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เรื่อง เสื่อกกบานหนองนกชุม ตําบลทุงทราย อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         เสื่อกก เป็นผลติภณัฑที่มีใชกนัอยูทัว่ไปทัง้ในประเทศหรอืตางประเทศ ทัง้น้ีเพราะตนกกเป็นพชืธรรมชาติที่

ขึ้นอยูทัว่ทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในทองถิ่นที่นําตนกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคลายกัน หรือได

อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทําใหเสื่อกกถูกจัดไดวาเป็นปัจจัยจําเป็นอยางหน่ึง ตอการดํารงชีวิตของผูคน

ในอดีต

         การทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาของคนในทองถิ่น ที่นําเอาตนกกมาแปรสภาพใหเป็นเสน แลวสานทอใหเป็น

แผนผืน เพื่อนํามาใชปูลาดรองนัง่หรือนอนหรือทําธุรกรรมตางๆ ตลอดจนทําพิธีกรรมทางศาสนา และความเชื่อ

ประวัติกก

         กก เป็นไมลมลุก (herb) อยูในวงศ (family) Cyperaceae มีชื่อสามัญเรียกวา Sedge พบกระจาย อยูทัว่

โลก มีประมาณ 4000 ชนิด ชอบที่ชื้นแฉะ ขึ้นในที่ระดับตํ่าตามหนอง บึง ทางระบาย คันคูน้ําและโคลนเลน ใน

46 ประเทศจัดกกเป็นวัชพืชในนาขาว และกกทรายหรือกกหัวแดง (Cyperus iria) พบใน 22 ประเทศ มีหลาย

ชนิดใชเป็นอาหาร เชน Eleocharis toberosa และ Scirpus toberosus และหลายชนิดใชสานเสื่อทํากระจาด

กระเชา หมวก เชน Scirpus mucronatus, Lepironia mucronata, Carex brizoides เป็นตน 
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ลักษณะ

         กกนัน้มีรปูรางลกัษณะและนิเวศวทิยาเหมอืนหญามาก มีลกัษณะที่แตกตางจากหญา คอื กกมกัมีลาํตนตนั

(solid) และเป็นสามเหลี่ยมหรือสามมุม (three-amgled) บางชนิดมีผนังกัน้แบงเป็นหองๆ (septate) มีกาบใบอยู

ชิดกันมาก และที่สําคัญคือเกือบไมมีลิน้ใบ (ligule) บางชนิดไมมีเลย ลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงของกก คือ

ดอกแตละดอกจะมี glume หอหุมหรือรองรับเพียงอันเดียว กกมีไหล (rhizome) เลื้อยไปใตดินและจากไหลก็จะ

แตกเป็นลําตนเรียกวา culm ที่ตัน (solid) โผลพนขึ้นมาเหนือดิน และเมื่อผาลําตนดูตามขวาง (cross-section)

จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหรือสามมุมดังไดกลาวมาแลว ลําตนกกจะไมแตกกิ่งเหมือนพืชชนิดอื่น ใบของก

กเหมือนกับใบของหญา แตจะเรียงตัวอัดกันแนนเป็นสามมุมหรือสามตําแหนงรอบโคนตนและมีกาบ (sheath)

หอหุมลําตนและไมมีลิน้ใบ (ligule)

         ชอดอกกกจะเกดิที่ปลายลาํตนเป็นหลายแบบ เชน panicle, umbel หรอื spike และมดีอกขนาดเลก็เป็นทัง้

ดอกที่สมบูรณและไมสมบูรณเพศ โดยมีดอกรวมเรียกวา spikelet ซึ่งประกอบดวยดอกยอย (floret) หน่ึงหรือ

หลายดอก แตละดอกมี glume หรือริว้ประดับ (bract) รองรับสวนกลีบดอกหรือ perianth นัน้ไมมีหรืออาจมีแต

เปลี่ยนรูปรางไปเป็นเกล็ด (scale) หรือขนแข็งเล็กๆ (bristle) ในดอกกกจะมีเกสรเพศผู (filament) แยกกันอยู

สวนเกสรเพศเมียจะมีกานแยกเป็นสอง-สามแฉกหรือบางครัง้แยกเป็นสอง-สามเสน และมีรังไขอยูเหนือกลีบดอก

(supreior) ภายในมีหองเดียวและมีหน่ึงเมล็ด 

ชนิดของกก

         Carex เป็นไมลมลกุอายุหลายฤดู ลาํตนตัง้ตรงเป็นสามเหลี่ยม บางชนิดมีไหลเลื้อยไปใตดนิ ใบเรยีวแคบชอ

ดอกมีทัง้ panicle, raceme และ spike มีดอกรวมหรือ spikelet ประกอบดวย ดอกยอย (floret) เพียงดอกเดียว

หรือ spikelet เทากับ floret มีทัง้ดอกที่มีกานและไมมีกานดอก และไมมีกลีบดอก สวนดอกเป็นดอกไมสมบูรณ

เพศหรือมีเพศแยกกันอยูคนละดอก แตอยูในชอดอกเดียวกันและเกสรเพศผูมี 3 อัน เน่ืองจากกกมีลักษณะคลาย

หญาจึงทําใหมีผูเรียกเป็นหญาดวย แตความจริงแลวนาจะเรียกวากกมากกวา ซึ่งจะไดแยกออกไปจากหญาได

บาง เชน

         1. หญาคมบาง (กกคมบาง) Carex baccans Nees

         2. หญาคมบาง (กกคมบาง) Carex stramentita Boot

         3. หญาคมบางเล็ก (กกคมบางเล็ก) Carex indica Linn

         4. หญาคมบางขาว (กกคมบางขาว) Carex cruciata Vahl

         5. หญากระทิง (กกกระทิง) Carex thailandica T. Koyama

         6. หญาดอกดิน (กกดอกดิน) Carex tricephala boeck

         สกุล Carex มีหลายชนิดที่ใชประโยชนไดแตไมมีในเมืองไทย เชน
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         1. Carex atherodes ในทวีปอเมริกาใชทําหญาแหง (hay)

         2. Carex brizodies ในยุโรปใชสานกระจาด กระเชา

         3. Carex dispalatha ในญี่ป ุนใชทําหมวก

         Cyperus เป็นไมที่มอีายุฤดูเดยีวและหลายฤดู มีทัง้ตนตัง้ตรง ลาํตนตนัเป็นสามเหลี่ยม บางครัง้ก็กลม ใบ

เหมือนใบหญา ใบที่อยูแถบโคนตนจะเปลี่ยนเป็นเกล็ดหรือแนนหอหุมโคนตนและไหล ชอดอกเกิดที่ปลายตน

เป็นหลายแบบ ดอกรวม (spikeltet) ประกอบดวยดอกยอย (floret) ดอกเดียวหรือหลายดอกและเป็นดอกที่

สมบูรณเพศ มีเกสรเพศผู 1–3 อัน เกสรเพศเมีย 2–3 แฉก พืชสกุลน้ี มีหลายชนิดเป็นวัชพืช เป็นสมุนไพร

ประกอบยารักษาโรค เป็นอาหารและใชทําภาชนะเครื่องใชตางๆ Cyperus ชนิดตางๆ ไดแก

         กกขนาก cyperus differmis L. เป็นวัชพืชในนาขาวและพืชไร ลักษณะคลายกกทัว่ไป แตที่สังเกตงายคือ

ดอกมีขนาดเล็กจะรวมกันอยูเป็นกลุมคลายหัวกลมๆ

         กกทรายหรอืกกหวัแดง Cyperus iria เป็นวชัพชืพบในนาขาวและพชืไร เชนเดยีวกบักกขนากลกัษณะที่เดน

ของวัชพืชน้ีคือรากมีสีแดงปนเหลือง ชอดอกสีเหลืองกระจายกวาง ใบประดับ   อันลางสุดที่รองรับชอดอกมีความ

ยาวกวาชอดอก

         กกชนิดอื่น ๆ ที่เป็นวัชพืชยังมี เชน

         1. กกขี้หมา (Cyperus polystachyos Roxb) สามารถใชเป็นสมุนไพรประกอบ ยารักษาโรคได

         2. กกนา Cyperus haspan Linn.)

         3. กกรังกา (Cyperus digitatus Roxb.)

         4. กกรังกาป า (Cyperus cuspidatus Kunth.)

         5. กกลังกา (Cyperus alternifollius Linn.)

         6. กกเล็ก (Cyperus pulcherrimus Willd. & Kunth)

         กกบางชนิดที่ใชเป็นสมุนไพรประกอบยารักษาโรคได ไดแก

         1. กกขี้หมา (Cyperus polystachyos Roxb.)

         2. กกสามเหลี่ยม (Cyperus malaccensis Lamk.) ใชไหล (rhizome) แกโรคกระเพาะและแกอาการทอง

ผูก

         กกหลายชนิดที่ใชเป็นอาหารไดแตไมมีในเมอืงไทย เชน Cyperus esculentus ภาษาองักฤษเรยีกวา Chuta

earth almond, tiger nut หรือ rush nut มีไหลซึ่งเป็นที่เก็บอาหารใชกินได มีกกอีกหลายชนิดใชประโยชนไดแต

ไมพบในเมืองไทย เชน Cyperus articulatus และ Cyperus longus ภาษาอังกฤษเรียก galin gale มีไหลที่มี

กลิ่นหอมใชในอุตสาหกรรมทําน้ําหอมได Cyperus malacopsus และ Cyperus tegetiformis ภาษาอังกฤษ

เรียก Chinese mat grass ใชทําเสื่อเชนเดียวกับกกสานเสื่อหรือกกจันทบุรี(Cyperus corymbosus) ซึ่งมีปลูก
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กันแพรหลายในเมืองไทย สวนกกอียิปต (Cyperus papyrus Linn.) ภาษาอังกฤษเรียก papyrus หรือ paper

reed นัน้ แพรเขามาในเมืองไทยนานแลว ชอบขึ้นในที่มีน้ําขังมีลําตนกลมผิวลําตนเขียวเป็นมัน ดอกออกเป็น

ชอกระจุกกลมๆ ที่ปลายตนชอดอกแตละชอจะมีกานเป็นเสนเล็กฝอยชูชอยาวออกไปเหมือนคนผมยุง ในอียิปต

ในโบราณใชลําตนทํากระดาษ แตในปัจจุบันเลิกใชแลว

         Fimbristylis เป็นไมลมลกุอายุฤดูเดยีวและหลายฤดู มีไหลสัน้ ๆ ลาํตนตัง้ตรงมีทัง้ตนกลมและเป็นเหลี่ยม ใบ

รวมกันอยูที่โคนตน ชอดอกเกิดที่ปลายตนคลายสกุล Cyperus มีดอกรวม (spikelet) ประกอบดวยดอกยอย

(floret) ตัง้แตหน่ึงถึงหลายดอกและเป็นดอกที่สมบูรณเพศมีเกสรเพศผู 1-3 อัน เกสรเพศเมียมี 2-3 แฉก

กกสกุลน้ีปวนมากเป็นวัชพืช พวกที่ใชเป็นสมุนไพรประกอบยารักษาโรค เชน กกรัดเขียด (หญาหนวดแมว)

(Fimbristylis milliaces Vall) และกกหัวขอ (หญาหัวขอ) (Fimbrilstylis aestivalis Vahl) ใชทาแผลงูกัดและแก

โรคผิวหนัง ตามลําดับ สําหรับพวกที่เป็นวัชพืชและพบบอยในนาขาวและแปลงปลูกพืช เชน กกเปลือกกระเทียม

ทราย (Fimbristylis acuminata Vahl) กกน้ิวหนู (Fimbristylis dichotoma Vahl) กกกุกหมู (Fimbristylis

monostachyos Hassk.) เป็นตน

         Scirpus เป็นไมอายุฤดูเดยีวและหลายฤดูมีไหลใตดนิ ลาํตนตัง้ตรงเป็นเหลีย่มบางครัง้เกอืบกลม   บางชนิด

จมอยูใตดินหรือลอยที่ผิวน้ํา ใบมีรูปรางแตกตางกันออกไป บางครัง้ก็ไมมีชอดอกเกิดที่ปลายตน หรือบางครัง้เกิด

ที่ดานขางของลําตนแตคอนไปทางสวนยอด ดอกรวม (spikelet) ประกอบดวยหลายดอกยอย (floret) และเป็น

ดอกที่สมบูรณเพศมีเกสรเพศผู 1-3 อัน และเกสรเพศเมีย 2-3 แฉก พวกที่เป็นวัชพืชและรูจักกันดีคือ

กกสามเหลี่ยมหรือกกตะกรับ (Scirpus grosus L.f) มีลําตนตัง้ตรงมีขนาดใหญและเป็นสามเหลี่ยม ผิวลําตน

เรียบเป็นมัน ชอดอกเกิดที่ปลายตน ในสมัยอินเดียโบราณใชเป็นยาแกทองเสีย และลําตนใชสานเสื่อและทําเชือก

ได สวนกกทรงกระเทียม (Scirpus articulatus Linn.) ใชเป็นยาระบายหรือยาขับถาย อีกชนิดหน่ึงมีปลูกกัน

มากในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย คือ กกกลมหรือ กกยูนนาน (Scirpus mucronatus Linn.) ใช

ทําเชือกและสายเสื่อโดยเฉพาะ มีลําตนเกือบกลมตัง้ตรงมีความสูงกวากกกลมเล็กน อย แตที่ตางกันอยางเห็นได

ชัด คือ ชอดอกจะเกิดเป็นชอกระจกทางดานขางของลําตนและคอนไปทางสวนปลายตน ชอดอกเกิดจากจุด

เดียวกันและกระจายออกไปรอบดานเหมือนรูปดาว ชาวบานจะแยกไหลจากคอเดิมไปขยายพันธุและจะตัดเมื่อ

มีอายุราว 3 เดือน กอนที่ตนจะออกดอกใชเวลาตากแดด 4-5 วัน ในตางประเทศ เชน อเมริกาเหนือและใชลําตน

ของ Scirpus lacustris สานทํากระจาดที่นัง่และสานเสื่อ อีกชนิดหน่ึง คือ Scirpus tatara ใชทําแพและเรือคานู

(canoe) สวนในจีนและญี่ป ุนใชกินหัวของ Scirpus tuberosus ทัง้สามชนิดดังกลาวไมมีในบานเรา 

ประวัติการทอเสื่อ

         มีหลกัฐานทางประวตัศิาสตรที่แสดงวามีการใชเสื่อในประเทศไทยมาตัง้แตสมยักรงุศรอียธุยาและรตันโกสิ

นทร ดังปรากฏในบทพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ซึ่งพระนิพนธไวในเอกสาร คราวเสด็จ
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พระราชดําเนินประพาสหัวเมืองฝ่ังตะวันออกที่เมืองจันทบุรี ในราว พ.ศ.2450 มีหลักฐานสําคัญที่ทําใหเห็นวาเสื่อ

จันทบูรนัน้ไดริเริ่มขึ้นโดยฝีมือของชาวญวนที่เขามาอาศัยอยูในจังหวัดจันทบุรี ในพื้นที่บริเวณหลังวัดโรมันคาทอ

ลิค ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี ประวัติการเขามาของชาวญวนมีหลักฐานปรากฏในปี พ.ศ.2254 (อยุธยาตอน

ปลาย) ที่บันทึกวาพระสังฆราชปิออง ซีเอซ ไดใหคุณพอเฮิต้ (Hentteh) เดินทางจากประเทศญวนมาดูแลชาว

ญวนที่นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคอทอลิค ในจังหวัดจันทบุรี พบวาในขณะนัน้มีชาวญวนคาทอลิคราว 150

คนที่มาอยูที่จันทบุรี กอนหน านัน้หลายปี

         จนกระทัง่ปี พ.ศ.2377 (รชักาลที่ 3) วดัโรมนัคาทอลิคถกูสรางขึ้น ณ บรเิวณ ต.จนัทนิมติ ในปัจจบุนัเป็นที่

อยูของคนญวนเดิม และอพยพเขามาตัง้แตชวงตนรัตนโกสินทรเป็นตนมา ชาวญวนเหลาน้ีนับถือพุทธศาสนา ซึ่ง

ตอมาไมนานก็ผสมผสานกลมกลื่นเขากับชุมชนในทองถิ่น (ขจัดภัย บุรุษพัฒน, 2518, หน า 154-155) ตอมาใน

ชวงสมัยฝรัง่เศสยึดครองจันทบุรี (รศ.112) พ.ศ.2436 ยังปรากฏวาชาวญวนก็เขารีต (สมัครใจนับถือศาสนา

คริสต) และทหารญวนในอาณัติฝรัง่เศสเขามาในเมืองจันทบุรีอีกมาก ทัง้น้ีกินเวลาที่ชาวญวนมาอยูจันทบุรี รวม

เวลามากกวา 286 ปี คนญวนไดชื่อวา หลวงสาครคชเขตต ไดกลาวถึงเสื่อจันทบูรในหนังสือ “จดหมายเหตุความ

ทรงจําสมัยฝรัง่เศสยึดจันทบุรี ตัง้แต พ.ศ. 2436–2447” ความวา

         การทาํเสื่อญวนนัน้ตามธรรมดาเชื้อชาติญวนนับวาเป็นผูที่มีความชาํนิชาํนาญในการพลกิแพลงจดัทาํยิง่กวา

บุคคลชาติไทยดวยกัน ซึ่งพวกนักบวชชีแหงสํานักวัดโรมันคาทอลิคดวยแลวก็เกือบจะตองนับวา เขามีความรู

ความชํานาญมากที่สุด ฉะนัน้เสื่อจันทบุรีที่มีลวดลายลักษณะดอกดวง งดงาม หรือจะเป็นภาพสัตวตางๆ ตลอด

จนแมที่สุดจะประดิษฐ เป็นตราอารมของรัฐบาล ดังเชน รูปชาง รูปครุฑ เหลาน้ี เขาจะทําไดเป็นอยางดี นอกจาก

เขาจะทําเป็นเสื่อสําหรับใชธรรมดาแลวในเวลาน้ีพวกชางทอเสื่อยังไดประดิษฐเป็นภาชนะเครื่องใชตางๆ อีกหลาย

อยาง ดังเชน การทํากระเป าเสื่อชนิดใสเสื้อผา สิ่งของเบ็ดเตล็ดตางๆ จนถึงขนาดเล็กใสสตางคเป็นที่สุด หรือจะ

ทําเป็นหมอนอิง เบาะ เกาอี้ โดยจะผลิตเป็นลวดลายขนาดใดๆ ก็ยอมจัดทําไดสุดแตผูตองการจะใหทํา เขาก็รับ

จัดทําใหทัง้นัน้ นับไดวาสินคาเสื่อกับกระเป าเหลาน้ี เป็นสินคาสําคัญของชาวจันทบุรี อีกประเภทหน่ึง (หลวง

สาครคชเขตต,2515, หน า 259-262)

         การผลติเสื่อกกในสมยัแรกเริม่ของชาวญวนในจงัหวดัจนัทบรุีนัน้ ตองไปหาตนกกจากพื้นที่ที่สามารถปลกูได

คือที่หมูบานเสม็ดงาม อ.เมือง และหมูบานบางสระเกา อ.แหลมสิงห เพราะพื้นที่ทัง้สองหมูบานน้ีเป็นพื้นที่ลุม มี

น้ําขัง มีตนกกขึ้นอยูทัว่ไป ดวยเหตุน้ีอาชีพการทอเสื่อจึงไดแพรกระจายเขามาในหมูบานทัง้สองแหงน้ีในเวลาตอ

มา (ศักดิ ์สิทธิ ์ สีขาวออน, 2555)

         ชาวญวนมกัจะเหมาซื้อกกจากชาวบานเป็นไรโดยไปตดัเกบ็และขนแบกกนัมาเอง แลวคดัขนาดที่มีความยาว

ตัง้แต 2-3 คืบ ถึง 8-9 คืบ จักแตงอยางดีแลวนําไปตากแดดใหแหงสนิทกอนจึงนํามายอมสี หลังจากยอมสีและ

ตากแหงดีแลวจึงนําเสื่อกกมาทอเป็นผืนเสื่อ และเย็บริมใหเรียบรอย สมัยกอนถาตองการสีแดงเขาใชเปลือกไม
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ฝาก ซึ่งหาไดตามปาเมืองจันทบุรี ถาตองการสีดําก็นําไปคลุกโคลน แตหากโดนน้ําก็จะหลุดลอกงาย ดวยเหตุน้ี

มักเป็นที่เขาใจวา สีเสื่อกกดัง้เดิมของเสื่อจันทบุรีนัน้มีเพียงสีดําและแดงเทานัน้

         ตอมากจิการทอเสื่อของชาวญวนคอย ๆลดจาํนวนลง เพราะอาชพีคาพลอยเริม่เขามาในหมบูานเรื่อยมาจนใน

ชวงปี พ.ศ.2522-2523 ตลาดพลอยเมืองจันทรุงโรจน เจริญเติบโตสูงสุด ชาวญวนสวนใหญที่ประกอบอาชีพทอ

เสื่อตางพากันละทิง้ หันมาคาพลอยซึ่งทํารายไดดีกวา อีกทัง้การไดมาเป็นตัวเงินนัน้ก็ไดเป็นกอบเป็นกํา ไมใช

เวลานานเทากับการทอเสื่อขาย เป็นสาเหตุใหกิจการทอเสื่อของชาวญวนลดน อยลงมาก แตก็เหลืออยูบาง เชน

กิจการทอเสื่อของคุณลุงนิคม เขมาวาสน เจาของรานจําเนียรหัตถกรรมอยูบริเวณวัดจันทนิมิต

         พื้นที่บริเวณหลังวัดโรมันคาทอลิค ซึ่งอดีตแทบทุกหลังคาเรือนจะมีอาชีพทอเสื่อกันเป็นสวนใหญ แตใน

ปัจจุบันน้ีจะพบเห็นทอเสื่อบางแตน อยมาก และจะเห็นไดวาชาวญวนบริเวณหลังวัดในปัจจุบันมีอาชีพ คาพลอย

เจียระไรพลอย กันเป็นสวนมาก จึงเป็นสาเหตุใหกิจการทอเสื่อในบริเวณหลังวัดโรมันคาทอลิคลดลง

ชนิดของเสื่อ

         1. เสื่อกก เป็นเสื่อที่ผลติจากตนกก ซึ่งเป็นพชืลมลกุมีหวัคลายขา แตเลก็กวา ปลายลาํตนมดีอก แพรพนัธุ

ดวยหัว ดวยการแตกแขนงเป็นหนอ กกจัดเป็นพืชเสนใย ปลูกและเจริญงอกงามไดดีในประเทศไทย ผลิตภัณฑ

ที่ผลิตจากตนกกพันธุตางๆ ไดแก

             1.1 เสื่อจนัทบรู เป็นเสื่อที่ผลติจากกกจนัทบรู ซึ่งเป็นกกที่มีลกัษณะลาํตนกลม จงึอาจเรยีกวา กกกลม

หรือกกเสื่อ ลําตนเรียวคลายตนคลา ผิวสีเขียวแก ขางในลําตนมีเน้ือออน สีขาว เป็นกกที่ปลูกกันมานานแลวใน

ภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด ซึ่งมีการปลูกมากที่สุดในจังหวัดจันทบุรี ทัง้น้ีหากเป็นกก ที่

ปลกูในแหลงน้ําจดื เสนใยกกจะไมเหนียว แตหากปลกูในแหลงน้ํากรอย (ที่แถบชายฝ่ังทะเล) จะไดเสนใยที่เหนี

ยว

             1.2 เสื่อกกที่ทอจากกกลงักา เป็นกกที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตนคอนขางกลม ใชทอเสื่อในบางจงัหวดั เชน

สกลนคร ขอนแกน กาฬสินธุ กกจันทบูร กกกลมและกกลังกา มีลักษณะลําตนกลมคลายกัน บางครัง้อาจมีความ

สับสนในการเรียกชื่อ

             1.3 เสื่อกกที่ทอจากกกสามเหลี่ยม ซึ่งพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนํากกชนิดน้ีมาใช ซึ่งชาวบานจะเรยีก

วา กกผือ หรือตนปรือ หรือกกควาย เชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มหาสารคาม ขอนแกน กาฬสินธุ หนองคาย

(ศักดิ ์สิทธิ ์ สีขาวออน, 2555) กกสามเหลี่ยม มีลักษณะลําตนเป็นรูปสามเหลี่ยม ดานทัง้สามเวาเขาหาแกนกลาง

ผิวสีเขียวออน สูงประมาณ 1 เมตร ผิวแข็งกรอบและไมเหนียว

         2. เสื่อกระจูด (กะจูด) หรือสาดจูด ทอจากกกกระจูด ซึ่งเป็นพืชน้ําจําพวกกกชนิดหน่ึง แหลงที่มาพบมาก

อยูทางหมูเกาะมาดากัสการ มาริเซียส ลังกา สุมาตราและแหลมมลายู ในประเทศไทยจะมีทางภาคใต และภาค

ตะวันออก ปลูกตามหนองบึง หรือบริเวณที่มีน้ําขัง หรือที่เป็นดินโคลนชื้นแฉะหรือที่เรียกวา พรุ ลําตนกระจูด
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คลายกับตนกกที่ใชทอเสื่อ แตกกกระจูดจะมีลําตนกลมกวาและขางในกลวง เมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ 2 เมตร

กอนนํากกกระจูดมาสานตองนํามาทุบใหแบนเสียกอน ผลิตภัณฑที่ทําจากกกกระจูดสามารถทําไดหลายประเภท

เชน ทําเป็นเสื่อรองนัง่และปูนอน ทํากระสอบใสขาวสารหรือของแหงตาง ๆ ทําเชือกมัดของและทําเป็นใบเรือเดิน

ชายฝ่ังทะเล การปลูกตนกระจูดและผลิตภัณฑเสื่อกระจูดมีมากในหลายอําเภอของจังหวัด สุราษฎรธานี นครศรี

ธรรมราช พัทลุง และนราธิวาส (วิวัฒนชัย บุญศักดิ ์, 2532, หน า 14)

        3. เสื่อเชยีงราย เป็นเสื่อที่ผลติจากกกยูนาน ซึ่งไดนําเขามาพรอมกบัการอพยพของจนีฮอ จากมณฑลยูนาน

ทางตอนใตของจีนเขามาในภาคเหนือของไทย เมื่อราวรอยกวาปีมาแลว ปลูกมากที่ตําบลหวยไคร อําเภอแมจัน

จังหวัดเชียงราย

        4. เสื่อลําเจียกหรือเสื่อปาหนัน เป็นเครื่องจักสานเฉพาะถิ่นทางภาคใตฝ่ังตะวันตกของไทย โดยเฉพาะที่

จังหวัดกระบี่ เป็นเสื่อที่มีเอกลักษณเป็นของตนเอง ทําจากใบลําเจียกหรือใบปาหนันซึ่งเป็นตนไมจําพวกเตย

นํามาสานเป็นเสื่อ กระสอบ (หรือสอบ) สําหรับใสขาวสารหรือพืชผล สําหรับการทอเป็นเสื่อปูรองนัง่ที่วัดหรือสุเห

รา โดยเฉพาะผูที่นับถือศาสนาอิสลาม สําหรับคูแตงงานใหม จะสานเสื่อเพื่อใชปูนอนเป็นที่นอน โดยตองใชเสื่อ

ประมาณ 12-30 ผืน ซึ่งผืนที่อยูดานบนสุดที่เรียกวา “สาดยอด” หรือ “ยอดสาด” หรือ “ยอดเสื่อ”จะสานเป็น

ลวดลายสวยงาม อาจประดับดวยกระจก ปักดวยไหมและดิน้ทอง

        5. เสื่อหวาย เป็นเสื่อที่ผลิตจากเสนหวาย มีลักษณะเป็นเถายาว มักพบในป า มีคุณสมบัติ เหนียว แข็งแรง

ทนทาน มีแหลงผลิตอยูที่ จังหวัดบุรีรัมย ศรีษะเกษ สุรินทรและภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค

        6. เสื่อคลา เป็นเสื่อที่ผลติจากตนคลา ซึ่งเป็นตนไมปาชนิดหน่ึงลกัษณะคลายตนขาหรอืตนกก ใบเรยีวคลาย

ใบขาแตสัน้กวา เป็นพืชที่มีผิวเหนียวทนทานมาก จะตองคัดเลือกตนคลาที่มีลําตนตรงยาวประมาณ 80-100 ซม.

นํามาตากแดดจนเป็นสีน้ําตาลไหม กอนนํามาสานจะพรมน้ําใหผิวคลานุมจะทําใหสานงายขึ้น เสื่อคลาผลิตใชใน

ครัวเรือนทางภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรีแถบตําบลขโมง อําเภอทาใหม ตําบลชําโสม อําเภอมะขาม ชุมชน

ชาวชอง กิ่งอําเภอเขาคิชกูฎ สวนทางภาคใตนิยมนําคลามาสานทําเป็นภาชนะตางๆ เชนเดียวกับไมไผหรือหวาย

(วิบูลย ลี้สุวรรณ, 2532, หน า 97)

        7. เสื่อลําแพน เป็นเสื่อที่ผลิตจากผิวของตนไผ ซึ่งนํามาจักเป็นตอกใหแบนใหญแลวสานดวยลายสองหรือ

ลายสาม มักใชไมไผเฉ้ียะหรือไมป าว เพราะเป็นไมเน้ือออนนํามาจักเป็นเสนตอกไดดี เสื่อลําแพนนิยมสานเป็น

ผืนใหญๆ ใชทําฝาบานหรือเพดานบาน บางบานก็นําไปใช ปูนัง่ ปูนอน หรือบางทีก็นําไปใชตากพืชพันธุ ตากปลา

ตากกุง เป็นตน

        8. เสื่อแหยง นิยมนํามาสานเสื่อสําหรับปูนัง่นอน มีทําไมมากนัก “แหยง” เป็นพืชอีกชนิดหน่ึงที่ชาวเหนือ

นํามาใชทําเครื่องสาน แหยงมีลักษณะคลายไมไผ แตออนนุมกวา ไมมีขอแข็งกวาหวาย ใชไดทนกวากก ชอบขึ้น

ตามที่ชื้นแฉะในเขตภาคเหนือของไทย นิยมนํามาสานเสื่อสําหรับปูนัง่นอน หรือเป็นสวนประกอบของบาน เชน
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ฝาบาน เพดานบาน หรือสานเป็นแผน ใชประโยชนในลักษณะตางๆ กันไดดี เพราะมีผิวสีเหลืองสวย เมื่อใชไป

นานๆ จะขึ้นเป็นมันเงา แหยงในภาคเหนือในปัจจุบัน มีทัง้ที่ขึ้นเองและที่ชาวบานนํามาปลูกเอาไวใช

        9. เสื่อดอกออ ทําที่เมืองจันทบุรี โดยการนําเอากานดอกของตนออมาผา แลวนํามาทอเป็นเสื่อสีเหลืองโดย

ธรรมชาติ ไมตองยอม ไมเป็นสินคาซื้อขาย เพียงแตทอไวมอบใหกัน (วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2537, หน า 81) 

ประโยชน ของตนกก

        1. ทาํเป็นเสื่อสาํหรบันอน สาํหรบัปูพื้นในหองรบัแขกแทนพรมและปูลาดตามพื้นโบสถ วิหาร เพื่อความสวย

งาม

        2. ทําเป็นกระเป าแทนกระเป าหนัง ทําเป็นรูปตางๆ ไดหลายแบบแลวแตผูประดิษฐคิดคนแบบตางๆ กัน

ทําเป็นกระเป าสตางค ทําเป็นกระเป าหิว้สตรี กระเป าใสเอกสาร แตปัจจุบันมีผูทํากันน อย เพราะกระเป าหนัง

กระเป าพลาสติก ราคาถูกลงมากการทําไมคอยคุมคาแรงงาน

        3. ทําเป็นหมอน เชน หมอนรองที่นัง่ หมอนพิงพนักเกาอี้ เรียกวา หมอนเสื่อ

        4. ทําเป็นกระสอบ เรียกวากระสอบกก

        5. ทําเป็นเชือกสําหรับมัดของที่หอแลว ตามรานคาทัว่ไปนิยมใชเชือกกก เพราะราคาถูกมาก

        6. ทําเป็นหมวก ใชกันแดด กันความรอนจากแสงแดด กันฝนหรือเพื่อความสวยงาม

        7. ทําเป็นกระจาดใสผลไม หรืออาหารแหง

        8. การใชงานดานภูมิทัศน ใชปลูกเป็นไมประดับริมสระน้ําในสวนหรือปลูกในภาชนะรวมกับไมน้ําอื่นๆ

        9. เป็นแหลงหลบซอนตวัของสตัวน้ําวยัออน และตนกกมีคณุสมบตัิในการบาํบดัน้ําเสยี ปรบัสมดลุนิเวศน

วิทยา

        10. ใชเป็นยารักษาโรค เชน

             -  ใบ ตําพอกฆาพยาธิบาดแผล

             -  ตน รสเย็นจืด ตมเอาน้ําดื่ม รักษาโรคทอน้ําดีอักเสบ ขับน้ําดี

             -  ดอก รสฝาดเย็น ตมเอาน้ําอม แกแผลเป่ือยพุพองในปาก

             -  เหงา รสขม ตมเอาน้ําดื่มหรอืบดเป็นผงละลายน้ํารอนดื่ม บาํรงุธาตุ เจรญิอาหาร แกเสมหะ ขบัน้ําลาย

             -  ราก รสขมเอียน ตมเอาน้ําดื่ม หรือตํากับเหลา คัน้เอาน้ําดื่ม แกชํ้าใน ขับโลหิตเนาเสีย 

กระบวนการผลิต

         ขัน้เตรียมตนกก

             - ตัดหรือเก็บเกี่ยวตนกกที่ปลูกไวในบริเวณพื้นที่บานของตน

             - นําตนกกมาแยก และเลือกกกที่มีขนาดเทากัน
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             - นําตนกกที่คดัเลอืกไดขนาดที่ตองการแลว มาสอยเป็นสอง สาม หรอืสี่สวน ตามขนาดลาํตนของตนกก

ถาเสนเล็กผืนเสื่อกกจะทอไดละเอียดและแนนหนา

             - นําเสนกกที่สอยเสร็จแลวมาผึ่งแดดใหแหง ประมาณ 4-5 วัน

         การทอเสื่อกก

         1. กางเครื่องทอเสื่อกก

         2. นําฝืนมาวางไวในชองของเครื่องทอ (กี่)

         3. สอดดายไนลอนใสในรูฟืมโดยรูแรกและรูสดุทายใชดาย 4 เสน จากนัน้ก็สอดดาย ตามรูที่เรากาํหนดแบบ

ไว

         4. วางไมขื่อบนหัวเสาเครื่องทอ (กี่) เพื่อใหเสนดายตึง

         5. ลงมือทอโดยใชไมสอดเสนกกใสตามฟืมควํ่าหรือหงายสลับกันทุกครัง้ คนทอจะเก็บปลาย(ไพ) กกสลับ

ซายขวา

         6. เมื่อทอไดพอขนาดจะตองเก็บมวนผืนเสื่อโดยยกไมขื่อลงแลวมวนเสื่อ

         7. เมื่อทอเสร็จก็ตัดเสื่อออกจากเครื่องทอ (กี่) แลวมัดปลายเชือกใหเรียบรอย

         8. ใชกรรไกรตัดตกแตงปลายกกริมดานซายและดานขวาใหเรียบรอย

บทสรุป

         เสื่อกก เป็นผลติภณัฑที่มีใชกนัอยูทัว่ไปทัง้ในประเทศหรอืตางประเทศ ทัง้น้ีเพราะตนกกเป็นพชืธรรมชาติที่

ขึ้นอยูทัว่ทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในทองถิ่นที่นําตนกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคลายกัน หรือได

อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทําใหเสื่อกกถูกจัดไดวาเป็นปัจจัยจําเป็นอยางหน่ึง ตอการดํารงชีวิตของผูคน

ในอดีต

         การทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาของคนในทองถิ่น ที่นําเอาตนกกมาแปรสภาพใหเป็นเสน แลวสานทอใหเป็น

แผนผืน เพื่อนํามาใชปูลาดรองนัง่หรือนอนหรือทําธุรกรรมตางๆ ตลอดจนทําพิธีกรรมทางศาสนา และความเชื่อ

         กลุมทอเสื่อบานหนองนกชุม หมู 2 ตําบลทุงทราย อําเภอทรายทองวัฒนธรรม จังหวัดกําแพงเพชร อาศัย

ความรูและภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งอพยพมาจากภาคอีสาน จัดตัง้กลุมทอเสื่อกก บานหนองนก

ชุม เมื่อปี พ.ศ.2546 เพื่อเป็นการสรางงานสรางอาชีพใหแกชุมชน โดยไดรับพระราชทานพันธ ตนกกจากสมเด็จ

พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และไดขยายพันธเพื่อใหชาวบานมาปลูกในบริเวณพื้นที่บานของตน ซึ่งพันธตน

กกพระราชทานน้ีจะมีความพิเศษ คือ ลําตนจะมีขนาดใหญและมีความเหนียวเป็นพิเศษ

         สมาชกิในกลมุจะทาํการทอเสื่อที่บานตนเอง เมื่อทอเสรจ็จะนํามาสนิคารวมที่กลมุเพื่อจาํหนายในงานประจาํปี

ของจังหวัดกําแพงเพชร เป็นของที่ระลึกสําหรับแขกผูใหญที่มาเยี่ยมชมหมูบาน ใชในงานบุญงานประเพณีตางๆ
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ของหมูบาน แมกระทัง่ลูกหลานที่ไปทํางานตางจังหวัดกลับมาบานกอซื้อไปจําหนายตอ เป็นตน โดยผลกําไรจะ

นําเขากลุมและมีเงินปันผลใหแกสมาชิกในกลุม (สุบัน พุธสม, สัมภาษณ, มีนาคม 2562)

คําสําคัญ : เสื่อกก, กลุมทอเสื่อกก, บานหนองนกชุม

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

_อําเภอทรายทองวัฒนา_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-08-01

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2130&code_db=610007&code_type=08
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