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ค ำช้ีแจงกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน 
 
 

 เอกสารประกอบการเรียน เล่มท่ี 1 เร่ือง สืบสานภูมิปัญญาจกัสานไมไ้ผ ่สร้างข้ึนเพื่อใช ้
ประกอบการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยพีื้นฐาน  ง 21101 การงานอาชีพ 1  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง บา้นสวยดว้ยงานประดิษฐ ์เอกสารประกอบการ
เรียนเล่มน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1   ประกอบดว้ย 
   ค าน า 
   สารบญั 
   ค าช้ีแจง 
   ค าแนะน าการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน หน่วยท่ี 4 
 ส่วนท่ี 2   ประกอบดว้ย 
   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน เล่มท่ี 1 
   เอกสารประกอบการเรียน 
   แบบฝึกหดั/ใบงาน 
   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เล่มท่ี 1 
   บรรณานุกรม 
 เอกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างข้ึนจึงเป็นคู่มือครูในการน าไปจดัการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้และการฝึกปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผลใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายตาม
ผลการเรียนรู้ 
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ค ำแนะน ำในกำรใช้เอกสำร 
 

 1. ท าความเขา้ใจวธีิการเรียนดว้ยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน                                               
 2. ปฏิบติัตามค าช้ีแจงในเอกสารประกอบการเรียน และฝึกปฏิบติักิจกรรมตามค าช้ีแจง 

นั้นใหค้รบถว้น 
 3. นกัเรียนท ากิจกรรม โดยเนน้ใหเ้ป็นผูคิ้ดเป็น ท าเป็นและแกปั้ญหาเป็น 

 4. เรียนรู้เก่ียวกบัการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีทุ่มเทใหก้ารช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั 
 5. สร้างพฤติกรรมและนิสัยท่ีดีในการอยูร่่วมกนัเช่น ไม่เสียงดงัขณะท่ีทุกคน ก าลงัท างาน 
อยูป่ระจ ากลุ่มไม่เดินไปเดินมา พูดเบาๆ ในขณะท างาน จดจ่อกบังานท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ รู้จกัการ
รอคอยอยา่งสงบ ไม่ดูถูกเพื่อนท่ีดอ้ยกวา่ ใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนในโอกาส ท่ีเหมาะสม ฯลฯ 
 6. บนัทึกการเรียนรู้และเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
 7. มีความรับผดิชอบและรักษาเวลาตามท่ีก าหนด 
 8. นกัเรียนฝึกประเมินตนเอง ปรับปรุงผลงาน ใฝ่หาความรู้อยา่งต่อเน่ืองเพราะมีการวดั
ความกา้วหนา้ระหวา่งเรียนแบบทดสอบหลงัการใชเ้อกสารประกอบการเรียนแต่ละเล่ม 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ( ก่อนเรียน ) 

กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ีวชิำ กำรงำนอำชีพ 1 ( ง 21101 ) 
เร่ือง บ้ำนสวยด้วยงำนประดิษฐ์    ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1     จ ำนวน  30 ข้อ  เวลำ  30 นำที 

****************************************************************************** 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย X ทบัลงในกระดาษค าตอบ  ก ข ค และ ง ท่ีเห็นวา่ถูกท่ีสุดเพียง
ขอ้เดียว 
1. เคร่ืองจกัสาน มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
  ก. ของใชท้  าจากเคร่ืองเงิน 
  ข. ของใชท้  าจากวสัดุท่ีเป็นเส้น 
  ค. ของใชท้  าจากวสัดุสังเคราะห์ 
  ง. ของใชท้  าจากไมไ้ผแ่ละหวาย 

2. การเรียนรู้การจกัสานในอดีตส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ในขอ้ใด 
  ก. โดยถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ 
  ข. โรงเรียนเปิดสอนการจกัสาน       
  ค. เรียนโดยมีวทิยากรมาใหค้วามรู้ 
  ง. ผูน้  าชุมชนรับการอบรมและมา ถ่ายทอด 
3. เม่ือปฏิบติังานจกัสานเสร็จแลว้ขั้นตอนต่อไปควรท าอยา่งไร 
  ก. ออกจากห้องเรียนทนัที 
  ข. ตกแต่งช้ินงานใหเ้รียบร้อย 
  ค. น าผลงานไปจดันิทรรศการ 
  ง. เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด สถานท่ี 

4. เคร่ืองมือชนิดใดใชส้ าหรับลบความคมของเส้นไมไ้ผ ่
 ก.  เลียด 
 ข.  เล่ือย 
 ค.  คีมไม ้

ง. เหล็กหมาด 
5. วสัดุขอ้ใดท่ีใชใ้นการตม้ผสมกบัสียอ้มตอกไมไ้ผเ่พื่อใหสี้ติดทนนาน 
 ก. น ้าตาล,เกลือ 

ข. เกลือ,สารส้ม 
ค. น ้าเปล่า,สารส้ม 

 ง. ก ามะถนั,เกลือ 
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6. ไมไ้ผช่นิดใดท่ีนิยมน ามาท าเคร่ืองจกัสาน 
 ก. ไผเ่ฮียะ,ไผไ่ร่,ไผสี่สุก 
 ข. ไผน่วล, ไผร่วก,ไผบ่ง 
 ค. ไผข่า้วหลาม, ไผต่ง,ไผไ่ร่ 

ง. ไผข่า้วหลาม , ไผบ่ง,ไผเ่ฮียะ    
7. ขอ้ใดเป็นการสานลายพื้นฐาน 
 ก. ลายเฉลว     
 ข. ลายยกดอก    
 ค. ลายดีกระจาย         
  ง. ลายขดัธรรมดา 
8. ขอ้ใดเป็นลายสานท่ีเกิดจากการน าเส้นตอกมาสานขดักนัเป็นแนวตั้งกบัแนวนอน ดว้ยการยก 
  ตอกยก1 เส้น ข่ม 1 เส้น สลบักนัไป  
 ก. ลายขดั 

ข. ลายสาม 
 ค. ลายสอง 
 ง. ลายดีกา 
9. การสานกระดง้ นิยมใชล้ายสานชนิดใด 
 ก. ลายขดั, ลายสอง 

ข. ลายสอง, ลายสาม 
 ค. ลายตาหล่ิว, ลายขดั 
 ง. ลายขอ, ลายบองหยอง 
10. ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของ “ลายสาน” ไดถู้กตอ้ง 
 ก. สีสันบนภาชนะต่างๆ 
 ข. การสานภาชนะของใชต่้างๆ 

ค. ลาย คือลวดลายต่างๆท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
ง. กลวธีิการสานท่ีใชต้อกหรือวสัดุอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นมาสอดขดักนัระหวา่ง  
    เส้นแนวตั้ง และเส้นแนวนอน 

11.วธีิการสาน ยก 2 ข่ม 2 คือวธีิการสานลายใด 
 ก. ลายขดั 

ข. ลายบา้ 
 ค. ลายสอง 
 ง. ลายตาหล่ิว 
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12. การสานลายในขอ้ใดเป็นวธีิการสานแบบพื้นฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 
 ก. ลายสอง 

ข. ลายตาหล่ิว 
ค. ลายยกดอก 
ง. ลายขดัหรือลายหน่ึง 

13. เคร่ืองมือขอ้ใดส าคญัท่ีสุดในการสานพดั 
 ก. คีม , คอ้น 
 ข. มีด ,กรรไกร  
 ค. กรรไกร , คีม 
 ง.ไขควง , สวา่น 
14. ขอ้ใดเป็นวธีิการสานลายสอง 

ก.  ยก 2  ข่ม  2   ยก  2  ข่ม 2 
 ข. ยก 1  ข่ม  1  ยก  1   ข่ม 1 
 ค. ยก  1  ข่ม  2   ยก 1  ข่ม 2 

ง. ยก  2  ข่ม  1  ยก  2  ข่ม 1 
15. แบบกระดาษ เป็นอุปกรณ์ท่ีใชท้  าอะไรในการสานพดัไมไ้ผ ่

ก. ใชร้องพน่แล็กเกอร์ 
 ข. ใชอ้อกแบบลายสาน 

ค. ใชว้างเส้นตอกในขณะท่ีสาน 
 ง. ใชส้ าหรับเป็นแบบวดัขนาดของพดัท่ีสาน 
16. ผูอ้อกแบบลวดลายไดดี้เป็นบุคคลเช่นใด 
 ก. มีความอดทน 
 ข. มีความซ่ือสัตย ์
 ค. มีความรับผดิชอบ 
 ง. มีความคิดสร้างสรรค ์
17. ขนาดของผลงานข้ึนอยูก่บัส่ิงใด 
 ก. ขนาดของเส้นตอก 

ข. จ านวนเส้นตอกท่ีใช ้
ค. ลกัษณะของเส้นตอก 
ง. ความยาวของเส้นตอก 
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18. การสานพดัใหส้วยงามข้ึนอยูก่บั ขั้นตอนใดบา้ง 
       ก. การเยบ็ขอบพดั 
      ข. การออกแบบลายสาน 
       ค. การใชสี้ของเส้นตอก 
       ง. ถูกทุกขอ้ 
19. ขอ้ใดคืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพนักา้นดอกไม ้

ก. ฟลอร่าเทป 
ข. กระดาษสา 
ค. กระดาษทิชชู 
ง. กระดาษกาวยน่ 

20. ลายสานใดใชส้ าหรับการประดิษฐด์อกไม ้
ก. ลายสอง 
ข. ลายสาม 
ค. ลายเฉลว 
ง. ลายขดัธรรมดา 

21. วสัดุขอ้ใดสามารถน ามาใชส้านดอกไมแ้ทนตอกไมไ้ผไ่ด ้
ก. ใบไผ,่ใบเตย 
ข. ใบไผ,่ใบขา้วโพด 
ค. ใบลาน,ใบมะพร้าว 

       ง. ใบยางพารา,ผกัตบชวา 
22. ขอ้ใด ไม่ใช่ วสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม ้

ก. กรรไกร 
ข. ตอกยอ้มสี 
ค. ฟลอร่าเทป 
ง. มีดคทัเตอร์ 

23. นกัเรียนสามารถน าดอกไมท่ี้ประดิษฐไ์ปใช้ประโยชน์ ยกเวน้ ขอ้ใด 
ก. ใชเ้ป็นของท่ีระลึก 
ข. ช่อดอกไมรั้บปริญญา 
ค. เป็นของช าร่วยงานศพ 
ง. จดัตกแต่งสถานท่ีต่างๆ 
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24. ในการประดิษฐ์ดอกไมส้านจากไมไ้ผข่นาดของดอกไมข้ึ้นอยูก่บัส่ิงใดมากท่ีสุด 
ก. สีของเส้นตอก 
ข. จ านวนเส้นตอก 
ค. ความยาวเส้นตอก 
ง. ขนาดของเส้นตอก 

25. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนแรกของการสานแจกนัไมไ้ผ ่
ก. การตกแต่งแจกนั 
ข. การทาแล็กเกอร์ 
ค. การสานข้ึนลวดลาย 
ง. การสอดเส้นตอกรอบแจกนั 

26. ขอ้ใดตรงกบัคุณสมบติัของแล็กเกอร์ 
ก. ความเงางาม 
ข. ความสวยงาม 
ค. ความเขม้ของเน้ือไม ้
ง. ความปลอดภยัจากแมลงเจาะ 

27. ขอ้ใดไม่ใช่ อุปกรณ์การสานแจกนัไมไ้ผ ่
ก. สวา่น 
ข. กาวร้อน 
ค. ตอกไมไ้ผ ่
ง. แจกนัดินเผาหรือเซรามิค 

28. ขอ้ใดไม่ใช่ วธีิการสานลายแจกนัไมไ้ผ ่
ก. ลายสอง 
ข. ลายสาม 
ค. ลายเฉลว 
ง. ลายซิกแซก 

29. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
ก. การสานแจกนัควรสานส่วนท่ีเล็กท่ีสุดก่อน 
ข. แจกนัท่ีใชส้านควรมีลกัษณะลวดลายสวยงาม 
ค. ตอกท่ีใชส้านแจกนัใชต้อกท่ีมีความบางและเหนียว 
ง. การทาแล็กเกอร์ช่วยใหแ้จกนัสวยงามและป้องกนัเช้ือราได ้
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30. จงเรียงล าดบัขั้นตอนการสานแจกนัไมไ้ผใ่หถู้กตอ้ง 
1. การทาแล็กเกอร์ 
2. การสานข้ึนลวดลาย 
3. การสอดเส้นตอกรอบแจกนั 
4. การคาดเส้นตอกรอบแจกนั 

ก. 1,2,3,4 
ข. 2,1,3,4 
ค. 4,3,2,1       
ง. 3,2,4,1 
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เอกสารประกอบการเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง บา้นสวยดว้ยงานประดิษฐ์ 

เล่ม 1 สืบสานภูมิปัญญา จกัสานไมไ้ผ่ 
 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 

1. สามารถอธิบายความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ความส าคญัและประเภทของงาน 
จกัสานไมไ้ผไ่ด ้

 2. สามารถอธิบายความรู้เร่ืองไมไ้ผท่ี่น ามาจกัสานได ้
 3. สามารถอธิบายความรู้เก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ และขอ้ควรระวงัในการจกัสานไมไ้ผไ่ด ้
 

สำระกำรเรียนรู้ 
 
  1. ความหมาย ความส าคญั และประเภท ของงานจกัสานไมไ้ผ ่
  2.ไมไ้ผท่ี่น ามาจกัสาน 
  3.วสัดุ อุปกรณ์และขอ้ควรระวงัในการจกัสานไมไ้ผ ่
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียน 
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ีวชิำ กำรงำนอำชีพ 1 ( ง 21101 ) 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1    เล่มที ่1 เร่ือง สืบสำนภูมปัิญญำจักสำนไม้ไผ่ 

************************************************************ 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย X ทบัลงในกระดาษค าตอบ  ก ข ค และ ง ท่ีเห็นวา่ถูกท่ีสุดเพียง
ขอ้เดียว  
1.   เคร่ืองจกัสาน  หมายถึงขอ้ใด 
  ก. ของใชท้  าจากเคร่ืองเงิน 
  ข. ของใชท้  าจากวสัดุท่ีเป็นเส้น 
  ค. ของใชท้  าจากวสัดุสังเคราะห์ 
  ง. ของใชท้  าจากไมไ้ผแ่ละหวาย 

2.    การเรียนรู้การจกัสานในอดีตส่วนใหญ่เรียนดว้ยวธีิใด  
  ก. โดยถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ 
  ข. โรงเรียนเปิดสอนการจกัสาน       
  ค. เรียนโดยมีวทิยากรมาใหค้วามรู้ 
  ง. ผูน้  าชุมชนรับการอบรมและมาถ่ายทอด 
3.  การประดิษฐข์องใชมุ้่งเนน้ขอ้ใดเป็นส าคญั 
                ก. สวยงาม 
                ข. ประโยชน์ใชส้อย 
                ค. รูปแบบแปลกใหม่ 
                ง. สามารถน าไปวางจ าหน่ายได ้
4.   คอ้น ไขควง  คีม  กรรไกร ส่วนท่ีเป็นเหล็กควรดูแลรักษาดว้ยวธีิใด 
 ก. ใชเ้หมาะสมกบังาน 
 ข. ใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
 ค. ท าความสะอาดทาน ้ามนั 
 ง. ตรวจสอบความเรียบร้อย 
5.   สาเหตุใดเป็นอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 ก. ท างานเป็นขั้นตอน 

   ข. สถานท่ีท างานสะอาด 
   ค. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ช ารุด 
   ง. รวบผมเรียบร้อยขณะท างาน 
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6.   ขอ้ใดเป็นการสานลายพื้นฐาน 
                 ก. ลายเฉลว     
  ข. ลายยกดอก    
  ค. ลายดีกระจาย         
                 ง. ลายขดัธรรมดา 
7. หลงัจากปฏิบติังานจกัสานเสร็จควรปฏิบติัอยา่งไร 
  ก. ออกจากห้องเรียนทนัที 
  ข. ตกแต่งช้ินงานใหเ้รียบร้อย 
  ค. น าผลงานไปจดันิทรรศการ 
  ง. เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด สถานท่ี 

8. เคร่ืองมือชนิดใดใชส้ าหรับลบความคมของเส้นไมไ้ผ ่
 ก.  เลียด 
 ข.  เล่ือย 
 ค.  คีมไม ้

 ง. เหล็กหมาด 
9. วสัดุชนิดใดท่ีใชใ้นการตม้ผสมกบัสียอ้มตอกไมไ้ผเ่พื่อใหสี้ติดทนนานทั้งหมด 
 ก. น ้าตาล,เกลือ 

 ข. เกลือ,สารส้ม 
 ค. น ้าเปล่า,สารส้ม 

 ง. ก ามะถนั,เกลือ 
10. ไมไ้ผช่นิดใดท่ีนิยมน ามาท าเคร่ืองจกัสานทั้งหมด 
 ก. ไผเ่ฮียะ,ไผไ่ร่,ไผสี่สุก 
 ข. ไผน่วล, ไผร่วก,ไผบ่ง 
 ค. ไผข่า้วหลาม, ไผต่ง,ไผไ่ร่ 

 ง. ไผข่า้วหลาม , ไผบ่ง,ไผเ่ฮียะ    
   
 
 
 
 
  
 



12 
 

 สืบสำนภูมปัิญญำ จักสำนไม้ไผ่ 
 
 นับพนัปีมาแล้ว ท่ีมนุษยไ์ด้รู้จกัวิธีการน าวตัถุดิบท่ีอยู่ใกล้ตวั มาดดัแปลงเป็นส่ิงของ
เคร่ืองใช้ จากขั้นตอนท่ีง่ายจนวิวฒันาการสู่ความละเอียดอ่อน ประณีตงดงามในเชิงศิลปะและ
ประโยชน์ใชส้อย จนสนองความตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดี และสืบทอดมาจนปัจจุบนั กรรมวธีิดงักล่าว 
ช่วยให้มนุษย์ได้ผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ไว้เป็นจ านวนมาก  เราเรียกส่ิงประดิษฐ์นั้ นว่า 
“หัตถกรรม” อนัหมายถึง การสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ดว้ยมือ เคร่ืองมือ ภูมิปัญญา เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวนั และถา้ส่ิงประดิษฐ์นั้นมีค่ามากกว่าการใช้สอย โดยรวมความ
งาม เน้นให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ ประณีตงดงามเป็นความละเอียดอ่อนในทางศิลปะ เรามกัเรียก
ส่ิงประดิษฐน์ั้นวา่ “ หตัถกรรมศิลป์ ” 
 เคร่ืองจกัสานถือไดว้า่เป็นแขนงหน่ึงในงานหตัถกรรมและหตัถกรรมศิลป์ ท่ีไดท้  าหนา้ท่ี
รับใช้มนุษยม์านานนบัพนัปีเช่นเดียวกนั จนปัจจุบนัเคร่ืองจกัสานก็ยงัคงท าหน้าท่ีไม่น้อยกว่ายุค
สมยัท่ีผา่นมา พร้อมกบัการพฒันาวิธีการผลิต รูปแบบและการตลาด จนสามารถกระจายแพร่หลาย
อยา่งทัว่ถึงทั้งในต่างประเทศ จนสามารถเป็นสินคา้ออกท่ีเชิดหนา้ชูตาไดดี้ประเภทหน่ึง เช่นการน า
ผกัตบชวามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ การน าเอาเส่ือจนัทบูร มาตดัเยบ็เป็นรูปทรงต่างๆ เป็นของช าร่วย 
จนถึงของใช ้เช่นกระเป๋าถือ และแฟ้มใส่เอกสาร รวมถึงงานท่ีประณีตดว้ยฝีมือ อยา่งยา่นลิเภา 
 
ควำมหมำย 
  
 เคร่ืองจกัสาน คือ เคร่ืองใช้ท่ีท  าด้วยไม้ไผ่หรือหวาย จากฝีมือความคิด ภูมิปัญญาของ
ชาวบา้นมีลกัษณะรูปทรงแตกต่างกนัไปตามแต่ละทอ้งถ่ินทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภูมิประเทศ วสัดุอุปกรณ์
คตินิยม และอาชีพของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ ค าว่า “ จกัสาน”ค าว่า จกั คือ การท าให้เป็นแฉก เป็น
หยกัๆ ดว้ยฟันเล่ือย หรืออีกวิธีการหน่ึง การท่ีชาวบา้นใช้คมมีดผ่าไมไ้ผ่แลว้ท าให้เป็นเส้นบางๆ 
วิธีการอยา่งน้ีก็เรียกวา่ จกั เช่นกนั ส่วนไมไ้ผ ่หรือ หวาย ท่ีจกัออกมาเป็นเส้นบางๆ นั้นเรียกวา่ จกั
ตอก ส่วนการสาน คือการน าตอกมาขดักนัจนเกิดลวดลายท่ีตอ้งการ ต่อจากนั้นแลว้ก็จะเป็นการ
สร้างสรรคใ์หเ้กิดรูปทรงต่างๆจนทา้ยท่ีสุดเป็นภาชนะสามารถน าไปใชส้อยไดต้ามตอ้งการ 
 การท าเคร่ืองจกัสานในประเทศไทย มีการท าสืบต่อกนัมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์
นกัโบราณคดีไดพ้บหลกัฐานส าคญัเก่ียวกบัการท าเคร่ืองจกัสานในยุคหินใหม่ท่ีบริเวณถ ้าแห่งหน่ึง
ในเขตอ าเภอศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบุรี ซ่ึงท าดว้ยไมไ้ผเ่ป็นลายขดัสองเส้นประมาณวา่มีอายุราว 4,000 
ปีมาแลว้  

การเรียกเคร่ืองจกัสานว่า “จกัสาน” นั้น เป็นค าท่ีเรียกข้ึนตามวิธีการท่ีท าให้เกิดเคร่ืองจกั
สาน เพราะเคร่ืองจกัสานต่างๆ จะส าเร็จเป็นรูปร่างท่ีสมบูรณ์ไดน้ั้นตอ้งผา่นกระบวนการ ดงัน้ี 
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1. การจกั คือการน าวสัดุมาท าใหเ้ป็นเส้น เป็นแฉก หรือเป็นร้ิวเพื่อความสะดวกในการสาน 
ลักษณะของการจกัโดยทั่วไปนั้นข้ึนอยู่กับลักษณะของวสัดุแต่ละชนิดซ่ึงจะมีวิธีการเฉพาะท่ี
แตกต่างกนัไป หรือบางคร้ังการจกัไม้ไผ่หรือหวายมกัจะเรียกว่า “ตอก” ซ่ึงการจกัถือได้ว่าเป็น
ขั้นตอนของการเตรียมวสัดุในการท าเคร่ืองจกัสานขั้นแรก 

2. การสาน  การน าตอกมาขดักนัจนเกิดลวดลายท่ีตอ้งการ เป็นกระบวนการทางความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษยท่ี์น าวสัดุธรรมชาติมาท าประโยชน์โดยใชค้วามคิดและฝีมือมนุษยเ์ป็นหลกั 
การสานลวดลายจะสานลายใดนั้นข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมในการใชส้อย ซ่ึงมีดว้ยกนั 3 วธีิ คือ  

- การสานดว้ยวธีิสอดขดั  
- การสานดว้ยวธีิการสอดขดัดว้ยเส้นทแยง  
- การสานดว้ยวธีิขดเป็นวง 

3. การถกั เป็นกระบวนการประกอบท่ีช่วยใหก้ารท าเคร่ืองจกัสานสมบูรณ์ การถกัเคร่ืองจกั
สาน เช่น การถกัขอบของภาชนะจกัสานไมไ้ผ ่การถกัหูภาชนะ เป็นตน้ การถกัส่วนมากจะเป็นการ
เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างภายนอก เช่น ขอบ ขา ปาก กน้ ของเคร่ืองจกัสาน และเป็นการ
เพิ่มความสวยงามไปดว้ย 

 
ประเภทของงำนจักสำน 
 จากการสานรูปแบบ ลวดลายและสีสันท่ีเหมาะสมสวยงาม จนกลายเป็นเคร่ืองจกัสานท่ี
หลากหลาย สามารถจ าแนกไดต้ามลกัษณะการน าไปใช ้ต่างๆดงัน้ี 
 1. เคร่ืองจักสานเก่ียวกับการบริโภค ได้แก่ กระติบข้าว ก่องข้าว ฝาชี หวด กระด้ง 
กระชอน เป็นตน้ 
 2. เคร่ืองจกัสานใชด้กัจบัหรือกกัขงัสัตว ์ไดแ้ก่ สุ่มปลา อีจู ้ตุม้ เช่งเล่ง นาง ลอบ ไซ ขอ้ง 
สุ่มไก่ กรงนก เป็นตน้ 
 3. เคร่ืองจกัสานใชบ้รรจุส่ิงของ ไดแ้ก่ ตะกร้า กระเป๋า กระจาด กระบุง ชะลอม มวย ปุ้งก๋ี 
กระเปาะ กระพอ้ม สมุก สอบ เฌอบาย อูบ ฮีน เป็นตน้ 
 4. เคร่ืองจกัสานท่ีใชก้นัแดดกนัฝน ไดแ้ก่ หมวก งอบ กุ๊บ กุยเล่ย เป้ียว 
 5. เคร่ืองจกัสานท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบของอาคารบา้นเรือน ไดแ้ก่ ฝาขดัแตะ ฝาเรือน 
 6. เคร่ืองจกัสานประเภทปูลาด ไดแ้ก่ เส่ือปูท่ีนอน หรือรองนัง่ชนิดต่างๆ 
 7. เคร่ืองจกัสานท่ีใช้ในครัวเรือนชนิดอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พดั ( ใชโ้บกกระพือลม) สัด ( ใช้เป็น
เคร่ืองมือตวงขา้ว) คุและน ้ าถุง้ (ภาชนะตกัน ้ า ) จ่อ (ภาชนะท่ีใช้เล้ียงไหม) พา( ใชส้ าหรับวางถว้ย
ชามท่ีเป็นส ารับกบัขา้ว ) ชงโลง ( เคร่ืองมือวดิน ้า ) อู่  ( เปลนอน-ส าหรับเด็ก ) เป็นตน้ 
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 8. เคร่ืองจกัสานท่ีใชเ้ก่ียวกบัประเพณี ศาสนา และความเช่ือ เช่น “  พวงมาลยัไมไ้ผส่าน” 
ใชใ้นงานบุญขา้วสากของชาวภูไท จงัหวดักาฬสินธ์ุ “  พานหมากเบ็ง”   ใชส้ าหรับใส่ขา้วบูชาพระ
ของชาวตะวนัออกเฉียงเหนือ “ กระหยอ่ง” ส าหรับวางเคร่ืองบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ แถบภาคเหนือ  
“ แขวนช่อ ” ใช้ส าหรับใส่อาหารแห้งไปถวายพระในสารทเดือนสิบของชาวบา้น ต าบลกระโสน 
อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา หรือ “ กะเหล็บ ” ซ่ึงใช้ใส่เคร่ืองขนัหมากไปมอบให้แก่เจา้สาว ใน
แถบจงัหวดันครปฐม จงัหวดัสุพรรณบุรีและเพชรบุรี เป็นตน้ 
 

ควำมรู้เร่ืองไผ่ 
 

ไม้ไผ่ทีส่ ำคัญของไทย 
          ปัจจุบนัเท่าท่ีมีการส ารวจชนิดของไมไ้ผใ่นประเทศไทย  พบวา่มีไมไ้ผอ่ยูป่ระมาณ 12 
สกุลซ่ึงแยกออกเป็น 44 ชนิดแต่ท่ีพบเห็นมากท่ีสุดมีประมาณ 10 ชนิดส่วนท่ีเหลือจะมีใหเ้ห็นใน
บางพื้นท่ีเท่านั้นเอง  ขอ้น่าสังเกตอีกอยา่งเก่ียวกบัไมไ้ผใ่นเมืองไทยนั้นก็คือไผส่่วนมากของ
ประเทศไทยมกัจะข้ึนเป็นกอรวมกลุ่มกนัเสียเป็นส่วนใหญ่  ไมไ้ผท่ี่พบเห็นมากท่ีสุด  จ าแนกออก
ไดด้งัน้ี คือ 
        1.ไผ่สีสุก ไผป่ระเภทน้ีมีมากในภาคกลางและภาคใตข้องประเทศไทยไผสี่สุกเป็นไผท่ี่มี
ลกัษณะล าสูง  เน้ือแน่นหนา ล าตน้สีเขียวเขม้  ไผสี่สุกชอบข้ึนในท่ีท่ีเป็นดินปนทรายหรือดินร่วน 
รวมกนัอยูเ่ป็นกอหนาแน่น  เป็นไผท่ี่ปลูกง่าย  คนไทยนิยมน าไผสี่สุกมาใชใ้นงานหตัถกรรมและ
การก่อสร้าง 
       2. ไผ่ตง ไผช่นิดน้ีนิยมปลูกมากทางภาคกลาง  มีมากท่ีสุดท่ีจงัหวดัปราจีนบุรี  ลกัษณะ
ของไผต่งจะเป็นไผท่ี่ล าตน้สูงใหญ่ไผต่งน้ียงัแยกประเภทออกไดอี้กหลายชนิด เช่น ไผต่งใหญ่  ไผ่
ตงกลาง  ไผต่งแอ่น  ไผต่งหนู  ไผต่งเขียว  และไผต่งด า  ประโยชน์ของไผต่งนั้นมีมากมาย ล าตน้
ใชใ้นการก่อสร้าง  เป็นอาหารท่ีแสนอร่อย  หน่อไมไ้ผต่งท่ีเราบริโภคอยูทุ่กวนัน้ีก็มาจากไผต่ง
นัน่เองเพราะรสชาติหวาน  กรอบ  อร่อย  ยากท่ีจะมีหน่อไมอ่ื้นๆมาเทียบได ้
        3. ไผ่เหลือง เป็นไผท่ี่ปลูกง่าย  โตเร็วในดินทุกชนิด  ล าตน้มีสีเหลืองแถบเขียวปะปนกนั   
ไผเ่หลืองน้ีเรียกกนัไปหลายช่ือเช่นไผง่าชา้ง  ไผบ่งด า  ไผจ่นัด า  ประโยชน์ของไผช่นิดน้ี โดยมาก
จะนิยมน าไปท าเฟอร์นิเจอร์  แจกนั  ท่ีเข่ียบุหร่ี และคนไทยก็นิยมปลูกไผช่นิดน้ีประดบัไวต้ามบา้น
เพราะล าตน้และใบจะสวยงามมาก 
        4. ไผ่เลีย้ง ไผช่นิดน้ีมีภาษาเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ "ไผค่ลาน"  พบมากท่ีสุดในภาค
กลาง  ล าตน้มีสีเขียวสด  ล าตน้เล็กเม่ือโตเตม็ท่ีจะมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2-3 ซม. 
เท่านั้น  ปลอ้งยาว 20-25 ซม. ไผเ่ล้ียงชอบข้ึนและเจริญเติบโตในดินร่วน อากาศร้อนช้ืน ส่วนใหญ่
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นิยมปลูกไผช่นิดน้ีเป็นไมป้ระดบัเสียมากกวา่ ประโยชน์ของไผช่นิดน้ี สามารถน าไปท าร้ัวบา้น 
ช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์  และคนัเบด็ท่ีนิยมใช ้ก็มาจากไผช่นิดน้ี 
        5. ไผ่รวก ไผช่นิดน้ีถือวา่เป็นไผเ่ศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย  จะพบมากบนพื้นท่ี
ราบสูงของภาคเหนือและภาคกลาง โดยเฉพาะในเขตกาญจนบุรี  ไผร่วกชอบอากาศร้อน ไม่มี
น ้า จะข้ึนหนาแน่นในลกัษณะเป็นพุม่เต้ีย ล าเล็กเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2-7 ซม. เท่านั้น  ประโยชน์ท่ี
ส าคญัของไผร่วก คือ ใชท้  าเยือ่กระดาษ  ร้ัวบา้น  วสัดุก่อสร้าง และท าไมปั้กเล้ียงหอยในทะเล 
ตลอดจนใชท้  าเคร่ืองมือประมงก็เป็นท่ีนิยมกนัมาก 
        6. ไผ่ป่ำ หรือไผ่หนำม ไผช่นิดน้ีมกัพบเป็นกอหนาแน่นตามชายน ้า หรือแหล่งน ้าต่างๆ 
ข้ึนมากในท่ีราบลุ่มทัว่ทุกภาคของประเทศไทยล าตน้มีขนาดใหญ่เน้ือหนาแขง็แรง  ประโยชน์ใชใ้น
การก่อสร้าง และท าเป็นพะองส าหรับชาวสวนผลไมท้ัว่ประเทศใช ้
        7. ไผ่ล ำมะลอก  เป็นไผท่ี่พบทัว่ทุกภาคของประเทศ  ยกเวน้ทางภาคใต ้ ลกัษณะการ
เติบโตของไผช่นิดน้ีจะข้ึนเป็นพุม่ใหญ่ ล าตน้สีเขียวแก่ เป็นมนั  เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 7-12 
ซม.  ส่วนมากมกัใชใ้นการก่อสร้าง เช่น ท านัง่ร้าน  เสาโป๊ะฝาบา้นและไมก้วาด 
        8. ไผ่ไร่ เป็นไผท่ี่มีขนาดเล็กท่ีสุดก็วา่ได ้ เพราะมีเส้นผา่ศูนยก์ลางของล า 0.5-2.5 ซม. 
เท่านั้น  ล าตน้มีสีเขียวแกมเทามีขนปกคลุมทัว่ล า ข้ึนเป็นกอหนาแน่นในทัว่ทุกภาคของประเทศ  
ประโยชน์คือการน าไผไ่ร่มาใชเ้ป็นดา้มไมก้วาดและน าหน่อไมม้าท าอาหาร 
        9.ไผ่ซำง หรือ ไผ่นวล  เป็นท่ีมีทุกภาค โตเร็ว ขยายพนัธ์ุง่าย ล าตน้สีเขียวอ่อน 
เส้นผา่ศูนยก์ลางของล าตน้ประมาณ 3 -12 ซม. ประโยชน์ส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากไผ ่คือน าไปตม้ท าเยือ่
กระดาษ และของใชใ้นครัวเรือน 
        10.ไผ่บง  เป็นไผท่ี่พบเห็นทุกภาคของประเทศไทย โดยมากจะพบไผช่นิดน้ีตามป่าดงดิบ
ใกลแ้ม่น ้า เป็นไผข่นาดใหญ่  เส้นผา่ศูนยก์ลางของล าตน้ประมาณ 6-18 ซม.  ความยาวของปลอ้ง
ประมาณ 30 ซม.  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากไผบ่งคือ การน ามาท าร้ัวบา้น  เส่ือร าแพน และงานจกัสาน
แทบทุกชนิด 
        11. ไผ่ข้ำวหลำม พบทุกภาคของไทย และพบมากทางภาคเหนือ และภาคตะวนัออก- 
เฉียงเหนือ ล าตน้ลกัษณะตรงสีเขียวดา้นๆ คลา้ยมีแป้งหรือข้ีผึ้งสีเทาหรือขาวปกคลุมคลุมคลา้ย
น ้าคา้งแขง็จบั สูง 8-12 เมตร มีเส้นผา่ศูนยก์ลางล าประมาณ 5-9 ซม. ขอ้ไม่หนาหรือพองใตข้อ้จะมี
ขนสีขาว เป็นไผท่ี่มีเน้ือบางหนาไม่ถึง 5 มม. ปลอ้งยาวประมาณ 30-50 ซม.ประโยชน์ใชท้  า
กระบอกขา้วหลาม เคร่ืองจกัสานต่างๆ 
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      12. ไผ่เฮียะ  ล าตน้เป็นไมไ้ผข่นาดยอ่ม ล าเรียว ปลอ้งตรง สูง 6-12 เมตร มีเส้นผา่- 
ศูนยก์ลาง 4-6 ซม. เม่ืออายยุงัอ่อนจะมีขนสีขาวปกคลุม พอล าแก่จะมีสีเขียวเขม้ ยาว 40-60 ซม. ขอ้
เห็นไดช้ดัเจนเน้ือล าบาง จึงใชใ้นการก่อสร้างชัว่คราว ท าเคร่ืองมือตกัปลาของชาวบา้น ท าสันฟาก 
สานท าฝา ปูพื้น ท าเพดาน หรือมุงหลงัคาแบบกระเบ้ืองก็ได ้แต่ไม่ค่อยทนทานถา้ไม่แช่น ้า เสียก่อน 
ใชท้  ากระดาษได ้
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ไผ่ทีน่ ำมำใช้ในกำรจักสำนทีม่อียู่ในท้องถิ่น 
 

ไผ่ข้ำวหลำม 
 

 
 

ท่ีมา : นงคราญ  พรหมเผา่ 
1. ช่ือ ไผข่า้วหลาม 
2. ช่ืออ่ืน ไผข่า้วหลาม (ทัว่ไป) ไมป้้าง (ภาคเหนือ) ขยุป้าง (เชียวใหม่) วา่นลอ (กะเหร่ียง-
แม่ฮ่องสอน) วา่พลอ้ง (กะเหร่ียง-กาญจนบุรี)  
3. ช่ือวทิยาศาสตร์ Cephalostachyum pergracile Munro  
4.วงศ ์GRAMINEAE 
5. ช่ือสามญั        - 
6. แหล่งท่ีพบ พบโดยทัว่ไปทุกภาคของไทย พบมากทางภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
7. ประเภทไม ้เป็นไมไ้ผข่นาดกลาง 
8. ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  
 ตน้ เป็นไมไ้ผข่นาดกลางทิ้งใบในตน้ฤดูแลง้ ล าตน้ลกัษณะตรงสีเขียวดา้นๆ คลา้ยมีแป้ง
หรือข้ีผึ้งสีเทาหรือขาวปกคลุมคลุมคลา้ยน ้าคา้งแขง็จบั สูง 8-12 เมตร มีเส้นผา่ศูนยก์ลางล า
ประมาณ 5-9 ซม. ขอ้ไม่หนาหรือพองใตข้อ้จะมีขนสีขาว เป็นไผท่ี่มีเน้ือบางหนาไม่ถึง 5 มม.  
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ปลอ้งยาวประมาณ 30-50 ซม. กาบหุม้ล าหลุดร่วงง่าย กาบดา้นนอกปกคลุมดว้ยขนสีด า
หรือน ้าตาลเหลืองเห็นไดช้ดั ครีบกาบหุม้ล าตน้รูป Falcate – oblong มีขนสีด าเหมือนกนั กระจงั
กาบหุม้ล าแคบมาก ขอบเรียบ ใบยอดกาบรูป Cordate – ovate ขา้งในมีขนแน่น 
 ใบ รูป Linear – lanceolate ถึง lanceolate โคนใบกลมหรือเป็นรูปล่ิม ยาว 15-30 ซม. 
กวา้ง 3-6 เส้น มีขนอ่อนดา้นล่าง เส้นลายใบและเส้นกลางใบเห็นชดั เส้นลายใบรองมี 7-13 เส้น 
ขอบใบเรียบสากคม ครีบใบเห็นไดช้ดัมากขอบมีขนสีจางๆ กระจงัใบแคบมากกา้นใบสั้น กาบหุม้
ใบไม่มีขนหรือเกือบไม่มีขน ขอบกาบหุม้ใบมีขนสีขาวๆ 
9. ส่วนท่ีใชบ้ริโภค หน่ออ่อน  
10. การขยายพนัธ์ุ          -  
11. สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม สภาพป่าดงดิบแลง้และป่าดงดิบช้ืน  
12. ฤดูกาลท่ีใชป้ระโยชน์ ฤดูฝน  
13. คุณค่าทางอาหาร ยงัไม่มีขอ้มูล  
14. การปรุงอาหาร           -  
15. ลกัษณะพิเศษ น าล าของไผข่า้วหลามอาย ุ6-10 เดือน ใชท้  าขา้วหลามไดอ้ยา่งดี เผาง่าย ปอกง่าย 
เพราะเปลือกบางอ่อนและมีเยือ่หุม้บางๆ หลุดติดออกมากบัขา้วหลามดว้ย  
16. ประโยชน์ การใชป้ระโยชน์ทางดา้นเน้ือไม ้ล าอายปุระมาณ 6-10 เดือนใชท้  ากระบอกขา้วหลาม 
เคร่ืองจกัสานต่าง ๆ การใชป้ระโยชน์ทางดา้นนิเวศน์ และการใชป้ระโยชน์ทางดา้นภูมิสถาปัตย ์ 
ล าแก่ ใชใ้นการสร้างบา้นเรือน โดยมากใชท้  ากลอนหลงัคา สานเป็นฝาหรือเพดาน เป็นเส่ือแทน
พรมปูบา้น 
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ไผ่เฮียะ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : นงคราญ  พรหมเผา่ 
1. ช่ือ ไผเ่ฮียะ  
2. ช่ืออ่ืน ไมเ้ฮียะ  
3. ช่ือวทิยาศาสตร์ Cephalostachyum virgatum Kurz หรือ Melocanna virgata Munro  
4. วงศ ์GRAMINEAE  
5. ช่ือสามญั         -  
6. แหล่งท่ีพบ พบทุกภาคของประเทศไทย  
7. ประเภทไม ้ไมไ้ผ ่ 
8. ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  

ตน้ เป็นไมไ้ผข่นาดยอ่ม ล าเรียว ปลอ้ง ตรง สูง 6-12 เมตร มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 4-6 ซม. เม่ือ
อายยุงัอ่อนจะมีขนสีขาวปกคลุม พอล าแก่จะมีสีเขียวเขม้ ยาว 40-60 ซม. ขอ้เห็นไดช้ดัเจนเน้ือล า
บาง 

ใบ รูปแกมถึงรูปใบหอก  ถึงรูปขอบขนาน ยาว 15-30 ซม. สีจางและมีขนอ่อนบางๆ เส้น
กลางใบสีจาง กวา้ง เส้นลายใบมีประมาณ 8-10 คู่ กา้นใบสั้น ครีบใบเล็ก มีหนามเล็กๆ กระจงัใบ
แคบ มีขนเป็นเส้นยาวๆ กาบใบดา้นนอกไม่มีขน 
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กาบหุม้ล า ขา้งนอกจะมีขนสีทองคลุมหนาแน่น ครีบของกาบแคบ ตามขอบมีเส้นๆ ใบ
ยอดกาบมกัจะ งอเขา้ โคนหยกัเป็นใบโพธ์ิกวา้งๆ ปลายเรียวแหลม ปลายไม่มีขน ขา้งในมีขน 
9. ส่วนท่ีใชบ้ริโภค หน่ออ่อน  
10. การขยายพนัธ์ุ เหงา้ ปักช าล า เมล็ด  
11. สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม พบมากในป่าดงดิบหรือป่าเบญจพรรณผสมป่าสักข้ึนอยูต่ามริมห้วย
และในป่า  
12. ฤดูกาลท่ีใชป้ระโยชน์ ฤดูฝน  
13. คุณค่าทางอาหาร ยงัไม่มีขอ้มูล  
14. การปรุงอาหาร หน่อ เผาหรือตม้ กินไดแ้ต่มีรสข่ืนเล็กนอ้ย  
15. ลกัษณะพิเศษ ล าไผมี่ผวิบางจึงใชใ้นการก่อสร้างชัว่คราว ท าเคร่ืองมือตกัปลาของชาวบา้น ท า
สัน ฟาก สานท าฝา ปูพื้น ท าเพดาน หรือมุงหลงัคาแบบกระเบ้ืองก็ได ้แต่ไม่ค่อยทนทานถา้ไม่แช่น ้า 
เสียก่อน ใชท้  ากระดาษได ้ 
16. ขอ้ควรระวงั         -  
17. เอกสารอา้งอิง   คณะอนุกรรมการประสานงานวิจยัและพฒันาทรัพยากรป่าไมแ้ละไมโ้ตเร็ว
อเนกประสงค.์ 2540. ไมอ้เนกประสงค ์กินได ้486 หนา้.  
เตม็ สมิตินนัทน์. 2523. ช่ือพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย (ช่ือพฤกษศาสตร์-ช่ือพื้นเมือง). กรมป่าไม ้
379 หนา้.  
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ไผ่บง 
 

 
 

ท่ีมา: นงคราญ  พรหมเผา่ 

 
1. ช่ือ ไผบ่ง 
2. ช่ืออ่ืน      -  
3. ช่ือวทิยำศำสตร์ Bambusa nutans Wall. Ex Munro  
4. วงศ์ GRAMINEAE  
5. ช่ือสำมัญ         -  
6. แหล่งทีพ่บ ภาคเหนือ ภาคกลาง  
7. ประเภทไม้ ไมย้นืตน้ 

 8. ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์  
ต้น ไผข่นาดกลาง ล าตน้มีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 5-8 ซม. สูงประมาณ 6-10 เมตร ข้ึนเป็นกอ
แน่น ผวิของล าไม่เรียบ และจะเห็นลกัษณะคลา้ยขนสีนวลหรือสีเทา บางคร้ังมีผงคลา้ยแป้งติด
อยูท่ี่ล  า โดยเฉพาะตรงส่วนของโคนล า จึงท าใหล้ าสีเขียวเขม้อมเทา  

9. ส่วนทีใ่ช้บริโภค หน่ออ่อน  
10. กำรขยำยพันธ์ุ เหงา้ ปักช าล า เมล็ด  
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11. สภำพแวดล้อมทีเ่หมำะสม พบข้ึนในป่าเบญจพรรณ มกัข้ึนในท่ีมีความช้ืนสูงและดินอุดม
สมบูรณ์  
12. ฤดูกำลทีใ่ช้ประโยชน์ ฤดูฝน  
13. คุณค่ำทำงอำหำร ยงัไม่มีขอ้มูล  
14. กำรปรุงอำหำร หน่ออ่อน น าไปปรุงอาหาร เช่น แกงเปรอะ แกงส้ม ตม้จืด ผดั  
15. ลกัษณะพเิศษ -  
16. ข้อควรระวงั -  
17. เอกสำรอ้ำงองิ  กลุ่มวนวฒันวจิยั กรมป่าไม ้ส านกัวชิาการป่าไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
2536. 35 หนา้.  
เตม็ สมิตินนัทน์. 2523. ช่ือพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย (ช่ือพฤกษศาสตร์-ช่ือพื้นเมือง). กรมป่าไม ้
379 หนา้.  
รุ่งนภา พฒันวบูิย ์และคณะ. กลุ่มงานวจิยัไผ-่หวาย กรมป่าไม.้ 2540. ไมไ้ผ.่ 44 หนา้.  
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   ประโยชน์หลกัๆทีพ่บจำกกำรใช้ไม่ไผ่ 
 
 1. การน าไปท าโครงสร้างชัว่คราว  เน่ืองจากมีความแขง็แรงก่อสร้างไดไ้วและราคา
ถูก  เช่นนัง่ร้านการท าการก่อสร้าง  ส่วนประกอบร้านคา้ขายของ  ซ่ึงไมไ้ผท่ี่ท าไดก้็คือไผสี่สุก  
ไผป่่า  ไผด่ า  ไผล่ ามะลอก 
 2. การน าไปท าโครงสร้างท่ีสามารถรับน ้าหนกัไดดี้ เช่นโครงหลงัคา เสา คาน  ส าหรับ
อาคารไม ้ท่ีใชโ้ครงสร้างเบา  แต่มีความสามรถในการรับแรงมากกวา่โครงสร้างชัว่คราว ไมไ้ผท่ี่
สามารถท าไดก้็คือไผเ่ฮียะ  ไผสี่สุก ไผป่่า 
 3.การน าไปท าเคร่ืองจกัสานและเยือ่กระดาษ  รวมถึงส่วนประกอบของอาคารอ่ืนๆท่ีไม่
ตอ้งการความแขง็แรงและการรับแรง ซ่ึงไดแ้ก่ไผร่วก กบัไผด่ า 
 ส่วนไผอ่ื่นๆอีกมากมาย ก็อาจใชป้ระโยชน์ไดค้ลา้ยๆกบัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ รวมถึงจงัหวดั
พิษณุโลกเองก็มีหา้งนา และร้านคา้  ท่ีท  าจากไมไ้ผ ่แหล่งท่ีพบท่ีพิษณุโลกคือ อ าเภอวงัทอง  
ชาติตระการ  นครไทย บางกระทุ่ม  และเนินมะปราง 
คุณประโยชน์ของไม้ไผ่ 

 แทบไม่น่าเช่ือวา่ไมไ้ผล่  าเล็กๆท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดีนั้นประโยชน์ใชส้อยของมนัจะ
เอนกอนนัต ์   มากมายมหาศาลอยา่งท่ีคนหลายคนคาดไม่ถึง ซ่ึงเม่ือแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ และแยก
ออกเป็นประเภทๆแลว้  มนุษยเ์ราสามารถใชไ้มไ้ผม่าท าเป็นประโยชน์ไดด้งัน้ี 

              1.  ดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติ 
                  -  ป้องกนัการพงัทลายของดินตามริมฝ่ัง 
               -  ช่วยเป็นแนวป้องกนัลมพาย ุ
               -  ชะลอความเร็วของกระแสน ้าป่า เม่ือฤดูน ้าหลาก  กนัภาวะน ้าท่วมฉบัพลนั 
                -  ใหค้วามร่มร่ืน 
                  -  ใชป้ระดบัสวน จดัแต่งเป็นมุมพกัผอ่นหยอ่นใจในบา้นเรือน 
              2. ประโยชน์จากลกัษณะทางฟิสิกส์ 
                  จากความแขง็แรง ความเหนียว การยดืหด ความโคง้งอ และการสปริงตวั ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะประจ าตวัของไมไ้ผ ่เราสามารถน ามนัมาใชเ้ป็นวสัดุเสริมในงานคอนกรีต และเป็นส่วน
ต่างๆของการสร้างท่ีอยูอ่าศยัแบบประหยดัไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
              3.  ประโยชน์จากลกัษณะทางเคมีของไมไ้ผ ่
                - เน้ือไผใ่ชบ้ดเป็นเยือ่กระดาษ 
                - เส้นไยใชท้  าไหมเทียม 
                - เน้ือไผบ่างชนิดสามารถสกดัท ายารักษาโรคได ้
                - ใชใ้นงานอุตสาหกรรมนานาชนิด 
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        4.  การใชไ้มไ้ผใ่นผลิตภณัฑ์หตัถกรรม และอุตสาหกรรม  แบ่งออกไดเ้ป็น 
                   4.1. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสานจากเส้นตอก ไดแ้ก่ กระจาด  กระบุง  กระดง้  กระเชา้ผลไม ้
ตะกร้าจ่ายตลาด  ชะลอม  ตะกร้าใส่ขยะ  กระเป๋าถือสตรี  เข่งใส่ขยะ  เคร่ืองมือจบัสัตวน์ ้า เช่น ขอ้ง
ใส่ปลา  ลอบ  ไซ ฯลฯ 
                   4.2 ผลิตภณัฑจ์ากล าตน้และก่ิงของไมไ้ผ ่ไดแ้ก่  เกา้อ้ี โตะ๊ ชั้นวางหนงัสือ  ราวตากผา้  
คนัเบด็  ดา้มไมก้วาด ไมเ้ทา้   โครงสร้างบา้นส่วนต่างๆ ท าแคร่  นัง่ร้านก่อสร้าง  ท่อส่งน ้ารางน ้า 
                   4.3 ผลิตภณัฑจ์ากเน้ือไมไ้ผ ่ไดแ้ก่ ถาดใส่ขนม ทพัพีไม ้ ตะเกียบ  ไมเ้สียบาหาร   
ไมพ้าย  กรอบรูป  ไมก้า้นธูป   ไมเ้กาหลงั  เคร่ืองดนตรีพื้นบา้น  ไมบ้รรทดั   
                   4.4 ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากไผซี่ก ไดแ้ก่  โครงโคมกระดาษ  โครงพดั  โครงร่ม  ลูกระนาด   
คนัธนู  พื้นมา้นัง่  แผงตากปลา  สุ่มปลา  สุ่มไก่ 
 
กำรขยำยพันธ์ุของไผ่ 
            ธรรมชาติของไผทุ่กชนิด ผดิแผกแตกต่างจากพนัธ์ุไมอ่ื้นๆเพราะสามารถขยายพนัธ์ุได ้2 
แบบ คือทั้งแบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศการขยายพนัธ์ุแบบใชเ้พศ ส่วนมากเกษตรกรจะใชเ้มล็ด
ในการเพาะปลูก  แต่มีขอ้เสียท่ีควรระวงัคือเมล็ดส่วนใหญ่ของไผต่งจะไม่สมบูรณ์ เน่ืองจาก
ความช้ืนและเช้ือรา  ท าใหส้ถิติการงอกนั้นต ่าและเม่ือเพาะพนัธ์ุดว้ยวธีิน้ี  จะท าใหช่้วงของการออก
ดอกไม่แน่นอนตามไปดว้ย ชาวสวนไผจึ่งหนัมาขยายพนัธ์ุดว้ยวธีิอ่ืนแทน เช่นการใชก่ิ้งแขนง  ล า
หรือเหงา้ ซ่ึงสะดวก รวดเร็ว และไดผ้ลดีเป็นท่ีน่าพอใจ  เกษตรกรบางคนจึงหนัมายดึอาชีพการปัก
ช าก่ิงแขนงขายเป็นรายไดพ้ิเศษนอกเหนือจากการขายล า และขายหน่อเพิ่มเติมดว้ยโดยสรุปการ
ขยายพนัธ์ุนั้นมีอยูด่ว้ยกนั  4  วธีิคือ 
    1.  การใชเ้มล็ด 
              วธีิน้ียุง่ยาก เสียเวลา และไม่ใหผ้ลดีดงัท่ีกล่าวมาแลว้  อีกอยา่งหน่ึงคือ ช่วงระยะเวลาการ
ออกดอกของไผต่งไม่แน่นอนเสมอไป  บางคร้ังอาจกินเวลานานถึง 30-40 ปีจึงจะออกดอกสักคร้ัง
หน่ึง  เราตอ้งน าเมล็ดจากดอกไปเพาะช าเสียก่อน  จึงจะน าไปปลูกในปีต่อไปได ้
        2.  การใชเ้หงา้ 
              วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีไดผ้ลดีกบัไผทุ่กชนิด  วธีิการเลือกล าท่ีจะเป็นแม่พนัธ์ุ ซ่ึงมีอายุระหวา่ง 1-2 
ปี ตดัยอดออก จนเหลือความสูงเพียง 1 เมตร ต่อจากนั้นก็ขดุดินลึกลงไปจนถึงเหงา้กบัตอ แลว้
น าไปปลูกในหลุมท่ีเตรียมไวท้นัที ส่วนหน่อเจ่า ท่ีติดข้ึนมาพร้อมกบัล าแม่ก็สามารถแยกไปปลูกได้
เช่นกนัการขยายพนัธ์ุวธีิน้ีจะไดห้น่อท่ีแขง็แรง และโตเร็วทนทาน  แต่มีขอ้เสียคืออาจส้ินเปลือง
เวลาและเสียค่าใชจ่้ายมาก 
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 3.  การใชล้ า 
            การขยายพนัธ์ุท่ีง่ายแต่ตอ้งรู้จกัคดัเลือกล า คือไม่แก่เกินไป ล าควรมีอายรุะหวา่ง 1-2 ปี 
จะเป็นการดีท่ีสุดเลือกตดัแต่ละล าใหมี้ความยาว 2 ขอ้ ต่อจากนั้นจึงน าไปปักช าไวใ้นท่ีท่ีตอ้งการ
ปลูกไดเ้ลย  ตน้อ่อนจะแทงยอดออกมาตามขอ้ท่ีฝังลงในดิน 
          4.  การใชก่ิ้งแขนง 
               ก่ิงแขนงคือก่ิงท่ีแตกออกมาจากบริเวณตา ท่ีขอ้ของล าตน้  การขยายพนัธ์ุวธีิน้ี  นิยมกนั
มากท่ีสุดเพราะสะดวกรวดเร็วประหยดัค่าใชจ่้าย  การเลือกก่ิงนั้นควรเลือกก่ิงท่ีมีขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1-1.5 น้ิว จึงจะไดผ้ลดี ตดัปลายก่ิงออกใหเ้หลือก่ิงท่ีปักช ายาวประมาณ 
100 ซม. ปักช าลงไปในแปลงท่ีเตรียมไว ้ หลงัจากกลบดินแลว้ใชเ้ทา้เหยยีบใหแ้น่นรดน ้าใหชุ่้ม  ท า
หลงัคาเพื่อกนัแดด ใชเ้วลาอีกประมาณ 6 เดือน ก็ยา้ยลงปลูกในหลุมท่ีเตรียมไวไ้ด ้ฤดูกาลท่ี
เหมาะสมในการปลูกไผคื่อฤดูฝน  ประมาณเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  เน่ืองจากฝนตกชุก  ดินจะมี
ความชุ่มช้ืนสม ่าเสมอท าให้รากและล าตน้ของไผต่ั้งตวัไดเ้ร็ว  ไม่แหง้ตาย ทั้งยงัประหยดัแรงงาน
และประหยดัน ้าไดด้ว้ย 

อำหำรจำกไผ่ 
           ก่อนอ่ืนเรามารู้จกักบัหน่อไมใ้นแง่ของคุณค่าทางอาหารจากการวเิคราะห์ของกอง
โภชนาการ  กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  พบวา่หน่อไมโ้ดยเฉพาะไผต่งมีคุณค่าทาง
โภชนาการท่ีน่าสนใจคือ แคลเซียม 49 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 55 มิลลิกรัม เหล็ก 0.3 มิลลิกรัม 
โดยทัว่ไปเราบริโภคไผต่งในรูปของอาหารประเภทผกั  ดงันั้นเพื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็นคุณค่าทาง
สารอาหารท่ีเด่นชดัจึงขอเปรียบเทียบกบัผกัท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดี คือ กะหล ่าปลีและกะหล ่า
ดอก 

ส่วนประกอบธาตุอาหาร ไผต่ง กะหล ่าปลี กะหล ่าดอก 

ไขมนั(กรัม) 
โปรตีน(กรัม) 

คาร์โบไฮเดรท(กรัม) 
แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส 

เหล็ก 
วติามินเอ 
วติามินบี 2 
ไนอาซีน 
ไธอามีน 

0.20 
2.3 
3.5 

94.00 
55.00 
0.30 

2.000 
0.06 
0.80 
0.06 

0.20 
1.70 
5.30 

64.00 
26.00 
0.70 

75.00 
0.05 
0.30 
0.05 

0.30 
1.80 
3.50 

187.00 
33.00 
4.40 

63.00 
0.13 
1.00 
0.07 
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 อาหารจากหน่อไม ้ เราสามารถท าอาหารไดห้ลายอยา่งจากหน่อไมส้ด  หน่อไมต้ม้สุกแลว้ 
หรือหน่อไมด้อง 
               1.  แกงหน่อไมส้ด 
               2. ตม้จืดหน่อไม ้
               3. หน่อไมต้ม้จ้ิมน ้าพริกกะปิ 
               4. ย  าหน่อไมใ้ส่น ้าปู (อาหารพื้นบา้นของภาคเหนือ) 
               5. ซุปหน่อไม ้(อาหารพื้นบา้นของภาคอิสาน) 
               6. หน่อไมผ้ดัใส่วุน้เส้น 
               7. หน่อไมย้ดัไส้ 
               8. หน่อไมด้องแกงกะทิ 
               9. แกงหน่อไมด้อง 
               10.ผดัหน่อไมด้อง 
        หน่อไมส้ามารถน ามาแปรรูปไดห้ลายอยา่ง เช่น หน่อไมแ้หง้  หน่อไมด้อง และหน่อไม้
ป๊ิบ  ท่ีเราสามารถเก็บไวบ้ริโภคไดต้ลอดปี  จงัหวดัปราจีนบุรีมีการปลูกไผต่งมากท่ีสุดในประเทศ
ไทย  ปราจีนบุรีกบัหน่อไม่ไผต่ง มีช่ือเสียงเคียงคู่กนัมานานนบัร้อยปี  กล่าวกนัวา่หน่อไมท่ี้น่ีอร่อย
ท่ีสุดในประเทศไทยเลยทีเดียว  และเน้ือไมไ้ผต่งก็ไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในการแปรรูปเป็นวตัถุ
หตัถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ 
 
วตัถุดิบในกำรจักสำนไม้ไผ่  
 วตัถุดิบในการจกัสานคือ ไมไ้ผมี่หลายชนิดเช่น ไผสี่สุก ล าตน้ใหญ่ปลอ้งยาวตรง นิยมใช้
ท าเคร่ืองจกัสานแพร่หลายทุกภาคของประเทศไทย ไมไ้ผข่า้วหลาม ไมไ้ผซ่าง ไมไ้ผบ่งหรือไผต่ง มี
ขนาดใหญ่ ล าตน้ตรง ไม่มีหนาม มีมากในภาคเหนือ ไมไ้ผห่ก ไผเ่ฮียะ ไผร่วกไผเ่ล้ียง ไผไ่ร่ ไผป่าว 
ไผร่วกด า สามารถน ามาท าเคร่ืองจกัสานไดห้ลากหลาย 
 การแปรรูปไมไ้ผ ่ตอ้งน าไมไ้ผต่ดัมาทั้งล าแลว้ตดัเป็นท่อนตามความยาวท่ีตอ้งการดว้ยมีด
อีโต ้ผา่เป็นซีกๆใหมี้ขนาดกวา้งตามขนาดของตอก ใชมี้ดจกัตอกเป็นเส้นบางๆ แลว้เหลาใหเ้รียบ 
ตอกมีหลายชนิด เช่นตอกกลม  ตอกซงั ตอกป้ืน ตอกผวิ ตอกสะพาย ตอกสาน ตอกตะแคง  
ตอกไพล  มีลกัษณะตามการใชง้าน 
 ตอกซัง ตอกท่ีไม่มีผวิไม ้ตดัตามเส้ียนไมเ้อาผวิออกไปแลว้ชั้นหน่ึง ตอกชนิดน้ีใชง้านได้
ไม่ดีนกัไม่ทนเท่าตอกผวิหรือตอกท่ีมีผวิไม ้
 ตอกป้ืน ตอกท่ีจกัเป็นเส้นแบนยาว อาจมีผวิไมติ้ดอยูห่รือไม่มีผวิ  
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 ตอกผิว ตอกท่ีจกัเป็นเส้นแบนยาว มกัเป็นตอกป้ืนท่ีจกัตามเส้ียนไมใ้ห้ผิวไมอ้ยูด่า้นหน่ึง 
ตอกท่ีมีผิวไม้จะมีความคงทนกว่าตอกซัง ตอกผิวใช้สานภาชนะเคร่ืองใช้ท่ีมีความคงทน เช่น 
กระบุง ตะกร้า หรือใชส้านเคร่ืองดกัสัตวน์ ้าท่ีตอ้งแช่น ้านานๆ  
 ตอกตะแคง ตอกท่ีจกัตามความหนาของไมไ้ผ่ ผิวไมไ้ผ่ อยูด่า้นสันตอก ใช้สานส่วนท่ีมี
ความโคง้หรือเวา้ 
 ตอกไพล ตอกท่ีใช้สานส่วนท่ีใกลก้บัขอบปากของภาชนะเป็นตอกกลมหรือตอกป้ืน มกั
เป็นตอกเส้นเล็กๆ เพื่อใหส้านโคง้หรือคอดตามรูปภาชนะไดส้ะดวก 
 ตอกสะพำย ตอกส าหรับฟ่ันเป็นสายสะพายร้อยจมูกววั ควาย เป็นตอกเล็กแบนเน้ืออ่อน 
จกัจากไมไ้ผสี่สุกหรือไมซ้างปลอ้งยาว การจกัมกัลอกตามเส้ียนให้เป็นเส้นบางๆ แลว้ฟ่ันเป็นเส้น
ขนาดเท่าหลอดกาแฟ ยาวพอท่ีจะร้อยจมูกววั ควาย ออ้มไปผกูทบกนัดา้นหลงัเขา 
 ตอกสำน ตอกแบนหรือตอกป้ืนท่ีใชส้านภาชนะเคร่ืองใชต่้างๆ มกัใชต้อกป้ืนมากกวา่ตอก
ชนิดอ่ืน มีขนาดแตกแต่งกนัไปตามประเภทของส่ิงท่ีสาน 
 ตอกเหล่าน้ีใชส้านส่วนต่างๆของเคร่ืองจกัสานตามความเหมาะสมเช่นตอกป้ืนใชส้านส่วน
กน้ของภาชนะท่ีตอ้งการให้มีความคงทน ตอกไพลใช้สานส่วนปากหรือส่วนโคง้ของภาชนะเป็น
ตน้ 

ช่างจกัสานในอดีตมีขอ้สังเกตท่ีเป็นความรู้พื้นๆท่ีมีความส าคญั ไวด้งัน้ี  วิธีเจียนไม ้ เม่ือ
ตดัไมเ้ป็นท่อนแลว้ ข้ึนอยูก่บัการใชส้อย ก่อนท่ีจะผา่ไมต้อ้งเจียนปากกระบอกโดนรอบทั้งสองขา้ง
ให้เรียบ การเจียนตอ้งให้มีดตั้งฉากกบัไม ้ เม่ือเจียนปากกระบอกเรียบร้อยแลว้จึงลงมือผา่ ถา้หาก
ไมย้าวมากกวา่ 3 ปลอ้งข้ึนไปตอ้งผา่ทแยงให้เฉียดตาไมท้ั้งสองขา้ง ตอ้งผา่ให้เป็นซีกแยกออกจาก
กนั ตอ้งผา่จากปลายมาหาโคนเพราะเน้ือไมข้า้งในโคนแน่นกวา่และเหนียวกวา่ปลายจึงผา่ยาก การ
ผา่ไมไ้ผต่อ้งผา่เป็น 2 ซีกก่อนแลว้ผา่ซอยเป็นช้ินเล็กๆใหมี้ขนาดตามท่ีตอ้งการจะจกัเป็นเส้นตอก 
ก่อนจกัตอก ตอ้งแต่งไมผ้่าเป็นซีกเล็กๆ ให้เรียบร้อยเสียก่อนคือ ตอ้งเลาะเอาขอ้และเหลาขอบให้
เรียบและมีขนาดเสมอกนัหากเป็นตอกป้ืนตอ้งผา่เอาข้ีไมอ้อกบา้ง เหลาไมใ้หเ้สมอกนัทั้งอนัแลว้จึง
ลงมือจกัตอก  
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ตัวอย่ำงผลติภัณฑ์ทีท่ ำจำกไม้ไผ่ จ ำแนกตำมชนิดของเคร่ืองจักสำน 
 

1. เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
                    
                
  
 
 
 
                          กระดง้                 กระต๊ิบขา้วเหนียว  
 
2. เคร่ืองมือจบัสัตวน์ ้า 
  
 
        
 
 
 
 
                 สุ่มจบัปลา     ขอ้งใส่ปลา 
 
3. เคร่ืองมือเคร่ืองใชง้านกสิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
                 หมวกสานจากไมไ้ผ ่   กระบุงใชเ้ก็บขา้วหรือพนัธ์ุพืช 
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4. ของใชเ้บด็เตล็ด 
 

 
 
 พดัสาน            โคมไฟตั้งโตะ๊ 
 
 

ท่ีมา : นงคราญ  พรหมเผา่ 
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เคร่ืองมือส ำหรับใช้ในกำรจักสำนไม้ไผ่ทัว่ไป 

 
  1. มีดโต้   มีดท่ีใชใ้นการจกัสาน ถา้เป็นมีดท่ีใชใ้น
การตดัไมจ้ะเป็นมีดขนาดใหญ่มีสันหนา 1/2 – 1 ซม. 
ยาวประมาณ 4๐ ซม. หรือกวา่น้ีก็ไม่มากนกั เรียกกนั
โดยทัว่ไปวา่ มีดโต ้

 
 
 
 

2. มีดจักตอก เป็นมีดท่ีใชส้ าหรับจกัตอก มีรูปทรง   
  เรียวแหลม ขนาดเหมาะมือ คมบาง ชาวบา้นนิยม  
  พกเป็นมีดประจ าตวัดว้ย 

 
 
 

        3. คีมไม้ มีลกัษณะคลา้ยคีมทัว่ๆไป มีขนาดใหญ่ท า 
        ดว้ยไมเ้น้ือแขง็ มีวงแหวนหุม้ดว้ยผา้ ใชส้ าหรับคีบ 
        ปากขอบของงานจกัสานใหอ้ยูแ่น่นขณะท่ีท าการมดั 
        ขอบและมีวงแหวนท าหนา้ท่ีล็อกคีมไวใ้หแ้น่น  

 
 
 

ท่ีมา : http://yinchemeng.blogspot.com/2012/01/2.html 
 

   4. เหลก็มำด มีสองชนิด เหล็กมาดปลายแหลม และ 
      เหล็กมาดปลายแบน เหล็กมาดปลายแหลม ใชเ้จาะ 
     ร้อยหวาย  ส่วนปลายแบนใชเ้จาะร้อยตอก   รูร้อย  
    หวาย ท าดว้ยเหล็กเจาะเป็นรูตามขนาดท่ีตอ้งการ  
    ตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่ใชส้ าหรับน าหวายร้อยเพื่อลบคม 
    หวายและท าใหทุ้กเส้นมีท่ีขนาดเท่ากนั 

http://yinchemeng.blogspot.com/2012/01/2.html
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5. เล่ือย ใชก้ารการตดัล าไผ ่และหวายออกเป็น 
                                                                           ท่อนๆ เพื่อ ท าการจกั หรือเพื่อท าช้ินส่วนของงาน 
   เล่ือยท่ีน ามาใชต้อ้งมีฟันเล่ือยละเอียดเพื่อไม่ใหไ้ม ้
                                                                           ไผแ่ละหวายฉีกขาดเช่น เล่ือยลนัดา เล่ือยรอ 
 
       
    
                    
  รูป เล่ือยรอปากไม ้
ท่ีมา : http://www.snr.ac.th/Main/elearning/viroj/h-5.htm 
 

    6. เลยีด เป็นเคร่ืองมือใชล้บความคมและท าให้ 
     เส้นตอกไมไ้ผแ่ละหวาย ยา่นลิเภา และใบลาน 
     มีขนาดเท่าๆก่อน น ามาสาน 

 
 
 
 
ท่ีมา : http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=23348.0 
 
          7. ค้อน ใชใ้นการประกอบงานจกัสาน  ถอนตะปู  
 
 
 
 
ท่ีมา : http://www.solo.co.th/productDetail.asp?id=126 
 
 
 
 
 
 

http://www.snr.ac.th/Main/elearning/viroj/h-5.htm
http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=23348.0
http://www.solo.co.th/productDetail.asp?id=126
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                       8. คีมต่ำงๆ เช่น คีมปากนกแกว้ คีมปลายแหลม  

คีมปากจระเข ้ใชส้ าหรับคีมช้ินส่วนของงาน ท้ึง  
 ถอนตะปูหรือจบัช้ินส่วน 

 
 
 
ท่ีมา : http://www.google.co.th  
 

9. วสัดุตกแต่งช้ินงำน ไดแ้ก่ เชลแล็ก แล็กเกอร์ ใช ้
ส าหรับเคลือบเงาของช้ินงานท าใหม้นัเงา สีสัน 
สวยงามและกนัเช้ือรา 

 
 
 
ท่ีมา : นงคราญ พรหมเผา่ 

10. กรรไกร ใชส้ าหรับตดัเส้นตอก ท่ีใช ้ส าหรับสาน 
เป็นอุปกรณ์ส าหรับตดั กรรไกร มี 2 ชนิด คือ  
กรรไกรปลายมน และกรรไกรปลายแหลม เลือกใช ้
ตามลกัษณะของงาน งานตดัเส้นนิยมใชก้รรไกร 
ปลายมน หลงัใชเ้สร็จแลว้ เก็บใส่ซองของกรรไกร  
วางในกล่องใหเ้รียบร้อย 

 
ท่ีมา : นงคราญ พรหมเผา่ 
 

11. มีดคัทเตอร์ เป็นอุปกรณ์ส าหรับตดัเส้นตอกไม ้
ไผ ่ท่ีไม่หนามาก เวลาใชค้วรระมดัระวงั เม่ือใชเ้สร็จ 
แลว้ควรเล่ือนใบมีดเก็บทุกคร้ัง และเก็บใส่กล่องให ้
เรียบร้อย 

 
 
ท่ีมา : นงคราญ พรหมเผา่ 

http://www.google.co.th/
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วสัดุอปุกรณ์กำรย้อมสีตอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: นงคราญ  พรหมเผา่ 
        

 1. ตอกอ่อน 
     2. สียอ้มกก 
       3. เกลือเมด็ 
    4.ภาชนะส าหรับตม้สี เช่น หมอ้ 
    5. กระดาษหนงัสือพิมพ/์ถาด 
    6. ไม/้คีมดา้มยาวใชย้อ้มสี 
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ขั้นตอนกำรย้อมสีตอก 
 

1. เลือกขนาดของตอกใหมี้ขนาดเท่าๆกนัเพื่อความสวยงามของช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. น าสียอ้มกก ผสมกบัน ้าเปล่าปริมาณสีตามความตอ้งการวา่ตอ้งการสีเขม้มากนอ้ยเท่าใด 
ประมาณ 1 ชอ้นชา ใส่เกลือเมด็ ประมาณ ½ ถว้ยตวง ใส่ลงไปเพื่อท าใหสี้ติดทนนานและสีสวย 
ตอกท่ียอ้มตม้ในน ้าเดือดประมาณ 10 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ท่ีมา: นงคราญ  พรหมเผา่ 
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3. เม่ือไดต้อกท่ีมีสียอ้มตามตอ้งการแลว้ น าข้ึนจากภาชนะ วางตากกบัหนงัสือพิมพแ์ลว้น าไป
ตากแดด ประมาณ 30 นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ตวัอยา่งตอกท่ียอ้มสีพร้อมน าไปใชง้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: นงคราญ  พรหมเผา่ 
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แบบฝึกหัด 
เล่มที ่1 เร่ือง สืบสำนภูมปัิญญำ จักสำนไม้ไผ่   

 
ช่ือ.....................................................นำมสกุล....................................ช้ัน.......................เลขที.่........... 

 
ค ำช้ีแจง    
 นกัเรียนตอบค าถามความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบังานประดิษฐ ์ ประโยชน์ของงาน
ประดิษฐ ์และการออกแบบส่ิงประดิษฐใ์หเ้ขา้ใจ 
 
1. จงอธิบายความหมายของ เคร่ืองจกัสาน หมายถึงอะไร (1 คะแนน) 

ตอบ....................................................................................................................................... 
 

2. จงอธิบายประเภทของเคร่ืองจกัสาน มีก่ีประเภทอะไรบา้ง (3 คะแนน) 
ตอบ....................................................................................................................................... 

 
3.จงยกตวัอยา่งไมไ้ผแ่ต่ละชนิดท่ีนกัเรียนรู้จกัและน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั อยา่งนอ้ย 5 ตวัอยา่ง 
(1 คะแนน ) 
ตอบ....................................................................................................................................... 

  
4.จงยกตวัอยา่งช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไมไ้ผ ่อยา่งนอ้ย 10 ชนิด (1 คะแนน) 
ตอบ....................................................................................................................................... 

 
5.จงบอกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจกัสานไมไ้ผ ่อยา่งนอ้ย 10 ชนิด (1 คะแนน) 
ตอบ....................................................................................................................................... 
 

6. จงอธิบายขั้นตอนการยอ้มสีตอกตามขั้นตอนใหถู้กตอ้ง (3 คะแนน) 
ตอบ....................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลงัเรียน 
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ีวชิำ กำรงำนอำชีพ 1 ( ง 21101 ) 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่1    เล่มที ่1 เร่ือง สืบสำนภูมปัิญญำจักสำนไม้ไผ่ 

************************************************************ 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย X ทบัลงในกระดาษค าตอบ  ก ข ค และ ง ท่ีเห็นวา่ถูกท่ีสุดเพียง
ขอ้เดียว  
  
1.  การประดิษฐข์องใชมุ้่งเนน้ขอ้ใดเป็นส าคญั 
             ก. สวยงาม 
           ข. ประโยชน์ใชส้อย 
             ค. รูปแบบแปลกใหม่ 
             ง. สามารถน าไปวางจ าหน่ายได ้
2.  การเรียนรู้การจกัสานในอดีตส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ในขอ้ใด  
   ก. โดยถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ 
  ข. โรงเรียนเปิดสอนการจกัสาน       
  ค. เรียนโดยมีวทิยากรมาใหค้วามรู้ 
  ง. ผูน้  าชุมชนรับการอบรมและมาถ่ายทอด 
 3.   เคร่ืองจกัสาน  มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
  ก. ของใชท้  าจากเคร่ืองเงิน 
  ข. ของใชท้  าจากวสัดุท่ีเป็นเส้น 
  ค. ของใชท้  าจากวสัดุสังเคราะห์ 
  ง. ของใชท้  าจากไมไ้ผแ่ละหวาย 
4.   คอ้น ไขควง  คีม  กรรไกร ส่วนท่ีเป็นเหล็กควรดูแลรักษาดว้ยวธีิใด 
 ก. ใชเ้หมาะสมกบังาน 
 ข. ใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
 ค. ท าความสะอาดทาน ้ามนั 
 ง. ตรวจสอบความเรียบร้อย 
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5.   เม่ือปฏิบติังานจกัสานเสร็จแลว้ขั้นตอนต่อไปควรท าอยา่งไร 
  ก. ออกจากห้องเรียนทนัที 
  ข. ตกแต่งช้ินงานใหเ้รียบร้อย 
  ค. น าผลงานไปจดันิทรรศการ 
  ง. เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด สถานท่ี 

6.  สาเหตุใดเป็นอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 ก. ท างานเป็นขั้นตอน 

 ข. สถานท่ีท างานสะอาด 
 ค. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ช ารุด 
 ง. รวบผมเรียบร้อยขณะท างาน 

7.  ขอ้ใดเป็นการสานลายพื้นฐาน 
 ก. ลายเฉลว     
 ข. ลายยกดอก    
 ค. ลายดีกระจาย         
             ง. ลายขดัธรรมดา 
8.  เคร่ืองมือชนิดใดใชส้ าหรับลบความคมของเส้นไมไ้ผ ่
 ก.  เลียด 
 ข.  เล่ือย 
 ค.  คีมไม ้

 ง. เหล็กหมาด 
9. ไมไ้ผช่นิดใดท่ีนิยมน ามาท าเคร่ืองจกัสาน 
 ก. ไผเ่ฮียะ,ไผไ่ร่,ไผสี่สุก 
 ข. ไผน่วล, ไผร่วก,ไผบ่ง 
 ค. ไผข่า้วหลาม, ไผต่ง,ไผไ่ร่ 

 ง. ไผข่า้วหลาม , ไผบ่ง,ไผเ่ฮียะ    
10. วสัดุขอ้ใดท่ีใชใ้นการตม้ผสมกบัสียอ้มตอกไมไ้ผเ่พื่อใหสี้ติดทนนาน 
 ก. น ้าตาล,เกลือ 

   ข. เกลือ,สารส้ม 
   ค. น ้าเปล่า,สารส้ม 

 ง. ก ามะถนั,เกลือ 
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