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เตยปาหนัน

ชือ่วทิยาศาสตร : Pandanus odorifer Forssk. Kuntze
ชือ่สามญั : Seashore screwpine
ชือ่วงศ : PANDANACEAE
ชือ่ทองถิน่ : การะเกด ลาํเจยีก (ภาคกลาง) 
ปะหนนั, ปาแนะ (มลายู, นราธิวาส) เตยทะเล
ถิน่กาํเนดิ : เตยปาหนนัมถีิน่กาํเนิดทัว่คาบสมุทร
ในแถบเสนศนูยสตูร พบขึน้เปนกลุมตามชายหาด
ตั้งแตหมูเกาะฟลิปปนส ไทย เวียดนาม คาบสมุทร
มลายู หมูเกาะฮาวาย อนิเดยี ออสเตรเลีย พอลินเีซยี
และวานูอาต ูสาํหรบัประเทศไทย พบมากทีจ่งัหวดัตรงัและจังหวดัสตูล
ลกัษณะ : เตยปาหนนัเปนพชืตระกลูปาลม 
 - ลาํตน เปนกอและแตกก่ิงใบยาวเปนพุมขนาดเล็กบางใหญบาง ขึน้อยูกบั
อายแุละสภาพดนิ สงูประมาณ 2 - 5 เมตร โคนตนมรีากอากาศชวยคํา้จนุลาํตน 
 - ใบ มีสีเขียวยาว คลายใบเตยหอม แตใบเตยปาหนันจะมีหนามริมใบทั้ง 
3 ดาน คอืดานขาง 2 ขาง และตรงกลางหลังใบ ใบกวางประมาณ 10 เซนติเมตร 
ยาว 1 เมตร 
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 - ดอก ออกเปนชอขนาดใหญทีป่ลายยอด 
ปลายก่ิง หรอืตามซอกใบ ดอกเพศผูและเพศเมีย
จะแยกกันอยูคนละตน ดอกเพศผูมีขนาดเล็ก
และมีจํานวนมาก ไมมีกลีบดอก มีกาบรองดอก
สีขาวนวล 2 - 3 กาบ ดอกเพศเมียมีสีเขียว
อยูติดกันเปนกลุมขนาดใหญ มีกาบรองดอก
สีเขียว 2 - 3 กาบ ดอกจะบานในชวงเย็น 
มีกลิน่หอมฉนุ (ตนทีม่ดีอกเพศผู ชาวบานจะเรยีก “ตนลาํเจยีก” สวนตนทีม่ดีอก
เพศเมยี เรยีกวา “เตยทะเล”)
 -  ผล เปนผลรวมรูปรางลักษณะคลายผลสับปะรด แตแข็งกวา ผลออน
สีเขียว ผลแกเปลีย่นเปนสเีหลอืง เมือ่สกุจะเปล่ียนเปนสสีม หรอืสมอมแดง มกีลิน่
หอมออนๆ ภายในผลมเีมลด็เปนรปูกระสวย ผลออกตลอดท้ังป

การขยายพันธุ : โดยการเพาะเมล็ดซึ่งตอง
ใชระยะเวลานานหลายป และการแยกหนอ 
(ทําไดในปที่ 2) สามารถเจริญเติบโตไดดีใน
ดินเหนียวปนทรายที่อุมนํ้า ชอบแสงแดด 

การแตกหนอออน
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การนํามาใชประโยชน
 - ผลใชรบัประทานได
 - ใบนาํมาใชสานเสือ่หรอืเครือ่งใชประเภทจักสาน
 - เปลอืกสามารถนํามาทาํเชอืกได
 - นยิมปลกูเปนไมประดบัเพือ่ตกแตงอาคารสถานท่ี หรอืปลกูเปนรัว้บาน

สรรพคณุทางสมุนไพร
 - ชอดอกเพศผู จดัอยูในตาํรบัยาเกสรท้ังเกาใชปรงุเปนยาหอมบํารงุหวัใจ
 - ราก มีรสเย็นและหวานเล็กนอยเปนยาแกพิษโลหิต ขับเสมหะ นํามาตม
นํา้ดืม่เพือ่ขบัปสสาวะแกนิว่ รกัษาหนองใน แกมตุกดิ ระดูขาวมกีลิน่เหมน็ 
 - ผล นํามาหั่นเปนชิ้นๆ ผสมกับตนตายปลายเปนใชกรอกใหวัวกิน ทําให
วัวทีเ่บือ่หญาสามารถกินหญาไดมากข้ึน

  ภูมิปญญาการจักสานผลิตภัณฑเตยปาหนัน

 ใบเตยปาหนัน เมือ่เทยีบกบัใบเตยชนิดอืน่ๆ จะมขีนาดเล็กมาก นอกจากใบ
จะมขีนาดเลก็แลวบรเิวณขอบใบดานขางทัง้สองดาน และเสนกลางดานหลงัใบยงัมี
หนามจํานวนมาก หากมองดูเผนิ ๆคดิวาคงจะไมสามารถนาํมาใชประโยชนอะไรได
แตดวยภูมิปญญาและความสามารถของชาวบาน สามารถนําใบเตยปาหนัน มา
ทําการแปรรปูจักสาน เปนขาวของเคร่ืองใชในครวัเรอืนไดมากมาย / หลายรปูแบบ 
 ราษฎรหลายจังหวัดในภาคใตโดยเฉพาะอยางยิ่ง ชาวมุสลิมที่อาศัยอยูใน

การปลูกเตยปาหนันเพื่อเปนแนวรั้วบานและตกแตงอาคารสถานที่
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บริเวณพื้นที่ติดชายฝงทะเล เชน สตูล กระบี่ และ ตรัง จะมีภูมิปญญาในการ
จกัสานเตยปาหนัน ซึง่เลากนัวา เปนภมูปิญญาทีไ่ดรบัการถายทอดมาจากบรรพบุรษุ
ชาวอินโดนีเซีย ที่อพยพมาตั้งรกรากในประเทศไทยทางภาคใตตอนลาง ซึ่ง
ภูมิประเทศดงักลาวมีลกัษณะสภาพพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของ
ตนเตยปาหนัน ทาํใหมตีนเตยปาหนันขึน้อยูเปนจาํนวนมาก และไดนาํใบมาทาํการ
จักสานเปนของใชในครัวเรือน เชน การสานเส่ือ ชาวมุสลิมในสมัยกอนนิยมสาน
เส่ือเตยปาหนัน ไวสาํหรบัใชรองน่ังเวลาทาํพธิลีะหมาดในสุเหรา ใชในพธิแีตงงาน  
ซึ่งในสมัยกอนคูบาวสาวที่จะเขาพิธีแตงงาน จะตองชวยกันสานเสื่อ เตรียมไว
หลายๆ ผืนสําหรับใชปูนอนแทนท่ีนอนในหองหอ ตลอดจนการสานเส่ือเพื่อไว
ใชในพิธีฝงศพ(รองศพผูตายกอนจะนําไปขุดหลุมฝงที่กุโบร) นอกจากนําใบเตย
ปาหนนัมาจกัสานเปนเสือ่แลวยงัมกีารจักสานเปนขาวของเคร่ืองใชในครัวเรือนอกี
หลายอยาง เชน หมวก หมอน ขมุกยา (ใสยาเสน ใบจาก) กระสอบ (สําหรับใส
ขาวเปลือก ขาวสาร ) 

  ภมูปิญญาการจกัสานผลิตภณัฑเตยปาหนนับานดุหนุ จ.ตรงั

 ปาชุมชนบานดุหุน หมูที่ 3 ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง เปน
ปาชุมชนอีกผืนหนึง่ท่ีมลีกัษณะสภาพพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสมกับการเจริญเติบโตของตน
เตยปาหนัน ทําใหมีตนเตยปาหนันขึ้นอยูมากมายกระจายอยูทั่วพื้นที่ ราษฎรใน
พืน้ทีช่มุชนบานดหุนุกไ็ดรบัการถายทอดภมูปิญญาการจกัสานเตยปาหนนัมาจาก
บรรพบุรุษดวยเชนกัน โดยเฉพาะกลุมสตรีผูสูงอายุที่อยูกับบาน และกลุมสตรี
ทีเ่สรจ็สิน้ภารกจิจากการกรีดยางตอนเชา ไดใชเวลาวางในชวงบายใหเกดิประโยชน 
โดยการนําใบเตยปาหนันมาแปรรูปจักสานเปนผลิตภัณฑตางๆ มากมายหลาย
รูปแบบ นอกจากจักสานไวใชเองในครัวเรอืน กม็กีารจักสานเพือ่จําหนายดวย โดย
จดุเร่ิมตนของการจําหนายผลิตภัณฑจกัสานเตยปาหนันชมุชนบานดหุนุ เริม่จาก
การท่ีมพีอคาชาวอนิโดนเีซีย เดนิทางนําเรอืมาเทยีบทาในทะเลอาวสเิกา แลวขึน้ฝง 
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นาํผาปาเตะ (ผาถงุสาํหรบันุง) มาขอแลกเปล่ียนกบัขมกุยาทีช่าวบานจกัสานดวย  
เตยปาหนันแลวนํากลับไปขายที่ประเทศอินโดนีเซีย (ขมุกยา ชาวบานจักสานไว
สาํหรบัใชใสใบจากและยาเสน

วสัด-ุอปุกรณ สาํหรบัใชในการจักสานเตยปาหนัน
 1. ใบเตยปาหนัน สาํหรบัทําเสนตอกจกัสาน
 2. เครือ่งรดี ใชสาํหรบัรดีใบเตย และเสนตอกเตยใหแบนเรียบและนิม่ 
 3. ไมกรีด (ยาหงาด หรือเล็บแมว) สําหรับกรีดใบเตยดิบใหเปนเสนตอก
ตามขนาดท่ีตองการ 
 4. มดี ใชสาํหรบัตดัหนามหลังของใบเตยดิบใหเปนสองซีก
 5. กรรไกร ใชสําหรับตัดเสนตอกใบเตยใหไดความยาวตามขนาดท่ีตองการ 
หรอืตดัเสนใย
 6. ไมขดู ใชสาํหรบัขดูรดีเสนตอกขณะกําลงันัง่สานใหเรยีบ
 7. ไมทบั ใชสาํหรบัเหยยีบทบัเสนตอกขณะนัง่สานเปนผนืเส่ือเพ่ือใหผนืเส่ือ
ตรงและสานไดงาย
 8. สสีาํหรบัยอมเสนตอกใหเปนสตีางๆ ตามตองการ (ใชสสีาํหรบัยอมใยพชื)
 9. เตาถานและกระทะ สาํหรบัตมและยอมสเีสนตอกใบเตย
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การทําใบเตยปาหนันใหเปนเสนตอกสาํหรบัสาน

 1. เลือกตัดใบเตยปาหนันที่ไมออนหรือแก
เกนิไปนาํมามดัใหเปนกาํตดัโคนใบและปลายใบให
เสมอกนั
 2. นําใบมากรีดเอาหนามหลังใบออก ใบเตย
จะแยกออกเปนสองซกี
 3. นาํไปลนไฟใหใบพอเร่ิมเหีย่ว (ทาํใหเสนใย
เหนียวเปนมันเงา และชวยปองกนัการเกิดเชือ้รา)
 4. นาํมากรดีดวยไมกรดี (ยาหงาด หรอืเลบ็แมว) 
ตามขนาดที่ตองการ (ใบเตย 1 ใบ สามารถกรีดได
เสนตอกประมาณ 4 - 6 เสน)
 5. แยกหนามขางใบและเสนตอกเตยออก
จากกนั จากนัน้นาํเสนตอกเตยมารีดอกีครัง้
 6. รวบรวมผูกเปนกํามัดขนาดพอประมาณ 
นําไปแชในนํ้าธรรมดา โดยใชของหนักกดทับให
ตอกเตยจมอยูใตนํา้ แชทิง้ไวประมาณ 2 คนื ตอกเตย
จะเปล่ียนจากสเีขยีวเปนสขีาวเหลือง
 7. นําตอกเตยข้ึนจากนํ้า ลางและผึ่งแดดให
แหง ประมาณ 1 วัน จะไดเสนตอกเตยที่ตากแดด
แหงแลวเปนสีขาวนวลธรรมชาติ มัดเปนกําใหมี
ขนาดและความยาวท่ีเทาๆ กนั เกบ็ไวในท่ีรม อากาศ
ถายเทไดสะดวก พรอมที่จะนําไปใชในการจักสาน

1

2

3

4

5

6

7
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 ปจจบุนัสาํนกังานพลงังานจังหวดัตรงั ไดใหการสนบัสนนุโรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบเรือนกระจกแกชุมชน เพื่อความสะดวกในการตากเสนตอกเตย
ปาหนัน 

 สําหรับการจักสานผลิตภัณฑที่ตองการใหมีสีสวยงาม สามารถทําไดโดย
การนําเสนตอกเตยท่ีตากจนแหงดแีลวไปทําการยอมสี 

ขัน้ตอนการยอมสเีสนตอกเตย
 1. นําสีเคมีที่ตองการจะยอมมาผสมกับนํ้าละลายในอัตราสวนที่ตองการ
สาํหรบัการยอมใสในกระทะสําหรบัยอมส ีนาํกระทะไปต้ังไฟตมใหนํา้เดือด
 2. นําเสนตอกเตยแหงที่มัดเปนกําไปแชนํ้าใหเปยกทั่วทุกเสน เพื่อชําระ
สิ่งสกปรก แลวยกขึน้ผึง่ใหสะเดด็นํา้พอหมาดๆ
 3. นาํลงไปแชในกระทะยอมส ีคนใหเสนตอกเตยติดสีใหทัว่ทุกเสน ประมาณ 
3 - 5 นาที
 4. นาํไปลางดวยนํา้เยน็ 2 - 3 ครัง้ หรอืจนกวานํา้ทีล่างจะใสสะอาด จากนัน้
นาํไปผ่ึงแดดใหแหง ประมาณ 1 วนั เกบ็ไวในท่ีรมอากาศถายเทสะดวก เตรยีมพรอม
ทีจ่ะนําไปจักสานเปนรปูแบบตางๆ
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วธิกีารจกัสานเส่ือเตยปาหนัน (ลายขดัสอง) 
 นาํเสนตอกเตยมารีดดวยเครือ่งรดีใหเรยีบ
และนิ่มพอประมาณสําหรับการสานรวบรวม
เสนตอกเตยท่ีผานการรีดแลวจับเปนกําใหมี
ความยาวเทากันแลวพับก่ึงกลางเร่ิมสานจาก
กึ่งกลางของเสนตอกที่พับไว โดยนําเสนตอก
ประมาณ 8 เสน มาสานเปนลายสอง โดยการสาน
เสนตอกขัดกัน ยกสอง ขมสอง ไปเรือ่ยๆ จนหมด
เสนตอก หรอืไดความยาวตามขนาดท่ีตองการ 

เสนตอกเตยที่มีสีธรรมชาติ และสีที่ผานการยอม มัดเปนกําผึ่งลมเก็บไวในที่รม

ทําการตกแตงริมเก็บขอบเสื่อ “เมน” เปนการ
ตกแตงปลายตอกท่ีเหลือ กอนจะเปนผืนเสื่อ
สามารถทําได 2 แบบ คอื 
 การพบักลบั เปนการพับเสนตอกกลับเขามา
ตามลายเดิมประมาณ 2 - 3 นิว้ แลวตัดเสนตอก
สวนทีเ่หลอืออก จากนัน้ตกแตงใหสวยงาม
 การชอรมิ เปนการพับปลายตอกท่ีเหลอืใหคมุ
กนัเองคลายกบัการถัก แลวตดัตอกสวนทีเ่หลอืออก
 เสือ่เตยปาหนัน สามารถนาํออกจําหนาย ใน
ราคาตัง้แต 50 - 1,000 บาท ขึน้อยูกบัขนาดและ
ความยากงายของลายทีจ่กัสาน
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  ตวัอยางผลติภณัฑจกัสานเตยปาหนันบานดหุนุ ต.บอหนิ อ.สเิกา จ.ตรงั

 ตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่จักสานเปนสิ่งของเครื่องใชที่มีขนาดเล็ก  
เชน ที่ใสไมจิ้มฟน กลองใส flash drive, ขมุกยา, พัด, กระเปาสตางค, ซองใส
โทรศัพท, กระเปาใสนามบัตร, ซองใส ipad, กลองสําหรับใสแหวน, นาฬกา หรือ
เครื่องประดับตางๆ ฯลฯ
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  เอกลักษณ / จุดเดนของผลิตภัณฑ

 - เปนงานหตัถกรรมทองถิน่ทีม่ลีวดลายละเอียดประณีต สสีนัสดใส สวยงาม 
 - มีรูปแบบที่หลากหลาย ทันยุค ทันสมัย
 - ใชวัสดุธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่น ซึ่งเตยปาหนัน เสนใยจะมีความ
เหนียวนุม เมื่อนํามาริดเอาหนามออกแลวลนไฟทําใหเสนใยมีความยืดหยุน 
เปนมันเงา ไมมีเชื้อรา
 - หากเก็บไวในท่ีรม จะมีอายุการใชงานท่ียาวนาน

  ภูมิปญญาการอนุรักษตนเตยปาหนันของชุมชน

 การคัดเลอืกใบเตยปาหนันสาํหรบันาํไปใชในการจักสาน ชาวบานจะเลอืก
ใบเตยที่อยูประมาณชั้นใบที่4 นับจากโคนตนขึ้นไป ซึ่งจะเปนใบที่ไมออน หรือ
แกจนเกินไป เหมาะสําหรับใชทําตอกจักสาน (ใบที่ออนเกินไป จะนิ่มทําใหเสน
ตอกขาดงาย สวนใบที่แกเกินไปจะกรอบทําใหอายุการใชงานสั้น) การตัดจะใช
มีดพราที่มีความคม ฟนเฉียงๆใหติดหัวออน การที่ไมตัดใหถึงโคนตนจะชวยให
ตนสามารถแตกหนอออนและใบใหม ซึ่งใชระยะเวลาประมาณ 1 - 2 ปก็จะ
กลับมาตัดไปใชงานจักสานไดอีกครั้ง และสลับสับเปล่ียนหมุนเวียนพ้ืนท่ีตัด
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ไปเรื่อยๆ เปนการอนุรักษตนเตยใหสามารถอยูไดนานๆ ทําใหชาวบานมีใบเตย
ปาหนันจักสานผลิตภัณฑไดอยางตอเนื่อง จะเห็นไดวาชาวบานไมเพียงแตไดรับ
การสบืทอดภูมปิญญาในการจักสานเตยปาหนันเพยีงอยางเดยีว แตยงัไดรบัสบืทอด
ภูมิปญญาในการอนุรักษตนเตยปาหนัน มาจากบรรพบุรุษดวยเชนกัน ทําให
ตนเตยปาหนันสามารถเจริญเติบโตแตกหนอขยายพันธุอยูคูผืนปาไดอยางยั่งยืน

 ดวยฝมือการจักสานที่ละเอียด ประณีต สวยงาม และสามารถปรับปรุง
พฒันารปูแบบสสีนัของผลติภณัฑใหมคีวามหลากหลาย ทนัยคุทนัสมยัอยูตลอดเวลา 
ทําใหผลิตภัณฑจักสานเตยปาหนันชุมชนบานดุหุน ไดรับความนิยมจากลูกคา 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ จนไดรับรางวัลตางๆ มากมายหลายรางวัล
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  รายชือ่คณะกรรมการกลุมจักสานเตยปาหนัน บานดุหนุ จ.ตรงั

 1. น.ส. จันทรเพ็ญ  ปูเงิน ประธาน
 2. นางอารี  ปูเงิน รองประธาน
 3. น.ส.เราะเกียะ  หยีสัน กรรมการ
 4. นางหาบี้นะ  ปูเงิน กรรมการ
 5. นางไหมเลียะ  เขียดเขียว กรรมการ
 6. นางมะนะ  ปูเงิน กรรมการ
 7. นางแบะดะ  ตรงบาตัง กรรมการ
 8. นางแมะ  สมันหลี กรรมการ
 9. นางพรพรรณ  ดําทั่ว กรรมการ



àμÂ»ÒË¹Ñ¹ 15

  รางวัลที่ทางกลุมจักสานเตยปาหนันบานดุหุนเคยไดรับ

 1. พ.ศ. 2555 กระเปาสะพาย(จักสานเตยปาหนัน) ไดรับการคัดสรรเปน
ผลิตภัณฑระดับส่ีดาว ประเภทของใชของตกแตง ของท่ีระลึกโครงการคัดสรร
สุดยอด หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย
 2. พ.ศ. 2556 น.ส.จันทรเพ็ญ ปูเงิน ประธานกลุม ไดรับประกาศเกียรติคุณ 
ดานอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบาน 
 3. พ.ศ. 2558 ผลติภัณฑจกัสานเตยปาหนัน ไดรบัคดัเลือกเปน 10 สดุยอด
ผลิตภัณฑเดนจังหวัดตรัง 
 4. พ.ศ. 2558 ไดรับเกียรติบัตร ในการเขารวมออกรานจําหนายสินคาและ
บริการคุณภาพในงานของที่ระลึกแดพอ ของขวัญปใหม

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 
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