
มีดพร้านาป้อ....ของดีเมืองตรัง 
มีดพร้าบ้านนาป้อ เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่ งที่

จ าหน่ายในอ าเภอเมืองตรังและอ าเภอใกล้ เคียง มี
คุณภาพเป็นที่รู้จักของชาวสวน ชาวนา บ้านนาป้อเป็น
หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ต.ควนปริง  อ.เมืองตรัง   
จ.ตรัง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม 

บ้านนาป้อเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมาช้านานแล้ว
ในการผลิตมีดพร้าหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าตีมีดพร้า      
มีดพร้าเป็นมีดที่ใช้ในการเกษตรและชีวิตประจ าวันของ
เกษตรกรจากค าบอกเล่าของชาวบ้านที่นี่บอกว่าการตีมีด
พร้ามีมาตั้งแต่ตั้งชุมชนบ้านนาป้อก็นับร้อยปีแล้ว คนที่
เป็นต้นต ารับ คือนายเด่น ชิตจันทร์ หรือ บังเด่น ที่คน 
นาป้อและคนทั่วๆ ไปรู้จักเป็นอย่างดี ครั้งที่บังเด่น       
ตีมีดพร้า ก็ถ่ายทอดวิชาให้กับลูกๆ หลานๆ และคนใน
ชุมชนให้ได้มีอาชีพติดตัวนายคมสัน ชิตจันทร์ อายุ 39 ปี 
เป็นบุตรชายของบังเด่น ผู้บุกเบิกตีมีดพร้ารายแรกบอก
ว่า เกิดมาก็เห็นปะ(พ่อ)ตีมีดพร้าขายให้กับชาวบ้าน ซึม
ซับอาชีพตีมีดพร้ามาตั้งแต่เด็กจึงมีความรักในอาชีพนี้มา
ตลอด ก่อนหน้านี้ตีมีดพร้าร่วมกับพ่ีชายคือ ประเวท แต่
มาระยะหลังก็แยกมาท าเป็นอาชีพส่วนตัว ประมาณ 5 ปี
แล้ว ปัญหาอุปสรรคของการผลิตมีดพร้าคือ ขาดแรงงาน
มีฝีมือ เพราะอาชีพตีมีดเป็นงานที่เหนื่อย ต้องใช้แรงงาน 
ใจไม่รักท าไม่ได้ คนที่รักในอาชีพนี้มีน้อย  มีดพร้าที่ผลิต
ขึ้นมาจะเป็นสินค้าเบอร์ 22 ขายในพ้ืนที่ จ.ตรัง หาก
ผลิตเพ่ือขายในจังหวัดกระบี่ จะเป็นมีดพร้าตราดาว และ
สินค้าเบอร์ 55 หากขายลูกค้าพ้ืนที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ 
จะรู้จักว่ามีดพร้า "บังคมสัน" บ้านนาป้อ เพราะทราบดีว่า
เป็นมีดพร้าที่ท ามาจากเหล็กแหนบ คุณภาพมีดดี คม มีด
พร้าของตนเป็นที่รู้จักของคนในแถบนี้จากค าบอกเล่าของ

นางวรรณี ชิตจันทร์ ภรรยา  คุณประเวท ชิตจันทร์ 
ประธานชุมชนผลิตมีดพร้าบ้านนาป้อ ซึ่งผลิตมีดและ
เครื่องมือการเกษตรอ่ืนๆ น าสินค้าไปแสดงที่เมืองทอง
ธานี กรุงเทพฯ ครั้งแรกผู้ที่มาชมสินค้า OTOP หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ถามว่า นี่คืออะไร แล้วเอาไปท า
อะไร ท าให้ตนและญาติที่ไปขายมีดพร้า งง..งง..แต่ก็
เข้าใจเลยว่า คนกรุงเทพฯและต่างจังหวัดยังไม่รู้จักมีด
พร้าและสินค้าจากชุมชนบ้านนาป้อ  แต่วันนี้คนทั่ว
ประเทศ รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ลาว พม่า เขมร 
และมาเลเซีย รู้จักมีดพร้าบ้านนาป้อเป็นอย่างดียอดผลิต
และยอดขายของประเวท ชิตจันทร์ ผลิตในเชิงพาณิชย์ได้
วันละ 200 ชิ้น คนงานร่วม 20 คน เหล็กที่ใช้ตีมีดจะ
เป็นเหล็กแหนบรถบรรทุก 6 ล้อ เพราะมีความพอดีกับ
ชิ้นงาน ตีมีดออกมาจะคม ทนทาน มีดพร้าเบอร์ 2 ขาย
ดีที่สุด ใครมาเยี่ยมชุมชนบ้านนาป้อก็เลือกซื้อไปได้    
อันละ 160 บาท ชาวบ้านที่มารวมกลุ่มตีมีดที่นี่ จะ
ท างานเฉพาะช่วงเช้า 08.00-11.00 น. งานก็เสร็จแล้ว 
หลังจากนั้นทุกคนก็ออกไปท างานอ่ืนๆ อีก คนที่นี่ขยัน
ท ามาหากิน ใครสนใจมีดพร้าบ้านนาป้อ สินค้า OTOP 
ติดต่อได้ที่ กลุ่มมีดพร้านาป้อ เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 8       
ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง นี่คือความส าเร็จ ความ
ภาคภูมิ ใจ สินค้าหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์  OTOP      
มีดพร้าบ้านนาป้อ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สืบทอด
มาตั้งแต่บรรพบุรุษ วันนี้มีดพร้าบ้านนาป้อ เป็นสินค้าที่ดี 
มีคุณภาพ ขายทั้งในและต่างประเทศ  เอกลักษณ์ของมีด
พร้านาป้อ  ที่มีชื่อเสียง   เลื่องลือ คือ คุณภาพความคม 
ความแข็งแกร่งและความทนทาน จนมีค าเปรียบเปรย
ว่า "กินเหมือนมีดพร้านาป้อ"  ประโยชน์ของมีดพร้า
ได้แก่การใช้ ตัด สับ ฟัน หวดหญ้า ตัดเถาวัลย์ ถางป่า 

เป็นอาวุธ และใช้ตกแต่งบ้าน  ลักษณะของมีดพร้ามีคม
มีด ส่วนปลายไม่เรียวแหลมเหมือนปลายมีด   จึงไม่
เรียกว่าปลายมีดพร้า แต่นิยมเรียก"หัวพร้า"ซึ่งมีลักษณะ
คือ"พร้าหัวงอ" ลักษณะหัวพร้าโค้งงอเรียกว่า "จะงอย"ใช้
ส าหรับเกี่ยวต้นหญ้า เกี่ยวเถาวัลย์ ให้มารวมกันก่อนที่จะ
ใช้คมพร้ าหรื อ เครื่ อ งมื อมีคมอย่ า ง อ่ืนตัด ให้ ขาด 
และ “พร้าลืมงอ” ลักษณะหัวโค้งงอใช้ประโยชน์ในการ
ตัดฟัน และใช้เป็นอาวุธป้องกันตัว ด้ามของมีดพร้าอาจ
ท าด้วยไม้หรือเหล็ก    
  องค์ประกอบในการตีมีดพร้านาป้อ 1.วัสดุ วัสดุ
ที่ใช้เป็นหลักในการตีมีดพร้านาป้อ ได้แก่ เหล็กแหนบ
รถยนต์ เหล็กแทง ถ่านไม้  แลคเกอร์ และน้ ามันวา
นิ ช   น้ า ป ร ะ ส า น ท อ ง   ล ว ด ท อ ง แ ด ง    เ ป็ น ต้ น 
2. อุปกรณ์  อุปกรณ์ที่ส าคัญ  ได้แก่ โรงตีเหล็ก  เตาเผา
เหล็ก  สูบลม  ทั่ง  ค้อน ลูกหมัง ค้อนตีตรา คีมคีบ
เหล็ก  เหล็กผ่าหรือสกัดเหล็ก  ตะไบ  หินเจียไฟฟ้า  ราง
น้ า เหล็กเขี่ยถ่าน  เหล็กตักน้ าประสานทอง และเครื่อง
ตัดเหล็กไฟฟ้า   เป็นต้น 

 “OTOP” คือ โครงการหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ หรือเรียกย่อว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการ
กระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น ซึ่งได้รับการออกแบบ
โดยทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ยังด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ระหว่าง พ.ศ. 2544-2549 โครงการดังกล่าวมี
เป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิต
และจ าหน่ายในท้องถิ่นแต่ละต าบลโดยได้รับแรงบันดาล
ใจมากจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) 
ที่ประสบความส าเร็จของญี่ปุ่น  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99


โรงงานตีมีดในชุมชนต าบลควนปริง มีดังนี้ 
1. โรงงานของนายประเวช ชิตจันทร์ จ านวน 12 เตา 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต าบลควนปริง  
2. โรงงานของนายจรูญ สีผม จ านวน 4 เตา หมู่ที่ 1 
ต าบลควนปริง  
3. โรงงานของนายสมชาย โสะหาบ จ านวน 2 เตา 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต าบลควนปริง  
4. โรงงานของนายนัตย์ ชิตจันทร์ จ านวน 2 เตา  ตั้งอยู่
หมู่ที่ 7 ต าบลควนปริง  
5. โรงงานของนายแจ้ง โปหลง จ านวน 1 เตา ตั้งอยู่  
หมู่ที่ 1 ต าบลควนปริง  
6. โรงงานของนายยะผาด โสะหาบ 1 เตา  ตั้งอยู่     
หมู่ที่ 8 ต าบลควนปริง  
7. โรงงานของนายมะสะเหม จับปรั่ง  จ านวน 1 เตา 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต าบลควนปริง  
8. โรงงานของนายหมูด ชัณวิจิตต์   ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต าบล
ควนปริง  
9. โรงงานของนายหร้อเหม ขาวเหมาะ (นันทนาการ
ช่าง) จ านวน 1 เตา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลควนปริง  
10. โรงงานของนายฮะหรูน สัญวงษ์   ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 
ต าบลควนปริง  

 
ที่มา : https://zirin2558.wordpress.com/มีดพร้า 
นาป้อ-3/ และ
http://www.iamtrang.com/detail_page.php?sub_
id=579 
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ส านักงานปลัด อบต. 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

โทร 0-7525-8782 
E-Mail : khuanpring-trang@hotmail.com 
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