
เครื่องจักสานไทย 1 (วัสดุ )



• จักสาน เปนคําผสมของคําวาจักและสาน
• จัก คือ การผาไมไผหรือหวายออกใหเปนเสนบางๆ เรียกวาตอก
• สาน คือ การนําตอกมาขัดกันในลักษณะยกและขมสลับกัน เพื่อใหเกิด

เปนแผน ผืน หรือรูปทรงตามตองการ
• เครื่องจักสาน คือ ของใชที่ไดจากการสาน เพื่อนําไปใชสนอง

ประโยชนประโยชนตางๆ ตามที่ตองการ
• เครื่องจักสานไทย เริ่มทํากันมาตั้งแตเมื่อใดไมสามารถกําหนดเวลาที่แน

ชัดได แตพบหลักฐานที่ปรากฏเปนลวดลายเครื่องจักสานซึ่งประทับบน
ผิวภาชนะดินเผา ที่เกิดจากการสานภาชนะขึ้นมา แลวนําดินมากรุหรือ
ไลลงบนภาชนะแลวนําไปเผา ทําใหตัวเครื่องจักสานถูกไฟไหมไป 
คงเหลือทิ้งไวแตลวดลายเครื่องจักสานที่เปนแมแบบ เชน



ภาชนะดินเผาบานเชียง อายุประมาณ 4,500 ป มีรอยเครื่องจักสานประทับ 
สันนิษฐานวาปนขึ้นโดยใชแผนดินเหนียวกดทาบทับลงในเครื่องจักสาน



ฝาภาชนะจักสาน ประตูผา จ.ลําปาง
อายุประมาณ 3,000 ป



วัสดุที่ใชทําเครื่องจักสาน
 เครื่องจักสานของไทย ทําจากวัสดุธรรมชาติที่มีลักษณะเปนแผนแบน 
เรียบ หรือเปนเสน ยาว มีอยูมากมายหลากหลายประเภท เพราะประเทศ
ไทยมีสภาพภูมิประเทศแตกตางกันหลายลักษณะ ทั้งภูเขา ทะเล ที่ราบลุม 
วัสดุที่นํามาใชจึงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในแตละพื้นที่วา มีพืชประเภทใด

ขึ้นไดดี พืชที่นิยมนํามาทําเครื่องจักสาน เชน



ไผ



ตาล



ลาน



ยานลิเภา



 หวาย 

• โดยทั่วๆ ไป  หวายที่ใชในการจักสาน มีอยูประมาณ 15 ชนิด คือ
• หวายหอม หวายตะคาทอง หวายกาหลง หวายพรวน หวายหิน 

หวายน้ํา หวายแดง หวายขี้ขาว หวายขี้ไก หวายชุมพร หวายเสียน 
หวายเหลา หวายงอย หวายปลิง หวายพุน



ตนหวาย



หวาย



ตนสาคู ใชใบไพรมุงหลงัคา



ตนจาก





มะพราว ตัวอยางการใชใบมะพราว
สานโคระ หรือโคร เครื่องหุมหอ
ผลไม สวนใหญชาวใตนิยมสาน

หุมผลขนุน



คลุมและคลา



• คลุมและคลา  เปนพืชอยูในวงศ (Family) เดียวกนั คือ 
MARANTACEAE

•  คลุม มีชื่อวิทยาศาสตรวา Donax grandis Ridl. ใชเหงา ขยายพันธุได
เทานั้น  สวนที่ใชประโยชนมากไดแก ผิวแกของลําตน  ที่นําไปจัดเปน
ตอก ใชสานเปนภาชนะใชสอยในชีวิตประจําวัน 
เชน  กระดง  กระบุง  ตะกรา  โดยเฉพาะคลุม ซึ่งเปนไมที่มีขนาดใหญ 
และผิวแข็งกวาคลา ใชแทนไมไผไดอยางดี



ตนคลุม



เครื่องจักสานจากคลุม ภาคใต



คลา ภาคเหนือเรียกตนแหยง 

• คลา ขยายพันธุดวยใชเหงาและหัว 
• ลักษณะลําตนตรง มีแขนงเล็กๆ แยกจากขอเปนชวงๆ ขึ้นไดดีในทีลุ่ม

น้ําขัง ทั้งน้ําจืดและน้ํากรอย 
• ผิวของตน นิยมนํามาเปนตอกเย็บจาก หรือ แทนเชือกมัดสิ่งของ มัด

หอขนม
• ภาคเหนือนําสวนเปลือกมาสานเสื่อ เรียกสาดแหยง



ตนคลาหรือตนแหยง



สาดแหยงของภาคเหนอื สานดวยตนคลาหรือแหยง



ปาหนันหรือเตยทะเล

เพี้ยนมาจากคําในภาษามลายูวา
“pandan” หรือเรียกวาลําเจียก
หรือเตยทะเล นาํใบมาตากแดด 
แลวตม แลวตากแดดอีก ใชสาน

หมวก กระเปา เสื่อ ฯลฯ  



เครื่องจักสานจากปาหนัน



ปาหนันหรือเตยทะเล



ผักตบชวา



กานผกัตบชวาที่ใชทําเครื่องจกัสาน



ตนกก



เสื่อกก



หญาสามเหลี่ยม



จักสานจากหญาสามเหลี่ยม





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 



ชนิดของไมไผ
ที่นิยมนํามาทําเครื่องจักสาน



ไผบง 
• เนือ้จะเหนยีว, ทนทาน นิยมนํามาสานกระบุง, เพียด, ซาหวด, 

ของ, ไซ, ซา, เขง สุมปลา เปนตน



ตนไผบง



ไผซาง

• ปลองยาวประมาณ 0.70 – 1.20 เมตร เปนไมไผที่มีเนื้อออน  
คอนขางเหนียว  เหมาะที่จะนํามาทําเครื่องจักสานที่ตองการความ
ละเอียดคือจักตอกเสนเล็กบางไดดี     เหมาะกับการสานกระติบขาว,
กระบุง,ตะกรา,เขงลําไย,ฝาเรือน, แอวตีขาว จ.ลําปาง และคุตีขาว จ.
เชียงใหม เปนตน



ไผซางหมน



ไมไผซางปา



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



ไผไร



ไผรวก 

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



ไผรวก



ไผสีสุก

• ลักษณะขึ้นเปนกอใหญหนาแนน  ลําตนตรง ปลองใหญ สูงประมาณ 
20-25 เมตร  เนื้อหนา เหนียว ทนทาน  ลําตนมีสีเขียวสด ผิวเปนมัน    
ไมไผชนิดนี้นําไปทําเครื่องจักสานจะไดผลิตภัณฑที่มีความคงทน 
นิยมนํามาทําเสาเรือนเครื่องผูก ทํานั่งรานในงานกอสราง ทํา
เฟอรนิเจอร สานฝาเรือน เขง กระดง และตุมดักปลา ทํากระบอกขาว
หลาม  ไผชนิดนี้พบไดทั่วไป  แตจะมีมากในภาคกลางและภาคใต 



ไผสีสุก



ไผสีสุก



ไผตัน (ตระกูลไผสีสุก)
เนื้อแนน นิยมทําดามมีด และพรา

 นิยมกนิหนอ
ไมนิยมนํามาทาํเสนตอกจักสาน



ไผขาวหลามหรือบางถิ่นเชนภาคเหนือเรียกไมปาง 

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



ไมขาวหลาม



ไผเฮี้ย 

• เปนไมไผขนาดกลาง  ลักษณะปลองยาว ประมาณ 50 – 70 ซม. ขอ
เรียบ  มีกิ่งบางเล็กนอย เนื้อจะออน ปรับตัวไดดีตามรูปทรงของภาชนะ
ที่ตองการสาน นิยมสานแอ็บขาว, ชะลอม, หมวก,ภาชนะเครื่องเขินไม
ไผขด, ฝาเรือน เสื่อหรือสาด  และโครงสรางอาคารบานเรือน  พบมาก
ทางภาคเหนือ 



ไผเฮี้ย



ไมเฮี้ย



ตนตองขาว 

• ทางแมฮองสอนเรียกวาตนจิ๋ง เปนพืชลมลุก มีเหงา เปนชนิด Phyrnum

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



ตนตองออนหรือตองขาว สานเสื่อ



ไมพุทราหนาม
ใชเขาขอบคุตีขาว เขาขอบ

เครื่องมือจับปลาปลา
ประเภทตางๆ


