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กระจดู หรือ จูด เป็นพชืทีม่คุีณสมบติัทีม่คีวามเหนยีว 
ยดืหยุน่ตวัสงู มคีวามมนัวาว ทนทาน ไม่ขาดง่ายแตกต่างจาก
วัสดอ่ืุน เมือ่น�ามาสานเป็นสิง่ของเครือ่งใช้ จงึท�าให้ผลิตภณัฑ์
มีคุณสมบัติที่โดดเด่น มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมด้วย
มรีปูลักษณ์ท่ีสวยสะดุดตา ยิง่หากน�ามาย้อมสเีส้นกระจดูกย็ิง่
เพิม่มติใิห้ภาพลกัษณ์ของงานสานกระจดูมคีวามทนัสมยัมาก
ยิ่งขึ้น

กระจูด เป็นพันธุ์ไม้จ�าพวก กก ลักษณะล�าต้นกลม
สเีขยีวอ่อน สงูประมาณ 1 - 2 เมตร ออกดอกเป็นกระจกุแน่น 
กระจดูชอบข้ึนในพืน้ทีน่�า้ขงัซึง่เรยีกว่าโพระหรอืป่าพรมุนี�า้ขัง
ตลอดปี มถีิน่ก�าเนดิจากทางเกาะมาดากสัการ์ มอรเิซยีส ลงักา 
สุมาตรา แหลมมลายู หมู่เกาะต่าง ๆ ในแหลมมลายู แหลม
อินโดจีนตอนริมฝั่งทะเล ฮ่องกง บอร์เนียว ตลอดถึงทวีป
ออสเตรเลีย ริมฝั่งตะวันออก

กระจูด ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ ควรเป็นต้น
กระจูดที่มีอายุ ประมาณ 3 ปี ล�าต้นยาวไม่ต่�ากว่า  1  เมตร 

ต้นจึงจะโตได้ขนาดกับการน�าไปใช้งาน   ต้นกระจูดมี 2 ชนิด 
คือ จูดใหญ่ และจูดหนู จูดใหญ่จะน�าไปใช้ประโยชน์ได้มาก 
ส่วนจูดหนูมีล�าต้นเล็กและสั้น ความเหนียวน้อยกว่าจูดใหญ่ 

โดยท่ัวไปราษฎรทางภาคใต้ใช้กระจูดในการสาน
เสื่อ ท�าสานใบเรือ ท�าเชือกผูกมัดสิ่งของ และท�ากระสอบ
บรรจุสินค้าเกษตรและสิ่งของอื่น ๆ กรรมวิธีสานเสื่อจูด
นั้นจะแตกต่างจากการสานเสื่อทั่วไป คือจะน�าต้นกระจูด
มาคลุกดินขาวก่อนตากแดดให้แห้งแล้วจึงทุบต้นกระจูดให้
แบนเพื่อให้มีความนิ่มตัวส�าหรับ หากต้องการให้มีสีสันก็น�า
ไปย้อมสีก่อนน�ามาสาน นิยมน�ามาสานเป็นเสื่อปูรองนั่งที่
เรียกกันว่า “เสื่อกระจูด” หรือ “สาดจูด” โดยการสานเสื่อ
กระจูดโดยทั่วไปนิยมสานลวดลายมาตรฐาน คือ ลายขัด
สอง หรือลายขัดสาม และมีการพัฒนาดัดแปลงลวดลาย 
เช่น ลายลูกแก้ว ลายดาวล้อมเดือน ลายดอกจันทร์ ลายก้าน
ต่อดอก ลายโคม ลายแก้วเนื่อง ลายแก้วบ้านดอน ลายตัว
หนังสือ เป็นต้น 
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เอกลกัษณ์ลวดลายงานสานกระจดู

ลวดลายการสานกระจูด แบ่งเป็นลายดั้งเดิมและ
ลายประยุกต์ ลายดั้งเดิม ได้แก่  ลายขัดหนึ่ง ลายขัดสอง 
และลายขัดสาม โดยถือเป็นลายแม่บทซึ่งหากเพิ่งหัดท�า
จะต้องหัดจากลายพื้นฐานนี้ก่อนเพื่อเพิ่มทักษะ และความ
ช�านาญ และสามารถปรับประยุกต์ ไปเป็นลายในขั้นที่สูง
ขึ้นอีก เช่น ลายตอกคู่ ลายขัดตาหมากรุก ลายดอกพิกุล 
เป็นต้น ลายขัดสอง หรือลายสอง เป็นลายที่นิยมน�ามาทอ
เป็นลายเสื่อมากที่สุด เพราะได้ความแข็งแรงทนทานของผืน
เสื่อ และสวยงามกว่า สานได้ง่าย สามารถดัดแปลงเป็นลา
ยอื่นๆ ได้อีกหลายๆ ลาย เช่น  ลายลูกแก้ว ลายดาวล้อม
เดือน ลายดาวกระจาย เป็นต้น ซึ่งลวดลายทั้งสามนี้ถือเป็น
ลายโบราณที่ชุมชนทางภาคใต้ร่วมกันอนุรักษ์ลวดลายของ
บรรพบุรุษนี้ให้คงอยู่

ส่วนลายที่มีการพัฒนา หรือลายประยุกต์ เพื่อปรับ
เปลี่ยนไปตามความนิยมหรือเป็นไปตามที่มีผู้ให้ความนิยม
เพื่อขยายตลาด เช่น  ลายตัวแอล ลายสก๊อต ลายลูกศรเล็ก 
ลายลูกศรใหญ่ ลายฟันปลา ลายจานรอง เป็นต้น 
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งานสานกระจูด หัตถกรรมที่สะท้อนวิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาบรรพบุรุษ

กระจูดเป็นพืชที่มีความเหนียว ยืดหยุ่นได้ดี และ
เมื่อผสานกับภูมิปัญญาในการรักษาคุณค่าเส้นกระจูดให้ไม่
เปราะไม่หักง่ายเมื่อน�าไปใช้งาน ด้วยการน�าต้นกระจูดที่
ต้ดมาเป็นต้นสดนั้นคลุกกับโคลนขาวเพื่อท�าให้มีความนิ่ม   
เส้นใยกระจูดจึงนับเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่น 
ไม่ขาดง่าย มีความมันวาว และ ระบายความร้อนได้ดี มี
ความคงทนกว่าวัสดุทั่วไป เมื่อน�ามาสานเป็นผลิตภัณฑ์ จึง
ท�าให้ผลิตภัณฑ์กระจูด เป็นงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าทั้งด้าน
ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ 

การสานกระจูด นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อันเป็นรากฐานทาง
วัฒนธรรม ของชาวปักษ์ใต้ที่อาศัยอยู่ในแถบใกล้บริเวณ
ป่าพรุซึ่งได้รับมรดกทางภูมิปัญญาในการท�างานหัตถกรรม
สานกระจูดจากบรรพบุรุษดั้งเดิม ด้วยการที่เห็นคุณค่า
วัสดุพื้นถิ่นที่มีอยู่ เป็นจ�านวนมากน�ามาสร้างประโยชน์
เป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ในชีวิตประจ�าวัน อาทิ หมวก 
สาด หรือเสื่อ ซึ่งแต่เดิมท�าขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ใช้สอยเอง

ในครอบครัว ต่อมาชาวบ้านเริ่มน�ากระจูดมาแปรรูปเป็น
งานหัตถกรรมเพื่อเป็นอาชีพ จากอาชีพเสริมจนกลายเป็น
อาชีพหลักที่ยังคงท�าสืบทอดท�ากันมาถึงในยุคปัจจุบัน 

สาดจูด หรือเสื่อกระจูด ถือเป็น เอกลักษณ์ของ
งานสานกระจูดประเภทหนึ่งที่ทุกพื้นท่ีที่มีการสานกระจูด
ต้องท�า เพราะเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านที่ใช้เสื่อปูนั่ง 
หรือนอน เพื่อพักผ่อนที่จะต้องมีประจ�ากันแทบทุกบ้าน 
หรือใช้เมื่อมีงานบุญต่าง ๆ  เสื่อกระจูด  จึงได้รับความนิยม
ในการน�ามาใช้งาน ด้วยคุณสมบัติเย็นสบาย ระบายอากาศ 
ท�าให้ทุกวันนี้ของใช้ที่เห็นจนชินตาในอดีต กลับกลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า สร้างรายได้และอาชีพให้ชุมชนได้
อย่างกว้างขวาง
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ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ ชุมชนมุสลิมอย่าง
ชุมชนบ้านทอน ต�าบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส เป็นอีก
ชุมชนหน่ึงท่ีน�าเอา กระจูด วัสดุท่ีมีอยู่จ�านวนมากในป่าพรุ
ในพ้ืนท่ี มาสร้างสรรค์เป็นข้าวของเคร่ืองใช้ ตามครรลองวิถี
สะท้อนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ผ่าน รูปทรง ผลิตภัณฑ์รูป
แบบต่างๆ  เช่น  การสานกระจูดในลักษณะเป็นกระบุงเพ่ือ
ใช้เป็นภาชนะส�าหรับเก็บข้าวสาร หรือการสานกระจูดเพ่ือ
ใช้ใส่ส่ิงของแบบมีฝาปิด ส่วนฝาและฐานจะสานย่อมุมข้ึน
เป็น 6 มุม 8 มุม และ 12 มุม ท่ีเรียกว่า “ตูมู” ถือเป็นรูป
แบบท่ีเป็นท่ีนิยมรองจากสาดจูดหรือเส่ือกระจูด รูปลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์เช่นน้ีนับเป็นความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญา
ชาวบ้านอันน่าท่ึง เพราะในการสานแบบย่อมุมน้ันเป็นทักษะ
ท่ีต้องอาศัยความช�านาญด้วยต้องคัดเส้นกระจูดขนาดเล็กท่ี
มีขนาดเท่า ๆ กัน หากเส้นจูดไม่เท่ากันจะท�าให้การสานมุม
ด้านหน่ึงด้านใดบิดเบ้ียวได้ เป็นอีกหน่ึงในหัตถกรรมจักสาน
กระจูดของชุมชนมุสลิม จังหวัดนราธิวาสท่ีมีเอกลักษณ์ท่ีไม่
เหมือนท่ีใด

แหล่งผลิตกระจูดท่ีส�าคัญ เช่น ท่ีหมู่บ้านทะเลน้อย
จังหวัดพัทลุง หมู่บ้านบ่อกรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่บ้าน
สะกอม จังหวัดสงขลา หมู่บ้านทอน จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น 
ปัจจุบันมีการผลิตจ�าหน่ายมาก ใน ต�าบลเคร็ง อ�าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ละพ้ืนท่ีมีรูปแบบ ลวดลาย และ
เอกลักษณ์การท�าผลิตภัณฑ์สานกระจูดต่างแตกกันออกไป
บ้างตามการพัฒนา ตามวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และการ
ใช้งานซ่ึงจะต่างกันไปตามแต่ละชุมชน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีเป็นแหล่ง
ท่ีอุดมไปด้วยต้นกระจูดมากท่ีสุด นอกจากสานเป็นผลิตภัณฑ์
ในชุมชนเองแล้ว ยังส่งต้นกระจูดออกนอกชุมชน ส�าหรับไป
ใช้เป็นวัตถุดิบของพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน
อีกทางหน่ึงด้วย แต่เอกลักษณ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูด ท่ี
อ�าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังเป็นงานรูปแบบ
ด้ังเดิม เป็นส่วนมาก โดยส่วนใหญ่ยังนิยมการสานกระจูดเป็น
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ หมวก เส่ือ และกระสอบ เป็นการสืบต่อ
ด้วยภูมิปัญญาของชุมชนท่ีส่งต่อกันมายาวนาน ประกอบกับ
วิถีชีวิตของคนท่ีชุมชนยังให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี
อยู่จ�านวนหน่ึงจึงท�าให้ไม่ค่อยเห็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอ่ืน ๆ  

ท่ีทะเลน้อย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นอีก
เมืองหน่ึงท่ีมีป่าพรุและมีต้นกระจูดข้ึนเป็นจ�านวนมาก ท�าให้
เกิดผลิตภัณฑ์สานกระจูดในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลายและ
ยังคงเสน่ห์และกล่ินอายของวิถีแห่งงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านท่ี
สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน  เอกลักษณ์รูปแบบผลิตภัณฑ์
กระจูดท่ีทะเลน้อย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อาทิ 
หมวก เส่ือ กระเป๋า กระสอบ รองเท้า จานรอง เป็นต้น  จึง
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นท่ีนิยมส�าหรับ
นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนถ่ินทะเลน้อยนับมาจนถึงปัจจุบัน 
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ลวดลายสานเสือ่กระจดูตามวถิไีทยพทุธ 
และไทยมสุลมิ

ส่วนใหญ่ลวดลายการสานเสื่อกระจูด มักได้รับ
อิทธิพลมาจากธรรมชาติรอบตัว อาทิ ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ 
และรูปสัตว์ ซึ่งจะมีความต่างกัน กล่าวคือ

ลายสานเส่ือจูดของชาวไทยพุทธ มักมีลักษณะลวดลาย
ซึ่งพัฒนามาจากลายไทย เช่น ลายลูกแก้ว ลายดอกจันทน์ 
ลายก้านต่อดอก ลายดาวล้อมเดือน เป็นต้น  บางลายอาจ
มีลักษณะเหมือนกับลายสานของชาวไทยมุสลิมแต่อาจมีชื่อ
เรียกต่างกัน ลักษณะลวดลาย จะไม่จ�ากัดรูปแบบลวดลาย
ของการสาน โดยจะสานได้ทั้งการเลียนแบบรูปเหมือนจริงเป็น
รูปคน หรือเป็นรูปสัตว์ก็ได้ แหล่งที่ท�าเสื่อกระจูดประเภทนี้   
เช่นที่ อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  บ้านทะเลน้อย 
อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง บ้านสะกอม อ�าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา  และต�าบลเคร็ง อ�าเภอชะอวด  จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นต้น

ส่วนลักษณะลวดลายการสานเส่ือกระจูดของชาว
ไทยมุสลิม มีลักษณะลวดลายสวยงาม
 สลับซับซ้อน ดัดแปลงมาจากลวดลายไทยในธรรมชาติ  
แต่ช่างสานชาวไทยมุสลิมจะไม่สานรูปเหมือนจริง เช่น รูปคน 
หรือรูปสัตว์ เนื่องจากข้อห้ามตามคตินิยมของศาสนาอิสลาม 
ลายสานจึงมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ และสามารถพัฒนา

ลวดลายได้หลายรูปแบบ  การเรียกชื่อลวดลายก็อาจจะเรียก
ต่างกันไปตามภาษาพื้นเมืองท้องถิ่น แหล่งสานเสื่อจูด  เช่น 
ลายดอกขมิ้น ลายสก็อต ลายน้�าไหล ลายล�าธาร ลายดอก
พิกุล ลายดอกคล้า  ลายก้นกระเชอ ลายคชกริช  ลายอาลี
บาบา  ลายสี่ช่อ  ลายดอกธนู เป็นต้น
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กรรมวิธีในการสาน

การสานลวดลายงานกระจูด จะต้องเริ่มต้นจากลาย
พื้นฐานก่อน โดยมีหลักในการสาน ดังเช่น ลายขัดหนึ่งการ
สานแบบยก 1 เส้น ข่ม 1 เส้น  ลายขัดสอง สานแบบยก 2 
เส้น ข่ม 2 เส้น  ลายขัดสามสานแบบยก 3 เส้น ข่ม 3 เส้น 
และจะสานไปเรื่อย ๆ จนสุดเส้นกระจูด 

ลายขัดหนึ่ง สามารถปรับประยุกต์ ไปเป็นลายตอกคู่ 
ลายขัดตาหมากรุก ลายดอกพิกุล เป็นต้น วิธีสานเมื่อยก 1 
เส้น ข่ม 1 เส้นแล้วสอดเส้นกระจูดแนวนอนตลอดแนว เมื่อ
เริ่มแถวที่สอง ให้เปลี่ยนเส้นที่ยก เป็นเส้นข่ม สลับเส้นข่ม
เป็นเส้นยกแทน และสอดเส้นตามแนวนอนตลอดแนวเช่น
กัน สานขัดกันให้แน่นเช่นนี้ต่อไปจนหมดเส้นกระจูด 

ลายขัดสอง หรือลายสอง เป็นลายที่นิยมน�ามาทอ
เป็นลายเสื่อมากที่สุดเพราะสานได้ง่าย สามารถดัดแปลง
เป็นลายอื่น ได้แก่ ลายลูกแก้ว ลายดาวล้อมเดือน ลายดาว
กระจาย โดยจะใช้เส้นตั้งทั้งหมด 8 เส้น 

ลายขัดสาม จะใช้เส้นตั้ง 9 เส้น ยก 3 เส้น ข่ม 3 เส้น 
และใช้การสอดเส้นคล้ายกับลายขัดหนึ่งและลายขัดสอง  
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กรรมวิธีในการเตรียมเส้นกระจูดส�าหรับ
การสานกระจดู

เก็บกระจูดที่อายุประมาณ 2-3 ปี ไม่อ่อน ไม่แก่จน
เกนิไป มกัเกบ็ในช่วงหลงัฤดูฝนเพราะจะโตเต็มที ่เนือ้บาง ต�า
ให้แบนง่าย กระจูดที่เก็บในช่วงนี้จะมีความเหนียว ไม่เปราะ
หกัง่าย วิธีเกบ็จะใช้การถอนแทนการตัด โดยจะถอนรวบทลีะ 
5 ต้น ก�าให้แน่นแล้วกระชากแรง ๆ เรียกภาษาชาวบ้านว่า 
“หักคอไอ้เท่ง” (ไอ้เท่งคือตัวตลกในหนังตะลุง) จากนั้นน�า
รวมกัน มัดแยกเป็นมัด ๆ ตัดหัวตัดปลายมัดละ 500 ต้น ซึ่ง
จะสานเสื่อได้หนึ่งผืนพอดี

น�ามาคลุกโคลนขาว (น�้าตมดินเหนียวละลายน�้าที่น�า
ดินมาจากกลางทุ่งนา) โดยคลุกให้โคลนเกาะเส้นกระจูดบาง 
ๆ เม่ือน�าไปตากให้แห้งจะได้เส้นกระจูดสขีาวนวล และเหนยีว 
ไม่กรอบ แตกหักง่าย

น�ากระจูดตากแดดให้แห้งสนิท ประมาณ 3 วัน โดย
น�ากระจูดมาเรียงในแนวตั้ง ใช้มือค่อย ๆ ขยายฐานด้านล่าง
ให้แผ่ออก หรือ วางกระจายบนพื้นเรียบที่แห้งสนิท เพื่อ
ป้องกันการเกิดเชื้อรา  
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น�ามาเกบ็ในโกดงั หรอื ใต้ถนุบ้าน อย่าให้ถกูแดด ถกูลม 
น�ามาต�าหรือรดี โดยเหยยีบลงบนแท่นปูนกลม ให้กลิง้

ทบัเส้นกระจดูให้แบนเหมาะส�าหรบัน�าไปสานต่อ รดีประมาณ 
30 นาที ในอดีตใช้ต�าสากกับพื้นไม้จริงรองรับจนกว่าเส้นจะ
แบน  ในปัจจุบันบางแห่งใช้การรีดโดยเครื่องรีด

น�าไปสานเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ หากใช้สี
ธรรมชาติ

หากต้องการให้เป็นสีต่าง ๆ น�าไปย้อมสีตามต้องการ
แล้วน�ามาสานเป็นผลิตภัณฑ์

ตกแต่งส่วนประกอบอืน่ ๆ   และการเก็บรมิหรอืพบัรมิ  
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ คงทน และเพื่อความสวยงามให้กับ
ผลิตภัณฑ์ อาจประกอบด้วยวัสดุอ่ืน อาทิ หนังเทียม ซิป 
เป็นต้น ตกแต่งส่วนประกอบอื่น ๆ  และการเก็บริมหรือพับ
รมิ  เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ คงทน และเพือ่ความสวยงามให้
กับผลิตภัณฑ์ อาจประกอบด้วยวัสดุอื่น อาทิ หนังเทียม ซิป 
เป็นต้น
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พฒันาการของงานผลิตภณัฑ์กระจดู

ปัจจุบันการสานกระจูดมีการพัฒนาทั้ ง ในด้าน
ลวดลายและสีสัน ตลอดจนการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ�าวันได้ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น อาทิ กระเป๋าสะพาย ที่ใส่โน๊
ตบุ๊คหรือ ไอแพด กระเป๋าถือ รองเท้าแตะ หรือของตกแต่งบ้าน 
อาทิ ที่รองจาน รองแก้ว ปลอกคลุมเก้าอี้ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับ
ช่างฝีมือว่าจะจินตนาการสร้างสรรค์ออกมาอย่างไร ผลิตภัณฑ์
กระจูดรูปแบบต่างๆ จึงได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้า
ของคนในยุคปัจจุบัน ช่างในหลายพื้นที่เริ่มเล็งเห็นว่า การ
ท�างานบนรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิมๆ อาจไม่ดึงดูดใจความสนใน
จากตลาดมากนัก เพราะทางเลือกส�าหรับตลาดผลิตภัณฑ์ของ
ฝาก ของใช้ มีมากมาย อีกทั้งการท�ากระจูดก็มีการท�าในหลาย
พื้นที่ ดังนั้นแต่ละพื้นที่ต้องมองหาจุดแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์
ของตนเป็นเอกลักษณ์เพิ่มเติม นอกเหนือไปจากเอกลักษณ์
ทางด้านภูมิปัญญาการสานกระจูด มีการพัฒนาสร้างสรรโดย
การน�าเส้นกระจูดไปย้อมสีเพื่อให้เมื่อน�ามาสานจะเกิดลวดลาย
ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ลวดลายมีทั้งการสานลายดั้งเดิม และลาย
รูปแบบใหม่ อาทิ ลายลูกแก้ว ลายตาราง ลายดอกจันทน์ ลาย
ดาวล้อมเดือน เป็นต้น มีการริเริ่มสร้างสรรค์ผสมผสานการ
จักสานระหว่างวัตถุดิบจากเส้นกระจูด และใบลานที่จักเป็น
เส้นเล็ก ๆ น�ามาสานขัดเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นลวดลาย ขึ้นรูป
ไปตามแบบที่ช่างวางไว้ หรือ การน�ามาผสมผสานกับวัสดุอื่น 
เพื่อสร้างให้เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ ใช้ร่วมกับเชือก

กล้วย  ใบลาน ใช้ตกแต่งร่วมกับเก้าอี้ การน�าหนังมาประกอบ
ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปเช่น หูกระเป๋า หรือ ตัวกระเป๋าถือ 
ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนประยุกต์ไป
ได้ตามจินตนาการของช่างฝีมือ หรือผู้ประกอบการ ที่มองเห็น
ช่องทางการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเลือกใช้สี ซึ่งอาจ
แบ่งเป็นการใช้สีกระจูดที่เป็นสีธรรมชาติ การย้อมสีกระจูด
เพื่อให้เกิดความโดดเด่น โดยช่างจะเป็นผู้วางลวดลายว่า จะ
ใช้คู่สีใด สีขาว ด�า ก็ก�าลังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดย
ใช้สีขาวนวลของใบลาน และสีด�าที่ได้จากการน�าเส้นกระจูดไป
ย้อม หรือ คู่สีอื่น ๆ ที่อาจมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อให้
เกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์กระจูดมากยิ่งขึ้น ผสานกับรูปทรง
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์กระจูดในอดีต 
เพิ่มประโยชน์ใช้สอยได้ยิ่งขึ้น 
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บางพื้นที่ใช้ข้อดีของเส้นกระจูดที่เป็นธรรมชาติ น�า
เสนอเป็นจุดเด่นในการท�าสินค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสานธรรมชาติ ที่ปราศจากการเคลือบ
แล็กเกอร์ ที่อาจท�าให้ดูแข็งกระด้าง ไม่น่ามอง เวลาสัมผัส
จะไม่ยืดหยุ่น เก็บรักษายาก ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการของชาว
ต่างประเทศที่ใส่ใจในวิถีธรรมชาติของงานเครื่องสานที่มีเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อเห็นความมหัศจรรย์ของการสานกระจูด
วัสดุพื้นถิ่นของเราที่แปรรูปได้เป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์ยิ่งมี
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์กระจูดได้รับการยอมรับไป
ไกลถึงต่างประเทศ ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในแถบ
ประเทศญี่ปุ่น กระจูดบางพื้นที่ไม่ได้เคลือบแล็คเกอร์ แต่
ปล่อยให้ความยืดหยุ่นของเส้นกระจูดเป็นเสน่ห์ที่น่าค้นหา 
ท�าให้เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อหากลับไป สามารถม้วนพับเก็บใส่
กระเป๋าเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย เมื่อถึงจุดหมายกระ
จูดก็กลับคลายตัวคงรูปทรงดังเดิม นับเป็นความอัศจรรย์
ของภูมิปัญญาไทย ที่บรรพบุรุษถ่ายทอดมรดกนี้เอาไว้ให้

ลูกหลานขึ้นอยู่กับว่าใครจะน�ามาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ไปได้ไกลมากที่สุด ปัจจุบันกระแสความเป็นสินค้าที่ท�าจาก
ธรรมชาติก�าลังได้รับความนิยม กลุ่มจักสานกระจูดบางกลุ่ม
เริ่มเรียนรู้ท่ีจะย้อมเส้นกระจูดจากสีเคมีเปลี่ยนมาเป็นย้อม
ด้วยสีธรรมชาติ ท�าให้จับกลุ่มผู้บริโภคที่ห่วงใยในสุขภาพ
และการท�าลายสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง การหา
ช่องทางจ�าหน่าย ส�าคัญพอ ๆ กับการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาร
องรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือ ตลาดใหม่ ดังนั้นชาวบ้านใน
ชุมชนต่าง ๆ จึงเกิดการรวมตัวกันมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้ม
แข็ง ต่อยอดตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่กว้าง
ขวางยิ่งขึ้น 

 ดังนั้นแต่ละชุมชนจ�าเป็นต้องรักษาเอกลักษณ์
ทางภูมิปัญญาอันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษเอา
ไว้ ท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้ในวัสดุและการใช้ประโยชน์ เมื่อ
น�าไปต่อยอดจะต้องท�าให้ไม่เสียในคุณค่าเหล่านั้น เพียงแต่
ดัดแปลงการใช้งานไปตามยุคสมัย สีสันที่ไร้ขีดจ�ากัดที่เคียงคู่
ไปกับจินตนาการของทายาทผู้สืบทอดรุ่นใหม่ต่อไป
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คุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคม 

 จากเดิมท่ีบรรพบุรุษเร่ิมน�าต้นกระจูดมาสานเป็น
เคร่ืองใช้ไม้สอยภายในครัวเรือน ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่รุ่น
ลูกรุ่นหลานจากท่ีเคยท�าใช้เองเปล่ียนสู่การท�าสานกระจูด
เป็นรายได้เสริม และมีการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดมากข้ึน
มีคนสนใจมากข้ึน จากรายได้เสริมสู่รายได้หลัก เน่ืองจาก
อาชีพการเกษตร หรือการประมงให้ผลผลิตท่ีไม่สู้ดีนักจาก
ธรรมชาติท่ีแปรปรวน ชาวบ้านในแต่ละชุมชนจึงผลักดัน
ให้หัตถกรรมสานกระจูดกลายเป็นรายได้หลักท่ีหาเล้ียงชีพ
ของคนภายในครอบครัว จากหน่ึงครัวเรือนสู่ชุมชนรวมตัว
กันเป็นกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพสร้างรายได้ สร้างผลิตภัณฑ์สาน
กระจูดให้ทันต่อความต้องการของตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิด
อาชีพกระจายสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ตามมาอีกด้วย 

ในบางพ้ืนท่ี ท่ีมีนากระจูดจ�านวนมาก เช่น ท่ีอ�าเภอ
ชะอวด สามารถส่งต้นกระจูดเป็นวัตถุดิบส่งไปขายยังแหล่ง
ชุมชนอ่ืน ๆ ได้อีกทางหน่ึง เกิดเป็นการกระจายรายได้สร้าง

เครือข่าย ต้ังแต่ การจัดส่งเส้นกระจูด การผลิตสาน การ
ประกอบช้ินงานเย็บหูหรือเก็บขอบเก็บริม กระจายส่งให้
แต่ละครัวเรือนท�าตามแต่ถนัด เป็นการกระจายรายได้สร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการชักชวน
เยาวชนให้มีบทบาทในการเข้ามาเรียนรู้ในกรรมวิธีการสาน 
เป็นก�าลังการผลิตรุ่นใหม่ถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างสังคม
ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเรียนรู้และซึมซับ
วัฒนธรรมการสานจากบรรพบุรุษและสืบสานต่อไปให้คง
อยู่นับว่างานหัตถกรรมสานกระจูดให้คุณค่าท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมไปพร้อมกัน

งานสานกระจูด ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสร้างสรรค์ ออกแบบ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกระจูดให้มีคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น 
สะท้อนเอกลักษณ์และทักษะฝีมือเชิงช่างด้วยองค์ความรู้และ
ความละเอียดประณีต  ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานเพ่ือส่ง
ต่อให้ลูกหลานได้รู้จักและพัฒนางานหัตถกรรมไทยอันทรง
คุณค่าให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง สามารถสร้างงานสร้าง
อาชีพและรายได้อย่างย่ังยืน 
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การดูแลรักษา

ควรเก็บผลิตภัณฑ์กระจูดในที่แห้ง ไม่ควรเก็บในที่ชื้น
หรือเปียกชื้น เพราะจะท�าให้เกิดเชื้อรา ใช้งานไม่ได้นาน แต่
หากหลีกเลียงไม่ได้เมื่อชื้นหรือเปียก ควรน�าออกตากแดดให้
แห้งสนิท ก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�าข้อมูล
สัมภาษณ์ข้อมูล จาก กระจูดวรรณี จังหวัดพัทลุง
ข้อมูลจาก คุณพัชรินทร์ บินเจ๊ะมิง จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มราม-ชะอวด
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