กระจูด พืชท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมสร้างอาชีพ
โดย นายพีระพงศ์ สุวรรณนิล
หัวหน้างานส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
กระจูด เป็นพันธุ์ไม้จำพวกกก (Sedge) ชนิดหนึ่งในตระกูล Cyperaccae
ลักษณะลำต้น กลม กลวง ควำมสูงประมำณ 1–3 เมตร เป็นพืชที่ชอบขึ้นในบริเวณ
น้ำขัง ตำมริมทะเลสำบที่เป็นดินโคลน พบมำกแถบภำคตะวันออก และภำคใต้ของ
ประเทศไทย กระจู ด มี 2 ชนิ ด คื อ จู ด ใหญ่ และจู ด หนู จู ด ใหญ่ จ ะน ำไปใช้
ประโยชน์ได้มำก ส่วนจูดหนูมีลำต้นเล็กและสั้น ควำมเหนียวน้อยกว่ำจูดใหญ่
ก่อนจะมาเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์กระจูด งานส่งเสริมอุตสาหกรรม
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ได้มีพระกระแสรับสั่งกับ องคมนตรีและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส เมื่อปี
พ.ศ. 2524 ให้ดำเนินกำรศึกษำและพัฒนำพื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผสำนและ
นำผลสำเร็จของโครงกำรไปเป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำพื้นที่ดินพรุ พบว่ำ ใน
พื้นที่พรุมีต้นกระจูดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมำก รำษฎรได้นำมำใช้สำนเสื่อกระจูด
เพื่อใช้เองและจำหน่ ำยเป็ น หั ตถกรรมท้องถิ่นอยู่บ้ำง แต่ยังไม่มีกำรพัฒ นำ
รูปแบบและกำรผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแต่อย่ำงใด จึงได้มีกำรพัฒนำให้
คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ กำหนดเป็น
นโยบำยให้จัดตั้งโรงงำนผลิตภัณฑ์กระจูดขึ้นมำ ในปี พ.ศ. 2527
การใช้ประโยชน์จากกระจูด
รำษฎรในพื้นที่จังหวัดนรำธิวำสส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมและมีผู้ว่ำงงำนอยู่เป็นจำนวนมำก
ซึ่งในพื้น ที่ก็ยังมีพืชเส้นใยจำพวก กระจูด เตย และปำหนัน ขึ้นอยู่ตำมธรรมชำติ งำนส่งเสริมอุตสำหกรรม
ศูน ย์ศึกษำกำรพัฒ นำพิกุล ทองฯ เป็ น หน่ว ยงำนที่ให้ กำรส่ งเสริม สนับสนุนด้ำนกำรผลิตและกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชและกำรทอผ้ำ มีกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำก
เส้ นใยพื ชและผ้ำทอพื้น เมือง ได้ส่ งเสริมให้ ชำวบ้ำนนำต้นกระจูด มำผลิ ตเป็นผลิตภัณ ฑ์หั ตถกรรมพื้นบ้ำน
ประเภทหนึ่งของภำคใต้ ผลิตภัณฑ์ที่รู้จักทั่วไป คือ เสื่อกระจูด นอกจำกนั้นยัง ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระสอบ
สำหรับบรรจุสิ่งของ และยังมีกำรพัฒนำรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น กระเป๋ำ กระบุง ตะกร้ำ เป็นต้น กลำยเป็น
ผลิตภัณฑ์จำกกระจูดที่มีควำมสวยงำม มีลวดลำยสีสันต่ำงๆ เป็นที่สนใจแก่ลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ

ขั้นตอนการนากระจูดมาใช้
1.ตัดต้นกระจูดที่ยำวและสมบูรณ์
2.คลุกโคนต้นกระจูดด้วยน้ำโคลนขำวให้เปียกทั่วก่อนนำไปตำกแดด เพื่อเพิ่มควำมเหนียวให้กับเส้นใย
ช่วยให้กระจูดแข็งตัว ไม่แห้งกรอบ (กำรผสมน้ำกับโคลน ต้องไม่เหลวหรือข้นจนเกินไป ทดสอบโดยจุ่มมือลงไป
ให้น้ำโคลนเกำะนิ้วมือ)
3.กำรนำไปผึ่งแดด
- นำไปตำกแดดแบบกระจำยเรียงเส้น เพื่อให้กระจูดแห้งเร็ว
- ถ้ำแดดจัดตำกประมำณ 2-3 วัน ให้ สังเกตที่ทับกระจูดตรงโคนต้น ถ้ำทับแยกออกแสดงว่ำต้น
กระจูดนั้นแห้งแล้วให้ทำกำรถอดทับกระจูดออก
4. คัดเลือกต้นกระจูด แยกขนำดเล็ก-ใหญ่มัดไว้เป็นกำ
5. นำกระจูดไปรีดให้แบน ซึ่งกำรรีดมี 2 วิธี คือ
- ใช้เครื่องจักรรีด
- ใช้ลูกกลิ้งรีด ลูกกลิ้งทำจำกวัสดุทรงกลม ที่มีน้ำหนัก
พอเหมำะ เช่น ท่อซีเมนต์ ท่อเหล็กกลม
6. กำรย้อมสี (สีเคมี)
- แบ่งกระจูดออกเป็นมัด มัดละ 20-25 เส้น แล้วนำสำยยำงมัดที่ปลำยกระจูด
เพื่อไม่ให้เส้นกระจำยออกเวลำนำไปย้อมสี
- นำกระจูดไปจุ่มน้ำให้ชุ่ มแล้วย้อมสีตำมที่ต้องกำรในถังต้มสี ซึ่งเดือดได้ที่แล้ว
ประมำณ 15-20 นำที
- ยกกระจูดขึ้นจำกถังสี แล้วล้ำงน้ำสะอำดเพื่อล้ำงสีส่วนเกินออก
- นำกระจูดไปตำกที่รำว ผึ่งลมให้แห้ง
- มัดเส้นกระจูดที่แห้งแล้วรวมกัน เพื่อนำไปรีดใหม่อีกครั้งให้เส้นใยนิ่มและเรียบ
7. กำรจักสำน
นำต้นกระจูดที่เตรียมไว้มำจักสำนเป็นลวดลำย ถ้ำสำนเสื่อ
จะเริ่ มต้น จำกริ ม คือ ตั้งต้น สำนจำกปลำยด้ำนใดด้ำนหนึ่งไปจนสุ ด
ปลำยอีกด้ำนหนึ่ง ถ้ำเป็นภำชนะ จะเริ่มต้นจำกกึ่งกลำงงำน มิฉะนั้น
จะทำให้เสียรูปได้ เพรำะขนำดของต้นกระจูดส่วนโคนจะใหญ่กว่ำส่วน
ปลำย กำรสำนเสื่อจะมีลำยต่ำงๆ เช่น ลำยสำม ลำยสี่ ลำยดอกจันทร์
ลำยดอกพิกุล ลำยลูกแก้ว ลำยดอกไม้ ลำยที่นิยมมำกที่สุดคือ ลำยสอง
ผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถจักสำนได้มีหลำกหลำย เช่น เสื่อ หมอน กระเป๋ำ กระบุง ที่รองแก้ว ที่รองจำน

8. กำรตกแต่งส่วนประกอบอื่น ๆ
งำนสำนเสื่ อกระจู ด เป็ น งำนที่ เกือบจะท ำเสร็จเรีย บร้อ ยในครำวเดี ยว มี กำรตกแต่งเพิ่ มเติมเพี ยง
เล็กน้อย คือ กำรเก็บริมหรือพับริม ซึ่งเหมำะสำหรับใช้เป็นเสื่อปูนั่ง แต่หำกต้องกำรนำเสื่อที่สำนเสร็จแล้วไปตัด
เย็บเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระเป๋ำที่สำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว (แต่ยังไม่สำมำรถใช้งำนได้ เรียกว่ำ กระเป๋ำตัวดิบ)
ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ คงทน และเพื่อควำมสวยงำมให้กับผลิตภัณฑ์
เอกลักษณ์ทั่วไปของผลิตภัณฑ์จากกระจูด
ผลิตภัณฑ์จำกกระจูด มีลักษณะที่โดดเด่น คือ จะมีควำมนุ่มและสวยงำมคงทนทำจำกวัสดุท้องถิ่นซึ่ง
หำได้ ในธรรมชำติ ย้ อ มสี ต ำมต้ อ งกำร เน้ น ดอกและลวดลำยของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ำมควำมต้ อ งกำรของตลำด
ฝีมือปรำณีต รูปแบบสวยงำมทันสมัย
จำกกำรที่งำนส่งเสริมอุตสำหกรรม ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้มีกำรส่งเสริมอำชีพเกษตรกร
ด้ำนกำรผลิตเส้นใยพืชและผ้ำทอพื้นเมืองให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์ เป็นที่รู้จักกันมำกขึ้นและมี
โอกำสขยำยตลำดให้แพร่หลำย อีกทั้งยังช่วยลดปัญหำกำรว่ำงงำนของรำษฎรในพื้นที่ตลอดจนเป็นกำรอนุรักษ์
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ โดยงำนส่งเสริมอุตสำหกรรม ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ
ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรแก่เกษตรกรที่ต้องกำรควำมรู้และต้องกำรสร้ำงอำชีพเสริมใน
ครัวเรือนมำอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรขยำยขอบข่ำยกำรดำเนินงำนให้ครอบคลุมหมู่บ้ำนรอบศูนย์ 13 หมู่บ้ำน ได้แก่
บ้ำนคีรี บ้ำนเปล บ้ำนอ่ำวมะนำว บ้ำนโพธิ์ทอง บ้ำนเขำตันหยง บ้ำนโคกสยำ บ้ำนยำบี บ้ำนค่ำย บ้ำนใหม่
และ บ้ำนพิกุลทอง ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนรำธิวำสและต่ำงจังหวัดที่เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม
อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจนสำมำรถแปรรูปเส้นใยพืชและผ้ำทอพื้นเมือง ให้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบหลำกหลำยและมีคุณภำพมำกขึ้นจนสำมำรถส่งจำหน่ำยได้มำกขึ้น
สำหรับเกษตรกรและชำวบ้ำนที่มีควำมสนใจฝึกทักษะงำนหัตถกรรมจำกกระจูดเพื่อนำไปประกอบเป็นอำชีพหลัก
หรืออำชีพเสริม สำมำรถติดต่อขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ งำนส่งเสริมอุตสำหกรรม ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ
โทร 073-631033 , 073-631038

