ภูมิปัญญาการทําเครื่องจักสานจากใบเตยหนาม
คนไทยรู้จักใช้เตยมาทําเป็นเครื่องจักสานเพื่อประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในครัวเรือน
มาตั้งแต่สมัยอดีต โดยเฉพาะการสานเสื่อเพื่อใช้สําหรับปูนั่ง ปูนอน และเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้ในพิธีแต่งงานของ
ชาวไทยมุสลิม เนื่องจากเตยมีคุณสมบัติที่เหนียวและทน ประกอบกับเป็นพืชที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น
เรามักพบต้นเตยเจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นที่ชื้นแฉะและมีดินทรายปนอยู่ หรือในพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่า
บริ เ วณลํ า ธาร และริ ม ชายหาด มี เ ตยหลายชนิ ด ที่ ส ามารถนํ า มาใช้ จั ก สานได้ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นวงศ์
PANDANACEAE ซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ เตยหนาม เตยปาหนัน หรือเตยลําเจียก ซึ่งพบมากในภาคใต้
เนื่องจากเส้นใยของใบเตยมีคุณสมบัติที่เหนียวและทนเหมาะต่อการนํามาเครื่องจักสาน เช่น เตยหนาม
(Pentaspadon velutinus Hook.f.) จังหวัดสตูล เรียกว่า “เตยนะ” จังหวัดระนองเรียกว่า “เตยหนาม”
หรือ “เตยน้ํา” ลักษณะของใบและการแตกกอคล้ายต้นสับปะรด ใบใหญ่ หนา และยาวประมาณ 1.5-2 เมตร
ริมใบมีหนามมาก ส่วน เตยปาหนัน (Pandanus odoratissimus Linn.f.) ภาคกลางเรียกว่า “ลําเจียก”
หรือ “การะเกด” ประเทศมาเลเซียและจังหวัดนราธิวาสเรียกว่า “ปาแนะ” ต้นเจริญขึ้นเป็นกอ ใบเป็นพุ่ม
และแตกกิ่งใบยาว พบมากบริเวณริมหาด ชายทะเล ป่าโกงกาง ชาวบ้านนิยมนําใบเตยมาจักสานเป็นเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น เสื่อ กระเป๋า และหมวก เป็นต้น

ภาพที่ 1 ต้นเตยหนาม
การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจากใบเตย เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาโดยช่างฝีมือ
พื้นบ้านจนเป็นงานหัตถกรรมประจําถิ่นที่สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาคใต้นั้น สามารถพบได้
ในหลายจังหวัด เช่น ตรัง กระบี่ ระนอง ยะลา และนราธิวาส ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทําเครื่องจักสานสร้าง
รายได้เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ซึ่งในบางท้องถิ่น ภูมิปัญญาด้านนี้อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญหาย ดังเช่น
ในตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง ซึ่งมีผู้สืบสานภูมิปัญญาการทําเครื่องจักสานจากใบเตยหนาม
อยู่เพียงหนึ่งครัวเรือนเท่านั้น ซึ่งทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองตระหนักแล้วเห็นว่า หากภูมิปัญญาด้านนี้
ไม่ได้รับการส่งเสริม คงสูญหายไป เนื่องจากลักษณะและสภาพโครงสร้างทางสังคม แนวความคิด ค่านิยมของ
คนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการพึ่งพาผลผลิตจากเทคโนโลยีกันมากขึ้น จึงทําให้งานช่างฝีมือ
ด้านนี้ค่อยๆ เลือนหายไป ปัจจุบันสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองได้ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้าน
งานหัตถกรรมนี้แก่กลุ่มเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของบรรพบุรุษที่
สืบทอดภูมิปัญญาต่อๆกันมา และอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่ต่อไป
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ข้อมูลจําเพาะของภูมิปัญญาการทําหัตถกรรมจากเตยหนามของนางเอียด เขน็ดพืช

ภาพที่ 2 นางเอียด เขน็ดพืช
1) ประวัติการเรียนรู้และการดําเนินงาน
นางเอียด เขน็ดพืช หญิงวัยชรา ชาวไทยมุสลิม อยู่บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม
ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาการทําเครือ่ งจักสาน
จากใบเตยหนาม โดยเรียนรู้การฝึกสานใบเตยหนามจากผู้เป็นน้า และเป็นผู้ที่สืบสานการจักสานจากใบเตย
หนามมาจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ครัวเรือนอื่นๆ ในชุมชนเลิกทําไปแล้ว
จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้การทําเครื่องจักสานของนางเอียด เขน็ดพืช คือ ต้องการทําเครื่องจักสาน
เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน โดยนําทรัพยากรที่มีในธรรมชาติของท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ดังเช่น
ปัจจุบันยังคงมีคนนิยมงานหัตถกรรมพื้นบ้านจากใบเตยหนามอยู่บ้าง ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ามาสั่งทํา โดยเฉพาะเสื่อ
จากใบเตยหนามสําหรับใช้ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิม เนื่องจากเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้ในการประกอบพิธีตาม
ประเพณีที่สืบต่อกันมา ทําให้การทําเครื่องจักสานจากใบเตยหนาม จึงเป็นงานหัตถกรรมที่ยังคงได้รับความ
นิยมและอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวไทยมายาวนาน
2) องค์ความรูข้ องภูมิปัญญาการทํางานหัตถกรรมจากใบเตยหนาม
งานหัตถกรรมจากใบเตยหนามของนางเอียด เขน็ดพืช มีหลายชนิด ซึ่งงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง
และได้รับความนิยมมากทีส่ ดุ คือ เสื่อเตยหนาม ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมทีม่ ีมาตั้งแต่อดีต ซึ่งการทําเสื่อเตยหนาม
ของนางเอียด เขน็ดพืช มีรายละเอียดดังนี้
2.1 วัตถุดิบและวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้
(1) เตยหนาม
(2) มีดพร้า
(3) มีดจักซี่เตยขนาดเล็ก-ใหญ่
(4) มีดด้ามเล็ก
(5) ไม้ขูด
(6) กระป๋องย้อมสี
(7) ไม้ฟืน
(8) ไฟแช็ก
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2.2 วิธีการทําเสื่อเตยหนาม
วิธีการทําเครื่องจักสานจากใบเตยหนามของนางเอียด เขน็ดพืช มีรายละเอียดดังนี้
(1) เลือกใบเตยที่มีขนาดเท่ากับความยาวของเสื่อ โดยเลือกใบแก่จากต้นเตยที่มีอายุ 8-9
เดือน ขึ้นไป
(2) ใช้มีดด้ามเล็กกรีดหนามใบเตยออกให้หมด หลังจากนั้นใช้มีดจักซี่กรีดตามความยาว
ของใบ เพื่อให้ได้เส้นเตยที่มีความกว้างและยาวเท่ากันสม่ําเสมอตลอดเส้น (ขนาดของมีดจักซี่ใช้กําหนดความ
กว้างของเส้นใบเตย)

ภาพที่ 3 การใช้มีดกรีดหนามออกให้หมดตลอดเส้น

ภาพที่ 4 ใบเตยที่กรีดหนามแล้ว

ภาพที่ 5 มีดและจักซี่ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในการทําเส้น
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ภาพที่ 6 การใช้มีดจักซี่กรีดเตยเพื่อให้ได้ขนาดตามต้องการ
(3) นํ า เตยที่ จั ก เป็ น เส้ น ได้ ข นาดที่ ต้ อ งการแล้ ว มามั ด รวมกั น หลั ง จากนั้ น นํ า ไปต้ ม
ประมาณ 20 นาที แล้วนําไปแช่น้ําเพื่อหมักทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน

ภาพที่ 7 มัดใบเตยที่สําหรับนําไปต้ม
(4) นําใบเตยที่หมักเรียบร้อยแล้ว ตากแดดให้แห้งจนเป็นสีขาว หลังจากนั้นนําไปย้อมสี
ตามต้องการ แล้วจึงนําไปตากแดดให้แห้งสนิทอีกครั้ง (หากเป็นฤดูฝนอาจผึ่งลมไว้ในบริเวณใต้ถุนบ้านจนแห้ง)
(5) ก่อนนําเส้นเตยไปใช้ ต้องใช้มีดขูดเส้นอีกครั้งจนเส้นเตยนิ่มขึ้น
(6) นําเส้นเตยมาสานเป็นเสื่อ ซึ่งลายที่นิยมสานส่วนใหญ่เป็นลายสอง ลายสาม ลายยอด
เมรุ ซึ่งการสานเสื่อด้วยลายง่ายๆ สามารถทําได้ดังนี้ คือ เริ่มด้วยการวางเตย 2 เส้น และเพิ่มอีก 2 เส้น วาง
ทับให้เฉลียงกันและวางเส้นเตย สานต่อไปเรื่อย ๆ ให้มีความยาวขนาด 1.80 เมตร แล้วจึงพับเส้นเตยให้เป็น
ขอบเสื่อ แล้วสานต่อเพิ่มออกข้างละ 70 เซนติเมตร จนเป็นผืนเสื่อ แล้วพับริมเก็บเส้นเตยจนเป็นผืนเสื่อที่
เสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 8 เสื่อเตยหนามที่ใช้ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิม
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นอกจากนางเอียด เขน็ดพืช จะสานเสือ่ แล้ว ยังมีความสามารถในทําเครื่องจักสานชนิดอื่น
โดยเฉพาะภาชนะสําหรับใส่ของใช้ เช่น กระเป๋าและลูกจง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกระบุงของทางภาคกลาง แต่มี
ขนาดเล็กกว่าและวัสดุที่ใช้ตา่ งกัน

ภาพที่ 9 กระเป๋าและลูกจงซึง่ เป็นงานหัตถกรรมจากเตยหนาม
3) ผู้สืบทอดและกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อนื่
การสานเสื่อใบเตยหนามของนางเอียด เขน็ดพืช จัดเป็นการสานเสื่อเตยที่มีเพียงแห่งเดียวใน
จังหวัดระนอง เนื่องจากคนส่วนใหญ่ลดความนิยมลง ทําให้คนหันมาสนใจเครือ่ งจักสานจากใบเตยหนาม
น้อยลง แต่นางเอียด เขน็ดพืช ยังคงนั่งสานเสื่อเตยที่ใต้ถุนบ้านทุกวัน เพราะนอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวโดยการพึ่งพาทรัพยากรในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญานี้ไว้แล้ว
ปัจจุบัน นางฟาเรี๊ยะ มาศโอสถ บุตรสาวเป็นผู้สืบสานภูมิปัญญาการทําเครื่องจักสานจากใบเตย
หนาม เนื่องจากเป็นผู้ที่สัมผัสกับการจักสานของมารดามาตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งในส่วนของการเป็นผู้ช่วยหาใบเตย
และการเตรียมวัสดุ นอกจากนี้ นางฟาเรี๊ยะ มาศโอสถ ยังเป็นวิทยากรร่วมกับมารดาสําหรับถ่ายทอดภูมิปัญญา
การสานเสื่อและเครื่องใช้ต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ (โครงการส่งเสริมของสภาวัฒนธรรม
จังหวัดระนอง) โดยใช้วิธีการสาธิตและให้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทํา ซึ่งผลจากการส่งเสริม
ดังกล่าว ทําให้มีเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นหันมาสนใจภูมิปัญญานี้มากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะขยายโครงการ
ไปสู่ท้องถิ่นอื่น เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านงานช่างฝีมือ การทําเครื่องจักสานจากใบเตยหนาม
และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่ต่อไป

ภาพที่ 10 ผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทํางานเครื่องจักสานจากใบเตยหนาม
4) คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ คติ ความเชื่อ และคําสอน
สิ่งที่ควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติของนางเอียด เขน็ดพืช คือ การมีใจรักและมีความอุตสาหะในการ
รักษาภูมิปัญญาหัตถกรรมการจักสานจากใบเตย ถึงแม้ว่าจะเป็นวัยชราภาพแล้วก็ตาม
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กล่าวโดยสรุป
ภูมิปัญญาการทําเครื่องจักสานจากใบเตยหนาม นับเป็นงานหัตถกรรมที่
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อน ในการนําทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติ แต่ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความเจริญ
ทางวัตถุ และแนวคิดอย่างตะวันตกที่หลั่งไหลมาอย่างรวดเร็ว ทําให้ค่านิยมของคนเปลี่ยนแปลงไป ส่งผล
กระทบต่องานช่างฝีมือพื้นบ้าน ทั้งในแง่ของความยั่งยืนในอาชีพ และการอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญหาย
อย่างไรก็ตาม หากมีหน่วยงานเข้าไปส่งเสริมและฟื้นฟูอย่างจริงจัง มีการรณรงค์ส่งเสริมการใช้และการทํา ทั้ง
ในระบบของการศึกษาและการสร้างอาชีพ รวมทั้งการยกระดับงานฝีมือท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
การสร้างสรรค์เครื่องจักสานจากใบเตยหนามให้อยู่คู่กับคนไทยต่อไป
ที่มาของบทความ
อัมพร ศรประสิทธิ์และคณะ. 2554. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
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