
เครื่องจักสานไทย 3
เครื่องจักสานเกี่ยวกับขาว



•  ชาวไทยในชนบททุกภาคโดยเฉพาะชาวนา มีการทําเครื่องจักสานเพื่อ
ใชเกี่ยวกับการทํานาตั้งแตเริ่มเพาะปลูกกลา ดาํนา เก็บเกี่ยว รวมไปถึง
การตีขาว ตักตวง หาบขาว สีขาว ตําขาว ฝดขาว นึ่งขาว และบรรจุขาว
สุก ก็ใสลงไปในภาชนะจักสาน 

• ขั้นตอนตางๆ ขางตนลวนแตเกี่ยวของกับเครื่องจักสานมากมายหลาย
รูปแบบ ขึ้นอยูกับการนําไปใชงานวาควรมีลักษณะใด เชน แบน โคงมน 
ทรงกระบอก ฯลฯ 

• เพื่อใหงายตอความเขาใจจึงขอแยกตามภาค คือ



ภาคเหนือ
• คนเมืองหรือชาวเหนือของไทยซึ่งมีอาชีพทํานา มีการสานภาชนะ

ของใชดวยเครื่องจักสานมากมายหลากหลายประเภท ตั้งแตสานขึ้นมา
ใชงานอยางงายๆ เชน กวยกลา บางประเภทมีลกัษณะเดนจนยากที่จะ
หาที่อื่นคิดทําได เชน คุตีขาว แตบางประเภทก็มีลักษณะรวมหรือ
ใกลเคยีงกับภาคอื่นๆ เชน กองขาวและแอ็บขาว เปนตน 

• เครื่องจักสานที่เกี่ยวกับขาวของภาคเหนือหลักๆ เชน



ตัวอยางการใชเครื่องจักสานในหองครัว ภาคเหนือ



กวย หรือกวย 

• ลักษณะกน ๔ เหลี่ยม เสนผาศูนยกลางกนกวยประมาณ ๓๐ ซ.ม. สูง
ประมาณ ๔๐ ซ.ม. ปากกลม เสนผาศูนยกลางประมาณ ๔๕ ซ.ม. สาน
ดวยลายขัดตาหางหรือลายตาเฉลว  ใชใสกลาเพือ่นําไปปกดาํ



กวย หรือกวย(เหนือ)



การใชกวยหาบกลาชวงการดํานา



ตาแหลว หรือเฉลว

•  เปนเครื่องจักสานที่ชาวเหนือสานขึ้นมา เพื่อใชเกี่ยวกับการทํานาตาม
ความเชื่อที่วา กันสิ่งอัปมงคล, ปดเปาสิ่งเลวราย กอใหเกิดความเปนศิริ
มงคล ความอุดมสมบูรณของพืชพรรณธัญญาหาร    ปกไวที่นา เมื่อ
เริ่มไถหวานหรือปกดํา ก็เพื่อปองกันสัตวที่เปนศัตรูพืชประเภทหนู, นก, 
แมลง, เพลี้ย ฯลฯ รวมถึงสิ่งที่มองไมเห็นที่จะลงมาทําลายขาวกลาให
เสียหาย ทําใหไดผลผลิตไมสมบูรณ 

•  ตาแหลวดังกลาวจะทําอยางงาย ๆ คือใชตอกสานเปนลายตาเฉลว ๖ 
ตาหาง จะพบในชวงการทํานา เชน



ตาแหลวหรือเฉลว 
ใชปกทองนาชวงตกกลาและดํานา



เฉลวปกนา ชวงขาวออกรวง



เฉลวปกลานนวดขาว



การเก็บเกี่ยวขาวของคนเมอืงหรือชาวเหนือ

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว มีเครื่องจักสานที่นาสนใจและมี
ลักษณะเฉพาะหลายรูปแบบเขามาเกี่ยวของกับการใชงาน 

โดยเฉพาะชวงการตีขาว เพื่อเก็บผลผลิต 



 วิธีการตีขาว 

• พื้นที่ราบกนหุบเขาและตามไหลเขาของภาคเหนือซึ่งเปนพื้นที่ทําการ
เพาะปลูกขาวนั้น เมื่อการเกี่ยวขาวแลวเสร็จซึ่งตกราวปลายเดือน
พฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม   ชาวเหนือจะมีการเก็บเกี่ยวและการตี
ขาว เพื่อเก็บผลผลิตดวยวิธีการที่เหมาะกับสภาพพื้นที่อยู ๓ วิธีการ
หลัก ๆ  คือ

 ๑. การตีแคร
 ๒. การตีตาลาง
 ๓. การตีคุและตีแอว



1. การตีแคร  



แครไม



• เริ่มดวยการเตรียมตาลาง แลวหาบขาวมากองรวมกัน นําแครไมมาวางไว
กลางตาลาง เปนอุปกรณรองรับการตีขาว แครไมนี้มีลักษณะคลายโตะ 4 
ขา และบางที่เปนแบบ 2 ขา สูงประมาณ 50-60 ซ.ม. กวางประมาณ 70-
80 ซ.ม. สวนพื้นแครใชไมเนื้อแข็ง หรือไมไผหนากวางประมาณ 5-8  ซ.
ม. ตีเวนระยะหางประมาณ 8-10 ซ.ม. เพื่อปลอยใหเมล็ดขาวรวงผานได
งาย การตีแครจะตีไดครั้งละ 3-4 คน ตอ 1 แคร  แตถาเพิ่มความยาวแคร 
หรือเพิ่มจํานวนแครก็สามารถเพิ่มจํานวนคนตีขาวเพื่อชวยกันไดมาก
และเร็วขึ้น 

• การตีแครในปจจุบันจะเปลี่ยนไปคือ มักจะไมเตรียมตาลาง แตจะใชผา
พลาสติกผืนใหญปูรองแลวนําแครมาวางเพื่อตีขาวเปนกองๆ เสร็จแลวก็
ยกผาพลาสติกไปปูรองตีขาวกองตอไป



 การตีแคร ภาคเหนือ 



2.การตีตาลางหรือออกเสียงวา “ตาลาง”



• เปนการตีขาวบนลานดินหรือลานนวดขาว โดยการใชพื้นที่ทองนาที่
เกี่ยวขาวเสร็จแลวทําตาลาง เริ่มเตรียมการโดยตัดตอขาว ปรับพื้นดินให
เรียบแนนแลวใชมูลควายสดมาละลายน้ําทาเคลอืบผิวหนาดิน ทิ้งใหแหง 
เรียกลานนวดขาวนี้วา”ตะราง”หรือ "ตาลาง” หรือออกเสียงวา “ตาลาง”
หลังจากนั้นจึงเตรียมหาบขาวที่เกี่ยวมัดไวในทองนามากองรวมกันที่ตา
ลางแลวลงมือตี โดยเจาของที่นาสามารถขอแรงใหเพื่อนบานมาชวยตี 
หรือ "เอามื้อ" หรือ "ลงแขก" ไดพรอมกันหลายคน จนสามารถตีขาว
ใหแลวเสร็จภายใน 1 หรือ 2 วัน เพราะตาลางมีขนาดกวางพอที่จะตีขาว
พรอมๆกันไดมากถงึ 10 คน



การตีตาลาง



การตีตาลาง 



การตีตาลาง



3.การตีคุ



• ชาวเหนือมีวิธีการตีขาวลงบนภาชนะจักสานขนาดใหญในหลายพื้นที่ 
สาเหตุที่เกดิการตีขาวในภาชนะเชนนี้ขึ้นก็เนื่องมาจากสภาพพื้นที่ของ
ภาคเหนือในสวนที่เปนไหลเขา มีการปลูกขาวไรบนพื้นที่แคบชันซึ่ง
เปนขอจํากัดในการทําลานนวดขาวดังเชนพื้นที่ราบ จึงเกิดการแกปญหา
ดวยการสานภาชนะที่เหมาะกับการตีขาวในพื้นที่ดังกลาวขึ้น ดวยการ
สานภาชนะรูปทรงคลายกระบุงขนาดใหญเรียกวา “คุ” และ “แอว” ให
เหมาะกับการเคลื่อนยายไปตามที่ลาดเอยีงและไหลเขาที่ปลกูขาว

การตีคุ



สภาพทองนาของภาคเหนือ 
มีลักษณะลาดเอียงเปนสวนใหญ



คุตีขาว



เกี่ยวขาวกองไวเปนจุดๆ รอการตีคุ



การใชคุตีขาวในจุดที่เกี่ยวขาวกองไวเปนระยะๆ



การตีขาวพรอมกันหลายจุดดวยการใชคุ เปนวิธีที่สะดวกกับพื้นที่



สาดกะลา และวีหรือกา  เปนเครื่องจักสานที่ใชชวงเก็บขาวจากคุ



สาดกะลา ใชรองรับขาวเปลือก และใชบุงตวงขาวและหาบขาว 
ในการแบงขาวในนา ประมาณ 2442-50 ถายโดยมชิชันนารีอเมริกนั



หลังจากตีขาวแตละกองเสร็จ ก็สาดขาวลงที่สาดกะลา แลวใชพัด พัดแยกเมล็ดขาว
ลีบออกจากขาวเตง(หรอืเมล็ดขาวที่สมบูรณ)



การสาดและวีขาว ชวยใหไดเมล็ดขาวที่สะอาดและสมบูรณ





การยายคุดวยการหาม 2 คน



การยายคุดวยการยก 2 คน



การเคลื่อนยายคุเพียงคนเดียว



ขนาดของคุเปรียบเทียบสัดสวนกับคน





ใชตั้งใหเงาเพื่อพักผอนชวงพักกลางวัน



สวนกนคุซึ่งนูนขึ้นมา เรียกวา “หมง” เปนจุดที่ไดรับการกระทบจากรวง
ขาวมากที่สุดชวงตีขาว ซึ่งทําใหเมล็ดขาวหลุดรวงงายขึ้น เกิดการชํารุดเร็ว 

จึงตองซอมใหใชงานตอไปไดอีก ดวยการสานแผนตอกเย็บปด



วิธีการจัดเก็บคุหลังการใชงาน 



วิธีการงายๆ ในการเก็บรักษาคุ คือ ปองกันและรักษาคุใหพนแดดและฝน 
อีกทั้งลมพัดผานไดตลอดเวลา เพื่อทําใหคุไมชื้นหรือรอนจัดจนเกินไป 









วิธีการสานคุ
• เพื่อใหทราบถึงภูมิปญญาของชางพื้นบานที่จักสานคุ ซึ่งเปนวิธีการที่

ชาญฉลาดตอการคิดแกปญหาการสานภาชนะขนาดใหญเพื่อใชงานใน
ทองนาชวงการเก็บเกีย่วขาว จึงควรจะไดทราบขั้นตอนการสานคุตาม
ขั้นตอน คือ 



การสานคุ บานดอนแกว สารภี เชียงใหม



วัสดุและอุปกรณการสาน



การเตรียมวัสดุและอุปกรณ 

• วัสดุหลักสําหรับการสานคุคือตอกไมไผ การเตรียมตอกจะเริ่มที่บาน
ของชางแตละคนในชวงประมาณตนเดือนสิงหาคมจนถึงประมาณตน
เดือนตุลาคม ใหไดปริมาณเพียงพอตามที่ชางแตละคนกําหนดจะสานคุ
ในแตละป โดยใชไมไผซางอายุประมาณ ๒ ปเศษ  เพราะเปนไมที่ไม
ออนเกินไปและไมแกเกินไป หากใชไมไผออนเกินไป มอดจะกินไมทํา
ใหอายุการใชงานสั้น และหากไมไผแกเกินไปก็เปราะหักงาย



ตอกไมไผซาง ใชสานและปดขอบปากคุ



จํานวนตอก

• คุ 1 ใบ ตองเตรียมวัสดุ หรือตอก ในปริมาณและขนาดดังตอไปนี้
• ไมไผซาง ซึ่งมีอายุประมาณ ๒ ปเศษ มีลักษณะเฉพาะ ๓ ขนาดคือ 
• 1. ตอกขนาดเล็ก จักตอกปนสวนผิว คือจักตามความกวางของผิวไมไผ 

ใหไดความกวางประมาณ ๑ ซ.ม. ยาว ๘ ศอก หรือ ๔ เมตร หรือ 
๔๐๐ ซ.ม. ใหหัวทายตอกทั้ง ๒ ดานเรียวเล็กและแบนลงกวาสวนกลาง
ของตอก คุ ๑ ใบ ใชตอกขนาดเล็ก ๑๐๐ เสน 



• 2. ตอกขนาดกลาง  ใหญกวาขนาดเลก็ คือกวางประมาณ ๑.๘ ซ.ม.แต
สั้นกวาขนาดเลก็  ยาวประมาณ ๗ ศอก หรือ ๓.๕๐ เมตร หรือ ๓๕๐ 
ซ.ม. การเหลาตอกขนาดกลางจะเหลาในลกัษณะเดียวกับขนาดเลก็คอื 
หัวทายเรียวและแบนสวนปลาย คุ ๑ ใบ ใชตอกขนาดกลาง ๑๐๐ เสน 

• 3. ตอกขนาดใหญ  ขนาดจะใหญกวาสองขนาดแรก คือ กวาง
ประมาณ๑.๘๐-๒ ซ.ม. แตสั้นกวาทั้งสองขนาดคือ ยาว ๖ ศอก หรือ 
๓ เมตร หรือ ๓๐๐ ซ.ม. การเหลาตอกขนาดใหญตางกับ ๒ แบบแรก
คือ เปนการเหลาใหเรียบสม่ําเสมอกันตลอดทั้งเสน ไมตองเรียวและ
แบนสวนปลายเหมือนขนาดเลก็และขนาดกลาง คุ ๑ ใบ ใชตอกขนาด
ใหญ ๑๐๐ เสนเศษ 



•  การเหลาตอกทั้ง ๓ ขนาดใหมีลักษณะตางกันที่ความยาวและวิธีการ
เหลาสวนหัวทายใหเรียวและแบนสวนปลายนั้น ก็เพื่อผลตอการนําไป
สานในหลุมแมแบบตอไป ชางสานคุจึงตองใชเวลานานในการเตรียม
ตอก ซึ่งอาจกินเวลาถึง ๓ เดือนก็ได เพราะคุ ๑ ใบตองใชตอกถึง 
๓๐๐ เสนเศษ หากตองการคุ ๑๐ ใบก็ตองเตรียมตอกถึง ๓,๐๐๐ เสน
เศษ การเหลาตอกแตละเสนตองใหเรียบ ไมมีเสี้ยน เพื่อจะไดภาชนะที่
เรียบและรื่นเมื่อนําไปตีขาว



ไมปดปากคุ มีความยาวเทากับตอกเสนใหญ  คือ ยาว ๒๐ ศอก หรือ ๑๐ 
เมตร เสนผาศูนยกลางประมาณ ๓-๔ ซ.ม.



•  เมื่อเหลาตอกเสร็จแลว ตองนําออกผึ่งแดดอยางนอย ๓ วัน ดูผิวไมไผ
ใหออกสีนวลขาว แลวจึงนําไปรมควันโดยไมใหไฟลุกอีก ๒ วัน กอน
จะนําไปฉีดยากันแมลงแลวเก็บไวในที่รม เชน ใตถุนเรือน เพื่อรอการ
สานตอไป



ตนพุทราหนาม



ไมพุทราหนามหรือไมบาตันขอ ใชเขาขอบคุ มีความยาวเทากับตอกเสน
ใหญที่ใชประกบปดปากคุ คือ เสนผาศูนยกลางประมาณ ๓-๔ ซ.ม.

ยาว ๒๐ ศอก หรือ ๑๐ เมตร



คอน ทอยไม วงเวียน





สากไม ใชตําแผนกนคุใหแนบแมแบบหลุมดิน



ลูกดิ่ง ใชจับศูนยกลางหลุมดิน



แองน้ํา ใชแชแผนตอก



หลุมดิน แมแบบคุ ตองเคลือบดวยโคลนจากลําเหมือง



ขนาดหลุมดิน

• แมแบบคุ เปนหลุมดินทรงกลม เสนผาศูนยกลางปาก ๒๕๐ ซ.ม. สูง
ตามแนวดิ่ง ๙๐ ซ.ม. ลกึตามความลาดเอียง ๑๑๐ ซ.ม.สวนกนหลุมจะ
กอใหเปนเนินดินกลมนูนปองขึ้นมา เสนผาศูนยกลางประมาณ ๘๐ ซ.ม.
สวนนูนขึ้นมานี้เรียกวา “หมง  ”





ใชดิ่งจบัระดบั



กําหนดศูนยกลางคุที่หมง



ขีดเสนรอบวงคุดวยวงเวียนใหไดขนาดและรูปทรงตามที่ตองการ



แตงผวิดินใหเรียบ กอนเริ่มสานคุแตละใบทุกครั้ง



การสานคุ



ในวันแรกของการสานซึ่ง
มักจะเปนชวงเชา สลาเกา  
จะนําดอกไม ธูปเทียนมาจุด
บอกกลาวและขอขมาตอ
พระแมธรณีกอนลงมือสาน 



• เริ่มตนการสานดวยการใชตอกขนาดเลก็ที่สุด แตมีขนาดยาวที่สุดสาน
ใหเปนแผนสี่เหลี่ยม โดยเริ่มจากจุดศูนยกลางขยายออกไปทัง้ ๔ ดานๆ
ละ ๒๕ เสน รวม ๑๐๐ เสน แลวนําไปแชน้ํานานประมาณ ๓ ช.ม. 
เพื่อใหตอกดูดน้ํา แลวนําไปลนไฟประมาณ ๕ นาที 





นําแผนตอกลงแชน้ํา โดยใหสวนเนื้อไมอยูดานบน 

ใชเวลาประมาณ ๓ ช.ม. เพื่อใหตอกดูดน้ํา 



ตั้งเสา  3 เสา 
เพื่อรับคุชวงลนไฟ



จุดไฟลนคุประมาณ ๕ นาทีเพื่อใหตอกออนตัว 







เมื่อตอกออนตัวแลว
รีบนําไปวางลงในหลุมดิน โดยใหสวนผิวไมอยูดานบน 









ใชลูกดิง่จับใหแผนตอกอยูในตําแหนงศูนยกลางกนหลุมแมแบบ 





ใชสากไมตําใหเสนตอกออนตัวแนบกับ “หมง” เพราะสวนกนคุมีลักษณะ
นูนปองขึ้นมา  จึงตองใชสากไมชวยกันตําใหเสนตอกออนตัวแนบแมแบบ

หลุมดินที่ขุดแตงไว แลวเดินวนรอบกนคุ เรียกวา  “รําวง”



•  หลังจากนั้นชางจะใชเสนตอกขนาดกลางสานตอขึ้นมาอีกทั้ง ๔ ดานๆ
ละ ๒๕ เสน รวม ๑๐๐ เสน แลวจึงสานตอสวนปากซึ่งจะขยายบาน
ผายออก ดวยการใชตอกขนาดใหญ ซึ่งมีลักษณะกวางเสมอกันตลอดทัง้
เสนโดยสานขึ้นมาเชนเดียวกันกับตอกเสนเล็กและเสนกลางทั้ง ๔ ดาน 
ๆละ ๒๕ เสน รวม ๑๐๐ เสน แตการใชตอกทั้ง ๓ ขนาดสานขึ้นมา
ทั้ง ๔ ดานในลักษณะแผน ๔ เหลี่ยมจนถึงปากคุ  ซึ่งจะมีพื้นที่สวนมุม
ทั้ง ๔ บริเวณใกลปากคุเหลือวางอยู เพราะการสานคุซึ่งใชวิธีการขยาย
ออกจากจุดศูนยกลางสวนกนคุในรูปทรง ๔ เหลี่ยมสูปากหลุมรูปทรง
กลม ทําใหเหลือพื้นที่วางทั้ง ๔ มุม จึงตองแกปญหาดวยการเสริมตอก
เสนยืนแทรกเขาไปในพื้นที่ๆยังขาดอยูจนตอเนื่องเปนแผนผืนเดียวกัน
ตลอดทั้งใบ







ใชวงเวียนไมขีดรอบขอบปากค ุ  



ตัดขอบปาก





เขาขอบปากชั่วคราวดวยตอกไมไผ





ยกขึ้นมาวางบนพื้นนอกหลุมแมแบบ





ใชไมพุทราหนามมัดปดขอบปากคุสวนบน



มัดยึดรอบขอบปากคุเปนระยะดวยหวาย





ขอบปากที่เสร็จสมบูรณแลว



กนคุ คือ ”หมง” ซึ่งเปนสวนกนคุที่นูนปองขึ้นมา จะทําใหเมล็ดขาวหลุด
รวงเร็วขึ้น 







เครื่องจักสานเพื่อการตีขาวรูปแบบอื่นๆ 



คุตีขาว สันปาตอง เชียงใหม ใชวิธีการสานบนพื้นเปนแผน
 แลวเย็บยึดใหเปนรูปทรงคลายบุงปากผาย 



การสานแอวตีขาว ลําปาง โดยการตั้งเสา มัดไมคราว 4 ดาน
ชวยพยุงเสนตอก



การสานแอวตีขาว ลําปาง



แอวตีขาว ลําปาง



บุง หรือ เพียด หรือเปยด 

• เปนภาชนะจักสานอีกประเภทหนึ่ง ที่นิยมใชกันมาเนิ่นนานแลว 
จากหลักฐานเปนภาพเขียนที่ผนังวิหารจตุรมุข วัดภูมินทร จังหวัดนาน 
และผนังวิหารลายคํา วัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม เปนการยืนยันการ
ใชกระบุงมาตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เปนอยางนอย



การหาบขาวดวยบุงขนาดตางๆ ประมาณ พ.ศ. 2442-50



 ภาพแมคาหาบบุงกลับจากตลาด ประมาณ พ.ศ. 2445
 ถายโดยมิชชันนารีอเมริกัน



 ภาพแมคาหาบบุงกลับจากตลาด ประมาณ พ.ศ. 2445
ถายโดยมิชชนันารีอเมริกัน 



บุง หรือ เพียด หรือเปยด 

• กระบุงที่ใชในภาคเหนือมีหลายขนาด  ตามความเหมาะสมตอการใช
งาน แบงคราว ๆ ได ๓ ขนาด คือ 



๑.บุงหรอืเพียดขนาดเล็ก หรือบุงหนอย 



บุงหรอืเพียดขนาดเล็ก หรอืบุงหนอย

• ความสูงเฉลี่ย ๑๕–๒๐ ซ.ม.เสนผาศูนยกลางปากประมาณ ๓๐–๓๕ 
ซ.ม. เสนรอบปากบุง ๑๑๐–๑๒๕ ซ.ม. ใชหาบขาว ใสเมล็ดพืชและ
ของเบ็ดเตล็ดในครัวเรือน  ปริมาณการบรรจุขาวบุงละ  ๑ ถัง ๑ หาบ 
บรรจุขาวได ๒ ถัง 



๒.บุงหรือเพียดขนาดกลาง หรือบงุฮาม



บุงหรือเพียดขนาดกลาง หรือบุงฮาม 

• ความสูงประมาณ ๓๐ ซ.ม.เสนผาศูนยกลางปาก ประมาณ ๓๕–๔๐ 
ซ.ม.เสนรอบปากบุง ประมาณ ๑๒๐ -๑๓๐ ซ.ม.ใชตวงขาว หาบขาว  
ปริมาณการบรรจุขาวบุงละ ๑.๕ ถัง ๑ หาบ บรรจุขาวได ๓ ถัง และ
หากจะใชตวงขาว ก็จะเสริมขอบปากทั้งนอกและใน ดวยไมไผเสน
ใหญ กวางประมาณ ๔-๕ ซ.ม. เพราะการตวงขาว ตองปาดปากบุง 
และยกเท จึงตองทําใหแข็งแรงทนทานตอการใชงานหนัก และเสริม
สวนฐานหรือตีนบุงดวยไมเนื้อแข็ง ขนาดเดียวกับขอบปาก 



3. บุงหลวงหรือบุงขนาดใหญ





บุงหลวงหรือบุงขนาดใหญ

• ความสูงเฉลี่ย ๓๕ ซ.ม.เสนผาศูนยกลางปาก ประมาณ๓๕–๔๕ 
ซม.เสนรอบปากบุง ประมาณ ๑๒๐–๑๔๐ ซ.ม. มีหูรอยเชือกไวหาบ
ขาว, เก็บเมลด็ขาวไวเพาะปลกู รวมถึงการเก็บเม็ดพันธุพืชอื่น ๆ  
ปริมาณการบรรจุขาวบุงละ ๒ ถงั ๑ หาบ บรรจุขาวได ๔ ถัง



บุงหลวงหรือบุงขนาดใหญ



กระบุง ขนาดตางๆ



กนบุง เชียงใหม



แมแบบบุงรูปทรงตางๆ 



 การสานบุง 

•  การสานบุง มักใชไมบงและไมซางเปนหลัก เพราะมีความเหนียว
เหมาะกับการใชงาน   การสานจะเริ่มจากจุดศูนยกลางสวนกนบุงเปน
ลาย ๓ ดี หรือลาย ๒ ด ีแลวใชไม กะแหลง ขัดทแยงสวนกนบุง เพื่อ
บังคับสวนกนใหคงรูปสี่เหลี่ยม และเปนการเพิ่มความแข็งแรงใหกับ
ภาชนะเมื่อนําไปใชงานหนักตอไป หลังจากนั้นก็ขึ้นรูปตอสวนตัวบุง
กับแมแบบ เพื่อใหงายตอการบังคับรูปทรงใหไดขนาดเทากนัเพื่อนําเขา
คูหาบ แมแบบสวนใหญก็คือบุงเกานั่นเอง 



เริ่มตนสานเปนแผน



ทาบกบักนบุง



การใชแมแบบบุงเกา เพื่อใหงายตอ
การบังคับรูปทรงใหไดขนาดเทากัน 

เพื่อนําเขาคูหาบ 







สานสวนไหลบุงดวยลายไพรคิ้วและลายไพรคัง  



สวนบาหรือไหลบงุ

• สานดวยลายไพรคิ้ว โดยใชตอกสวนผิวเสนเล็ก กลม ๔ เสน  โดยขาม 
๕ ยก ๓ เปนคิ้ว ๑ แถว แลวสานลายไพรคัง คือ ขาม ๓ ยก ๓ จนถึง
สวนปากบุง 







ปากบุง

• เขาขอบปากบุงดวยไมไผหรือหวาย ขนาดประมาณ ๒ ซ.ม.ประกบปาก 
มัดยึดเปนระยะ ก็จะเสริมความแข็งแรงใหกับตัวบุง หลังจากนั้นก็ทาบ
หวายเสน เสริมปากบุง  แลวทําหวงหรือหูบุงทั้ง 4 ดาน เปนรูปครึ่ง
วงกลม ในตําแหนงเริ่มสานลายไพร ก็จะไดบุงที่พรอมจะนําไปใชงาน
ไดตามความตองการ วิธีการสานบุงดังกลาว เปนที่นิยมในจังหวัด
เชียงใหมเปนหลัก 













บุง เมืองนาน



บุงเมืองนาน



บุงลาํปาง



บุง เมืองแพร



กนบุง เมืองแพร



“เปด”

• บุงแมฮองสอนซึ่งชาวไทยใหญเรียกวา “เปด” จะมีสัดสวนและรูปทรง
ใกลเคยีงกับบุงเชียงใหมแตรายละเอียดจะตางกันคือ ตอกที่ใชสาน จะ
ใชตอกสวนผิว คอนขางหนา  เฉือนผิว ๒ ดานขางออก เหลือไว
เฉพาะสวนกลางเสนตอก  ทําใหเกิดความแข็งแรงตอตัวบุงโดยไมตอง
เขาขอบปากดวยตอกเสนใหญ เพียงแตพันปดขอบปาก แลวใชเชือก
สอดมัดทําหู ในสวนปากบุง ๒ ขาง ขนาดกวางพอสอดไมคานหาบได
สะดวก  และหลังการสานเสร็จแลว บุงพื้นที่อื่นจะถูกนําไปรมควันไฟ 
เพื่อกันมอดหรือแมลงมากัดกิน แตบุงแมฮองสอนจะใชเปลือกไมตํา
ผสมยางไมทากันแมลง และอุดรูรั่วแทนการรมควันไฟ



เปด แมฮองสอน



หลังการสานเสร็จ นําไปรมควันไฟเพื่อใหตอกแหง กันมอด



การใชบุงในชีวิตประจําวัน



เชียงใหม



เชียงใหม



รูปทรงกระบุงอื่นๆ



กระบุง 2 หู หรือบุงตีบ พบ
ทั้งเหนือและอีสาน 

 โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดที่มี
พื้นที่ติดตอกับประเทศพมาและ
ประเทศลาว เชน แมฮองสอน 
เชียงราย พะเยา นาน สวนใน
พื้นที่ภาคอีสานมักจะพบใน

จังหวัดที่ตั้งอยูริมน้ําโขงซึ่งมีที่
ตั้งอยูตรงกันขามกับประเทศลาว 
เชน เลย หนองคาย นครพนม 
มุกดาหาร อุบลราชธาน ีเปน

หลัก 



บุงตีบ เชียงของ เชียงราย



บุงตีบ เมืองนาน



เสวยีน หรือยองขาว(เหนือ)
พอมขาว (ภาคกลาง)

•  เสวียนเปนภาชนะจักสานทรงกระบอกขนาดใหญที่สานขึ้นมาเพื่อใช
เปนที่เก็บขาวเปลือก ทําหนาที่เชนเดียวกับยุงขาว แตปริมาณการบรรจุ
นอยกวา 



เสวียน 
หรือยองขาว แมฮองสอน 



เสวียน,ยองขาว หรือเยขาว
•  การสานเสวียน นิยมใชไมซาง หรือไมบงเสนกวางประมาณ ๓ ซ.ม. 

ผาครึ่งแยกสวนผิวและสวนทองไมออกทิ้งไป  ปกตอกซังลงพื้นดินให
เปนวงกลมตามขนาดและสัดสวนที่ตองการ ผูสานจะตองเขาไปสานขาง
ในวงนั้น อาจจะมีผูชวยอยูขางนอกเพื่อชวยจัดเสนตอก แลวใชตอก
เกี้ยวเสนยาวสานจากขางลางวนขึ้นขางบนจนเสร็จ แลวนําฟางหรือไม
ไผมาทุบใหแตก ขดมัดปดรอบกนและปากเสวียน นํามูลควายมาผสม
ดินโคลนและอาจผสมแกลบ ทาเคลือบผิวเสวียนทั้งขางนอกและขางใน
เพื่อปดผิวรอยสานและรูรั่วที่เกดิจากรอยขัดของตอก กันไมใหเมล็ดขาว
ลอดออกไปได เสร็จแลวนําไปวางลงบนแผนไมที่เตรียมไวเปนที่ตั้งของ
เสวียนใสขาว เชนใตถุนเรือน หรือบนอาคาร ขนาดของเสวียนจะขึ้นอยู
กับปริมาณของขาวที่จะใชบรรจุของแตละครอบครัว 



ดง
• นิยมใชไมซาง ไมสีสุก ไมเฮี้ยหรือไมบง สวนใหญจะสานรูปทรงคลายๆ 

กันทุกพื้นที่ คือ ใชฝดขาว ใสพืชผักที่ใชปรุงอาหารในครัวเรือนหรือใช
ตากผลผลิตเชน หอม กระเทียม พริก ถั่ว งา ฝาย และอื่นๆ รวมทั้งตากกุง 
ปลา หมู เนื้อ เปนตน และดงทรงรี ใชฝดขาว ใสพืชผล ฯลฯ  พบวามีใช
กันทั่วไปทั้งคนเมืองและชาวเขา แตอาจจะออกเสียงตางกันไปตามแตละ
กลุมชน  เชน ชาวแมฮองสอนอาจจะออกเสียงเปน ลง

• ดงทรงกลม เปนดงที่นิยมใชกันมากที่สุด เสนผาศูนยกลางประมาณ  
๔๐–๖๐ ซ.ม. นิยมสานลาย ๒และลายอํา ดวยตอกเสนกวางประมาณ 
๐.๘ ซ.ม. สวนขอบใชไมไผสวนผิว เสนหนาประมาณ๐.๕ ซ.ม. กวาง
ประมาณ ๒.๕ ซ.ม.เหลาใหเรียบปดขอบทั้งขางนอกและดานในดง ถัก
หวายยึดใหแข็งแรง 



ดง แมฮองสอน(ซาย) ลาหู (ขวา)



ลายดานนอก และในจะสานตางกนั



ตะแกรงหรอื
เหิงรอนขาว



ชาวบานชวยกันตําขาวดวยครกกระเดื่อง โดยใชกระดงฝดขาว แลวจึงนํา
ขาวสารใสบุงหาบ ถายโดยมิชชันนารีอเมริกัน ประมาณ พ.ศ.2442-50



ซาหวด เหนือ



ซาหวด

• เปนภาชนะจักสานที่ทําขึ้นมาใชเกี่ยวเนื่องและสัมพันธกับวัฒนธรรม
การบริโภคขาวนึ่งของชาวเหนือนั่นเอง เนื่องจากการบริโภคขาวนึ่งหรือ
ขาวเหนียวของคนเมืองนั้น จะใชไมเนื้อแข็งทําเปน “ไหนึ่งขาว” โดย
การกลึงไมเนื้อแข็งใหกลวง สวนกนเปดทะลุ แลวใชแผนไมกลมรอง
ปดขางใน ไหนึ่งนี้ จึงมีความหนาและหนัก เมื่อจะซาว"ขาวหมา” 
หรือขาวสารเหนียวที่แชไวมาใสไหนึ่ง จําเปนตองซาวขาวขึ้นจากน้ํา มา
พักใหสะเด็ดน้ํากอนนําไปใสไหนึ่งตอไป 



ไหไมและซาหวด เหนือ



ขาวที่แชหรือหมาไว กอนนึ่งตองพักในซาหวดกอนใสลงในไหไม 



ไหไมนึ่งขาว นิยมมากในบริเวณภาคเหนือ



อุปกรณนึ่งขาวดวยไหไม



เตรี๊ยบหรือแตบ แมฮองสอน
 ใชสางขาวนึ่งใหไอขาวออก
กอนเก็บใสแอ็บหรือกองขาว



เตรี๊ยบหรือแตบ

• ภาชนะจักสานแผนแบน เพื่อสางขาวนึ่งสุกใหม รูปทรงกลมไมยก
ขอบเหมือนดง แตอาจจะเก็บขอบภาชนะดวยการสอดปลายตอกเกบ็
ภายในตัว หรือใชเสนตอกถักเปนเปย พับเย็บเก็บขอบใหทนทานตอ
การใชงาน ขนาดเทา ๆ กบัดง คือ เสนผาศูนยกลางประมาณ ๔๐-๕๐ 
ซ.ม. ใชรองขาวนึ่งสุกใหม ๆ เพื่อสางใหไอรอนออก กอนเก็บในแอ็บ
ขาว นิยมใชในกลุมไทใหญที่รับประทานขาวนึ่ง ในเขตจังหวัด
แมฮองสอน 



เตรี๊ยบหรือแตบ แมฮองสอน



แอ็บขาวใบตาล ใชใสขาวนึ่งหรือขาวเหนียว



•  สานดวยใบตาลหรือใบลานที่ไมออนหรือแกเกนิไป   ดวยลายขัด
ทแยง ๒ ชั้นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งตัวกองและฝา  กองขาวใบตาลจะ
มีขนาดไมใหญนัก ขนาดประมาณ ๑๒-๑๕ ซ.ม.นิยมใชใสขาวนึ่งไป
กินตามไรนาในฤดูเพาะปลูก  หากสานทรงสี่เหลี่ยมแบน แนวนอน 
มักจะเรียกแอ็บขาวและหากสานทรงสี่เหลี่ยมสูง ก็มักจะเรียกวากองขาว



กองขาว



กองขาว จังหวัดตาก



กองขาวดอก 
ลําปาง



• การสานกองขาวลายจะเริ่มจากสวนกน เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดวยลาย 
๒ ตะแคง สานตอขึ้นมาเปนตัวกองขาว ดวยลาย ๓ ตะแคง สวนกลางตัว
กองขาว รูปทรงกลม สานลายยกดอกหลวง   สวนปากจะสอบเขา
เลก็นอย  ฝาสวนปดปากกองขาวเปนรูปวงกลม สวนบนสุดยกมุมเปนรูป 
๔ เหลีย่ม  สวนขาใชไมจริง กวางประมาณ ๔-๕ ซ.ม. บากไมเขารูป
กากบาทไขว มัดยึดดวยหวายทั้ง ๔ มุม 

• การสานกองขาวลายดวยตอกยอมสีและสานแบบยกดอกนี้จะนิยมมาก
ในจังหวัดลําปาง จนเรียกติดปากวา “กองขาวลาย เมืองมาย” เพราะมี
แหลงผลิตที่ ตําบลเมืองมาย อ. แจหม จ.ลําปางนิยมใช ๒ สีคือ สี
ธรรมชาติของผิวไมไผ สลับกับสีดํา เพื่อยกดอกใหเห็นชัดเจน ภายหลัง
จะนิยมใชสีธรรมชาติของตอกสวนผิวสานทั้งใบ โดยสานลาย ๓ คะแคง
ตลอด  แทนการยกดอกแบบตอกยอมสี ซึ่งเหมือนกับกองขาวเมืองแพร 
แตตางกันที่การสานลายตัวกองขาว คือกองขาวเมืองแพร มักจะนิยมสาน
ลายขัด 



กองขาวดอก ลําปาง



แอ็บขาว กองขาว ไห(นึ่ง)ขาว จังหวัดนาน



กองขาว แพร



ภาคอีสาน



ทอหรือกะทอ(อีสาน)



ทอหรือกะทอ 

• มีลักษณะและขนาดเดียวกบักวยหรือกวยกลาของภาคเหนือ แตเรียกชื่อ
ตางกัน  คือ ลักษณะกน ๔ เหลี่ยม เสนผาศูนยกลางประมาณ ๓๐ ซ.ม. 
สูงประมาณ ๔๐ ซ.ม. ปากกลม เสนผาศูนยกลางประมาณ ๔๕ ซ.ม. 
สานดวยลายขัดตาหางทั้งใบ  จะเขาขอบปากดวยตอกไมไผเสนกวาง
และหนาเพื่อความแข็งแรง มัดยึดเปนระยะ

• กะทอของภาคอีสาน นอกจากใชในการทํานาแลว ยังนิยมใสหญาที่
เกี่ยวใหกับวัวควาย ดวย



การสานหวดใชในครัวเรือน 
อุบลราชธานี



รูปทรงหวดนึ่งขาว อีสาน



การนึ่งขาว อีสาน



มวยและหวดนึ่งขาว



มวยนึ่งขาว อีสาน



มวยนึ่งขาว อีสาน



กองขาวอีสาน



กระติบขาว อีสาน



กระติบขาว



กระติบขาว อีสาน



กระติบขาว หรือติบขาว

• การสานกระติบนิยมใชตอกไมขาวหลามสวนเปลือกหรือสวนผิว 
สานใหเปนทรงกระบอก  แลวพับทบซอนกันเปน 2 ชั้น  ทั้งตัวกระติบ
และฝากระติบ 

• สวนปากและกนกระติบ ใชตอกเสนกวางสานเปนแผน เรียกลายตา
แหลวฮอ (ภาคกลางของไทยจะเรียกลายเกลด็เตา) นํามาตัดใหกลม  
แลวเย็บปดทัง้กนและปากกระติบ



การสานกระติบขาว นครพนม



ขั้นตอนการสานกระติบ



สานใหเปนแผนยาวตามขนาดของเสนรอบวงกระติบ



นําสวนปลายมาสานตอใหเปนวงกระบอกกลม



สานตอใหไดความยาวเปน

สองเทาของความสูงของกระติบ



ขนาดของกระติบกอนพับทบใหเปนตัวหรือฝากระติบ



ตัวและฝากระติบ นครพนม นําเขารมควันกันมอดกอนปดฝาและตัว
กระติบดวยแผนสานลายตาแหลวฮอ



การสานแผนปดฝาและตัวกระติบ ลายตาแหลวฮอ



ลายฝากระติบและตัวกระติบที่สานเสร็จแลว



ปดปากหรือกนกระติบ
ดวยแผนสานลายตาแหลวฮอ

จังหวัดเลย



เตาอบกระติบ เพื่อใหกระติบแหงกันมอด นครพนม



ภายในเตาอบ กรุดวยแผนตาขาย
โปรง เพื่อใหควันไฟเขาไป
ภายใน ชวยใหกระติบแหง



ผลิตภณัฑที่สําเร็จแลว พรอมนําออกจําหนาย



สานกระดง อีสาน



กระดง



การเขาขอบกระดง อีสาน



กะซา,กะบุงเป 

•  ภาชนะใสผลิตผลทางการเกษตร อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย เรียกวา 
กะบุงเป สวนเขตจังหวัดหนองคายที่มีพื้นที่หลายอําเภอ ตั้งอยูริมฝงน้ํา
โขง เรียกวากะซา บาง เรียก กะซาหูเป บาง หรือกะซาเป  บาง สวน
พื้นที่จังหวัดหนองคายสวนติดตอกับเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม เรียกบุงนี้วา กะตา 



กะตา นครพนม



กระบุง 2 หูและกะตา อีสาน ใชใสขาวสาร และพืชผักตางๆ 



(หนา)กระเฌอ (หลัง)กะตา หรือตะกราสาย บานปากยาม นครพนม



กะตาสาย หรอื ตะกราสาย

•  กะตาสายไดรับความนิยมมากในกลุมชาวไทยอีสาน และชาวลาวที่อยู
ตรงกันขามกันคนละฟากฝง  และบางพื้นที่ซึ่งอยูลึกเขามาดานในก็พบ
การใชงาน เชน เพชรบูรณ โดยชาวหนองคายเรียกตะกรารูปทรง
ดังกลาววากะตาหูพาย อําเภอเมืองนครพนมเรียกวากะซา สวนที่ลึกเขา
ไปตามลําน้ํายาม ที่หมูบานปากยาม นครพนม เรียกกะตา อําเภอเมือง
มุกดาหารเรียกกะตา แตหากขนาดเล็กๆ จะเรียกกะหยัง อําเภอโขงเจียม
และอําเภอสิรินธร อุบลราชธานี เรียกกะตาสายบาง และกะซาบาง 
มักจะใชเก็บผักหวาน แหยไขมดแดง เก็บหนอไม เปนตน



กระบุงอีสาน
• ในภาคอีสาน พบการใชกระบุงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่ง

ประชาชนพูดภาษาเขมร เชน สุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกษ สวนกลุมที่
พูดภาษาลาว จะนิยมสานกระบุงใชเฉพาะจังหวัดที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําโขง 
เชน นครพนม สวนจังหวัดที่พื้นที่ไมติดริมฝงน้ําโขงและไมพูดภาษา
เขมร แตมีการสานกระบุงใชกันมาก คือจังหวัดนครราชสีมา



กระบุงสุรินทร



บุง หรือกระบุง
นครพนม



กระบุง นครราชสีมา



กระบุง ศรีสะเกษ



ตะกรา,กะตา หรือ ตะกรางวง



กะตาหรือตะกรา 
ชัยภูมิ



กะตาหรือตะกรางวง

• กนสี่เหลี่ยม  ตัวกลมปอง  นิยมเสริมขาหรือตีนทั้ง 4 มุม มีงวงที่ทําจาก
ไมติดถาวร ตายตัว มีหลายขนาด หากเขาคูหาบก็ใชขนาดเดียวกัน แต
สามารถแยกใชสะพายเฉพาะใบเดียวได

• นิยมใชใสขาวเปลือก ขาวสาร หรือแมแตพืชผลทางการเกษตรทั่วๆ ไป
• พบใชกันมากในพื้นที่จังหวัดที่พูดภาษาลาวอีสาน เชน รอยเอ็ด 

ขอนแกน ชัยภูมิ 



กะตา ชัยภูมิ





ภาคกลาง



พอมขาว ภาคกลาง



เครื่องสีขาวดวยมือ สานดวยไมไผ



กระบุง ชัยนาท



กระดงฝดขาว ภาคกลาง



กระดงลายขอ

• สานแนวกลางกระดงดวยลายขอ โดยใชขอสวนสันไมไผขึ้นมาเปนแนว
ฟนปลา เพื่อชวยใหแยกแกลบและกากออกจากกันไดงายในชวงฝดขาว



ตนยางนา 
ใหน้ํามนัเคลือบผิวภาชนะ

ประเภทกระดง คุ 
หรือผสมชนั ใชยาเรือ



ภาคใต



การทิ่มขาวและฝดขาว 
สงขลา



ขาวกลอง ซอมมือ บรรจุสอบจูด
 สงขลา



กระดง ใต



กระดง ใต



กระดง ใต



เฌอ



เฌอ

• เปนภาชนะจักสานที่มีลักษณะคลายกระบุงกนตื้น สานดวยฝมือประณีต 
นิยมใชบรรจุอาหารถวายพระ โดยเฉพาะสุภาพสตรีใชทูนศีรษะ เปน
การแสดงความเคารพตอพระสงฆ ที่จะใหอาหารที่จัดถวายอยูใน
ตําแหนงที่สูงสุดของรางกาย เพราะหากใสตะกราหิ้ว อาหารจะอยูระดับ
เดียวกบัชายผานุง 



กนเฌอ ภาคใต



เฌอ



บุงหรือเฌอ ภาคใต



กนเฌอ ภาคใต



เครื่องตวงขาวของไทย



• ทะนาน ใชกันมาตั้งแตสมัยอยุธยา จนถึงปที่ออกพระราชบัญญัติมาตรา
ชั่งตวงวัด พ.ศ.2466 มี 2 ขนาด คือ ขนาดใหญกับขนาดยอม เนื่องจาก
ตั้งแตสมัยอยุธยามาไมมีเครื่องสอบวา ทะนานควรจะมีความจุที่แนนอน
เทาใด จึงใชเบี้ย(เบีย้จั่น)เปนสิ่งตั้งเกณฑมาตรฐานวา ทะนานใหญจุเบี้ย 
1,000 เบี้ย ทะนานขนาดยอมจุเบี้ย 830 เบี้ย 

• ทะนานที่กลาวในพระราชพงศาวดาร ตลอดจนทะนานตวงขาวเปลือก
ขาวสารที่ใชสัดและถัง และที่กําหนดเปนมาตราตางๆ ก็คงจะเปน
ทะนานที่จุ 830 เบี้ยทั้งสิ้น



• ในสมัยรัชกาลที4่ เกิดมีโรงสีไฟของฝรั่งเกิดขึ้นครั้งแรก โรงสีไฟซื้อ
ขาวเปลือกมาสีเปนขาวสาร มาตราตวงที่ใชกับขาวเปลือกและขาวสาร
ของเดิมคงจะเขากับเหตุการณไมสะดวก จึงเกิดมีมาตราใหมขึ้นเปน 2 
แบบแยกกันเด็ดขาด

• มาตราตวงขาวเปลือก 
100 เมล็ดขาว             = 1  ใจมือ
4 ใจมือ                    = 1  กาํมือ
4 กํามือ = 1  แลง
2 แลง = 1 ทะนาน
40 ทะนาน = 1 ถัง



เบี้ยจั่น ใชเปน
สื่อกลางในการ

แลกเปลี่ยน ไทยนําเขา
จากหมูเกาะมัลดีฟและ
ฟลิปปนส มีใชกันทั้ง
เอเชียและแอฟริกา



กระบุงตวง 
ภาคกลาง



กระบุงปากบาน



• ในหนังสือคําใหการของชาวกรุงเกาวา พระเจาเอกทศั (พ.ศ.2301-2310) 
ไดออกพระราชบัญญัติใชเครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัดตางๆ จึงอาจจะ
มีขึ้นในแผนดินนี้หรือกอนหนานั้นขึ้นไปอีกก็ได ตอมาถึงสมัย
รัตนโกสินทรไดมีการใชถังตวงขาวแลว ดังปรากฏในสมัยในรัชกาลที่ 
3 ตอนรบกับญวน        ไดสง ”ขาวสาร 288 เกวียน 28 ถัง ขาวตัง 
167 ถัง เกลอื 77 เกวียน 2 ถัง “ไปใหกองทัพ แสดงวามีการใชถังเปน
เครื่องตวงแลว  ในประกาศรัชกาลที่ 4 เรื่องหามสงขาวออกมีวา ฝน
นอยทํานาไมไดผล “ผูที่มีเงินก็ตื่นกันซื้อขาวไว จนราคาขาวสารขึ้นถึง
ถังละกึ่งตําลึง เดี๋ยวนี้ลดลงมาอยูถังละ 5 สลึงเฟอง” ถังเหลานี้เปนถัง
ตวงขาวสารซึ่งมีความจุ 20 ทะนาน 



การใชถังไมเปนเครื่องตวง   ใชแทนสัดซึ่งเปนเครื่องสานและใช
ตวงขาวเปลือก เพราะขาวเปลือกมีเปลือกเปลืองพื้นที่ มาตราสัดตวง
ขาวเปลือก ถอืวาเทากับ 25 ทะนาน สวนถังไมตวงขาวสาร จึงใช 20 
ทะนาน 

การใชถังเปนเครื่องตวงโดยกําหนดวา 20 ทะนานเปน 1 ถงันั้น จะ
มีมาตั้งแตเมื่อใดไมแนชัด อาจจะมีมาสมัยหลังสมเด็จพระนารายณ
มหาราช(พ.ศ. 2231)ทั้งนี้ก็เพราะลาลูแบร ราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเขามาใน
สมัยนั้นไดพูดถึงการใชเครื่องตวงวามีทะนาน โดยไมกลาวถงึถังเลย 



การตวงขาวเปลือกดวยถังไม (เชียงใหม)



มาตราตวงขาวเปลอืก 

100 เมล็ดขาว = 1  ใจมอื
4 ใจมอื                                       = 1  กํามือ
4 กํามือ = 1   แลง
2 แลง = 1 ทะนาน

40 ทะนาน                                  = 1 ถัง
40 ถัง = 1 บั้น
2 บั้น = 1 เกวียน



•  ถึงสมัยรัชกาลที่ 6 มีการตั้งกระทรวงพาณิชยขึ้นมาในป พ.ศ.2462 
ไดโอนงานชั่งตวงวัดจากกระทรวงเกษตรมาไวในกระทรวงพาณิชย และ
ไดออกพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2466 และบังคับใหใชวิธี
ชั่งตวงวัดแบบเมตรกิซึ่งเทียบกับมาตราไทยเดิมไดดังนี้

1 ทะนานหลวง                      1 ลิตร
1 สัดหลวง                          20 ลิตร
1 บั้นหลวง                          1,000 ลิตร
1 เกวียนหลวง                       2,000 ลิตร



• (ใชกระเฌอตวง)
1 กระเชอ       = 1 สัด   เปน   5 ทะนาน  
20 ทะนาน           = 1       ถัง  
25    ทะนาน          = 1       กระบุง 
( ทะนาน เปนเครื่องตวง ทําดวยกะลามะพราว   = 8 ฟายมือ หรือ1 ลิตร )
80 สัดหรือ 100 ถัง       = 1 เกวียน  = 2,000 ลิตร 



ภาคเหนือ



การแบงขาวในนาภาคเหนือ ใชกระบงุตวง ประมาณ 2442-50
โดยมิชชันนารอีเมริกัน



สัดหรือตาง 
ใชตวงขาวเปลือก คือ ตางขนาดใหญ บรรจุหรือตวงขาวได ๒๕ ลติร

 ตางขนาดเลก็ใชตวงขาวได ๒๐ ลิตร 



สัดหรือตาง 
ตวงขาวเปลือก
ภาคเหนือ



ตางหรือสัด 

•  มีลักษณะคลายบุงคือ กนสี่เหลี่ยมจัตุรัส แตรูปทรงจะเพรียวกวา คน
เมืองเรียกวา “ตาง” ชาวไทใหญ จ.แมฮองสอนเรียกวา “กอกเป” 
ตางหรือสัดซึ่งใชตวงขาวเปลือกมักจะสาน ๒ชั้น ตาถี่ ดวยลายซาย 
ขวา ลักษณะฟนปลา  แลวใชชันหรือยางรักเคลือบผิวทั้งดานนอกและ
ดานในเพื่ออุดรอยขัดสานของเสนตอกกันรูรั่ว  สวนปากจะติดขอบทั้ง
ดานนอกและดานในดวยตอกเสนใหญ กวางประมาณ  ๕ ซ.ม. หรือ
บางรายอาจจะใชเหล็กเสนแบนตอกยึดติดขอบปาก เพราะเปนสวนที่
จะตองใชงานหนักจากการปาดปาก เนื่องจากเปนเครื่องตวง สวนฐานก็
จะใชไมเนื้อแข็งมัดยึดทั้ง ๔ มุม 



ภาคเหนือ

ใชกอกแป
1 แป = 3.5       ลิตร
1 ควาย                               = 2.8 ลิตร 
1   ควาย                                = 4.5 แป ( ทะนานใหญ )
8 ควาย                                = 1 หลัง 
หรือ 1 ตาง                    = 154     ลิตร
1 ตาง                      = 1-1.5 ถัง



ภาคใต

• เรียกมาตราชั่งน้ําหนักวา “กันตัง” gantang เปนภาษามลายู
สําเนียงภาคกลาง  สวนภาษามลายูทองถิ่นหรือภาษามลายูที่ใชในแถบ
จังหวัดปตตานีจะเรียกวา “กาแต” ปริมาตรสิ่งของจํานวน 1 กันตัง  
เทียบไดเทากบัปริมาตร 1 ทะนาน  ในมาตราตวงของไทยโดยประมาณ

• กันตังจะทําดวยไม เชน ไมขนุนหรือไมตะเคียน  ลักษณะทรงกระบอก 
กนเรียว คลายแกวน้ําขนาดใหญ  ควานเอาเนื้อไมสวนในออก  และ
บริเวณสวนปากของกันตังจะสวมปลอกโลหะรัดไวเพื่อความแข็งแรงอีก
ดวย



แลง ทําจากกะลาผาครึ่ง 
ใชตวงขาวเปลือก ขาวสาร เทากบั 1 ลติร



• การตวงเพื่อวัดปริมาตร ในสมัยกอนจะใชแลงซึ่งทําจากะลามะพราว
ขนาดเขื่องและกันตังเปนเครื่องตวง  แตคาที่ไดจะไมเปนมาตรฐาน  
ทั้งนี้เพราะแลงและกันตังนั้น  ผูเปนเจาของแตละคนจะเปนผูกําหนด
ขนาดและทําขึ้นมาใชเอง 

• ตอมาจึงมีการกําหนดปริมาตร 1 แลงเทากับ 1 ลิตร หรือ 1,000 ซีซี  
ตามมาตรฐานสากล  ชาวบานทั่วไปจะเรียกปริมาตรของ 1 ลิตรนี้วา 1 
แลงหลวง  ซึ่งตอมาคําวา แลง และแลงหลวง หายไป  และใชคําวา 
ลิตร แทน  และปริมาตรการตวง 4 แลง เทากบั 1 กนัตัง  ก็เปลี่ยนมา
ใช 4 ลิตร เทากับ 1 ทะนาน แทน


