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หตัถกรรมจักสานหวาย และเถาวลัย์แดง งานจกัสาน
อนัมีเอกลักษณ์งดงามเฉพาะตัว หวาย และเถาวลัย์แดงถูกน�า
มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักของการสร้างงานจักสาน ที่มีความ
สวยงาม แตกต่างจากงานจักสานประเภทอื่น ๆ โดดเด่นท่ี
ลวดลาย สีสัน และการออกแบบที่ทันสมัย สวยงาม เป็นท่ี

สะดุดตาของผู้พบเห็น ถูกสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานหลากหลาย
รูปแบบ เช่น กระเช้าใส่ของขวัญ ตะกร้าใส่บาตร โคมไฟ โต๊ะ 
เก้าอี ้โดยน�าหวาย และเถาวลัย์แดงมาประยกุต์เข้ากบัวตัถดุบิ
ในท้องถิ่น สร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์จนสามารถส่งออกต่าง
ประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล

จักสานหวาย

จักสานเถาวัลย์แดง
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หวาย - เถาวัลย์แดง 
วัตถุดบิในการท�าเคร่ืองจักสาน                                                                

เครื่องจักสานจากหวาย
เครื่องจักสานของไทยมีกรรมวิธีขั้นตอนการสานและ

มรีปูแบบต่างกนับ้างตามสภาพภมูศิาสตร์ประเทศ ตามความ
นิยมในขนบประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น 
เอกลกัษณ์เครือ่งจกัสานของไทย คอืท�าจากวัสดุธรรมชาต ิพชืที่
นิยมน�ามาท�าเครื่องจักสานมากที่สุดชนิดหนึ่งคือ “หวาย”

ในอดีตเครื่องจักสานมักใช้วัตถุดิบท�าด้วยหวายเป็น 
ส่วนใหญ่ เพราะเป็นวัสดุที่หาง่ายและมีอยู่ตามท้องถิ่นทั่วไป 
หวายจึงนับ เป็นไม้ที่มีความส�าคัญในงานหัตถกรรมต่าง ๆ 
เนือ่งจากหวาย เป็นพชืทีม่ลีกัษณะเด่นเฉพาะตวั คอืมคีวามสวยงาม
ตามธรรมชาติ มีเนื้ออ่อนกว่าเนื้อไม้แต่มีความเหนียว แขง็แรง 
และยืดหยุ่นได้ดีกว่าไม้ไผ่หรือไม้ที่ใช้ในการจักสานชนิดอ่ืน ๆ 
สามารถจักเป็นเส้นหรือแผ่นบางได้ง่าย โค้งงอได้ดี คงรูปอยู่ได้
ตลอดไปตามความต้องการ หวายจงึถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในชวีติ
ประจ�าวนัตัง้แต่สมยัโบราณ และมีความต้องการใช้หวายยิง่ทวี
มากยิ่งข้ึน เนื่องจากในปัจจุบันการใช้หวายมิใช่เฉพาะใช้ในชีวิต
ประจ�าวันเท่าน้ัน แต่ยงัมกีารพฒันาน�าหวายมาใช้ประโยชน์ในงาน
ด้านอตุสาหกรรมอกีด้วย อุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนและผลติภณัฑ์
เคร่ืองใช้ทีท่�าจากหวาย จงึมบีทบาทต่อเศรษฐกจิไทยอย่างยิง่ ตระกร้อ : เครื่องจักสานหวาย
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หวาย เป็นไม้เลื้อยจัดอยู่ในตระกูลปาล์ม เป็นไม้เขต
ร้อน มีคุณสมบัติพิเศษอยู่ที่ ความเหนียว สามารถดัด งอตัว
ได้ ด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้ท�าให้หวาย กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ
ท่ีนิยมน�ามาใช้เป็นเคร่ืองจักสาน จะพบได้มากในภาคอีสาน 
เมือ่น�าหวายมาสร้างเป็นผลติภณัฑ์ กจ็ะมนี�าหนักเบา สามารถ
เคล่ือนย้ายได้ง่าย อกีทัง้ยงัมรีาคาถกูว่าผลติภณัฑ์ทีท่�าจากไม้

หวายทีน่�ามาจกัสานนัน้จะต้องเป็นหวายเส้นเลก็ เช่น 
หวายหอม หวายขนุน หวายน�้า เป็นต้น ส่วนหวายบางพันธุ์
เป็นหวายทีมี่ลกัษณะเส้นใหญ่ ใช้ส�าหรบัน�ามาดัดขึน้เป็นโครง
ให้กับงานชิ้นใหญ่ ๆ เช่น โซฟา เก้าอี้ เป็นต้น

การใช้ประโยชน์จากหวาย น�ามาใช้ประโยชน์ ท�าผลติภณัฑ์
ต่างๆ หลายประเภท ดังเช่น 

ผลติภณัฑ์เคร่ืองเรอืน เช่น เก้าอี ้ชดุรับแขก ชดุอาหาร 
ชุดสนาม โต๊ะ เตียง ชั้นวางของ ที่แขวนหมวกหรือเสื้อ ฉาก 
หวัเตยีงนอน ทีใ่ส่หนงัสอืพมิพ์ โต๊ะเครือ่งแป้ง โคมไฟ ตะกร้า
ใส่เสื้อผ้า เคาน์เตอร์ ม่าน เปล เป็นต้น หวายที่น�ามาใช้ท�า
เคร่ืองเรือนมีอยู่ 2 ขนาด คือ ขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ และหวาย
ขนาดเลก็ หวายท่ีมีขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ มเีส้นผ่าศนูย์กลาง
ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ซึ่งได้แก่หวายก�าพวน หวายน�้าผึ้ง 
หวายโป่ง หวายขีเ้สีย้น และหวายข้อด�าหรอืหวายโอมัก หวาย
พวกน้ีมลี�าต้นยาวมาก ขนาดล�าเท่ากนัโดยตลอด มสีขีาวนวล
สวยกว่าชนดิอืน่ เหมาะส�าหรับใช้ท�าโครงสร้างของเครือ่งเรอืน 
วิธีน�ามาใช้ต้องปอกผิวออกก่อนเพื่อให้เรียบเสมอกัน หวายมี

คณุสมบติัและความสวยงามแตกต่างกนัไปตามชนดิ การใช้งาน
จึงต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม เช่น หวายข้อด�า และ
หวายน�้าผึ้งเป็นหวายเนื้อแน่นละเอียดมีความยืดหยุ่นมาก 
เหมาะส�าหรับใช้กับส่วนที่ต้องการดัดโค้งให้เป็นรูปต่าง ๆ  
การดัดหวายท�าได้โดยการน�าหวายมาแช่น�้าแล้วลนไฟหรือ 
อบไอน�้าเพื่อให้อ่อนตัวโค้งงอได้ง่าย ส่วนหวายท่ีมีเนื้อแน่น
และแข็งแกร่งงอได้ยาก เช่น หวายโป่งเหมาะส�าหรับใช้เป็น
ส่วนประกอบทีเ่ป็นเส้นตรง เป็นต้นว่าท�าปูพ้ืนรองนัง่ หรือท�า
เป็นขาโต๊ะ เก้าอี้ ท�าเป็นม่าน หรือฉาก ส่วนหวายเส้นเล็กมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร เช่น หวายหอม 
หวายกาหลง หวายลิง หวายข้ีไก่ ใช้วิธีการจักตอกผิวหวาย
ส�าหรับเพื่อการพันหรือผูก และส่วนไส้หวายใช้ส�าหรับการ
สานลวดลาย 

ต้นหวาย
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ผลิตภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ ได้แก่เช่น บุ้งกี๋ เข่ง  
ด้ามไม้กวาด กระชุหมู ลอบดักปลา กระบุง กระด้ง ตะแกรง 
สาแหรก เสือ่ รถเขน็ เป็นต้น หวายทีใ่ช้ได้แก่ หวายขีไ้ก่ หวาย
แดง หวายงวย หวายขรงิ หวายน�า้ หวายก�า หวายทราย หวาย
ขี้ผึ้ง หวายขี้เหร่ และหวายสามใบต่อ 

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ได้แก่เช่น ตะกร้า กระเช้า 
ตะกร้อ กระเป๋า หมวก ภาชนะใส่ผลไม้ เป็นต้น หวายที่ใช้ 
ได้แก่ หวายตะค้าทอง หวายหอม หวายชมุพร หวายขีผ้ึง้ หวาย
ขี้เหร่ หวายขม หวายหิน หวายเล็ก หวายขี้ไก่ และหวายกุ้ง 

ผลิตภณัฑ์อืน่ เช่น หวายสานประดับ ประดษิฐ์เป็นรปู
แบบต่าง ๆ ใช้ในการงานตกแต่งบ้านอาคารสถานที่  

เครือ่งจกัสานจากหวายท่ีพบเห็นมากทีส่ดุ คอื ตะกร้าหิว้ 
ซึง่เป็นทีนิ่ยมของภาคกลาง ตะกร้าหิว้ภาคกลาง มรีปูร่างและ
ขนาดตลอดจนลวดลายในการสานแตกต่างกันไปบ้างตาม
ความนิยมของท้องถิ่น และประโยชน์ใช้สอย เช่น ตะกร้าหิ้ว 
ในพืน้ทีจ่งัหวดัอ่างทอง พระนครศรีอยธุยา สงิห์บรีุ สพุรรณบุรี 
นัน้นยิมใช้ตะกร้าหิว้รปูไข่ มหีหูิว้ข้างบน ใช้ประโยชน์หลายอย่าง 
เช่น ใช้เป็นตะกร้าหมากหรอืเชีย่นหมากของคนชรา ใช้ใส่อาหาร

ไปท�าบุญที่วัด ใช้เป็นตะกร้าส�าหรับใส่ของติดตัวเดินทางไป
ตามท่ีต่าง ๆ จึงมักจะสานอย่างประณีตงดงามเป็นพิเศษ  
แต่ถ้าเป็นตะกร้าผลไม้ของชาวสวนแถบจังหวัดนนทบุรี 
ฉะเชิงเทรา จะมลีกัษณะแข็งแรงและเส้นตอกใหญ่สานหยาบๆ 
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของเครื่องจักสานส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ
ประโยชน์ใช้สอยเป็นส�าคัญ ส่วนความประณีตงดงามจะเป็น
สิ่งรองลงไป
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ส่วนทางภาคเหนอืกใ็ช้หวายมาท�าเครือ่งใช้หลายชนดิ 
เช่น หีบเสื้อผ้า แปม (ภาชนะประเภทกระบุงของชาวไทใหญ่
และชาวเขา) เคร่ืองเรอืน เช่น โต๊ะ เก้าอีเ้อน โซฟา  และเครือ่ง
ใช้อื่น ๆ เช่น ขันโตก ตะกร้า เปลเด็ก  กระบุง  ฯลฯ  

หากแต่ภาชนะที่จักสานจากหวายที่ชาวเหนือใช้ใน
ชีวิตประจ�าวันมากที่สุดคือ ขันโตกหวาย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
ภาชนะท่ีใส่อาหารคาวหวานไว้รับประทานของคนล้านนา 
เป็นเครื่องแสดงออกถึงหน้าตาวัฒนธรรมด้านอาหารอย่าง
หนึ่ง ขันโตกที่ใช้ในวิถีชีวิตของคนเหนือมีอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน
คือ ขันโตกหลวง ส่วนใหญ่จะนิยมใช้อยู่ในเฉพาะคุ้มเจ้านาย 
ขันโตกฮาม จะใช้ตามบ้านของเจ้านายและคหบดี และ ขันโตก
น้อย ใช้ตามวัดหรือบ้านเรือนทั่วไป
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เครื่องจักสานจากเถาวัลย์แดง 
เถาวัลย์แดง เป็นพืชที่พบได้ทั่วไป มักจะขยายพันธุ์

มากในป่า ส่วนมากจะพบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
และภาคกลาง ลกัษณะเป็นพืชไม้เลือ้ย ฝักเป็นแท่งกลม ๆ  รปูทรง
คดเคี้ยว

ในจงัหวัดราชบรุนีัน้พบเถาวัลย์แดง ขึน้อยูเ่ป็นจ�านวน
มาก เนื่องจากพื้นที่ในบ้านปากช่อง อ�าเภอจอมบึง ส่วนใหญ่
เป็นป่าไม้ จะมเีถาวลัย์แดงขึน้อยูม่าก และเลือ้ยพนัเกาะเกีย่วกบั
พรรณไม้อ่ืน ๆ  สร้างความเสียหายต่อการขยายพนัธุข์องต้นไม้
ดอกไม้ในบริเวณนั้น จึงได้มีการคิดค้นน�าเถาวัลย์แดงมาใช้
ประโยชน์ โดยคุณสลัด สุขขี ซึ่งมีความคิดที่อยากจะน�าวัสดุ
เหลือใช้ตามธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อน�าไป
ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง กระทั่งคุณสลัดได้เห็นนกที่คาบเถาวัลย์
ชิ้นเล็ก ๆ มาสร้างรังอยู่บนต้นไม่ เป็นรังที่สวยงาม

การสร้างรังของนกในครั้งนั้นเองเป็นการจุดประกาย
ให้คุณสลัดน�าเถาวัลย์มาท�าเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ และ
ได้น�างานจกัสานเถาวลัย์ไปเผยแพร่ให้แก่ชาวบ้าน จังหวดัราชบรุี 
ด้วยการขึ้นรูปจากโครงเหล็ก และน�าเถาวัลย์มาพันตามโครง
ไปเรื่อย ๆ ท�าเป็นเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ผลงานเถาวัลย์แดง
ที่ได้ในช่วงแรก ๆ มีความสวยงามแต่ยังไม่คงทน เนื่องจาก
เถาวัลย์นั้นมีความแข็ง จึงท�าใหห้ัก เปราะ แตกง่าย ชาวบ้าน
จงึได้คดิหาวิธใีห้เถาวลัย์มคีวามคงทน โดยการลองเอาเถาวลัย์

มาลอกเปลือกออก และเอาไปตากแดดทิ้งไว้ เถาวัลย์ก็ยังหัก
ง่ายอยู่เหมือนเดิม จนสุดท้ายจึงลองน�าเถาวัลย์ลงไปต้ม เอาไป
ผึ่งแดดให้แห้ง ผลปรากฏเป็นที่น่าพอใจ สามารถน�าเถาวัลย์
มาดัดงอได้ โดยไม่แตกหัก และเก็บไว้ได้นานโดยไม่ผุ ท�าให้
งานจักสานเถาวัลย์แดงกลายเป็นท่ีรู ้จักเป็นผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมเครื่องจักสานเถาวัลย์แดงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
ของจังหวัดราชบุรีมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

ปัจจบุนัได้มกีารน�าเถาวลัย์แดงซึง่เป็นวชัพชืมาสานเป็น
ภาชนะชนิดต่าง ๆ  เช่น กระเช้าผลไม้ ชงิช้า เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ ฯลฯ  
ซึ่งมีแหล่งผลิตใหญ่อยู่แถวอ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี อ�าเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
และกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมเครื่องจักสานกระเช้าเถาวัลย์แดง 
ต�าบลธรรมามูล อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เป็นต้น
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จักสานเถาวัลย์แดง เอกลักษณ์ที่สะท้อน
ภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่าง

เถาวลัย์แดง จดัเป็นไม้เลือ้ยมคีณุสมบตัพิเิศษมคีวามเหนยีว 
และความคงทน คนในสมยัโบราณจะใช้เถาวัลย์แทนเชอืก ต่อมา
เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทางด้านอตุสาหกรรมมกีารผลติเชือกขึน้มา
ทดแทนการใช้เถาวลัย์ท�าให้การใช้เถาวลัย์เป็นเชอืกเลอืนหายไป

เทคนิคส�าคัญส�าหรับการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม
จักสานเถาวัลย์แดง คือการน�าเส้นเถาวัลย์ไปแช่น�้าประมาน 
2 ชัว่โมง แล้วน�าไปผึง่แดดให้แห้งสนทิ เส้นเถาวลัย์ท่ีได้จะนิม่ 
สามารถน�ามาดัด สานได้ง่าย โดยที่เส้นเถาวัลย์ไม่แตกหัก จะ
ไม่นิยมน�าเถาวัลย์แดงสด ๆ มาสาน เพราะเมื่อทิ้งไว้จนแห้ง
เถาวัลย์จะแตกหรือมีรอยร้าว ไม่สวยงาม เมื่อสานเสร็จแล้ว
ทาเคลือบด้วยน�้ามันแก้ว ให้งานคงทนมากขึ้น และสามารถ
เก็บรักษาไว้ได้นาน

ลวดลายบนงานจักสานเถาวัลย์แดง เกิดขึ้นจากเส้น
เถาวัลย์ท่ีมีความโค้งงอ มีรูปทรงแตกต่างกันไป เนื้อหยาบ
กระด้างบ้าง ละเอียดบ้าง สีเข้ม สีอ่อนตามธรรมชาติ รวมถึง
การใช้เถาวัลย์เส้นเล็ก เส้นใหญ่ น�ามาสานเข้าด้วยกัน สร้าง
เอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละช้ินดูโดดเด่น สวยงาม สีที่
นิยมของงานจักสานเถาวัลย์แดง ก็คือสีแดงอมเหลืองซึ่งเป็น
สีธรรมชาติของเถาวัลย์ และยังมีการดัดแปลงโดยน�าเถาวัลย์
แดงไปแช่ในน�้าเหล็ก หรือสังกะสี ได้เป็นเส้นเถาวัลย์สีด�า 
สวยงามไปอีกแบบหนึ่ง  ลายที่นิยมสาน เช่น  ลายตาหมาก
ฮอท ลายโอ ลายทึบ ลายไทย ลายรังนก เป็นต้น  
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เถาวลัย์แดง สามารถน�ามาสานเป็นเครือ่งใช้รปูแบบต่างๆ 
ได้หลากหลายรูปแบบทั้งเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ง เช่น 
กระดาษเดคูพาจ กระเช้าผลไม้ ตะกร้าส�าหรับใส่ของ ห่วง
แขวนผ้า เก้าอี้นั่งรูปสัตว์ต่าง ๆ แต่รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ความนยิมโดยทัว่ไปมกัเป็นผลติภณัฑ์ประเภทตะกร้าสาน เช่น 
ตะกร้าส�าหรับใส่ของขวัญ ของช�าร่วยเพื่อน�าไปแจกผู้ใหญ่ 
ตะกร้าใส่บาตรส�าหรับใส่ของส�าหรับไปท�าบุญ เป็นต้น 

การสานเถาวัลย์แดง ลายท่ีนยิมสานได้แก่ ลายตาหมากฮอท 
ลายโอ ลายทบึ ลายไทย และลายรงันก กล่าวคือทัง้ลาย รปูทรง 
และขนาด อาจออกแบบให้ต่างออกไปตามความต้องการของ
ลูกค้า หลังจากนั้นจึงน�ากลับไปตากแดดอีกครั้งหนึ่ง

งานจกัสานเถาวลัย์แดงมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง จาก
การใช้วสัดเุถาวลัย์แบบดัง้เดมิ กเ็ริม่มพีฒันาการต่อยอด และ
เพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้า โดยเอาวสัดอุืน่มาเสรมิแต่งโดยน�าวสัดุ
อืน่ ๆ  ทีม่อียูใ่นท้องถิน่ มาผสมผสานเข้ากบังานจกัสานรปูแบบ
เดิม ๆ เช่น กะลามะพร้าว เหล็ก แก้ว วัชพืชต่าง ๆ และ
เครื่องปั้นดินเผา สร้างงานรูปแบบใหม่ ๆ เช่น โคมไฟ ของ
ตกแต่งบ้าน ของตกแต่งสวน เป็นต้น ส่งออกสู่ตลาดญี่ปุ่น 
สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นหลายเท่า

ถาดผลไม้จากเถาวัลย์แดง

กระเช้าจากเถาวัลย์แดง
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กรรมวิธีการสร้างสรรค์
งานจักสานเถาวัลย์แดง 

วัสดุ / อุปกรณ์ในการจักสานกระเช้าเถาวัลย์แดง
มดีโต้ เป็นมดีท่ีใช้ส�าหรบัตัดไม้ ม ี2 ชนิดคอื ชนดิสนัโค้ง 

และสันตรง
มีดตอกเป็นมีดทรงเรียวแหลม คมมีดโค้งมน เพื่อให้

เหมาะกับการใช้งาน
เลือ่ยลันดา เป็นเลือ่ยใช้งานทัว่ไปใช้ส�าหรบัตัดหรอืฝ่า

ไม้ตามความต้องการ 
เลียด คือ เครื่องมือชักหวายให้ได้เส้นตามขนาดท่ี

ต้องการ หรืออาจท�าขึ้นเองจากวัสดุที่ท�าจาก สังกะสีหรืออลู
มิเนียม เรียกว่า รูร้อยหวาย 

กระดาษทราย ใช้ขัดเก็บรายละเอียดชิ้นงาน
ตะปูเข็ม ใช้ตอกเถาวัลย์ให้ติดแน่นไม่หลุดและเพิ่ม

ความแข็งแรง
เหล็กหมาด มีลักษณะเป็นเหล็กแหลมยาวประมาณ  

4 น้ิว มีด้ามขนาดเหมาะมือที่ใช้เจาะรูในการประกอบงาน
จักสาน ท�าจากเหล็กเส้น หรือลวดที่มีความแข็ง ซี่ล้อลวด
จักรยานโครงก้านร่ม น�ามาฝน ปลายให้แหลมใช้เจาะรูเพื่อ
ร้อยเส้นหวาย ส่วนชนดิแหลมปลายแบนใช้เจาะเพือ่ร้อยเส้นตอก

ค้อนหงอนขนาดเลก็ ใช้ตอกตะปถูอนตะปูหรอืตอกไม้
เมื่อประกอบชิ้นงาน

สีผสมอาหาร 
น�้ามันเคลือบเงา
กรรไกร ใช้ตกแต่งเก็บรายละเอียดส่วนเกินออก

ตระกร้าสานจากเถาวัลย์แดง
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ขั้นตอนการท�ากระเช้าเถาวัลย์แดง

คัดเลือกเถาวัลย์แดง เถาวัลย์แดงที่เหมาะส�าหรับ
การน�ามาจกัสานคือ เถาวลัย์แดงทีม่อีาย ุ1 – 2 ปีขึน้ไป เพราะ
ถือเป็นเถาวัลย์ที่มีคุณภาพ สีสวย เหนียว ไม่เปราะง่าย เมื่อ
ได้มาแล้วต้องน�ามาตัดใบกิ่งก้านออกให้หมด แล้วขดเป็น
วงกลมให้มีขนาดเล็กกว่าภาชนะที่จะใช้ลงไปต้ม

ต้มเถาวัลย์แดง ตั้งไฟ และน�าเถาวัลย์แดงลงไปต้มใน
น�้าสะอาดราว 4-5 ชั่วโมง จนกระทั่งเปลือกเถาวัลย์เปื่อย
สามารถลอกออกได้ง่าย ต่อจากนั้นน�าเถาวัลย์ที่ลอกเปลือก
ออกแล้วไปผึง่แดดให้แห้งสนทิ 3-5 วนั แขวนเกบ็ไว้ในร่ม เพือ่
ป้องกันเชื้อรา 

การข้ึนรูปกระเช้าเถาวัลย์แดง ก่อนท่ีจะน�าเถาวัลย์
แดงมาดดัขึน้รูปนัน้จะต้องน�าเถาวลัย์แดงกลบัไปแช่น�า้อีกคร้ัง
หนึ่งประมาณ 2-3 ช่ัวโมง หรือหากเป็นเถาวัลย์เส้นใหญ่จะ
ต้องแช่ทิ้งไว้ข้ามคืน หรือจนกว่าเถาวัลย์จะนิ่ม เพราะหากใช้
เถาวัลย์สด เมื่อน�ามาสานขึ้นรูป เถาวัลย์จะแตก และมีรอย
ร้าวไม่สวยงาม

จากนนัน้น�าเถาวลัย์แดงทีแ่ช่น�า้จนนิม่แล้วมาดดัขึน้รปู 
โดยเริ่มดัดจากส่วนฐานก่อน จากนั้นจึงสานขึ้นเป็นรูปตาม
ต้องการ ซึ่งในขั้นตอนการขึ้นรูปนี้ สามารถขึ้นรูปได้ 2 แบบ
ด้วยกัน คือ การขึ้นรูปตามโครงเหล็กต้นแบบ และการขึ้นรูป
ตามรูปทรงอิสระ  เช่น รูปทรงกลม รูปสี่เหลี่ยม เป็นต้น หลัง
จากนั้นจึงน�ากลับไปตากแดดอีกครั้งหนึ่ง

การตกแต่ง น�าเถาวัลย์ท่ีตากแดดแห้งดีแล้วมาตัด
ปลายเถาวัลย์ส่วนเกินออก น�าไปทาด้วยสีผสมอาหารเป็นสี
ต่าง ๆ  เช่น สเีขยีว หรอืสแีดง ต่อจากนัน้จงึน�าไปทาน�า้มนัแก้ว
เพื่อเคลือบเงา บางแห่งใช้น�้ามันวานิชผสมกับน�้ามันสนใน
อัตรา 1:1 ตากทิ้งไว้จนแห้ง การเคลือบเงาจะท�าให้กระเช้า
เถาวลัย์แดงมคีวามเหนยีว คงทน เงางาม และป้องกนัการเกดิ
มอด เก็บไว้ได้นาน
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เครื่องจักสานไทยในภาคต่าง ๆ นั้นมีมากมายหลาย
ชนดิมเีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ท่ีแตกต่างกนัไป ลกัษณะเฉพาะถ่ิน
ของเครื่องจักสานเหล่านั้น สะท้อนให้เห็นสภาพภูมิประเทศ
ของแต่ละท้องถิ่น สภาพ การด�ารงชีวิต ขนบประเพณี ความเชื่อ 
ตลอดจนถงึการนับถอืศาสนาของกลุม่ชนทีผ่ลติเครือ่งจกัสาน 
เครือ่งจกัสานจงึเป็นงานศลิปหตัถกรรมทีม่คีณุค่าเป็นหลกัฐาน
ทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ดีอย่างหนึ่ง 

นอกจากนี้ เครื่องจักสานยังเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่
สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านได้ เช่น สะท้อนให้เห็น
ความชาญฉลาดในการเลือกสรรวตัถดิุบทีจ่ะน�ามาใช้ท�าเครือ่ง
จักสานซ่ึงชาวบ้านจะมคีวามรู ้เกีย่วกบัคณุสมบตัขิองวตัถดุบิ
แต่ละชนิดเป็นอย่างดี น�ามาดัดแปลงแปรรูปเป็นวัสดุที่ใช้ท�า
เครือ่งจกัสานด้วยวธิง่ีาย ๆ ด้วยภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ชาวบ้าน
เรียนรูจ้ากการสังเกตการทดลองสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ จน
ท�าให้เคร่ืองจักสานแต่ละชนิดมีรปูแบบและประโยชน์ใช้สอยที่
สมบรูณ์ลงตวั คณุค่าอกีประการหนึง่ของเครือ่งจกัสานคอืคณุค่า
ทางศิลปะและความงามเครื่องจักสานหลายชนิดมีรูปทรง 
โครงสร้าง และลวดลายที่ลงตัวงดงามยากที่จะหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ประเภทอื่นเทียบได้
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ปัจจุบันเครื่องจักสานที่ท�าจากหวายมีน้อยลง เพราะ
การออกกฎหมายให้หวายเป็นไม้สงวน หวายจึงกลายเป็นวสัดุ
หายากขึ้น กลุ่มผู้ผลิตงานจักสานจึงต้องน�าเข้าหวายจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมา อินโดนีเซีย 
ประกอบกับมีการเก็บภาษีน�าเข้าหวายในอัตราสูง ส่งผลให้
เครื่องจักสานจากหวายมีราคาสูงขึ้นด้วย  

เครือ่งใช้ในชวิีตประจ�าวันของคนจ�านวนมาก โดยเฉพาะ
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ  เครือ่งจกัสานกลายเป็นภาชนะทีช่่วยสร้าง
มลูค่าเพิม่ให้สนิค้าอืน่ ๆ  ประกอบกบัความต้องการของผูบ้รโิภค
กลุ่มที่ยังนิยมเครื่องจักสานมีอยู่เป็นจ�านวนมาก จึงได้มีการหา
วัสดุอื่นมาทดแทน เช่น ผักตบชวา แต่ก็ประสบปัญหาเรื่องเชื้อรา 
ต่างกับหวาย หรือเถาวัลย์แดงซึ่งเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่แข็งแรง
ทนทาน มคีวามงามอยูใ่นตัว เมือ่น�ามาสานเป็นผลติภณัฑ์ชนดิ
ต่าง ๆ จึงมีความแข็งแรงทนทาน และไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อรา

เครือ่งจักสานจึงเป็นงานหัตถกรรมแขนงหน่ึง ทีพ่ฒันา

วิธีการผลิต รูปแบบและการตลาด จนสามารถกระจายแพร่
หลายอย่างทัว่ถงึทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ สามารถเป็น
สินค้าส่งออกที่เชิดหน้าชูตาได้ดี มาจนถึงในปัจจุบัน
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�าข้อมูล
การสัมภาษณ์นางสมบูรณ์ กระต่ายทอง ช่างจักสานเถาวัลย์แดง อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี
พุฒ วีระประเสริฐ .ของรักของชอบ.โมเดอร์น เพรส ,กรุงเทพฯ : 2535.
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.เครื่องจักสานในประเทศไทย.โอ .เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์., กรุงเทพฯ : 2532.
วินัย วิริยะปานนท์.เครื่องจักสาน.แพร่พิทยา ,กรุงเทพฯ : 2527.
สมปอง เพ็งจันทร์.เครื่องจักสานภาคเหนือ.ซิลค์เวอร์มบุคส์,กรุงเทพฯ : 254
สารนพินธ์ เรือ่ง การศึกษาความเป็นไปได้ของกลุ่มแม่บ้านหตัถกรรมเครือ่งจกัสานกระเช้าเถาวลัย์แดง จงัหวดัชยันาท  มหาวทิยาลยัศรนีครรนิทรวโิรฒ
www.museum.socanth.tu.ac.th
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