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บันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชน 

(เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน) 
 

๑. ประเภทความรู้สัมมาชีพ  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ หมวดหมู่) 

 กษตร   ท่องเท่ียวชุมชน    แปรรูป-อาหาร     แปรรูป-เครื่องดื่ม   

     แปรรูป-ผ้าและเครื่องแต่งกาย   แปรรูป-ของใช้ ของประดับ   

 แปรรูป-สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร  อื่น ๆ     

๒. ชื่อองค์ความรู้ .........ถักตระกร้าเชือกมัดฟาง................................................................................... 

๓. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ (นาย/นาง/นางสาว)......นางสุมาลี   นาคกระโทก......................................... 

ท่ีอยู่บ้านเลขที่.....๑๖/๑...... หมู่ท่ี.....๑....... ต าบล.......โคกใหญ่........อ าเภอ.........บ้านหมอ............ 

จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์.......18130................. 

๔. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลที่ท า (ในการบันทึกองค์ความรู้) 

(๑) เป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพตามโครงการอบรมสัมมาชีพระดับหมู่บ้านและเมื่อจบโครงการฯทาง

โครงการให้บันทึกถูมิปัญญา 

(๒) เพื่อเป็นบันทึกสานต่อภูมิปัญญาไปสู่รุ่นลูก/หลาน 

    ๕. วัตถุประสงค ์ 
(๑)...เพื่อประดิษฐ์ตะกร้าจากเชือกมัดฟาง น าไปจ าหน่ายเพื่อเสริมรายได้....................................... 

(๒)....เพื่อใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์.............................................................................................. 

(๓).....เพื่อน าวัสดุเหลือใช้กลับคืนมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์............................................................. 

    ๖. วัตถุดิบที่ใช ้ 
(๑)...เชือกมัดฟาง....................................................................................................................... (๒)...

ลวด…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(๓)...เทียนไข……………………………………………………………………………………………………………………… 

    ๗. อุปกรณ์ที่ใช้  

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
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(๑).....กรรไกร........................................................................................................................... 

(๒)....ไฟเช็ค............................................................................................................................ 

(๓) ....ไขควง..................................................................................................... 

    
    ๘. กระบวนการ/ขั้นตอน 
1.ท าก้นตะกร้า ตัดเชือกยาว เสร็จแล้วคล้องเชือกใส่ห่วงท่ีก้นตะกร้า 2 ห่วง ท่ีอยู่ตรงเส้นผ่าศูนย์กลางของก้น
ตะกร้า ดึงเชือกให้ลอดผ่านห่วง จนแบ่งครึ่งของเส้นเชือกจะได้เส้นเชือก 4 เส้น  
2. จากนั้นมัดเชือก 1 คู่ รอบเส้นโครงเหล็กขึ้นมา 1 ดอก (การสอดเชือกจะใช้เข็มช่วงขยายห่วงให้กว้างขึ้น) 
3.จากนั้นเว้น 1 ห่วง สอดเชือกใส่ห่วงท่ีก้นตะกร้าอีก 2 ห่วง และมัดเชือก (2 คู)่ 1 ดอกสลับเว้น 1 ห่วง 
4.จากนั้นก็ท าการมัดเชือกจนเต็มก้นตะกร้า แล้วสอดเชือกด้านนอกขอบก้นตะกร้า ตัดเชือกและเก็บริมด้วย
ความร้อนก็จะได้ก้นตะกรา้ 
การขึ้นลายตัวตะกร้า 
1. ตัดเชือกด้วยความยาว จากนั้นเลือกจุดกึ่งกลางของขอบบนตะกร้าด้านท่ี 1 แล้วสอดเชือกใส่ห่วงแล้วดึง
เชือกให้อยู่กึ่งกลาง  
2. เว้นห่วง 2 ห่วง สลับกับการสอดเส้นเชือก 1 เส้น 
3. มัดเชือกให้เป็นดอก ส าหรับเส้นเชือกท่ีอยู่ติดกับเชือกโครงเหล็กของตัวตะกร้าให้น าเชือกมามัด 2 คู่ ซึ่งการ
มัดดอกต้องมัดให้รอบตะกร้า จ านวน 3 แถว ถึงจะขึน้ลายได้ 
การข้ึนลายตัวตะกร้า 
1. ตัดเชือกด้วยความยาว จากนั้นเลือกจุดกึ่งกลางของขอบบนตะกร้าด้านท่ี 1 แล้วสอดเชือกใส่ห่วงแล้วดึง
เชือกให้อยู่กึ่งกลาง  
2. เว้นห่วง 2 ห่วง สลับกับการสอดเส้นเชือก 1 เส้น 
3. มัดเชือกให้เปน็ดอก ส าหรับเส้นเชือกท่ีอยู่ติดกับเชือกโครงเหล็กของตัวตะกร้าให้น าเชือกมามัด 2 คู่ ซึ่งการ
มัดดอกต้องมัดให้รอบตะกร้า จ านวน 3 แถว ถึงจะขึน้ลายได้ 
การข้ึนลายตัวตะกร้า 
1. ตัดเชือกด้วยความยาว จากนั้นเลือกจุดกึ่งกลางของขอบบนตะกร้าด้านท่ี 1 แล้วสอดเชือกใส่ห่วงแล้วดึง
เชือกให้อยู่กึ่งกลาง  
2. เว้นห่วง 2 ห่วง สลับกับการสอดเส้นเชือก 1 เส้น 
3. มัดเชือกให้เป็นดอก ส าหรับเส้นเชือกท่ีอยู่ติดกับเชือกโครงเหล็กของตัวตะกร้าให้น าเชือกมามัด 2 คู่ ซึ่งการ
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มัดดอกต้องมัดให้รอบตะกร้า จ านวน 3 แถว ถึงจะขึน้ลายได้ 
การพันหูตะกร้า 
น าเชือกท่ีเตรียมไว้ จากนั้นน ามาสอดที่ห่วงชิดริมหูตะกร้าด้านหนึ่ง แล้วมัดดอกเกลียวกับแขนตะกร้า ท้ังสอง
ข้างโดยมัดดอก 1 ครั้งไปทางเดียว พอถึงช่วงท่ีแขนท้ังสองข้างมา ติดกันให้มัดดอก 1 คู่ ตลอดจนถึงแขน
ตะกร้าอีกครั้ง จึงมัดเกลียว อีกครั้ง เก็บริมด้วยความร้อนให้เรียบร้อย 
    ๙. ข้อพึงระวัง  

(๑)...............-.................................................................................................................................. 

(๒)..............-...................................................................................................................................... 

(๓)..............-...................................................................................................................................... 

    ๑๐. ข้อเสนอแนะ  
(๑)...............-..................................................................................................................................... 

(๒)................-.................................................................................................................................... 

(๓)................-.................................................................................................................................... 

    ๑๑.  ความสามารถในการจ าหน่าย/ให้บริการ 
    ๑๒. ที่อยู่ส าหรับการติดต่อ 

 (๑) ชื่อ-สกุล........นางมาลี  นาคกระโทก....................................................................................... 

 (๒) ต าแหน่ง........ประธาน กพสม............................................................................................. 

 (๓) เบอร์โทรศัพท์..........๐๙๒-๗๑๘๘๙๔๗................................................................................. 

    ๑๒. แนบไฟล์รูปภาพเฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg) /ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
(๑) ไฟล์ภาพเจ้าของความรู้............................................................................................................... 
(๒) ไฟล์ภาพกิจกรรม........................................................................................................................ 
(๓) ไฟล์ภาพเอกสารต่างๆ................................................................................................................. 

…………………………… 

หมายเหตุ : ๑) บันทึกหมู่บ้านเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ (๒๓๓ หมู่บ้าน) อย่างน้อย ๑ องค์ความรู้ 

      ๒) ส่งถึงจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

      ๓) ส่งเป็นไฟล์งานบันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชนข้อมูล ขอเป็น .doc     / ไฟล์ รูปภาพ   



 

 4 

         เฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg./ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 

      ๔) ไฟล์รูปภาพ โดยเฉพาะเจ้าของความรู้ และภาพกิจกรรม  ขอให้มีความชัดเจน  

และส่งแยกมา ไม่บันทึกลงในไฟล์ .doc : ขอบคุณค่ะ 

 


