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บทคัดย่อ

 บทความนี้มุ่งศึกษาภูมิปัญญาและความเชื่อของชาวนาอีสานในการก่อสร้าง

เล้าข้าว	วิธกีารศกึษา	คอื	ศกึษาจากเอกสารและเกบ็ข้อมลูภาคสนาม	โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก	 ใช้แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง	 วิเคราะห์ข้อมลูโดยน�าข้อมลูมาจ�าแนกหมวดหมู่	

ตคีวามเชือ่มโยงความสัมพนัธ์	สร้างข้อสรปุ	และน�าเสนอผลการศกึษาแบบพรรณนา

	 ผลการศกึษาพบว่า	เล้าข้าวเป็นส่ิงทีม่คีวามส�าคญัต่อชาวนาอีสาน	การก่อสร้าง

ต้องเลือกวัสดุที่มีคุณภาพดีและต้องค�านึงถึงครรลองปฏิบัติที่ได้รับการถ่ายทอดจาก

คนรุน่ก่อน	 เช่น	 รปูทรง	 โครงสร้าง	 การวางต�าแหน่งและการหนัทศิทาง	 ตลอดจนห้าม

ต่อเกยและน�าวัสดุที่เคยสร้างเป็นเล้าข้าวมาท�าเป็นที่อยู่อาศัย	 ทั้งน้ีในปัจจุบันวิถีชีวิต

ของชาวนาอีสานได้เปล่ียนแปลงไปตามกระแสสังคมในยุคโลกาภิวัตน์	 ท�าให้ค่านิยม

ใหม่ได้ท�าลายภมูปัิญญาดัง้เดมิของชาวนา	ส่งผลให้เล้าข้าวถกูลดบทบาทและความส�าคญั

ลง

ค�าส�าคญั:	เล้าข้าว,	ภาพสะท้อน,	ภมูปัิญญา,	ชาวนาอีสาน
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Abstract

 This	 article	 aimed	 to	 examine	 Isan	 farmers’	 wisdom	 and	 belief	 in	

constructing	rice	barns.	This	was	done	by	investigating	related	literatures	and	

field	surveying	through	in-depth	interview.	Semi-structured	interview	was	also	

selected	to	collect	the	data.	To	analyze	the	data,	all	the	acquired	information	was	

categorized,	interpreted	to	view	relation	of	the	farmers’	wisdom	and	belief,	and	

concluded	to	reveal	toward	descriptive	results.

	 The	findings	found	that	a	rice	barn	was	so	important	to	Isan	farmers	

that	they	must	pursue	the	following	traditional	sanctity:	1)	only	good	quality

of	materials	were	 selected	 to	 construct	 the	 rice	 barn,	 2)	 shapes,	 structures,	

positioning,	and	direction	of	the	rice	barn	must	be	according	to	their	inherited	

sanctity,	and	3)	used	materials	of	rice	barn	construction	must	not	be	utilized	in	

housing	construction.	Unfortunately,	the	farmers’	ways	of	life	today	was	altered	

according	to	globalization.	New	values	had	affected	the	old	traditional	wisdom	

and	belief	that	a	rice	barn	was	overshadowed.	

Keywords: rice	barns,	reflection,	wisdom,	Isan	farmers 
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๑. บทน�า 

	 ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่การเกษตรมากที่สุดของประเทศ	 ชาวอีสาน

ส่วนใหญ่นิยมท�านาปลูกข้าวมาตั้งแต่อดีต	 ข้าวจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อด�ารงชีวิตและ

เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรม	 ภูมิปัญญาและความเช่ือหลายอย่าง	 อาทิ	 ความเช่ือเรื่อง	

“พระแม่โพสพ”	 ที่เช่ือกันว่าเป็นเทพธิดาที่ปกปักษ์รักษาข้าว	 ความเช่ือเกี่ยวกับการ

แห่นางแมวและบุญบ้ังไฟ	 ที่เชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมที่ท�าให้ฝนตกตามฤดูกาลและ

มีน�้าท่าที่อุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการท�านา	 รวมถึงพิธีสู ่ขวัญข้าว	 บุญคูณลาน

บุญข้าวจี่และพิธีสู่ขวัญเล้าข้าว	เป็นต้น	การท�านาของชาวนาย่อมปรารถนาที่จะได้ข้าว

ที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคในรอบปี	 ดังน้ันหลังเสร็จส้ินจากการ

เก็บเกี่ยว	 ชาวนาจึงน�าผลผลิตที่ได้เก็บรักษาไว้ในเล้าข้าว	 ท�าให้ชาวนาอีสานเช่ือว่า

“เล้าข้าว”	 เป็นส่ิงที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และบ่งบอกถึงความขยันหมั่นเพียร	

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย	 ดั้งน้ันในกระบวนการต่างๆ	 ของการก่อสร้าง

เล้าข้าว	จึงต้องให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	

	 ทั้งน้ีในปัจจุบันด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม	 ผนวกกับลัทธิบริโภคนิยม

ที่ทะลักเข้าสู่สังคมไทย	 ซ่ึงสังคมชาวนาอีสานก็ได้รับผลกระทบจากระบบดังกล่าว

จึงต้องหันไปท�าการเกษตรแบบธุรกิจการท�านาหรือเน้นการผลิตแบบกึ่งอุตสาหกรรม

ทีต้่องการผลผลิตในปรมิาณทีม่าก	พึง่พาเทคโนโลยสีมยัใหม่เพิม่ขึน้	ซ่ึงท�าให้ต้องระดม

ทรัพยากรเป็นจ�านวนมาก	 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง	 แต่กลับสวนทางกับราคาข้าว

ที่ตกต�่า	 ท�าให้จ�าเป็นต้องจ�าหน่ายทันทีหลังการเก็บเกี่ยว	 โดยไม่เก็บรักษาข้าวเปลือก

ไว้	 เน่ืองจากมีความจ�าเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน	 เพื่อช�าระหน้ีสินต่างๆ	 อาท	ิ

ค่าปุ๋ย	 ยาฆ่าแมลง	 เครื่องมือการเกษตร	 เป็นต้น	 ถึงกระนั้นก็ตามเหตุปัจจัยดังกล่าว

ไม่ได้บ่ันทอนความน่าสนใจของเล้าข้าวลดน้อยลง	 แต่กลับเป็นแรงผลักดันให้ต้อง

ศกึษา	ค้นคว้า	ถ่ายทอดภมูปัิญญาของชาวนาอีสานในการก่อสร้างเล้าข้าว	ให้คนรุน่ใหม่

ในภูมิภาคและผู้คนต่างภูมิภาคได้รับรู้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

	 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาและความเชื่อในการก่อสร้างเล้าข้าวของชาวนาอีสาน

ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อน
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นิยามศัพท์เฉพาะ

 ภูมิปัญญาและความเชื่อ	 หมายถึง	 ครรลองหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ก่อสร้างเล้าข้าวที่ชาวนาอีสานได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อน

 ข้อห้าม	(ขะล�า)	หมายถึง	สิ่งที่ผิดครรลองปฏิบัติและต้องหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับ

การก่อสร้างหรือดัดแปลงเล้าข้าว	 ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกระทบในด้านลบ

ต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกในครัวเรือน

 ชาวนาอีสาน	 หมายถึง	 ชาวนาที่ปลูกข้าวนาปี	 มีภูมิล�าเนาอยู่ในภาคอีสาน	

อายุ	 ๕๐	 ปีข้ึนไป	 และเคยก่อสร้างเล้าข้าวประจ�าครัวเรือนของตนเอง	 (ข้าวนาปี	

หมายถึง	 ข้าวที่เพาะปลูกในฤดูฝนระหว่างวันที่	 ๑	 พฤษภาคม	 ถึง	 ๓๑	 ตุลาคมของ

ปีเดียวกัน	(ศูนย์สารสนเทศการเกษตร,	๒๕๕๘,	น.	ฆ))

ภาพที่ ๑	ภาพเล้าข้าว,	ภาพโดย	:	นายสุนิตย์	เหมนิล	วันที่	๑๘	ตุลาคม	๒๕๕๙.
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ขอบเขตการศึกษา

 ด้านพื้นที่ คือ	ภาคอีสาน	จ�านวน	๓	จังหวัด	คือ	อุดรธานี	หนองคาย	และ

บึงกาฬ

 ด้านเน้ือหา	 คือ	 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาและความเชื่อเกี่ยวกับการก่อสร้าง

เล้าข้าวของชาวนาอีสาน	ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อน

 ด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก	 คือ	 ชาวนาอีสานที่มีอายุ	 ๕๐	 ปีขึ้นไปและเคยก่อสร้าง

เล้าข้าวประจ�าครัวเรือนของตนเอง

วิธีการศึกษา

 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนาม	 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์

เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่ส�าคัญ	 คือ	 ชาวนาอีสานที่มีอายุ	 ๕๐	 ปีข้ึนไปและเคยก่อสร้าง

เล้าข้าวประจ�าครัวเรือนของตนเอง

	 ทัง้น้ีการสัมภาษณ์	ผู้ศกึษาได้ก�าหนดแนวทางการสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง	

(semi-structured	interviews)	ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ทีอ่ยูใ่นระหว่างแบบไม่มโีครงสร้าง	

(unstructured	interviews)	และแบบมีโครงสร้าง	(structured	interviews)	กล่าวคือ	

เป็นแนวค�าถามที่ได้มีการเตรียมไว้ก่อนแต่ไม่ได้เข้มงวดกับค�าถาม	 สามารถมีค�าถาม

ใหม่ขึน้มาได้ระหว่างการสนทนา	ซ่ึงจะท�าให้ได้ข้อมลูทีน่่าสนใจ	ครอบคลุมและครบถ้วน	

โดยใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกเสียงระหว่างการสนทนา	เพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ	 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล	 หลังจากที่ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว	

ผู้ศกึษาน�าข้อมูลที่ไดม้าพิจารณาความเป็นไปได	้เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูล	

ตามลักษณะของข้อมลูและสิง่ทีค้่นพบตามประเดน็ทีศ่กึษา	หลังจากน้ันน�ามาวิเคราะห์	

ตีความและเช่ือมโยงความสัมพันธ์	 เพื่อสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย	 จากข้อมูลทั้งหมด	

และน�าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการพรรณนา

๒. ภาคอีสาน: การตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิต

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 หรือที่เรารู ้จักและเรียกว่า	 “ภาคอีสาน”	 ใน

ปัจจุบันประกอบด้วย	๒๐	จังหวัด	คือ	เลย	หนองบัวล�าภู	หนองคาย	บึงกาฬ	อุดรธานี	
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สกลนคร	 นครพนม	 มุกดาหาร	 ชัยภูมิ	 ขอนแก่น	 กาฬสินธุ์	 มหาสารคาม	 ร้อยเอ็ด	

ยโสธร	อ�านาจเจริญ	อุบลราชธานี	ศรีสะเกษ	สุรินทร์	บุรีรัมย์	และนครราชสีมา	รวม

พื้นที่	๑๗๐,๒๑๘	ตารางกิโลเมตร	หรือประมาณ	๑	ใน	๓	ของพื้นที่ประเทศไทย	(สุวิทย์	

ธีรศาสวัต,	๒๕๕๗,	น.	๑)

	 ค�าว่า	 “อีสาน”	 มีรากมาจากภาษาสันสกฤต	 สะกดว่า	 “อีศาน”	 หมายถึง

นามพระศิวะ	 ผู้เป็นเทพดาประจ�าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 แต่ค�าบาลีเขียน	 “อีสาน”	

ฝ่ายไทยยืมรูปค�าจากบาลีมาใช้	 หมายถึง	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เริ่มใช้เป็น

ทางการสมัยรัชกาลที่	๕	ราว	พ.ศ.	๒๔๔๒	ในชื่อ	มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ	(สุจิตต์	

วงษ์เทศ,	๒๕๔๙,	น.	๑๒)	ชาวอีสาน	หรอื	คนอีสาน	จึงไม่ใช่ช่ือชนชาตหิรอืเช้ือชาตเิฉพาะ

ของอีสาน	แต่เป็นช่ือทางวัฒนธรรม	มทีีม่าจากภมูศิาสตร์บรเิวณทีเ่รยีกอีสาน	(ทศิตะวัน

ออกเฉียงเหนือของไทย)	 เลยสมมุติเรียกคนกลุ่มน้ีอย่างรวมๆ	 กว้างๆ	 ว่าชาวอีสาน	

หรือคนอีสาน	 (เรื่องเดียวกัน,	น.	๔๔)	ค�าว่าอีสานจึงเป็นค�าที่มีความหมายสะท้อนถึง

ความสัมพันธ์โดยมองศูนย์กลางคือกรุงเทพฯ	 กับดินแดนที่อยู ่ทางทิศตะวันออก

เฉียงเหนือ

	 ภูมิประเทศของภาคอีสานมีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะใหญ่	 ๒	 แอ่ง	 คือ

แอ่งสกลนครและแอ่งโคราช	 กล่าวคือ	 แอ่งสกลนคร	 อยู่ตอนเหนือ	 เขตจังหวัดเลย	

อุดรธานี	หนองคาย	สกลนคร	และนครพนม	ตอนเหนือและตอนตะวันออกของแอ่ง

มีล�าแม่น�้าโขงเป็นขอบ	 ส่วนตอนใต้และตะวันตกมีเทือกเขาภูพาน	 มีล�าน�้าส�าคัญๆ

ได้แก่	 ล�าน�้าโขง	ล�าน�้าห้วยหลวง	ล�าน�้าสงคราม	ล�าน�้าก�่าและล�าน�้าพุ่ง	 เป็นต้น	 ส่วน

แอ่งโคราช	 ซึ่งอยู่ทางตอนใต้เป็นแอ่งใหญ่กว่าแอ่งสกลนครมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ	

คือมีบริเวณที่สูงเป็นขอบอยู่โดยรอบแล้วค่อยๆ	 ลาดลงสู่ที่ลุ่มต�่าน�้าท่วมถึงในบริเวณ

ตอนกลาง	 ล�าน�้าส�าคัญที่อ�านวยความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แอ่งโคราช	 คือ	 แม่น�้ามูล

แม่น�้าชี	 และแม่น�้าสาขา	 ท�าให้ทั้งสองแอ่งในภาคอีสานเกิดบริเวณที่ราบลุ่มที่เหมาะ

แก่การเพาะปลูกและตั้งหลักแหล่ง	(ศรีศักร	วัลลิโภดม,	๒๕๔๖,	น.	๓-๖)

	 ทั้งนี้จากปัจจัยเกื้อหนุนทางด้านภูมิศาสตร์	ตลอดจนวิถีชีวิต	ภูมิปัญญา	และ

ความเชือ่ต่างๆ	ทีไ่ด้รบัการส่งต่อมาจากบรรพบุรษุ	ปัจจุบันชาวชนบทในอีสานส่วนใหญ่	

มวิีถชีีวิตทีค่ล้ายคลึงกนั	คอื	มอีาชีพเกษตรกรรม	ยดึมัน่ในหลักศลีธรรมค�าสอนตามหลัก
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พระพุทธศาสนา	 และเคารพกตัญญูต่อบรรพบุรุษ	 วิถีชีวิตเช่นน้ีสะท้อนออกมาเป็น

รปูธรรมในวิธปีฏบัิต	ิ(รตันา	ศริพิลู,	๒๕๔๓,	น.	๑๕๑)	อย่างไรกต็ามอาชีพเกษตรกรรมของ

ชาวอีสานมีความหลากหลายข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่	 ที่ส�าคัญได้แก	่

การปลูกข้าว	 ปลูกอ้อย	 มันส�าประหลัง	 ข้าวโพด	 ยางพารา	 ตลอดจนพืชผลทาง

การเกษตรอ่ืนๆ	 แต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนแล้ว	 พื้นที่เฉพาะภาคการเกษตร

ส่วนใหญ่เน้นการปลูกข้าวมากที่สุด	 ท�าให้ในแต่ละปีชาวนา	 ได้ผลผลิตคือข้าวเปลือก

เป็นจ�านวนมาก	 จึงจ�าเป็นต้องมีสถานที่ส�าหรับการเก็บรักษา	 เน่ืองจากเป้าประสงค์

หลักในการปลูกข้าว	 จ�าแนกได้	 ๒	 ประเด็น	 คือเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและ

เพื่อขาย	 ซ่ึงทั้งสองต่างมีความจ�าเป็นต้องใช้เล้าข้าวเพื่อเป็นสถานที่ส�าหรับเก็บรักษา

ทั้งสิ้น

	 การศึกษาของวิโรฒ	 ศรีสุโร	 ๒๕๔๐,	 น.	 ๑๗๐)	 ได้ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญ

ของ	 “เล้าข้าว”	 เปรียบประดุจท้องพระคลังมหาสมบัติของชุมชน	 เสมือนขุมอาหาร

ซ่ึงหากขาดแคลนแล้ว	 ไม่มีผู้ใดจะมีชีวิตอยู่ได้	 จึงก่อให้เกิดความเช่ือเกี่ยวกับเล้าข้าว

อันถือเป็นเรื่องใหญ่	 ส่วนเบญจวรรณ	 นาราสัจจ์	 (๒๕๕๒,	 น.	 ๓๑)	 ได้กล่าวถึง

ความส�าคัญของการมีข้าวเปลือกไว้ในเล้าข้าวของชาวนา	 ถือได้ว่ามีความมั่นคง

ทางอาหาร	 หากมีข้าวเก็บเต็มเล้าก็เป็นความอุ่นใจในการมีอาหารหลักไว้บริโภค	

ดังน้ันชาวนาอีสานจึงได้ให้ความส�าคัญต่อการก่อสร้าง	 โดยการน�าภูมิปัญญาที่

ส่งต่อจากคนรุ่นก่อน	 ผนวกกับความเช่ือในท้องถิ่น	 เป็นแรงผลักดันที่ส�าคัญในการ

ออกแบบและก่อสร้าง	 ตลอดจนการจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพเพื่อให้เล้าข้าว	 สามารถ

ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน

๓. บทวิเคราะห์: ภาพสะท้อนภูมิปัญญาของชาวนาอีสานผ่านการก่อสร้าง  

 “เล้าข้าว”

	 ข้าวเปลือกเป็นสมบัติอันล�้าค่าของครัวเรือน	 เน่ืองจากต้องแลกมาด้วย

หยาดเหงื่อ	แรงกาย	เงินทุน	และทรัพยากรอื่นๆ	เป็นจ�านวนมาก	บรรพบุรุษได้ปลูกฝัง

ให้ลูกหลานรู้จักท�านาและเก็บข้าวไว้กินให้เพียงพอตลอดทั้งปี	 ฉะน้ันชาวนาอีสาน

จึงสร้างเล้าข้าวไว้ประจ�าครัวเรือนของตนเอง	 เพื่อเก็บรักษาสมบัติดังกล่าว	

การก่อสร้างจึงต้องมีความพิถีพิถัน	ให้ความส�าคัญต่อการออกแบบและการเลือกวัสดุ	
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ตลอดจนต้องค�านึงถึงครรลองปฏิบัติที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดมา	 โดยมี

รายละเอียดที่ส�าคัญ	ดังนี้

ภาพที่ ๒	ภาพเล้าข้าวของนายทวี	 ไชยเดช	 (ซ้ายมือ)	 อายุ	 ๖๖	 ปี	 ชาวนาบ้านหนอง

	 นาค�า	 หมู่	 ๑	 ต�าบลหนองนาค�า	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดอุดรธานี	 สัดส่วน

	 ยกพืน้สูง	๑	เมตร	ความกว้าง	๒	เมตร	ความสูง	๒	เมตร	ความยาว	๒.๕	เมตร	

	 ชานยืน่ออกจากตวัเล้า	๐.๙	เมตร	หลังคาจ่ัวสองด้านเท่ากนั	ชายคายืน่ออกมา	

	 ๐.๕	เมตร,	ภาพโดย	:	นายสงคาม	เหมนิล	วันที่	๑๘	ตุลาคม	๒๕๕๙.



“เล้าข้าว” ภาพสะท้อนภมูปัิญญาของชาวนาอีสาน 109

ภาพที่ ๓	ภาพเล้าข้าวของนายบุญเรือน	 ชาวเกียน	 อายุ	 ๕๘	 ปี	 ชาวนาบ้านค�าเสน

	 หมู่	 ๑๑	ต�าบลชุมช้าง	อ�าเภอโพนพิสัย	จังหวัดหนองคาย	สัดส่วนยกพื้นสูง	

	 ๐.๘	 เมตร	 ความกว้าง	 ๑.๕	 เมตร	 ความสูง	 ๒	 เมตร	 ความยาว	 ๓	 เมตร

	 ชานยื่นออกจากตัวเล้า	๐.๕	เมตร	หลังคาจั่วสองด้านเท่ากัน	ชายคายื่นออก

	 มา	 ๐.๖	 เมตร,	 ภาพโดย	 :	 นางสาววรรณฤดี	 โลกธาตุ	 วันที่	 ๒๕	 ธันวาคม	

	 ๒๕๕๙.
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 ๓.๑ ภูมิปัญญาในการก่อสร้าง “เล้าข้าว”

  ก. รูปทรงของเล้าข้าว	 มีลักษณะเป็นโรงเรือนขนาดไม่ใหญ่มากนัก

ทั้งน้ีขนาดเล็ก-ใหญ่	 ขึ้นอยู่กับผลผลิต	 (ข้าวเปลือก)	 ที่ชาวนาต้องเก็บรักษาไว้ใน

เล้าข้าว	 หากชาวนามีผลผลิตมากเล้าข้าวก็จะมีขนาดใหญ่	 หากมีผลผลิตน้อยเล้าข้าว

ก็จะมีขนาดเล็ก
 
(ทวี	 ไชยเดช,	 สัมภาษณ์,	 ๑๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙)	 พื้นที่ภายในควร

มีการแบ่งกั้นเป็นสัดส่วนเพื่อแยกประเภทของ	ข้าวเปลือกแต่ละชนิด	เช่น	ข้าวเหนียว	

ข้าวเจ้า	 เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวผสมกัน	 (บวัไข	 ป้องกนัภยั,	 สัมภาษณ์,	 ๒๖	 พฤศจิกายน	

๒๕๕๙)	 โดยมากแล้วพบว่าเล้าข้าวจะมีลักษณะรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า	 เน่ืองจากเป็น

รูปทรงที่มีความเหมาะสมและสะดวกในการใช้งาน	 ตลอดจนบางหลังยังพบว่ามีการ

ภาพที่ ๔	ภาพเล้าข้าวของนางบัวไข	ป้องกันภัย	อายุ	๗๔	ปี	ชาวนาบ้านท่าไฮ	หมู่	๑	

	 ต�าบลจ�าปี	 อ�าเภอศรีธาตุ	 จังหวัดอุดรธานี	 สัดส่วนยกพื้นสูง	 ๑.๕	 เมตร

	 ความกว้าง	๒.๕	เมตร	ความสูง	๓	เมตร	ความยาว	๔	เมตร	ชานยื่นออกจาก

	 ตัวเล้า	 ๑.๕	 เมตร	หลังคาจั่วสองด้านเท่ากัน	 ชายคายื่นออกมา	๐.๖	 เมตร	

	 มีเพิงหรือเทิบยื่นออกมา	ยาว	๔	เมตร,	ภาพโดย	:	นางสาวอัญชลี	ศรีปัดทุม	

	 วันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๕๙.
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สร้างชานเล้ายื่นตัวออกมาจากตัวเล้า	 เพื่อใช้ส�าหรับเป็นส่วนพักข้าวเปลือกในระหว่าง

การล�าเลียงข้าวเข้า-ออกด้วย

  ข. โครงสร้างของเล้าข้าว	 โครงสร้างของตัวเล้ากับผนังจะแยกเป็น

อิสระจากกัน	 ประกอบด้วยส่วนที่ส�าคัญคือ	 เสา	 เคร่า	 กะทอด	 อกไก่	 จันทัน	 นิยม

ท�าจากไม้เน้ือแข็ง	 ซ่ึงมีขนาดหน้า	 ๓	 ถึงหน้า	 ๖	 ที่ได้จากการเล่ือยมาจากที่นาของ

ตนเอง	 แต่ในช่วงหลังต้นไม้ขนาดใหญ่ในที่นามีจ�านวนน้อยและถ้าตัดอาจผิดกฎหมาย	

จึงต้องซ้ือไม้จากร้านจ�าหน่ายไม้แปรรปูแทน	(ทวี	ไชยเดช,	สัมภาษณ์,	๑๘	ตลุาคม	๒๕๕๙)

สอดคล้องกับการศึกษาของ	ยง	บุญอารีย์	 (๒๕๕๔,	น.	๓๒)	ที่ระบุว่า	 โครงสร้างของ

เล้าข้าวเป็นอิสระกัน	 โดยใช้เสารับน�้าหนักของขาง 	 (คาน)	 ขางจะรับน�้าหนักของพื้น	

ตง	และกะทอด	 (พรึง)	 ซึ่งถ่ายน�้าหนักมาจากผนัง	 โดยขาง	กะทอด	และผนังจะอยู่

ริมด้านในของเสา	 ส่วนผนังภายนอกจะมีเคร่าตีรัดเอาไ ว้รับแรงถีบ	 ซ่ึงการออกแบบ

ให้เสาลอยอยู่ภายนอกอย่างอิสระจากผนัง	 เพื่อให้เสา ช่วยรับแรงถีบที่เกิดจาก

กองข้าวภายในวัสดุที่ใช้ท�าโครงสร้างจึงต้องแข็งแรงมาก

  ค. เสาของเล้าข้าว	 มีทั้งเสาปูนและเสาไม้	 ถ้าหากเ ป็นเสาไม้ชาวนา

มักใช้หินรองไว้ที่ฐานเพื่อรับน�้าหนัก	 แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้เสาปูน	 ฝังลงดินเททับด้วย

ปูนซีเมนต์	 เน่ืองจากมีความทนทานสามารถรับน�้าหนักได้ มากและยังสามารถป้องกัน

ปลวก	และแมลงต่างๆ	ได้ดีอีกด้วย
 
(พนม	นาชาญ,	สัมภาษณ์,	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๙)

แต่ส่ิงที่พบเห็นได้โดยทั่วไปและนิยมสร้างเหมือนๆ	 กัน 	 คือ	 ชาวนานิยมยกเสาขึ้นสูง

จากพื้นดิน	 ประมาณ	 ๑-๑.๕	 เมตร	 เน่ืองจากมีเหตุปัจจัยที่ส�าคัญอยู่	 ๓	 ประการ	

กล่าวคือ	 ๑)	 ป้องกันแมลงต่างๆ	 ๒)	 ป้องกันน�้าฝนและความ ช้ืน	 ๓)	 ความสะดวก

ในการล�าเลียงข้าวเข้า-ออก
 
(บญุเรอืง	 สุรยิพนัธ์,	 สัมภาษณ์,	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๙) 

แต่อย่างไรก็ตามหากบริเวณที่ตั้งเล้าข้าวอยู่ในพื้นที่ลุ่มหรือบริเวณที่มีน�้าขังในฤดูฝน

จะมีการยกเสาขึ้นสูงกว่าปกติ	 ดังน้ันการยกพื้นจึงเป็นกา รป้องกันความชื้นจากดิน

ไม่ให้ก่อความเสียหายแก่ข้าวเปลือกได้	 ทั้งน้ีการยกพื้น สูงต�่าจึงมีนัยยะสัมพันธ์

กับการใช ้ประโยชน์และบริบทของที่ตั้ง	 (สุคนธรจ	 นาดี ,	 ๒๕ ๕๖,	 น.	 ๓๒)	

นอกจากน้ันการยกพื้นขึ้นสูงยังสามารถใช้ประโยชน์จากใต้ถุนของเล้าข้าวได้ด้วย	

เช่น	การปรับปรุงให้เป็นเล้าเป็ด	เล้าไก่	ใช้เก็บรักษาเกลือ	ไหปลาร้า	เป็นต้น
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  ง. พื้นของเล้าข้าว	 พื้นจะท�าจากไม้เน้ือแข็งเล่ือยเป็ นแผ่น	 (ไม้แป้น)

ตามความยาวของตวัเล้า	แผ่นไม้ทีน่�ามาท�าเป็นพืน้ต้องมคีวามหนาพอสมควร	เน่ืองจาก

ส่วนพื้นจะเป็นบริเวณที่ต้องรับน�้าหนักมาก	 ทั้งน้ีพบว่าบาง หลังพื้นด้านในจะมีสังกะสี

แผ่นเรียบหรือไม่ก็ตาข่ายเขียว	 (ดางเขียว)	 มาปูรองอีกช้ันหน่ึง(หนูทิน	 ทีตาอ่อน,	

สัมภาษณ์,	๑๕	ตลุาคม	๒๕๕๙)	ซึ่งในอดีตบริเวณพื้นที่ไม้แต่ละแผ่นประกบกันไม่สนิท	

ชาวนาจะนิยมน�าขี้วัว	 ขี้ควายมาอุด	 เพื่อไม่ให้ข้าวหล่นลงพื้ น	 และยังสามารถป้องกัน

พวกปลวกและมอดได้เป็นอย่างดี	(ค�า	โคตะม,ี	สัมภาษณ์,	๑๔	ตลุาคม	๒๕๕๙) 

  จ. ผนังของเล้าข้าว	ผนังด้านนอกจะท�าจากไม้เนื้อแข็งท่ีเลื่อยเป็นแผ่น

ตามความยาวของตัวเล้า	 โดยแต่ละแผ่นจะไม่หนามากนัก	 เน่ืองจากผนั งจะไม่ได้รับ

น�้าหนักมาก	 โดยจะน�าแต่ละแผ่นมาประกบกันให้สนิทตามแนวนอนขนานกับ พื้น	 เพื่อ

ป้องกันแสงแดดและความชื้น	 ทั้งน้ีผนังด้านนอกอาจมีสังกะสีมาปิดที่ไม้อีกช้ันหน่ึง	

เพื่อป้องกันน�้าฝนเวลาที่ฝนตกหนัก	 ส่วนผนังด้านในจะมีตาข่ายเขียว กั้นตามผนัง	

เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวหล่นลงพื้น	 รวมทั้งสามารถป้องกันนกและหนูได้ด้วย	 (หนูทิน	

ทตีาอ่อน,	 สัมภาษณ์,	 ๑๕	 ตลุาคม	๒๕๕๙)	 สอดคล้องการศึกษาของฤทธิชัย	 ศรีจวน	

และชูพงษ์	 ทองค�าสมุทร	 (๒๕๕๙,	 น.	 ๑๓๓)	 ซ่ึงทั้งสองได้ช้ีให้เห็นว่า วัสดุในการท�า

ผนังเล้าข้าวนิยมใช้ไม้และสังกะสีเป็นหลัก	 แต่อย่างไรก็ตามการใช้ไม้มีแนวโน้มลดลง

เรื่อยๆ	ส่วนใหญ่นิยมใช้สังกะสีแทน

  ฉ. ประตูของเล้าข้าว	 นิยมท�าจากไม้เน้ือแข็งเป็นแผ่นเหมือนกันกับ

ผนัง	รูปแบบของประตูจะไม่ซับซ้อนมากนัก	มีขนาดพอเหมาะที่ให้คนสามารถเดินเข้า-

ออกได้	ส่วนใหญ่นิยมท�าเป็นรปูส่ีเหล่ียมผืนผ้าแนวตัง้	มวีงกบและบานพบัประต	ูเพือ่ให้

สามารถเปิด-ปิดได้สะดวก	ยกสูงขึน้มาจากพืน้ของเล้าข้าวประมาณ	๘๐-๙๐	เซนตเิมตร	

เพือ่ป้องกนัข้าวหล่นลงพืน้ขณะเปิด-ปิด	ซ่ึงสอดคล้องกบัวิโรฒ	ศรสุีโร	(๒๕๔๐,	น.	๑๖๘)	

ที่กล่าวว่าประตูข้าว	 นิยมใช้ไม้แผ่นกระดานวางซ้อนกัน	 สามารถชักเข้าออกได้	 โดยมี

ร่องไว้ที่วงกบทั้งสองข้าง	ปัจจุบันท�าเป็นประตูเปิดปิดเหมือนประตูบ้าน

  ช. หลังคาของเล้าข้าว	 นิยมใช้หลังคาเป็นสังกะสี	 เน่ืองจากมีความ

ทนทานและในปัจจุบนัราคากไ็ม่สูงมากนัก	มชีายคายืน่ออกไปโดยรอบประมาณ	๖๐-๙๐	

เซนติเมตร	 เพื่อป้องกันแสงแดดและน�้าฝน	 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนิยมสร้างหลังคาแบบจั่ว	
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แบ่งออกเป็น	๒	แบบ	คือ	๑)	หลังคาจั่วสองด้านยาวเท่ากัน	มีสันยกสูงขึ้นตรงกลาง	

โดยผืนหลังคามคีวามลาดเอียงทัง้สองด้านเท่ากนั	๒)	หลังคาจ่ัวสองด้านยาวไม่เท่ากนั

ซึ่งโครงสร้างหลักของหลังคาเหมือนกับรูปแบบที่	๑	แต่สิ่งที่แตกต่างกัน	คือ	จะมีส่วน

ต่อขยายหรือที่ชาวนาเรียกว่า	 “เทิบ”	 ยื่นออกมาจากตัวเล้า	 ท�าให้อีกด้านมีความยาว

มากกว่าปกติ	ส่วนที่ยื่นออกมานี้หากรื้อถอนจะไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของตัวเล้า	

ข้อดี	 สามารถน�ารถไถ	 เครื่องมือทางการเกษตร	หรือแม้แต่รถจักรยานยนต์มาเก็บไว้

บริเวณส่วนต่อขยายได้	ส่วนข้อเสียคือ	ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการก่อสร้าง

  ซ. เพดานของเล้าข้าว	มทีัง้ปล่อยโล่ง	โดยไม่ได้น�าอะไรมาปิด	เน่ืองจาก

เพื่อให้อากาศระบายได้ดี	และประหยัดค่าใช้จ่าย	แต่บางหลังพบว่าชาวนาได้น�าตาข่าย

เขียวหรือไม่ก็เป็นลวดตาข่ายมาปิดบริเวณเพดาน	 เพื่อป้องกันนกและหนูที่จะเข้าไป

ในตัวเล้าข้าวแล้วสร้างความเสียหายให้กับข้าวเปลือกได้
 
(ทวี	ศรปัีดทมุ,	สัมภาษณ์,	๒๗	

ธนัวาคม	๒๕๕๙)

	 ส่ิงที่น่าสังเกตอีกอย่าง	 คือ	 ด้วยเล้าข้าวมีการยกพื้นสูงดังที่กล่าวไว้แล้ว

ชาวนาส่วนใหญ่จึงนิยมสร้างบันไดที่เป็นอิสระจากโครงสร้างหลักของตัวเล้า	สามารถ

โยกย้ายได้	มีความสูงประมาณ	๑-๑.๕	เมตร	เฉลี่ย	๓-๕	ขั้น	เพื่อความสะดวกส�าหรับ

การเดินขึ้น-ลง	 ในขณะที่ล�าเลียงข้าวเข้า-ออกจากตัวเล้า	ซึ่งหากช่วงที่ไม่ใช้ประโยชน์	

ชาวนาจะยกบันไดขึ้นเก็บไว้ที่ชานเล้า

 ๓.๒ ข้อห้าม (ขะล�า) และความเชื่อในการก่อสร้าง “เล้าข้าว

	 	 ข้อห้าม	 (ขะล�า)	 และความเช่ือเกี่ยวกับการก่อสร้างเล้าข้าวที่ชาวนา

อีสานได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อนที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ก. การวางต�าแหน่งเล้าข้าว	 นิยมสร้างไว้ในต�าแหน่งที่ไม่ห่างจาก

ตัวบ้านมากนัก	 ซ่ึงตามความเช่ือที่สืบทอดกันมาของชาวนาอีสานเช่ือว่าการวาง

ต�าแหน่งเล้าข้าวควรตั้งอยู่บริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของตัวบ้าน	 และห่างจากตัว

บ้านในระยะที่มองเห็นได้ง่าย	 เนื่องจากพื้นที่ที่เคยตั้งเล้าข้าวแล้ว	จะปลูกบ้านใส่ไม่ได้	

เพราะเป็นส่ิงที่ไม่ดี	 หากฝ่าฝืนบ้านหลังน้ันจะมีความเดือนร้อน	 (หนูทิน	 ทีตาอ่อน,	

สัมภาษณ์,	 ๑๕	 ตลุาคม	๒๕๕๙)	 ซ่ึงการที่ต้ังอยู่ไม่หากจากตัวบ้านยังสามารถป้องกัน

การถูกขโมยข้าวได้อีกด้วย	แต่ก็ไม่ควรอยู่ใกล้ตัวบ้านมากเกินไป	
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เน่ืองจากหากมีลมพายุมา	 อาจพัดพาฝุ่นละอองจากตัวเล้าข้าว	 เข้ามาในบ้านที่พัก

อาศัยได้
 
(สายทอง	ราชวงศ์,	สัมภาษณ์,	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๙)	นอกจากนั้นงานศึกษา

ของสามารถ	 สิริเวชพันธุ์	 และสุพล	 ปวราจารย์	 (๒๕๓๗,	 น.	 ๑๐๑)	 ได้ช้ีให้เห็นถึง

ความส�าคัญของการเว้นที่ว่างระหว่างที่พักอาศัยกับเล้าข้าว	 โดยจุดมุ่งหมายเพื่อใช้

พื้นที่ว่างโล่ง	 (ลาน)	 ส�าหรับกองและนวดข้าวหรือเป็นลานอเนกประสงค์เพื่อใช้

ประโยชน์ในการจัดงานต่างๆ	ได้อีกด้วย	

  ข. การหันทิศทางของเล้าข้าว	ชาวนาอีสานเชื่อว่า	การหันทิศทางของ

เล้าข้าว	 ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือตะวันตกข้ึนอยู่กับความเหมาะสม	 แต่

ห้ามหันหน้าไปทางทิศเหนอื	ซึง่มีความเชื่อที่สืบทอดกันมาว่าทิศเหนอื	เป็นทางปากช้าง

ถ้าหันหน้าไปทางทิศนี้	จะเก็บข้าวไม่อยู่	มีสิ่งที่จะท�าให้ข้าวเสียหาย	จนท�าให้ครัวเรือน

น้ันมีข้าวไม่พอกิน(ส�าราญ	 สอนโพธิ,์	 สัมภาษณ์,	 ๒๕	 พฤศจิกายน	๒๕๕๙)	 สอดคล้อง

กับงานของวิโรฒ	 ศรีสุโร	 (๒๕๔๐,	 น.	 ๑๗๐-๑๗๑)	 ที่ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อห้ามในการหัน

ประตเูล้า	อย่าหนัไปทางทศิเหนือ	เพราะจะไปตรงกบัปากช้าง	ช้างจะกนิข้าวหมด	รวมทัง้

ห้ามหันเข้าหาเรือนและตรงกับต�าแหน่งทิศหัวนอนด้วย	 อย่างไรก็ตามตัวก�าหนด

ทิศทางของเล้าข้าวในปัจจุบัน	 เมื่อมีถนนเข้าสู่ตัวบ้าน	 ชาวนาจะตั้งเล้าข้าวไว้ติดถนน

โดยมักหันหน้าออกสู่ถนน	 โดยจะค�านึงถึงความสะดวกสบายไม่ยึดถือตามความเชื่อ	

หรือครรลองปฏิบัติอย ่างในอดีตมากนัก	 (ยง	 บุญอารีย ์ , 	 ๒๕๕๔,	 น.	 ๓๐)	

เมื่อพิจารณาแล้วอาจเน่ืองจากแนวปฏิบัติในการต้ังและหันทิศทางของเล้าข้าว	

เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ้านที่พักอาศัย	ซึ่งการตั้งทิศทางของบ้านชาวนา

อีสานก็เชื่อว่าไม่ควรหันหน้าไปทางทิศเหนือเช่นกัน

	 ถงึกระน้ันกต็าม	จากการศกึษาพบว่าการวางต�าแหน่งและการหนัทศิทางของ

เล้าข้าวในปัจจุบัน	สะท้อนให้เหน็ว่าชาวนาอีสานได้ให้ความส�าคญัในสองประเดน็น้ีอยูพ่อ

สมควร	ถึงแม้ว่าอาจจะลดความเข้มข้นเรื่องคติความเชื่อในอดีตลงบ้าง	ตามยุคสมัยที่

เปลี่ยนแปลงไป

  ค. ห้ามต่อเกยเล้าข้าวเป็นท่ีอยู่อาศัย	 จะท�าให้ท�ามาหากินไม่คุ้มปาก

ผู้ทีพ่กัอาศยัจะมปัีญหาเรือ่งสุขภาพ	ซ่ึงถ้าหากพจิารณาให้เป็นเหตเุป็นผล	คอื	เน่ืองจาก

เล้าข้าวจะมฝุ่ีนละอองอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	ผู้ทีอ่ยูอ่าศยัอาจมปัีญหาเรือ่งสุขภาพ	จนไม่มี
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เวลาท�ามาหากิน	 สอดคล้องกับงานของเชาวลิต	 สิมสวย	 (๒๕๕๘,	 น.	 ๓๑)	 ที่ระบุว่า

หากอยู ่อาศัยใกล้เล ้าข ้าวและน�าผนังเล้าข ้าวมาเป็นส่วนหน่ึงของที่พักอาศัย	

อาจท�าให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความไม่สบาย	 เกิดการระคายเคืองจากฝุ่นละอองที่เกิดจาก

ข้าวได้	 ส่งผลให้ต้องเสียเวลากับการรักษาสุขภาพจนท�าให้หมดเงินหมดทองและ

ไม่สามารถท�ามาหากินได้	

  ง. ห้ามน�าไม้และวัสดุที่เคยท�าเป็นเล้าข้าวไปท�าเป็นที่พักอาศัย	เพราะ

เช่ือว่าหากน�ามาใช้จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเจ็บป่วย	 ท�ามาหากินไม่ขึ้น	 เน่ืองจากชาวนา

อีสานมคีวามเชือ่ว่าเล้าข้าว	เป็นของสูงและมส่ิีงศกัดิสิ์ทธิป์กปักษ์รกัษา	เหน็ได้จากก่อน

น�าข้าวเปลือกข้ึนเก็บในเล้า	 ชาวนาจะท�าพิธีสู่ขวัญข้าว	 บูชาเล้าข้าวและพระแม่โพสพ

ให้ปกปักษ์รักษาสมาชิกในครัวเรือนให้มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี

(เหมอืน	กะตะศลิา,	สัมภาษณ์,	๒๐	ธนัวาคม	๒๕๕๙)	โดยอดีตในวันที่น�าข้าวเปลือกขึ้น

เล้า	 จะมีการแต่งขั้น	 ๕	 และจัดอาหารคาวหวาน	 เช่น	 ต้มไก่บ้าน	 เหล้าขาว	 ไข่ไก่ต้ม	

ของหวาน	รวมทั้งชาวนาจะน�าใบคูณและใบยอ	มาใส่บริเวณด้านหน้าขอบด้านบนของ

ประตูเล้า	 เพื่อแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�า	 เล้าข้าว	 (ค�า	 โคตะม,ี	 สัมภาษณ์,	

๑๔	 ตลุาคม	 ๒๕๕๙)
 
จึงไม่เหมาะที่จะน�าวัสดุจากเล้าข้าวมาท�าเป็นที่อยู่อาศัยถ้าหาก

น�ามาท�าถือว่าเป็นการลบหลู่	 (วัสด	ี แก้วเกดิ,	 สัมภาษณ์,	 ๒๙	 ธนัวาคม	๒๕๕๙)	 ทั้งนี้

หากพิจารณาให้เป็นเหตุเป็นผล	 อาจเน่ืองจากเล้าข้าวส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานที่

ยาวนาน	 โดยเฉล่ียประมาณ	 ๒๐-๔๐	 ปี	 หากจะรื้อถอนวัสดุต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นไม้	

สังกะสี	 คงจะเกิดการช�ารุดอยู่พอสมควรจึงอาจไม่เหมาะต่อการน�ามาสร้างเป็นที่อยู่

อาศัย	

  จ. ห้ามสร้างเล้าข้าวไว้บริเวณพื้นท่ีน�้าท่วมขังหรือพื้นท่ีต�่า	 ซ่ึงหาก

พจิารณาให้เป็นเหตเุป็นผล	คอื	เพือ่ป้องกนัไม่ให้ข้าวเปลือกเกดิความช้ืน	เน่ืองจากหาก

ข้าวเปลือกเกิดความช้ืนอาจท�าให้เกิดรากงอกได้	 ซ่ึงแน่นอนว่าคงไม่สามารถน�ามา

บริโภคหรือจ�าหน่ายได้	ตลอดจนถ้าหากน�้าท่วมขังบริเวณโดยรอบเล้าข้าวคงไม่สะดวก

ในการล�าเลียงข้าวเข้า-ออกด้วย

	 	 	 อย่างไรก็ตามเมื่อยุคสมัยผ่านพ้นไป	ข้อห้าม	(ขะล�า)	และความเชื่อ

เกี่ยวกับการก่อสร้างเล้าข้าวของชาวนาอีสานที่บรรพบุรุษเคยได้ยึดถือและปฏิบัติ
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อย่างเคร่งครัด	แต่ปัจจุบันถูกลดความส�าคัญลง	เนื่องจากยึดหลักความสะดวกสบาย

มากกว่าครรลองปฏิบัติเช่นในอดีต

๔. พลวัตของ “เล้าข้าว” ในมุมมองของชาวนาอีสาน

 ส�าหรับสังคมชาวนาอีสาน	 เล้าข้าวถือเป็นสัญลักษณ์ประจ�าครัวเรือน	 มี

ประโยชน์หลักเพือ่ใช้เกบ็รกัษาข้าวเปลือก	นอกจากน้ันยงับ่งบอกถงึความอุดมสมบรูณ์	

ความขยันหมั่นเพียร	 ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของเจ้าของอีกด้วย	 ตลอดจน

ภูมิปัญญาในการก่อสร้างเล้าข้าว	 ที่ถือได้ว่าเป็นมรดกและเอกลักษณ์ที่ส�าคัญ	 แต่ใน

ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน์	 ส่งผลให้สังคม	 เศรษฐกิจ	 และ

เทคโนโลยเีกดิการเคล่ือนไหวอย่างรวดเรว็	สังคมชาวนาอีสานเป็นอีกสังคมหน่ึงทีไ่ด้รบั

ผลกระทบจากยุคดังกล่าว	ท�าให้กระบวนการปลูกข้าวเกิดการเปลี่ยนแปลง	ตลอดจน

การเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ค�านึงถึงความสะดวกสบายมากกว่าครรลองปฏิบัติในอดีต

	 การเปล่ียนแปลงดังกล่าว	 ท�าให้ชาวนาอีสานได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

พลวัตและแนวโน้มของเล้าข้าว	ดังนี้

 ก. เล้าข้าวถูกลดบทบาท	 เน่ืองจากในปัจจุบันชาวนาบางครัวเรือนจะไม่ใช้

เล้าข้าว	 โดยเลือกที่จะเก็บข้าวเปลือกใส่กระสอบแล้วน�ามาวางเรียงกันไว้เลย	 โดยตั้ง

กระสอบข้าวเปลือกไว้ส่วนใดส่วนหน่ึงของบ้านที่ไม่ใช่เล้าข้าว	 เช่น	 โรงครัว	 หรือ

โรงเรอืนทีม่พีืน้เป็นปูนซีเมนต์	เน่ืองจากสะดวกสบายมากกว่า	ตลอดจนทีเ่หน็ในปัจจุบัน

จะไม่มีการสร้างเล้าข้าวหลังใหม่ข้ึนมามีเฉพาะหลังเก่าที่เคยใช้งานมานานแล้ว

ซึ่งบางหลังอาจถึง	๒๐-๔๐	ปี	(บุญเรือน	ชาวเกียน,	สัมภาษณ์,	๒๕	ธันวาคม	๒๕๕๙)

รวมถึงส่วนใหญ่แล้วหากผุพังหรือช�ารุด	 จะไม่มีการซ่อมแซม	 รอเพียงแค่วันและ

เวลาในการรื้อถอนเท่านั้น	(บุญส่ง	ไกรสอน,	สัมภาษณ์,	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๙)

 ข. เล้าข้าวถูกลดความส�าคัญ	ปัจจุบันเกนิครึง่ของครวัเรอืนชาวนาในหมูบ้่าน	

ไม่มีเล้าข้าวแล้ว	 เหลือไว้แต่ความเช่ือ	 คนรุ่นหลังไม่ได้ให้ความส�าคัญ	 ซ่ึงอยากให้

ลูกหลานเก็บรักษาส่ิงที่บรรพบุรุษได้ยึดถือปฏิบัติมาในอดีต	 ชาวนารุ่นก่อนมีวิถีชีวิต

การท�านาที่ส่วนหนึ่งได้ผูกติดกับเล้าข้าว	(ผัน	นุราช,	สัมภาษณ์,	๒๘	ธันวาคม	๒๕๕๙)

จึงอยากให้อนุรักษ์	 ส่ิงที่ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญา	 ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นสมบัติช้ิน
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หนึ่งของชาวนาที่ควรเก็บรักษาเอาไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้รู้จัก	หากลูกหลานชาวนา

รุ่นใหม่	 ไม่รักษามรดกของคนรุ่นก่อนไว้	 เล้าข้าวก็จะหายไปจากสังคมอีสานในไม่ช้า
 

(เหมือน	กะตะศิลา,	สัมภาษณ์,	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๙)

 ค. ความน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเล้าข้าว	คนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทของชาวนา	ไม่

เลือกสานต่ออาชีพท�านาด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละปัจเจกบุคคล	

ซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก	๑๐-๒๐	ปี	เล้าข้าวที่เป็นการสร้างจากภูมิปัญญาดั้งเดิม

ของชาวนา	อาจหายไปจากสังคมชาวนาอีสานกไ็ด้	จึงอยากให้ชาวนารุน่ใหม่รกัษามรดก

ชิ้นนี้ไว้	(ค�า	โคตะมี,	สัมภาษณ์,	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๙)

 ปรากฏการณ์ดงักล่าว	สะท้อนให้เหน็ว่าชาวนาอีสานมคีวามกงักลใจอย่างยิง่

เกีย่วกบับทบาทและสถานะของเล้าข้าวทีเ่ป็นมรดกตกทอดทางภมูปัิญญาจากบรรพบุรษุ	

เน่ืองจากชาวนารุน่ใหม่ไม่ได้สานต่อครรลองปฏบิตัทิีค่นรุน่ก่อนได้สร้างไว้	จึงมคีวามเป็น

ห่วงว่าอีกไม่นานเล้าข้าวคงเหลือไว้เพียงเรื่องเล่าและความทรงจ�าเท่านั้น

๕. บทสรุป

 เล้าข้าว	 ส�าหรับชาวนาอีสานไม่ได้เป็นเพียงโรงเรือนหรือสถานที่ส�าหรับเก็บ

รักษาข้าวเปลือกเท่าน้ัน	 แต่ยังเป็นส่ิงที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาผ่านการก่อสร้าง	

ปรบัปรงุ	และประยกุต์ใช้ภมูปัิญญาให้เข้ากบัคตคิวามเช่ือ	สภาพแวดล้อมและประโยชน์

ในการใช้งาน

	 ในอดีตหากจะก่อสร้างเล้าข้าวนอกเหนือจากประโยชน์ในการใช้งาน	จะต้อง

ค�านึงถึงครรลองปฏิบัติและคติความเช่ือ	 อาทิ	 วัสดุที่น�ามาสร้างต้องมีความแข็งแรง

ทนทาน	 รูปทรง	 โครงสร้าง	 ตลอดจนการวางต�าแหน่งและการหันทิศทาง	 รวมถึง

จะต้องค�านึงถึงข้อห้าม	 (ขะล�า)	 เช่น	 ห้ามต่อเกยเล้าข้าวเป็นที่อยู่อาศัย	 ห้ามสร้าง

ในบริเวณพื้นที่ต�่า	 และถ้าหากมีการรื้อถอนเล้าข้าวจะต้องไม่น�าไม้มาสร้างเป็นที่อยู่

อาศัย	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้	 ในอดีตชาวนาได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 แต่ปัจจุบันด้วย

วิถีชีวิตและกระบวนการผลิตข้าวของชาวนาที่เปลี่ยนแปลงไป	ตามกระแสสังคมท�าให้

เล้าข้าวถูกลดบทบาทและความส�าคัญลง	 ดังน้ัน	 ชาวนาอีสานควรอนุรักษ์และรักษา

เล้าข้าว	 ตลอดจนองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาน้ีไว้	 เพื่อให้เล้าข้าวมีพื้นที่และตัวตนใน

สังคมชาวนาอีสานและสังคมไทยสืบไป
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ส�าราญ	สอนโพธิ์.	สัมภาษณ์,	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๙.

หนูทิน	ทีตาอ่อน.	สัมภาษณ์,	๑๕	ตุลาคม	๒๕๕๙.

เหมือน	กะตะศิลา.	สัมภาษณ์,	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๙.




