
 
1 ถอดบทเรยีนองคค์วามรู ้การจกัสานตะกรา้ไมไ้ผ่บา้นป่าเพิ่ม หมูท่ี่ ๑๑ ต าบลสะอาดสมบรูณ ์อ าเภอเมือง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  

ถอดบทเรียนองคค์วามรู้ การจักสานตะกร้าไม้ไผ่บ้านป่าเพิม่ หมู่ที ่๑๑ ต าบล
สะอาดสมบูรณ ์อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอด็ 

 

ศนูยเ์รียนรูช้มุชนบา้นป่าเพิ่ม หมูท่ี่ ๑๑ เป็นแหลง่เรียนรู ้และจดุเรียนรูท่ี้ปฏิบตัจิรงิ มีการเผยแพร่

แก่ผูท่ี้สนใจ มีอาคารศนูยเ์รียนรูช้มุชน แสดงนิทรรศการ ขอ้มลูชมุชน เป็นท่ีรวบรวมผลิตภณัฑ ์และ

จ าหนา่ย เป็นศนูยเ์รียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง ท่ีชมุชนอ่ืนมาศกึษาดงูาน เป็นวิถีซึ่งด  ารงไวซ้ึ่งความเป็นตวัตน

มีอตัลกัษณท่ี์โดดเดน่ คือ เป็นหมูบ่า้นหตักรรม อีกทัง้มีการบรหิารจดัการชมุชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

กลุ่มจักสานตะกร้าไม้ไผ่ 

มีปราชญช์าวบา้นท่ีไดร้บัการยกย่องประกาศเกียรติคณุ ภมูิปัญญาไทย ดา้นการจกัสานคือ นาย

ออ่นจนัทร ์นิราทะวงษ ์อาย ุ๖๗ ปี 

การจกัสานตะกรา้ไมไ้ผ ่ชมุชนไดสื้บทอดมาจากบรรพบรุุษ ถ่ายทอดภมูิปัญญาจากรุน่สูรุ่น เกิด

จากความคิดในการน าไมไ้ผซ่ึ่งเป็นวตัถดุิบท่ีมีอยู่ในหมูบ่า้น น ามาแปรรูปเป็นตะกรา้ แตก่่อนไดมี้การผลิต

ใชใ้นเฉพาะครวัเรือนเทา่นัน้ ตอ่มามีการผลิตมากขึน้ขยายไปหลายครวัเรือน บางครวัเรือนผลิตเพ่ือน าไป

แลกขา้วและสิ่งของอ่ืน ปัจจบุนัมีการจกัสานตะกรา้ไมไ่ผ ่แทบทกุครวัเรือน ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นชนุชน

พอสมควร บา้นป่าเพิ่ม หมูท่ี่ ๑๑ จงึไดช่ื้อวา่เป็นหมูบ่า้นหตัถกรรม มีความเป็นตวัตน มีความโดดเดน่ 

แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในชมุชนท่ีนา่ภาคภมูิใจ 

ปัจจบุนัตลาดมีความตอ้งการผลิตภณัฑต์ะกรา้ไมไ้ผอ่ยา่งตอ่เน่ือง เพื่อปอ้งกนัการกดราคา เอารดั

เอาเปรียบ จากพอ่คา้คนกลาง ชมุชนไดร้วมกลุม่ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยรบัซือ้ผลิตภณัฑ์

จากสมาชิกเก็บไวร้อจ าหนา่ย โดยแนะน าใหพ้อ่คา้คนกลางมารบัซือ้ท่ีศนูยจ์  าหนา่ยผลิตภณัฑ ์หรือท่ีศนูย์
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เรียนรูช้มุชน โดยท่ีชาวบา้นผูผ้ลิตไมต่อ้งน าสินคา้ไปเสนอขายจ าหน่ายหรือหาตลาดเอง จากความตอ้งการ

ของตะกรา้ท่ีมีเป็นจ านวนมาก ท าใหว้ตัถดุิบท่ีมีอยูช่มุชนเริ่มไมพ่อเพียงตอ่ความตอ้งการ ชนุชนจงึไดมี้การ

ปลกูทดแทน และมีการสรา้งเครือข่ายเช่ือมโดยจากแหลง่ผลิตนอกชมุชน 

ชมุชนไดเ้ผยแพรอ่งคค์วามรูก้ารจกัสานตะกรา้ไมไ้ผ ่ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชมุชนใหแ้ก่ผูส้นใจ 

เยาวชนในโรงเรียน และแก่ชมุชนอ่ืนทัง้ดา้นการผลิต และการบริหารจดัการกลุม่ตะกรา้ไมไ้ผใ่หป้ระสบ

ผลส าเรจ็ 

 

บันทกึภมูิปัญญาการจักสานตะกร้าไม้ไผ่ 

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ไมไ้ผ ่เสน้หวายหรือเสน้เชือก 

 
 

กระบวนการผลิตตะกร้าไม้ไผ่ 

ข้ันตอนการผลิต 

เป็นแนวทางแหง่ภมูิปัญญา ท่ีถกูถ่ายทอดสง่ตอ่มาจากรุน่สูรุ่น่วา่ การท่ีจะเลือกไมไ้ผม่าจกัสาน

ตะกรา้ตอ้งเลือกไม ้“นอ้งหนึ่ง” ซึ่งหมายถึงไมท่ี้มีอาย ุ๒ ปีขึน้ไป ล าตรง เม่ือไดไ้มม้าแลว้ก็เขา้สู่

กระบวนการผลิตดงันี ้
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การเตรียมอปุกรณ ์

๑. ตดัไมไ้ผป่ลอ้งท่ี ๓ นบัจากโคนไมแ้ลว้จกัเป็นซีกเล็กๆ หนาประมาณ ๑ มม. กวา้ง ๑ ซม. เพ่ือท า

เป็นตอกยืน หรือไมโ้ครง 

๒. ตดัไมไ้ผส่ว่นท่ีเหลือ โดยนบัไปปลอ้งท่ี ๗ หรือ ๙ ขึน้กบัความยาวของไมไ้ผ ่ผา่ตามยาวแลว้จกัให้

เป็นเสน้กลมยาว เพ่ือท าเป็น “ตอกสาน” หรือผนงัตะกรา้ ใหเ้ป็นรูปแบบเมล็ดแตงกวา 

๓. ไมข้ดักน้ คือไมท่ี้ยึดฐานส่วนลา่งของตะกรา้ เนน้ใหไ้ดรู้ปทรงแข็งแรงไมบ่ดิเบีย้ว โดยใชไ้มไ้ผส่ว่น

โคนเหลากลม เสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ ๑ ซม. ยาวประมาณ ๒๐ ซม. (หากตอ้งการตะกรา้ใบ

ใหญ่ก็ใชไ้มย้าวกวา่นี)้ เสียบปลายแหลมทัง้ ๒ ดา้น 

๔. รวงตะกรา้ไมไ้ผ ่ใชต้อไมไ้ผ ่หรือใชไ้มเ้สียว ซึ่งเป็นไมท่ี้มีอยูแ่ลว้ในพืน้ท่ี ซึ่งมีคณุสมบตัยิึดหยุน่โคง้

งอได ้น ามาท าเป็นรวงตะกรา้ จะมีความเหมาะสมกลมกลืน โดยใชข้นาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 

ประมาณ ๑.๕ ซม. ยาว ๑ เมตร รวงตะกรา้ใหญ่หรือเล็กขึน้อยู่กบัขนาดของตะกรา้ 

วิธีท า 

 น าตอกยืน ๔ เสน้ วดักึ่งกลางเสน้แลว้วางตดักนัเป็นเครื่องหมาย + เพ่ือก่อกน้ตะกรา้ โดยสายลาย

สองขดับี ในขัน้ตอนนีจ้ะใชต้อกยืนทัง้หมด จนไดแ้ผน่พืน้ตะกรา้ตามขนาดท่ีตอ้งการ จากนัน้น าเขา้แบบ

พิมพต์ะกรา้ (ตวัแบบพิมพท์ าจากท่อนไมเ้ป็นรูปกลมขนาดใหญ่ หรือเล็ก ตามความตอ้งการท่ีจะน าไปใช้

ประโยชน)์ เพ่ือสานผนงัตะกรา้ตอ่จากกน้ โดยใชต้อกสาน เสน้กลม สานลายหนึ่ง คือขา้มหนึ่งสอดหนึ่ง 

โดยใชเ้สน้ตอกยืนเป็นหลกัสานไปเรื่อยๆ จะไดข้นาดของตะกรา้ตามตอ้งการ โดยใหเ้หลือสว่นปลายของ

ตอกยืนไว ้ประมาณ ๑๕ ซม. เผ่ือไวพ้บัเป็นปากตะกรา้ จากนัน้น าออกจากแปน้พิมพ ์

การลม้ปาก คือการพบัไมป้ากตะกรา้ โดยตอกยืนท่ีเหลือไวน้ัน้ จบัรวมกนัจบัละ ๔-๕ เสน้ พนัแลว้มว้มสอด

เขา้ตามช่องของปากตะกรา้ในลกัษณะเอียงลม้ไปในทิศทางเดียวกนัใหส้วยงาม และแข็งแรง ใชไ้มค้ดักน้  

๒ อนั สอดปลายแหลมเขา้ท่ีมมุกน้ตะกรา้ในลกัษณะไขวก้นั (เป็นเคร่ืองหมาย X) เพ่ือใหเ้กิดความคงรูป

แข็งแรง แลว้ติดตีน คือไมต้รงปลอ้งไมไ้ผท่  าเป็นปุ่ มปลายแหลม จุม่เทียนแลว้ตีเขา้เป็นมมุกน้เป็นขาของ

ตะกรา้ ๔ มมุ 

การรมควนั น าตะกรา้ไปรมควนัไฟ โดยใชฟ้างขา้วท่ีไมใ่ชแ้ลว้เป็นเชือ้เพลิง รมควนัเพ่ือกนัมอดแมลง และ

เพ่ือก าจดัเศษไม ้เศษเสีย้นไมไ้ผท่ี่สานหลดุออก สรา้งสีสนั ดใูหเ้กิดความแข็งแรง แลว้น าไปเขา้รวงตะกรา้ 

รวงตะกรา้ใชไ้มเ้สียว หรือตอ่ไมไ้ผก็่ได ้เป็นไมท่ี้หาไดใ้นหมูบ่า้น โคง้เสียบเขา้ปากตะกรา้ แลว้ใชห้วายหรือ
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เครือไมผ้กูรอ้ยเป็นหรูวงและขอบตะกรา้ยดึตดิกนัแน่น น าไปใชป้ระโยชนห์รือจ าหน่ายได ้หากต้องการ

ความสวยงามเพิ่มขึน้ ก็ทาแลกเกอรเ์พ่ือรกัษาไมแ้ละใหค้วามสวยงาม 

การใชป้ระโยชน ์ตะกรา้ส าหรบัใชบ้รรจสุิ่งของทั่วไป ตะกรา้ขนาดเล็กเหมาะน าไปเป็นของฝากของท่ีระลกึ

ส าหรบัใสใ่ชช้ิน้เล็กนา่รกั 

 

                     

               

     

         

 

 

 

การก่อก้นตะกร้า 

การล้มปากตะกร้า 

การสานตะกร้า พิมพต์ะกร้า 

การคัดรวงตะกร้า 
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การเข้ารวงตะกร้า และเส้นหวายผูกรวงตะกร้า 

การรมควัน 
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สถานทีจ่ าหน่ายผลิตภัณฑ ์

 จ าหนา่ย ณ ศนูยจ์  าน่ายผลิตภณัฑ ์หรือศนูยเ์รียนรูช้มุชนคุม้ป่าเพิ่ม ของสถาบนัการจดัการเงินทนุ

ชมุชนบา้นป่าเพิ่ม หมูท่ี่ ๑๑ โดยมีพอ่คา้มารบัซือ้ท่ีแหลง่รวมสินคา้เอง ทกุๆ ๑๐ วนั ซึ่งน าไปขายทัง้ใน

จงัหวดัและจงัหวดัไกลเ้คียง เชน่ จงัหวดัมหาสารคาม บรุีรมัย ์สรุนิทร ์ชยัภมูิ กาฬสินธุ ์มกดาหาร เป็นตน้ ผู้

ประสานงานกลุม่จกัสานตะกรา้ไมไ้ผ ่นายค าตา กนัลา โทร.๐๙๘-๑๙๔๑๙๕๒ ประธานสถาบนัการจดัการ

เงินทนุชมุชนบา้นป่าเพิ่ม นายทองอินทร ์กนัลา โทร.๐๘๔-๗๙๐๔๐๗๑ หรือเขา้ดรูายละเอียดไดท่ี้เว็บไซด์

ศนูยป์ระชาสมัพนัธบ์า้นป่าเพิ่ม หมูท่ี่ ๑๑ http://www.paphoem.com  

 

 

http://www.paphoem.com/

