
เก็บรวงข้ำวท่ีสมบูรณ์	 ลักษณะตรงตำม 
สำยพนัธุ	์เพือ่เกบ็ไว้ท�ำเมลด็พนัธุต่์อไปได้
	 แกระมีส ่ วนประกอบส� ำคัญ	 
3	ส่วน	คือ	(1)	กระดำนแกระ	ส่วนใหญ่ 
จะใช้ไม้ตีนเป็ดหรือไม้แค	 เพรำะไม	้ 
2	ชนิดนี้มีน�้ำหนักเบำ	ไม้แคทนทำนกว่ำ 
แต่หำยำกกว่ำไม้ตีนเป็ด	 โดยจะท�ำเป็น
รูปสี่เหลี่ยมคำงหมู	 มีด้ำนยำวตอนบน

	 “แกระ”	 เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้เก็บข้าวของภาคใต้ที่แสดงถึง

ภูมิปัญญาของชาวบ้าน	 ประดิษฐ์ขึ้นอย่างเรียบง่าย	 แต่มีคุณค่า	 และสะดวก 

ต่อการใช้งาน	 เนื่องจากคนในภาคใต้จะถือว่าข้าวเป็นสิ่งที่มีบุญแก่ทุกสรรพชีวิต	

ดังนั้น	 ในการเก็บเก่ียวข้าวจะต้องท�าอย่างประณีตไม่ควรมีเมล็ดข้าวตกหล่น 

เสียหายในท้องนา	 และการใช้แกระยังช่วยให้ชาวนาสามารถเลือกรวงข้าวสุก 

แยกออกจากรวงไม่สุกได้	 รอให้สุกเต็มที่ก่อนถึงจะมาเก็บเก่ียวต่อไป	 และ 

การเก็บข้าวทีละรวงสามารถน�าเอามาผูกมัดรวมกันเป็น	 "เลียง"	 ที่เรียกว่า	 

"เลียงข้าว"	เพื่อคัดเลือกข้าวทีละรวงเก็บไว้ปลูกท�าพันธุ์	และการใช้แกระสามารถ

เก็บข้าวในนาที่ต้นข้าวล้มไม่สามารถใช้รถเกี่ยวข้าวลงเกี่ยวได้

สืบทำอดภูมิปัญญา
ใช้ “แกระ” เก็บข้าว

	 ในอดีตเคยมีข้ำรำชกำรผู ้ใหญ่
ซ่ึงมีภูมิล�ำเนำเป็นคนภำคกลำง	 มำรับ
หน้ำท่ีปกครอง	 มณฑลนครศรีธรรมรำช	
ได้สั่งตีเคียว	 จ�ำนวน	 กว่ำ	 500	 เล่ม	 
เพื่อน�ำมำให้ชำวนำภำคใต้ใช้เกี่ยวข้ำว	
แทนกำรใช้แกระเก็บข้ำว	 แต่สมเด็จ 
กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ	 ทรำบเข้ำ
จึงสั่งห ้ำมด้วยเหตุผลทำงวัฒนธรรม	 

จึงท�ำให้มีแกระเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำถ่ิน
ในกำรท�ำนำสืบมำ
	 แกระใช้เป็นเครื่องมือท่ีประดิษฐ์
ขึ้นอย่ำงง่ำย	สะดวกในกำรใช้งำน	สำมำรถ
ใช้เก็บข้ำวได้ละเอียด	เม็ดข้ำวไม่ร่วงหล่น	
และเลือกเก็บรวงข้ำวสุกแยกออกจำกรวง
ไม่สุกได้	 ข้ำวท่ีเก็บได้น�ำมำมัดเป็นเลียง
จัดเก็บได้งำ่ยและเก็บได้นำน	 รวมทั้งเลือก

แกระเก็บข้าว

การผกูเลียงข้าว
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เรียบเรียง-ภำพ	:	ส�ำนักงำนเกษตร
อ�ำเภอตะโหมด	จังหวัดพัทลุง

ลดต้นทำุนเกษตร



ประมำณ	 5-6	 เซนติเมตร	 ตอนล่ำง
ประมำณ	8-9	เซนติเมตร	กว้ำงประมำณ	 
4	 เซนติเมตร	 ท�ำเป็นแผ่นหนำประมำณ
คร่ึงเซนติเมตร	 ส่วนล่ำงหนำกว่ำส่วนบน 
เล็กน้อย	 ส่วนบนใช้ส�ำหรับตอกฝังตำ
แกระให ้ตั้ งขนำนกับกระดำนแกระ	 
ส่วนล่ำงฝังติดอยู่กับด้ำม	 (2)	 ตำแกระ	
ท�ำด้วยเหล็กกล้ำซึ่งช่ำงท�ำแกระนิยม 
ใช ้ เหล็ กส� ำหรับท� ำ เลื่ อยที่ เรี ยกว ่ ำ	 
เหล็กคัดเลื่อย	 ท�ำเป็นคมคล้ำยมีด	 ยำว
ประมำณ	 5-6	 เซนติเมตร	 มีหูแหลมๆ	
2	 ข้ำง	 ส�ำหรับตอกติดกับกระดำนแกระ	
และ	 (3)	 หลอดแกระ	 หรือด้ำมแกระ	 
ท�ำจำกไม้ไผ่เรี้ย	 มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ประมำณ	 1	 เซนติเมตร	 ยำวประมำณ	 
9-10	 เซนติเมตร	 ท่ีก่ึงกลำงจะเจำะช่อง
ขนำดเท่ำควำมหนำของกระดำนแกระ	
ส�ำหรับฝังให้ติดกันแน่น
	 กำรเข้ำด้ำมแกระ	จะน�ำด้ำมแกระ
ที่เจำะช่องเท่ำกับควำมหนำของแกระ	 

มำใส่เข้ำกบักระดำนแกระในช่องทีเ่จำะไว้	 
โดยให้จุดกึ่งกลำงของฐำนกระดำนอยู ่
ตรงกลำงแนวรูของด้ำมแกระ	 ใช้เหล็ก
เจำะกระดำนแกระใส่ไม้ไผ่ท่ีเหลำเป็น 
เส้นเล็กๆ	 เข้ำไปในรูของไม้ไผ่เรี้ยเพ่ือ 
ร้อยให้กระดำนแกระติดแน่นติดอยู่กับ
ด้ำมแกระ	 เมื่อจะใช้เก็บข้ำวน�ำแกระ 
ใส ่เข ้ำในระหว ่ำงนิ้วกลำงกับนิ้วนำง	 
แล ้วใช ้ น้ิวชี้กับนิ้วโป ้งจับรวงข ้ำวมำ
ทำบกับคมแกระ	 จึงใช ้คมแกระตัดที ่
คอรวงข้ำวแต่ละรวงไปจนหมด	 ส่วนมือ 
อีกข้ำงหนึ่งใช้จับรวงข้ำวที่จับกับแกระ 
จนเต็มก�ำมือ	 จึงน�ำไปวำงไว้ในที่แห้ง	 
แล้วเก็บต่อไปจนกระทั่งเต็มอีกก�ำมือหนึ่ง	 
น�ำมำรวมกัน	 ตัดต้นข้ำวท่ีเก็บแล้วมำ 
ผูกรวงข้ำวให้แน่นท�ำเป็นฟ่อน	 ท่ีเรียกว่ำ	 
เลียงข้ำว	เพื่อน�ำไปเก็บไว้ในลอบข้ำวต่อไป
	 กำรเก็บข้ำวด้วยแกระพื้นที่	1	ไร่	
ใช้แรงงำนจ�ำนวน	 1	 คน	 จะใช้เวลำเก็บ	 
1	 สัปดำห ์	 ดังนั้น	 จึงได ้ มีประเพณี	
“ออกปำกเก็บข้ำว”	 หรือลงแขกเกี่ยวข้ำว	 
เพื่อช ่วยกันเก็บเก่ียวข ้ำวให้ทันเวลำ 
ก่อนที่ข้ำวจะได้รับควำมเสียหำย	 และ 
เป็นกลยุทธ์ในกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ 
ให้กับคนในชุมชนได้มีควำมเกื้อกูลกัน
	 เมื่อเร็วๆ	 นี้ที่โรงเรียนเทศบำล 
ตะโหมด	 อ�ำเภอตะโหมด	 จังหวัดพัทลุง
ได้มีกำรจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้ำวหรือ 

ที่เรียกในภำษำท้องถิ่นว่ำ	“กำรออกปำก
เก็บข้ำว”	มีนักเรียน	ผู้ปกครอง	ประชำชน
ในพื้นท่ีใกล้เคียงโรงเรียน	 และเจ้ำหน้ำที่
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ	 เข้ำร่วมกิจกรรม	 
ก่อนจะลงมือเก็บข้ำวจะมีพิธีแรกเก็บข้ำว	
ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมำต้ังแต่
โบรำณ	 โดยจะให้ผู้สูงอำยุที่เป็นที่เคำรพ
รักของคนในชุมชน	 เป็นผู้ท�ำพิธีท�ำพิธี	 
หลังจำกนั้นผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้ร่วมแรงกัน 
เก็บข้ำวกันอย่ำงสนุกสนำน	 หลังจำกได้
ข้ำวเปลือกแล้ว	 จะน�ำมำเก็บไว้ในยุ้งฉำง	 
ซึ่งในภำษำใต้เรียกว่ำ	 “ลอมข้ำว”	 และ
จึงทยอยน�ำไปสีเป็นข้ำวสำร	 ส่งขำย 
เ ป ็ นผ ลิตภัณฑ ์ ขอ งนั ก เรี ยน ใน ช่ื อ	 
“ข ้ำวทองค�ำ”	 จ�ำหน ่ำยกิโลกรัมละ	 
100	บำท	 รำยได้ทั้งหมดจะน�ำมำพัฒนำ
โรงเรียน

การหาบข้าวขึ้นจากนา

พิธีกรรมการแรกเก็บข้าว

ภาพกิจกรรมออกปากเก็บข้าว 
ของโรงเรียนเทศบาลตะโหมด
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เด็กทำี่นี่มีความคิดบวก เห็นทำุ่งนา เทำือกเขา ทำุกอย่าง 
มีคุณค่าต่อการด�รงชีวิต ซึ่งทำุ่งนาของต�บลตะโหมด

จะมีความพิเศษคือ เป็นผืนนาแรกทำี่รับนํ้าจากเทำือกเขาบรรทำัด  
แหล่งนํ้าสะอาดและแร่ธาตุสมบูรณ์

	 ด ้ วยจุ ด เด ่นของโรง เรี ยนที่ 
ตั้งอยู่กลำงทุ่งนำ	 ผู้บริหำรของโรงเรียน
จึงจัดกำรเรียนกำรสอนโดยน้อมน�ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 มำสร้ำง
กำรเรียนรู้สู่ควำมยั่งยืน	 และให้นักเรียน
ได้เรียนรู ้ด ้วยกำรปฏิบัติจริง	 เรียนรู  ้
วิถีชีวิตของชำวนำ	 โดยกำรให้เด็กนักเรียน	
และผูป้กครองได้ช่วยกนัท�ำนำด้วยตนเอง 
ในทุกๆ	 ขั้นตอน	 ผู ้ เรียนสำมำรถน�ำ 
สิ่งรอบตัวมำใช้ประโยชน์ในกำรเรียน 
ได้ทุกอย่ำง	ทั้งวิชำกำรและสภำพแวดล้อม
ที่เหมำะสม	 เด็กรู ้จักตัวตนของตนเอง	 
รู ้จักชุมชน	 จึงได้มีกำรจัดกิจกรรมกำร
ออกปำกเก็บข ้ำวขึ้น	 เด็กที่นี่ มีควำม 
คิดบวก	 เห็นทุ่งนำ	 เทือกเขำ	 ทุกอย่ำง 
มีคุณค ่ำต ่อกำรด�ำรงชี วิต	 ซ่ึงทุ ่ งนำ 
ของต�ำบลตะโหมดจะมีควำมพิเศษคือ	 
เป ็นผืนนำแรกที่รับน�้ำจำกเทือกเขำ 
บรรทัด	 แหล่งน�้ำสะอำดและแร ่ธำตุ
สมบูรณ์
	 นำยรุ่น	 ศรีทองแก้ว	 เกษตรกร
ชำวสวนยำง	 อ�ำเภอควนขนุน	 ยึดอำชีพ

ท�ำแกระเก็บข้ำวเป็นอำชีพเสริม	 โดย 
รับมรดกตกทอดมำจำกพ่อของภรรยำ	 
ซ่ึงท�ำมำตั้งแต่สมัยโบรำณและมีเพียง 
แห่งเดียวในภำคใต้	 ภำยใต้ตรำเคียวคู่	 
ในกำรผลิตจะใช้แรงงำนคนในครัวเรือน	 
3	คน	และจ้ำงแรงงำนนอกครัวเรือน	4	คน	 
ส่งขำยที่มหำวิทยำลัยทักษิณ	 ร้ำนค้ำ 
ทั่วไปในจังหวัดตรัง	 นครศรีธรรมรำช	
สงขลำและจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี	 รำคำ
ขำยส่งเล่มละ	 15	 บำท	 และขำยปลีก 
เล่มละ	 25	 -	 30	 บำท	 ในช่วงฤดูกำล 
เก็บเกี่ยวจะขำยดีมำก	จนต้องจ้ำงคนงำน
เข้ำมำเสริม
 “ผมยึดอำชีพผลิตแกระเก็บข้ำว
เป็นอำชีพเสริม	มำกว่ำ	40	ปี	ส่งขำยตั้งแต่
อันละ	2	บำท	ปัจจุบันผลิตน้อยประมำณ
ปีละ	10,000	อัน	เนื่องจำกปัจจุบันชำวนำ
ส่วนใหญ่หันมำนิยมใช้รถเกี่ยวข้ำวแทน
กันแล้ว	 และจ้ำงรถเกี่ยวข้ำวกันเพิ่มขึ้น
ทุกปี	 แต่ก็ยังมีชำวนำบำงรำยท่ียังใช้แกระ
เก็บข้ำวแบบดั้งเดิม	 ส่วนใหญ่จะเป็นข้ำว
ทีป่ลกูแซมในสวนยำงพำรำหรอืทีช่ำวบ้ำน 

เรียกว่ำข้ำวไร่	 หรือบำงรำยไม่ต้องกำร 
จ้ำงรถเกี่ยวข้ำวก็จะซื้อแกระมำเก็บข้ำว
แบบดั้งเดิม”	นำยรุ่นกล่ำว
 นายรุ่นยังได้บอกทิ้งท้ายว่า  

รู ้สึกเ สียดายอาชีพการท�าแกระ 

เกบ็ข้าว เพราะเป็นภมูปัิญญาท้องถิน่

แบบดั้งเดิม ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปี 

และเกรงว่าจะสูญหายไม่มีผู้สืบทอด 

เนื่องจากรุ ่นของตนคงจะเป็นรุ ่น

สุดท้าย เพราะคนรุ ่นใหม่ไม่ค่อย 

ให ้ความสนใจภูมิป ัญญาท้องถ่ิน

ดั้ ง เดิม จึงอยากฝากหน ่วยงาน 

ที่ เกี่ยวข้องและเยาวชนพัทลุงได ้

ร ่ วมกันสืบทอดอาชีพผลิตแกระ 

เก็บข้าว ส�าหรับผู้ท่ีสนใจส่ังซื้อแกระ

เก็บข้าวสามารถสั่งซื้อได้ที่นายรุ ่น 

ศรีทองแก้ว เลขที่ 91 หมู่ที่ 4 ต�าบล

แพรกหา อ�าเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุง โทรศัพท์ 074 622 140 หรือ 

08 7382 5718 n

ภาพกิจกรรมออกปากเก็บข้าว 
ของโรงเรียนเทศบาลตะโหมด
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