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คาํนํา 
 

ประมวลสารสนเทศพร้อมใช ้เร่ือง “หตัถกรรมจกัสานจากกระจูด (Wicker handmade from krachut)” 

ฉบบัน้ี สํานักหอสมุดและศูนยส์ารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ไดจ้ดัทาํข้ึน

ภายใตโ้ครงการพฒันาห้องสมุดดิจิทลัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

เผยแพร่ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้น้ีให้ผูใ้ช้ไดเ้ขา้ถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบท่ี

เข้าใจได้ง่ายและสะดวกพร้อมใช้ เอกสารประมวลพร้อมใช้ฉบบัน้ีให้ความรู้เก่ียวกับประวติัของกระจูด       

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักระจูด แหล่งผลิตกระจูดท่ีสําคญัในประเทศไทย การใช้ประโยชน์จากกระจูด ขั้นตอน  

การผลิตหัตถกรรมจกัสานจากกระจูด มาตรฐานหัตถกรรมจกัสานจากกระจูด รูปแบบหัตถกรรมจกัสานจาก

กระจูด และสถานการณ์หตัถกรรมจกัสานจากกระจูดในประเทศไทย  

 

คณะผูจ้ ัดทาํหวงัว่า ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้ท่ีสนใจศึกษา    

คน้ควา้เก่ียวกบัหตัถกรรมจกัสานจากกระจูด (Wicker handmade from krachut) โดยเอกสารฉบบัเต็มท่ีใชใ้น            

การเรียบเรียงประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบบัน้ีไดร้วบรวม จดัเก็บ และให้บริการ ณ บริเวณห้องอ่านชั้น 1 

และสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ http://siweb.dss.go.th/repack/repack_list.asp  
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หัตถกรรมจักสานจากกระจูด 

(Wicker handmade from krachut) 

 

บทคัดย่อ 

  กระจูดเป็นพืชตระกลูกกชนิดหน่ึง มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Lepironia articulata Domin จดัอยูใ่นวงศ ์

Cyperaceae สามารถเจริญเติบโตไดง่้าย และแพร่พนัธ์ุไดร้วดเร็ว ชอบข้ึนในบริเวณนํ้ าขงัตามริมทะเลสาบท่ีเป็น

ดินโคลน และมีความเป็นกรดสูง เรียกวา่ “พรุ” พบมากทางภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกของประเทศไทย ไดแ้ก่ 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พทัลุง นราธิวาส นครศรีธรรมราช และระยอง กระจูดสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้

หลากหลาย โดยนิยมนําต้นกระจูดมาตากแห้งเพื่อใช้จกัสานเป็นเส่ือ และผลิตภณัฑ์ชนิดต่างๆ สําหรับใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั ซ่ึงนบัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ปัจจุบนักรมวิทยาศาสตร์

บริการ ไดด้าํเนินการส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑจ์ากกระจูดอยา่งต่อเน่ือง โดยจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการหลาย

หลกัสูตร เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ สามารถยกระดบัเป็นสินคา้ OTOP และเปล่ียนรูปแบบการผลิตเพื่อ

ใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนมาเป็นการผลิตเพื่อจาํหน่ายเป็นสินคา้มากข้ึน ทาํให้สามารถสร้างรายไดเ้ป็นจาํนวน

มากใหก้บัชุมชน และขยายโอกาสทางการตลาดใหก้บัสินคา้ OTOP ของประเทศอีกดว้ย 

 

คําสําคัญ : กระจูด; หตัถกรรมจกัสาน; กก 

Keywords : Lepironia articulata Domin; Wicker handmade; Sedge 
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หัตถกรรมจักสานจากกระจูด 

(Wicker handmade from krachut) 

 

1. บทนํา 

  กระจูดเป็นพืชล้มลุกชนิดหน่ึง มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Lepironia articulata Domin จดัอยู่ในวงศ ์

Cyperaceae สามารถเจริญเติบโตไดง่้าย และแพร่พนัธ์ุไดร้วดเร็ว ชอบข้ึนเป็นกลุ่มใหญ่ในแหล่งนํ้ าธรรมชาติ 

หรือในระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มนํ้ า หรือบริเวณท่ีมีนํ้ าขังตลอดทั้ งปี มักกระจายพนัธ์ุอยู่ในทวีปเอเชียบริเวณ

คาบสมุทรอินโดจีน เช่น ประเทศเวียดนาม กมัพูชา ไทย ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาะบอร์เนียว เกาะสุมาตรา 

เป็นตน้ สําหรับประเทศไทยพบมากทางภาตใตแ้ละภาคตะวนัออก ได้แก่ จงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี พทัลุง 

นราธิวาส นครศรีธรรมราช และระยอง แต่เดิมไม่มีการปลูกกระจูด เพราะส่วนมากจะนาํกระจูดจากแหล่ง

ธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ โดยในบางพื้นท่ีประสบปัญหาดา้นการขนส่งและระยะทาง ต่อมาบางหมู่บา้นไดริ้เร่ิม

นาํตน้กระจูดมาปลูกในพื้นท่ีใกลห้มู่บา้นของตน เรียกว่า การทาํนากระจูด (กรมส่งเสริมการเกษตร, มปป.)     

ตน้กระจูดมี 2 ชนิด คือ ตน้กระจูดใหญ่ และตน้กระจูดหนู ซ่ึงเกษตรกรนิยมนาํตน้กระจูดใหญ่มาใชป้ระโยชน์

มากกว่าตน้กระจูดหนู เน่ืองจากมีขนาดลาํตน้กลมโต และมีความเหนียว (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สํานัก

พฒันาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม, 2548) กระจูดสามารถนาํมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย 

โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในภาคใตท่ี้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลาหลายสิบปี คือ 

การจกัสานกระจูดเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ เพื่อใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั เช่น เส่ือ ใบเรือ เชือกผกูมดั กระสอบ

บรรจุอาหาร สินคา้ เป็นตน้ โดยรูปแบบของผลิตภณัฑ์ในแต่ละจงัหวดัจะมีลกัษณะเด่นแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบั

ชนิดของวตัถุดิบ ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ค่านิยม และวตัถุประสงค์การใช้สอย  หัตถกรรมจกัสานจาก

กระจูดจึงมีคุณค่าทางวฒันธรรม และเป็นอาชีพท่ีสาํคญัของคนในภาคใต ้

ปัจจุบนัหัตถกรรมจกัสานจากกระจูดได้รับการส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์ในรูปแบบต่างๆ อย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ท่ีไดมี้คุณภาพดี สวยงาม ทนัสมยั ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ และสามารถช่วย

เพิ่มมลูค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์เช่น เส่ือ กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง ตะกร้า หมวก กระเชา้ กระบุง เป็นตน้ อีกทั้ง ยงัถูก

ยกระดบัเป็นสินคา้ OTOP ท่ีสาํคญัของชุมชน โดยมีการผลิตเพื่อจาํหน่ายเป็นสินคา้มากข้ึน ทาํให้สามารถสร้าง

รายไดใ้หค้รอบครัว ชุมชน และประเทศเพิ่มข้ึนดว้ย 
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2. ประวตัิของกระจูด  

กระจูดเป็นพืชจาํพวกกก (Sedge) ชนิดหน่ึง จดัอยู่ในสกุล Lepironia และวงศ์ Cyperaceae แต่ละ

ประเทศมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนั คือ ประเทศออสเตรเลีย เรียกวา่ Grey sedge และ Blue sedge ประเทศมาเลเซีย 

เรียกว่า Tube sedge มกัชอบข้ึนเป็นกลุ่มใหญ่ในแหล่งนํ้ าธรรมชาติ หรือในระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มนํ้ าตามแนว

ชายฝ่ัง บึงนํ้ าในแผ่นดิน และป่าบึง ทัว่โลกพบพืชท่ีจดัอยูใ่นสกุลน้ี 5 ชนิด (Species) กระจายพนัธ์ุอยู่ในทวีป

เอเชียบริเวณคาบสมุทรอินโดจีน เช่น เวียดนาม กัมพูชา ไทย ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาะบอร์เนียว          

เกาะสุมาตรา อินเดีย  ศรีลงักา ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตห้วนั ชายฝ่ังตะวนัออกของทวีปออสเตรเลีย 

ไมโครนีเซีย หมู่เกาะฟิจิ เกาะมาดากสัการ์ และเกาะนิวคาลิโดเนีย ในประเทศไทยพบเพียงชนิดเดียว คือ 

articulata หรือ กระจูด โดยมีการกระจายพนัธ์ุในพื้นท่ีภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก บริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ า 

หนองบึงนํ้าจืด ตามแนวบริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีมีสภาพป่าชายหาดเป็นแนวขวางกั้นระหวา่งแหล่งนํ้ าจืดและทะเล 

ระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มนํ้าท่ีกระจูดข้ึนจะมีสภาพนํ้าท่วมขงัตลอดปี ในภาคตะวนัออกพบกระจูดมากในพื้นท่ีชุ่มนํ้ า

ธรรมชาติในเขตพื้นท่ีอาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง ส่วนในภาคใตพ้บทุกจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีติดกบัชายฝ่ังทะเล และมี

สภาพเป็นหนองบึงนํ้ าจืดในเขตพื้นท่ีป่าชายหาดและป่าพรุ มกัข้ึนปะปนเป็นพืชพื้นล่างให้กบัหมู่ไมเ้สม็ดขาว 

ซ่ึงพบกระจูดมากท่ีสุดในจงัหวดันครศรีธรรมราช รองลงมา คือ จงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี พทัลุง นราธิวาส 

และพงังา จงัหวดัท่ีพบกระจูดนอ้ย ไดแ้ก่ จงัหวดัสงขลา ปัตตานี สตูล และภูเก็ต ส่วนจงัหวดัท่ีไม่พบกระจูดเลย 

ไดแ้ก่ จงัหวดัยะลา กระบ่ี ตรัง และระนอง (เปรมฤดี, 2556)      

ต้นกระจูดท่ีพบมีทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเกิดการปลูก สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ         

ตน้กระจูดใหญ่ และตน้กระจูดหนู ตน้กระจูดใหญ่จะนาํไปใชป้ระโยชน์ไดม้าก ส่วนตน้กระจูดหนูมีลาํตน้เล็ก

และสั้น มีความเหนียวนอ้ยกวา่ตน้กระจูดใหญ่ การปลูกตน้กระจูดตอ้งใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ปี ตน้ถึงจะโตได้

ขนาด สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้ คือ ลาํตน้ยาวไม่ตํ่ากว่า 1 เมตร เม่ือถอนไปแล้วหน่อก็จะแตกตน้ใหม่

ข้ึนมาแทนท่ีหมุนเวียนกนัไป ซ่ึงทางภาคใตนิ้ยมปลูกไวส้ําหรับใชส้านเส่ือภายในครอบครัว และจาํหน่ายเพิ่ม

รายได้นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลัก (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สํานักพฒันาอุตสาหกรรมใน

ครอบครัวและหตัถกรรม, 2548) 

3. ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบักระจูด (กรมป่าไม ้สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไม ้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) ส่วนจดัการป่า

ชุมชน, 2553) 

 กระจูดเป็นพืชลม้ลุกชนิดหน่ึงท่ีมีอายหุลายปี สามารถเจริญเติบโตไดง้่าย และแพร่พนัธ์ุไดร้วดเร็ว ชอบ

ข้ึนในบริเวณนํ้าขงัตามริมทะเลสาบท่ีเป็นดินโคลน (ภาพท่ี 1) และมีความเป็นกรดสูง ซ่ึงเรียกวา่ “พรุ” พบมาก

ทางภาตใตแ้ละภาคตะวนัออกของประเทศไทย (กรมส่งเสริมการเกษตร, มปป.) กระจูดมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 

Lepironia articulata Domin (Chote, 1978) จดัอยูใ่นวงศ ์Cyperaceae มีช่ือทอ้งถ่ินวา่ กกกระจูด (ภาคกลาง)  กก 

(ระยอง) จูดหรือกระจูด (ภาตใต)้ กรือจุ (นราธิวาส) และวจุิ ๊(มลาย)ู  
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3.1 อนุกรมวธิานของกระจูด (กรมป่าไม ้สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม,้ 2560) 

 อาณาจกัร (Kingdom) : Plantae 

 ดิวชิัน่ (Division) : Magnoliophyta 

 ชั้น (Class)  : Liliopsida 

 อนัดบั (Order)  : Poales Small  

 วงศ ์(Family)  : Cyperaceae 

 สกุล (Genus)  : Lepironia 
 

3.2 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของกระจูด   

กระจูดมีลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

(1) ลาํตน้ (Culm) ลกัษณะลาํตน้คลา้ยทรงกระบอก กลม ผิวเรียบ ดา้นในกลวง มีผนงักั้นคัน่

ตามขวาง สีเขียวอ่อน มีขนาดตั้งแต่เท่ากา้นไมขี้ดไฟจนถึงแท่งดินสอดาํ สูงประมาณ 1-2 เมตร ลาํตน้แข็งเป็น

กลุ่มแน่นตามแนวของเหงา้ มีขนาด 10-20 x 0.2-0.7 เซนติเมตร เหงา้มีเกล็ดสีนํ้ าตาลอมเทาท่ีดา้นปลายเล็กนอ้ย 

(ภาพท่ี 2A) 

  (2) ใบ (Leave) ใบของกระจูดลดรูปไป แต่มีกาบใบแผอ่อกมา กาบบนสุดยาวประมาณ 12-26 

เซนติเมตร ปลายตดัเฉียง (Obliquely truncate) ส่วนใบประดบัมีลกัษณะเป็นรูปล่ิมแคบคล้ายทรงกระบอก   

ปลายแหลม มีความยาวประมาณ 2.2-6 เซนติเมตร (ภาพท่ี 2B) 

 

 

 

(ท่ีมา : กรมป่าไม ้สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 11 (สุราษฎร์ธานี) ส่วนจดัการป่าชุมชน, 2553) 

ภาพท่ี 1 แสดงลกัษณะนิเวศวิทยาของแหล่งนํ้าท่ีเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของตน้กระจูด 
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  (3) ดอก (Flower) เป็นช่อดอก ประกอบด้วยช่อเชิงลด (Spike) จาํนวน 1 ช่อ มีลกัษณะ        

เป็นรูปทรงรี หรือรูปขอบขนานคลา้ยทรงกระบอก มีขนาด 10-35 x 3-7 มิลลิเมตร สีเขียวถึงสีนํ้ าตาลกาแฟ           

หรือสีนํ้ าตาลออกม่วง กาบประดบั (Spicoid bracts) มีลกัษณะเป็นรูปไข่ หรือรูปทรงกลมแกมไข่ มีขนาด       

3.2-6.7 x 3-6.2 มิลลิเมตร ปลายมนและมกัโคง้ลงเล็กนอ้ย เม่ือแก่เต็มท่ีจะร่วงง่าย กลุ่มดอกยอ่ย (Spicoids) พอๆ 

กบักาบประดบั ส่วนกลีบประดบั (Floral bracts) มีไดถึ้ง 15 กลีบ นอ้ยท่ีสุดมี 2 กลีบ มีลกัษณะเป็นรูปหอก    

แกมแถบ มีความยาว 4-6 มิลลิเมตร สันของกลีบเป็นขนครุย (ภาพท่ี 3) 

  (4) ผล (Fruit) มีลกัษณะเป็นรูปไข่ ผลนูน 2 ดา้น มีขนาด 3-4 x 2-2.8 มิลลิเมตร (ไม่นบัจงอยท่ี

ยาว 0.5 มิลลิเมตร) ผลแข็งมีสีนํ้ าตาล ผิวเรียบตึง เป็นแนวเส้นตามยาวไม่ชดั มกัมีหนามละเอียดท่ีส่วนปลาย  

ของผล   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A 
 

B 
 

(ท่ีมา : http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=กระจูด&typeword=group) 

 ภาพท่ี 2 ลกัษณะลาํตน้ (A) และใบของกระจูด (B)  

 

(ท่ีมา : http://www.dnp.go.th/botany/detail. 

aspx?words=กระจูด&typeword=group) 

ภาพท่ี 3 ลกัษณะดอกกระจูด   

 

(ท่ีมา : file:///C:/Users/SI4-22/Downloads/ 

Hudagumjaksangrajood_CS11.pdf) 
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 3.3 การขยายพนัธ์ุของกระจูด 

  กระจูดมีเหงา้ใตดิ้น สามารถขยายพนัธ์ุไดโ้ดยการแยกกอ หรือแยกหน่อ เม่ือถอนกระจูดตน้เก่า

ไปแลว้ท่ีเหลือจะแตกหน่อ และเจริญเติบโตเป็นลาํตน้ใหม่ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ลาํตน้จะโตเต็มท่ี มี

ความยาวไม่ตํ่ากวา่ 1 เมตร ซ่ึงสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
 

 3.4 การปลูกกระจูด 

  พื้นท่ีท่ีจะปลูกกระจูดตอ้งมีนํ้าขงัตลอดปี หรือแหง้สัก 2-3 เดือน การปลูกหรือการทาํนากระจูด

มีวธีิการคลา้ยกบัการทาํนาขา้ว (นาดาํ) (ภาพท่ี 4) คือ ก่อนปลูกจะตอ้งตกแต่งพื้นท่ีให้เรียบ แต่ไม่ตอ้งยกคนันา 

เพียงทาํเขตใหม้องเห็นเป็นสัดส่วนก็พอ โดยวธีิการปลูกกระจูดมี 2 วธีิ  (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สํานกัพฒันา

อุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรม, 2548) คือ 

  (1) การเตรียมพื้นท่ีสําหรับปลูกกระจูด ควรมีนํ้ าขงัสูงประมาณ 70-80 เซนติเมตร และควร

ทาํลายวชัพืชอ่ืนๆ ออกให้หมด จากนั้นถอนตน้กระจูดท่ีมีอยูเ่ป็นกอๆ มดัรวมกนัประมาณ 4-5 ตน้ แลว้ปักดาํ 

ฝังลึกลงไปในดิน ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อไม่ใหต้น้กระจูดหลุดลอยข้ึนมาเหนือนํ้ า ระยะห่างระหวา่งกอ

ประมาณ 18 น้ิว บางคร้ังอาจมีการใส่ปุ๋ยเพื่อให้กระจูดสามารถเจริญงอกงามไดเ้ร็วข้ึน ซ่ึงใชปุ๋้ยประมาณไร่ละ 

5-10 กระสอบ (กระสอบหน่ึงหนักประมาณ 50 กิโลกรัม) อายุของตน้ตั้งแต่เร่ิมปลูกจนกระทัง่ใช้งานได้

ประมาณ 2-3 ปี เม่ือถอนตน้กระจูดออกไปแลว้ก็จะแตกข้ึนใหม่ และยิ่งระยะเวลานานเขา้ตน้กระจูดก็จะแน่น

และขนาดตน้จะเล็กลงตามลาํดบั 

  (2) เม่ือเตรียมพื้นท่ีปลูกไวเ้รียบร้อยแลว้ ให้ถอนตน้กระจูดเป็นกาํๆ รวมกนัประมาณ 1 กาํมือ 

จากนั้นใชไ้มปั้กลงในดินท่ีเตรียมไว ้เป็นระยะห่างกนัประมาณ 0.5 เมตร นาํมดักระจูดดงักล่าวไปผกูติดกบัไมท่ี้

ปักไวอ้ยา่งหลวมๆ พอใหต้น้กระจูดขยบัข้ึนตามนํ้าข้ึน และเล่ือนลงตามนํ้าลงได ้ข้ึนอยูก่บัความมากนอ้ยของนํ้ า 

วธีิน้ีจะทาํใหต้น้กระจูดสามารถแตกแขนงอยา่งรวดเร็ว และสามารถถอนใชง้านไดภ้ายในเวลา 1 ปี แต่มีขอ้เสีย

คือ กอกระจูดจะหยัง่รากลงดินต้ืนๆ เม่ือถอนตน้มาใชม้กัจะติดข้ึนมาทั้งกอแทนท่ีจะข้ึนมาเป็นตน้ๆ ดงันั้นเวลา

ถอนตน้กระจูดจึงตอ้งระมดัระวงัโดยใช้เทา้เหยียบโคนตน้ไว ้และถอนได้คร้ังละไม่ก่ีตน้ ทาํให้เสียเวลาใน    

การถอนตน้มาใชง้าน 
 

 

 

 

 

 
 

 (ท่ีมา : http://www.manager.co.th/South/ 

ViewNews.aspx?NewsID=9530000082770) 

ภาพท่ี 4 การปลูกหรือการทาํนากระจูด 

(ท่ีมา : เรวตั และเจษฎา, 2548) 
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4. แหล่งผลติกระจูดทีสํ่าคัญในประเทศไทย 

 ตน้กระจูดมีแหล่งผลิตท่ีสาํคญัอยูท่างภาคใตข้องประเทศไทย แถบลุ่มทะเลสาบสงขลา คือ บริเวณทะเล

น้อย บริเวณพรุควนเคร็งในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช และริมฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทย คือ บริเวณจงัหวดั            

สุราษฎร์ธานี สงขลา และนราธิวาส แหล่งกระจูดในเขตพื้นท่ีท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีนาํมาปลูกทาํเป็น    

นากระจูด รวมพื้นท่ีทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ไร่ (เรวตั และเจษฎา, 2548) โดยแหล่งผลิตกระจูดท่ีสําคญัใน

ภาคใต ้คือ  

 (1) บา้นทอน ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส เป็นแหล่งท่ีมีกระจูดข้ึนเองตามธรรมชาติ

เป็นจาํนวนมาก พบวา่คนในชุมชนบา้นทอนสานเส่ือกนันอ้ยมาก เพราะส่วนใหญ่นิยมถอนตน้กระจูดไปขายยงั

ท่ีอ่ืน 

 (2) บา้นทะเลน้อย ตาํบลพนางตุง อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง เป็นแหล่งท่ีมีลักษณะท่ีลุ่มรอบๆ      

ริมทะเลสาบสงขลา พบวา่ มีการปลูกตน้กระจูดเป็นจาํนวนมาก คิดเป็นเน้ือท่ีประมาณ 1,000 ไร่ มีการสานเส่ือ

กนัมาก และทาํตลอดทั้งปี 

 (3) บา้นควนยาว บา้นควนใน ตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ลกัษณะพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่ม 

ทาํให้มีกระจูดข้ึนเป็นจาํนวนมากทั้งท่ีปลูกข้ึนและข้ึนเองโดยธรรมชาติ (ภาพท่ี 5A) คนในชุมชนนิยมสานเส่ือ

กันเกือบทุกครัวเรือน และทํากันตลอดทั้ งปี ทั้ งน้ี ยงัมีการประดิษฐ์ของใช้อ่ืนๆ เช่น ท่ีใส่ซองจดหมาย     

กระเป๋าถือ เส่ือสําหรับปูโต๊ะ เป็นต้น นอกจากอาํเภอชะอวดแล้วยงัพบแหล่งผลิตกระจูดท่ีอาํเภอหัวไทร     

อาํเภอเชียรใหญ่  ในจงัหวดันครศรีธรรมราชอีกดว้ย 

 (4) ตาํบลท่าสะท้อน อาํเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี นับเป็นแหล่งกระจูดท่ีสําคัญในจังหวดั           

สุราษฎร์ธานี (ภาพท่ี 5B) แต่คนในชุมชนสานเส่ือกนัน้อย มกัทาํกนัหลังฤดูเก็บเก่ียว ส่วนใหญ่จะถอนต้น

กระจูดนาํไปขายท่ีอ่ืนหรือมีผูม้ารับซ้ือถึงท่ี (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สํานกัพฒันาอุตสาหกรรมในครอบครัว

และหตัถกรรม, 2548)   

  

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : http://share.psu.ac.th/media/files/17130) (ท่ีมา : file:///C:/Users/SI4-22/Downloads/ 

Hudagumjaksangrajood_CS11.pdf) 

 ภาพท่ี 5 แหล่งผลิตกระจูดท่ีสาํคญัของประเทศไทยอยูใ่น                                        

จงัหวดันครศรีธรรมราช (A) และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี (B) 

A B 
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5. การใช้ประโยชน์จากกระจูด 

กระจูดสามารถนาํมาใช้ประโยชน์ไดห้ลากหลาย เช่น ในประเทศออสเตรเลียใช้แง่งเป็นอาหาร ปลูก

เป็นไมป้ระดบั ปลูกในพื้นท่ีชุ่มนํ้าเพื่อป้องกนัการกดัเซาะ ดูดซึมธาตุอาหารพืชและเป็นพืชกรองนํ้ าในแหล่งนํ้ า

ธรรมชาติ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนใชล้าํตน้จกัสานเส่ือและตะกร้า ส่วนในประเทศไทยมีการใชป้ระโยชน์

จากกระจูดตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงใชจ้กัสานเป็นเคร่ืองใชภ้ายในครัวเรือนเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั มี

การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยเฉพาะหตัถกรรมกระจูดในภาคใต ้(เปรมฤดี, 2556)         

ผูป้ระกอบการนิยมนาํตน้กระจูดมาตากแห้งเพื่อใช้ทอเส่ือและผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า 

เคร่ืองใชห้ลากหลายชนิด (ภาพท่ี 6) เม่ือถอนตน้กระจูดไปใชแ้ลว้จะแตกตน้ใหม่ข้ึนมาแทนท่ีหมุนเวียนกนัไป 

ทาํให้สามารถใช้ประโยชน์ไดต้ลอดทั้งปี (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สํานกัพฒันาอุตสาหกรรมในครอบครัว

และหตัถกรรม, 2548) โดยก่อนนาํกระจูดไปสานเส่ือหรือผลิตเป็นผลิตภณัฑ์จะตอ้งนาํไปผึ่งแดดให้แห้งสนิท 

แลว้ทุบให้แบนด้วยสากตาํขา้วหรือบดดว้ยลอ้ขนาดใหญ่ หากตอ้งการให้มีสีสันสามารถนาํไปยอ้มสีก่อนนาํ   

มาสาน ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์จกัสานจากกระจูดมีหลายรูปแบบ โดยทัว่ไปมกันาํลาํตน้กระจูดมาสานเส่ือปูรองนัง่ 

ท่ีเรียกกนัวา่ เส่ือกระจูด หรือสาดกระจูด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : http://culture.yru.ac.th/index.php/ 

การทาํเส่ือกระจูด) 

(ท่ีมา : https://soclaimon.wordpress.com/ 

2013/09/16/ทาํมาหากิน-จกัสานกระจูด/) 

 
ภาพท่ี 6 การนาํกระจูดมาผลิตเป็นผลิตภณัฑจ์กัสาน 

(ท่ีมา : https://7greens.tourismthailand.org/ 

th/green_attraction/detail/289) 

(ท่ีมา : http://www1.culture.go.th/subculture3/images/stories/ 

Artist/vudthanathumjungvud/surerdthanee/kajood.pdf) 
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หตัถกรรมจกัสานจากกระจูดนบัเป็นผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสําคญัประเภทหน่ึงของภาคใต ้

โดยได้รับการส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น ตะกร้า เส่ือ กระเช้า แจกัน 

กระบุง รองเทา้ หมวก เป็นตน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด และช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ใน

ทอ้งถ่ิน จนกลายเป็นสินคา้ OTOP ท่ีสาํคญัท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนอีกดว้ย  
 

6. ข้ันตอนการผลติหัตถกรรมจักสานจากกระจูด 

 หัตถกรรมจักสานจากกระจูดประกอบด้วยขั้นตอนการผลิต 4 ขั้นตอน (กรมป่าไม้ สํานักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม ้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) ส่วนจดัการป่าชุมชน, 2553) คือ  

 6.1 การเตรียมวตัถุดิบ เป็นการเตรียมตน้กระจูด โดยมีวธีิการเตรียมดงัน้ี 

  (1) การเก็บตน้กระจูด เลือกตน้กระจูดท่ีไม่แก่จดั และไม่อ่อนเกินไป ลาํตน้ยาว เพราะลาํตน้

ยาวสามารถนาํไปจกัสานไดป้ริมาณมากกวา่ลาํตน้สั้น เม่ือเลือกตน้กระจูดไดต้ามตอ้งการแลว้ ถอนกระจูดโดย

ใชมื้อทั้งสองขา้งโอบกระจูดเขา้หาตวัผูถ้อนแลว้ดึงข้ึนเร่ือยๆ ห้ามกระตุก เน่ืองจากจะทาํให้ลาํตน้ขาดและแตก

ง่าย ซ่ึงถอนตน้กระจูดจากกอคร้ังละ 2-3 ตน้ เลือกขนาดเท่าๆ กนัมากองรวมกนั จากนั้นนาํกระจูดท่ีถอนไดม้า

มดัเป็นกาํขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 20-30 เซนติเมตร (ภาพท่ี 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (2) การคลุกโคลนตน้กระจูด เม่ือมดัตน้กระจูดตามขนาดเป็นกาํแลว้ให้นาํไปคลุกกบันํ้ าโคลน

ขาวท่ีเตรียมไว ้(ภาพท่ี 8A) เพื่อทาํให้กระจูดมีสีขาวนวล เพิ่มความเหนียวให้กบัเส้นใย และทาํให้เส้นใยไม่   

แห้งกรอบ หรือบิดจนใช้การไม่ได ้ซ่ึงนํ้ าโคลนขาวไดม้าจากการนาํนํ้ ามาผสมกบัดินเหนียวขาว การผสมตอ้ง        

ไม่เหลวหรือขน้จนเกินไป ทดสอบโดยใชมื้อจุ่มลงไปใหน้ํ้าโคลนพอเกาะน้ิวมือ 

  (3) การนาํไปตากแดด นาํกระจูดท่ีคลุกนํ้ าโคลนขาวแล้วไปตากบนพื้นท่ีราบเรียบ โดยวาง

กระจายเรียงเส้น (ภาพท่ี 8B) เพื่อให้กระจูดแห้งทัว่ทั้ งลาํตน้ ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการตากประมาณ 2-3 แดด       

วิธีการสังเกตว่ากระจูดแห้งหรือไม่ คือ ดูจากกาบท่ีห่อตรงโคนตน้ ถ้ากาบแยกออกจากตน้กระจูดแสดงว่า          

ตน้กระจูดแหง้ดีแลว้ จากนั้นดึงกาบท่ีโคนออกใหห้มด 
 

(ท่ีมา : file:///C:/Users/SI4-22/Downloads/Hudagumjaksangrajood_CS11.pdf) 

ภาพท่ี 7 การเก็บและการคดัเลือกตน้กระจูด  
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(4) การคดัตน้กระจูด โดยแยกตน้ท่ีมีขนาดเล็ก และตน้ท่ีมีขนาดใหญ่ออกจากกนัเป็นมดัๆ 

  (5) การรีดกระจูด นําต้นกระจูดท่ีตากแห้งแล้วมัดเป็นกําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15-20 

เซนติเมตร มาวางบนพื้นราบ จากนั้นนาํลูกกล้ิงทบัจนกระจูดเรียบตามความตอ้งการ ซ่ึงการรีดกระจูดมีอยู ่2 วิธี 

คือ การใชเ้คร่ืองจกัรรีด และการใชลู้กกล้ิงรีด (ภาพท่ี 9) โดยลูกกล้ิงทาํจากวสัดุทรงกลมท่ีมีนํ้ าหนกัพอเหมาะ 

เช่น ท่อซีเมนต ์ท่อเหล็กกลม ขอ้แตกต่างระหวา่งเคร่ืองจกัรรีดกบัลูกกล้ิง คือ การใชลู้กกล้ิงรีดตน้กระจูดจะน่ิม

เหมือนตาํด้วยสาก จกัสานง่าย ส่วนการใช้เคร่ืองจกัรรีดตน้กระจูดจะแบนเรียบเหมือนกนั แต่ไม่น่ิม ทาํให ้     

จกัสานยาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : file:///C:/Users/SI4-22/Downloads/Hudagumjaksangrajood_CS11.pdf) 
 

ภาพท่ี 8 การคลุกโคลน (A) และการนาํตน้กระจูดไปตากแดด (B) 

A B 

ภาพท่ี 9 การรีดกระจูดดว้ยเคร่ืองจกัร (A) และการรีดกระจูดดว้ยลูกกลิ้ง (B) 
 

A 

(ท่ีมา : file:///C:/Users/SI4-22/Downloads/Hudagumjaksangrajood_CS11.pdf) 
 

B 
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  (6) การยอ้มสีกระจูด นาํกระจูดท่ีรีดแล้วมายอ้มสีเพื่อให้ได้สีตามต้องการ โดยแบ่งกระจูด

ออกเป็นมดั มดัละ 20-25 เส้น แลว้นาํสายยางมดัท่ีปลายกระจูดเพื่อไม่ให้เส้นกระจาย นาํกระจูดจุ่มในนํ้ าให้ชุ่ม 

จากนั้นเอาไปตม้ในถงันํ้ าสีท่ีตม้เดือดบนเตาไฟนาน 15-20 นาที เม่ือครบเวลาให้นาํกระจูดข้ึนมาลา้งสีส่วนเกิน

ออกดว้ยนํ้ าสะอาด แลว้จึงนาํไปตากท่ีราวเพื่อผึ่งลมให้แห้ง (ภาพท่ี 10) และนาํเส้นกระจูดท่ีแห้งมามดัรวมกนั

แลว้รีดอีกคร้ัง เพื่อให้เส้นใยน่ิมและเรียบ สีท่ีนิยมยอ้มกนัทัว่ไป ไดแ้ก่ สีม่วง สีแดง และสีเขียว (เรวตั และ

เจษฎา, 2548)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 6.2 การจักสานกระจูด มีขั้นตอนดงัน้ี  

  (1) นาํกระจูดท่ียอ้มสีและรีดแลว้มาวางเรียงให้ปลายกบัโคนตน้วางสลบักนั เน่ืองจากหากไม่

สลบัจะทาํใหผ้ลิตภณัฑเ์สียรูปทรงได ้

  (2) ผูจ้กัสานตอ้งวางเรียงกระจูดสีพื้น และสีอ่ืนๆ ตามท่ีคิดไว ้ลวดลายท่ีใชใ้นการจกัสานจะ  

บ่งบอกถึงภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน ซ่ึงลวดลายพื้นฐานโดยทัว่ไป เช่น ลายสอง ลายสาม ลายส่ี เป็นตน้ แต่ลายท่ี

นิยมมากท่ีสุดคือ ลายสอง 

  (3) สานกระจูดเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ไดแ้ก่ จกัสานเส่ือ ท่ีรองจาน เร่ิมตน้สานจากปลายดา้นใด

ดา้นหน่ึงไปจนสุดปลายอีกดา้นหน่ึง ส่วนจกัสานกระบุง กระเป๋า เร่ิมตน้สานจากก่ึงกลางของช้ินงาน เพื่อไม่ให้

ผลิตภณัฑเ์สียรูปทรง (ภาพท่ี 11) 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : file:///C:/Users/SI4-22/Downloads/Hudagumjaksangrajood_CS11.pdf) 
 

ภาพท่ี 10 การยอ้มสีกระจูด 
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6.3 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ หลงัจากจกัสานกระจูดเป็นผลิตภณัฑ์ชนิดต่างๆ แลว้ ให้นาํผลิตภณัฑ์มา

ตกแต่งก่อนนาํไปใช้งาน เช่น เส่ือ นาํมาเก็บริมและตดัหนวด กระเป๋าท่ีไม่สามารถนาํไปใช้งานได้ เรียกว่า 

กระเป๋าตวัดิบ นาํมาประกอบดว้ยโครงพลาสติก ใชก้ระดาษชนิดหนาทาดว้ยกาวลาเท็กซ์บุท่ีพื้นดา้นใน จากนั้น

ลงนํ้ ายาเคลือบเงาเพื่อเพิ่มความคงทนและความสวยงามของผลิตภณัฑ์ โดยอุปกรณ์ท่ีใชเ้พิ่มความคงทนและ

ความสวยงามใหก้บัผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ กระจูด กระดาษบาง-หนา กาวลาเท็กซ์ กาวเหลือง นํ้ ายาเคลือบเงา ดา้ย ผา้ 

ซิบ ห่วง สายหนงั กระดุม และโครงพลาสติก (ภาพท่ี 12) 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

6.4 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ผลิตภณัฑ์จกัสานจากกระจูดควรเก็บไวใ้นท่ีแห้ง และหมัน่นาํออกมาผึ่ง

แดดเป็นระยะๆ    

 

 

 

      

(ท่ีมา : file:///C:/Users/SI4-22/Downloads/Hudagumjaksangrajood_CS11.pdf) 
 

 
ภาพท่ี 11 การจกัสานกระจูดเป็นผลิตภณัฑช์นิดต่างๆ 

 

 

ภาพท่ี 12 การตกแต่งผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูด ดว้ยการทานํ้ายาเคลือบเงา (A)  

และการประกอบสายหนงั (B) 
 

 

A B 

(ท่ีมา : file:///C:/Users/SI4-22/Downloads/Hudagumjaksangrajood_CS11.pdf) 
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ทั้ ง น้ี  สามารถสรุปขั้ นตอนทั่วไปของการผลิตหัตถกรรมจักสานจากกระจูดได้ดังภาพท่ี 13   

(กระทรวงการคลงั คลินิกภาษี, 2556) 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํกระจูดท่ีไดม้าคลุกโคลน 

ตากแดด 1 วนั 

นาํไปรีดใหแ้บน 

รีดอีกคร้ังเพื่อใหเ้กิดความน่ิมนวล 

สานข้ึนรูปตามรูปแบบท่ีตอ้งการ 

ลงแลกเกอร์ตามช้ินงานท่ีตอ้งการ 

(ท่ีมา : กระทรวงการคลงั คลินิกภาษี, 2556) 

ภาพท่ี 13 ขั้นตอนทัว่ไปของการผลิตหตัถกรรมจกัสานจากกระจูด 
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7. มาตรฐานหัตถกรรมจักสานจากกระจูด (สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, 2559) 

 ผลิตภณัฑ์จากกระจูด หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการนํากระจูดมาทอ ถักสาน หรือประดิษฐ์เป็น

ผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป อาจแต่งสีหรือยอ้มสี เคลือบดว้ยสารเคลือบผิว ประกอบหรือตกแต่งดว้ยวสัดุอ่ืนเพื่อเพิ่ม

ความแข็งแรงหรือความสวยงาม เช่น โลหะ ไม ้ไมไ้ผ่ หวาย พลาสติก กระดาษแข็ง เชือก ผา้ เอ็น ด้ิน ลูกปัด   

ทาํเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น เส่ือ กระเป๋า ตะกร้า โดยมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ผลิตภณัฑ์จากกระจูด มาตรฐาน

เลขท่ี มผช. 53-2559 ไดก้าํหนดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑจ์ากกระจูดท่ีตอ้งการไวด้งัน้ี 

 (1) ลกัษณะทัว่ไป ตอ้งประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงท่ีเหมาะสมกบัการใช้งาน ไม่มีขอบคมและ

ปลายแหลม ยกเวน้กรณีท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของช้ินงาน ไม่มีรอยแตก ขาด บิด งอ รา หรือตาํหนิท่ีเกิดจาก    

การทําลายของแมลงปรากฏในช้ินงานให้เห็นเด่นชัด ยกเว้นรอยท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือเป็น

ลกัษณะเฉพาะของช้ินงาน ซ่ึงไม่มีผลเสียต่อการใชง้าน 

 (2) การประกอบ (ถา้มี) ตอ้งเรียบร้อย ประณีต สวยงาม ติดแน่น เหมาะสมกบัช้ินงาน ไม่มีกล่ินของ

สารเคมีและรอยเปรอะเป้ือนของสารท่ีใชย้ดึติดช้ินส่วนเขา้ดว้ยกนั 

 (3) การเยบ็ (ถา้มี)  

 ตอ้งเรียบร้อย ประณีต ฝีเขม็สมํ่าเสมอทั้งนอกและในตวัผลิตภณัฑ ์ริมตอ้งเรียบแน่น ไม่ยว้ย 

หรือหลุดลุ่ย 

 การบุดว้ยแผน่ฟองนํ้า (ถา้มี) ตอ้งมีผา้หุม้หรือปิดทบัและเยบ็ใหเ้รียบร้อย แน่น ไม่ยว้ยหรือ 

หลุดลุ่ย ฝีเขม็สมํ่าเสมอทั้งนอกและในตวัผลิตภณัฑ ์

 การเยบ็หุม้ริมผา้หรือกุน้ (ถา้มี) ตอ้งเรียบร้อย ประณีต ฝีเขม็สมํ่าเสมอทั้งนอกและในตวั 

ผลิตภณัฑ ์

 การติดกระดุมหรือซิป (ถา้มี) ตอ้งเรียบร้อย แน่น และไม่ยน่ กรณีเป็นโลหะตอ้งไม่มีสนิม 

ขอบคมและปลายแหลม 

 กรณีท่ีมีการซบัใน (ถา้มี) ตอ้งเยบ็เรียบร้อย แน่น ไม่หลุดลุ่ยง่าย สีผา้ซบัในตอ้งสีเดียวกนัหรือ 

ใกลเ้คียงกบัสีของผลิตภณัฑ ์ยกเวน้กรณีท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของช้ินงาน 

 (4) ลวดลาย (ถา้มี) ตอ้งประณีต เรียบร้อย สมํ่าเสมอ การต่อลวดลายตอ้งตรงตามลกัษณะของลวดลาย 

 (5) สี (ถา้มี) ตอ้งมีสีสมํ่าเสมอ ติดแน่น ไม่ด่าง หลุด ลอก หรือเปราะเป้ือน ยกเวน้กรณีท่ีเป็นลกัษณะ 

เฉพาะของช้ินงาน เม่ือจบัหรือสัมผสัแลว้สีตอ้งไม่ติดมือ 

 (6) การเก็บริม (ถา้มี) ตอ้งประณีต เรียบร้อย สวยงาม สมํ่าเสมอตลอดช้ินงาน 
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 (7) การประกอบหรือตกแต่งดว้ยวสัดุอ่ืน (ถา้มี) ตอ้งประณีต ติดแน่น สวยงาม กลมกลืน และเหมาะสม

กบัช้ินงาน รอยต่อตอ้งไม่แยกออกจากกนั ไม่มีกล่ินของสารเคมีและรอยเปราะเป้ือนของสารท่ีใชย้ึดติดช้ินส่วน

เขา้ดว้ยกนั ไม่มีขอบคมและปลายแหลม ยกเวน้กรณีท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของช้ินงานน กรณีใชว้สัดุประกอบ

หรือตกแต่งเป็นโลหะตอ้งไม่มีสนิม กรณีใช้วสัดุจากธรรมชาติตอ้งไม่มีรา หรือตาํหนิท่ีเกิดจากการทาํลายของ

แมลง กรณีใชพ้ลาสติกตอ้งไม่มีเส้ียน หรือครีบ 

 (8) การเคลือบผิว (ถา้มี) ตอ้งเรียบ สมํ่าเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ แตก หลุด หรือลอก และไม่ทาํให้

ช้ินงานขาดความสวยงาม 

 (9) การใชง้าน ตอ้งสามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 
 

8. รูปแบบหัตถกรรมจักสานจากกระจูด (เรวตั, 2554) 

 ผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูดเป็นหตัถกรรมพื้นบา้นท่ีคนในทอ้งถ่ินสร้างสรรคข้ึ์นเพื่อประโยชน์ใชส้อย

ในชีวิตประจาํวนั ตามสภาพสังคม วฒันธรรม และสภาพแวดล้อมของทอ้งถ่ิน รูปแบบของผลิตภณัฑ์ได้รับ   

การสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตลอดจนมีการพฒันาและคิดคน้ผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูดรูปแบบใหม่  เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั โดยรูปแบบของผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 8.1 ประเภทดั้งเดิม เป็นผลิตภณัฑท่ี์นิยมทาํกนัมาเป็นเวลาชา้นาน แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  

(1) เส่ือกระจูด หรือท่ีคนภาคใตเ้รียกวา่ “สาดจูด” ส่วนใหญ่นิยมสานลายมาตรฐาน คือ ลายขดั 

ลายสอง ลายสาม (ภาพท่ี 14) เพราะใชเ้วลาในการสานไม่นาน และเป็นท่ีนิยมของกลุ่มลูกคา้ สําหรับใชป้ระดบั

ตกแต่งบ้าน หรือใช้ปูลาดในหลายโอกาส เช่น ตากข้าวหรือส่ิงของอ่ืน งานประเพณีต่างๆ ในหลากหลาย

สถานท่ี ทั้งห้องนอน ห้องรับแขก และหนา้โรงมหรสพ รวมถึงอาจใชป้ระกอบทาํเป็นฝาบา้น หรือเพดานบา้น

ได ้ซ่ึงชาวบา้นทัว่ไปนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากมีความทนทาน คุม้ค่า และราคาถูก (ภาพท่ี 15A) ทั้งน้ี 

ในเวลาต่อมาได้มีการพฒันาลวดลายของเส่ือกระจูดเพิ่มข้ึน โดยพฒันามาจากลวดลายธรรมชาติ เช่น ตน้ไม ้

ใบไม ้ดอกไม ้และรูปสัตวต์่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 ลวดลายเส่ือกระจูดของชาวไทยมุสลิม มีลกัษณะเป็นลวดลายสวยงามสลบัซบัซอ้น 

ดดัแปลงมาจากลวดลายไทยในธรรมชาติ เอกลกัษณ์พิเศษคือ ช่างสานชาวไทยมุสลิมจะไม่สานรูปเหมือนจริง 

เช่น รูปคน หรือรูปสัตว ์เน่ืองจากขอ้หา้มตามคตินิยมของศาสนาอิสลาม ลวดลายจึงเป็นสัญลกัษณ์ และสามารถ

พฒันาลวดลายไดห้ลายรูปแบบ มีช่ือเรียกต่างกนัตามภาษาพื้นเมืองทอ้งถ่ิน  

 ลวดลายเส่ือกระจูดของชาวพุทธ มีลกัษณะลวดลายสวยงาม พฒันามาจากลายไทย 

เช่น ลายลูกแก้ว ลายดอกจนัทร์ ลายก้านต่อดอก ลายดาวล้อมเดือน เป็นตน้ ลวดลายบางประเภทมีลกัษณะ

เหมือนกบัลวดลายของชาวไทยมุสลิมแต่ช่ือเรียกต่างกนั ลกัษณะลวดลายเส่ือกระจูดของชาวพุทธไม่จาํกัด

รูปแบบลวดลาย โดยจะสานเลียนแบบรูปเหมือนจริงเป็นรูปคน หรือสัตว์ก็ได้ เน่ืองจากไม่มีข้อห้ามทาง

พระพุทธศาสนา  

15 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) กระสอบ เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ (ภาพท่ี 15B) มีหลายชนิด 

เช่น กระสอบนั่ง กระสอบหมาก สมุก เป็นตน้ แต่ละชนิดมีลกัษณะ รูปแบบ ขนาด และประโยชน์ใช้สอยท่ี

แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 ประเภทพัฒนาส่งเสริม เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐเขา้ไปให้คาํแนะนาํกรรมวิธีในการผลิต 

ช่วยส่งเสริมแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถ

ขยายตลาดให้กวา้งข้ึนกว่าเดิม เช่น ผลิตเป็นเส่ือสําหรับใช้ในการเดินทางท่องเท่ียว กระเป๋าถือ หมวกต่างๆ    

เป็นตน้ (ภาพท่ี 16) รูปแบบของผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีมี 3 แบบ ไดแ้ก่ 

(1) การนาํเส่ือกระจูดมาตดัเยบ็เป็นผลิตภณัฑ ์เสริมดว้ยกระดาษแขง็ เขา้ขอบและข้ึนรูปดว้ย 

การกุ๊นริมดว้ยผา้ กุ๊นธรรมดา หรือวสัดุอยา่งอ่ืน เช่น หนงั วสัดุสังเคราะห์ 

(2) การข้ึนรูปดว้ยการสานโดยใชโ้ครงสร้างในตวัเอง ยดึเกาะกนัดว้ยแรงขดัจะทรงตวัไดดี้ 

เฉพาะทรงกระบอก และส่วนกน้มกัมีมุมคลา้ยกรวยเป็นมุมสาํหรับรับนํ้าหนกั 

 

(ท่ีมา : http://www.thaitambon.com/shop/ 

071029151033-กลุ่มกระจูดบา้นทอนอามาน) 

(ท่ีมา : http://www.thaitambon.com/thailand/nakhonsithammarat/ 

800704/03123142230/h9_2752_9110a.jpg) 

ภาพท่ี 15 ผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูดประเภทดั้งเดิม ไดแ้ก่ เส่ือกระจูด (A) และกระสอบ (B) 

A B 

(ท่ีมา : http://www.sookjai.com/index.php?topic=71263.0) 

ภาพท่ี 14 ลกัษณะลายสอง (A) และลายสาม (B) 

A B 
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(3) ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการออกแบบและประยกุต ์เป็นผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากการปรับปรุงแบบตาม 

ความสร้างสรรค์ของชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมพฒันารูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ประโยชน์ใชส้อยและความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
  

 

 

 

 

 

 
 

9. สถานการณ์หัตถกรรมจักสานจากกระจูดในประเทศไทย  

 สมยัก่อนผลิตภณัฑ์จกัสานจากกระจูดเป็นเพียงอาชีพเสริมของเกษตรกรในภาคใต ้หรือพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมี

สภาพภูมิอากาศเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของตน้กระจูด แต่ปัจจุบนัผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์จกัสานจาก

กระจูดในหลายพื้นท่ีได้ปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้กลายเป็นสินคา้ OTOP ท่ีมีช่ือเสียงของชุมชน 

(กระทรวงการคลงั คลินิกภาษี, 2556) และเปล่ียนรูปแบบการผลิตเพื่อใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนมาเป็นการผลิต

เพื่อจาํหน่ายมากข้ึน ทาํให้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและ

ประเทศเป็นจาํนวนมาก  

9.1 การผลติ  

ปัจจุบนัการผลิตผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูดมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน จนพฒันาเป็นสินคา้ OTOP ท่ี 

มีช่ือเสียงของชุมชน โดยผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูดท่ีสาํคญัในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

(1) ผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูด จงัหวดัพทัลุง เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีลุ่ม หรือป่าพรุ มี 

พืชนํ้าหลายชนิด รวมทั้งตน้กระจูด ทาํใหเ้กิดอาชีพเก่ียวกบัการผลิตกระจูด คือ การปลูกกระจูด และการจกัสาน

กระจูด ท่ีสามารถช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์จกัสานจาก

กระจูดท่ีสาํคญัในจงัหวดัพทัลุง คือ 

 กลุ่มสตรีผลิตภณัฑก์ระจูด ตาํบลทะเลนอ้ย อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง จุดเด่นของ 

ผลิตภณัฑ์ คือ มีความนุ่ม สวยงาม คงทน เน่ืองจากผลิตจากวสัดุธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ยอ้มสีตามความตอ้งการ 

เน้นดอกและลวดลายของผลิตภณัฑ์ตามความตอ้งการของตลาด ฝีมือปราณีต และมีรูปแบบทนัสมยั ตวัอย่าง

ผลิตภณัฑท่ี์ผลิต ไดแ้ก่ เส่ือ กระเป๋า กล่อง ตะกร้า และกระบุง (ภาพท่ี 17) (สาํนกังานจงัหวดัพทัลุง, มปป.) 

 

(ท่ีมา : http://www.thaitambon.com/tambon/930502/product) 

ภาพท่ี 16 ผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูดประเภทพฒันาส่งเสริม ไดแ้ก่ กระเชา้ และหมวก 
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 หตัถกรรมกระจูดวรรณี  ตาํบลพนางตุง  อาํเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลุง  จุดเด่นของ 

ผลิตภณัฑ์ คือ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ช่วยรักษาโลกร้อน โดยผลิตตะกร้าด้วย

วตัถุดิบทั้งหมดจากธรรมชาติท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ผลิตดว้ยมือไม่ใช้เคร่ืองจกัร ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   

และชุมชน รวมทั้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีปราศจากส่ิงปลอมปนท่ีเป็นพิษ มีรูปทรง สีสัน และลวดลายสวยงาม เน้น       

การออกแบบท่ีมีแนวคิดเก่ียวกับการตกแต่งแบบธรรมชาติอย่างมีรสนิยม ซ่ึงเหมาะสําหรับการใช้งาน           

และตกแต่งภายในบา้น โรงแรม รีสอร์ท สปา และบูติกโฮเต็ล ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต ไดแ้ก่ ประเภทเคร่ืองใช้

ตกแต่งภายในบา้น เช่น ตะกร้าผา้ โคมไฟ ถาดใส่ส่ิงของต่างๆ เป็นต้น และประเภทผลิตภณัฑ์แฟชั่น เช่น      

เคสไอแพด กระจาด กระเป๋า กล่อง เส่ือ กระเชา้ เป็นตน้ (ภาพท่ี 18) (หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการ, 2554) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : https://sites.google.com/site/phumipayyacanghwadphathlung/phlitphanth-cak-

phumipayya-khxng-canghwad-phathlung/phlitphanth-cak-kracud) 

ภาพท่ี 17 ผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูดของกลุ่มสตรีผลิตภณัฑก์ระจูด  

ตาํบลทะเลนอ้ย อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 

(ท่ีมา : http://www.4loadfree.com/neonbookmedia-triplesystems/08/10.pdf) 

ภาพท่ี 18 ผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูดของหตัถกรรมกระจูดวรรณี  

ตาํบลพนางตุง อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 
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(2) ผลิตภณัฑ์จกัสานจากกระจูด จงัหวดัสุราษฎร์ธานี คือ กลุ่มผลิตภณัฑ์จกัสานกระจูด     

บา้นห้วยลึก ตาํบลท่าสะทอ้น อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า บา้นห้วยลึกเป็นแหล่งกระจูดตาม

ธรรมชาติท่ีสําคญั ส่งผลให้คนในชุนชนยึดอาชีพจกัสานกระจูดสืบทอดกนัมารุ่นต่อรุ่น และรวมตวัจดัตั้งเป็น

กลุ่มจกัสานกระจูดบา้นห้วยลึก เพื่อรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ คือ ลวดลายสวยงาม       

มีรูปแบบผลิตภณัฑ์หลากหลายชนิด สีสันสดใส และมีความทนัสมยั ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต ได้แก่ หมวก 

กระเป๋า ท่ีรองแกว้ ท่ีรองจาน แฟ้มเอกสาร กระเป๋าเดินทาง และเบาะรองนัง่ (ภาพท่ี 19) (กลุ่มผลิตภณัฑ์จกัสาน

กระจูดบา้นหว้ยลึก, มปป.)  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

(3) ผลิตภณัฑ์จกัสานจากกระจูด จงัหวดันราธิวาส คือ กลุ่มกระจูดบา้นทอน ตาํบลโคกเคียน

อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส พบวา่ ในพื้นท่ีบา้นทอนเป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งวสัดุในการทาํจกัสานกระจูด

มาช้านาน โดยในปี พ.ศ. 2516 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ไดเ้สด็จแปรพระราชฐานประทบัแรม ณ พระตาํหนักทกัษิณราชนิเวศน์ 

จงัหวดันราธิวาส เพื่อทรงเยีย่มเยยีนราษฎรในทอ้งถ่ิน และไดท้อดพระเนตรเห็นเส่ือกระจูดท่ีราษฎรนาํมาปูเป็น

ลาดพระบาทในการรับเสด็จฯ ก็ทรงสนพระทยัมาก เน่ืองจากมีลวดลายสีสันสวยงามแปลกตา จึงทรงตั้งกลุ่ม   

จกัสานกระจูดข้ึน และโปรดให้เก็บรักษาลวดลายโบราณต่างๆ ไว ้ซ่ึงมีศูนยศิ์ลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เป็นหน่วยงานสนบัสนุนหลกั จุดเด่นของผลิตภณัฑ์ คือ เส้นกระจูดละเอียดเล็ก แต่มี

ความคงทน เม่ือใชไ้ปนานๆ จะมีความแวววาว และท่ีสาํคญัลวดลายของผลิตภณัฑเ์ป็นลายโบราณของทอ้งถิ่นท่ี

แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในพื้นท่ีอ่ืน เช่น ลายขัด ลายสอง และลายสาม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต ได้แก่             

เส่ือ กระเป๋า กล่อง ท่ีใส่ซองจดหมาย และหมวก (ภาพท่ี 20) (อนุชา, 2556)  

 

 

(ท่ีมา : http://www.kajood.com) 

ภาพท่ี 19 ผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูดของกลุ่มจกัสานกระจูดบา้นหว้ยลึก  

ตาํบลทา่สะทอ้น อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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9.2 การตลาด และการส่งออก 

 ผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูดไม่เพียงแต่เป็นท่ีนิยมของคนในประเทศ แต่ยงัเป็นผลิตภณัฑ์จาก    

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยท่ีสามารถดึงดูดความสนใจจากชาวต่างชาติ ทาํให้สามารถส่งออกผลิตภณัฑ์ไปสู่

ตลาดต่างประเทศไดเ้พิ่มข้ึน ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 สถิติการส่งออกของผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูด ในปี พ.ศ. 2553-2555 
 

ปี พ.ศ. ประเภท มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) 

2553 การส่งออก 551,753.33 

 2554  การส่งออก 57,270.00 

2555 การส่งออก 15,008.10 

รวมทั้งหมด  624,031.43 

 
 

 

9.3 การพฒันาหัตถกรรมจักสานจากกระจูด 

แนวโนม้การบริโภควสัดุท่ีผลิตจากธรรมชาติเพิ่มสูงข้ึน ผลิตภณัฑ์จกัสานจากกระจูดจึงไดรั้บ        

ความนิยมจากผูใ้ชม้ากข้ึนดว้ย ทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้งปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้

ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพท่ีดี มีประโยชน์สําหรับการใช้สอย ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ สวยงาม และทนัสมยั  

มากข้ึน ภายใต้เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ                

จึงได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตร การพฒันารูปแบบผลิตภัณฑ ์        

จากต้นกระจูด ให้แก่ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์จกัสานจากกระจูดในจงัหวดัพทัลุง ภายใต้โครงการพฒันา

ศกัยภาพผูป้ระกอบการ OTOP ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต ้(กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฐานขอ้มูลส่งเสริมและยกระดบั

(ท่ีมา : http://www.thaitambon.com/shop/071029151033-กลุ่มกระจูดบา้นทอนอามาน) 

ภาพท่ี 20 ผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูดของกลุ่มกระจูดบา้นทอน 

ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส 

 

(ท่ีมา : กระทรวงการคลงั คลินิกภาษี, 2556) 

20 

 



คุณภาพสินคา้ OTOP, 2560) (ภาพท่ี 21) หลกัสูตร การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์จกัสานสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์

ชุมชน และหลักสูตร การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ และของท่ีระลึก 

(ผลิตภณัฑ์จกัสานจากตน้กระจูด) ตลอดจนให้คาํปรึกษาเชิงลึกแก่ผูป้ระกอบการเพื่อแกปั้ญหาผลิตภณัฑ์ เช่น 

เทคโนโลยป้ีองกนัการเกิดเช้ือราในผลิตภณัฑ ์และการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ (กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2559) 

เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถนาํความรู้ไปพฒันาคุณภาพและออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ทนัสมยั เป็นท่ีนิยมของผูใ้ช้ เพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ และส่งเสริมให้เขา้สู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) อีกดว้ย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สนใจขอรับการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดต่อไดท่ี้ กลุ่มงานของใชแ้ละส่ิงทอ สํานกัเทคโนโลยี

ชุมชน กรมวทิยาศาสตร์บริการ โทร. 02-201-7305 อีเมล : supachai@dss.go.th 

   

 

 

 

 

(ท่ีมา : กรมวทิยาศาสตร์บริการ ฐานขอ้มูลส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพสินคา้ OTOP, 2560) 

ภาพท่ี 21 การจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑจ์ากตน้กระจูด  

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑจ์กัสานจากกระจูดในจงัหวดัพทัลุง ในวนัท่ี 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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นอกจากน้ี กรมวิทยาศาสตร์บริการยงัได้จดัทาํส่ือมลัติมีเดียท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัการเกิด    

เช้ือราในผลิตภณัฑ์จกัสาน ท่ีทาํมาจากพืชชนิดต่างๆ เช่น กก ผกัตบชวา และไมไ้ผ่ ซ่ึงเผยแพร่ในส่ือสังคม

ออนไลน์ สามารถติดตามดูไดจ้ากเวบ็ไซต ์http://siweb.dss.go.th และ QR Code (ภาพท่ี 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=pyAksMSHlzE) 

ภาพท่ี 22 ส่ือมลัติมีเดียเร่ือง การป้องกนัการเกิดเช้ือราในผลิตภณัฑจ์กัสาน และ QR Code 
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10. บทสรุป  

 กระจูดเป็นพืชลม้ลุกชนิดหน่ึงสามารถเจริญเติบโตไดง่้าย และแพร่พนัธ์ุไดร้วดเร็ว ชอบข้ึนในบริเวณ   

นํ้ าขงัตามริมทะเลสาบท่ีเป็นดินโคลน หรือบริเวณท่ีมีนํ้ าขงัตลอดปี พบมากทางภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยเฉพาะหัตถกรรมกระจูดในภาคใต้ ซ่ึงนับเป็น

ผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สมยัก่อนนิยมนาํตน้กระจูดมาตากแห้งเพื่อใช ้     

จกัสานเป็นเส่ือ และผลิตภณัฑ์ชนิดต่างๆ สําหรับใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั แต่ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์จกัสาน

จากกระจูดไดรั้บความนิยมจากกลุ่มผูใ้ช้มากข้ึน จึงไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง โดย

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ไดด้าํเนินการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์จาก   

ตน้กระจูดให้แก่ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์จกัสานจากกระจูดในจงัหวดัพทัลุง ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพ

ผูป้ระกอบการ OTOP ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต ้เพื่อให้ผูป้ระกอบการนาํความรู้ไปพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์

จกัสานจากกระจูดให้มีรูปแบบท่ีสวยงาม ทนัสมยั ตอบสนองความตอ้งการของตลาด และเพิ่มมูลค่าให้กบั

ผลิตภณัฑ ์จนสามารถยกระดบัเป็นสินคา้ OTOP ท่ีสาํคญัของชุมชนได ้ 
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