
เครื่องจักสาน 
(  Basketry  )



• เครื่องจักสานเปนงานหัตถกรรมที่มนุษยคิดทําขึ้นโดยการนําวัสด
 

ุ

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 



ประวัติเครื่องจักสาน

หลักฐานที่พบในพื้นที่ตางๆ ทั่วโลกเชน อเมริกาเหนือ แถบรัฐ
 เนวาดา, โอเรกอน และรัฐยูทาห พบเศษเครื่องปนดินเผาซึ่งมีรอยเครื่อง

 จักสานประทับอยู จากการทดสอบดวยคารบอน14 บอกอายุได
 



ประมาณ 7,000 ป กอนคริสตศักราช
- อิรัก ประมาณ 5,270-4,630 ป กอนคริสตศักราช
- อียิปต ประมาณ 4,782-3,929 ป กอนคริสตศักราช
- จีน ประมาณ 3,000 ป กอนคริสตศักราช
- สวิตเซอรแลนด ประมาณ 2,500 ป กอนคริสตศักราช



กระทอม ไมดดัโคง ใชเทคนิคการสอดขัด



รองเทา สานดวยกก
  อียิปต 4,000 ปเศษ



ภาชนะขด อียิปต 4,000 ปเศษ



• จากหลักฐานที่พบในที่ตางๆ ทําใหรูวา มนุษยรูจักการทําเครื่องจักสาน
 มากอนการทําภาชนะดินเผา  

• จากเศษของเครื่องปนดินเผาที่ปรากฏลวดลายเครื่องจักสานบนผิว
 ภาชนะดินเผานั้น เปนหลักฐานแสดงวา เกิดจากการสานภาชนะกอน 

แลวใชดินเหนียวมาไลลงบนภาชนะจักสาน แลวนําไปเผาไฟเพื่อใหดิน
 แข็งตัว เครื่องจักสานนั้นก็จะไหม เหลือเฉพาะลวดลายเครื่องจักสาน

 ปรากฏใหเห็น เปนการยืนยันวา มนุษยมีความสามารถในการทําภาชนะ
 จักสานกอนรูจักวิธีการทําภาชนะดินเผา 



ภาชนะดินเผาบานเชียง มีรอยเครื่องจักสานประทับ สันนิษฐานวาปนขึ้นโดยใช
 



แผนดินเหนียวกด ทาบทับลงในเครื่องจักสาน



ฝาภาชนะจักสาน ประตูผา จ.ลําปาง
 อายุประมาณ 3,000 ป



Material วัสดุที่ใชทําเครื่องจักสาน



ไผ



ไผ ( Bali )



ตาล



ลูกตาล



ลาน



ฟาง



ใยแฟลก



ตนหญา



ยานลิเภา



หวาย



ปาหนัน



สาคู



จาก



หญาสามเหลี่ยม



มะพราว



ตนคลาหรือแหยง



ผักตบชวา



โครงภาชนะเครื่องเขิน สานดวยขนหางมา พมา



http://i10.photobucket.com/albums/a126/blumustang/tail.jpg


เสื่อเงินสาน ไทย



งาชาง



เสื่อสาน งาชาง จีน



เสนพลาสติก



พมา



Methods  วิธีการทําเครื่องจักสานมี 3 วิธีคือ

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

• เอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย ลาว เวียดนาม ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย พมา เปนตน 

• และเปนที่นาสังเกตวาเทคนิคนี้ ชางพื้นบานทั่วโลกจะใชสานภาชนะ
 ประเภทของใชในครัวเรือน เปนหลัก 



การสาน

ลายขัด                                    ลายสอง

ลายตาเฉลว



ลายกนหอย ลายหัวสุม



2.การขด( Coiling )

• เปนการใชวัสดุประเภทเสนกลมขนาดตางๆ มาขดจากศูนยกลาง 
และมัดยึดใหตอเนื่องกันใหเปนรูปทรงตามตองการ ทั้งสองมิติและสาม

 มิติ

• ไทยและพมา จะใชเทคนิคนี้กับการขดเสนตอกใหเปนโครงภาชนะ
 เครื่องเขิน ที่จังหวัดเชียงใหม โดยจะใชแรงดีดของเสนตอกขด ภายใน
 ภาชนะใหตอเนื่องกัน โดยไมตองมัดยึด



การขด



เทคนิคการขด



เทคนิคการขด นิยมมากในยุโรป อเมริกา เอเชียใต



Europe ยโุรป



S.Asia 

เอเชียใต



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 ขนาดจะเล็กหรือใหญขึ้นอย
 

ู

กับการใชงาน แลวนํามาเย็บตอกันใหเปนแผนหรือรูปทรงโคงมน 
ตามแตลักษณะของงาน ดวยจักรเย็บผาหรือการเย็บดวยมือ 



Braiding 
การเปย



3. การเปยและการเย็บ 
( Braiding and sewing หรือ Plaiting )



การเยบ็เสนเปย



กดเขากับแมพิมพไมแกะ



เย็บดวยจักรเย็บผา



ที่รองนั่ง 
เทคนิคเปย  ขดและพัน 

พมา



แมแบบเครื่องจักสาน(Molds For Basketry )

• ภาชนะเกา (An Old Vessel.)
• ไมแกะ (Carved Wooden Objects. )

• หลุมดนิ (Earthen Hole)



แมแบบ ภาชนะเกา



ไมแกะ



แมแบบไมแกะ บางเจาฉา อางทอง 



แมแบบหลุมดิน



เครื่องมือและอุปกรณTools:



 เครื่องเรียด ใชเรียดเสน
 ตอกใหเรียบ ลกัษณะ เปนแผน
 สังกะสีเจาะรหูลายขนาด ใชเสน
 ตอกที่จักเปนเสนเหลี่ยม สอดผาน
 รู แลวดึงหรือเรียดเสนตอกให

 


กลมและไดขนาดเทาๆ กัน 



หนาที่และประโยชนใชสอยของเครื่องจักสาน

1.เปนแผนผืนเพื่อใชปู ประกอบอาคารและยานพาหนะ

2.เปนเครื่องดกัจับสัตว

3.เปนภาชนะที่ใชเกี่ยวกับการบริโภคในครัวเรือน และการเกษตร

4.เปนเครื่องสวมศีรษะกันแดดฝน

5.เปนของใชเกี่ยวกับพิธีกรรมและความเชื่อ



1.เปนแผนผืนเพื่อใชปู ประกอบอาคารและยานพาหนะ



Myanmar 
เรือนเครื่องผูก



เรือนเครื่องผูก เมืองยอง



บานชาวยอง เมืองยอง จังหวัดเชียงตุง สหภาพพมา



บานชาวยอง เมืองยอง จังหวัดเชียงตุง สหภาพพมา



ฝาเรอืน สานดวยตอกไมไผ



เรือนแพ 
พมา



Thailand 
การสานฝาไมไผ สตูล ภาคใต



เรือนเครื่องผูก



อาคารหลังคามุงจาก ภาคใตของไทย



ลาว



Vietnam                   Longhouse



Vietnam                   Longhouse





Vietnam เวียดนาม



India อินเดีย



screen reed mat



อินเดยี



เปนยานพาหนะ ทางน้ํา



เรือกก เปร(ูreed boat   Peru ) 





อียิปต(Egypt)



Vietnam เรือสาน  เคลือบดวยรัก เวียดนาม



Vietnam



เรือตะกรา  basket boat



เรือตะกรา basket boat-Vietnam











เปนยานพาหนะ ทางบก



Ox cart-Myanmar เกวียน พมา 



เปนที่เก็บขาวเปลือก



Thailand พอม เก็บขาวเปลือก



เสวียนขาว แมฮองสอน



Laos



พอมหรือเลาขาว  
ลาว







เปนเสื่อ 



(Thailand )สาดกะลา ใชรองรับขาวเปลือก ในการแบงขาวในนา
  ประมาณ 2442-50 โดยมิชชันนารีอเมริกัน



ตนจูด



การเตรียมจูด
 ดวยการบดตนจูดใหเรียบ แบน 

ดวยลอคอนกรีต



การสานสาดจูดภายในครวัเรือน ทะเลนอย พัทลุง



การสานสาด ที่ทะเลนอย พัทลุง



ตากเสื่อบริเวณทางเดิน



เสื่อจูดที่สานโดยชาวบานภาคใต



สาดจูด 
ไทย



Cambodia กัมพูชา 



Myanmar สาดตองขาว เมืองยอง สหภาพพมา 



สาดตองออนหรือสาดผิว พมา



2.  เปนเครื่องดักจับ, ขังสัตว, เลี้ยงสัตว
Animal traps and cage devices.



Thailand



Vietnam



ไซหวัหมู

Thailand



อีจูหรือตุมดักปลาไหล ไทย



แซะชอนปลา



อัสสัม อนิเดีย
 ( india )



ตุมดักกบ



ลูกบาหลอดและไซบาหลอด



ของเปด เกดิจากจินตนาการเปดวายน้ํา



ปอมเขียด ใสเขียด
 เปนเหยื่อตกปลา



ลอบดักปลา



ไซดักปลา Phillippins



ตุมปลายอน อําเภอโขงเจียม  อุบลราชธานี Thailand



ตุมปลายอน อําเภอโขงเจียม  
อุบลราชธานี



ลุมน้ําสงคราม นครพนม



ตุม ลุมน้ําสงคราม



ปลา ลุมน้ําสงคราม



ตุมดักปลาสังกะวาด  ดอยเตา  เชียงใหม



ตุมดักปลาสังกะวาด  ดอยเตา  เชียงใหม

 



อาหารปลา
 

สังกะวาด



หับนก ไทย



กรงใสนก 
Myanmar



คนขายขาวใหนก พมา



ขาวเปลือกนก พมา



ซองไกตอ ลาว 
Laos



กรงนก ฟลิปปนส 
Philippines



สุม ไทย



การสานสุมไก 



สุมลาว Laos



สุมไก อินเดีย India



เขงเปดไก  ฟลิปปนส Philippines



ยางไก ลาว Laos



3.เปนภาชนะที่ใชเกี่ยวกับการบริโภคในครัวเรือน  
 และการเกษตร  Baskets used for food or eating

Containers for vegetables, 
fruit and other agricultural items



กระบุง ภาคเหนือ ไทย



กระบุง ใชเขาคูหาบ ไทย



กระบุง 
เชียงใหม



ไตหวัน  Taiwan



พมา



บุง ใชทูนศีรษะ พมา



พมา



เว เวียดนาม



เวียดนาม



เวียดนาม



ไทย



พมา



เวียดนาม



เสฉวน จีน



กะตาหรือตะกรา 
อีสาน ไทย



ภาชนะเทคนิคสานและขด เนปาล



อินเดีย



อินเดีย



ภาชนะจากเทคนิคการขด อินเดียน อเมริกา



Africa แอฟริกา



การจักสานกับภาชนะบรรจุน้ํา



(ซาย)ไทย                (กลาง)อเมริกา           ( ขวา) อินเดีย 



อนิเดยีนแดง



อินเดียนแดง เผานาวาโฮ



อนิเดยีนแดง เผานาวาโฮ

http://www.navajorugsindianbaskets.com/html/ArtistResults.asp?offset=&artist=290
http://www.navajorugsindianbaskets.com/html/ArtistResults.asp?offset=&artist=189


ภาชนะใสขาว ฟลิปปนส



ภาชนะใสเมล็ดพันธุพืช อินเดียนแดง

http://www.navajorugsindianbaskets.com/html/ArtistResults.asp?offset=&artist=170
http://www.navajorugsindianbaskets.com/html/home.asp?offset=&exnum=


ภาชนะใสเมล็ดพันธุพืช 
อินเดียนแดง

http://www.navajorugsindianbaskets.com/html/ArtistResults.asp?offset=&artist=158


ภูมิประเทศที่ลาดเอียง ไหลเขา



ฟลิปปนส



ฟลิปปนส



เปของบาง ลาว



เวียดนาม



กะพา ลาว



ฟลิปปนส และ ลาว



กะพาและกะเจาะ ลาว



อินเดีย



อินเดีย



บุง ฟลิปปนส



อินเดีย



ลี่เจียง จีน



ฟลิปปนส



กระบุงหาบ ฟลิปปนส



ไทดํา 
เวียดนาม



กะพาและบุง ลาว



ภาชนะเก็บผลไม อนิเดยีนแดง

http://www.navajorugsindianbaskets.com/html/ArtistResults.asp?offset=&artist=212
http://www.navajorugsindianbaskets.com/html/home.asp?offset=&exnum=


ภาชนะ เทคนคิขด ผสมขนนก

http://www.navajorugsindianbaskets.com/html/ArtistResults.asp?offset=&artist=158


กระดง ลาว



กระดง(อินเดียนแดง)

http://www.navajorugsindianbaskets.com/html/ArtistResults.asp?offset=&artist=170
http://www.navajorugsindianbaskets.com/html/ArtistResults.asp?offset=&artist=212


กระดง ฟลิปปนส



กระดง ฟลิปปนส



ภาชนะซาวขาว
 ฟลิปปนส



ภาชนะใสขาว
 ฟลิปปนส



หวดนึ่งขาว อีสาน 
ไทย



มวยและหวดนึ่งขาว



แอ็บขาวใบตาล



กองขาว ลําปาง ไทย



คุตีขาว เชียงใหม



คุตีขาว



๔.หมวก กบุ งอบ 
Head-Covering Items



แควนอรุนาจัล อินเดีย



หมวกและงอบ ไทย



งอบ ไทย



เวียดนาม



อินโดนีเซีย



จาไมกา



หมวกจีน



โอรสิา อินเดีย



หมวกใบตาล เชียงใหม



ดานบนกรุดวยแผนพลาสติกกันฝน



ภายในกรุดวยใบไม



งอบหรือกุบ ไทย





กุบไต แมฮองสอน



กุบไต แมฮองสอน



หมวกใบจาก อ.แหลมงอบ ตราด



ระนอง



กุบชาวเขา พบในไทย พมา





เสื้อกันฝน ฟลิปปนส



เสื้อกันฝน ภูเก็ต ไทย



หมวกฟลปิปนส



กุบแมงดา  ฟลิปปนส



กุบแมงดา
 

ฟลิปปนส



กุบแมงดา กะเหรี่ยง ไทย



กุบแมงดา





หมวกเคลอืบรกั ฟลิปปนส



๕ ความเชื่อ  
Basketry Items Related to Beliefs Rituals



ไซ ใชผูกกับเสาเอกในการสรางบานใหม



เฌอ เกาะสมุย



กนเฌอ



เฌอ ใสอาหารถวายพระ
 

เกาะสมุย



เฉลวหนายุงขาว ลาว



เฉลวหนาบาน ลาว



เฉลวนา



เฉลว วันทําบุญเมือง 
เชียงใหม







เครื่องจักสานแบบ 3 มิติ (จีน)



จักสานจีน มีลักษณะ 3 มิติเลียนแบบธรรมชาติ
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