีขึ้นบ้ำนใหม่

การขึ้นบ้านใหม่จะมีการท�าพิธีตามความเชื่อโดยจะท�าการเดินเวียนรอบบ้าน 3 รอบโดยมีเฒ่าจ�้าหรือ

ผู้สูงอายุเป็นผู้น�าขบวน ถือไม้กวาด กวาดตามค�าโสก เมื่อครบ 3 รอบ จะมีพิธีการไหว้พระ รับพรเพื่อความเป็นสิริ

มงคล เมื่อเสร็จจากพิธีไหว้พระ เฒ่าจ�้าจะนอนจนกรนและให้คนท�าเสียงไก่ขัน 3 ครั้ง เฒ่าจ�้าจึงตื่นและจะถามเฒ่าจ�้า

ว่า “ฝันดีไหม” เฒ่าจ�้าก็จะตอบว่า “บ้านนี้อยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุขร�่ารวย” หลังจากนั้นจะท�าการผูกข้อต่อแขนเจ้าของ

บ้านพร้อมน�าข้าวปลาอาหารออกมาเลี้ยงเป็นอันเสร็จพิธี และถือว่าถูกโสก หากไม่ประกอบพิธีแต่เข้าอยู่อาศัย ถือว่า

บ้านไม่ถูกโสก

รูปแบบเรือนดั้งเดิม
 จากการส�ารวจภาคสนามในพื้นที่กรณีศึกษา ไม่พบเรือนแบบดั้งเดิมของชาวกูยหากเทียบเคียงจากการ

สัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชนและผู้เฒ่าผู้แก่ อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ท�าให้สามารถเข้าใจแบบแผนเรือนดั้งเดิมของ

ชาวกูยบ้านโนนส�าโรง และสามารถจ�าแนกชนิดของเรือนออกเป็น 2 แบบ คือ 1) เรือนแบบมีครัวอยู่ภายในบริเวณตัว

เรอืน สามารถจ�าแนกได้อกี 2 แบบ คอื แบบมคีรวัอยูบ่นเรอืนกบัแบบมคีรวัอยูใ่ต้ถนุเรอืน เรอืนแบบมคีรวัอยูบ่นเรอืน

สามารถจ�าแนกได้อีก 2 แบบ คือ แบบที่มีครัวอยู่บนชานกับแบบที่มีการกั้นพื้นที่ห้องครัวอย่างชัดเจน 2) เรือนแบบมี

ครัวอยู่ภายนอกตัวเรือน สามารถจ�าแนกออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่มีครัวอยู่นอกตัวเรือน กับแบบที่ใช้ครัวร่วมกับ

ครอบครัวอื่น ดังนี้

ครัวอยู่นอกเรือน

ครัวอยู่ใต้ถุน

แบบมีครัวภายในเรือน

เรือนดั้งเดิม

แบบมีครัวภายนอกเรือน

ครัวอยู่ชาน กั้นห้องครัว ใช้ครัวร่วม

ภำพที่ 17 แสดงการจ�าแนกรูปแบบเรือนดั้งเดิมจากการสัมภาษณ์
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ตำรำงที่ 1 แสดงประเภทเรือนแบบมีครัวอยู่ภายในบริเวณตัวเรือน 

ประเภทเรือน ผังเรือน ลักษณะทั่วไป

ครัวอยู่ชาน มีการจัดวางเรือนตามเรือนแบบประเพณี วางตัว

เรือนตามความเชื่อในเรื่องทิศดี มีการจัดวางพื้นที่

ครัวอยู ่บริเวณชาน โดยจะไม่วางครัวอยู ่ติดกับ 

เสาเรือนต้นที่เป็นเสาเอก หรือเปิง

กั้นห้องครัว มีการจัดวางพื้นที่ครัวอยู่บนเรือนโดยจะมีการกั้น

พื้นที่ครัวอย่างชัดเจนจะไม่วางครัวอยู่ติดกับเสา

เรอืนต้นทีเ่ป็นเสาเอก หรอืเปิง ส่วนใหญ่จะวางครวั

อยู ่ด ้านทิศตะวันตกของเรือนหรือตามความ 

เหมาะสมของสภาพที่ตั้ง

ครัวอยู่ใต้ถุน มีการจัดวางเรือนตามเรือนแบบประเพณี วางตัว

เรือนตามความเชื่อในเรื่องทิศดี มีการจัดวางพื้นที่

ครัวอยู่ใต้ถุนเรือน โดยจะไม่วางครัวอยู่ใต้ห้องเปิง

 

ตำรำงที่ 2 แสดงประเภทเรือนแบบมีครัวอยู่ภายนอกเรือน 

ประเภทเรือน ผังเรือน ลักษณะทั่วไป

ครัวอยู่นอกเรือน มีการจัดวางเรือนตามเรือนแบบประเพณี วางตัวเรือน

ตามความเชื่อในเรื่องทิศดี ครัวจะอยู่ภายนอกตัวเรือน 

อาจท�าเป็นเพิงเพื่อใช้ก่อไฟในการท�าครัว หรือ ต่อเทิบ

ออกจากเล้าข้าวเพื่อใช้ในการท�าครัว

ใช้ครัวร่วม การใช้พื้นที่ครัวร่วมกับเรือนหลังอื่นมักจะเกิดในกรณีที่

เป็นเรือนของเครือญาติเดียวกันหรือผีตระกูลเดียวกัน 

อาจเกดิขึน้จากเรอืน 2-3 หลงั โดยจะมกีารสร้างเล้าข้าว

อยู่ติดกันและใช้พื้นที่ระหว่างทางเชื่อมของเล้าข้าวใน

การเป็นพื้นที่ท�าครัว

ค�าส�าคัญ : กะนง(ภาษากูย) - ห้องนอน, เปิง(ภาษากูย) - หิ้งพระหรือหิ้งผี, ซาน(ภาษากูย) - ชาน, 

กรัว(ภาษากูย) - ครัว, กะเดิบดุง(ภาษากูย) - พื้นที่ลาน, เหล๋า(ภาษากูย) - เล้าข้าว
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ภำพที่ 18 แสดงพื้นที่ครัวระหว่างทางเชื่อมเล้าข้าว

 

ก�ำหนดข้อสันนิษฐำนรูปแบบเรือนดั้งเดิมจำกกำรสัมภำษณ์
 การก�าหนดข้อสันนิษฐานรูปแบบเรือนดั้งเดิม โดยมาจากการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพเรือนในขั้นต้น 

ซึ่งลักษณะทางกายภาพของเรือนจะมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับความเชื่อในการจัดวางพื้นที่ภายในเรือน

ข้อสังเกต ในการจัดวางพื้นที่ครัวให้ถูกโสกนั้นมีข้อจ�ากัดว่า 

 1.  ไม่นิยมวางครัวอยู่ทิศตะวันออกของตัวเรือน เว้นแต่ครัวจะอยู่นอกตัวเรือน

 2.  ไม่นิยมวางต�าแหน่งครัวอยู่ติดกับเสาเรือนต้นที่เป็นเสาเอก หรือเปิง ในกรณีที่เป็นเรือนแบบมีครัวอยู่

บนเรือน จะเป็นการไม่ถูกโสก

 3.  ไม่นิยมวางต�าแหน่งครัวอยู่ใต้ห้องเปิง ในกรณีที่เป็นเรือนแบบมีครัวอยู่ใต้ถุน จะเป็นการไม่ถูกโสก

สรุปผลกำรศึกษำ 
ความเชื่อกับการวางผังและการจัดพื้นที่ภายในชุมชนบ้านโนนส�าโรงมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง การก่อรูป

หมูบ้่านเกดิจากการเสีย่งทายในการหาท�าเลทีต่ัง้หมูบ้่าน เพือ่ให้ตรงตามความเชือ่และความต้องการในการใช้งานของ

คนในหมูบ้่าน รปูแบบการจดัสรรพืน้ที ่ทีม่คีวามส�าคญัภายในหมูบ้่าน มคีวามสอดคล้องกบัทศิและความเชือ่ ซึง่มกัจะ

สมัพนัธ์กบัทศิด ีทศิไม่ด ีแนวคดิการเปลีย่นแปลงความเชือ่ วฒันธรรม เป็นผลมาจากการวเิคราะห์พฤตกิรรมของคนใน

ชุมชน ทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีดั้งเดิม วิถีชีวิต ในกรณีศึกษาบ้านโนนส�าโรง สามารถ

จ�าแนกปัจจัยส�าคัญที่เกี่ยวกับพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง ได้ 5 ปัจจัย คือ 1.ปัจจัยด้านความเชื่อ 2.ปัจจัยด้านการ

เปลี่ยนทัศนคติ 3.ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 4.ปัจจัยด้านระบบการปกครอง 5.การน�าเข้าของเทคโนโลยี

และวัสดุสมัยใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่ง

ด้านตัวเรือน ความเชื่อจะมีผลต่อการก�าหนดทิศดีและทิศไม่ดี เช่น การวางตัวเรือนต้องวางตามตะวัน คือ 

วางในทิศตะวันออก-ตะวันตก เป็นมงคล ความเชื่อมักจะแฝงตัวอยู่กับทิศทางการวางเรือนและองค์ประกอบเรือนอยู่

เสมอ (วิชิต, 2530) ความเชื่อเกี่ยวกับการโสกส�าหรับชาวกูยจะมีความสัมพันธ์กับเลขคี่ เช่น การวนรอบต้นไม้ 3 รอบ 

การใช้ขวานสับลงที่ต้นไม้ 3 ครั้ง(ในการโสกเสาเรือน) การนับจ�านวนเลขคี่ในการโสกเสาเรือนด้านความสูงจ�านวนขั้น

บันไดต้องใช้เลขคี่การท�าเสียงไก่ขัน 3 ครั้ง เป็นต้น ทั้งนี้การโสกยังมีความสัมพันธ์กับเจ้าของเรือน โดยสัดส่วนของ

เรือนจะมีความสอดคล้องกับสัดส่วนของเจ้าของเรือนนั้นเสมอ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่

เรือนแล้วสุขสบายของผู้อาศัย นอกจากนี้การโสกบันไดที่มีการโสกให้พ่อบันไดอยู่สูงกว่าแม่บันได สะท้อนให้เห็นว่า

บ้านโนนส�าโรงนั้นยึดถือผู้ชายเป็นใหญ่ในเรือน มีสิทธิ์และมีบทบาทเหนือกว่าผู้หญิง โสกส�าหรับชาวกูยจึงไม่ได้เป็น
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เพียงแต่ความเชื่อที่ท�าตามแล้วเกิดความสบายใจเท่านั้น แต่โสกยังเป็นกุศโลบายในการสืบทอดภูมิปัญญาสืบทอดต่อ

เนื่องกันจากรุ่นสู่รุ่น โดยอาศัยเครื่องมือคือความเชื่อ การที่ชุมชนยึดถือปฏิบัติตามแนวคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมของ

ตนที่มีอยู่แล้วสืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน เป็นการแสดงออกถึงความเข้มแข็งของชุมชนอย่างแท้จริง (ฉัตรทิพย์  

นาถสุภา, 2541)
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