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คำชี้แจงกำรใช้ เอกสำรประกอบกำรเรียน
เอกสารประกอบการเรี ยน เล่มที่ 1 เรื่ อง สื บสานภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ สร้างขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีพ้นื ฐาน ง 21101 การงานอาชีพ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง บ้านสวยด้วยงานประดิษฐ์ เอกสารประกอบการ
เรี ยนเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1
ประกอบด้วย
คานา
สารบัญ
คาชี้แจง
คาแนะนาการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน หน่วยที่ 4
ส่ วนที่ 2
ประกอบด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน เล่มที่ 1
เอกสารประกอบการเรี ยน
แบบฝึ กหัด/ใบงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน เล่มที่ 1
บรรณานุกรม
เอกสารประกอบการเรี ยนที่สร้างขึ้นจึงเป็ นคู่มือครู ในการนาไปจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้และการฝึ กปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี ส่ งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมายตาม
ผลการเรี ยนรู ้
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คำแนะนำในกำรใช้ เอกสำร
1. ทาความเข้าใจวิธีการเรี ยนด้วยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
2. ปฏิบตั ิตามคาชี้แจงในเอกสารประกอบการเรี ยน และฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมตามคาชี้แจง
นั้นให้ครบถ้วน
3. นักเรี ยนทากิจกรรม โดยเน้นให้เป็ นผูค้ ิดเป็ น ทาเป็ นและแก้ปัญหาเป็ น
4. เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดีทุ่มเทให้การช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน
5. สร้างพฤติกรรมและนิสัยที่ดีในการอยูร่ ่ วมกันเช่น ไม่เสี ยงดังขณะที่ทุกคน กาลังทางาน
อยูป่ ระจากลุ่มไม่เดินไปเดินมา พูดเบาๆ ในขณะทางาน จดจ่อกับงานที่ทาให้เกิดความสาเร็ จ รู ้จกั การ
รอคอยอย่างสงบ ไม่ดูถูกเพื่อนที่ดอ้ ยกว่า ให้ความช่วยเหลือเพื่อนในโอกาส ที่เหมาะสม ฯลฯ
6. บันทึกการเรี ยนรู ้และเรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ
7. มีความรับผิดชอบและรักษาเวลาตามที่กาหนด
8. นักเรี ยนฝึ กประเมินตนเอง ปรับปรุ งผลงาน ใฝ่ หาความรู ้อย่างต่อเนื่องเพราะมีการวัด
ความก้าวหน้าระหว่างเรี ยนแบบทดสอบหลังการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนแต่ละเล่ม
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน ( ก่อนเรียน )
กลุ่มสำระกำรงำนอำชี พและเทคโนโลยี วิชำ กำรงำนอำชี พ 1 ( ง 21101 )
เรื่ อง บ้ ำนสวยด้ วยงำนประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1 จำนวน 30 ข้ อ เวลำ 30 นำที
******************************************************************************
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X ทับลงในกระดาษคาตอบ ก ข ค และ ง ที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียง
ข้อเดียว
1. เครื่ องจักสาน มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ของใช้ทาจากเครื่ องเงิน
ข. ของใช้ทาจากวัสดุที่เป็ นเส้น
ค. ของใช้ทาจากวัสดุสังเคราะห์
ง. ของใช้ทาจากไม้ไผ่และหวาย
2. การเรี ยนรู ้การจักสานในอดีตส่ วนใหญ่เป็ นการเรี ยนรู ้ในข้อใด
ก. โดยถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
ข. โรงเรี ยนเปิ ดสอนการจักสาน
ค. เรี ยนโดยมีวทิ ยากรมาให้ความรู ้
ง. ผูน้ าชุมชนรับการอบรมและมา ถ่ายทอด
3. เมื่อปฏิบตั ิงานจักสานเสร็ จแล้วขั้นตอนต่อไปควรทาอย่างไร
ก. ออกจากห้องเรี ยนทันที
ข. ตกแต่งชิ้นงานให้เรี ยบร้อย
ค. นาผลงานไปจัดนิทรรศการ
ง. เก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด สถานที่
4. เครื่ องมือชนิดใดใช้สาหรับลบความคมของเส้นไม้ไผ่
ก. เลียด
ข. เลื่อย
ค. คีมไม้
ง. เหล็กหมาด
5. วัสดุขอ้ ใดที่ใช้ในการต้มผสมกับสี ยอ้ มตอกไม้ไผ่เพื่อให้สีติดทนนาน
ก. น้ าตาล,เกลือ
ข. เกลือ,สารส้ม
ค. น้ าเปล่า,สารส้ม
ง. กามะถัน,เกลือ

4

6. ไม้ไผ่ชนิดใดที่นิยมนามาทาเครื่ องจักสาน
ก. ไผ่เฮียะ,ไผ่ไร่ ,ไผ่สีสุก
ข. ไผ่นวล, ไผ่รวก,ไผ่บง
ค. ไผ่ขา้ วหลาม, ไผ่ตง,ไผ่ไร่
ง. ไผ่ขา้ วหลาม , ไผ่บง,ไผ่เฮียะ
7. ข้อใดเป็ นการสานลายพื้นฐาน
ก. ลายเฉลว
ข. ลายยกดอก
ค. ลายดีกระจาย
ง. ลายขัดธรรมดา
8. ข้อใดเป็ นลายสานที่เกิดจากการนาเส้นตอกมาสานขัดกันเป็ นแนวตั้งกับแนวนอน ด้วยการยก
ตอกยก1 เส้น ข่ม 1 เส้น สลับกันไป
ก. ลายขัด
ข. ลายสาม
ค. ลายสอง
ง. ลายดีกา
9. การสานกระด้ง นิยมใช้ลายสานชนิดใด
ก. ลายขัด, ลายสอง
ข. ลายสอง, ลายสาม
ค. ลายตาหลิ่ว, ลายขัด
ง. ลายขอ, ลายบองหยอง
10. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของ “ลายสาน” ได้ถูกต้อง
ก. สี สันบนภาชนะต่างๆ
ข. การสานภาชนะของใช้ต่างๆ
ค. ลาย คือลวดลายต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น
ง. กลวิธีการสานที่ใช้ตอกหรื อวัสดุอื่นๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นเส้นมาสอดขัดกันระหว่าง
เส้นแนวตั้ง และเส้นแนวนอน
11.วิธีการสาน ยก 2 ข่ม 2 คือวิธีการสานลายใด
ก. ลายขัด
ข. ลายบ้า
ค. ลายสอง
ง. ลายตาหลิ่ว
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12. การสานลายในข้อใดเป็ นวิธีการสานแบบพื้นฐานที่เก่าแก่ที่สุด
ก. ลายสอง
ข. ลายตาหลิ่ว
ค. ลายยกดอก
ง. ลายขัดหรื อลายหนึ่ง
13. เครื่ องมือข้อใดสาคัญที่สุดในการสานพัด
ก. คีม , ค้อน
ข. มีด ,กรรไกร
ค. กรรไกร , คีม
ง.ไขควง , สว่าน
14. ข้อใดเป็ นวิธีการสานลายสอง
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 เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ทาอะไรในการสานพัดไม้ไผ่
ก. ใช้รองพ่นแล็กเกอร์
ข. ใช้ออกแบบลายสาน
ค. ใช้วางเส้นตอกในขณะที่สาน
ง. ใช้สาหรับเป็ นแบบวัดขนาดของพัดที่สาน
16. ผูอ้ อกแบบลวดลายได้ดีเป็ นบุคคลเช่นใด
ก. มีความอดทน
ข. มีความซื่อสัตย์
ค. มีความรับผิดชอบ
ง. มีความคิดสร้างสรรค์
17. ขนาดของผลงานขึ้นอยูก่ บั สิ่ งใด
ก. ขนาดของเส้นตอก
ข. จานวนเส้นตอกที่ใช้
ค. ลักษณะของเส้นตอก
ง. ความยาวของเส้นตอก
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18. การสานพัดให้สวยงามขึ้นอยูก่ บั ขั้นตอนใดบ้าง
ก. การเย็บขอบพัด
ข. การออกแบบลายสาน
ค. การใช้สีของเส้นตอก
ง. ถูกทุกข้อ
19. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพันก้านดอกไม้
ก. ฟลอร่ าเทป
ข. กระดาษสา
ค. กระดาษทิชชู
ง. กระดาษกาวย่น
20. ลายสานใดใช้สาหรับการประดิษฐ์ดอกไม้
ก. ลายสอง
ข. ลายสาม
ค. ลายเฉลว
ง. ลายขัดธรรมดา
21. วัสดุขอ้ ใดสามารถนามาใช้สานดอกไม้แทนตอกไม้ไผ่ได้
ก. ใบไผ่,ใบเตย
ข. ใบไผ่,ใบข้าวโพด
ค. ใบลาน,ใบมะพร้าว
ง. ใบยางพารา,ผักตบชวา
22. ข้อใด ไม่ใช่ วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้
ก. กรรไกร
ข. ตอกย้อมสี
ค. ฟลอร่ าเทป
ง. มีดคัทเตอร์
23. นักเรี ยนสามารถนาดอกไม้ที่ประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ ยกเว้น ข้อใด
ก. ใช้เป็ นของที่ระลึก
ข. ช่อดอกไม้รับปริ ญญา
ค. เป็ นของชาร่ วยงานศพ
ง. จัดตกแต่งสถานที่ต่างๆ
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24. ในการประดิษฐ์ดอกไม้สานจากไม้ไผ่ขนาดของดอกไม้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งใดมากที่สุด
ก. สี ของเส้นตอก
ข. จานวนเส้นตอก
ค. ความยาวเส้นตอก
ง. ขนาดของเส้นตอก
25. ข้อใดเป็ นขั้นตอนแรกของการสานแจกันไม้ไผ่
ก. การตกแต่งแจกัน
ข. การทาแล็กเกอร์
ค. การสานขึ้นลวดลาย
ง. การสอดเส้นตอกรอบแจกัน
26. ข้อใดตรงกับคุณสมบัติของแล็กเกอร์
ก. ความเงางาม
ข. ความสวยงาม
ค. ความเข้มของเนื้ อไม้
ง. ความปลอดภัยจากแมลงเจาะ
27. ข้อใดไม่ใช่ อุปกรณ์การสานแจกันไม้ไผ่
ก. สว่าน
ข. กาวร้อน
ค. ตอกไม้ไผ่
ง. แจกันดินเผาหรื อเซรามิค
28. ข้อใดไม่ใช่ วิธีการสานลายแจกันไม้ไผ่
ก. ลายสอง
ข. ลายสาม
ค. ลายเฉลว
ง. ลายซิกแซก
29. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การสานแจกันควรสานส่ วนที่เล็กที่สุดก่อน
ข. แจกันที่ใช้สานควรมีลกั ษณะลวดลายสวยงาม
ค. ตอกที่ใช้สานแจกันใช้ตอกที่มีความบางและเหนียว
ง. การทาแล็กเกอร์ ช่วยให้แจกันสวยงามและป้ องกันเชื้อราได้
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30. จงเรี ยงลาดับขั้นตอนการสานแจกันไม้ไผ่ให้ถูกต้อง
1. การทาแล็กเกอร์
2. การสานขึ้นลวดลาย
3. การสอดเส้นตอกรอบแจกัน
4. การคาดเส้นตอกรอบแจกัน
ก. 1,2,3,4
ข. 2,1,3,4
ค. 4,3,2,1
ง. 3,2,4,1
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เอกสารประกอบการเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง บ้านสวยด้วยงานประดิษฐ์
เล่ม 1 สื บสานภูมิปัญญา จักสานไม้ไผ่

จุดประสงค์ กำรเรียนรู้
1. สามารถอธิบายความรู ้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญและประเภทของงาน
จักสานไม้ไผ่ได้
2. สามารถอธิบายความรู ้เรื่ องไม้ไผ่ที่นามาจักสานได้
3. สามารถอธิ บายความรู ้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และข้อควรระวังในการจักสานไม้ไผ่ได้

สำระกำรเรียนรู้
1. ความหมาย ความสาคัญ และประเภท ของงานจักสานไม้ไผ่
2.ไม้ไผ่ที่นามาจักสาน
3.วัสดุ อุปกรณ์และข้อควรระวังในการจักสานไม้ไผ่
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียน
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี วิชำ กำรงำนอำชีพ 1 ( ง 21101 )
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1 เล่มที่ 1 เรื่ อง สื บสำนภูมปิ ัญญำจักสำนไม้ ไผ่
************************************************************
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X ทับลงในกระดาษคาตอบ ก ข ค และ ง ที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียง
ข้อเดียว
1. เครื่ องจักสาน หมายถึงข้อใด
ก. ของใช้ทาจากเครื่ องเงิน
ข. ของใช้ทาจากวัสดุที่เป็ นเส้น
ค. ของใช้ทาจากวัสดุสังเคราะห์
ง. ของใช้ทาจากไม้ไผ่และหวาย
2. การเรี ยนรู ้การจักสานในอดีตส่ วนใหญ่เรี ยนด้วยวิธีใด
ก. โดยถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
ข. โรงเรี ยนเปิ ดสอนการจักสาน
ค. เรี ยนโดยมีวทิ ยากรมาให้ความรู ้
ง. ผูน้ าชุมชนรับการอบรมและมาถ่ายทอด
3. การประดิษฐ์ของใช้มุ่งเน้นข้อใดเป็ นสาคัญ
ก. สวยงาม
ข. ประโยชน์ใช้สอย
ค. รู ปแบบแปลกใหม่
ง. สามารถนาไปวางจาหน่ายได้
4. ค้อน ไขควง คีม กรรไกร ส่ วนที่เป็ นเหล็กควรดูแลรักษาด้วยวิธีใด
ก. ใช้เหมาะสมกับงาน
ข. ใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
ค. ทาความสะอาดทาน้ ามัน
ง. ตรวจสอบความเรี ยบร้อย
5. สาเหตุใดเป็ นอันตรายในการปฏิบตั ิงาน
ก. ทางานเป็ นขั้นตอน
ข. สถานที่ทางานสะอาด
ค. เครื่ องมือและอุปกรณ์ชารุ ด
ง. รวบผมเรี ยบร้อยขณะทางาน
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6. ข้อใดเป็ นการสานลายพื้นฐาน
ก. ลายเฉลว
ข. ลายยกดอก
ค. ลายดีกระจาย
ง. ลายขัดธรรมดา
7. หลังจากปฏิบตั ิงานจักสานเสร็ จควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ออกจากห้องเรี ยนทันที
ข. ตกแต่งชิ้นงานให้เรี ยบร้อย
ค. นาผลงานไปจัดนิทรรศการ
ง. เก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด สถานที่
8. เครื่ องมือชนิดใดใช้สาหรับลบความคมของเส้นไม้ไผ่
ก. เลียด
ข. เลื่อย
ค. คีมไม้
ง. เหล็กหมาด
9. วัสดุชนิดใดที่ใช้ในการต้มผสมกับสี ยอ้ มตอกไม้ไผ่เพื่อให้สีติดทนนานทั้งหมด
ก. น้ าตาล,เกลือ
ข. เกลือ,สารส้ม
ค. น้ าเปล่า,สารส้ม
ง. กามะถัน,เกลือ
10. ไม้ไผ่ชนิดใดที่นิยมนามาทาเครื่ องจักสานทั้งหมด
ก. ไผ่เฮียะ,ไผ่ไร่ ,ไผ่สีสุก
ข. ไผ่นวล, ไผ่รวก,ไผ่บง
ค. ไผ่ขา้ วหลาม, ไผ่ตง,ไผ่ไร่
ง. ไผ่ขา้ วหลาม , ไผ่บง,ไผ่เฮียะ
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สื บสำนภูมปิ ัญญำ จักสำนไม้ ไผ่
นับ พันปี มาแล้ว ที่ มนุ ษ ย์ได้รู้จกั วิธีก ารนาวัตถุ ดิบที่ อยู่ใกล้ตวั มาดัดแปลงเป็ นสิ่ งของ
เครื่ องใช้ จากขั้น ตอนที่ ง่ายจนวิวฒั นาการสู่ ความละเอี ยดอ่ อน ประณี ตงดงามในเชิ งศิ ลปะและ
ประโยชน์ใช้สอย จนสนองความต้องการได้เป็ นอย่างดี และสื บทอดมาจนปั จจุบนั กรรมวิธีดงั กล่าว
ช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ไ ด้ ผ ลิ ต สิ่ งของเครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ ไว้เป็ นจ านวนมาก เราเรี ย กสิ่ งประดิ ษ ฐ์ น้ ั นว่ า
“หัตถกรรม” อันหมายถึง การสร้ างสิ่ งของเครื่ องใช้ดว้ ยมื อ เครื่ องมื อ ภู มิปัญญา เพื่ อให้ได้มาซึ่ ง
ประโยชน์ใช้สอยในชี วิตประจาวัน และถ้าสิ่ งประดิ ษฐ์น้ นั มีค่ามากกว่าการใช้สอย โดยรวมความ
งาม เน้นให้เห็นถึ งการสร้ างสรรค์ ประณี ตงดงามเป็ นความละเอียดอ่อนในทางศิลปะ เรามักเรี ยก
สิ่ งประดิษฐ์น้ นั ว่า “ หัตถกรรมศิลป์ ”
เครื่ องจักสานถือได้วา่ เป็ นแขนงหนึ่ งในงานหัตถกรรมและหัตถกรรมศิลป์ ที่ได้ทาหน้าที่
รับใช้มนุ ษย์มานานนับพันปี เช่ นเดี ยวกัน จนปั จจุบนั เครื่ องจักสานก็ยงั คงทาหน้าที่ ไม่น้อยกว่ายุค
สมัยที่ผา่ นมา พร้อมกับการพัฒนาวิธีการผลิต รู ปแบบและการตลาด จนสามารถกระจายแพร่ หลาย
อย่างทัว่ ถึงทั้งในต่างประเทศ จนสามารถเป็ นสิ นค้าออกที่เชิดหน้าชูตาได้ดีประเภทหนึ่ง เช่นการนา
ผักตบชวามาทาเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ การนาเอาเสื่ อจันทบูร มาตัดเย็บเป็ นรู ปทรงต่างๆ เป็ นของชาร่ วย
จนถึงของใช้ เช่นกระเป๋ าถือ และแฟ้มใส่ เอกสาร รวมถึงงานที่ประณี ตด้วยฝี มือ อย่างย่านลิเภา
ควำมหมำย
เครื่ องจักสาน คือ เครื่ องใช้ที่ ท าด้วยไม้ไผ่หรื อหวาย จากฝี มื อความคิ ด ภู มิปัญญาของ
ชาวบ้านมีลกั ษณะรู ปทรงแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่ นทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภูมิประเทศ วัสดุอุปกรณ์
คติ นิยม และอาชี พของคนในท้องถิ่ นนั้นๆ คาว่า “ จักสาน”คาว่า จัก คือ การทาให้เป็ นแฉก เป็ น
หยักๆ ด้วยฟั นเลื่อย หรื ออีกวิธีการหนึ่ ง การที่ชาวบ้านใช้คมมี ดผ่าไม้ไผ่แล้วทาให้เป็ นเส้ นบางๆ
วิธีการอย่างนี้ ก็เรี ยกว่า จัก เช่นกัน ส่ วนไม้ไผ่ หรื อ หวาย ที่จกั ออกมาเป็ นเส้นบางๆ นั้นเรี ยกว่า จัก
ตอก ส่ วนการสาน คือการนาตอกมาขัดกันจนเกิ ดลวดลายที่ ตอ้ งการ ต่อจากนั้นแล้วก็จะเป็ นการ
สร้างสรรค์ให้เกิดรู ปทรงต่างๆจนท้ายที่สุดเป็ นภาชนะสามารถนาไปใช้สอยได้ตามต้องการ
การทาเครื่ องจักสานในประเทศไทย มีการทาสื บต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
นักโบราณคดีได้พบหลักฐานสาคัญเกี่ยวกับการทาเครื่ องจักสานในยุคหิ นใหม่ที่บริ เวณถ้ าแห่ งหนึ่ ง
ในเขตอาเภอศรี สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่ งทาด้วยไม้ไผ่เป็ นลายขัดสองเส้นประมาณว่ามีอายุราว 4,000
ปี มาแล้ว
การเรี ยกเครื่ องจักสานว่า “จักสาน” นั้น เป็ นคาที่เรี ยกขึ้นตามวิธีการที่ทาให้เกิ ดเครื่ องจัก
สาน เพราะเครื่ องจักสานต่างๆ จะสาเร็ จเป็ นรู ปร่ างที่สมบูรณ์ได้น้ นั ต้องผ่านกระบวนการ ดังนี้
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1. การจัก คือการนาวัสดุมาทาให้เป็ นเส้น เป็ นแฉก หรื อเป็ นริ้ วเพื่อความสะดวกในการสาน
ลัก ษณะของการจัก โดยทั่วไปนั้น ขึ้ น อยู่ก ับ ลัก ษณะของวัส ดุ แต่ ล ะชนิ ด ซึ่ ง จะมี วิธี ก ารเฉพาะที่
แตกต่ างกันไป หรื อบางครั้ งการจักไม้ไผ่หรื อหวายมักจะเรี ยกว่า “ตอก” ซึ่ งการจัก ถื อได้ว่าเป็ น
ขั้นตอนของการเตรี ยมวัสดุในการทาเครื่ องจักสานขั้นแรก
2. การสาน การนาตอกมาขัดกันจนเกิ ดลวดลายที่ตอ้ งการ เป็ นกระบวนการทางความคิด
สร้างสรรค์ของมนุ ษย์ที่นาวัสดุธรรมชาติมาทาประโยชน์โดยใช้ความคิดและฝี มือมนุ ษย์เป็ นหลัก
การสานลวดลายจะสานลายใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมในการใช้สอย ซึ่ งมีดว้ ยกัน 3 วิธี คือ
- การสานด้วยวิธีสอดขัด
- การสานด้วยวิธีการสอดขัดด้วยเส้นทแยง
- การสานด้วยวิธีขดเป็ นวง
3. การถัก เป็ นกระบวนการประกอบที่ช่วยให้การทาเครื่ องจักสานสมบูรณ์ การถักเครื่ องจัก
สาน เช่น การถักขอบของภาชนะจักสานไม้ไผ่ การถักหู ภาชนะ เป็ นต้น การถักส่ วนมากจะเป็ นการ
เสริ มความแข็งแรงของโครงสร้ างภายนอก เช่ น ขอบ ขา ปาก ก้น ของเครื่ องจักสาน และเป็ นการ
เพิม่ ความสวยงามไปด้วย
ประเภทของงำนจักสำน
จากการสานรู ปแบบ ลวดลายและสี สันที่เหมาะสมสวยงาม จนกลายเป็ นเครื่ องจักสานที่
หลากหลาย สามารถจาแนกได้ตามลักษณะการนาไปใช้ ต่างๆดังนี้
1. เครื่ อ งจัก สานเกี่ ย วกับ การบริ โ ภค ได้แ ก่ กระติ บ ข้า ว ก่ อ งข้า ว ฝาชี หวด กระด้ง
กระชอน เป็ นต้น
2. เครื่ องจักสานใช้ดกั จับหรื อกักขังสัตว์ ได้แก่ สุ่ มปลา อีจู้ ตุม้ เช่งเล่ง นาง ลอบ ไซ ข้อง
สุ่ มไก่ กรงนก เป็ นต้น
3. เครื่ องจักสานใช้บรรจุสิ่งของ ได้แก่ ตะกร้า กระเป๋ า กระจาด กระบุง ชะลอม มวย ปุ้งกี๋
กระเปาะ กระพ้อม สมุก สอบ เฌอบาย อูบ ฮีน เป็ นต้น
4. เครื่ องจักสานที่ใช้กนั แดดกันฝน ได้แก่ หมวก งอบ กุ๊บ กุยเล่ย เปี้ ยว
5. เครื่ องจักสานที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบของอาคารบ้านเรื อน ได้แก่ ฝาขัดแตะ ฝาเรื อน
6. เครื่ องจักสานประเภทปูลาด ได้แก่ เสื่ อปูที่นอน หรื อรองนัง่ ชนิดต่างๆ
7. เครื่ องจักสานที่ใช้ในครัวเรื อนชนิ ดอื่นๆ ได้แก่ พัด ( ใช้โบกกระพือลม) สัด ( ใช้เป็ น
เครื่ องมือตวงข้าว) คุและน้ าถุ ง้ (ภาชนะตักน้ า ) จ่อ (ภาชนะที่ใช้เลี้ยงไหม) พา( ใช้สาหรับวางถ้วย
ชามที่เป็ นสารับกับข้าว ) ชงโลง ( เครื่ องมือวิดน้ า ) อู่ ( เปลนอน-สาหรับเด็ก ) เป็ นต้น
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8. เครื่ องจักสานที่ใช้เกี่ยวกับประเพณี ศาสนา และความเชื่อ เช่น “ พวงมาลัยไม้ไผ่สาน”
ใช้ในงานบุญข้าวสากของชาวภูไท จังหวัดกาฬสิ นธุ์ “ พานหมากเบ็ง” ใช้สาหรับใส่ ขา้ วบูชาพระ
ของชาวตะวันออกเฉียงเหนือ “ กระหย่อง” สาหรับวางเครื่ องบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ แถบภาคเหนือ
“ แขวนช่ อ ” ใช้สาหรับใส่ อาหารแห้งไปถวายพระในสารทเดือนสิ บของชาวบ้าน ตาบลกระโสน
อาเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา หรื อ “ กะเหล็บ ” ซึ่ งใช้ใส่ เครื่ องขันหมากไปมอบให้แก่เจ้าสาว ใน
แถบจังหวัดนครปฐม จังหวัดสุ พรรณบุรีและเพชรบุรี เป็ นต้น

ควำมรู้ เรื่ องไผ่
ไม้ ไผ่ทสี่ ำคัญของไทย
ปั จจุบนั เท่าที่มีการสารวจชนิ ดของไม้ไผ่ในประเทศไทย พบว่ามีไม้ไผ่อยูป่ ระมาณ 12
สกุลซึ่งแยกออกเป็ น 44 ชนิดแต่ที่พบเห็นมากที่สุดมีประมาณ 10 ชนิดส่ วนที่เหลือจะมีให้เห็นใน
บางพื้นที่เท่านั้นเอง ข้อน่าสังเกตอีกอย่างเกี่ยวกับไม้ไผ่ในเมืองไทยนั้นก็คือไผ่ส่วนมากของ
ประเทศไทยมักจะขึ้นเป็ นกอรวมกลุ่มกันเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ ไม้ไผ่ที่พบเห็นมากที่สุด จาแนกออก
ได้ดงั นี้ คือ
1.ไผ่ สีสุก ไผ่ประเภทนี้มีมากในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยไผ่สีสุกเป็ นไผ่ที่มี
ลักษณะลาสู ง เนื้อแน่นหนา ลาต้นสี เขียวเข้ม ไผ่สีสุกชอบขึ้นในที่ที่เป็ นดินปนทรายหรื อดินร่ วน
รวมกันอยูเ่ ป็ นกอหนาแน่น เป็ นไผ่ที่ปลูกง่าย คนไทยนิยมนาไผ่สีสุกมาใช้ในงานหัตถกรรมและ
การก่อสร้าง
2. ไผ่ตง ไผ่ชนิดนี้นิยมปลูกมากทางภาคกลาง มีมากที่สุดที่จงั หวัดปราจีนบุรี ลักษณะ
ของไผ่ตงจะเป็ นไผ่ที่ลาต้นสู งใหญ่ไผ่ตงนี้ยงั แยกประเภทออกได้อีกหลายชนิด เช่น ไผ่ตงใหญ่ ไผ่
ตงกลาง ไผ่ตงแอ่น ไผ่ตงหนู ไผ่ตงเขียว และไผ่ตงดา ประโยชน์ของไผ่ตงนั้นมีมากมาย ลาต้น
ใช้ในการก่อสร้าง เป็ นอาหารที่แสนอร่ อย หน่อไม้ไผ่ตงที่เราบริ โภคอยูท่ ุกวันนี้ก็มาจากไผ่ตง
นัน่ เองเพราะรสชาติหวาน กรอบ อร่ อย ยากที่จะมีหน่อไม้อื่นๆมาเทียบได้
3. ไผ่เหลือง เป็ นไผ่ที่ปลูกง่าย โตเร็ วในดินทุกชนิด ลาต้นมีสีเหลืองแถบเขียวปะปนกัน
ไผ่เหลืองนี้ เรี ยกกันไปหลายชื่อเช่นไผ่งาช้าง ไผ่บงดา ไผ่จนั ดา ประโยชน์ของไผ่ชนิ ดนี้ โดยมาก
จะนิยมนาไปทาเฟอร์นิเจอร์ แจกัน ที่เขี่ยบุหรี่ และคนไทยก็นิยมปลูกไผ่ชนิดนี้ประดับไว้ตามบ้าน
เพราะลาต้นและใบจะสวยงามมาก
4. ไผ่เลีย้ ง ไผ่ชนิดนี้มีภาษาเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า "ไผ่คลาน" พบมากที่สุดในภาค
กลาง ลาต้นมีสีเขียวสด ลาต้นเล็กเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 ซม.
เท่านั้น ปล้องยาว 20-25 ซม. ไผ่เลี้ยงชอบขึ้นและเจริ ญเติบโตในดินร่ วน อากาศร้อนชื้ น ส่ วนใหญ่
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นิยมปลูกไผ่ชนิดนี้เป็ นไม้ประดับเสี ยมากกว่า ประโยชน์ของไผ่ชนิดนี้ สามารถนาไปทารั้วบ้าน
ชิ้นส่ วนเฟอร์นิเจอร์ และคันเบ็ดที่นิยมใช้ ก็มาจากไผ่ชนิ ดนี้
5. ไผ่รวก ไผ่ชนิดนี้ถือว่าเป็ นไผ่เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย จะพบมากบนพื้นที่
ราบสู งของภาคเหนือและภาคกลาง โดยเฉพาะในเขตกาญจนบุรี ไผ่รวกชอบอากาศร้อน ไม่มี
น้ า จะขึ้นหนาแน่นในลักษณะเป็ นพุม่ เตี้ย ลาเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-7 ซม. เท่านั้น ประโยชน์ที่
สาคัญของไผ่รวก คือ ใช้ทาเยือ่ กระดาษ รั้วบ้าน วัสดุก่อสร้าง และทาไม้ปักเลี้ยงหอยในทะเล
ตลอดจนใช้ทาเครื่ องมือประมงก็เป็ นที่นิยมกันมาก
6. ไผ่ป่ำ หรื อไผ่ หนำม ไผ่ชนิ ดนี้มกั พบเป็ นกอหนาแน่นตามชายน้ า หรื อแหล่งน้ าต่างๆ
ขึ้นมากในที่ราบลุ่มทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยลาต้นมีขนาดใหญ่เนื้อหนาแข็งแรง ประโยชน์ใช้ใน
การก่อสร้าง และทาเป็ นพะองสาหรับชาวสวนผลไม้ทวั่ ประเทศใช้
7. ไผ่ลำมะลอก เป็ นไผ่ที่พบทัว่ ทุกภาคของประเทศ ยกเว้นทางภาคใต้ ลักษณะการ
เติบโตของไผ่ชนิดนี้จะขึ้นเป็ นพุม่ ใหญ่ ลาต้นสี เขียวแก่ เป็ นมัน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7-12
ซม. ส่ วนมากมักใช้ในการก่อสร้าง เช่น ทานัง่ ร้าน เสาโป๊ ะฝาบ้านและไม้กวาด
8. ไผ่ไร่ เป็ นไผ่ที่มีขนาดเล็กที่สุดก็วา่ ได้ เพราะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของลา 0.5-2.5 ซม.
เท่านั้น ลาต้นมีสีเขียวแกมเทามีขนปกคลุมทัว่ ลา ขึ้นเป็ นกอหนาแน่นในทัว่ ทุกภาคของประเทศ
ประโยชน์คือการนาไผ่ไร่ มาใช้เป็ นด้ามไม้กวาดและนาหน่อไม้มาทาอาหาร
9.ไผ่ซำง หรื อ ไผ่นวล เป็ นที่มีทุกภาค โตเร็ ว ขยายพันธุ์ง่าย ลาต้นสี เขียวอ่อน
เส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นประมาณ 3 -12 ซม. ประโยชน์ส่วนใหญ่ที่ได้จากไผ่ คือนาไปต้มทาเยือ่
กระดาษ และของใช้ในครัวเรื อน
10.ไผ่บง เป็ นไผ่ที่พบเห็นทุกภาคของประเทศไทย โดยมากจะพบไผ่ชนิดนี้ตามป่ าดงดิบ
ใกล้แม่น้ า เป็ นไผ่ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นประมาณ 6-18 ซม. ความยาวของปล้อง
ประมาณ 30 ซม. ประโยชน์ที่ได้รับจากไผ่บงคือ การนามาทารั้วบ้าน เสื่ อราแพน และงานจักสาน
แทบทุกชนิด
11. ไผ่ ข้ำวหลำม พบทุกภาคของไทย และพบมากทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลาต้นลักษณะตรงสี เขียวด้านๆ คล้ายมีแป้ งหรื อขี้ผ้ งึ สี เทาหรื อขาวปกคลุมคลุมคล้าย
น้ าค้างแข็งจับ สู ง 8-12 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางลาประมาณ 5-9 ซม. ข้อไม่หนาหรื อพองใต้ขอ้ จะมี
ขนสี ขาว เป็ นไผ่ที่มีเนื้อบางหนาไม่ถึง 5 มม. ปล้องยาวประมาณ 30-50 ซม.ประโยชน์ใช้ทา
กระบอกข้าวหลาม เครื่ องจักสานต่างๆ
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12. ไผ่เฮียะ ลาต้นเป็ นไม้ไผ่ขนาดย่อม ลาเรี ยว ปล้องตรง สู ง 6-12 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 ซม. เมื่ออายุยงั อ่อนจะมีขนสี ขาวปกคลุม พอลาแก่จะมีสีเขียวเข้ม ยาว 40-60 ซม. ข้อ
เห็นได้ชดั เจนเนื้ อลาบาง จึงใช้ในการก่อสร้างชัว่ คราว ทาเครื่ องมือตักปลาของชาวบ้าน ทาสันฟาก
สานทาฝา ปูพ้นื ทาเพดาน หรื อมุงหลังคาแบบกระเบื้องก็ได้ แต่ไม่ค่อยทนทานถ้าไม่แช่น้ า เสี ยก่อน
ใช้ทากระดาษได้
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ไผ่ ทนี่ ำมำใช้ ในกำรจักสำนทีม่ อี ยู่ในท้ องถิ่น
ไผ่ ข้ำวหลำม

ที่มา : นงคราญ พรหมเผ่า
1. ชื่อ ไผ่ขา้ วหลาม
2. ชื่ออื่น ไผ่ขา้ วหลาม (ทัว่ ไป) ไม้ป้าง (ภาคเหนือ) ขุยป้ าง (เชียวใหม่) ว่านลอ (กะเหรี่ ยงแม่ฮ่องสอน) ว่าพล้อง (กะเหรี่ ยง-กาญจนบุรี)
3. ชื่อวิทยาศาสตร์ Cephalostachyum pergracile Munro
4.วงศ์ GRAMINEAE
5. ชื่อสามัญ 6. แหล่งที่พบ พบโดยทัว่ ไปทุกภาคของไทย พบมากทางภาคเหนื อ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
7. ประเภทไม้ เป็ นไม้ไผ่ขนาดกลาง
8. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น เป็ นไม้ไผ่ขนาดกลางทิ้งใบในต้นฤดูแล้ง ลาต้นลักษณะตรงสี เขียวด้านๆ คล้ายมีแป้ ง
หรื อขี้ผ้ งึ สี เทาหรื อขาวปกคลุมคลุมคล้ายน้ าค้างแข็งจับ สู ง 8-12 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางลา
ประมาณ 5-9 ซม. ข้อไม่หนาหรื อพองใต้ขอ้ จะมีขนสี ขาว เป็ นไผ่ที่มีเนื้ อบางหนาไม่ถึง 5 มม.
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ปล้องยาวประมาณ 30-50 ซม. กาบหุ ม้ ลาหลุดร่ วงง่าย กาบด้านนอกปกคลุมด้วยขนสี ดา
หรื อน้ าตาลเหลืองเห็นได้ชดั ครี บกาบหุ ม้ ลาต้นรู ป Falcate – oblong มีขนสี ดาเหมือนกัน กระจัง
กาบหุม้ ลาแคบมาก ขอบเรี ยบ ใบยอดกาบรู ป Cordate – ovate ข้างในมีขนแน่น
ใบ รู ป Linear – lanceolate ถึง lanceolate โคนใบกลมหรื อเป็ นรู ปลิ่ม ยาว 15-30 ซม.
กว้าง 3-6 เส้น มีขนอ่อนด้านล่าง เส้นลายใบและเส้นกลางใบเห็นชัด เส้นลายใบรองมี 7-13 เส้น
ขอบใบเรี ยบสากคม ครี บใบเห็นได้ชดั มากขอบมีขนสี จางๆ กระจังใบแคบมากก้านใบสั้น กาบหุ ม้
ใบไม่มีขนหรื อเกือบไม่มีขน ขอบกาบหุ ม้ ใบมีขนสี ขาวๆ
9. ส่ วนที่ใช้บริ โภค หน่ออ่อน
10. การขยายพันธุ์
11. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สภาพป่ าดงดิบแล้งและป่ าดงดิบชื้น
12. ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ ฤดูฝน
13. คุณค่าทางอาหาร ยังไม่มีขอ้ มูล
14. การปรุ งอาหาร
15. ลักษณะพิเศษ นาลาของไผ่ขา้ วหลามอายุ 6-10 เดือน ใช้ทาข้าวหลามได้อย่างดี เผาง่าย ปอกง่าย
เพราะเปลือกบางอ่อนและมีเยือ่ หุ ม้ บางๆ หลุดติดออกมากับข้าวหลามด้วย
16. ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ ลาอายุประมาณ 6-10 เดือนใช้ทากระบอกข้าวหลาม
เครื่ องจักสานต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ทางด้านนิเวศน์ และการใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสถาปัตย์
ลาแก่ ใช้ในการสร้างบ้านเรื อน โดยมากใช้ทากลอนหลังคา สานเป็ นฝาหรื อเพดาน เป็ นเสื่ อแทน
พรมปูบา้ น
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ไผ่ เฮียะ

ที่มา : นงคราญ พรหมเผ่า
1. ชื่อ ไผ่เฮียะ
2. ชื่ออื่น ไม้เฮียะ
3. ชื่อวิทยาศาสตร์ Cephalostachyum virgatum Kurz หรื อ Melocanna virgata Munro
4. วงศ์ GRAMINEAE
5. ชื่อสามัญ 6. แหล่งที่พบ พบทุกภาคของประเทศไทย
7. ประเภทไม้ ไม้ไผ่
8. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น เป็ นไม้ไผ่ขนาดย่อม ลาเรี ยว ปล้อง ตรง สู ง 6-12 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 ซม. เมื่อ
อายุยงั อ่อนจะมีขนสี ขาวปกคลุม พอลาแก่จะมีสีเขียวเข้ม ยาว 40-60 ซม. ข้อเห็นได้ชดั เจนเนื้ อลา
บาง
ใบ รู ปแกมถึงรู ปใบหอก ถึงรู ปขอบขนาน ยาว 15-30 ซม. สี จางและมีขนอ่อนบางๆ เส้น
กลางใบสี จาง กว้าง เส้นลายใบมีประมาณ 8-10 คู่ ก้านใบสั้น ครี บใบเล็ก มีหนามเล็กๆ กระจังใบ
แคบ มีขนเป็ นเส้นยาวๆ กาบใบด้านนอกไม่มีขน
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กาบหุม้ ลา ข้างนอกจะมีขนสี ทองคลุมหนาแน่น ครี บของกาบแคบ ตามขอบมีเส้นๆ ใบ
ยอดกาบมักจะ งอเข้า โคนหยักเป็ นใบโพธิ์ กว้างๆ ปลายเรี ยวแหลม ปลายไม่มีขน ข้างในมีขน
9. ส่ วนที่ใช้บริ โภค หน่ออ่อน
10. การขยายพันธุ์ เหง้า ปักชาลา เมล็ด
11. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พบมากในป่ าดงดิบหรื อป่ าเบญจพรรณผสมป่ าสักขึ้นอยูต่ ามริ มห้วย
และในป่ า
12. ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ ฤดูฝน
13. คุณค่าทางอาหาร ยังไม่มีขอ้ มูล
14. การปรุ งอาหาร หน่อ เผาหรื อต้ม กินได้แต่มีรสขื่นเล็กน้อย
15. ลักษณะพิเศษ ลาไผ่มีผวิ บางจึงใช้ในการก่อสร้างชัว่ คราว ทาเครื่ องมือตักปลาของชาวบ้าน ทา
สัน ฟาก สานทาฝา ปูพ้นื ทาเพดาน หรื อมุงหลังคาแบบกระเบื้องก็ได้ แต่ไม่ค่อยทนทานถ้าไม่แช่น้ า
เสี ยก่อน ใช้ทากระดาษได้
16. ข้อควรระวัง
17. เอกสารอ้างอิง คณะอนุกรรมการประสานงานวิจยั และพัฒนาทรัพยากรป่ าไม้และไม้โตเร็ ว
อเนกประสงค์. 2540. ไม้อเนกประสงค์ กินได้ 486 หน้า.
เต็ม สมิตินนั ทน์. 2523. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (ชื่อพฤกษศาสตร์ -ชื่อพื้นเมือง). กรมป่ าไม้
379 หน้า.
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ไผ่ บง

ที่มา: นงคราญ พรหมเผ่า
1. ชื่ อ ไผ่บง
2. ชื่ ออื่น 3. ชื่ อวิทยำศำสตร์ Bambusa nutans Wall. Ex Munro
4. วงศ์ GRAMINEAE
5. ชื่ อสำมัญ 6. แหล่งทีพ่ บ ภาคเหนือ ภาคกลาง
7. ประเภทไม้ ไม้ยนื ต้น
8. ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์
ต้ น ไผ่ขนาดกลาง ลาต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-8 ซม. สู งประมาณ 6-10 เมตร ขึ้นเป็ นกอ
แน่น ผิวของลาไม่เรี ยบ และจะเห็นลักษณะคล้ายขนสี นวลหรื อสี เทา บางครั้งมีผงคล้ายแป้ งติด
อยูท่ ี่ลา โดยเฉพาะตรงส่ วนของโคนลา จึงทาให้ลาสี เขียวเข้มอมเทา
9. ส่ วนทีใ่ ช้ บริโภค หน่ออ่อน
10. กำรขยำยพันธุ์ เหง้า ปักชาลา เมล็ด
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11. สภำพแวดล้อมทีเ่ หมำะสม พบขึ้นในป่ าเบญจพรรณ มักขึ้นในที่มีความชื้นสู งและดินอุดม
สมบูรณ์
12. ฤดูกำลทีใ่ ช้ ประโยชน์ ฤดูฝน
13. คุณค่ ำทำงอำหำร ยังไม่มีขอ้ มูล
14. กำรปรุ งอำหำร หน่ออ่อน นาไปปรุ งอาหาร เช่น แกงเปรอะ แกงส้ม ต้มจืด ผัด
15. ลักษณะพิเศษ 16. ข้ อควรระวัง 17. เอกสำรอ้ำงอิง กลุ่มวนวัฒนวิจยั กรมป่ าไม้ สานักวิชาการป่ าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
2536. 35 หน้า.
เต็ม สมิตินนั ทน์. 2523. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (ชื่อพฤกษศาสตร์ -ชื่อพื้นเมือง). กรมป่ าไม้
379 หน้า.
รุ่ งนภา พัฒนวิบูย ์ และคณะ. กลุ่มงานวิจยั ไผ่-หวาย กรมป่ าไม้. 2540. ไม้ไผ่. 44 หน้า.

23

ประโยชน์ หลักๆทีพ่ บจำกกำรใช้ ไม่ ไผ่
1. การนาไปทาโครงสร้างชัว่ คราว เนื่องจากมีความแข็งแรงก่อสร้างได้ไวและราคา
ถูก เช่นนัง่ ร้านการทาการก่อสร้าง ส่ วนประกอบร้านค้าขายของ ซึ่ งไม้ไผ่ที่ทาได้ก็คือไผ่สีสุก
ไผ่ป่า ไผ่ดา ไผ่ลามะลอก
2. การนาไปทาโครงสร้างที่สามารถรับน้ าหนักได้ดี เช่นโครงหลังคา เสา คาน สาหรับ
อาคารไม้ ที่ใช้โครงสร้างเบา แต่มีความสามรถในการรับแรงมากกว่าโครงสร้างชัว่ คราว ไม้ไผ่ที่
สามารถทาได้ก็คือไผ่เฮียะ ไผ่สีสุก ไผ่ป่า
3.การนาไปทาเครื่ องจักสานและเยือ่ กระดาษ รวมถึงส่ วนประกอบของอาคารอื่นๆที่ไม่
ต้องการความแข็งแรงและการรับแรง ซึ่ งได้แก่ไผ่รวก กับไผ่ดา
ส่ วนไผ่อื่นๆอีกมากมาย ก็อาจใช้ประโยชน์ได้คล้ายๆกับที่กล่าวไว้ขา้ งต้น รวมถึงจังหวัด
พิษณุโลกเองก็มีหา้ งนา และร้านค้า ที่ทาจากไม้ไผ่ แหล่งที่พบที่พิษณุ โลกคือ อาเภอวังทอง
ชาติตระการ นครไทย บางกระทุ่ม และเนินมะปราง
คุณประโยชน์ ของไม้ ไผ่
แทบไม่น่าเชื่อว่าไม้ไผ่ลาเล็กๆที่คนไทยรู ้จกั เป็ นอย่างดีน้ นั ประโยชน์ใช้สอยของมันจะ
เอนกอนันต์ มากมายมหาศาลอย่างที่คนหลายคนคาดไม่ถึง ซึ่ งเมื่อแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ และแยก
ออกเป็ นประเภทๆแล้ว มนุษย์เราสามารถใช้ไม้ไผ่มาทาเป็ นประโยชน์ได้ดงั นี้
1. ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
- ป้ องกันการพังทลายของดินตามริ มฝั่ง
- ช่วยเป็ นแนวป้ องกันลมพายุ
- ชะลอความเร็ วของกระแสน้ าป่ า เมื่อฤดูน้ าหลาก กันภาวะน้ าท่วมฉับพลัน
- ให้ความร่ มรื่ น
- ใช้ประดับสวน จัดแต่งเป็ นมุมพักผ่อนหย่อนใจในบ้านเรื อน
2. ประโยชน์จากลักษณะทางฟิ สิ กส์
จากความแข็งแรง ความเหนียว การยืดหด ความโค้งงอ และการสปริ งตัว ซึ่ งเป็ น
คุณลักษณะประจาตัวของไม้ไผ่ เราสามารถนามันมาใช้เป็ นวัสดุเสริ มในงานคอนกรี ต และเป็ นส่ วน
ต่างๆของการสร้างที่อยูอ่ าศัยแบบประหยัดได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
3. ประโยชน์จากลักษณะทางเคมีของไม้ไผ่
- เนื้ อไผ่ใช้บดเป็ นเยือ่ กระดาษ
- เส้นไยใช้ทาไหมเทียม
- เนื้ อไผ่บางชนิดสามารถสกัดทายารักษาโรคได้
- ใช้ในงานอุตสาหกรรมนานาชนิด
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4. การใช้ไม้ไผ่ในผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม และอุตสาหกรรม แบ่งออกได้เป็ น
4.1. ผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสานจากเส้นตอก ได้แก่ กระจาด กระบุง กระด้ง กระเช้าผลไม้
ตะกร้าจ่ายตลาด ชะลอม ตะกร้าใส่ ขยะ กระเป๋ าถือสตรี เข่งใส่ ขยะ เครื่ องมือจับสัตว์น้ า เช่น ข้อง
ใส่ ปลา ลอบ ไซ ฯลฯ
4.2 ผลิตภัณฑ์จากลาต้นและกิ่งของไม้ไผ่ ได้แก่ เก้าอี้ โต๊ะ ชั้นวางหนังสื อ ราวตากผ้า
คันเบ็ด ด้ามไม้กวาด ไม้เท้า โครงสร้างบ้านส่ วนต่างๆ ทาแคร่ นัง่ ร้านก่อสร้าง ท่อส่ งน้ ารางน้ า
4.3 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไม้ไผ่ ได้แก่ ถาดใส่ ขนม ทัพพีไม้ ตะเกียบ ไม้เสี ยบาหาร
ไม้พาย กรอบรู ป ไม้กา้ นธู ป ไม้เกาหลัง เครื่ องดนตรี พ้ืนบ้าน ไม้บรรทัด
4.4 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไผ่ซีก ได้แก่ โครงโคมกระดาษ โครงพัด โครงร่ ม ลูกระนาด
คันธนู พื้นม้านัง่ แผงตากปลา สุ่ มปลา สุ่ มไก่
กำรขยำยพันธุ์ของไผ่
ธรรมชาติของไผ่ทุกชนิด ผิดแผกแตกต่างจากพันธุ์ไม้อื่นๆเพราะสามารถขยายพันธุ์ได้ 2
แบบ คือทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศการขยายพันธุ์แบบใช้เพศ ส่ วนมากเกษตรกรจะใช้เมล็ด
ในการเพาะปลูก แต่มีขอ้ เสี ยที่ควรระวังคือเมล็ดส่ วนใหญ่ของไผ่ตงจะไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก
ความชื้นและเชื้อรา ทาให้สถิติการงอกนั้นต่าและเมื่อเพาะพันธุ์ดว้ ยวิธีน้ ี จะทาให้ช่วงของการออก
ดอกไม่แน่นอนตามไปด้วย ชาวสวนไผ่จึงหันมาขยายพันธุ์ดว้ ยวิธีอื่นแทน เช่นการใช้กิ่งแขนง ลา
หรื อเหง้า ซึ่ งสะดวก รวดเร็ ว และได้ผลดีเป็ นที่น่าพอใจ เกษตรกรบางคนจึงหันมายึดอาชีพการปัก
ชากิ่งแขนงขายเป็ นรายได้พิเศษนอกเหนื อจากการขายลา และขายหน่อเพิ่มเติมด้วยโดยสรุ ปการ
ขยายพันธุ์น้ นั มีอยูด่ ว้ ยกัน 4 วิธีคือ
1. การใช้เมล็ด
วิธีน้ ียงุ่ ยาก เสี ยเวลา และไม่ให้ผลดีดงั ที่กล่าวมาแล้ว อีกอย่างหนึ่งคือ ช่วงระยะเวลาการ
ออกดอกของไผ่ตงไม่แน่นอนเสมอไป บางครั้งอาจกินเวลานานถึง 30-40 ปี จึงจะออกดอกสักครั้ง
หนึ่ง เราต้องนาเมล็ดจากดอกไปเพาะชาเสี ยก่อน จึงจะนาไปปลูกในปี ต่อไปได้
2. การใช้เหง้า
วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ได้ผลดีกบั ไผ่ทุกชนิด วิธีการเลือกลาที่จะเป็ นแม่พนั ธุ์ ซึ่ งมีอายุระหว่าง 1-2
ปี ตัดยอดออก จนเหลือความสู งเพียง 1 เมตร ต่อจากนั้นก็ขดุ ดินลึกลงไปจนถึงเหง้ากับตอ แล้ว
นาไปปลูกในหลุมที่เตรี ยมไว้ทนั ที ส่ วนหน่อเจ่า ที่ติดขึ้นมาพร้อมกับลาแม่ก็สามารถแยกไปปลูกได้
เช่นกันการขยายพันธุ์วธิ ี น้ ีจะได้หน่อที่แข็งแรง และโตเร็ วทนทาน แต่มีขอ้ เสี ยคืออาจสิ้ นเปลือง
เวลาและเสี ยค่าใช้จ่ายมาก
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3. การใช้ลา
การขยายพันธุ์ที่ง่ายแต่ตอ้ งรู ้จกั คัดเลือกลา คือไม่แก่เกินไป ลาควรมีอายุระหว่าง 1-2 ปี
จะเป็ นการดีที่สุดเลือกตัดแต่ละลาให้มีความยาว 2 ข้อ ต่อจากนั้นจึงนาไปปั กชาไว้ในที่ที่ตอ้ งการ
ปลูกได้เลย ต้นอ่อนจะแทงยอดออกมาตามข้อที่ฝังลงในดิน
4. การใช้กิ่งแขนง
กิ่งแขนงคือกิ่งที่แตกออกมาจากบริ เวณตา ที่ขอ้ ของลาต้น การขยายพันธุ์วธิ ี น้ ี นิยมกัน
มากที่สุดเพราะสะดวกรวดเร็ วประหยัดค่าใช้จ่าย การเลือกกิ่งนั้นควรเลือกกิ่งที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 นิ้ว จึงจะได้ผลดี ตัดปลายกิ่งออกให้เหลือกิ่งที่ปักชายาวประมาณ
100 ซม. ปักชาลงไปในแปลงที่เตรี ยมไว้ หลังจากกลบดินแล้วใช้เท้าเหยียบให้แน่นรดน้ าให้ชุ่ม ทา
หลังคาเพื่อกันแดด ใช้เวลาอีกประมาณ 6 เดือน ก็ยา้ ยลงปลูกในหลุมที่เตรี ยมไว้ได้ ฤดูกาลที่
เหมาะสมในการปลูกไผ่คือฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม-สิ งหาคม เนื่องจากฝนตกชุก ดินจะมี
ความชุ่มชื้นสม่าเสมอทาให้รากและลาต้นของไผ่ต้ งั ตัวได้เร็ ว ไม่แห้งตาย ทั้งยังประหยัดแรงงาน
และประหยัดน้ าได้ดว้ ย

อำหำรจำกไผ่
ก่อนอื่นเรามารู ้จกั กับหน่อไม้ในแง่ของคุณค่าทางอาหารจากการวิเคราะห์ของกอง
โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่าหน่อไม้โดยเฉพาะไผ่ตงมีคุณค่าทาง
โภชนาการที่น่าสนใจคือ แคลเซียม 49 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 55 มิลลิกรัม เหล็ก 0.3 มิลลิกรัม
โดยทัว่ ไปเราบริ โภคไผ่ตงในรู ปของอาหารประเภทผัก ดังนั้นเพื่อเปรี ยบเทียบให้เห็นคุณค่าทาง
สารอาหารที่เด่นชัดจึงขอเปรี ยบเทียบกับผักที่เป็ นที่รู้จกั กันเป็ นอย่างดี คือ กะหล่าปลีและกะหล่า
ดอก
ส่ วนประกอบธาตุอาหาร

ไผ่ตง

กะหล่าปลี

กะหล่าดอก

ไขมัน(กรัม)
โปรตีน(กรัม)
คาร์โบไฮเดรท(กรัม)
แคลเซียม
ฟอสฟอรัส
เหล็ก
วิตามินเอ
วิตามินบี 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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อาหารจากหน่อไม้ เราสามารถทาอาหารได้หลายอย่างจากหน่อไม้สด หน่อไม้ตม้ สุ กแล้ว
หรื อหน่อไม้ดอง
1. แกงหน่อไม้สด
2. ต้มจืดหน่อไม้
3. หน่อไม้ตม้ จิ้มน้ าพริ กกะปิ
4. ยาหน่อไม้ใส่ น้ าปู (อาหารพื้นบ้านของภาคเหนือ)
5. ซุ ปหน่อไม้ (อาหารพื้นบ้านของภาคอิสาน)
6. หน่อไม้ผดั ใส่ วนุ ้ เส้น
7. หน่อไม้ยดั ไส้
8. หน่อไม้ดองแกงกะทิ
9. แกงหน่อไม้ดอง
10.ผัดหน่อไม้ดอง
หน่อไม้สามารถนามาแปรรู ปได้หลายอย่าง เช่น หน่อไม้แห้ง หน่อไม้ดอง และหน่อไม้
ปิ๊ บ ที่เราสามารถเก็บไว้บริ โภคได้ตลอดปี จังหวัดปราจีนบุรีมีการปลูกไผ่ตงมากที่สุดในประเทศ
ไทย ปราจีนบุรีกบั หน่อไม่ไผ่ตง มีชื่อเสี ยงเคียงคู่กนั มานานนับร้อยปี กล่าวกันว่าหน่อไม้ที่นี่อร่ อย
ที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียว และเนื้อไม้ไผ่ตงก็ได้รับความนิยมอย่างสู งในการแปรรู ปเป็ นวัตถุ
หัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์
วัตถุดิบในกำรจักสำนไม้ ไผ่
วัตถุดิบในการจักสานคือ ไม้ไผ่มีหลายชนิดเช่น ไผ่สีสุก ลาต้นใหญ่ปล้องยาวตรง นิยมใช้
ทาเครื่ องจักสานแพร่ หลายทุกภาคของประเทศไทย ไม้ไผ่ขา้ วหลาม ไม้ไผ่ซาง ไม้ไผ่บงหรื อไผ่ตง มี
ขนาดใหญ่ ลาต้นตรง ไม่มีหนาม มีมากในภาคเหนือ ไม้ไผ่หก ไผ่เฮียะ ไผ่รวกไผ่เลี้ยง ไผ่ไร่ ไผ่ปาว
ไผ่รวกดา สามารถนามาทาเครื่ องจักสานได้หลากหลาย
การแปรรู ปไม้ไผ่ ต้องนาไม้ไผ่ตดั มาทั้งลาแล้วตัดเป็ นท่อนตามความยาวที่ตอ้ งการด้วยมีด
อีโต้ ผ่าเป็ นซีกๆให้มีขนาดกว้างตามขนาดของตอก ใช้มีดจักตอกเป็ นเส้นบางๆ แล้วเหลาให้เรี ยบ
ตอกมีหลายชนิด เช่นตอกกลม ตอกซัง ตอกปื้ น ตอกผิว ตอกสะพาย ตอกสาน ตอกตะแคง
ตอกไพล มีลกั ษณะตามการใช้งาน
ตอกซัง ตอกที่ไม่มีผวิ ไม้ ตัดตามเสี้ ยนไม้เอาผิวออกไปแล้วชั้นหนึ่ง ตอกชนิ ดนี้ใช้งานได้
ไม่ดีนกั ไม่ทนเท่าตอกผิวหรื อตอกที่มีผวิ ไม้
ตอกปื้ น ตอกที่จกั เป็ นเส้นแบนยาว อาจมีผวิ ไม้ติดอยูห่ รื อไม่มีผวิ
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ตอกผิว ตอกที่จกั เป็ นเส้นแบนยาว มักเป็ นตอกปื้ นที่จกั ตามเสี้ ยนไม้ให้ผิวไม้อยูด่ า้ นหนึ่ ง
ตอกที่ มี ผิวไม้จะมี ค วามคงทนกว่าตอกซัง ตอกผิวใช้ส านภาชนะเครื่ องใช้ที่ มี ค วามคงทน เช่ น
กระบุง ตะกร้า หรื อใช้สานเครื่ องดักสัตว์น้ าที่ตอ้ งแช่น้ านานๆ
ตอกตะแคง ตอกที่จกั ตามความหนาของไม้ไผ่ ผิวไม้ไผ่ อยูด่ า้ นสันตอก ใช้สานส่ วนที่ มี
ความโค้งหรื อเว้า
ตอกไพล ตอกที่ใช้สานส่ วนที่ ใกล้กบั ขอบปากของภาชนะเป็ นตอกกลมหรื อตอกปื้ น มัก
เป็ นตอกเส้นเล็กๆ เพื่อให้สานโค้งหรื อคอดตามรู ปภาชนะได้สะดวก
ตอกสะพำย ตอกสาหรับฟั่ นเป็ นสายสะพายร้ อยจมู กวัว ควาย เป็ นตอกเล็กแบนเนื้ ออ่อน
จักจากไม้ไผ่สีสุกหรื อไม้ซางปล้องยาว การจักมักลอกตามเสี้ ยนให้เป็ นเส้นบางๆ แล้วฟั่ นเป็ นเส้น
ขนาดเท่าหลอดกาแฟ ยาวพอที่จะร้อยจมูกวัว ควาย อ้อมไปผูกทบกันด้านหลังเขา
ตอกสำน ตอกแบนหรื อตอกปื้ นที่ใช้สานภาชนะเครื่ องใช้ต่างๆ มักใช้ตอกปื้ นมากกว่าตอก
ชนิดอื่น มีขนาดแตกแต่งกันไปตามประเภทของสิ่ งที่สาน
ตอกเหล่านี้ใช้สานส่ วนต่างๆของเครื่ องจักสานตามความเหมาะสมเช่นตอกปื้ นใช้สานส่ วน
ก้นของภาชนะที่ตอ้ งการให้มีความคงทน ตอกไพลใช้สานส่ วนปากหรื อส่ วนโค้งของภาชนะเป็ น
ต้น
ช่างจักสานในอดี ตมีขอ้ สังเกตที่เป็ นความรู ้พ้ืนๆที่มีความสาคัญ ไว้ดงั นี้ วิธีเจียนไม้ เมื่อ
ตัดไม้เป็ นท่อนแล้ว ขึ้นอยูก่ บั การใช้สอย ก่อนที่จะผ่าไม้ตอ้ งเจียนปากกระบอกโดนรอบทั้งสองข้าง
ให้เรี ยบ การเจียนต้องให้มีดตั้งฉากกับไม้ เมื่อเจียนปากกระบอกเรี ยบร้ อยแล้วจึงลงมือผ่า ถ้าหาก
ไม้ยาวมากกว่า 3 ปล้องขึ้นไปต้องผ่าทแยงให้เฉี ยดตาไม้ท้ งั สองข้าง ต้องผ่าให้เป็ นซี กแยกออกจาก
กัน ต้องผ่าจากปลายมาหาโคนเพราะเนื้ อไม้ขา้ งในโคนแน่นกว่าและเหนี ยวกว่าปลายจึงผ่ายาก การ
ผ่าไม้ไผ่ตอ้ งผ่าเป็ น 2 ซี กก่อนแล้วผ่าซอยเป็ นชิ้นเล็กๆให้มีขนาดตามที่ตอ้ งการจะจักเป็ นเส้นตอก
ก่อนจักตอก ต้องแต่งไม้ผ่าเป็ นซี กเล็กๆ ให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อนคือ ต้องเลาะเอาข้อและเหลาขอบให้
เรี ยบและมีขนาดเสมอกันหากเป็ นตอกปื้ นต้องผ่าเอาขี้ไม้ออกบ้าง เหลาไม้ให้เสมอกันทั้งอันแล้วจึง
ลงมือจักตอก
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ตัวอย่ ำงผลิตภัณฑ์ ทที่ ำจำกไม้ ไผ่ จำแนกตำมชนิดของเครื่ องจักสำน
1. เครื่ องมือเครื่ องใช้ในครัวเรื อน

กระด้ง

กระติ๊บข้าวเหนียว

2. เครื่ องมือจับสัตว์น้ า

สุ่ มจับปลา

ข้องใส่ ปลา

3. เครื่ องมือเครื่ องใช้งานกสิ กรรม

หมวกสานจากไม้ไผ่

กระบุงใช้เก็บข้าวหรื อพันธุ์พืช
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4. ของใช้เบ็ดเตล็ด

พัดสาน

โคมไฟตั้งโต๊ะ

ที่มา : นงคราญ พรหมเผ่า
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เครื่ องมือสำหรับใช้ ในกำรจักสำนไม้ ไผ่ ทวั่ ไป
1. มีดโต้ มีดที่ใช้ในการจักสาน ถ้าเป็ นมีดที่ใช้ใน
การตัดไม้จะเป็ นมีดขนาดใหญ่มีสันหนา 1/2 – 1 ซม.
ยาวประมาณ 4๐ ซม. หรื อกว่านี้ก็ไม่มากนัก เรี ยกกัน
โดยทัว่ ไปว่า มีดโต้

2. มีดจักตอก เป็ นมีดที่ใช้สาหรับจักตอก มีรูปทรง
เรี ยวแหลม ขนาดเหมาะมือ คมบาง ชาวบ้านนิยม
พกเป็ นมีดประจาตัวด้วย

3. คีมไม้ มีลกั ษณะคล้ายคีมทัว่ ๆไป มีขนาดใหญ่ทา
ด้วยไม้เนื้อแข็ง มีวงแหวนหุ ม้ ด้วยผ้า ใช้สาหรับคีบ
ปากขอบของงานจักสานให้อยูแ่ น่นขณะที่ทาการมัด
ขอบและมีวงแหวนทาหน้าที่ล็อกคีมไว้ให้แน่น

ที่มา : http://yinchemeng.blogspot.com/2012/01/2.html
4. เหล็กมำด มีสองชนิด เหล็กมาดปลายแหลม และ
เหล็กมาดปลายแบน เหล็กมาดปลายแหลม ใช้เจาะ
ร้อยหวาย ส่ วนปลายแบนใช้เจาะร้อยตอก รู ร้อย
หวาย ทาด้วยเหล็กเจาะเป็ นรู ตามขนาดที่ตอ้ งการ
ตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่ใช้สาหรับนาหวายร้อยเพื่อลบคม
หวายและทาให้ทุกเส้นมีที่ขนาดเท่ากัน
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5. เลื่อย ใช้การการตัดลาไผ่ และหวายออกเป็ น
ท่อนๆ เพื่อ ทาการจัก หรื อเพื่อทาชิ้นส่ วนของงาน
เลื่อยที่นามาใช้ตอ้ งมีฟันเลื่อยละเอียดเพื่อไม่ให้ไม้
ไผ่และหวายฉี กขาดเช่น เลื่อยลันดา เลื่อยรอ

รู ป เลื่อยรอปากไม้
ที่มา : http://www.snr.ac.th/Main/elearning/viroj/h-5.htm
6. เลียด เป็ นเครื่ องมือใช้ลบความคมและทาให้
เส้นตอกไม้ไผ่และหวาย ย่านลิเภา และใบลาน
มีขนาดเท่าๆก่อน นามาสาน

ที่มา : http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=23348.0
7. ค้ อน ใช้ในการประกอบงานจักสาน ถอนตะปู

ที่มา : http://www.solo.co.th/productDetail.asp?id=126
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8. คีมต่ ำงๆ เช่น คีมปากนกแก้ว คีมปลายแหลม
คีมปากจระเข้ ใช้สาหรับคีมชิ้นส่ วนของงาน ทึ้ง
ถอนตะปูหรื อจับชิ้นส่ วน

ที่มา : http://www.google.co.th
9. วัสดุตกแต่ งชิ้นงำน ได้แก่ เชลแล็ก แล็กเกอร์ ใช้
สาหรับเคลือบเงาของชิ้นงานทาให้มนั เงา สี สัน
สวยงามและกันเชื้อรา

ที่มา : นงคราญ พรหมเผ่า
10. กรรไกร ใช้สาหรับตัดเส้นตอก ที่ใช้ สาหรับสาน
เป็ นอุปกรณ์สาหรับตัด กรรไกร มี 2 ชนิด คือ
กรรไกรปลายมน และกรรไกรปลายแหลม เลือกใช้
ตามลักษณะของงาน งานตัดเส้นนิยมใช้กรรไกร
ปลายมน หลังใช้เสร็ จแล้ว เก็บใส่ ซองของกรรไกร
วางในกล่องให้เรี ยบร้อย
ที่มา : นงคราญ พรหมเผ่า
11. มีดคัทเตอร์ เป็ นอุปกรณ์สาหรับตัดเส้นตอกไม้
ไผ่ ที่ไม่หนามาก เวลาใช้ควรระมัดระวัง เมื่อใช้เสร็ จ
แล้วควรเลื่อนใบมีดเก็บทุกครั้ง และเก็บใส่ กล่องให้
เรี ยบร้อย

ที่มา : นงคราญ พรหมเผ่า
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วัสดุอปุ กรณ์ กำรย้ อมสี ตอก

ที่มา: นงคราญ พรหมเผ่า

1. ตอกอ่อน
2. สี ยอ้ มกก
3. เกลือเม็ด
4.ภาชนะสาหรับต้มสี เช่น หม้อ
5. กระดาษหนังสื อพิมพ์/ถาด
6. ไม้/คีมด้ามยาวใช้ยอ้ มสี
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ขั้นตอนกำรย้ อมสี ตอก
1. เลือกขนาดของตอกให้มีขนาดเท่าๆกันเพื่อความสวยงามของชิ้นงาน

2. นาสี ยอ้ มกก ผสมกับน้ าเปล่าปริ มาณสี ตามความต้องการว่าต้องการสี เข้มมากน้อยเท่าใด
ประมาณ 1 ช้อนชา ใส่ เกลือเม็ด ประมาณ ½ ถ้วยตวง ใส่ ลงไปเพื่อทาให้สีติดทนนานและสี สวย
ตอกที่ยอ้ มต้มในน้ าเดือดประมาณ 10 นาที

ที่มา: นงคราญ พรหมเผ่า
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3. เมื่อได้ตอกที่มีสียอ้ มตามต้องการแล้ว นาขึ้นจากภาชนะ วางตากกับหนังสื อพิมพ์แล้วนาไป
ตากแดด ประมาณ 30 นาที

4. ตัวอย่างตอกที่ยอ้ มสี พร้อมนาไปใช้งาน

ที่มา: นงคราญ พรหมเผ่า
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แบบฝึ กหัด
เล่มที่ 1 เรื่ อง สื บสำนภูมปิ ัญญำ จักสำนไม้ ไผ่
ชื่ อ.....................................................นำมสกุล....................................ชั้ น.......................เลขที.่ ...........
คำชี้แจง
นักเรี ยนตอบคาถามความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ ประโยชน์ของงาน
ประดิษฐ์ และการออกแบบสิ่ งประดิษฐ์ให้เข้าใจ
1. จงอธิบายความหมายของ เครื่ องจักสาน หมายถึงอะไร (1 คะแนน)
ตอบ.......................................................................................................................................
2. จงอธิบายประเภทของเครื่ องจักสาน มีกี่ประเภทอะไรบ้าง (3 คะแนน)
ตอบ.......................................................................................................................................
3.จงยกตัวอย่างไม้ไผ่แต่ละชนิดที่นกั เรี ยนรู ้จกั และนามาใช้ในชีวติ ประจาวัน อย่างน้อย 5 ตัวอย่าง
(1 คะแนน )
ตอบ.......................................................................................................................................
4.จงยกตัวอย่างชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทาจากไม้ไผ่ อย่างน้อย 10 ชนิด (1 คะแนน)
ตอบ.......................................................................................................................................
5.จงบอกเครื่ องมือที่ใช้ในการจักสานไม้ไผ่ อย่างน้อย 10 ชนิด (1 คะแนน)
ตอบ.......................................................................................................................................
6. จงอธิ บายขั้นตอนการย้อมสี ตอกตามขั้นตอนให้ถูกต้อง (3 คะแนน)
ตอบ.......................................................................................................................................
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียน
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี วิชำ กำรงำนอำชีพ 1 ( ง 21101 )
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1 เล่มที่ 1 เรื่ อง สื บสำนภูมปิ ัญญำจักสำนไม้ ไผ่
************************************************************
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X ทับลงในกระดาษคาตอบ ก ข ค และ ง ที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียง
ข้อเดียว
1. การประดิษฐ์ของใช้มุ่งเน้นข้อใดเป็ นสาคัญ
ก. สวยงาม
ข. ประโยชน์ใช้สอย
ค. รู ปแบบแปลกใหม่
ง. สามารถนาไปวางจาหน่ายได้
2. การเรี ยนรู ้การจักสานในอดีตส่ วนใหญ่เป็ นการเรี ยนรู ้ในข้อใด
ก. โดยถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
ข. โรงเรี ยนเปิ ดสอนการจักสาน
ค. เรี ยนโดยมีวทิ ยากรมาให้ความรู ้
ง. ผูน้ าชุมชนรับการอบรมและมาถ่ายทอด
3. เครื่ องจักสาน มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ของใช้ทาจากเครื่ องเงิน
ข. ของใช้ทาจากวัสดุที่เป็ นเส้น
ค. ของใช้ทาจากวัสดุสังเคราะห์
ง. ของใช้ทาจากไม้ไผ่และหวาย
4. ค้อน ไขควง คีม กรรไกร ส่ วนที่เป็ นเหล็กควรดูแลรักษาด้วยวิธีใด
ก. ใช้เหมาะสมกับงาน
ข. ใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
ค. ทาความสะอาดทาน้ ามัน
ง. ตรวจสอบความเรี ยบร้อย
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5. เมื่อปฏิบตั ิงานจักสานเสร็ จแล้วขั้นตอนต่อไปควรทาอย่างไร
ก. ออกจากห้องเรี ยนทันที
ข. ตกแต่งชิ้นงานให้เรี ยบร้อย
ค. นาผลงานไปจัดนิทรรศการ
ง. เก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด สถานที่
6. สาเหตุใดเป็ นอันตรายในการปฏิบตั ิงาน
ก. ทางานเป็ นขั้นตอน
ข. สถานที่ทางานสะอาด
ค. เครื่ องมือและอุปกรณ์ชารุ ด
ง. รวบผมเรี ยบร้อยขณะทางาน
7. ข้อใดเป็ นการสานลายพื้นฐาน
ก. ลายเฉลว
ข. ลายยกดอก
ค. ลายดีกระจาย
ง. ลายขัดธรรมดา
8. เครื่ องมือชนิดใดใช้สาหรับลบความคมของเส้นไม้ไผ่
ก. เลียด
ข. เลื่อย
ค. คีมไม้
ง. เหล็กหมาด
9. ไม้ไผ่ชนิดใดที่นิยมนามาทาเครื่ องจักสาน
ก. ไผ่เฮียะ,ไผ่ไร่ ,ไผ่สีสุก
ข. ไผ่นวล, ไผ่รวก,ไผ่บง
ค. ไผ่ขา้ วหลาม, ไผ่ตง,ไผ่ไร่
ง. ไผ่ขา้ วหลาม , ไผ่บง,ไผ่เฮียะ
10. วัสดุขอ้ ใดที่ใช้ในการต้มผสมกับสี ยอ้ มตอกไม้ไผ่เพื่อให้สีติดทนนาน
ก. น้ าตาล,เกลือ
ข. เกลือ,สารส้ม
ค. น้ าเปล่า,สารส้ม
ง. กามะถัน,เกลือ
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