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บทคัดย่อ
	 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต	 สาขาเทคโนโลยีอาคาร		

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาภูมิปัญญาโบราณ		

ในการออกแบบและกอ่สรา้งเลา้ขา้วของชาวนาในภาคอสีาน	โดยการสำารวจขอ้มลูขัน้ปฐมภมูเิพือ่นำา

มาศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในลำาดับถัดไป	ผลการศึกษาขั้นปฐมภูมิ	ทำาให้ได้ทราบภูมิปัญญา		ประวัติ

ความเป็นมา	 แนวความคิด	 คติความเชื่อ	 ในการก่อสร้าง	 โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง		

และสถานการณ์ของเล้าข้าวในปัจจุบัน	ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในลำาดับถัดไป	

	 This	research	is	a	part	of		A	thesis	in		building	technology	program,	Faculty	

of	Architecture	Khon	Kaen	university.	 The	objective	of	 this	 study	 is	 	 to	 find	 the	

conceptual	of	design	and	construction	of	traditional	rice	barn		in	the	North	eastern	

region	of	Thailand.	The	study	also	review	the	relevant	information	of	rice	barn	such	

as	the	wisdom	of	the	part,	history,	traditional	knowledge,	structure	and	material	of	

the	traditional	rice	barn		to	provide	primary	information	for		the	further		study
 

คำาสำาคัญ : เล้าข้าว,	วัฒนธรรมไท-อีสาน

บทนำา
	 เล้าข้าว	 หรือ	 ยุ้งข้าวที่เรียกกันในภาษาภาคกลางเป็น

สถาปัตยกรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปคู่กับบ้านเรือนในชนบทของภาค

อีสาน	 มีลักษณะเป็นเรือนหลังเดี่ยวขนาดเล็กแยกออกมาจาก	

ตวับา้น	ใชส้ำาหรบัเกบ็รกัษาขา้วเปลอืกและผลผลติทางการเกษตรอืน่ๆ	

โดยในอดตีเลา้ขา้วถอืเปน็สถาปตัยกรรมทีม่คีวามสำาคญัอยา่งยิง่ตอ่

วิถีชีวิตของชาวนาภาคอีสาน	 ถือเป็นสมบัติที่มีมูลค่ามากที่สุดของ

ชาวนา	นอกจากนีเ้ลา้ขา้วยงัเปน็เครือ่งบง่บอกสถานะทางเศรษฐกจิ

ของเจ้าของเล้า	 บ้านไหนมีเล้าใหญ่อาจหมายความว่ามีที่นามาก	

มีควายมาก	 มีกำาลังการผลิตและผลผลิตสูง	 น่าจะเป็นคนขยัน	

ขนัแขง็	เปน็ผูม้ฐีานะดแีละเปน็ทีน่บัถอืของคนในชมุชน	ปรมิาณขา้ว

ที่อยู่ภายในเล้าจะเป็นหลักประกันว่า	 ชาวนาจะสามารถยังชีพอยู่

รอดไปได้ตลอดทั้งปีจนกว่าจะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวใหม่อีกครั้ง	 ดังมี

คำากลอนโบราณบทหนึง่กลา่วเอาไวว้า่	“ทกุขบ์ม่เีสือ้ผา้	-	ฝาเฮอืนเพ		

พอลีอ้ยู	่ทกุขบ์ม่ขีา้วอยูใ่นเลา้	-	สนิอนลีอ้ยูจ่งัได	๋”	(ประจกัษ	์บญุอารยี,์		

2544)	คำากลอนบรรยายถงึความสำาคญัของการสำารองขา้วไวใ้นเลา้	

ปรมิาณขา้วในเลา้จงึเปน็ตวักำาหนดความมัน่คงทางอาหารและชวีติ

ความเปน็อยูข่องชาวนาในอดตี	นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมในลานบา้น

ซึ่งเป็นที่ตั้งของเล้าข้าว	 ใช้เป็นที่ตำาข้าว	 	 เก็บของ	 คอกเลี้ยงสัตว์		

ทำาเครื่องจักสาน	 ทอผ้า	 ผ่าฟืน	 เล้าข้าวจึงเป็นศูนย์กลางของ

กิจกรรมต่างๆ	ในชีวิตประจำาวัน
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วัฒนธรรมข้าว
	 “ยุ้งฉาง”ถือกำาเนิดขึ้นเมื่อไดไม่มีเอกสารกล่าวไว้แน่ชัด	

แต่สันนิษฐานว่ามีมาพร้อม	 ๆ	 กับการเพาะปลูก	 และมีความ

ต้องการเก็บรักษาผลผลิตเก็บไว้ตลอดวงจรการผลิต	 ซึ่งในยุคแรก

ที่มนุษย์เริ่มทำาการเกษตรกรรมนั้น	 มนุษย์อาศัยอยู่ในถำ้า	 ยังไม่มี

การกอ่สรา้งอาคาร	จนเมือ่มนษุยค์น้พบเครือ่งมอืทีช่ว่ยใหส้ามารถ

สร้างสถาปัตยกรรมจากไม้และหินได้(เมื่อไม่เกิน	 10,000	 ปีก่อน)	

โรงเรือนสำาหรับเก็บผลผลิตก็เริ่มต้นวิวัฒนาการมานับจากนั้น	โดย

สามารถเปรยีบเทยีบรปูแบบดัง้เดมิไดจ้ากยุง้ฉางของชนเผา่ในทวปี

อเมริกาและแอฟริกา	 ที่ดำารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเพาะปลูก	

เหมือนกับคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์	 ซึ่งทำายุ้งฉางจากวัสดุ	

พืน้ฐานทีห่าไดง้า่ย	เชน่	ดนิ	โคลน	เศษไม	้หนิและหญา้	นำามาขึน้รปู

เป็นโครงสร้างง่ายๆเพื่อเก็บผลิตผลไว้ชั่วคราวสำาหรับยังชีพ

ภาพที่ 1 เล้าข้าวใน แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว เป็นรูปแบบดั้งเดิมของเล้าข้าวอีสาน ที่ยังพบได้ในปัจจุบัน

ภาพที่ 2 ยุ้งเก็บผลผลิตโบราณซึ่งทำาจากดิน (mud granary)  ในถำ้าของชาวอินเดียนแดงในทวีปอเมริกา (ซ้าย), ยุ้งที่ทำาจากเศษไม้ (wicker granary) และ

ยุ้งรูปทรงอิสระในทวีปแอฟริกา (ขวา) ล้วนเป็นตัวอย่างของยุ้งข้าวในยุคแรก

ที่มา: ดัดแปลงจาก http://archserve.id.ucsb.edu / ค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
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	 นักวิชาการจีนเชื่อว่าบรรพบุรุษของกลุ่มชนที่พูดภาษา

ตระกูลไท(กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีลักษณะทางภาษาและวัฒนธรรม

คลา้ยกนั	อยูใ่นบรเิวณเอเชยีอาคเนย	์รวมทัง้ภาคใตข้องจนี	ซึง่ไดแ้ก	่

ชาวไทย	ชาวลาว	ชาวไทดำา	ในเวยีดนาม	ไทยวน	ไทใหญใ่นพมา่	จนี	

อินเดีย	ไทยขึนในเชียงตุง	ไทอาหมในรัฐอัสสัม	อินเดีย	และชาวไท

ลื้อ	จ้วง	ปูยีต้ง	มู่หลาว	เหมาหนาน	ลุ่ย	หลี	ในจีน)	เป็นผู้เริ่มปลูก

ขา้วเปน็กลุม่แรกในเอเชยี	โดยพบหลกัฐานทางโบราณคดเีปน็เมลด็

ข้าวเปลือกและพลั่วกระดูกที่ทำาจากสะบักของควาย	 มีอายุอยู่ใน

ช่วงยุคหินใหม่		(	6700	-	6900	ปี	)ที่เหอหมู่ตู้	(Hemudu)	มณฑล

เจอะเจียง	 ตอนใต้ของประเทศจีน	 (สุกัญญา	 สุจฉายาพ.	 2544)	

วฒันธรรมดงักลา่วเปน็กลุม่แรกๆทีเ่ริม่ใชไ้มเ้ปน็วสัดใุนการกอ่สรา้ง

สถาปัตยกรรม	 รวมทั้งมีการเพาะปลูกข้าว	 จึงสันนิษฐานได้ว่าเล้า

ขา้วทีใ่ชไ้มเ้ปน็วสัดกุอ่สรา้ง	กน็า่จะเริม่ตน้ววิฒันาการมานบัจากนัน้

ภาพที่ 3  หุ่นจำาลองดินเผารูปยุ้งข้าวโบราณที่ขุดพบในสุสานราชวงษ์ฮั่น (ซ้าย) เปรียบเทียบกับยุ้งข้าว (กลาง)ในเมืองกุ้ยหลินตอนใต้ของประเทศจีน และ 

ข้าวตังไหม้ ติดในของภาชนะดินเผา(ขวา )พบที่โบราณสถานเหอหมู่ตู้ 

ที่มา:      ดัดแปลงจาก http://history.cultural-china.com/ ค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

	 ทวปีเอเชยีสามารถผลติขา้วไดก้วา่รอ้ยละ	90	ของปรมิาณ

ข้าวทั่วทั้งโลก	 และเป็นที่น่าสนใจว่ายุ้งฉางในทุกวัฒนธรรมที่ปลูก

ข้าว	ทั้งในไทย	จีน	อินเดีย	อินโดนีเซีย	รวมทั้ง	ญี่ปุ่น	มีรูปแบบที่

ใกล้เคียงกัน	 ทั้งสัดส่วน	 โครงสร้าง	 วัสดุ	 รวมทั้งการใช้งาน	 ขณะ

ที่อาคารประเภทอื่นๆ	 เช่น	 วัด	 วังหรือที่อยู่อาศัยนั้น	 มีรูปแบบที่

แตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ	 อีกทั้ง

ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบดั้งเดิมมาก		

ในขณะที่ยุ้งข้าวยังคงรูปแบบดั้งเดิมมานานนับพันป	ี ทั้งนี้เพราะ	

ยุง้ขา้วในทกุๆวฒันธรรมนัน้มพีฒันาการจนเปน็ภมูปิญัญาที	่มคีวาม

ลงตัวเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น	 และตอบสนองวัตถุประสงค์

ต่างๆในการใช้งานของมนุษย์ได้ดีที่สุด	

ภาพที่ 4 หลองข้าวของชาวเขาบนดอยในจังหวัดเชียงราย มีสัดส่วนและรูปแบบ คล้ายคลึงกันกับ ยุ้งข้าวในชนบทของเมืองโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น
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ภูมิปัญญาในการก่อสร้างยุ้งข้าว
	 ยุ้งข้าวเป็นภูมิปัญญาโบราณที่รับใช้ชาวนา	 ทุกชนชาติ

มาอย่างยาวนาน	 และยังสืบทอดพัฒนาจนเป็นสถาปัตยกรรม

ที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยและรูปแบบ	 แม้ยุ้งข้าว

จะเป็นสถาปัตยกรรมของแต่ละท้องถิ่น	 ที่ได้รับการสั่งสมศึกษา		

ลองผดิลองถกูจนเหมาะสมกบับรบิทของพืน้ทีน่ัน้ๆแต่	ปรชัญาหลกั

ในการออกแบบยุ้งข้าวกลับมีลักษณะร่วมกันอยู่อย่างมีนัยสำาคัญ	

ทั้งนี้เพราะประโยชน์ใช้สอยหลักของยุ้งข้าวคือการป้องกันเมล็ด

ข้าวจากความร้อน	ความชื้น	สัตว์	และแมลงที่จะมาทำาลายข้าวให้

เกดิความเสยีหายแนวความคดิในการออกแบบจงึคลา้ยคลงึกนั	แม้

จะอยู่ต่างพื้นที่	ต่างสังคมวัฒนธรรมและศาสนา	แต่สถาปัตยกรรม

ที่เกิดขึ้นกลับมีลักษณะที่คล้ายคลึง	 จนเป็นลักษณะเฉพาะของ	

ยุ้งข้าวที่สำาคัญต่อไปนี้คือ

 1. ยกพื้นสูง เพื่อป้องกันความชื้นเป็นลักษณะเด่น

ที่สำาคัญของยุ้งข้าวและพบในทุกวัฒนธรรมที่ปลูกข้าวเป็นอาหาร	

ยุ้งข้าวจะต้องยกพื้นสูงเพื่อป้องกันความชื้น	 นกหนูและแมลงโดย

สว่นใหญใ่นภาคอสีานจะยกสงูใหค้นสามารถลอดเขา้ไปทำากจิกรรม

ได้หรืออยู่ในระดับที่สามารถยกกระสอบข้าวไปวางไว้ในชานด้าน

หน้ายุ้งได้	 	 บางแห่งความสูงจะเป็นสัดส่วนกันกับความสูงของ

เกวียนเพื่อความสะดวกในการขนส่งหรือเท่ากับความสูงของคอก

สัตว์	ในภาคเหนือของไทยและพื้นที่ป่าเขาของประเทศลาว	เสาจะ

สูงและใหญ่มากเพื่อให้พ้นจากการรบกวนของสัตว์ใหญ	่ เช่น	 แรด

และชา้ง	พืน้ทีย่กสงูจะชว่ยปอ้งกนัความชืน้จากพืน้ดนิขณะเดยีวกนั

ก็สามารถระบายความชื้นและความร้อนออกจากเล้าข้าวได้	

ภาพที่ 5  เล้าข้าวของลาวเทิงในแขวงเซกอง ประเทศลาว (ซ้าย) ใช้ต้นไม้ทั้งต้นเป็นเสาเพื่อให้พ้นจากการรบกวนของสัตว์ใหญ่ ส่วนเล้าของชาวเมืองเสียมเรียบ 

ประเทศกำาพูชา(ขวา)  ยกพื้นไม่สูงมากนักแต่สามารถยกย้ายหนีนำ้าท่วมได้

	 2. การก่อสร้างผนังอยู่ริมในของเสาไม่มีบันไดและ

หน้าต่างเพื่อป้องกันแสง	ความร้อนและความชื้น	ในขณะเดียวกัน

ก็สามารถระบายอากาศได้ดี	 การที่ผนังอยู่ริมในของเสาจะทำาให้

ภายในยุ้งข้าวไม่มีซอกมุมที่เกิดจากเหลี่ยมเสาเพื่อลดการสะสม

ของเมล็ดข้าวอยู่ตามซอกซึ่งจะทำาให้ข้าวขึ้นราและเน่าแข็งติดอยู่	

รอยตอ่ของผนงักต็อ้งไมม่ซีอกใหข้า้วไปสะสมเชน่กนั	ในภาคอสีาน

ของไทยจึงมักตีไม้ทับแนวต่อและแนวร่องของผนังและพื้นเรียกว่า

ลึกไม้	ส่วนรอยต่อระหว่างเสากับพื้นมักใช้ฟางมัดรวมกันเป็นท่อน	

กลมๆ	ยาวๆวางปิดไว้โดยรอบ	(สมชาย	นิลอาทิ,	2543)	ยุ้งข้าวมัก

มีช่องเปิดเพียงช่องเดียวใช้สำาหรับเปิด-ปิดเพื่อการขนส่งซึ่งยกสูง

จากระดับพื้นยุ้งพอสมควรเพื่อกันข้าวไหลออกเวลาเปิด-ปิดประตู		

(ในกรณีที่เก็บข้าวหลายประเภทจะมีช่องเปิดหลายช่อง	 เช่นช่อง

ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า)	 ประตูยุ้งข้าวในอดีตมักมีแผ่นไม้สับขวาง

ตามความสูงของข้าวในยุ้ง	ไว้เป็นปฏิทินเพื่อบอกปริมาณและเวลา

ในการนำาข้าวเข้า-ออก	 ภาคเหนือเรียกว่า”ปักขทืนกระด้าง”และ

นิยมเสียบใบไม้มงคลเช่น	ใบคูณ	ใบยอ	ไว้ด้านข้างประตู	

	 3. โครงสร้างอยู่ภายนอกผนังเพื่อรับนำ้าหนัก ระบบ

โครงสรา้งกบัระบบผนงัมกัจะแยกเปน็อสิระจากกนั	พืน้จะทำาหนา้ที	่
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รบันำา้หนกัของขา้ว	ถา่ยเทนำา้หนกัลงบนตงและคาน	ผนงัจะรบัแรง

ถบีจากดา้นขา้ง	เสาจะรบัทัง้นำา้หนกัและแรงถบีจากผนงั	ในเลา้ขา้ว

ขนาดใหญ่มักจะมีเคร่าตีเสริมระหว่างเสาเพื่อช่วยรับแรงถีบของ

ขา้ว		และมกัเอยีงเสาเขา้	เพือ่รบัแรงอกีทางหนึง่	ในภาคอสีานเรยีก

รูปแบบนี้ว่าทรงช้างขี้	(วิโรฒ	ศรีสุโร,2540)

	 4. มีหลังคาลาดชันระบายนำ้าได้ดี หลังคาของยุ้งข้าว

จะคอ่นขา้งชนัเพือ่ปอ้งกนัฝนรัว่ทำาลายขา้วภายในยุง้		โดยยุง้ขา้วใน

เขตทีฝ่นชกุจะมคีวามชนักวา่ในเขตทีแ่หง้แลง้(ปจัจบุนัความลาดชนั

จะตำา่ลงมากเพราะมกัใช้	สงักะสมีงุหลงัคา)สว่นยุง้ขา้วในเขตมรสมุ

จะมีหลังคาที่ยื่นตำ่าจนคลุม	ผนังทั้งสี่ด้านเพื่อป้องกันฝนสาด

ภาพที่ 6  ยุ้งข้าวในอินโดนิเชีย (ซ้ายและ

กลาง) จะมีความลาดชันสูงกว่า

เมื่อเทียบกับยุ้งข้าวภาคกลาง

ของไทย (ขวา)

	 5. มีรายละเอียดในการก่อสร้าง เพื่อป้องกัน นก 

หนู แมลง ที่กินเมล็ดธัญพืชเป็นอาหารซึ่งเป็น	ศัตรูสำาคัญซึ่งทำาให้

ผลผลติทีเ่กบ็ไวยุ้ง้ขา้วเสยีหาย	ชาวอสีานโบราณไดส้ัง่สมความรูแ้ละ

พฒันานวตักรรมตา่งๆเพือ่ปอ้งกนัผลผลติจากแมลงและหนโูดยจะ

ไมว่างเลา้ไวใ้กลบ้า้น	รัว้	หรอืตน้ไมเ้พือ่กนัหนกูระโจน	เขา้มาในเลา้	

และทีโ่คนเสากจ็ะใชว้สัดผุวิมนักรเุอาไวเ้พือ่ปอ้งกนัหนไูต่	บางแหง่

จะติดสังกะสีตัดเป็นกรวยคลายถ้วยติดไว้ที่โคนเสาเพื่อป้องกันหน	ู

หรืออาจใช้แผ่นไม้ตัดเป็นรูปแบบเดียวกันติดที่หัวสา(ไม่พบในไทย

แต่จะพบโดยทั่วไปในลาวและในตอนใต้ของจีนโดยเฉพาะบริเวณ	

ที	่เปน็ปา่เขา	แตช่าวเขาในลาวบอกวา่สงักะสจีะไดผ้ลในการปอ้งกนั

ที่ดีกว่า)

ภาพที่ 7  ยุ้งข้าวในลาว (ซ้าย) ใช้สังกะสีหุ้มโคนเสาส่วนยุ้งข้าวในอินโดนิเชีย (กลาง) ใช้แผ่นไม้ติดบนหัวเสาเพื่อป้องกันหนูและยุ้งดินเผาในสุสานหลวงของ

จีน(ขวา) มีการแต่งโคนเสาให้ดูคล้ายว่ามีวัสดุที่ใช้กันหนูเช่นกัน
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	 6. มีจารีต และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเคารพ

ตอ่ธรรมชาต ิทกุวฒันธรรมทีป่ลกูขา้วจะมผีแีละเทวดาทีเ่กีย่วขอ้ง

กับข้าว	แผ่นดิน	ต้นไม้	ฝน	นำ้า	ที่สำาคัญต่อการเพาะปลูก	เช่น	พระ

แม่โพสพ	พญาแถน	พญาคันคาก	 นาค	 งู	 เงือก	 ฯลฯ	 โดยผีและ

เทวดาเหล่าเป็นตัวแทนของธรรมชาติสามารถให้คุณและโทษแก่

ผลผลติขา้วของเกษตรกรได	้จงึตอ้งมจีารตีประเพณเีพือ่แสดงความ

เคารพ	ขอขมา	บอกกลา่วตอ่ธรรมชาตอิยูม่ากมายตลอดทัง้ปี	 	เชน่

ประเพณ	ี“วนัเปดิประตเูลา้ขา้ว”	ของชาวไทอสีานและชาวลาว	ใน

วัน	3	คำ่าเดือน	3	 เป็น	 เป็นเป็นวันทำาขวัญยุ้งข้าวและนำาข้าวออก

จากเล้าที่ที่ยังพบได้ทั่วไปในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะ	 ชาวลาวโซ่จะถือ

เป็นวันปีใหม่และเรียกว่า “วันตรุษโซ่”

เล้าข้าวในวัฒนธรรมไท-อีสาน
	 ในอดีตภาคอีสานของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่อื่นๆร่วม

ภูมิภาค	 เช่น	 ล้านนา	 ลาว	บางส่วนของพม่า	 และเขมร	 เป็นกลุ่ม

วฒันธรรมขา้วทีม่อีายกุวา่	3,000	ปโีดยพบหลกัฐานทางโบราณคดี

เป็นแกลบข้าวในอิฐและเครื่องดินเผาอยู่ทั่วไป	 มีอายุระหว่าง	

2,000-3,000	ป	ีและยงัพบภาพเขยีนสบีนผนงัถำา้รปูคนวิง่ตอ้นสตัว์

บนนาขา้วที	่อ.โขงเจยีม	จ.อบุลราชธาน	ีอายกุวา่	3,000	ป	ีนอกจาก

นั้นยังพบหลักฐานอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว	 ซึ่ง

หลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าชาวอีสานเริ่มกินข้าวมานานนับ

พันปี	หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์	อักษรชิ้นแรกของชาวไท	คือศิลา

จารึกหลักที่1	ของพ่อขุนรามคำาแหงซึ่งจารึกถึงเล้าข้าวเอาไว้แต่จะ

เรยีกเลา้ขา้ววา่	“เยยี”	ซึง่สามารถพบคำานีไ้ดใ้นคำาผญา	โสก(สโลก)	

และวรรณกรรมของชาวอสีาน	(วโิรฒ	ศรสีโุร,2540)	เชน่เรือ่งทา้วฮุง่	

ท้าวเจือง	ซึ่งในปัจจุบันยังพบกลุ่มคนที่ใช้คำาว่า	เยข้าวและเยียข้าว

อยู่ในวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาไท	ในไทย	ลาว	จีน	และพม่า	ต่อมาใน

สมัยอยุธยาก็มีการกล่าวถึงเล้าข้าวเอาไว้ด้วยเช่นกันโดยพบคำาว่า	

เล้า	ในโองการแช่งนำ้า	สมัยพระเจ้าอู่ทอง	(สมชาย	นิลอาธิ,	2543)

	 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางในยุคที่ชาวตะวันตกเริ่มแผ่

ขยายอทิธพิลมาสูอ่นิโดจนี	ไดม้กีารสง่นกัสำารวจรวมทัง้ชา่งภาพเขา้

มาในราชอาณาจักรสยาม		และได้บันทึกภาพของเล้าข้าวไว้ได้เป็น

ครัง้แรก	ซึง่เมือ่ไดว้เิคราะหร์ปูถา่ยดงักลา่วกพ็บวา่เลา้ขา้วโบราณที่

มอีายกุวา่	150	ปนีัน้มรีปูแบบทีใ่กลเ้คยีงกบัเลา้ขา้วในปจัจบุนัมาก				

ภาพที 8 ภาพวาดบ้านเรือนและเล้าข้าวขนาดเล็ก (ซ้าย) ในปี พ.ศ.2409 โดย หลุยส์ เดอลาปาร์ท ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในสยามร่วมกับคณะสำารวจแม่นำ้าโขง

มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับเล้าข้าวที่พบทั่วไปในปัจจุบัน(ขวา)                                                 

ที่มา: ดัดแปลงจาก http://www.picturesfromhistory.com / ค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
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คติความเชื่อในการการก่อสร้างเล้าข้าวของชาวไท-
อีสาน
	 1. การวางตำาแหน่ง	 ชาวนาจะวางตำาแหน่งของเล้า

ข้าวไว้ไม่ให้ห่างจากตัวบ้านมากนัก	 โดยที่เงาจะต้องไม่ทับกันเพื่อ

เว้นระยะห่างจากบ้านกับเล้าข้าวซึ่งทำาให้ลมสามารถพัดผ่านเล้า

ข้าวได้สะดวกและแสงแดดยังส่องเล้าข้าวได้ตลอดทั้งวันเล้าข้าว

จึงแห้งและสะอาด(	อรศิริ	ปานินท์,	2546	)	ชาวผู้ไทมักทำาให้พื้น

เลา้ตำา่กวา่พืน้บา้นแตช่าวลาวเทงิบนภเูขาในตอนเหนอืของลาวมกั

วางเล้าข้าวไว้บนที่สูงกว่าพื้นบ้าน	เล้าข้าวบางแห่งในลาวถูกวางไว้

รวมกนัเปน็กลุม่	กลุม่ละหลายหลงั	นอกเขตบา้น	อาจเปน็กลุม่ครอื

ญาติหรือเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกัน		ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการขนส่งและ

เพื่อป้องกันการไฟไหม้	ไฟลามที่เกิดจากกิจกรรมในบ้าน	และอาจ

ลุกลามเข้าไปไหม้เล้าข้าวได้	 เพราะมีแนวคิดว่าแม้ไฟจะไหม้บ้าน

จนหมด	 ก็ยังพอมีข้าวกินประทังชีวิตได้	 ส่วนชาวอีสานจะไม่สร้าง

เล้าข้าวในทิศหัวนอนของเรือนเพราะเชื่อว่าเป็นการนอนหนุนข้าว

จะทำาให้เจ็บป่วย	 	 ในช่วงเวลาต่อมาที่มีการปลูกข้าวเพื่อการค้า

ขา้วมากขึน้ชาวนามกัตัง้เลา้ขา้วไวใ้กลก้บัแมน่ำา้ในจดุทีส่ามารถขน

ขา้วจากเลา้ลงเรอืไปสแีละขายไดโ้ดยสะดวกโดยจะหนัหนา้เลา้ขา้ว

เข้าหาแม่นำ้าทั้งนี้เพราะโรงสีในอดีตมักจะอยู่ริมนำ้า	 ในปัจจุบันเมื่อ

มีถนนเข้าถึงตัวบ้านได้	 ชาวนาจะตั้งเล้าข้าวไว้ติดถนนโดยมักหัน

หน้าออกสู่ถนน	 โดยชาวบ้านจะคำาถึงความสะดวกและประหยัด	

ไม่ยึดถือ	ฮีต-คอง	(ประเพณี-ครรลองปฏิบัติ)	อย่างในอดีตมากนัก

ภาพที 9 ภาพถ่ายเล้าข้าว ในเขตลาว ต้นคริสตศตวรรษที่ 19 (ซ้าย) เปรียบเทียบกับเล้าข้าว ใน จ.นครพนม (ขวา)

ที่มา:      http://www.picturesfromhistory.com / ค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

	 2. การหันทิศทางของเล้าข้าว คนไทในภาคเหนือจะ

หันเล้าข้าวตามลำาดับการเกิดของเจ้าของเล้าโดยเรียงตามทิศทั้ง

แปด	 เช่น	 ลูกคนหัวปีจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		

ส่วนคนที่หกจะหันไปทางทิศเหนือเป็นต้น	ส่วนชาวอีสานและลาว

จะไม่หันหน้าเล้าไปทางดาวช้าง	 (ทิศเหนือ)	 เพราะเชื่อว่าช้างจะ

กนิขา้วจนหมดนอกจากนัน้ยงัหา้มหนัประตเูลา้เขา้หาตวัเรอืน		นัน่

ทำาให้เรามักพบเห็นเล้าข้าววางหน้าจั่วในแนวขวางตัวบ้าน(ขวาง

ตะวัน)เพราะตัวบ้านมักวางหน้าจั่วในแนวตามตะวัน	 (ล่องตาเว็น)	

คอืหนัหนา้จัว่	ไปในทศิ	ตะวนัออก-ตะวนัตก		สว่นทีพ่บมากทีส่ดุใน

ปจัจบุนัคอืมกัจะหนัหนา้บา้นและเลา้ไปทางเดยีวกนัทางดา้นหนา้สู่

ถนนทางเข้าบ้าน	เพื่อความสะดวกในการขนส่ง

	 3. ขนาดของเล้าข้าว ในอดีตชาวไท-อีสานจะมีฮีต-

คองที่ยึดถือกันมาแต่โบราณคือก่อนจะก่อสร้างเล้าข้าวชาวนาจะ

ต้องหาโสกกะทอดเล้า	 (โสลกที่ใช้หาความยาวของพรึงเล้าข้าว)	

เพื่อหาความยาวที่เป็นมงคลของกะทอดโดยให้เจ้าของบ้านใช้เท้า

เหยียบบนกะทอดเล้าข้าว	 กล่าวตามโสกแล้วเดินไปข้างหน้าตกดี

ตรงไหนกจ็ะหยดุและใหใ้ชเ้อาความยาวตามนัน้	(วโิรฒ	,2540)	โดย

ทั่วไปจึงมักพบว่ามีเล้าข้าวอยู่	3	ขนาดคือ

	  3.1. เลา้ขา้วขนาดเลก็ มขีนาด	ขนาดยาว	1-3	ชว่งเสา

กว้าง1-2	 ช่วงเสา	 แต่ละช่วงเสาอยู่ห่างกัน1.00	 -2.00เมตร	 เก็บ

ข้าวได้ไม่เกิน	 500	 กระบุง	 มักสร้างไว้ชั่วคราว	 ใช้วัสดุที่ไม่คงทน

และราคาถูก	 เช่น	ปีกไม้	 ไม้ไผ่	หญ้าคา	 โดยส่วนใหญ่จะนำาเสาไม้

ทัง้ตน้ถากเปลอืกออกตดักิง่แลว้ทิง้ไวใ้หเ้ปน็งา่มเพือ่รบันำา้หนกัของ
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ขาง(คาน)	ที่ทำาจากไม้วางพาดอยู่บนง่ามไม้	เล้าข้าวขนาดเล็กเก็บ

ขา้วไดน้อ้ย	พบในครอบครวัทีม่ทีีน่าและรายไดไ้มม่ากนกั	หรอืเปน็

เล้าข้าวที่ใช้เก็บข้าวที่เหลือจากเล้าข้าวขนาดใหญ่	 ถ้ามีข้าวไม่มาก

พอชาวนามักจะทำาเป็นเสวียนหรือซอมข้าว	 (ตะล่อมในภาษาภาค

กลาง)	เอาไว้ใช้พักข้าวชั่วคราวก่อนจะนำาไปใช้ประโยชน์		

ภาพที่ 10 ภาพ ISOMETRIC แสดงเล้าข้าวขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งมีรูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของคล้ายคลึงกัน
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	  3.2. เล้าข้าวขนาดกลาง	 สำารวจพบว่ามีมากทีสุด

ประมาณร้อยละ	90	ขนาดยาว	3-4	ช่วงเสา	กว้าง2-3	ช่วงเสา	ใช้

วัสดุที่คงทนถาวรเช่นไม้เนื้อแข็ง	 ส่วนหลังคามักมุงกระเบื้องดิน

เผา	 หรือกระเบื้องคอนกรีต	 แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นสังกะสีเป็น	

ส่วนใหญ่	 เล้าข้าวขนาดกลางเก็บข้าวได้	 500-1,000	 กระบุง	

เมื่อลูกสาวของครอบครัวแต่งงานและยังไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะ	

สร้างบ้านใหม่ได้	 เล้าข้าวจะถูกต่อเติมให้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว

ก่อน	 โดยต่อหลังคาออกมาเป็นเพิงด้านข้าง	 เรียกว่า	 ตูบต่อเล้า	

ชาวบ้านเชื่อว่าแม้ยังไม่มีบ้านอยู่ก็ต้องมีข้าวอยู่ในเล้าครอบครัวจึง

จะสามารถอยู่รอดได้		

	  3.3. เล้าข้าวขนาดใหญ่ ยาวมากกว่า	 4	 ช่วงเสา	

กว้างมากกว่า	 3	 ช่วงเสา	 ใช้วัสดุที่คงทนถาวรเช่นเดียวกับเล้าข้าว

ขนาดกลาง	เลา้ขา้วขนาดใหญเ่กบ็ขา้วไดม้ากกวา่1000กระบงุ	อาจ

เป็นเล้าข้าวรวมของหลายครอบครัว	หรือครอบครัวที่มีนามาก	ใน

ภาคกลางของไทยซึง่ผลติขา้วไดป้รมิาณมาก	จะทำาตอ่เปน็แถวยาว

ตอ่กนั	และมปีระตเูปดิในทกุชว่งเสา	ในภาคอสีานโดยทัว่ไปจะไมท่ำา

เลา้ขา้วขนาดใหญม่ากนกั	ถา้มขี้าวมากจะทำาเลา้เพิม่ขึน้มาอกีหลัง

แทน	

	 4. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเล้าข้าว

	 	 4.1 วสัดโุครงสรา้ง	จากการศกึษาเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้	

พบว่าเล้าข้าวส่วนใหญ่ของเกษตรกรในภาคอีสานที่ยังคงรูปแบบ

ดัง้เดมิทีส่บืทอดกนัมาจากบรรพบรุษุ	โครงสรา้งยงัคงเปน็ระบบเดมิ	

ฐานรากของเลา้ขา้วมกัใชห้นิรองเพือ่รบันำา้หนกั(แตใ่นปจัจบุนันยิม

ฝังเสาลงในดินหรือใช้ตอม่อคอนกรีต)โดยใช้เสาไม้รับนำ้าหนักของ

ขาง(คาน)	ขางจะรับนำ้าหนักของพื้น	ตง	และกะทอด(พรึง)	ซึ่งถ่าย

นำา้หนกัมาจากผนงั	โดย	ขาง	และ	กะทอด	และผนงัจะอยูร่มิดา้นใน

ของเสา	ทีผ่นงัภายนอกจะมเีครา่ตรีดัเอาไวร้บัแรงถบี	การออกแบบ

ให้เสาลอยอยู่ภายนอกอย่างอิสระจากระบบผนัง	 ก็เพื่อเสาช่วย

รับแรงถีบที่เกิดจากกองข้าวภายใน	 วัสดุที่ใช้ทำาโครงสร้างจึงต้อง	

แข็งแรงมาก	 ส่วนใหญ่จึงทำาจากไม้เนื้อแข็ง	 แต่ถ้าเป็นเล้าข้าว

ชัว่คราวกจ็ะทำาจาก	ไมง้าม	กิง่ไมห้รอืไมไ้ผ	่สว่นวสัดทุีใ่ชท้ำาพืน้กม็กั

ใชไ้มแ้ปรรปูวางบนตงไมแ้ตถ่า้หาไมไ้มไ่ดก้จ็ะใชก้ิง่ไมห้รอืไมไ้ผ่	เชน่

กัน	 และยังพบว่าในพื้นที่ชนบทที่ห่างใกล	มีการทำาพื้นโดยจะสาน

ไม้ไผ่สานวางทับกันหลายชั้น	 โดยใช้ตงทำาจากไม้ไผ่ทั้งลำาวางเรียง

กนัถี่ๆ เพือ่รบันำา้หนกัดว้ย		ชาวนาเลอืกใชร้ะบบและวสัดโุครงสรา้ง

ทีเ่รยีบงา่ยแตแ่ขง็แรงมคีวามสมบรูณแ์บบดว้ยประโยชนใ์ชส้อย	จงึ

ใช้มาจนปัจจุบัน	ส่วนวัสดุ	ผนัง	และหลังคานั้นได้เปลี่ยนไปใช้วัสดุ

สมยัใหม	่ตาม	เทคโนโลยกีารกอ่สรา้ง	สภาพสงัคม	ระบบเศรษฐกจิ	

และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป

ภาพที่ 11 แสดงรูปด้านของเล้าข้าวขนาดเล็กแบบถาวร(ซ้าย)และเล้าข้าวชั่วคราวขนาดเล็ก(ขวา) 
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	 	 4.2 วัสดุหลังคา หลังคาของเล้าข้าวในภาคอีสาน	

สว่นใหญม่กัทำาเปน็ทรงจัว่	ซึง่เปน็รปูแบบที	่สะดวกในการกอ่สรา้ง

และยังสามารถคุ้มแดดและฝนได้ดี	 ในอดีตโครงหลังคา	 จะมี	

สะยัว(จันทัน)	เป็นโครงสร้างหลักรับนำ้าหนักจากแปและวัสดุมุงซึ่ง

เปน็	หญา้	แปน้เกลด็ทีท่ำาจากไมห้รอืไมไ้ผส่บัเปน็ชิน้	สว่นผูท้ีม่กีำาลงั

ทรัพย์และแรงงานมากก็จะมุงด้วย	 กระเบื้องดินเผา	 จนในช่วงไม่

เกิน	100	ปีที่ผ่านมา	ได้มีการนำาสังกะสีเข้ามาใช้ในภาคอีสาน	เมื่อ

การขนสง่โดยรถไฟไปถงึ	จ.นครราชสมีา	โดยเริม่ตน้จากการใชเ้ปน็

ภาพที่ 12 แสดงรูปตัดของเล้าข้าวขนาดเล็ก ซึ่งมักตัดปลายเสาเป็นง่ามไม้เพื่อรับขางไม้ที่ทำาจากไม้ทั้งต้น

วัสดุมุงหลังคาบ้านพักของข้าราชการและพ่อค้า	 	 และถ้าชาวบ้าน

พอมีกำาลังทรัพย์ก็จะเปลี่ยนหลังคาบ้านแบบเดิมมาเป็นสังกะสี	

เพราะสังกะสีเป็นวัสดุราคาแพงและทันสมัยในยุคนั้น	 ที่สำาคัญคือ

ไม่รั่วซึม	 และยังสามารถรองนำ้ามาเก็บสำารองไว้ได้ง่ายกว่าหลังคา

แบบเก่า	ในยุคที่ระบบประปาของรัฐยังไปไม่ถึงในหมู่บ้าน	สังกะสี

จึงได้กลายเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหลังคา	 และ	 ผนังหรือ

แม้แต่พื้น	มาจนกระทั่งปัจจุบัน

ภาพที่ 13 เล้าข้าวมุงหลังคาด้วยกระเบื้องคอนกรีตแบบเก่า (ซ้าย) เล้าข้าวแบบดั้งเดิมที่เปลี่ยนหลังคาจากแป้นเกล็ดไม้มาเป็นสังกะสี (กลาง) และเล้าข้าวที่ทำา

จากไม้ไผ่ทั้งหลัง (ขวา) 
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	  4.3. วัสดุผนัง ชาวนานิยมใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นวัสดุ

ผนงัมากทีส่ดุ	เพราะเปน็วสัดทุีห่าไดท้ัว่ไปในธรรมชาต	ิแตเ่นือ่งจาก

ระบบการก่อสร้างที่เปลี่ยนไป	 ราคาที่สูงขึ้นและกฎหมายเกี่ยวกับ	

การตัดไม้	 ทำาให้ไม่สามารถหาไม้ได้ง่ายตามธรรมชาติ	 จากการ

สำารวจพบผนังที่ทำาจากไม้เพียง	 48	%	 เพราะชาวบ้านบางส่วน

ได้เปลี่ยนมาใช้สังกะสีทำาผนังมากขึ้นและพบมากเป็นอันดับรอง

ลงมาประมาณ	 41	%	ส่วน	 ไม้ไผ่สานเป็นวัสดุผนังที่พบน้อยมาก	

ประมาณ	7	%	โดยพบในเขตป่าเขาที่ห่างไกล	เป็นเล้าข้าวชั่วคราว

หรือเป็นเสวียนเท่านั้น	 ส่วนใหญ่จะสานด้วยลายง่ายๆเช่นลายขัด

แตะและเพือ่เพิม่คณุสมบตัใินการปอ้งกนัความชืน้ชาวนาจะฉาบผวิ

ไม้ไผ่สานด้วยขี้เปี๋ย	หรือดินเปี๋ย	คือวัสดุที่มีส่วนประกอบหลักเป็น

ดินดินโพน	 (ดินเหนียวบริเวณจอมปลวก)	ผสมกับเศษฟางสับเป็น

เสน้ใย	คลกุกบัแกลบและวสัดปุระสาน	เชน่ขีค้วาย		ยางบง	(ยางจาก

พืชชนิดหนึ่ง)	หรือยางจากการเคี่ยวหนังสัตว์โดยเรียกรวมว่า	“ฝา

เปีย๋”	ใชฉ้าบผนงัภายนอก	พบวา่ชว่ยลดอณุหภมูิ	ปอ้งกนัความชืน้	

และทำาใหผ้นงัคงทนถาวรขึน้	และยงั	พบวา่ใชเ้ปน็วสัดผุนงัสำาหรบัที่

อยูอ่าศยัอกีดว้ย	ชาวบา้นบอกวา่วสัดชุนดินีเ้ปน็เทคโนโลยดีัง้เดมิที่

นำามาจากประเทศจีนโดยผ่านทางเวียตนามและลาว

สถานการณ์ของเล้าข้าวในปัจจุบัน
	 ในปัจจุบันการปลูกข้าวได้เปลี่ยนแปลงไปมาก	 ทั้งใน

ด้านกระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต	 อีกทั้งระบบการผลิต

กไ็ดเ้ปลีย่นเปน็การปลกูขา้วเพือ่การคา้	ชาวนาจงึไมเ่กบ็ขา้วไวเ้พือ่

บรโิภคหรอืเกบ็ขา้วเปลอืกบางสว่นไวท้ำาพนัธุอ์ยา่งในอดตี	เมือ่เกบ็

เกี่ยวเสร็จก็จะขายทันที	เพราะต้องรีบนำาเงินไปชำาระหนี้ค่าปุ๋ย	ยา

ฆา่แมลง	และคา่เมลด็พนัธุ	์	บา้งกไ็มม่แีรงงานหรอืไมม่พีืน้ทีส่ำาหรบั

ตากขา้ว	ทำาใหต้อ้งขายขา้วใหพ้อ่คา้ในราคาตำา่กวา่ทีค่วรไดร้บั	เลา้

ขา้วจงึมคีวามจำาเปน็ตอ่ชวีติชาวนานอ้ยลง	ซึง่ถา้หากชาวนาเกบ็ขา้ว

ไว้ในเล้าอีกช่วงเวลาหนึ่ง	 	 เพื่อให้ความชื้นลดลง	หรือเก็บรักษาไว้		

เพื่อรอให้ราคาข้าวในตลาดสูงขึ้นแล้วจึงขาย	จะทำาให้มีรายได้มาก

ขึ้นกว่าเดิม	

	 จากการสำารวจพบว่าปัจจัยสำาคัญในการเลือกใช้วัสดุ

ก่อสร้างเล้าข้าวของชาวชนบทคือราคาถูก	 หาวัสดุได้ง่าย	 และ

ก่อสร้างได้รวดเร็วด้วยกำาลังคนที่มีในท้องถิ่น	 ทำาให้เล้าข้าวที่สร้าง

ขึ้นใหม่ใช้เหล็กเคลือบสังกะสีเป็นวัสดุหลัก	แต่การเก็บรักษาเมล็ด

ข้าวที่ดีนั้น	 ต้องเก็บไว้ภายในเล้าข้าวที่มีสภาพความชื้นสัมพัทธ์ไม่

ภาพที่ 14 ฝาไม้ไผ่ฉาบด้วยดินเปี๋ยแบบต่างๆที่สำารวจพบในภาคอีสาน ซึ่งสามารถรักษาไม้ไผ่คงทนอยู่ได้หลายสิบปี

เกิน	70	%	และอุณหภูมิ15-	30	องศาเซลเซียส	ซึ่งในภาคอีสาน

มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อน-ชื้น	(ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ	75%	

และอุณหภูมิมากว่า	 32	 องศาเซลเซียส)	 ทำาให้บางส่วนของเมล็ด

ขา้วเกดิความเสยีหายระหวา่งการเกบ็รกัษาไวใ้นเลา้	โดยมอีตัราการ	

สญูเสยีโดยเฉลีย่ประมาณ	11%	(อรรควฒุ	ิทศันส์องชัน้,	2526)	ซึง่

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติ	ของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเล้าข้าวในภาค

อสีานทัง้หมด	พบวา่เหลก็เคลอืบสงักะส	ีเปน็วสัดทุีม่คีา่สมัประสทิธิ์

การนำาความรอ้นสงูกวา่วสัดอุืน่	ซึง่ทำาใหอ้ณุหภมูอิากาศภายในเลา้

ขา้วสงูมาก	จนเปน็ผลใหเ้มลด็ขา้วเหลอืงและแตกหกังา่ยเมือ่นำาไปส	ี

สว่นวสัดทุีห่าไดง้า่ยตามธรรมชาตแิละราคาถกูอกีชนดิคอืไมไ้ผส่าน	

ก็ไม่สามารถป้องกันความชื้นได้ดีเท่ากับไม	้ ซึ่งมีราคาแพงมากใน

ปัจจุบัน	 ทำาให้มีชาวนาบางส่วนยังคงใช้ภูมิปัญญาเก่าแก่อย่างเช่น	

ผนงัไมไ้ผส่านฉาบดว้ยดนิเปีย๋	เพราะ	ราคาถกูและสามารถกอ่สรา้ง

ได้ง่ายด้วยแรงงานในครัวเรือน	

	 ในภาคอสีานมเีลา้ขา้วถกูใชง้านประมาณรอ้ยละ	70	จาก

จำานวนทัง้หมด	1,698,163	แหง่	(ศภุชยั	ซือ่ตรง.	2548)	ซึง่เลา้ขา้วที่

ไมไ่ดใ้ชง้านชาวบา้นมคีวามเชือ่วา่ไมค่วรรือ้เอาไมไ้ปใชท้ำาบา้นเรอืน	
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จึงมักจะดัดแปลงเป็นคอกสัตว์	บ้างก็ใช้เป็นที่เก็บของ	บางส่วนได้

ถูกทิ้งร้าง	 ให้ทรุดโทรมและค่อยๆ	ลดความสำาคัญลงไป	 เล้าข้าวที่

ไม่ได้ใช้จำานวนมากกว่าห้าแสนแห่งทั่วทั้งภาคอีสาน	 ล้วนแต่มีเป็น

สถาปตัยกรรมทีม่คีณุคา่	และสามารถนำากลบัมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์

ไดอ้กีครัง้	ถา้มกีารศกึษาและพฒันาเลา้ขา้วเหลา่นีอ้ยา่งจรงิจงั	ดว้ย

การผสมผสานเทคโนโลยีทางการเกษตร	สถาปัตยกรรม	วิศวกรรม	

ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ากับภูมิปัญญา

แบบดั้งเดิมของท้องถิ่น	 ให้เกิดเป็นเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่นำาไปใช้	

ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน	 พอพียงและสามารถตอบสนองความ

ต้องการของชาวนาในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างตรงจุด	
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