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สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เคร่ืองจักสานพนัสนิคม 
 

รายการสินคา  เครื่องจักสาน 
 

ผูขอข้ึนทะเบียน  นายคมกฤช  บริบูรณ       
 

ท่ีอยู      36  ถนนอินทอาษา  ตําบลพนัสนิคม  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  20140 
 

1. 6คุณภาพ  ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินคา 
 

คํานิยาม   
เครื่องจักสานพนัสนิคม  เปนการจักสานไมไผท่ีเกิดจากภูมิปญญาท่ีผสมผสานระหวางเผาพันธุ ลาว ไทย จีน ในเมือง

พนัสนิคม  ในการเตรียมเสนตอกสานและการจักสานผลิตภัณฑไมไผดวยมือท่ีสืบทอดกันมาจนเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน  โดยการจักสานผลิตขึ้นในอําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี    
 

ลักษณะของสินคา     
 - ลวดลาย        พิกุลรวง   พิกุลลายไทย   พิกุลดาวลอมเดือน  พิกุลดอกบัว  พิกุลลายดอกแหน   
            - รูปทรง  เปนจักสานท่ีผลิตจากไมไผมีท้ังรูปทรงแบบดั้งเดิมหรือรูปทรงแบบประยุกต               
                                   เชน  กระเปา  ฝาชี  ตะกรา  เปนตน  
 

2. กระบวนการผลิต 
วัตถุดิบ              

 (1)    แหลงวัตถุดิบ 
 (1.1)   วัตถุดิบในพ้ืนท่ี  หมายถึง  วัตถุดิบในอําเภอพนัสนิคม  อําเภอบอทอง และ อําเภอ 

เกาะจันทร  ซึ่งแตเดิมอําเภอบอทอง และ อําเภอเกาะจันทร  อยูในเขตอําเภอพนัสนิคม 
        (1.2)   วัตถุดิบนอกพ้ืนท่ี   หมายถึง  วัตถุดิบท่ีไดมาจากแหลงอื่น  นอกเหนือจากพ้ืนท่ีใน 

เขตอําเภอพนัสนิคม  อําเภอบอทอง และ อําเภอเกาะจันทร   
   (2)   ไมไผ 
                    (2.1)   ไมไผนวล  จากจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มีคุณภาพดีเน่ืองจากความชุมชื้นของพ้ืนท่ี   
ซึ่งโดยธรรมชาติจะขึ้นอยูตามเชิงเขาใกลน้ําตก ในกรณีท่ีมีปลูกตองมีระบบการจัดการท่ีดี  อายุท่ีเหมาะสมในการใชงาน 2-3 ป 
                   (2.2)    คุณลักษณะไมไผนวล ปลองยาว ผิวละเอียดเนียน เน้ือเหนียวและออนสามารถจักเปนเสนตอกไดงาย 
     (3)    หวายหอม  โดยธรรมชาติเนื้อละเอียด  ผิวมันเนียน   

(4)   สียอมเสนตอก  คือ  สีธรรมชาติหรือสีสังเคราะหท่ีมีคุณภาพดี  หลังจากการยอมตองลางทําความ 
สะอาดเสนตอก  
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          กรรมวิธี 
         (1)   

ดือดประมาณ 2  ชั่วโมง (สําหรับตอกแบน)หรือยางพอประมาณ 

(1.2)   
ักท่ีซอยตามเนื้อไมใหมีขนาดบางเทากัน  โดยใชมีดท่ีมีความคม   

 คือ ผ
  จักตอกตะแคง  เปนการใชมีดซอยเปนสวนบางๆ โดยติดผิวไมทุกเสนตอก  ขูดเสน  ชักเลียด   

และลบเหล่ียม
ียอมเสนตอก  ใชสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะหท่ีมีคุณภาพดี  หลังจากการยอมตองลางทํา 

ความสะอาดเส
ท่ีเปนเนื้อไมใหหามาตรการปองกันมอดและแมลงที่เหมาะสม  เชน  การหมักในน้ําสะเดา 

          
 

 การจัดเตรียมเสนตอก 
(1.1)   คัดอายุของไมไผนวลอยูในชวง  2-3 ป  

- ขนาดความยาวของปลองชวง 80 เซนติเมตร – 150 เซนติเมตร 
- ตัดขอขูดผิวนําไปตมน้ําเ

         (สําหรับจักตอกตะแคง) 
การจักตอกมี  2 ชนิด คือ     
-   จักตอกแบน  เปนการจ

ใชเพียงสองสวน ิวไม และ ใตผิวไม  
                   - 

เม็ดแตง 
 (1.3)   ส
นตอก  
(1.4) สวน

ประมาณ 7 วัน  เปนตน 
         (1.5)   นําเสนตอกตากแดดใหแหงสนิท   

(2)   ขั้นตอนท่ี 1    การจักสานขึ้นลายพิกุลพ้ืนฐาน 
(2.1) เร่ิมจากการขัดลายพ้ืนฐาน เชน ลายเฉลว 6 เสน  เพ่ือยอนลายพิกุล หรือขึ้นลายขัดเพ่ือสาน 

ลายขิดยกดอก
กยืน( ตอกซั้ง)  จากนั้นใชตอกสานเสนแบนและเลือกยกบางเสน 

ขมบางเสนเพ่ือ
ตอกสานเสนกลม  3 เสน 

ไขว  และเลือก
(2.4 นเสนแบน  ดังนี้ 

      
นตอกเรียกวาเสนตอกยอน 3 เสนยอนขึ้นฐานดอก  โดยมีไมรองดอกเพ่ือสราง 

ความสม่ําเส

  โดยยกบางเสนขมบางเสนตามจินตนาการของผูจักสาน 
(2.2)   การจักสานลายขิดมีวิธีการโดย  ตั้งตอ
ใหเกิดลวดลายตามจินตนาการของผูจักสาน 
(2.3)   การจักสานลายไพล  มีวิธีการโดย  ตั้งตอกยืน( ตอกซั้ง)  จากนั้นใช
ยกบางเสนขมบางเสนเพ่ือใหเกิดลวดลายตามจินตนาการของผูจักสาน 

)   ลายพิกุลทุกลายตองใชวิธีการจักสานพ้ืนฐานโดยใชตอกสา
      (2.3.1)   ขึ้นลายเฉลว  6 เสน(ตาชะลอม)  เปนพ้ืนฐาน 
      (2.3.2)  ใชเส

มอของดอกใหนูนเดน 
(2.3.3) ยอนยอดดอก 3  เสน 

(3)   ขั้นตอนท่ี 2  การจักสานลายพิกุล เฉพาะลายที่เปนเอกลักษณของเมืองพนัสนิคม  ลายพิกุลรวง  
ายพิกุล ยไ ลายดอกแหน  มีขั้นตอนดังนี้ 

  
ล ลา ทย  ลายพิกุลดาวลอมเดือน  ลายพิกุลดอกบัว  และ ลายพิกุล

(3.1)   ลายพิกุลรวง         วางดอกโดยมีชองวางรอบดอก  
(3.2)   ลายพิกุลลายไทย    วางดอกโดยมีชองวางรอบดอกมีเสนพาด 4 ดานรอบดอก 
(3.3)   ลายพิกุลดาวลอมเดือน  วางดอกโดยมีชองวางรอบดอกมีเสนพาด 6 ดานรอบดอก ยอนตานอก 
 (3.4)   ลายพิกุลดอกบัว    วางดอกโดยมีชองวางรอบดอกมีเสนพาด 6 ดานรอบดอก ยอนตาใน 
 (3.5)   ลายพิกุลลายดอกแหน  วางดอกชิดติดกัน  สลับดอกตามแนวทแยงโดยใชเสนพาดตอกกลม 

ทนตอกยอน 

                รายละเอียดบนฉลากสินคาใหประกอบดวยคําวา  “ เครื่องจักสานพนัสนิคม ” 

3. ความสัมพันธระหวางสินคากับแหลงภูมิศาสตร 

แ
 
        การบรรจุหีบหอ 
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ลักษณะภูมิประเทศ     อําเภอพนัสนิคมเปนอําเภอ หนึ่งในจังหวัดชลบุรี  อยูหางจากจังหวัด 22  กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี
ประมาณ 572  ตารางกิโลเมตร  เปนท่ีลาดจากทางดานทิศใตสูทิศเหนือ  ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศใตเปนท่ีเนินสูงมีปา
เขามีแรธาตุบางเล็กนอยเหมาะแกการทําไรออย ทํานา ปลูกมันสําปะหลัง  พลเมืองสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม  
หลักจากนั้นก็ใชเวลาท่ีเหลือทําเคร่ืองจักสาน 

ประวัติความเปนมา    
พนัสนิคมเปนเมืองโบราณที่เคยรุงเรืองเมื่อประมาณ 1,000 ปมาแลว เปนเมืองท่ีมีไมไผอยูอยางอุดมสมบูรณ  ครั้นถึง

สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ไดมีพระราชองคการสถาปนาเรียก เมืองพนัสนิคม ซึ่งแปลวา หมูบาน
ใหญในปา และสมัยนี้เองทาวทุม(พระอินทอาษา)   เปนผูนําชาวลาวมาตั้งชุมชนซึ่งชาวลาวมีความคุนเคยและสานผลิตภัณฑจัก
สานจากไมไผมาตั้งแตตนแลว  จึงนาํไมไผในเมืองพนัสนิคมมาสรางสรรคเปนงานจักสานนานาชนิดนอกจากนี้ยังมีชุมชนคน
ไทยและคนจีนรวมอยูดวยซึ่งท้ังสามเผาพันธุสานผลิตภัณฑจักสานไวไชในเรื่องการดํารงชีวิตประจําวันและสืบทอดกันมาจน
กลายเปนมรดกทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน  ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5  ไดทรงปฏิรูปการ
ปกครองสวนภูมิภาคใหมเปน มณฑล  จังหวัด  อําเภอ  ตําบลและหมูบาน  โปรดเกลาฯใหเมืองพนัสนิคมเปนอําเภอหนึ่งของ
จังหวัดชลบุรี  เมื่อป พ.ศ.2447 
      ตอมา  พ.ศ.2521  สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นความสําคัญของเครื่องจักสานไมไผเมือง 
พนัสนิคม  จึงไดมีพระราชประสงคใหมีการพัฒนาฝมือของจักสานไมไผ   โดยไดมอบหมายใหนายวิญู  อังคณารักษ  อธิบดี
กรมการปกครองในสมัยนั้นจึงสืบหาคนเกงดานจักสาน  ขณะน้ัน  นายจรวย  บริบูรณ  นายกเทศมนตรีพนัสนิคม  และคุณ
ปราณี บริบูรณ  ภรรยาเปนผูรับภาระดําเนินงานตามโครงการไดคนพบ นางกิมยง  คําแพง  ชาวตําบลทุงขวาง อําเภอพนัส
นิคม  เปนชางฝมือท่ีสามารถจักสานกระเปาพิกุลละเอียดได   จึงใหนางกิมยง เปนผูสอนใหผูสนใจพัฒนาฝมือการจักสานและ
ใชบานพักเปนสถานที่เรียนรู ผูท่ีฝมือดีจะถูกคัดเลือกใหเปนวิทยากรในโครงการตอไป  เพ่ือเปนการอนุรักษชางฝมือใหยึด
อาชีพจักสานตอไปมิใหสูญหายไปจากทองถ่ิน   จนถึงปจจุบันอาชีพจักสานกลายเปนอาชีพหลัก  เปนสินคาสงออกที่ผานการ
ตรวจสอบอยางละเอียดกอนสงจําหนายมูลนิธิศิลปาชีพ รานจิตรลดา และตางประเทศ  ใหแกผูสนใจนิยมงานจักสานไมไผท่ี
ละเอียดและผีมือประณีต  
 

4. ขอบเขตที่ต้ังแหลงภูมิศาสตร   
ขอบเขตการผลิตเคร่ืองจักสานพนัสนิคม  ตั้งอยูท่ีอําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี ซึ่งแบงพ้ืนที่ออกเปน 19 ตําบล  

185 หมูบาน และ 1 เทศบาล 7 ชุมชน  รายละเอียดตามแผนที่    
 

5. การพิสูจนแหลงกําเนิด 
 (1)  เครื่องจักสานพนัสนิคมจะตองมีการกรรมวิธีในการจักสานเมืองพนัสนิคม    ตามแบบฉบับภูมิปญญาท่ีสืบทอดกัน
มาในเขตพื้นท่ีอําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
 (2)  กระบวนการผลิตจะตองไดผานการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผูผลิต เครื่องจักสานพนัสนิคม
รวมท้ังตองมีเอกสารกํากับเพ่ือการตรวจสอบยอนกลับได 
 

6. เงื่อนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15 
(1) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและควบคุม ท้ังกระบวนการผลิต ในระดับผูผลิต และระดับจังหวัด 
(2) จัดใหมีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผลิต และผูจําหนาย ท่ีประสงคจะขอใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร  

เครื่องจักสานพนัสนิคม 
(3) ผูขอขึ้นทะเบียนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  สําหรับสมาชิกผูขอใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร   

เครื่องจักสานพนัสนิคม 
 

---------------------------------------------------- 
 



แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร
 



เครื่องจักสานพนัสนิคม

ขอบเขตการผลิตเครื่องจักสานพนัสนิคมครอบคลุมพื้นที่   อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
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