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ชื่อ พออุยอุน   ศรีวิชัย 
สถานท่ีต้ัง  บานใหมปางเติม  เลขที่  61  หมู 1  ต.บานกาด  อ.แมวาง  จ.เชียงใหม 
สาระสําคัญ 
 พออุยอุน ศรีวิชัย  เปน ปราชญชาวบานที่มีความชํานาญในการสรางงานจากกะลามะพราวและผลิต
เครื่องดนตรีพื้นเมือง ตลอดจนงานจักสาน และของเลนพื้นบาน 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมือง 

 
สะลอ หรือ ทะลอ  
เปนเครื่องสายบรรเลงดวยการสี ใชคัน ชักอิสระ ตัวสะลอที่เปนแหลงกําเนิด เสียง  ทําดวยกะลา 

มะพราว ตัดและปดหนาดวยไมบาง ๆ มีชองเสียงอยูดานหลัง คันสะลอทําดวย ไมสัก หรือไมเน้ือแข็งอื่น ๆ 
โดยปกติจะ ยาวประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ลูกบิดอยูดานหนานิยม ทําเปนสองสาย แตที่ทําเปนสามสายก็ มี
สาย ทําดวยลวด (เดิมใชสายไหมฟน ) สะลอมี ๓ ขนาด คือ สะลอเล็กสะลอกลาง    และสะลอใหญ ๓ สาย 

 
 

 
ซึง  
เปนเครื่องสายชนิดหน่ึงใชบรรเลงดวยการดีด ทํา ดวยไมสักหรือไมเน้ือแข็ง มีชองเสียงอยู ดานหนา 

กําหนดระดับเสียงดวยนมเปนระยะ ๆ ดีด ดวยเขาสัตวบาง ๆ มีสายทําดวยโลหะ เชน ลวด หรือทองเหลือง 
(เดิมใชสายไหมฟน) ๒ สาย 

 
 



 
ขลุย 
ขลุย ของไทยเปนขลุย ในตระกูลรีคอรดเดอร คือ มีที่บังคับแบงกระแส ลม ทําใหเกิดเสียงในตัวไมใช

ขลุยผิว ตระกูลฟลุตแบบจีน ขลุยไทยมีหลายขนาด ไดแก ขลุยอู มีเสียงตํ่าที่สุด ระดับกลาง คือ ขลุย เพียงออ 
เสียงสูง ไดแก ขลุยหลีบ และยังที่มี เสียงสูงกวาน้ีคือ ขลุยกรวดหรือขลุยหลีบกรวด อีกดวย ขลุยเปนเครื่อง
ดนตรีในวงเครื่องสายและ วงมโหรี 

 
ป  
เปนปลิ้นเดียว ที่ตัวลิ้นทําดวย โลหะเหมือนลิ้นแคน ตัวปทําดวยไมซาง ที่ปลายขางหน่ึง ฝงลิ้นโลหะไว

เวลาเปาใชปากอม ลิ้นที่ปลายขางน้ี อีกดานหน่ึงเจาะรู บังคับเสียงเรียงกัน ๖ รูใช ปดเปด ดวยน้ิว มือทั้ง ๒ 
น้ิว เพื่อใหเกิดทํานองเพลง มี ๓ ขนาด ไดแก ขนาดใหญเรียก ปแม ขนาดรองลงมา เรียก ปกลาง และขนาด
เล็กเรียก ปกอย นิยม บรรเลงประสมเปนวงเรียก วงจมุป   หรือปจมุ  หรือบรรเลง รวมกับซงึและสะลอ 

 

 
ป แน  
มีลักษณะคลายปไฉน หรือปชวา แตมี ขนาดใหญกวา เปนปประเภทลิ้นคูทําดวยไม  เน้ือแข็ง  มีรู

บังคับเสียง เชนเดียวกับปใน นิยมบรรเลงในวงประกอบกับฆอง กลอง ตะหลดปด และกลองแอว เชน   ใน
เวลาประกอบการฟอน เปนตน มี ๒ ขนาด ไดแก ขนาดเล็กเรียก แนนอย  ขนาดใหญ เรียก แนหลวง 

 

 
พิณเปยะ  
กะโหลกทําดวยกะลามะพราว เวลาดีดเอา กะโหลกประกบติดไวกับหนาอก ขยับเปด-ปด เพื่อใหเกิด

เสียงกังวานตามตองการ สมัยกอนหนุมชาว เหนือนิยมเลนดีดคลอการขับรองในขณะไป เกี้ยวสาวตามหมูบาน
ในยามคํ่าคืน ปจจุบันมี ผูเลนไดนอยมาก 

 



 
กลองเตงถ้ิง  
เปนกลองสองหนา ทําดวยไมเน้ือแข็ง เชน ไมแดง หรือไม เน้ือออน เชน ไมขนุน หนากลองขึงดวย

หนังวัว มี ขาสําหรับใชวางตัวกลอง ใชประสมกับเครื่องดนตรี อื่น ๆ  เพื่อเปนเครื่อง ประกอบจังหวะ 
 

 
กลองตะหลดปด 
ตะหลดปด หรือมะหลดปด เปนกลองสองหนา ขนาดยาวประมาณ ๑๐๐ เซนติเมตร หนากลอง ขึง

ดวยหนัง โยงเรงเสียงดวยเชือกหนัง หนาดานกวางขนาด ๓๐ เซนติเมตร ดานแคบ  ขนาด  ๒๐ เซนติเมตร 
หุนกลองทํา ดวยไมเน้ือแข็งหรือเน้ือออน ตีดวยไมหุมนวม มีข้ีจา (ขาวสุกบดผสมข้ีเถา) ถวงหนา 

 

 
กลองต่ึงโนง 
กลองต่ึงโนง เปนกลอง ที่มีขนาดใหญที่สุด ตัวกลองจะยาว มากขนาด ๓-๔ เมตรก็มี ใชตีเปน อาณัติ

สัญญาณประจําวัด และใชในกระบวนแหกระบวนฟอน ตาง ๆ ประกอบกับตะหลดปด ปแน ฉาบใหญ และ
ฆองหุย ใชตีดวยไม เวลาเขากระบวน จะมีคนหาม 

 

 
กลองสะบัดชัยโบราณ  
เปนกลองที่ มีมานานแลวนับหลายศตวรรษ ในสมัยกอนใช  ตียามออก ศึกสงคราม เพื่อเปนสิริมงคล 

และเปน ขวัญกําลังใจใหแกเหลาทหารหาญในการตอ สูใหไดชัยชนะ ทํานองที่ใชในการตี กลองสะบัดชัย
โบราณมี ๓ ทํานอง คือ ชัยเภรี, ชัย ดิถี และชนะมาร 



 

 
ชื่อ พออุยใจคํา ตาปญโญ 
สถานท่ีต้ัง  บานกิ่วแลปาเปา  เลขที่  227  หมู 3  ต.บานกาด  อ.แมวาง  จ.เชียงใหม 
สาระสําคัญ  
 พออุยใจคํา ตาปญโญ เปนปราชญชาวบานที่มีความเปนผูนํา มีความสามารถดานดนตรีพื้นเมือง การ
ทําของเลนพื้นบาน ไดรับการยกยองใหเปนครูภูมิปญญาไทยรุน 3 ไดรับปริญญามหาบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เชน การทําของเลนพื้นบาน  “คอปเตอรไมไผ”  

วัสดุอุปกรณ 

 
1.ไมไผ สําหรับทําใบพัดและแกนไม  2. มีด สําหรบัเหลาไม 

3. กรรไกรสําหรบัตัดปลายแหลมของไม  4. กาว สําหรับติดใบพัดกับแกนไม 

5. คอน และตะปู หรือ สวาน สําหรับเจาะร ู 6. ไมบรรทัด และดินสอ สําหรับวัดขนาดของไม 

วิธีทํา 

1. ตัดไมไผเปนทอนขนาดความกวางประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร หนา 1 
เซนติเมตร สําหรับทําเปนใบพดั หาจุดกึ่งกลางของไมไผ แลวเจาะรูตรงกลางทอนไมไผที่จะใชเปนใบพัด ขนาด
เสนผานศูนยกลางประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร เพื่อใสแกนไม 

2. ใชมีดเหลาปาดใบพัดทั้งสองขาง จากรูกึ่งกลางที่เจาะไวใหเฉียง 45 องศา สลับกันทั้งดานซายและขวา 
ทั้งดานบนและดานลาง 

3. เหลาไมไผใหเปนแทงกลมความยาวประมาณ 18 เซนติเมตร ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 
มิลลิเมตร สําหรับทําเปนแกนไม โดยเหลาปลายไมดานหน่ึงใหแหลม เพื่อใหงายตอการประกอบใบพัดเขากับแกนไม 

4.นําใบพัดประกอบเขากับแกนไม ใชกรรไกรตัดปลายไมแหลมสวนเกินออกไป แลวใชกาวชวยยึดติด
ใบพัดกับแกนไม 
 
 



 

ชื่อ  นายวิเชิญ แกวเอี่ยม 
สถานท่ีต้ัง  บานดอนเปา  เลขที่  88  หมู 4  ต.ดอนเปา  อ.แมวาง  จ.เชียงใหม 
สาระสําคัญ 

 นายวิเชิญ แกวเอี่ยม  เปนสลา หรือชางทํารมที่ยังคงสืบสานภูมิปญญาดานการทําจองแดง หรือ รม

โบราณ อันมีช่ือเสียงของชาวบานดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนงานที่ใชความประณีตเปน

อยางมาก และเปนหัตถกรรมที่คงความสวยงามและมีคุณคา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน   การทําจองแดง 

อีกหน่ึงภูมิปญญาแตโบร่ําโบราณของชุมชนทางภาคเหนือของไทยที่ควรคากับการอนุรักษเอาไว

สําหรับ “จองแดง” ซึ่งกับรายงานจากศูนยหัตถกรรมรมโบราณ หรือจองแดง บานดอนเปา ต.ดอนเปา อ.แมวาง   

จ.เชียงใหม พบวามีสลา หรือชางทําเพียง 1 ราย คือนายวิเชิญ แกวเอี่ยม พรอมภรรยาที่ยังชวยกันผลิตจอง

แดงแบบโบราณ คงสืบสานภูมิปญหาของคนรุนเกาไว ที่มีมานานกวา 6 ชวงอายุคนนับหลายรอยป ที่กําลังจะ

หายไปกับกาลเวลา 

นายวิเชิญ กลาววาจองแดง เปนอีกหน่ึงอาชีพของชาวบานดอนเปามานานตนไดสืบทอดมาจากพอตา

กวา 30 ป แตไดเสียชีวิตไป รวมไปถึงนองภรรยาก็เสียชีวิตไป คงเหลือตนเองที่เปนสลาหลักในการผลิตใน

หมูบานน้ี ที่เหลือจะเปนคนรุนเกาหรือผูสูงอายุไมถึง 10 ราย ซึ่งมีรางวัลการันตีมากมาย 

ทั้งน้ี จุดเดนของจองแดงโบราณบานดอนเปา ที่ตัวหลอดดานในมีการสานดวยดาย ที่ตองใชความ

ชํานาญเปนอยางมาก ทําใหแตละคันกวาจะออกมาไดจนจบกระบวนการ 1 คันเพียง 1 วัน แตปจจุบันจะแบง

กันทําในแตละข้ันตอนเพื่อใหไดปริมาณตามคําสั่ง เพราะจองแดงจะมีแตยอดสั่งเทาน้ันจะผลิตออกขายเอง

นอยมากในแตละเดือนได 100-120 คัน ก็มีต้ังแตราคา 400-1,800 บาท ต้ังแต 14-40 น้ิว โดยเฉพาะจองแดง

ติดต้ังสนามนิยมสั่งมาก 

และยังเผยอีกวาพรอมสืบสานภูมิปญหาใหกับเยาวชนคนรุนใหมหากสนเขามาศึกษาเรียนรูเพราะ

เหลือสลาทําจริงเพียงไมถึง 10 คนแตทําหลักเหลือเพียงตนเองเพียงคนเดียว กับครอบครัว คนรุนใหมสวนใหญ

จะออกไปทํางานนอกบานเพราะการทําจองแดงโบราณน้ันตองใชเวลากวาจะผลิตออกมาได 1 คันตอวันหาก

ทําครบกระบวนเพียงคนเดียว สวนตนก็จะคงอนุรักษจองแดงโบราณของบานดอนเปาไวพรอมถายทอดภูมิ

ปญหาที่มีมากวาหลายรอยปไมใหหายไปกับกาลเวลา 

 



 

 
 

ชื่อ แมอุยผัน จี๋โปทา 
สถานท่ีต้ัง  บานดอนเปา  เลขที่  184  หมู 4  ต.ดอนเปา  อ.แมวาง  จ.เชียงใหม 
สาระสําคัญ 

 แมอุยผัน จี๋โปทา เปนผูมีฝมือทางดานงานใบตอง ทําเครื่องสักการะตาง ๆ อยูในกลุมอุยสอนหลาน 

ศูนยเรียนรูวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลบานกาด ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนเพชรราชภัฏ  เพชร 

ลานนา ป 2549 

ภูมิปญญาทองถ่ิน   การประดิษฐ ประดอย การทําบายศรี พวงมาลัย งานใบตอง 

ประเภทของงานใบตอง 

งานใบตองสามารถแบงเปนประเภทตามลกัษณะการนําไปใชงานไดดังน้ี 

 1.  ประเภทใชหอหรือบรรจุอาหาร   ซึ่งงานใบตองประเภทน้ีพบเห็นไดโดยทั่วไปในชีวิตประจําวัน  

ในยุคหน่ึงใบตองไมไดรับความนิยม  เน่ืองจากความทันสมัยและความสะดวกของพลาสติก แตปจจุบันไดมีการ

รณรงคใหลดการใชพลาสติก  จึงมีการนําใบตองกลับมาใชในชีวิตประจําวันอีกครั้ง  งานใบตองประเภทใชหอ 

หรือบรรจุอาหาร  ไดแก  การหอแบบตางๆ  กระทงใสขนมและอาหาร ถาดใบตองและกระเชาใบตอง  เปนตน 

 2.  ประเภทกระทงดอกไม   กระทงดอกไมมีหลายรูปแบบ ซึ่งในแตละแบบสามารถสรางสรรคได

อยางสวยงาม  และนําไปใชไดหลายโอกาส เชน ใชเปนเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยใชเปนเครื่องสักการะ

พระมหากษัตริยและพระราชวงศ  นําไปกราบลาอุปสมบท  กราบพอแม  ครูอาจารย  ขอขมาลาโทษ  และชุด

พานขันหมาก  เปนตน 

3.  ประเภทกระทงลอย    กระทงลอย  คือ ภาชนะสําหรับใสดอกไม  ธูป เทียน  สิ่งของที่ลอยนํ้าได  

มีหลายขนาดทั้งกระทงขนาดเล็กและขนาดใหญ แลวแตการสรางสรร  สวนใหญประดิษฐจากใบตองสวนใหญ

ประดิษฐจากใบตอง 

4. ประเภทบายศรี  บายศรี คือ ภาชนะที่ตกแตงสวยงามเปนพิเศษ  เพื่อเปนสํารับใสอาหารคาว-

หวานในพิธีสังเวยบูชาและพิธีทําขวัญตางๆ  ทั้งพระราชพิธีและพิธีของราษฎร   

 

 

  



 
 
ชื่อ พออุยป สุวรรณ 
สถานท่ีต้ัง  หมูบานกลาง  เลขที่  26  หมู 1  ต.ทุงรวงทอง  อ.แมวาง  จ.เชียงใหม 
สาระสําคัญ 

 พออุยป สุวรรณ เปนสลา หรือชางตีมีดแบบโบราณ ที่ยังคงสืบถอด และถายทอดความรูที่มีอยูใหกับ

เยาวชนที่ในละนอกอําเภอแมวาง เปนกลุมครูภูมิปญญาในแหลงเรียนรูวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลบานกาด 

ภูมิปญญาทองถ่ิน  การตีมีด 

มีด คือ เครื่องมือชนิดแรกอันหน่ึงของมนุษยยุคแรก กอนที่จะพบเหล็ก และเหล็กกลา คนโบราณ

พบวาหินที่คนนํามาใชสามารถตัดเน้ือสัตวและอาหารอืน่ๆ ได โดยเฉพาะ หินเหล็กไฟหรอืฟลิ้นท เมื่อกระเทาะ

จะไดขอบสําหรับใชตัดเพื่อนํามาเปนมีดตลอดจนทําเปนขวานและหัวลูกธนู 

ขั้นตอนและกรรมวิธีในการตีมีด มีดังน้ี 

1. การตัดและผาเหล็ก  ชางจะนําเหล็กที่จะใชทํามีดมาวัดขนาดความยาวเทากับชนิดของมีดที่

ตองการ  แลวนําสวนทีจ่ะตัดไปเผาจนเหล็กรอนแดงไดที่  จากน้ันจะใชคีมจบัไปวางบนทั่ง  ตัดดวยเหลก็สกัด  

แลวนําเหลกที่ตัดไปเผาไฟอีกครัง้เพื่อผาทแยงตามความยาวของเหล็ก 

2. การแบนหรือการตีหลาบ คือ นําทอนเหล็กทีผ่าแลวไปเผาไฟใหรอนแดงแลวใชคีมคีบออกมาวาง

บนทั่ง  เพื่อตีใหแบนและไดรูปทรงของมีดตามที่ตองการ  การเผาเหล็กใหรอนแดงแลวนํามาตีแตละครั้ง  ชาง

เรียกวา “แดง”  การแบนมีดจะเริ่มจากสวนทีเ่ปนดามหรือกั่นมีดกอน  แลวจึงตีสวนที่เปนตัวมีด 

3. การทําบองหรือเดือย  บองหรือเดือย คือ สนที่เปนดามมดี  ดามมีดที่เปนแบบเดือยทําไดโดยชาง

จะตีสวนโคนของดามมีดใหมีลักษณะเรียว ปลายแหลม  เพือ่นําไปเสียบฝงในดามไม  สวนการบอง คือ การตี

เหล็กสวนโคนของมีดใหเปนแผนแลวตีใหปลายทั้ง 2 ดานโคงเขาหากัน  ดามมีแบบบองสามารถนําไปใชไดเลย  

หรืออาจใชดามไมตอใหยาวข้ึน 

4. การตีแตง  เปนการตีเหล็กเพื่อใหผิวเหลก็เรียบและไดมีดที่มีรปูรางตามตองการยํ้าคมใหบางและตรง 

5. การตะไบแตง  หลงัจากที่ตีมีดใหไดรูปตามที่ตองการแลว  ชางจะตะไบแตงสวนคมมีดโดยใชตะไบ

เหล็ก  แตปจจบุันมกัใชเครื่องเจียระไนไฟฟาเปนเครื่องทุนแรง 

 6. การชุบคม  ถือเปนข้ันตอนทีส่ําคัญย่ิงของการตีเหล็ก  ซึ่งชางตองมีความชํานาญเปนพิเศษ  เพราะ

เปนข้ันตอนทีจ่ะทําใหผลิตภัณฑมีความคม  แข็ง  ไมบิ่นงาย  โดยนําเหล็กที่ใชทํามีดที่ตกแตงคมเรียบรอยแลว

ไปเผาเฉพาะสวนคมเทาน้ัน  เมื่อเหล็กรอนแดงเสมอกันโดยตลอดแลว (มสีีแดงเหมือนลูกหนู)  จะรีบนํามาจุม

ในอางนํ้า  โดยจุมลงไปเฉพาะสวนคม  ประมาณ 1-2 เซนติเมตร  การจุมนํ้าจะตองทําอยางรวดเร็ว  ประมาณ 

1-2 ครั้ง  ในชวงที่เหลก็ทีเ่ผาเปลี่ยนสจีากสีขาวเปนสีเหลือง  ใหรีบจุมลงในอางนํ้าทันที  และแชไวจนเย็นจึง

นําข้ึน  ก็จะไดมีดที่มีคมแข็ง  ไมบิ่นหรือบิดเบี้ยวงาย  หากจุมนํ้าเร็วเกินไปคือในชวงที่เหลก็เปลี่ยนเปนสีขาว  



จะทําใหมีดแข็งและบิ่นงาย  หรือหากจุมนํ้าชาไปคือตอนที่เหล็กเปลี่ยนเปนสีเขียวแลว  ก็จะทําใหเหล็กคืนตัว  

ทําใหคมมีดไมแข็ง  บิดเบี้ยวงาย  และใชการไดไมดี 

7. การตกแตงลวดลายลงดานบนของมีด 

การเลือกมีดที่มีคุณภาพดีใหทดลองใชคมมีดถูสันมีดเลมอื่น  หากถูไปแลวติดคม  ไมลื่น  แสดงวาคมมีดแข็ง  

คม  เหมาะทีจ่ะซือ้ไปใชงาน  หากถูแลวลื่น  ไมติดคม  แสดงวามีชุบคมไมดี  เมื่อนําไปใชงานจะทื่อ 

  



 

 
ชื่อ นางสมศรี สมเที่ยง 
สถานท่ีต้ัง  บานกิ่วแลปาเปา  เลขที่  227  หมู 3  ต.บานกาด  อ.แมวาง  จ.เชียงใหม 
สาระสําคัญ 

 นางสมศรี สมเที่ยง เปนปราชญชาวบานที่มีความชํานาญดานงานจักสาน ทําโมบายจากไมไผ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน  งานจักสานไมไผ 

การจักสาน เปนงานหัตถกรรมอยางหน่ึง และนับเปนงานศิลปะประเภททัศนศิลปไดดวย การจักสาน

เปนการนําวัสดุขนาดเล็กและยาว มาขัด หรือสาน กันจนเปนช้ินงาน เชน เสื่อ หรือภาชนะอื่นๆ เชน ตะกรา 

เขง หรือของใชอื่นๆ เชน ลูกตะกรอ เปนตน 

วัสดุที่ใชในงานจักสาน มักเปนวัสดุจากธรรมชาติ เชน ไมไผ หวาย ปอ กระจูด เปนตน ในภายหลังมี

การใชผักตบชวา และวัสดุเลียนแบบธรรมชาติและอื่นๆ ทําใหมีความทนทานมากข้ึน แตมีสีสันและ

คุณลักษณะภายนอกคลายวัสดุธรรมชาติตางๆ แตก็ไมสามารถนํามาใชไดทุกอยาง 

กรรมวิธีการสานน้ัน มีลักษณะคลายกับการทอผาน่ันคือ ใชวัสดุขนาดเล็กและยาว ที่เรียกวา ตอก 

หรือ ตนไผที่นํามาขัดจนกลายเปนเสนเล็กๆ มาขัดประสานกัน แตตอกในการจักสานน้ันมีขนาดใหญกวา

เสนดายมาก ลวดลายของงานจึงมีขนาดใหญ และมีความแตกตางไปจากงานทอ สําหรับการสานเสื่อน้ัน ยังมี

การใชเครื่องทอเสื่อคลายหูกทอผา แตมีขนาดเล็กกวา 

วัสดุและอุปกรณ ในการทําหัตถกรรมจักสานไมไผ ประกอบดวย 

๑. ไมไผอาทิ ไผสีสุก ไผซาง ไผบงหรือไผตง ในอ าเภอพนัสนิคมนิยมใชไผสีสุก 

๒. มีดอโีต สําหรับผาไมไผ 

๓. มีดสําหรับจักตอก 

๔. มีดสําหรับเหลาขอบ 

๕. กรรไกร 

๖. กาว 

๗. คอน 

  



ข้ันตอนการผลิต 

การจักตอก 

1. การจักตอกปน แบงไมไผออกเปนช้ินๆตามขนาดที่ตองการ ใชมีดจักตอกเอาสวนในออก (ข้ีตอก)

จักในสวนที่เหลือออกเปนเสนบางๆ แลวหลาวใหเรียบรอยตากแดดใหแหง 

2. การจักตอกตะแคง ใชวิธีเดียวกันกับการจักตอกปนเบื้องตน แตการจักใหเปนเสนตอกจะทําการจัก

ทางผิวเปนเสนเล็กกวาตอกปน ทําการเหลาใหเรียบรอย แลวนําออกตากแดดใหแหง 

การสาน 

การสาน เปนข้ันตอนที่ยาก และตองใชความละเอียดมากที่สุด เริ่มจากการกอฐานดานลางดวยเสน

ตอกสองชนิด คือ ตอกยืน (ตอก-ต้ัง) ซึ่งจะมีลักษณะคอดตรงกลางตางจากตอกทั่วๆไปและตอกนอน(ตอกสาน) 

ที่มีขนาดกวางเทากันเทากันทั้งเสนตอกปกติ เหตุที่ตอกยืนมีลักษณะพิเศษ เน่ืองมาจากเมื่อสานเสร็จจะได

ตะกราที่มีฐานเล็กและคอยๆ บานข้ึนบริเวณปาก 

การเขาขอบและหู 

เขาขอบและใสหูหรือที่หิ้ว ซึ่งท าจากไมไผและโคงงอได ใชเชือกหรือหวายพันใหแนน หรือใชเชือกที่

เปนสีพันที่มือจับจนมิด 

ความสวยงามและคงทน 

หากตองการความสวยงามทําดวยการยอมสี และหากตองการเก็บไวใชงานไดนาน ทาแล็คเกอร

เคลือบไมไผทั้งดานในและดานนอก แลวนําไปตากแดดใหแหง 

 

 

 

 

  



 

 
ชื่อ นางอําพร เรือนคํา 
สถานท่ีต้ัง  บานสบวิน  เลขที่  76  หมู 9  ต.แมวิน  อ.แมวาง  จ.เชียงใหม 
สาระสําคัญ 

 นางอําพร เรือนคํา เปนปราชญชาวบานที่มีความชํานาญดานงานจักสาน ทําโมบายจากไมไผ การทํา

ดอกไมเปนเครื่องสักการะจากการจักสานไมไผ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน  งานจักสานไมไผ 

รูปแบบของกรรมวิธีการผลิตและรูปแบบสินคาถูก ปรับใหสอดคลองตามความตองการกลุมลูกคาและ

ผูใชงาน มากข้ึน การผลิตงานหัตถกรรมจกัสานของชาวบานในอดีต สามารถผลิตไดแบบเบด็เสร็จทั้งกระบวนการ

ตามความชํานาญเฉพาะตน ต้ังแตการเตรียมวัตถุดิบ การทําโครงสราง การจักตอก การสาน และการประกอบ

ข้ึนเปนงานที่สมบูรณ 

วัสดุ / อุปกรณการจักสานไมไผ 

เครื่องมือในการผลิตหัตถกรรมจักสาน มีการทําใชสืบตอกันมาแตโบราณ มีการเปลี่ยนแปลง

วัสดุ รูปแบบ บางตามความตองการของชางและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป   ประกอบดวย 

-ไมไผ อาทิ ไผสีสุก ไผซาง ไผบง ไผตง หรือ ไผนวล 

-มีดอีโต สาหรับผาไมไผ 

-มีดสาหรับจักตอก 

-มีดสําหรับเหลาขอบ 

-กรรไกร 

-กาว 

-คอน 

-ตัวหนีบ 

-พิมพสําหรับข้ึนโครงตางๆ 

-ตะปู 

 

  



ขั้นตอนการจักสาน 

เริ่มตนจากการนําไมไผนวลไปตากแดด 4-5 วัน นํามาขูดผิวช้ันนอกออกจนเห็นผิวช้ันใน นํามาตมให

เดือดประมาณครึง่ช่ัวโมง เพื่อใหไมไผมีความเหนียว นําตากแดดใหแหงประมาณ 1 สัปดาห จากน้ันนําผาเปน

ซี่และจักตอกตามขนาดที่ตองการ นํามาชักเลียดใหเสนตอกเรียบเสมอกันทุกเสน 

นําตอกขนาดที่ตองการมาข้ึนโครงบนพมิพ ข้ึนตามรปูที่ตองการ เชนตะกราทรงเหลี่ยม ทรงกลม สาน

เปนลวดลายตามที่ตองการโดยรอบพิมพ หากตอกที่สานน้ันแหงไปใหนําไปจุมนํ้าเพื่อใหตอกเกิดความเหนียว

ทําใหสานงาย 

เมื่อสานจนรอบพิมพแลวใหนํางานออกจากพิมพ หากสานงานพวกตะกราจะตองนําไปใสซบัในอีก 1 

ช้ัน ตัดเก็บขอบใหเรียบรอย และนําไปเขาขอบ 

นําไมไผมาผาเปนเสนยาวความกวางประมานครึ่งน้ิวแชนํ้าทิง้ไว 1 คืนเพื่อใหน่ิม แลวนํามาดัดใสพิมพ

ตามขอบของงานใชคลิปหนีบหนีบทิง้ไว 1-2 วัน และนําไปติดบนช้ินงานดวยกาวรอน 

หากเปนงานประเภทกระเปาจําเปนทีจ่ะตองมีการอัดกนกระเปา โดยนําไมไผที่สานไวแลวเปนรปูทรง

ตามที่ตองการ ติดกาวรอนและอัดขอบใหเรียบรอย งานบางช้ินที่ตองมีการติดหูกระเปาใหนําตะปูมาตอกหู

กระเปาใหติดกบัตัวงาน เกบ็รายละเอียดงานใหเรียบรอย และนําไปตากแดดใหแหง 

นําไปชุบนํ้ามันวานิช ผสมกบันํ้ามันสนเพือ่ใหข้ึนเงาสวยงาม เพื่อปองกันการข้ึนรา ทําใหผลิตภัณฑแต

ละช้ินมีความคงทน สามารถเก็บรักษาไวไดนาน 

 

  


