
วัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือ 
และ การเตรียม



เครื่องมือและอุปกรณ ( Tools )



มีดโตหรือมีดผา จะมีลักษณะเดียวกับมีดโต คือ สันตรง ปลายตัด 
ความยาวประมาณ  ๓๐ ซ.ม. ชางบางคนจะใชมีดนี้เพียงเลมเดียว ทั้งตัด, 

ผา, จักและเหลา 



มีดเหลาตอก

• มีดเหลาตอก  จะมีขนาดยอมกวามีดผามาก ความยาวของสันประมาณ 
๑๒–๑๕ ซ.ม. ลักษณะพิเศษคือ สวนของสันอาจจะเปนเสนตรง แต
ปลายจะงอนขึ้นเล็กนอย บางดาม สันอาจโคง สวนคมมีด มักจะโคง
ขึ้นเสมอ เพื่อใหเหมาะกับการเหลาตอกใหเรียบและกลม ตอดามจับดวย
ไม ยาวประมาณ๓๕–๔๕ ซ.ม.ตามขนาดของชวงแขนของชางแตละ
คน เพื่อใหแนบกับแขนของชางเมื่อใชเหลาตอก จะชวยบังคับคมมีดให
เปนไปตามที่ชางตองการ



มีดเหลาตอก 



เหล็กจี หรือเหล็กหมาด

• เหล็กจี หรือเหล็กหมาด มี ๒ ลักษณะคือ ชนิดปลายกลมและปลาย
แบน เปนเหล็กยาวประมาณ ๕–๑๐ ซ.ม.ตอดามไมพอจับเหมาะมือ 
ยาวประมาณ ๑๕ ซ.ม. รวมความยาวประมาณ ๒๕ ซ.ม. เหล็กจีชนิด
กลมมักใชรอยเสนหวาย ชนิดปลายแบนมักจะเจาะรอยเสนตอก



เหล็กหมาดหรือเหล็กจี



ไมคาบ  ใชหนีบยึดตอกกับเสนหวายชวงเขาขอบปากบุง



เลื่อย ใชตัดไมไผ



สากไม ใชตําแผนตอกในหลุมดิน ชวงการสานคุ



เกิ้ม ใชยึดหรือหนีบเสนตอก
ชวงเขาขอบปากคุตีขาว



คอนและทอยไม ใชจัดเสนตอกในการสานคุตีขาว



 เครือ่งเรียด ใชเรียดตอก
เปนแผนสังกะสี เจาะรูหลาย
ขนาด ใชเสนตอกที่จักเปน

เสนเหลี่ยม สอดผานรู แลวดึง
หรือเรียดเสนตอกใหกลม
และไดขนาดเทาๆ กนั 



วสัดุ



ไมไผ



ตนไผ พบขึ้นตามธรรมชาติบริเวณภูเขา และที่ตั้งหมูบาน ทั่วประเทศ



อายุของไมไผทีเ่หมาะกับการใชทําเครื่องจักสาน

• งานที่ตองการความยืดหยุนตัวสูงมาก เชนใชทําตอกมัด หรือตองการ
นําไปจักสานประเภทสอดขัด ทําลวดลาย แตไมตองการใชความแข็ง
ของเสนตอก ควรเปนไมไผออน  อายุประมาณ 1 ป

• งานที่ตองการรับน้ําหนักการใชงานประเภทกระบุง กระจาด เขง 
ตะกราเครื่องมือดักจับสัตวตางๆ ควรใชไมไผที่มีอายุประมาณ 2-4 ป

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



เริ่มตดัไผจากกอ



หากตัดมาไวใชงาน
จํานวนมาก ควร

การเก็บ
ใหมีอายุการใชงาน

ไดยาวนาน
ในหลุมดิน แลว
คลุมไมดวยใบไม
หรือเศษผา รดน้ํา

ใหความชื้น
สม่ําเสมอ



การเตรียมตอกไมไผ
ริดกิ่งและตาไมไผออก



ตัดขอ



ผา 
การผาไมไผ นิยมผาจาก

ปลาย 







การจักตอก

การจักตอกไมไผ มี 3 วิธีคือ
1. การจักตอกปน คือ การจักตอกตามสวนกวางของไมไผ แลวเหลาตอก

ใหบางเรียบตลอดเสน
2. การจักตอกตะแคง คือ การจักตอกตามความหนาของไมไผ 
3. การจักตอกกลม คือ กาจักตอกใหเปนเสนสี่เหลี่ยม แลวเหลาลบเหลี่ยม
ใหกลม 



การจักตอกปน
 คือ การจักตอกตามสวนกวาง

ของหนาไมไผ 



การจักตอกปน



การจกัตอกกลม
การจักตอกกลม คือ การจักตอกใหเปนเสนสี่เหลี่ยม

แลวเหลาลบเหลี่ยมใหกลม 



การจักตอกขนาดเล็กเพื่อเหลาตอกกลม



การเตรียมตอกกลมอยางงายๆ โดยจักตอกสี่เหลี่ยมเสนเล็กๆ จํานวนมาก 
แลวนํามาปนบนหนาขา  จะไดตอกกลมจํานวนมากโดยไมตองเหลาครั้ง

ละเสน



ตอกตองออนหรือตองขาว ใชสานสาดออน



• ตนตองขาว ซึ่งคนเมืองออกเสียงวาตองขาว สวนชาวแมฮองสอนเรียก
สาดจิ๋ง สานดวยตนจิ๋งหรือตนตองขาว ซึ่งเปนกกชนิดหนึ่ง ชอบขึ้น
ตามริมหวยในเขตภาคเหนือตอนบน เชน เชียงใหม เชียงราย 
แมฮองสอน รวมถึงพมา 

• ชวงตัดตนจิ๋งหรือตนตองขาว คือชวงเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน 
เมื่อเขาหนาฝนจะตัดตนกกพันธุนี้ไมได เพราะหากตัดแลวไมตากให
แหง ถูกฝน ตนกกจะเปอย แตหากตัดนอกฤดูฝน แลวตากใหแหง จะ
สามารถเก็บตองขาวไวสานไดตลอดป เมื่อจะสาน ตองนําตนตองขาว
มาแชน้ํา ๑ คืนใหนิ่ม นํามาขูดไสออก เหลือไวเฉพาะสวนเปลือกนอก 
แลวมวนกลับผิว ตากแดดประมาณ ๓ วันใหแหงสนิท นํามาฉีกใหเปน
ริ้วเล็กๆ ประมาณ ๐.๕ ซ.ม.นํามาสานสาด



นํากกแชน้ํา 1 คืน



นํามาขูดเยื่อหรือใสดานในออก



กลับดาน มวนตากใหแหง



กกหรือเปลือกตองขาวที่แหงแลว พรอมนําไปสานเสื่อ



กระจูด

• “กระจูด” เปนพืชตระกูลเดียวกบั “กก” (Sedge) คือ ในตระกูล 
Cyperaccae มีชื่อทางพฤกษศาสตรวา Lepironia artica late กระจูด 
เปนวัชพืชที่เจริญเติบโตงาย และแพรพันธุไดรวดเร็ว พบมากแถบภาค
ตะวันออก และภาคใตของประเทศไทย 
นิยมปลูกตามหนอง บึง หรือบริเวณที่มีน้ําขัง หรือที่เปนดินโคลนชื้น
แฉะหรือที่เรียกวา พรุ 

• ลําตนกระจูดคลายกับตนกกที่ใชทอเสื่อ แตกกกระจูดจะมีลําตนกลมกวา 
สีเขียวออน และขางในกลวง เมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ 2 เมตร กอน
นํากกกระจูดมาสานตองนํามาทุบใหแบนเสียกอน



กกกระจูด ทางภาคใตมักจะเรียกสั้นๆ วา “จูด”



ตนจูด หลังจากถอนเพื่อ
นํามาเตรียมสานเสื่อ



ตัดหัว ทาย แลวนําไปคลุกดินขาวเพื่อใหตนจูดทน เหนียว ไมแตก สานงาย 
แลวนําไปตากใหแหง



ตากจูด หลังคลุกโคลน



บดหรือรีดเพื่อใหเสนจูดแบน



บดตนจูดใหแบน 
เพื่อใหเหมาะตอการสานเสื่อ



เทคนิคการทําเครื่องจักสาน  

1.การสาน  ( Weaving )

2.การขด( Coiling )

3.การเปยและการเย็บ ( Braiding and sewing หรือ Plaiting )



1.การสาน  ( Weaving )

• เปนวิธีที่ใชวัสดุที่มีลักษณะแบนและยาว นํามาขัดหรือสานกัน โดยการ
ใชเสนยืนและเสนขัด สอดสลับขึ้นลงเพื่อยึดวัสดุนั้นใหเปนแผน ผืน 
หรือรูปทรงโคงมน ตามแบบทีก่าํหนดไว นิยมทํากันทั่วไป ทั้งลายทึบ
และลายโปรง เปนวิธีการทําเครื่องจักสานที่นิยมแพรหลายทั่วไป เพราะ
สามารถ ปรับลดและเพิ่มขนาดไดงายที่สุด ชางจักสานนิยมใชกับการ
ผลิตงานหลายประเภท เชน  รูปทรงกรวย   รูปทรงครึ่งวงกลม  
รูปทรงเหลี่ยม รูปทรงกลม รูปทรงกระบอก ลายหลัก เชน ลายขัด ลาย
สอง ลายตาเฉลว ลายกนหอย ลายหัวสุม เปนตน



การสาน

ลายขัด                                    ลายสอง

ลายตาเฉลว



ลายกนหอย ลายหัวสุม



การขด
• เทคนิคการขดของชางจักสานไทย เปนเทคนิคเฉพาะที่ชางทําเครื่องเขิน

ในเขตจังหวัดเชียงใหมนิยมใชในการผลิตภาชนะเครื่องเขินที่มีรูปทรง
โคงกลมหรือเหลี่ยม       ในลักษณะรูปทรงเรขาคณิต :- พาน, แจกัน, 
ถาด, โตก, หีบผา, พาน ๘ เหลี่ยมหรือ ๑๒ ชางตองทําใหเสนตอก
แนบและตอเนื่องกันตลอดตัวภาชนะ ทายสุดก็ตองปดผิวไมไผใหเรียบ
เนียนเปนเนื้อเดียวกันใหสวยงาม ดวยการลงรัก, ชาด หรือลงสี



ภาชนะเครื่องเขินขด
ทรงกลม

จังหวัดเชียงใหม



ภาชนะเครื่องเขินขดรูปทรงเหลี่ยม
จังหวัดเชียงใหม



3. การเปยและการเย็บ
( Braiding and sewing หรือ Plaiting )

•  เปนวิธีการทําเครื่องจักสานอีกวิธีหนึ่งที่มีผูนิยมทํานอยกวาการสาน
และการขด  เพราะการถักเปยแลวเย็บจะไมแข็งแรงนัก มักจะใชกับของ
ใชที่ไมจําเปนตองการรับน้ําหนักมาก หรือของใชที่ไมตองการรูปทรง
พิเศษนัก   

• การถักเปย มักจะใชเสนตอกแบนๆ หรือบางพื้นที่อาจจะใชเถาวัลยเสน
เลก็ๆ จํานวน 7 เสน ถักใหเปนเสนยาว ขนาดจะเล็กหรือใหญขึ้นอยูกับ
การใชงาน แลวนํามาเย็บตอกันใหเปนแผนหรือรูปทรงโคงมน ตามแต
ลักษณะของงาน ดวยจักรเย็บผาหรือการเย็บดวยมือ 



3. การเปยและการเย็บ 
( Braiding and sewing หรือ Plaiting )



การเยบ็เสนเปยใหตอเนื่องใหเปนรูปหมวก



กดโครงเขากับแมพมิพไมแกะ



เย็บดวยจักรเย็บผา



แมแบบเครื่องจักสาน (Molds For Basketry )



แมแบบเครื่องจักสาน(Molds For Basketry )

• ภาชนะเกา An Old Vessel.

• ไมแกะ Carved Wooden Objects.

• หลุมดนิ Earthen Hole.



แมแบบเกา





แมแบบทีท่ําจากโฟม



แมแบบไมแกะ บางเจาฉา อางทอง 



แมแบบหลุมดิน
• ในกรณีที่เครื่องจักสานเปนภาชนะขนาดใหญ เชน คุตีขาวที่จังหวัด

เชียงใหมนั้น  ชางจักสานจะขุดหลุมดินแลวแตงใหเรียบสม่ําเสมอกัน
เปนแมแบบ เพราะคุมีขนาดใหญ เสนตอกที่ใชมีขนาดกวางและหนา  
แมแบบหลุมดินจึงเปนแมแบบที่สามารถบังคับเสนตอก ใหคงรูปตามที่
ชางตองการไดดีและเหมาะสมที่สุด



แมแบบคุตีขาว



โครงแอวตีขาว   จ.ลําปาง

• ไมตองใชทั้งแมแบบหลุมดิน  หรือ ภาชนะเกาทําเปนแมแบบ แตชาง
จะปกเสา ๔ เสา แลวตีไมยึดเสาเพื่อชวยพยุงเสนตอกขนาดยาวใหตั้ง
เอียงออกในขนาดที่ตองการ ถือเปนการแกปญหาเรื่องการสานภาชนะ
ขนาดใหญที่ดีอีกวิธีหนึ่งดวย



แอวตขีาว   จ.ลําปาง



การสานแอว


