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ตอน... ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีไทยอีก

อย่างหน่ึงของชาวนาไทย ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากใน

สภาพปัจจุบัน ในอดีต เม่ือถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว คน

ในหมู่บ้านก็จะบอกกล่าวกัน วันน้ีจะมีการเกี่ยวข้าว

ที่นาของใคร จากน้ันก็ค่อยๆทยอยวนเวียนกันไป

เกี่ยวข้าว บ้านไหนที่เป็นเจ้าบ้านก็จะมีหน้าที่หุงหา

อาหาร เตรียมส้ารับกับข้าวและน้้าท่าไว้รอ คนที่

เป็นเจ้าของนาเองแทบจะไม่ได้จับเคียวเกี่ยวข้าวเลย

ด้วยซ้้า น่ีคือค้าบอกเล่าของปู่ยาตายายในอดีต
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ปัจจุบันกิจกรรมเหล่าน้ียังพอมีให้เห็นอยู่บ้าง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อถึงฤดูเก่ียวข้าว 

จะมีการบอกกล่าวลูกหลาน ญาติสนิทมิตร

สหายให้มาช่วยกันเก่ียวข้าว ลูกหลานที่ท้างาน

ต่างถ่ิน ก็จะพากันลางานกลับบ้าน เพื่อมาช่วย

ครอบครัวเก่ียวข้าว อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพ

เศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ้านวย การลางานหลายวัน

อาจส่งผลกระทบต่อนายจ้าง และสุดท้ายก็

ส่งผลกระทบต่อแรงงานเอง อาจท้าให้ถูกเลิก

จ้างได้ ดังน้ันการกลับไปช่วยครอบครัวเก่ียว

ข้าวจึงเห็นได้น้อยมากในปัจจุบัน

นอกจากน้ันสังคมปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น 

มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งข้าราชการ งาน

ประจ้า รับจ้างทั่วไป แต่ละครอบครัวมีภาระหน้าที่ต้อง

รับผิดชอบแตกต่างกันไป ดัง น้ันทุกคนจะต้องให้

ความส้าคัญกับอาชีพซึ่งจะน้ามาซึ่งรายได้หลักของ

ตนเอง การช่วยเหลือในเรื่องเวลาก็จะกลายเป็นเรื่องยาก 

ชาวนาสมัยใหม่เองก็ไม่อยากยุ่งยาก จึงเกิดเป็นค้าที่ว่า 

“จ้างเอาดีกว่า” ท้าให้ประเพณีอันงดงามของไทยค่อยๆ

เลือนหายไป

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

เล็งเห็นว่า ประเพณีลงแขกเก่ียวข้าวของไทยซึ่ง

เป็นประเพณีที่งดงาม ควรที่จะมีการอนุรักษ์

เอาไว้เพื่อถ่ายทอดวิถีอันดีงามเหล่าน้ีไปสู่ลูก

หลายในภายหน้า จึงได้จัดโครงการกิจกรรมวัน

เก็บเก่ียวข้าวข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ 

สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา

ทุกคณะ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 

ภาพบน: งานวันเกี่ยวข้าวคณะ

เกษตรฯ ในวันที่ 24 พ.ย. 2562

ภาพล่าง: การเตรียมเล้ียงน้้าท่าแก่

ผู้ที่มาลงแขกเกี่ยวข้าวจากเจ้าบ้าน
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ประเพณีตามราชบัณฑิตยสภา คือ สิ่งที่

นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเป็น

แบบแผน “การลงแขกเก่ียวข้าว” เป็นหน่ึงใน

การประพฤติปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจน

กลายเป็นประเพณีไทยที่มีความงดงามและ

แข็งแรง งดงามในเรื่องของน้้าใจไมตรี 

ความเอื้ออาธร แข็งแรงในความรักและ

ความสามัคคี ประเพณีการช่วยเหลือเก้ือกูล

กันของชาวบ้าน ภาษาทางภาคกลาง

เรียกว่า “ลงแขก” ภาษาอีสาน จะเรียกว่า 

“เอาแฮง” ภาษาเหนือเรียกว่า “เอามื้อ”  

ส่วนภาษาใต้เรียกว่า “ออกปาก”

ข้าวระยะพลับพลึง คือ ข้าวที่มีอายุ 30 วัน หลังจาก

ออกดอก หรือเมล็ดมีการเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลือง

ทองประมาณ 80% ของรวง  ซึ่งข้าวในระยะน้ีเป็นข้าวที่มี

น้้าหนักดี เมื่อสีแล้วจะได้ข้าวเมล็ดสวย ได้ข้าวเต็มเมล็ด 

หากเก็บเก่ียวก่อนระยะน้ี จะได้น้้าหนักเมล็ดดีก็จริงแต่

ความชื้นสูง เมื่อน้าไปสีจะได้ข้าวที่มีสีขุ่น ผู้รับซื้อจะกด

ราคาข้าวให้ถูกกดลง แต่หากเก็บเก่ียวหลังจากระยะน้ี 

เมล็ดจะร่วงง่าย มีความกรอบ เมื่อน้าไปขัดสี เมล็ดจะแตก 

ราคาข้าวก็จะถูกลงเช่นเดียวกัน ดังน้ันชาวนาจึงต้องหมั่น

สังเกตและจดบันทึกข้อมูลการออกดอกของข้าว รวมทั้ง

สามารถประเมินความสุกแก่ของข้าวในนาได้ เพื่อให้ได้ข้าว

ที่มีคุณภาพดี และราคาสูง

ภาพ: ข้าวระยะพลับพลึง 

(ที่มา: www.topica.com)

เม่ือเมล็ดข้าวมีสีเหลือง หรือที่เรียกว่า ข้าวระยะพลับพลึง 

แสดงให้เห็นว่าถึงช่วงระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวแล้ว 
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ส้าหรับเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้ในการเก็บเก่ียวข้าวของภาคใต้ 

คือ “แกะ” ซ่ึงใช้เก็บเก่ียวข้าวทีละรวง ถ้าหากต้นข้าวมีล้า

ต้นสูงมากก่อนการเก่ียวจะมีการข่มข้าวหรือผลักต้นข้าวให้

ล้มและอยู่ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้คอรวงอยู่ในระดับ

เดียวกันเช่นเดียวกับภาคอ่ืนๆ

รวงข้าวท่ีเก่ียวแล้วจะเอาวางผ่ึงแดดให้แห้งประมาณ 4-

7 วัน แล้วจึงท้าการมัดข้าว จากนั้นจะใช้ไม้หาบข้าวเพื่อ

น้ามาท่ีกองลานนวดข้าวส้าหรับรอนวดข้าวต่อไป

วิธีเก่ียวข้าว

ให้ถือเคียวด้วยมือข้างที่ถนัด แล้วใช้เคียวเกี่ยวตวัดกอ

ต้นข้าว ส่วนอีกมือหน่ึงรวบต้นข้าวไว้ แล้วใช้เคียวเกี่ยวล้า

ต้นทั้งกอ โดยทั่วไปจะเกี่ยวให้มีความยาวของต้นข้าวห่าง

จากรวงข้าวในระยะท่ีพอเหมาะท่ีจะน้าไปฟาดข้าวได้สะดวก 

หรือให้มีความยาวของต้นข้าวพอที่จะน้าไปใช้ประโยชน์

อย่างอื่นได้ เช่น ใช้คลุมแปลงปลูกพืชผักชนิดอื่น เป็นต้น
การสาธิตการเกี่ยวขา้วจาก คุณแม่
เพ็ญจิต แสงสว่าง ปราชญ์ชาวบ้าน

การเกี่ยวข้าว

ลงแขกเกี่ยวข้าว

การน าข้าวออกจากแปลงเพื่อ
น าไปตาก

เค ร่ืองมือท่ีนิยมใช้ส้าหรับเก่ียวข้าวของชาวนาใน

ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคกลาง คือ “เคียว” ชาวนาจะ

เก่ียวข้าวด้วยการเรียงแถวเป็นหน้ากระดานไปตามแปลงนา 

ซ่ึงก่อนการเก่ียวข้าวจะเอาไม้ราวมานาบข้าวให้ล้มไปใน

ทิศทางเดียวกัน ถ้าเก่ียวตอนเช้าต้องนาบข้าวให้ล้มไปทาง

ทิศตะวันตก ถ้าเก่ียวตอนบ่ายต้องนาบข้าวไปทางทิศ

ตะวันออก เพื่อเวลาเก่ียวข้าวจะสามารถหลบแสงแดดได้
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"แกะ" เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ังเดิมทางภาคใต้ ซึ่งมี

มานานกว่า 100 ปี มีลักษณะเป็นใบมีดเล็กๆติดกับแผ่น

ไม้บางๆใช้เก็บข้าวที่ละรวงและน้าไปมัดเป็น เลียงข้าว 

การใช้แกะน้ัน ถือว่าเป็นการเก็บข้าวเพือ่

คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีข้าว

ปนได้อีกทางหน่ึง อีกทั้งทางภาคใต้มีฤดู

ฝนมากว่าฤดูอื่น การเก็บข้าวด้วยแกะ 

เป็นการควบคุมความช้ืนของรวงข้าวที่

จะต้องเก็บไว้ในยุ้งฉาง เพราะการท้านาใน

ภาคใต้ส่วนใหญ่ไม่ได้ท้านาเพื่อการค้าขาย 

ส่วนใหญ่จะ เ ป็นการท้านา เพื่ อกิ นใน

ครัวเรือน

วิธีการใช้แกะเก็บข้าว คือ เอาแกะใส่เข้าในระหว่างน้ิวกลางกับ

น้ิวนาง จะใช้มือขวาหรือมือซ้ายก็ได้ตามความถนัดของแต่ละคน ใช้

น้ิวช้ีกับน้ิวโป้งจับรวงข้าวเอามาทาบกับคมแกะ ใช้คมแกะตัดที่คอ

รวงข้าวแต่ละรวง ส่วนมืออีกข้างหน่ึงใช้จับรวงข้าวที่เก็บกับแกะจน

เต็มก้ามือ จากน้ันเอามารวมกัน ตัดต้นข้าวมาผูกรวงข้าวให้แน่น

ท้าเป็นเลียงข้าวเพื่อน้าไปเก็บไว้ในยุ้งข้าวต่อไป 

ภาพ: แกะ เคร่ืองมือเก่ียวข้าวของชาวนาภาคใต้ 

(ที่มา: เพจบางปะกง สายน้้าแห่งชีวิต)

ภาพ: ลักษณะการจับแกะที่

ถูกต้อง 

(ที่มา: เพจบางปะกง 

สายน้้าแห่งชีวิต)

ภาพ: เลียงข้าว 

(ที่มา: https://www.hatyaifocus.com)
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6

เพลงเกี่ยวข้าว เป็นเพลงที่ร้องแก้กันเวลา

เกี่ยวข้าว เป็นเพลงพื้นบ้านทางภาคกลางของ

ประเทศไทย นิยมร้องในเวลาลงแขกเกี่ยวข้าว

หรือเสร็จจากการท้างาน เพื่อความสนุกสนาน 

ผ่อนคลาย หลังเหน่ือยล้าระหว่างการท้างาน 

มักร้องเน้ือหาเกี่ยวกับการท้านาและการเกี้ยวพา

ราสี ไม่มีดนตรีประกอบ ใช้เพียงการตบมือแทน

จังหวะ

สุดท้ายแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามเอาไว้ก็คือ

การสร้างความสามัคคี และการช่วยเหลือกนัของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ 

ขอบคุณงบสนับสนุนที่ท้าให้โครงการดีๆน้ีเกิดข้ึนมา

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ภาพ: “เทพีเกี่ยวข้าว” การแสดงของนักศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ภาพ: การร้องเพลงของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ 



คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Website: http://agri.rmutto.ac.th/

Facebook: https://www.facebook.com/AGRI.RMUTTO/

โทร. 089-2454388

กองบรรณาธิการ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแนะแนว ประชาสัมพันธ์และกิจการพืเศษ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาประมง

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

หัวหน้าส านักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ผศ.ดร.รัตติกาล เสนน้อย

ดร.สุพรรษา ชินวรณ์

อ.ภาณุ เอ่ียมต่อม

นายชูชัย เช่ียวชาญ
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