
เครื่องจักสาน 
(  Basketry  )



• เครื่องจักสานเปนงานหัตถกรรมที่มนุษยคิดทําขึ้นโดยการนําวัสดุ

ธรรมชาติประเภทพืชเชน ตนไผ หวาย กก  ใบปาลม ใบมะพราว 
เถาวัลย หรือแมแตขนสัตว และวัสดุอื่นๆ  ที่มีอยูในธรรมชาติของแตละ
พื้นที่ มาขัด สาน 

• อาจจะเริ่มจากงานที่มีลักษณะหยาบ ขนาดใหญ เชน เปนโครงของ
เรือนพักอาศัยทรงโคง มน เปนโครงหลังคา เปนรั้ว เปนฝาเรือน เปน
ของใชประเภทภาชนะ หรือหมวกเพื่อใชเปนเครื่องกันแดด กันฝน 
ฯลฯ 



• จากเศษของเครื่องปนดินเผาที่ปรากฏลวดลายเครื่องจักสานบนผิว

ภาชนะดินเผานั้น เปนหลักฐานแสดงวา เกดิจากการสานภาชนะกอน 
แลวใชดินเหนียวมาไลลงบนภาชนะจักสาน แลวนําไปเผาไฟเพื่อใหดิน
แข็งตัว เครื่องจักสานนั้นก็จะไหม เหลือเฉพาะลวดลายเครื่องจักสาน
ปรากฏใหเห็น เปนการยืนยันวา มนุษยมีความสามารถในการทําภาชนะ
จักสานกอนรูจักวิธีการทําภาชนะดินเผา 



ภาชนะดินเผาบานเชียง มีรอยเครื่องจักสานประทับ สันนิษฐานวาปนขึ้นโดยใช
แผนดินเหนียวกด ทาบทับลงในเครื่องจักสาน



เครื่องจักสานภาคเหนือ พบฝาภาชนะจักสานที่ ประตูผา จ.ลําปาง

อายุประมาณ 3,000 ป



วัสดุที่ใชทําเครื่องจักสาน



ไผ



ตาล



ลาน



ลาน



ยานลิเภา



หวาย



ปาหนัน



ตนสาคู





การไพลใบสาคู



จาก



หญาสามเหลี่ยม



มะพราว



ตนคลาหรือแหยง



ตนคลุม



ผักตบชวา



กานผกัตบชวาที่ใชทําเครื่องจกัสาน



ไมไผ

• มีความเหนียวและยืดหยุนภายในตัว สามารถนํามาดัดงอไดตามที่
ตองการ กระจายพันธุกวางขวางเกือบทั่วโลกทั้งเขตรอน เขตอบอุน 
และเขตหนาว แตจะกระจายพันธุมากที่สุดในเขตรอนโดยเฉพาะทาง
ตอนใตและตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย คือมีจํานวนมากถึง 45 
สกุล( genus ) 750 ชนิด( spicies )ในขณะที่ทั่วโลกมีไมไผประมาณ 75 
สกุล 1250 ชนิด สวนประเทศไทยพบ13 สกุล 90 ชนิด สังคมชนบท
สวนใหญจึงมักจะใชไมไผซึ่งมีอยูหลายพันธุเปนวัสดุหลักในการผลิต
งาน โดยชางจะเปนผูเลือกประเภทของไผแตละชนิดมาใชงานตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงความทนทาน ความยากงายตอรูปทรง และ
ลวดลาย 



ชนิดของไมไผที่นิยมนํามาทําเครื่องจักสาน

• ไผสีสุก ลักษณะขึ้นเปนกอใหญหนาแนน  ลําตนตรง ปลองใหญ สูง
ประมาณ 20-25 เมตร  เนื้อหนา เหนียว ทนทาน  ลําตนมีสีเขียวสด 
ผิวเปนมัน    ไมไผชนิดนี้นําไปทําเครื่องจักสานจะไดผลิตภัณฑที่มี
ความคงทน นิยมนํามาทําเสาเรือนเครื่องผูก ทํานั่งรานในงาน
กอสราง ทําเฟอรนิเจอร สานฝาเรือน เขง กระดง และตุมดักปลา ทํา
กระบอกขาวหลาม  ไผชนิดนี้พบไดทั่วไป  แตจะมีมากในภาคกลาง
และภาคใต 



ไผสีสุก



ไผบง 

• เนื้อจะเหนียว, ทนทาน นิยมนํามาสานกระบุง, เพียด, ซาหวด, ของ, 
ไซ, ซา, เขง สุมปลา เปนตน



ไผนวลหรือไผซาง 

• มีปลองยาวประมาณ 0.70 – 1.20 เมตร เปนไมไผที่มีเนื้อออน  
คอนขางเหนียว  เหมาะที่จะนํามาทําเครื่องจักสานที่ตองการความ

ละเอียดคือจักตอกเสนเล็กบางไดดี     พบมากในเขตปาเขาสอยดาว  
จังหวัดจันทบุรี เหมาะกับการสานกระติบขาว,กระบุง,ตะกรา เขง

ลําไย,ฝาเรือน,แอวตีขาว จ.ลําปางและคุตีขาว จ.เชียงใหมเปนตน



ไผไร 

• ลักษณะคลายหวาย  สามารถดัดใหโคงงอไดตามความตองการ  เปนไผ
ขนาดเล็ก  มีเนื้อในตัน  ขนาดโตที่สุดลําตนจะมีเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 1.4 ซม. สูงประมาณ 3 – 4 เมตร  ใชทํารั้วบาน  เครื่อง
เรือน  เฟอรนิเจอรแบบตางๆ ดามไมกวาด  ไผชนิดนี้พบมากในบริเวณ
ภาคเหนือของไทย  แตจะขึ้นไดทุกทองที่บริเวณที่มีความชื้นสูง
โดยเฉพาะตามหุบเขามีลําหวยลําธารไหลผาน  เชน ปาแถวจังหวัด
เชียงใหม  เชียงราย  ลําปาง  แมฮองสอน  นาน  เปนตน



ไผรวก 

• มีลําตนขนาดเลก็ เปนไมที่มีลําตนตรง  โคนลํามีเนื้อหนาเกือบตัน 
ภายในกลวง   เนื้อแข็ง, เหนียว ขึ้นเปนกอตามเนินสูงบนภูเขา  อากาศ
คอนขางรอน  ไมชอบบริเวณที่มีน้ําขัง  พบมากที่ จ.กาญจนบุรี  สูง
ประมาณ 5 – 10 เมตร ใชทําเครื่องจักสานแบบหยาบๆ ทาํเครื่องเรือน  
ทํารั้วบาน   สานเขง เปนตน



ไผตง 

• เปนไผที่มีลําตนขนาดใหญ  ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ  ทํา
ไมจิ้มฟน  ทําตะเกียบ     ไผตงมีหลายพันธุ  เชน  ไผตงเขียว  ไผตง
หมอ  ไผตงหนู  ไผตงดํา  เปนตน  มีปลกูกนัมากแถวจังหวัด
ปราจีนบุรี



ไผขาวหลามหรือบางถิ่นเชนภาคเหนือเรียกไมปาง 

• เนื้อคอนขางบาง  ปลองยาว ประมาณ 30 ซม. สูงประมาณ 7 – 8 
เมตร   ออนตัวดี    พบมากแถวภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บางสวน  พื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี นิยมถักเปย เพื่อเย็บ
หมวก และใชสานชะลอม และนิยมใชทํากระบอกขาวหลาม



ไผเฮี้ย 

• เปนไมไผขนาดกลาง  ลักษณะปลองยาว ประมาณ 50 – 70 ซม. ขอ

เรียบ  มีกิ่งบางเล็กนอย เนื้อจะออน ปรับตัวไดดีตามรูปทรงของภาชนะ
ที่ตองการสาน นิยมสานแอ็บขาว, ชะลอม, หมวก,ภาชนะเครื่องเขินไม
ไผขด, ฝาเรือน เสื่อหรือสาด  และโครงสรางอาคารบานเรือน  พบมาก
ทางภาคเหนือ 



 หวาย 

• โดยทั่วๆ ไป  หวายที่ใชในการจักสาน(ของภาคใต) มีอยู ประมาณ 15 
ชนิด คือ

• หวายหอม หวายตะคาทอง หวายกาหลง หวายพรวน หวายหิน 
หวายน้ํา หวายแดง หวายขี้ขาว หวายขี้ไก หวายชุมพร หวายเสียน 
หวายเหลา หวายงอย หวายปลิง หวายพุน



หวาย



ตนตองขาว 

• ทางแมฮองสอนเรียกวาตนจิ๋ง เปนพืชลมลุก มีเหงา เปนชนิด Phyrnum

paviforum Roxp.ในวงศ MARANTACEAE ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือผิว
มัน เรียบ เนื้อจะบาง ลื่น ออนตัวดี เมื่อผาลําตนตากแหงแลว นําไปแช
แลวขูดเนื้อในออกใหหมด 



คลา ภาคเหนือเรียกตนแหยง 

• ลักษณะลําตนตรง มแีขนงเล็กๆ แยกจากขอเปนชวงๆ ขึ้นไดดีในทีลุ่ม
น้ําขัง ทั้งน้ําจืดและน้ํากรอย 

• ผิวของตน นิยมนํามาเปนตอกเย็บจาก หรือ แทนเชือกมัดสิ่งของ มัด
หอขนม

• ภาคเหนือนําสวนเปลือกมาสานเสื่อ เรียกสาดแหยง



ตนคลาภาคเหนือเรียกแหยง



 คลุม 

• ผิวแข็ง  ใชแทนไมไผทําเครื่องจักสานไดทุกชนิด 



คลุม  ลําตน ผิวแข็งมาก 
ใชแทนไมไผทําเครื่องจกัสานไดทุกชนดิ 



ตนตองออนหรือตองขาว สานเสื่อ



นําแชน้ํา





เปลือกสาดตองขาวหรือสาดออน เชียงใหม







ไมไผ



อายุของไมไผทีเ่หมาะกับการนํามาใชทําเครื่องจักสาน

• งานที่ตองการความยืดหยุนตัวสูงมาก เชนใชทําเปนตอกมัดหรือ
ตองการนําไปจักสานประเภทสอดขัด ทําลวดลาย แตไมตองการใช
ความแข็งของเสนตอก ควรเปนไมไผออน  อายุประมาณ 1 ป

• งานที่ตองการรบัน้ําหนักการใชงานประเภทกระบุง กระจาด เขง 
ตะกราเครื่องมือดักจับสัตวตางๆ ควรใชไมไผที่มีอายุประมาณ 2-4 ป

• งานที่ตองการแบกหาม ตองการความแข็งแรง เชน ไมคาน  คัน
หลาว คันธนู ควรใชไมไผที่มีอายุประมาณ  4-6 ป



การเตรียมไมไผ

เพื่อนํามาทําเครื่องจกัสาน



การเก็บไมไผ

ใหมีอายุการใชงาน

ไดยาวนาน













การเหลา





เสนตอก



การเหลาตอก

• เหลาตะแคง

• เหลาตอกปน

• เหลากลม



เทคนิคการทําเครื่องจักสาน

1.การสาน  ( Weaving )

2.การขด( Coiling )

3.การเปยและการเย็บ ( Braiding and sewing หรือ Plaiting )



1.การสาน  ( Weaving )

• ใชวัสดุที่มีลักษณะแบนและยาว นํามาขัดหรือสานกัน โดยการใชเสน
ยืนและเสนขัด สอดสลับขึ้นลง  เพื่อยึดวัสดุนั้นใหเปนแผน ผืน หรือ
รูปทรงโคงมน ตามแบบที่กําหนดไว นิยมทํากันทั่วไป เชน

• และเปนที่นาสังเกตวาเทคนิคนี้ ชางพื้นบานทั่วโลกจะใชสานภาชนะ
ประเภทของใชในครัวเรือน เปนหลัก 



ลายขัด                        ลายสอง ลายกนหอย

ลายตาเฉลว ลายหัวสุม



2.การขด( Coiling )

• เปนการใชวัสดุประเภทเสนกลมมาขดจากศูนยกลาง และมัดยึดให
ตอเนื่องกันใหเปนรูปทรงตามตองการ

• ไทยและประเทศพมา จะใชเทคนิคนี้กับการขดเสนตอกใหเปนโครง
ภาชนะเครื่องเขินขดที่จังหวัดเชียงใหม โดยจะใชเทคนิคแรงดีดของเสน
ตอก ขดตอเนื่องภายในภาชนะใหตอเนื่องกัน โดยไมตองมัดยึด



ภาชนะเครื่องเขินขด

ทรงกลม

จังหวัดเชียงใหม



ภาชนะเครื่องเขินขดรูปทรงเหลี่ยม

จังหวัดเชียงใหม



3. การเปยและการเย็บ
( Braiding and sewing หรือ Plaiting )

•  เปนวิธีการทําเครื่องจักสานอีกวิธีหนึ่งที่มีผูนิยมทํานอยกวาการสาน
และการขด  เพราะการถักเปยแลวเย็บ จะไมแข็งแรงนัก มักจะใชกับ
ของใชที่ไมจําเปนตองการรับน้ําหนักมาก หรือของใชที่ไมตองการ
รูปทรงพิเศษนัก   

• การถักเปย มักจะใชเสนตอกแบนๆ หรือบางพื้นที่อาจจะใชเถาวัลยเสน
เลก็ๆ จํานวน 7 เสน ถักใหเปนเสนยาว ขนาดจะเล็กหรือใหญขึ้นอยู
กับการใชงาน แลวนํามาเย็บตอกันใหเปนแผนหรือรูปทรงโคงมน 
ตามแตลักษณะของงาน ดวยจักรเย็บผาหรือการเย็บดวยมือ 



 การเปยและการเย็บ 
( Braiding and sewing หรือ Plaiting )



การเยบ็เสนเปยเพื่อทําหมวก



กดเขากับแมพิมพไมแกะ



เย็บดวยจักรเย็บผา



แมแบบเครื่องจักสาน(Molds For Basketry )

• ภาชนะเกา An Old Vessel.

• ไมแกะ Carved Wooden Objects.

• หลุมดนิ Earthen Hole.



แมแบบ ภาชนะเกา



โฟม



แมแบบไมแกะ บางเจาฉา อางทอง 



แมแบบหลุมดิน



การใชเสาและคราว สานแอว ลําปาง



เครื่องมือและอุปกรณTools:



 เครื่องเรียด เปนแผน
สังกะสี เจาะรหูลายขนาด ใชเสน

ตอกที่จักเปนเสนเหลี่ยม สอดผาน

รู แลวดึงหรือเรยีดเสนตอกใหกลม

และไดขนาดเทาๆ กัน 



หนาที่และประโยชนใชสอยของเครื่องจักสาน

1.เปนแผนผืนเพื่อใชปูและประกอบอาคาร

2.เปนเครื่องดกัจับสัตว

3.เปนภาชนะที่ใชเกี่ยวกับการบริโภคในครัวเรือน และการเกษตร

4.เปนเครื่องสวมศีรษะกันแดดฝน

5.เปนของใชเกี่ยวกับพิธีกรรมและความเชื่อ



1.เปนแผนผืนเพื่อใชปู

และประกอบอาคาร



การสานฝาไมไผ สตูล ภาคใต



แผนฝาเรือน ไมไผสาน



อาคารหลังคามุงจาก ภาคใตของไทย



หลังคามงุดวยหญาคา  อีสาน



พอม เก็บขาวเปลือก ไทย



เสวยีนขาว แมฮองสอน



สาดตองขาว

หรือสาดออนและสาดแหยง



สาดตองออน



ทะเลนอย พัทลุง



ตนจดู



การเตรียมจูด

ดวยการบดทับตนจดูใหแบน



การสานสาดจูดภายในครวัเรือน ทะเลนอย พัทลุง



การสานสาด ที่ทะเลนอย 



ตากเสื่อบริเวณทางเดนิ



เสื่อจูดที่สานโดยชาวบานภาคใต



เสื่อจูด 
ฝมือชาวไทยมุสลิม



สาดแหยง สานดวยตนคลาหรือแหยง



2.  เปนเครื่องดักจับ, ขังสัตว, เลี้ยงสัตว



การสานเครื่องดกัจับสตัวน้ํา ภาคอีสาน



การสานเครื่องดกัจับสตัวน้ํา ภาคอีสาน



ภาคเหนือ





เฝอกกัน้น้ํา



เฝอกและเครื่องมือดกัจบัสัตว ภาคใต



ภาคเหนอื



ของใสปลา อีสาน



รองน้ํา 

ที่วางเครื่องดกัจับสัตวน้ําในทองนา



แซะชอนปลา ภาคเหนือ





ตะแกรงดักปลาและกุงฝอย อีสาน



แมลงที่ชอนจากทองนา



อีสาน



ชะนาง ภาคกลาง



ชะนาง ภาคใต



สุมปลา อีสาน



สุมสาน



สุมกอง ตาก



ภาคใต





ลูกบาหลอดและไซ



ของเปด เกดิจากจนิตนาการเปดวายน้ํา



ของปลา อีสาน 



ลําปาง



ภาคกลาง



ของ หรือกระชัง ภาคกลาง



คุขังปลา อีสาน



ตุมปลา อีสาน



ตุมปลา อีสาน



ตุมปลา อีสาน



อีจูหรือตุมดักปลาไหล ไทย



แอ็บหรือแงบดักกบ



แงบดักกบ อีสาน



ตุมดกัปลา 
ภาคเหนอืตอนลาง



ปอมเขียด ใสเขียด
เปนเหยื่อตกปลา



ปอมเขียด ใสเขียดเปนเหยื่อตกปลา เหนอื



ลอบนอน ดักปลาใหญ อีสาน



ลอบและไซ อีสาน



ลอบนั่งหรือลอบคู

ภาคกลาง





ภาคกลาง



ไซหัวหมู



ไซหัวหมู ชาวกะเหรี่ยง ลําพนู



ไซ อีสาน



ไซ ภาคใต



ไซ ภาคใต



ภาคใต





แมน้ําสงคราม นครพนม



โคน นครพนม





เออ หรือจิ้ว ภาคเหนือ







ปลา

จากแมน้ํา

ศรีสงคราม 
นครพนม





ตุมปลายอน



แมน้ํามูล อ.โขงเจียม 
อุบลราชธานี





ตุมปลายอน ปากมูล  อ.โขงเจียม อุบลราชธานี







ตุมปลายอน



นครพนม





ตุมดักปลาสังกะวาด  ดอยเตา  เชียงใหม



ตุมดักปลาสังกะวาด  ดอยเตา  เชียงใหม







ตุมดักปลาสังกะวาด  ดอยเตา  เชียงใหม
 



อาหารปลา

สังกะวาด



หับนก ภาคเหนือ



คนขายขาวใหนก พมา



ขาวเปลือกนก พมา



การสานสุม





การสานสุมไก









สุม ไทย



สุมไก อีสาน



สุมไก ชาวเขา



เขงเปด เขงไก



กวยไก ชาวเขา



3.เปนภาชนะที่ใชเกี่ยวกับการบริโภคในครัวเรือน

 และใชเกี่ยวกับการเกษตร



ซองน้ําเตา 
ใสน้ําดื่ม



กระบุง



สาดกะลา ใชรองรับขาวเปลือก ในการแบงขาวในนา ประมาณ 2442-50

โดยมิชชันนารอีเมริกัน



บุง เชียงใหม







กระบุง ขนาดตางๆ



แมแบบเครื่องจักสาน



แมแบบบงุ



เริ่มตนสานเปนแผน



ทาบกบักนบุง



การใชแมแบบบุงเกา





























(หนา)กะเฌอ (หลัง)กะตา บานปากยาม นครพนม



บุง เมืองนาน



พมา



นาจะ(เวียดนาม)



พมา







กะตา,กะตา อีสาน







แพร



ศรีสะเกษ



นครราชสีมา



นครพนม









กระจาด อางทอง









เปด แมฮองสอน



ตาง ตวงขาวเปลือก 
ภาคเหนือ





การนําไปใชงาน







สานซาหวด เหนือ



ไหไมและซาหวด เหนือ



สานหวด อีสาน



หวดนึง่ขาว อีสาน



หวดนึง่ขาว อีสาน



มวยและหวดนึ่งขาว



มวยนึ่งขาว อีสาน



แอ็บขาวใบตาล เหนือ



กองขาว เหนือ



กองขาวดอก ลําปาง



กองขาว แพร



การสานกระติบขาว นครพนม









นครพนม



กระติบขาว เลย



ตัวและฝากระติบ นครพนม



การสานแผนปดฝา ลายตาแหลวฮอ



ลายฝากระติบและกระติบทีส่านเสร็จแลว



เตาอบกระติบ นครพนม



ภายในเตาอบ



ผลติภัณฑที่สําเร็จแลว



สานกระดง อีสาน



กระดง



การเขาขอบกระดง อีสาน



ภาชนะภาคใต



กระดง ใต



กระดง ใต



กระดง ใต



เฌอ ใต





เฌอ ใต







การสานคุ บานดอนแกว สารภี เชียงใหม



แมแบบคุ บานดอนแกว สารภี เชียงใหม







วัสดุ



















รําวง

























พักผอน



















พานแดง เขียนลายตกแตง



๔.หมวก กุบ งอบ 



หมวกและงอบ ไทย









กุบ (ลําปาง)





กุบ (ลําปาง)



กุบไทใหญ



รังงอบหรอืหมุง



กุบเมืองแพร







หมวกชาวเขา



หมวกใบตาล เชียงใหม





ดานบนกรุดวยแผนพลาสติกกันฝน



ภายในกรุดวยใบมะมวงงา



งอบหรือกุบ ไทย





หมวก บานน้ําเชี่ยว ตราด



ตัวอยางการสานกุบ























การเยบ็เสนเปยเพื่อทําหมวก



กดเขากับแมพิมพไมแกะ



เย็บดวยจักรเย็บผา



กุบไต แมฮองสอน











กุบ(ไต)กาบไผ



กุบไต แมฮองสอน



กุบชาวเขา พบในไทย พมา



ดานใน



หมวกจีน



กุบแมงดา กะเหรี่ยง ไทย







๕ ความเชื่อ



ไซ ใชผูกกับเสาเอกในการสรางบานใหม



เลย



เฉลวนา



เฉลว วันทําบุญเมือง 
เชียงใหม







เครื่องจักสานสมัยใหม



โครงการศิลปาชีพ













กกสามเหลี่ยม













ปานศรนารายณ










