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บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษาภูมิปัญญาและความเชื่อของชาวนาอีสานในการก่อสร้าง
เล้าข้าว วิธกี ารศึกษา คือ ศึกษาจากเอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก ใช้แบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยน�ำข้อมูลมาจ�ำแนกหมวดหมู่
ตีความเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ สร้างข้อสรุป และน�ำเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า เล้าข้าวเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อชาวนาอีสาน การก่อสร้าง
ต้องเลือกวัสดุที่มีคุณภาพดีและต้องค�ำนึงถึงครรลองปฏิบัติที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
คนรุน่ ก่อน เช่น รูปทรง โครงสร้าง การวางต�ำแหน่งและการหันทิศทาง ตลอดจนห้าม
ต่อเกยและน�ำวัสดุที่เคยสร้างเป็นเล้าข้าวมาท�ำเป็นที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ในปัจจุบันวิถีชีวิต
ของชาวนาอีสานได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ท�ำให้ค่านิยม
ใหม่ได้ทำ� ลายภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมของชาวนา ส่งผลให้เล้าข้าวถูกลดบทบาทและความส�ำคัญ
ลง
ค�ำส�ำคัญ: เล้าข้าว, ภาพสะท้อน, ภูมปิ ญ
ั ญา, ชาวนาอีสาน
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Rice Barns: A Reflection of Isan Farmers’ Wisdom
Sunit Hemanil*

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�ำ
ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่การเกษตรมากที่สุดของประเทศ ชาวอีสาน
ส่วนใหญ่นิยมท�ำนาปลูกข้าวมาตั้งแต่อดีต ข้าวจึงเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อด�ำรงชีวิตและ
เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและความเชื่อหลายอย่าง อาทิ ความเชื่อเรื่อง
“พระแม่โพสพ” ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่ปกปักษ์รักษาข้าว ความเชื่อเกี่ยวกับการ
แห่นางแมวและบุญบั้งไฟ ที่เชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมที่ท�ำให้ฝนตกตามฤดูกาลและ
มี น้� ำ ท่ า ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ เ พี ย งพอต่ อ การท� ำ นา รวมถึ ง พิ ธี สู ่ ข วั ญ ข้ า ว บุ ญ คู ณ ลาน
บุญข้าวจี่และพิธีสู่ขวัญเล้าข้าว เป็นต้น การท�ำนาของชาวนาย่อมปรารถนาที่จะได้ข้าว
ที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคในรอบปี ดังนั้นหลังเสร็จสิ้นจากการ
เก็บเกี่ยว ชาวนาจึงน�ำผลผลิตที่ได้เก็บรักษาไว้ในเล้าข้าว ท�ำให้ชาวนาอีสานเชื่อว่า
“เล้าข้าว” เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และบ่งบอกถึงความขยันหมั่นเพียร
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ดั้งนั้นในกระบวนการต่างๆ ของการก่อสร้าง
เล้าข้าว จึงต้องให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ในปัจจุบันด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ผนวกกับลัทธิบริโภคนิยม
ที่ทะลักเข้าสู่สังคมไทย ซึ่งสังคมชาวนาอีสานก็ได้รับผลกระทบจากระบบดังกล่าว
จึงต้องหันไปท�ำการเกษตรแบบธุรกิจการท�ำนาหรือเน้นการผลิตแบบกึ่งอุตสาหกรรม
ทีต่ อ้ งการผลผลิตในปริมาณทีม่ าก พึง่ พาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิม่ ขึน้ ซึง่ ท�ำให้ตอ้ งระดม
ทรัพยากรเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่กลับสวนทางกับราคาข้าว
ที่ตกต�่ำ  ท�ำให้จ�ำเป็นต้องจ�ำหน่ายทันทีหลังการเก็บเกี่ยว โดยไม่เก็บรักษาข้าวเปลือก
ไว้ เนื่องจากมีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน เพื่อช�ำระหนี้สินต่างๆ อาทิ
ค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เครื่องมือการเกษตร เป็นต้น ถึงกระนั้นก็ตามเหตุปัจจัยดังกล่าว
ไม่ได้บั่นทอนความน่าสนใจของเล้าข้าวลดน้อยลง แต่กลับเป็นแรงผลักดันให้ต้อง
ศึกษา ค้นคว้า ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาของชาวนาอีสานในการก่อสร้างเล้าข้าว ให้คนรุน่ ใหม่
ในภูมิภาคและผู้คนต่างภูมิภาคได้รับรู้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาภูมิปัญญาและความเชื่อในการก่อสร้างเล้าข้าวของชาวนาอีสาน
ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อน
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ภาพที่ ๑ ภาพเล้าข้าว, ภาพโดย : นายสุนิตย์ เหมนิล วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙.
นิยามศัพท์เฉพาะ
ภูมิปัญญาและความเชื่อ หมายถึง ครรลองหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างเล้าข้าวที่ชาวนาอีสานได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อน
ข้อห้าม (ขะล�ำ) หมายถึง สิ่งที่ผิดครรลองปฏิบัติและต้องหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับ
การก่อสร้างหรือดัดแปลงเล้าข้าว ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกระทบในด้านลบ
ต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกในครัวเรือน
ชาวนาอีสาน หมายถึง ชาวนาที่ปลูกข้าวนาปี มีภูมิล�ำเนาอยู่ในภาคอีสาน
อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป และเคยก่อสร้างเล้าข้าวประจ�ำครัวเรือนของตนเอง (ข้าวนาปี
หมายถึง ข้าวที่เพาะปลูกในฤดูฝนระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๑ ตุลาคมของ
ปีเดียวกัน (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, ๒๕๕๘, น. ฆ))
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ขอบเขตการศึกษา
ด้านพื้นที่ คือ ภาคอีสาน จ�ำนวน ๓ จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย และ
บึงกาฬ
ด้านเนื้อหา คือ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาและความเชื่อเกี่ยวกับการก่อสร้าง
เล้าข้าวของชาวนาอีสาน ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อน
ด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ชาวนาอีสานที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปและเคยก่อสร้าง
เล้าข้าวประจ�ำครัวเรือนของตนเอง
วิธีการศึกษา
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่สำ� คัญ คือ ชาวนาอีสานที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปและเคยก่อสร้าง
เล้าข้าวประจ�ำครัวเรือนของตนเอง
ทัง้ นีก้ ารสัมภาษณ์ ผูศ้ กึ ษาได้กำ� หนดแนวทางการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
(semi-structured interviews) ซึง่ เป็นการสัมภาษณ์ทอี่ ยูใ่ นระหว่างแบบไม่มโี ครงสร้าง
(unstructured interviews) และแบบมีโครงสร้าง (structured interviews) กล่าวคือ
เป็นแนวค�ำถามที่ได้มีการเตรียมไว้ก่อนแต่ไม่ได้เข้มงวดกับค�ำถาม สามารถมีค�ำถาม
ใหม่ขนึ้ มาได้ระหว่างการสนทนา ซึง่ จะท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีน่ า่ สนใจ ครอบคลุมและครบถ้วน
โดยใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกเสียงระหว่างการสนทนา เพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากที่ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว
ผู้ศกึ ษาน�ำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาความเป็นไปได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ตามลักษณะของข้อมูลและสิง่ ทีค่ น้ พบตามประเด็นทีศ่ กึ ษา หลังจากนัน้ น�ำมาวิเคราะห์
ตีความและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เพื่อสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย จากข้อมูลทั้งหมด
และน�ำเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการพรรณนา

๒. ภาคอีสาน: การตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เรารู้จักและเรียกว่า “ภาคอีสาน” ใน
ปัจจุบันประกอบด้วย ๒๐ จังหวัด คือ เลย หนองบัวล�ำภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี
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สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
ยโสธร อ�ำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา รวม
พื้นที่ ๑๗๐,๒๑๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของพื้นที่ประเทศไทย (สุวิทย์
ธีรศาสวัต, ๒๕๕๗, น. ๑)
ค�ำว่า “อีสาน” มีรากมาจากภาษาสันสกฤต สะกดว่า “อีศาน” หมายถึง
นามพระศิวะ ผู้เป็นเทพดาประจ�ำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ค�ำบาลีเขียน “อีสาน”
ฝ่ายไทยยืมรูปค�ำจากบาลีมาใช้ หมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มใช้เป็น
ทางการสมัยรัชกาลที่ ๕ ราว พ.ศ. ๒๔๔๒ ในชื่อ มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ (สุจิตต์
วงษ์เทศ, ๒๕๔๙, น. ๑๒) ชาวอีสาน หรือ คนอีสาน จึงไม่ใช่ชอื่ ชนชาติหรือเชือ้ ชาติเฉพาะ
ของอีสาน แต่เป็นชือ่ ทางวัฒนธรรม มีทมี่ าจากภูมศิ าสตร์บริเวณทีเ่ รียกอีสาน (ทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือของไทย) เลยสมมุติเรียกคนกลุ่มนี้อย่างรวมๆ กว้างๆ ว่าชาวอีสาน
หรือคนอีสาน (เรื่องเดียวกัน, น. ๔๔) ค�ำว่าอีสานจึงเป็นค�ำที่มีความหมายสะท้อนถึง
ความสัมพันธ์โดยมองศูนย์กลางคือกรุงเทพฯ กับดินแดนที่อยู่ทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภูมิประเทศของภาคอีสานมีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะใหญ่ ๒ แอ่ง คือ
แอ่งสกลนครและแอ่งโคราช กล่าวคือ แอ่งสกลนคร อยู่ตอนเหนือ เขตจังหวัดเลย
อุดรธานี หนองคาย สกลนคร และนครพนม ตอนเหนือและตอนตะวันออกของแอ่ง
มีล�ำแม่น�้ำโขงเป็นขอบ ส่วนตอนใต้และตะวันตกมีเทือกเขาภูพาน มีล�ำน�้ำส�ำคัญๆ
ได้แก่ ล�ำน�้ำโขง ล�ำน�้ำห้วยหลวง ล�ำน�้ำสงคราม ล�ำน�้ำก�่ำและล�ำน�้ำพุ่ง เป็นต้น ส่วน
แอ่งโคราช ซึ่งอยู่ทางตอนใต้เป็นแอ่งใหญ่กว่าแอ่งสกลนครมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ
คือมีบริเวณที่สูงเป็นขอบอยู่โดยรอบแล้วค่อยๆ ลาดลงสู่ที่ลุ่มต�่ำน�้ำท่วมถึงในบริเวณ
ตอนกลาง ล�ำน�้ำส�ำคัญที่อ�ำนวยความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แอ่งโคราช คือ แม่น�้ำมูล
แม่น�้ำชี และแม่น�้ำสาขา ท�ำให้ทั้งสองแอ่งในภาคอีสานเกิดบริเวณที่ราบลุ่มที่เหมาะ
แก่การเพาะปลูกและตั้งหลักแหล่ง (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๔๖, น. ๓-๖)
ทั้งนี้จากปัจจัยเกื้อหนุนทางด้านภูมิศาสตร์ ตลอดจนวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และ
ความเชือ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การส่งต่อมาจากบรรพบุรษุ ปัจจุบนั ชาวชนบทในอีสานส่วนใหญ่
มีวถิ ชี วี ติ ทีค่ ล้ายคลึงกัน คือ มีอาชีพเกษตรกรรม ยึดมัน่ ในหลักศีลธรรมค�ำสอนตามหลัก
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พระพุทธศาสนา และเคารพกตัญญูต่อบรรพบุรุษ วิถีชีวิตเช่นนี้สะท้อนออกมาเป็น
รูปธรรมในวิธปี ฏิบตั ิ (รัตนา ศิรพิ ลู , ๒๕๔๓, น. ๑๕๑) อย่างไรก็ตามอาชีพเกษตรกรรมของ
ชาวอีสานมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ ที่ส�ำคัญได้แก่
การปลูกข้าว ปลูกอ้อย มันส�ำประหลัง ข้าวโพด ยางพารา ตลอดจนพืชผลทาง
การเกษตรอื่นๆ แต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนแล้ว พื้นที่เฉพาะภาคการเกษตร
ส่วนใหญ่เน้นการปลูกข้าวมากที่สุด ท�ำให้ในแต่ละปีชาวนา ได้ผลผลิตคือข้าวเปลือก
เป็นจ�ำนวนมาก จึงจ�ำเป็นต้องมีสถานที่ส�ำหรับการเก็บรักษา เนื่องจากเป้าประสงค์
หลักในการปลูกข้าว จ�ำแนกได้ ๒ ประเด็น คือเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและ
เพื่อขาย ซึ่งทั้งสองต่างมีความจ�ำเป็นต้องใช้เล้าข้าวเพื่อเป็นสถานที่ส�ำหรับเก็บรักษา
ทั้งสิ้น
การศึกษาของวิโรฒ ศรีสุโร ๒๕๔๐, น. ๑๗๐) ได้ชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญ
ของ “เล้าข้าว” เปรียบประดุจท้องพระคลังมหาสมบัติของชุมชน เสมือนขุมอาหาร
ซึ่งหากขาดแคลนแล้ว ไม่มีผู้ใดจะมีชีวิตอยู่ได้ จึงก่อให้เกิดความเชื่อเกี่ยวกับเล้าข้าว
อันถือเป็นเรื่องใหญ่ ส่วนเบญจวรรณ นาราสัจจ์ (๒๕๕๒, น. ๓๑) ได้กล่าวถึง
ความส�ำคัญของการมีข้าวเปลือกไว้ในเล้าข้าวของชาวนา ถือได้ว่ามีความมั่นคง
ทางอาหาร หากมีข้าวเก็บเต็มเล้าก็เป็นความอุ่นใจในการมีอาหารหลักไว้บริโภค
ดั ง นั้ น ชาวนาอี ส านจึ ง ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การก่ อ สร้ า ง โดยการน� ำ ภู มิ ป ั ญ ญาที่
ส่งต่อจากคนรุ่นก่อน ผนวกกับความเชื่อในท้องถิ่น เป็นแรงผลักดันที่ส�ำคัญในการ
ออกแบบและก่อสร้าง ตลอดจนการจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพเพื่อให้เล้าข้าว สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน

๓. บทวิเคราะห์: ภาพสะท้อนภูมิปัญญาของชาวนาอีสานผ่านการก่อสร้าง
“เล้าข้าว”
ข้าวเปลือกเป็นสมบัติอันล�้ำค่าของครัวเรือน เนื่องจากต้องแลกมาด้วย
หยาดเหงื่อ แรงกาย เงินทุน และทรัพยากรอื่นๆ เป็นจ�ำนวนมาก บรรพบุรุษได้ปลูกฝัง
ให้ลูกหลานรู้จักท�ำนาและเก็บข้าวไว้กินให้เพียงพอตลอดทั้งปี ฉะนั้นชาวนาอีสาน
จึ ง สร้ า งเล้ า ข้ า วไว้ ป ระจ� ำ ครั ว เรื อ นของตนเอง เพื่ อ เก็ บ รั ก ษาสมบั ติ ดั ง กล่ า ว
การก่อสร้างจึงต้องมีความพิถีพิถัน ให้ความส�ำคัญต่อการออกแบบและการเลือกวัสดุ
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ตลอดจนต้องค�ำนึงถึงครรลองปฏิบัติที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดมา โดยมี
รายละเอียดที่ส�ำคัญ ดังนี้

ภาพที่ ๒ ภาพเล้าข้าวของนายทวี ไชยเดช (ซ้ายมือ) อายุ ๖๖ ปี ชาวนาบ้านหนอง
นาค�ำ  หมู่ ๑ ต�ำบลหนองนาค�ำ  อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สัดส่วน
ยกพืน้ สูง ๑ เมตร ความกว้าง ๒ เมตร ความสูง ๒ เมตร ความยาว ๒.๕ เมตร
ชานยืน่ ออกจากตัวเล้า ๐.๙ เมตร หลังคาจัว่ สองด้านเท่ากัน ชายคายืน่ ออกมา
๐.๕ เมตร, ภาพโดย : นายสงคาม เหมนิล วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙.
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ภาพที่ ๓ ภาพเล้าข้าวของนายบุญเรือน ชาวเกียน อายุ ๕๘ ปี ชาวนาบ้านค�ำเสน
หมู่ ๑๑ ต�ำบลชุมช้าง อ�ำเภอโพนพิสัย 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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ภาพที่ ๔ ภาพเล้าข้าวของนางบัวไข ป้องกันภัย อายุ ๗๔ ปี ชาวนาบ้านท่าไฮ หมู่ ๑
ต�ำบลจ�ำปี อ�ำเภอศรีธาตุ 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.
๓.๑ ภูมิปัญญาในการก่อสร้าง “เล้าข้าว”
		
ก. รูปทรงของเล้าข้าว มีลักษณะเป็นโรงเรือนขนาดไม่ใหญ่มากนัก
ทั้งนี้ขนาดเล็ก-ใหญ่ ขึ้นอยู่กับผลผลิต (ข้าวเปลือก) ที่ชาวนาต้องเก็บรักษาไว้ใน
เล้าข้าว หากชาวนามีผลผลิตมากเล้าข้าวก็จะมีขนาดใหญ่ หากมีผลผลิตน้อยเล้าข้าว
ก็จะมีขนาดเล็ก (ทวี ไชยเดช, สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙) พื้นที่ภายในควร
มีการแบ่งกั้นเป็นสัดส่วนเพื่อแยกประเภทของ ข้าวเปลือกแต่ละชนิด เช่น ข้าวเหนียว
ข้าวเจ้า เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวผสมกัน (บัวไข ป้องกันภัย, สัมภาษณ์, ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๙) โดยมากแล้วพบว่าเล้าข้าวจะมีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากเป็น
รูปทรงที่มีความเหมาะสมและสะดวกในการใช้งาน ตลอดจนบางหลังยังพบว่ามีการ
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สร้างชานเล้ายื่นตัวออกมาจากตัวเล้า เพื่อใช้ส�ำหรับเป็นส่วนพักข้าวเปลือกในระหว่าง
การล�ำเลียงข้าวเข้า-ออกด้วย
		
ข. โครงสร้างของเล้าข้าว โครงสร้างของตัวเล้ากับผนังจะแยกเป็น
อิสระจากกัน ประกอบด้วยส่วนที่ส�ำคัญคือ เสา เคร่า กะทอด อกไก่ จันทัน นิยม
ท�ำจากไม้เนื้อแข็ง ซึ่งมีขนาดหน้า ๓ ถึงหน้า ๖ ที่ได้จากการเลื่อยมาจากที่นาของ
ตนเอง แต่ในช่วงหลังต้นไม้ขนาดใหญ่ในที่นามีจำ� นวนน้อยและถ้าตัดอาจผิดกฎหมาย
จึงต้องซือ้ ไม้จากร้านจ�ำหน่ายไม้แปรรูปแทน (ทวี ไชยเดช, สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)
สอดคล้องกับการศึกษาของ ยง บุญอารีย์ (๒๕๕๔, น.๓๒) ที่ระบุว่า โครงสร้างของ
เล้าข้าวเป็นอิสระกัน โดยใช้เสารับน�้ำหนักของขาง (คาน) ขางจะรับน�้ำหนักของพื้น
ตง และกะทอด (พรึง) ซึ่งถ่ายน�้ำหนักมาจากผนัง โดยขาง กะทอด และผนังจะอยู่
ริมด้านในของเสา ส่วนผนังภายนอกจะมีเคร่าตีรัดเอาไ ว้รับแรงถีบ ซึ่งการออกแบบ
ให้เสาลอยอยู่ภายนอกอย่างอิสระจากผนัง เพื่อให้เสา ช่วยรับแรงถีบที่เกิดจาก
กองข้าวภายในวัสดุที่ใช้ท�ำโครงสร้างจึงต้องแข็งแรงมาก
		
ค. เสาของเล้าข้าว มีทั้งเสาปูนและเสาไม้ ถ้าหากเ ป็นเสาไม้ชาวนา
มักใช้หินรองไว้ที่ฐานเพื่อรับน�้ำหนัก แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้เสาปูน ฝังลงดินเททับด้วย
ปูนซีเมนต์ เนื่องจากมีความทนทานสามารถรับน�้ำหนักได้ มากและยังสามารถป้องกัน
ปลวก และแมลงต่างๆ ได้ดีอีกด้วย (พนม นาชาญ, สัมภาษณ์, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
แต่สิ่งที่พบเห็นได้โดยทั่วไปและนิยมสร้างเหมือนๆ กัน คือ ชาวนานิยมยกเสาขึ้นสูง
จากพื้นดิน ประมาณ ๑-๑.๕ เมตร เนื่องจากมีเหตุปัจจัยที่ส�ำคัญอยู่ ๓ ประการ
กล่าวคือ ๑) ป้องกันแมลงต่างๆ ๒) ป้องกันน�้ำฝนและความ ชื้น ๓) ความสะดวก
ในการล�ำเลียงข้าวเข้า-ออก (บุญเรือง สุรยิ พันธ์, สัมภาษณ์, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
แต่อย่างไรก็ตามหากบริเวณที่ตั้งเล้าข้าวอยู่ในพื้นที่ลุ่มหรือบริเวณที่มีน�้ำขังในฤดูฝน
จะมีการยกเสาขึ้นสูงกว่าปกติ ดังนั้นการยกพื้นจึงเป็นกา รป้องกันความชื้นจากดิน
ไม่ให้ก่อความเสียหายแก่ข้าวเปลือกได้ ทั้งนี้การยกพื้น สูงต�่ำจึงมีนัยยะสัมพันธ์
กั บ การใช้ ป ระโยชน์ แ ละบริ บ ทของที่ ตั้ ง (สุ ค นธรจ นาดี , ๒๕ ๕๖, น. ๓๒)
นอกจากนั้นการยกพื้นขึ้นสูงยังสามารถใช้ประโยชน์จากใต้ถุนของเล้าข้าวได้ด้วย
เช่น การปรับปรุงให้เป็นเล้าเป็ด เล้าไก่ ใช้เก็บรักษาเกลือ ไหปลาร้า เป็นต้น
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ง. พื้นของเล้าข้าว พื้นจะท�ำจากไม้เนื้อแข็งเลื่อยเป็ นแผ่น (ไม้แป้น)
ตามความยาวของตัวเล้า แผ่นไม้ทนี่ ำ� มาท�ำเป็นพืน้ ต้องมีความหนาพอสมควร เนือ่ งจาก
ส่วนพื้นจะเป็นบริเวณที่ต้องรับน�้ำหนักมาก ทั้งนี้พบว่าบาง หลังพื้นด้านในจะมีสังกะสี
แผ่นเรียบหรือไม่ก็ตาข่ายเขียว (ดางเขียว) มาปูรองอีกชั้นหนึ่ง(หนูทิน ทีตาอ่อน,
สัมภาษณ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) ซึ่งในอดีตบริเวณพื้นที่ไม้แต่ละ แผ่นประกบกันไม่สนิท
ชาวนาจะนิยมน�ำขี้วัว ขี้ควายมาอุด เพื่อไม่ให้ข้าวหล่นลงพื้ น และยังสามารถป้องกัน
พวกปลวกและมอดได้เป็นอย่างดี (ค�ำ โคตะมี, สัมภาษณ์, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙)
		
จ. ผนังของเล้าข้าว ผนังด้านนอกจะท�ำจากไม้เนื้อแข็งที่เลื่อยเป็นแผ่น
ตามความยาวของตัวเล้า โดยแต่ละแผ่นจะไม่หนามากนัก เนื่องจากผนั งจะไม่ได้รับ
น�้ำหนักมาก โดยจะน�ำแต่ละแผ่นมาประกบกันให้สนิทตามแนวนอนขนานกับ พื้น เพื่อ
ป้องกันแสงแดดและความชื้น ทั้งนี้ผนังด้านนอกอาจมีสังกะสีมาปิดที่ไม้อีกชั้นหนึ่ง
เพื่อป้องกันน�้ำฝนเวลาที่ฝนตกหนัก ส่วนผนังด้านในจะมีตาข่ายเขียว กั้นตามผนัง
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวหล่นลงพื้น รวมทั้งสามารถป้องกันนกและหนูได้ด้วย (หนูทิน
ทีตาอ่อน, สัมภาษณ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) สอดคล้องการศึกษาของฤทธิชัย ศรีจวน
และชูพงษ์ ทองค�ำสมุทร (๒๕๕๙, น. ๑๓๓) ซึ่งทั้งสองได้ชี้ให้เห็นว่า วัสดุในการท�ำ
ผนังเล้าข้าวนิยมใช้ไม้และสังกะสีเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามการใช้ไม้มีแนวโน้มลดลง
เรื่อยๆ ส่วนใหญ่นิยมใช้สังกะสีแทน
		
ฉ. ประตูของเล้าข้าว นิยมท�ำจากไม้เนื้อแข็งเป็นแผ่นเหมือนกันกับ
ผนัง รูปแบบของประตูจะไม่ซับซ้อนมากนัก มีขนาดพอเหมาะที่ให้คนสามารถเดินเข้าออกได้ ส่วนใหญ่นยิ มท�ำเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าแนวตัง้ มีวงกบและบานพับประตู เพือ่ ให้
สามารถเปิด-ปิดได้สะดวก ยกสูงขึน้ มาจากพืน้ ของเล้าข้าวประมาณ ๘๐-๙๐ เซนติเมตร
เพือ่ ป้องกันข้าวหล่นลงพืน้ ขณะเปิด-ปิด ซึง่ สอดคล้องกับวิโรฒ ศรีสโุ ร (๒๕๔๐, น. ๑๖๘)
ที่กล่าวว่าประตูข้าว นิยมใช้ไม้แผ่นกระดานวางซ้อนกัน สามารถชักเข้าออกได้ โดยมี
ร่องไว้ที่วงกบทั้งสองข้าง ปัจจุบันท�ำเป็นประตูเปิดปิดเหมือนประตูบ้าน
		
ช. หลังคาของเล้าข้าว นิยมใช้หลังคาเป็นสังกะสี เนื่องจากมีความ
ทนทานและในปัจจุบนั ราคาก็ไม่สงู มากนัก มีชายคายืน่ ออกไปโดยรอบประมาณ ๖๐-๙๐
เซนติเมตร เพื่อป้องกันแสงแดดและน�้ำฝน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนิยมสร้างหลังคาแบบจั่ว

112

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐

แบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ ๑) หลังคาจั่วสองด้านยาวเท่ากัน มีสันยกสูงขึ้นตรงกลาง
โดยผืนหลังคามีความลาดเอียงทัง้ สองด้านเท่ากัน ๒) หลังคาจัว่ สองด้านยาวไม่เท่ากัน
ซึ่งโครงสร้างหลักของหลังคาเหมือนกับรูปแบบที่ ๑ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน คือ จะมีส่วน
ต่อขยายหรือที่ชาวนาเรียกว่า “เทิบ” ยื่นออกมาจากตัวเล้า ท�ำให้อีกด้านมีความยาว
มากกว่าปกติ ส่วนที่ยื่นออกมานี้หากรื้อถอนจะไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของตัวเล้า
ข้อดี สามารถน�ำรถไถ เครื่องมือทางการเกษตร หรือแม้แต่รถจักรยานยนต์มาเก็บไว้
บริเวณส่วนต่อขยายได้ ส่วนข้อเสียคือ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการก่อสร้าง
		
ซ. เพดานของเล้าข้าว มีทงั้ ปล่อยโล่ง โดยไม่ได้นำ� อะไรมาปิด เนือ่ งจาก
เพื่อให้อากาศระบายได้ดี และประหยัดค่าใช้จ่าย แต่บางหลังพบว่าชาวนาได้น�ำตาข่าย
เขียวหรือไม่ก็เป็นลวดตาข่ายมาปิดบริเวณเพดาน เพื่อป้องกันนกและหนูที่จะเข้าไป
ในตัวเล้าข้าวแล้วสร้างความเสียหายให้กับข้าวเปลือกได้ (ทวี ศรีปดั ทุม, สัมภาษณ์, ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๙)
สิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่าง คือ ด้วยเล้าข้าวมีการยกพื้นสูงดังที่กล่าวไว้แล้ว
ชาวนาส่วนใหญ่จึงนิยมสร้างบันไดที่เป็นอิสระจากโครงสร้างหลักของตัวเล้า สามารถ
โยกย้ายได้ มีความสูงประมาณ ๑-๑.๕ เมตร เฉลี่ย ๓-๕ ขั้น เพื่อความสะดวกส�ำหรับ
การเดินขึ้น-ลง ในขณะที่ล�ำเลียงข้าวเข้า-ออกจากตัวเล้า ซึ่งหากช่วงที่ไม่ใช้ประโยชน์
ชาวนาจะยกบันไดขึ้นเก็บไว้ที่ชานเล้า
๓.๒ ข้อห้าม (ขะล�ำ) และความเชื่อในการก่อสร้าง “เล้าข้าว
ข้อห้าม (ขะล�ำ) และความเชื่อเกี่ยวกับการก่อสร้างเล้าข้าวที่ชาวนา
อีสานได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อนที่ส�ำคัญ ดังนี้
		 ก. การวางต�ำแหน่งเล้าข้าว นิยมสร้างไว้ในต�ำแหน่งที่ไม่ห่างจาก
ตัวบ้านมากนัก ซึ่งตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาของชาวนาอีสานเชื่อว่าการวาง
ต�ำแหน่งเล้าข้าวควรตั้งอยู่บริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของตัวบ้าน และห่างจากตัว
บ้านในระยะที่มองเห็นได้ง่าย เนื่องจากพื้นที่ที่เคยตั้งเล้าข้าวแล้ว จะปลูกบ้านใส่ไม่ได้
เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดี หากฝ่าฝืนบ้านหลังนั้นจะมีความเดือนร้อน (หนูทิน ทีตาอ่อน,
สัมภาษณ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) ซึ่งการที่ตั้งอยู่ไม่หากจากตัวบ้านยังสามารถป้องกัน
การถูกขโมยข้าวได้อีกด้วย แต่ก็ไม่ควรอยู่ใกล้ตัวบ้านมากเกินไป
“เล้าข้าว” ภาพสะท้อนภูมปิ ญั ญาของชาวนาอีสาน
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เนื่องจากหากมีลมพายุมา อาจพัดพาฝุ่นละอองจากตัวเล้าข้าว เข้ามาในบ้านที่พัก
อาศัยได้ (สายทอง ราชวงศ์, สัมภาษณ์, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) นอกจากนั้นงานศึกษา
ของสามารถ สิริเวชพันธุ์ และสุพล ปวราจารย์ (๒๕๓๗, น. ๑๐๑) ได้ชี้ให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของการเว้นที่ว่างระหว่างที่พักอาศัยกับเล้าข้าว โดยจุดมุ่งหมายเพื่อใช้
พื้นที่ว่างโล่ง (ลาน) ส�ำหรับกองและนวดข้าวหรือเป็นลานอเนกประสงค์เพื่อใช้
ประโยชน์ในการจัดงานต่างๆ ได้อีกด้วย
		
ข. การหันทิศทางของเล้าข้าว ชาวนาอีสานเชื่อว่า การหันทิศทางของ
เล้าข้าว ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือตะวันตกขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แต่
ห้ามหันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึง่ มีความเชื่อที่สืบทอดกันมาว่าทิศเหนือ เป็นทางปากช้าง
ถ้าหันหน้าไปทางทิศนี้ จะเก็บข้าวไม่อยู่ มีสิ่งที่จะท�ำให้ข้าวเสียหาย จนท�ำให้ครัวเรือน
นั้นมีข้าวไม่พอกิน(ส�ำราญ สอนโพธิ,์ สัมภาษณ์, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) สอดคล้อง
กับงานของวิโรฒ ศรีสุโร (๒๕๔๐, น. ๑๗๐-๑๗๑) ที่ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อห้ามในการหัน
ประตูเล้า อย่าหันไปทางทิศเหนือ เพราะจะไปตรงกับปากช้าง ช้างจะกินข้าวหมด รวมทัง้
ห้ามหันเข้าหาเรือนและตรงกับต�ำแหน่งทิศหัวนอนด้วย อย่างไรก็ตามตัวก�ำหนด
ทิศทางของเล้าข้าวในปัจจุบัน เมื่อมีถนนเข้าสู่ตัวบ้าน ชาวนาจะตั้งเล้าข้าวไว้ติดถนน
โดยมักหันหน้าออกสู่ถนน โดยจะค�ำนึงถึงความสะดวกสบายไม่ยึดถือตามความเชื่อ
หรื อ ครรลองปฏิ บั ติ อ ย่ า งในอดี ต มากนั ก (ยง บุ ญ อารี ย ์ , ๒๕๕๔, น. ๓๐)
เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว อาจเนื่ อ งจากแนวปฏิ บั ติ ใ นการตั้ ง และหั น ทิ ศ ทางของเล้ า ข้ า ว
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ้านที่พักอาศัย ซึ่งการตั้งทิศทางของบ้านชาวนา
อีสานก็เชื่อว่าไม่ควรหันหน้าไปทางทิศเหนือเช่นกัน
ถึงกระนัน้ ก็ตาม จากการศึกษาพบว่าการวางต�ำแหน่งและการหันทิศทางของ
เล้าข้าวในปัจจุบนั สะท้อนให้เห็นว่าชาวนาอีสานได้ให้ความส�ำคัญในสองประเด็นนีอ้ ยูพ่ อ
สมควร ถึงแม้ว่าอาจจะลดความเข้มข้นเรื่องคติความเชื่อในอดีตลงบ้าง ตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป
		
ค. ห้ามต่อเกยเล้าข้าวเป็นที่อยู่อาศัย จะท�ำให้ท�ำมาหากินไม่คุ้มปาก
ผูท้ พี่ กั อาศัยจะมีปญ
ั หาเรือ่ งสุขภาพ ซึง่ ถ้าหากพิจารณาให้เป็นเหตุเป็นผล คือ เนือ่ งจาก
เล้าข้าวจะมีฝนุ่ ละอองอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ผูท้ อี่ ยูอ่ าศัยอาจมีปญ
ั หาเรือ่ งสุขภาพ จนไม่มี
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เวลาท�ำมาหากิน สอดคล้องกับงานของเชาวลิต สิมสวย (๒๕๕๘, น. ๓๑) ที่ระบุว่า
หากอยู ่ อ าศั ย ใกล้ เ ล้ า ข้ า วและน� ำ ผนั ง เล้ า ข้ า วมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของที่ พั ก อาศั ย
อาจท�ำให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความไม่สบาย เกิดการระคายเคืองจากฝุ่นละอองที่เกิดจาก
ข้าวได้ ส่งผลให้ต้องเสียเวลากับการรักษาสุขภาพจนท�ำให้หมดเงินหมดทองและ
ไม่สามารถท�ำมาหากินได้
		
ง. ห้ามน�ำไม้และวัสดุที่เคยท�ำเป็นเล้าข้าวไปท�ำเป็นที่พักอาศัย เพราะ
เชื่อว่าหากน�ำมาใช้จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเจ็บป่วย ท�ำมาหากินไม่ขึ้น เนื่องจากชาวนา
อีสานมีความเชือ่ ว่าเล้าข้าว เป็นของสูงและมีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ กปักษ์รกั ษา เห็นได้จากก่อน
น�ำข้าวเปลือกขึ้นเก็บในเล้า ชาวนาจะท�ำพิธีสู่ขวัญข้าว บูชาเล้าข้าวและพระแม่โพสพ
ให้ ป กปั ก ษ์ รั ก ษาสมาชิ ก ในครั ว เรื อ นให้ มี อ าหารการกิ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ต ลอดทั้ ง ปี
(เหมือน กะตะศิลา, สัมภาษณ์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙) โดยอดีตในวันที่น�ำข้าวเปลือกขึ้น
เล้า จะมีการแต่งขั้น ๕ และจัดอาหารคาวหวาน เช่น ต้มไก่บ้าน เหล้าขาว ไข่ไก่ต้ม
ของหวาน รวมทั้งชาวนาจะน�ำใบคูณและใบยอ มาใส่บริเวณด้านหน้าขอบด้านบนของ
ประตูเล้า เพื่อแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำ  เล้าข้าว (ค�ำ  โคตะมี, สัมภาษณ์,
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) จึงไม่เหมาะที่จะน�ำวัสดุจากเล้าข้าวมาท�ำเป็นที่อยู่อาศัยถ้าหาก
น�ำมาท�ำถือว่าเป็นการลบหลู่ (วัสดี แก้วเกิด, สัมภาษณ์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) ทั้งนี้
หากพิจารณาให้เป็นเหตุเป็นผล อาจเนื่องจากเล้าข้าวส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน โดยเฉลี่ยประมาณ ๒๐-๔๐ ปี หากจะรื้อถอนวัสดุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้
สังกะสี คงจะเกิดการช�ำรุดอยู่พอสมควรจึงอาจไม่เหมาะต่อการน�ำมาสร้างเป็นที่อยู่
อาศัย
		
จ. ห้ามสร้างเล้าข้าวไว้บริเวณพื้นที่น�้ำท่วมขังหรือพื้นที่ต�่ำ ซึ่งหาก
พิจารณาให้เป็นเหตุเป็นผล คือ เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ วเปลือกเกิดความชืน้ เนือ่ งจากหาก
ข้าวเปลือกเกิดความชื้นอาจท�ำให้เกิดรากงอกได้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่สามารถน�ำมา
บริโภคหรือจ�ำหน่ายได้ ตลอดจนถ้าหากน�้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบเล้าข้าวคงไม่สะดวก
ในการล�ำเลียงข้าวเข้า-ออกด้วย
อย่างไรก็ตามเมื่อยุคสมัยผ่านพ้นไป ข้อห้าม (ขะล�ำ) และความเชื่อ
เกี่ยวกับการก่อสร้างเล้าข้าวของชาวนาอีสานที่บรรพบุรุษเคยได้ยึดถือและปฏิบัติ
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อย่างเคร่งครัด แต่ปัจจุบันถูกลดความส�ำคัญลง เนื่องจากยึดหลักความสะดวกสบาย
มากกว่าครรลองปฏิบัติเช่นในอดีต

๔. พลวัตของ “เล้าข้าว” ในมุมมองของชาวนาอีสาน
ส�ำหรับสังคมชาวนาอีสาน เล้าข้าวถือเป็นสัญลักษณ์ประจ�ำครัวเรือน มี
ประโยชน์หลักเพือ่ ใช้เก็บรักษาข้าวเปลือก นอกจากนัน้ ยังบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์
ความขยันหมั่นเพียร ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของเจ้าของอีกด้วย ตลอดจน
ภูมิปัญญาในการก่อสร้างเล้าข้าว ที่ถือได้ว่าเป็นมรดกและเอกลักษณ์ที่ส�ำคัญ แต่ใน
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีเกิดการเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ว สังคมชาวนาอีสานเป็นอีกสังคมหนึง่ ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากยุคดังกล่าว ท�ำให้กระบวนการปลูกข้าวเกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน
การเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ค�ำนึงถึงความสะดวกสบายมากกว่าครรลองปฏิบัติในอดีต
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท�ำให้ชาวนาอีสานได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พลวัตและแนวโน้มของเล้าข้าว ดังนี้
ก. เล้าข้าวถูกลดบทบาท เนื่องจากในปัจจุบันชาวนาบางครัวเรือนจะไม่ใช้
เล้าข้าว โดยเลือกที่จะเก็บข้าวเปลือกใส่กระสอบแล้วน�ำมาวางเรียงกันไว้เลย โดยตั้ง
กระสอบข้าวเปลือกไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านที่ไม่ใช่เล้าข้าว เช่น โรงครัว หรือ
โรงเรือนทีม่ พี นื้ เป็นปูนซีเมนต์ เนือ่ งจากสะดวกสบายมากกว่า ตลอดจนทีเ่ ห็นในปัจจุบนั
จะไม่ มี ก ารสร้ า งเล้ า ข้ า วหลั ง ใหม่ ขึ้ น มามี เ ฉพาะหลั ง เก่ า ที่ เ คยใช้ ง านมานานแล้ ว
ซึ่งบางหลังอาจถึง ๒๐-๔๐ ปี (บุญเรือน ชาวเกียน, สัมภาษณ์, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)
รวมถึงส่วนใหญ่แล้วหากผุพังหรือช�ำรุด จะไม่มีการซ่อมแซม รอเพียงแค่วันและ
เวลาในการรื้อถอนเท่านั้น (บุญส่ง ไกรสอน, สัมภาษณ์, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ข. เล้าข้าวถูกลดความส�ำคัญ ปัจจุบนั เกินครึง่ ของครัวเรือนชาวนาในหมูบ่ า้ น
ไม่มีเล้าข้าวแล้ว เหลือไว้แต่ความเชื่อ คนรุ่นหลังไม่ได้ให้ความส�ำคัญ ซึ่งอยากให้
ลูกหลานเก็บรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษได้ยึดถือปฏิบัติมาในอดีต ชาวนารุ่นก่อนมีวิถีชีวิต
การท�ำนาที่ส่วนหนึ่งได้ผูกติดกับเล้าข้าว (ผัน นุราช, สัมภาษณ์, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙)
จึงอยากให้อนุรักษ์ สิ่งที่ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นสมบัติชิ้น
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หนึ่งของชาวนาที่ควรเก็บรักษาเอาไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้รู้จัก หากลูกหลานชาวนา
รุ่นใหม่ ไม่รักษามรดกของคนรุ่นก่อนไว้ เล้าข้าวก็จะหายไปจากสังคมอีสานในไม่ช้า
(เหมือน กะตะศิลา, สัมภาษณ์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)
ค. ความน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเล้าข้าว คนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทของชาวนา ไม่
เลือกสานต่ออาชีพท�ำนาด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละปัจเจกบุคคล
ซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก ๑๐-๒๐ ปี เล้าข้าวที่เป็นการสร้างจากภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของชาวนา อาจหายไปจากสังคมชาวนาอีสานก็ได้ จึงอยากให้ชาวนารุน่ ใหม่รกั ษามรดก
ชิ้นนี้ไว้ (ค�ำ โคตะมี, สัมภาษณ์, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙)
ปรากฏการณ์ดงั กล่าว สะท้อนให้เห็นว่าชาวนาอีสานมีความกังกลใจอย่างยิง่
เกีย่ วกับบทบาทและสถานะของเล้าข้าวทีเ่ ป็นมรดกตกทอดทางภูมปิ ญ
ั ญาจากบรรพบุรษุ
เนือ่ งจากชาวนารุน่ ใหม่ไม่ได้สานต่อครรลองปฏิบตั ทิ คี่ นรุน่ ก่อนได้สร้างไว้ จึงมีความเป็น
ห่วงว่าอีกไม่นานเล้าข้าวคงเหลือไว้เพียงเรื่องเล่าและความทรงจ�ำเท่านั้น

๕. บทสรุป
เล้าข้าว ส�ำหรับชาวนาอีสานไม่ได้เป็นเพียงโรงเรือนหรือสถานที่สำ� หรับเก็บ
รักษาข้าวเปลือกเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาผ่านการก่อสร้าง
ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาให้เข้ากับคติความเชือ่ สภาพแวดล้อมและประโยชน์
ในการใช้งาน
ในอดีตหากจะก่อสร้างเล้าข้าวนอกเหนือจากประโยชน์ในการใช้งาน จะต้อง
ค�ำนึงถึงครรลองปฏิบัติและคติความเชื่อ อาทิ วัสดุที่น�ำมาสร้างต้องมีความแข็งแรง
ทนทาน รูปทรง โครงสร้าง ตลอดจนการวางต�ำแหน่งและการหันทิศทาง รวมถึง
จะต้องค�ำนึงถึงข้อห้าม (ขะล�ำ) เช่น ห้ามต่อเกยเล้าข้าวเป็นที่อยู่อาศัย ห้ามสร้าง
ในบริเวณพื้นที่ต�่ำ  และถ้าหากมีการรื้อถอนเล้าข้าวจะต้องไม่น�ำไม้มาสร้างเป็นที่อยู่
อาศัย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ในอดีตชาวนาได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ปัจจุบันด้วย
วิถีชีวิตและกระบวนการผลิตข้าวของชาวนาที่เปลี่ยนแปลงไป ตามกระแสสังคมท�ำให้
เล้าข้าวถูกลดบทบาทและความส�ำคัญลง ดังนั้น ชาวนาอีสานควรอนุรักษ์และรักษา
เล้าข้าว ตลอดจนองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญานี้ไว้ เพื่อให้เล้าข้าวมีพื้นที่และตัวตนใน
สังคมชาวนาอีสานและสังคมไทยสืบไป
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