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เรื่อง วิถีชีวิตคนพรานกระตายกับของฝากขึ้นชื่ออําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         คนพรานกระตาย หรือ “พรานตาย” ตามภาษาถิ่นที่ใชเรียกกัน มีวิถีชีวิตที่อิงกับธรรมชาติมาอยางชานาน

ดวยความที่พื้นที่มีแมน้ําไหลผานเกิดเป็นความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ มีทัง้ตนไมนานาชนิดและสัตวน้ําหลาก

หลายสายพันธุ ไมไผ เป็นไมชนิดหน่ึงที่เจริญเติบโตเป็นอยางมาก เน่ืองจากความอุดมสมบูรณของดินและน้ํา คน

พรานกระตายจึงนิยมนําไมไผเหลาน้ีมาจักสานเป็นอุปกรณ หรือใชเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ อีกทัง้ยัง

นําไมไผมาทําเป็นโตะ เกาอี้เพื่อใชในครัวเรือนอีกดวย 

         จัก เป็นการเตรียมวัสดุที่จะใชในการจักสาน โดยนําวัสดุมาทําใหเป็นเสน เป็นแฉก หรือเป็นริว้ เพื่อความ

สะดวกในการสาน ลักษณะของการจักสานจะขึ้นอยูกับลักษณะของวัสดุแตละชนิด ซึ่งจะมีวิธีการเฉพาะที่แตก

ตางกันไป เชน วัสดุที่นํามาจักนัน้เป็นไมไผหวาย มักเรียกวา ตอก และการจักตอกไมไผโดยทัว่ไปจะแบงออก

เป็น 2 ลักษณะคือ จักตามแนวไมไผโดยมีผิวไมเป็นสวนแบน เรียกวา ตอกพื้น สวนอีกลักษณะหน่ึงจะจักโดยมี

ผิวไมเป็นสวนสันตอกเรียกวา ตอกตะแคง นอกเหนือจากตอกไมไผสองลักษณะน้ีแลว อาจจะมีตอกที่จัก เหลา

เป็นเสนกลมๆ หรือลักษณะอื่นๆ ตามความตองการที่จะนําตอกชนิดนัน้ๆ ไปใชอยางไรก็ตาม การจักตอกเป็นงาน

ขัน้แรกที่สําคัญในการทําเครื่องจักสาน เพราะลักษณะของตอกจะตองประสานกับลวดลายและรูปทรงของเครื่อง
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จักสานดวย นอกจากน้ีการเลือกสรรวัสดุที่ดีก็มีผลตอความคงทนและความประณีตสวยงานของเครื่องจักสาน

ดวย (วิบูลย ลี้สุวรรณ, 2561)

ความเป็นมาของจากจักสานไมไผ

         นักโบราณคดีไดคนพบหลกัฐานวา เมื่อประมาณ 4000 ปีมาแลว มนษุยไดรจูกัวธิีการจกัสานของใชดวยไมไผ

เป็นลักษณะลายขัดสองเสน หลักฐานน้ีไดคนพบที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นดินแดนที่สําคัญในทาง

ประวัติศาสตรของประเทศไทย หลักฐานการคนพบเครื่องจักสานน้ีนอกจากประเทศไทยแลว ยังไดพบที่แอฟริกา

และในทวีปเอเชียบางแหง บริเวณแหลมมลายู (ในยุคหิน) ไดคนพบหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องจักสานที่ทําดวยไม

กองรวมอยูกับของใชของผูตาย จึงสันนิษฐานวาเครื่องจักสานไดเขาไปมีสวนเกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อบางอยาง

ของมนุษยในยุคนัน้บางแลว ตอมาเมื่อมนุษยไดมีการดําเนินชีวิตดวยการเพาะปลูก เลีย้งสัตว จึงเป็นที่เชื่อไดวา

มนุษยไดรูจักพัฒนาการเครื่องจักสานใหเหมาะสมกับการใชสอยขึ้นมาเรื่อยๆ ยังมีหลักฐานการคนพบเครื่องมือที่

ทําดวยหินจําพวกขวาน และเครื่องป้ันดินเผาสมัยหินเกา ที่บานทามะนาว ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองจังหวัด

กาญจนบุรี เป็นตน ทัง้น้ีเพราะการขยายตัวออกมาดําเนินชีวิตในที่ราบลุม มีแมน้ําลําธารไหลผาน เพียบพรอมไป

ดวยทรัพยากรธรรมชาติที่มีใหอยางเหลือเฟือ สิ่งจําเป็นสําหรับมนุษยก็คือ การหาเครื่องมือบางชนิดไวใชสอยใน

ชีวิตประจําวัน ซึ่งสวนใหญจะไดแกเครื่องจับสัตว

การจักสานไมไผในพืน้ที่พรานกระตาย

         มนุษยมีความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบแตละชนิดจากธรรมชาติ มาทําเป็นเครื่องจักสานให

สอดคลองเหมาะสมกับการใชสอย “ไผ” เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอีกชนิดหน่ึงที่จะนํามา

แปรรูปเป็นวัสดุ สําหรับทําเครื่องจักสานมากที่สุด จึงเห็นไดวา เครื่องจักสานไมไผ เป็นเครื่องจักสานที่นิยมใช

และผลิตกันแพรหลายในภูมิภาคเอเชีย ไผที่นํามาทําเครื่องจักสานไดดี มีหลายพันธุ อาทิ ไผสีสุก ไผรวก ไผ

เฮีย้ะ ไผขาวหลาม จึงมีผูนําภูมิปัญญาการจักสานมาใชในชีวิตประจําวันและไดมีการนําภูมิปัญญามาใชในการ

ประกอบอาชีพอีกดวย

         จากการลงพื้นที่ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรเพื่อศึกษาเกี่ยวกับตนกําเนิดการจักสานดวย

ไมไผในเขตอําเภอพรานกระตายนัน้ บานลานไผ หมูที่ 9 ตําบลหวยยัง้ อําเภอพรานกระตาย คงจะเป็นพื้นที่ที่

สะทอนถึงความเป็นมาเป็นไปของการใชประโยชนจากไผ หรือไมไผไดเป็นอยางดี เน่ืองจากคนสมัยกอนจะนิยม

ตัง้ชื่อ ลูกหรือชื่อหมูบานตามลักษณะเดนของพื้นที่นัน้ๆ เชนเดียวกับบานลานไผ เน่ืองจากพื้นที่บริเวณดังกลาวมี

ขนาดกวางและมีตนไผจํานวนมากจึงมีการนําทรัพยากรธรรมชาติไปใชในการดํารงชีวิต เชน หาหนอไมมาบริ

โภคและแปรรูปไวใหนาน มีการนําไมไผมาจักสานเป็นของใชตางๆ จึงนําความผูกพันกับวิธีชีวิตและตนไผมาตัง้

เป็นชื่อหมูบานวา บานลานไผ บานลานไผ เป็นหมูบานที่มีคนอยูดวยกันจาก 3 กลุมคือ กลุมที่ 1 มาจากจังหวัด
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ตาก ซึ่งในสมัยนัน้เกิดปัญหาน้ําทวมเน่ืองจากการสรางเขื่อนภูมิพลไดมีนายเอื้อม โตพวง และนางซิว โตพวง

อพยพเขามาประกอบอาชีพทําการเกษตรเป็นกลุมแรก กลุมที่ 2 ยายมาจากอําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโข

ทัย ซึ่งในสมัยกอนเกิดการแพรระบาดของโรคฝีดาต ทําใหประชาชนในเขตบานดานลานหอยอพยพเขามาทําการ

เกษตรในอําเภอพรานกระตาย โดยครอบครัวที่ 2 ที่ยายเขามา คือ ครอบครัวของนางสรอย พรมมี และกลุมที่ 3

เป็นประชาชนที่อพยพมาหนีจากภัยแลงมาจากภาคอีสาน ไดแก จังหวัดอุดรธานี ,หนองบัวลําภู, ชัยภูมิ อุบลราช

ธานี และขอนแกน โดยประชาชนกลุมที่อพยพมาไดนําเอาวัฒนธรรมและประเพณีทางภาคอีสานเขามาใชในการ

ดํารงชีวิต และไดมีการจัดตัง้เป็นหมูบานลานไผ ในปี 2472 โดยขึ้นอยูในการดูแลของตําบลหนองหัววัว อําเภอ

พรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร และในปี 2538 ไดแยกตําบลหนองหัววัวออกมาเป็นตําบลหวยยัง้ และบาน

ลานไผไดขึ้นอยูในการปกครองของตําบลหวยยัง้ เปลี่ยนเป็นบานลานไผ หมูที่ 9 ตําบลหวยยัง้ นอกจากบานลาน

ไผ ยังมีประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ ที่ใชประโยชนจากไมไผเป็นจํานวนมาก อาทิ พื้นที่ตําบลคุยบานโอง นางประนอ

ม ขรพัตด อายุ 66 อยูบานเลขที่ 64 หมู 1 ตําบลคุยบานโอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร กลาววา

ตนไดทําการจักสานมามากกวา 10 ปี สิ่งที่สานเป็นประจําคือ สุมไก เน่ืองจากตน และคนในพื้นที่มีอาชีพเลีย้งไก

มาเป นเวลานาน จึงไดมีแนวคิดวา เรานาจะใชประโยชนจากไมไผที่มีอยูเป็นจํานวนมากในหมูบานได จึงเริ่มที่จะ

สานสุมไกไวในในครัวเรือน สุมไกไมไผจากไมไผ นอกจากจะสามารถใชประโยชนในครัวเรือนไดแลวยังนํารายได

เขามาสูครอบครัวไมตํ่ากวาปีละ 40,000 บาท นอกจากนางประนอม แลว นางจันทรรอน มีศรีสวัสดิ ์ อายุ 58 อยู

บานเลขที่ 56/3 หมู 1 ตําบลคุยบานโอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรที่จักสานแปลไมไผสรางรายได

ใหกับครอบครัวไมตํ่ากวาปีละ 40,000 บาท (จันทรรอน มีสวัสดิ ์, 2562 กันยายน 7) สุดทายไดแกนายเทเวศ พ

ลแกว อายุ 63 อยูบานเลขที่ 809/1 หมู 1 ตําบลคุยบานโอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ไดทําแคร

ไมไผมา 5 ปี มีการทําแครไมไผหลายขนาด แตละขนาดมีราคาแตกตางกัน ขนาดใหญมีขนาด 1.50x2 เมตรรา

คา 600 บาท ขนาดกลางมีขนาด1.20x2 เมตรราคา 500 บาท ขนาดเล็กมีขนาด 1x2 เมตรราคา 400 บาท

(เทเวศ พลแกว, 2562 กันยายน 7) เป็นตน น่ีคือตัวอยางบุคคลที่นําไมไผที่มีอยูในชุมชนมาทําเป็นเครื่องมือ

และอุปกรณตาง ๆ เพื่อใชในชีวิตประจําวันและกอเกิดเป็นรายไดใหกับครอบครัวตามมา อีกดวย เพื่อใหงายแก

การทําความเขาใจผูเขียน  จึงนําตัวอยางวิธีการทําสุมไก เปลไมไผและแครไมไผ

การจักรสานสุมไก

         การสานสุมไกดวยไมไผนัน้ มีวัสดุ และเครื่องมืองายๆ ที่ชาวบานมักจะมีติดครัวเรือนไวเสมอ ไมวาจะเป็น

เลื่อยคันธนู สําหรับเลื่อยหรือตัดไมไผที่เราตองการ มีดพรา สําหรับผาลําไผและเหลาจักตอกไมไผ และที่สําคัญสิ่ง

ที่ขาดไมไดเลยคือ ไมไผ ในที่น้ีเราเลือกใชไผตะเกียบ คุณสมบัติมีความเหนียวและออนตัวไดดี ไผตะเกียบ ที่

สามารถมาจักสานไมไผไดนัน้จะตองมีอายุตัง้แต 5 ปี ขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันไผตะเกียบมีไมเพียงพอตอความ

ตองการใชภายในหมูบาน ชาวบานสวนหน่ึงจึงตองซื้อไผตะเกียบมาจากนอกหมูบานในราคาลําละ 4 บาท แตละ
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ลํามีความยาวประมาณ 8 ม. 

วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ

         1. ไผตะเกียบ

         2. เลื่อยคันธนู ใชเลื่อยตัดขอปลายลําไผ และเลื่อยตัดปากสุมเมื่อสานสุมไก

         3. มีดพรา ใชผาลําไผและเหลาจักตอกไผเพื่อแยกสวนในและสวนผิวของไผ ซึ่งสวนผิวที่ใชงานจะมีความ

เหนียว งายตอการจักสาน

         4. คอน ใชตอกตะขอขอไผหลักหมุดยึดสวนหัวสุมไกเมื่อสานขึ้นรูป

วิธีการจักสาน

         1. การจักตอกไผ โดยใชเลื่อยคันธนูเลื่อยตัดขอปลองแรกของไผทิง้เพื่อใหผาลําไผไดสะดวก

         2. จักตอกเสนไผเป็นตอกยืน ตอกยาว และตอกไผตีน (สวนขอไผที่มีตาไผ) จากนัน้จึงสานตอกยาวและ

ตอกยืนเป็นหัวสุมแบบลายขัด

         3. การขึ้นรูปสุมไก โดยใชตอกยาวสานรอบๆ จนไดเป็นรูปทรงของสุมไก

         4. สุมไกแบบสมบูรณ

การทําเปลไมไผ

         อปุกรณและวธิีการทาํแปลไมไผนัน้จะมีวธิีการและเครื่องมอืที่ยงุยากกวาสมุไกอยูมาก สมุได จะมีเครื่องมอืที่

ใชหลักๆ เพียง 4 ชิน้ แตแปลไมไผมีวัสดุและเครื่องมือมากกวา อาทิ ลวดขาว, ลวดดํา, กรรไกรตัดเหล็ก, คีม,

มีด, เชือกไนลอน, ปอพลาสติก,แชลคสีเหลือง นอกจากอุปกรณจะเยอะกวาแลววิธีการทํายังยุงยากกวาการทําสุม

ไกดวย  นอกจากนัน้แลวไมไผที่ชาวบานเอามาทําแปลนัน้ยังเป็นคนละสายพันธุกับที่ทําสุมไก ซึ่งสวนใหญชาว

บานจะใชไผสีสุกในการทําแปล 

         ไผสีสกุ ไผสสีกุน้ีจดัเป็นไผพื้นบานที่นิยมปลกูตามหวัไรปลายนา เป็นไผแตกกอเรว็ หนอ และลาํตนมีขนาด

ใหญ นิยมใชหนอทําอาหาร แปรรูปเป็นหนอไมดองหรือหนอไมสม และใชลําไผทําเฟอรนิเจอรตางๆ

         วัสดุที่ใชในการทําแปลไมไผ

         1. เชือกไนลอน, ปอพลาสติก, ลวดขาว, ลวดดํา, กรรไกรตัดเหล็ก, คีม, มีดเชือกไนลอน, ปอพลาสติก

         2. แชลคสีเหลือง แชลคสีเหลืองใชสําหรับทาสีแปลไมไผเพื่อกันเสีย้นไมไผและสรางความสวยงามใหกับ

แปลไมไผ

ขัน้ตอนการจัดสาน

         1. นําไมไผสีสุกมาตัดตามความยาว 3 เมตร หรือตามขนาดความยาวของแปลที่เราตองการจะทํา เชน 5
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เมตร 7 เมตร (ขนาดใหญที่สุด)

         2. ผาออกสวนที่เหลอืครึ่งหน่ึงจะแบง ใหได 9 ซี่นําเชอืกผกูหวั-ปลายใหมีลกัษณะโคงนาพมิพเหลก็มามดัไว

3 ระยะเพื่อใหเกิดความแข็งแรง จากนัน้จึงสานจนเสร็จ

การทําแครไมไผ

         การทาํแครจากไมไผ มีลกัษณะและวสัดุไมแตกตางจากแปลไมไผเทาใดหนักเพยีงแตจะตองมีอปุกรณที่ใชใน

เจาะและยึดหมุดกับไมไผไมใหเคลื่อนที่ ดังนัน้การทําแครไมไผจึงมีสิ่ว, สวาน, มีดโตและตลับเมตร, เครื่องยิงตะ

ปู ป้ัมลมและน้ํายากําจัดหมอดและแมลงเพื่อป องกันหมอดกินไมไผในระยะยาว

         แครไมไผ มีวิธีการทําคือ เลื่อยไมไผความยาว 1.75 ซ.ม. และเหลาสวนที่เกินหรือเหลาใหเรียบจากนัน้

นําไมไผที่เหลาสําเร็จแลว ใชสิ่วเจาะใหเป็นรูสี่เหลี่ยม 7 รู แลวจึงนําแผนไมไผมาตอกเขากับโครงสราง เมื่อตอก

ไมไผเขากับโครงสรางเรียบรอยและแนนหนาแลวนัน้ จึงนํามาใสขาแครแลวตอกใหแนน สุดทายเพื่อป องกัน

เสีย้นไมไผ และกอใหเกิดความสวยงาน จึงนําแครไมไผมาทาแชลคและน้ํายากําจัดมอดแมลงเป็นอันเสร็จ

         ภูมิปัญญาทองถิ่นเป็นทุนที่ทรงคุณคาของไทย จึงถือกําเนิดและถูกใชในอดีตอยาง กวางขวาง แตถูกมอง

ขามไปในยุคของการพัฒนาตามกระแสตะวันตก ดวยเหตุผลของการกาวสูความ ทันสมัย หากแตเมื่อประเทศ

ชาติอยูในภาวะวิกฤต ภูมิปัญญาทองถิ่นกลับถูกนํามาใชอยางเป็นผล การนําภูมิปัญญาทองถิ่นไปใชประโยชน ยัง

สรางความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาซึ่งเป็นมรดกของชาติอีกดวย การกระทําน้ีเรียกไดวาเป็นการอนุรักษ (การอนุ

รักษ คือ การบํารุงรักษาภูมิปัญญาทองถิ่นการจักสานใหคงอยูคูคนไทยตอไป) ภูมิปัญญาไทยโดยการประยุกตให

เขากับวิถีชีวิต สภาพแวดลอมและความเป็นอยูของทองถิ่นนัน้ๆ (การประยุกตใช คือ การนําวัตถุดิบที่มีอยูใน

ชุมชนมาใชใหเกิดประโยชน เชน สุมไก แครไมไผ เปลไมไผ และอื่นๆ) สุดทายเป็นการสรางรายได (สรางรายได

เชน การขายสง ขายปลีก หรืองานหัตถกรรมหมูบาน (OTOP)) ใหกับคนที่นําภูมิปัญญานัน้มาใชอีกดวย

คําสําคัญ : การจักสาน, พรานกระตาย, ของฝาก

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=วิถีชีวิตคนพรานกระตายกับของฝากขึ้น

ชื่ออําเภอพรานกระตาย_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-08-01

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2129&code_db=610007&code_type=07
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