หวาย
หวายเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่เป็นเถาเลื้อยไปตามต้นไม้ใหญ่ และหวายมีหนาม คุณสมบัติใช้
ประโยชน์ในการทาเฟอร์นิเจอร์ หวายส่วนใหญ่ที่นามาใช้ประโยชน์ได้มาจากหวายธรรมชาติ ส่วนที่นามาใช้
ประโยชน์ของหวาย เป็นส่วนของลาต้นที่ลอกเอากาบใบออกแล้ว นามาจักสานเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน
หวายทุกชนิดสามารถนามาใช้ประโยชน์ในลักษณะแตกต่างกันไป ประโยชน์เบื้องต้นของหวาย ได้แก่ การ
นามาใช้ผูกมัดสิ่งของต่าง ๆ ผลนามาใช้กิน ลักษณะของต้นหวายจะเป็นลาต้นกลมมีข้อ ยอดและหน่อของ
หวายสามารถนามารับประทานได้ และแปรรูปอาหารได้มากมาย ทั้งเป็นยาสมุนไพร เช่น "หวายนั่ง" ราก
เป็นยารักษาโรคมะเร็ง หวายสามารถปลูกได้ในที่ที่มีความชื้น หรือมีแหล่งน้า ชายเขา ป่าดิบ ในประเทศ
ไทยมีการปลูกหวายในเขตอาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เขตท้องที่จังหวัดอุดรธานี การปลูกเพื่อกิน
หน่อ และค้าขาย ในส่วนเขตภาคใต้ของไทย แถบป่าฮาลาบาลา จังหวัดนราธิวาส เป็นหวายป่าดิบสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ในงานจักสาน หรือเฟอร์นิเจอร์ หวายที่พบในจังหวัดสุรินทร์ และแนวชายแดนประเทศ
กัมพูชา ชาวบ้านเรียกชื่อต่างกันว่า เช่น "หวายหางหนู" ซึ่งเป็นหวายที่มีความเหนียว เส้นเล็กมีผิวมันใน
ตัว "หวายน้า" ลาต้นใหญ่เท่านิ้วก้อย ชอบขึ้นริมน้า ชาวบ้านนามาจักสานเช่นกัน โดยเฉพาะชาวบ้านบุ
ทม จังหวัดสุรินทร์ นาหวายหางหนูและหวายน้า มาทาจักสานตะกร้าชนิดต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
ชนิดของหวาย
หวาย มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถดัดได้ มีความเหนียวเป็นลักษณะเฉพาะ มีลาต้นขนาด
เท่ากันตามชนิด มีความมันในระดับผิว จึงเหมาะต่อการจักสาน ทาเฟอร์นิเจอร์ ขนาดของลาต้นจะมี
ตั้งแต่ 3 - 60 มม. ความยาวตามสิ่งแวดล้อม เช่น อาศัยไม้ที่ปีนป่ายมีความยาวตั้งแต่ 10-20 เมตร อายุ
การใช้งาน 7-10 ปี หวายมีหลายชนิด ทุกประเภททาจักสาน เฟอร์นิเจอร์ และเป็น
อาหาร รวม 23 ชนิด หวายที่ทาจักสานในบ้านบุทมใช้หวาย 3 ชนิด
1. หวายหางหนู หรือ หวายตะค้าทอง เปลือกผิวสีเหลือง มีความเหนียว เส้นเท่า ๆ กัน เป็น
หวายเส้นเล็กมีขนาดยาว 10 -15 เมตร เลื้อยตามต้นไม้ ขึ้นในป่าทึบ มีความชื้น ใช้ลาต้นแก่
จัด อายุ 6 -7 ปี นามาดัดทาลายลูกกรง และผ่าเป็นเส้นเล็ก ๆ รีดเป็นเส้นเล็ก ๆบาง ๆ เพื่อ
ทาจักสานต่าง ๆ หรือใช้ร้อยรัดเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันของชาวบ้าน
2. หวายน้า เป็นหวายเส้นใหญ่กว่าหวายหางหนู ลาต้นกลม ใหญ่ประมาณนิ้วก้อยผู้ใหญ่ มีความ
ยาว 8 -10 เมตร ชอบขึ้นตามริมน้า เช่น แม่น้าชี แม่น้ามูล ใช้ทาโครงสร้างของงานจักสาน
หรือนามาจักตอกเป็นเส้นก็ได้
3. หวายนิ่ม เปลือกสีผิวมันวาวคล้ายหวายตะค้าทอง ลาต้นยาวเสมอ ขนาดเท่ากับหวายน้าซึ่งมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 -15 มม. แต่มีลาต้นยาวถึง 10-50 เมตร ขึ้นในป่าดิบ ใช้ทาโครงสร้าง
งานจักสาน อ่อนนิ่ม ดัดง่าย แก่เนื้อเหนียว
เรียนรู้การจักสานหวายอย่างง่าย
1. เตรียมเครื่องมือต่าง ๆ (มีดตอก เหล็กแหลม แป้นรีดหวาย ค้อน ไม้ดัดลูกกรง)
2. เตรียมหวายต่าง ๆ และไม้ก้างปลา
2.1 คัดหวาย เส้นเล็กเอาไว้ทาลูกกรง
2.2 หวายน้า เอาไว้ทาโครงสร้างตะกร้าดัดเป็นรูปทรง

2.3 ไม้ก้างปลา เอาไว้ทาโครงสร้างรูปทรงต่างๆ
2.4 นาวัตถุดิบแต่ละอย่างแช่น้าพอประมาณ (20-30 นาที) ต้องน้าบ่อ หรือน้าฝนจึงจะดี
3. ขันตอนการผลิต
3.1 การผ่าหวาย เลือกหวายผ่าประมาณ 10 ต้น ควรเลือกลาต้นใหญ่กว่าลูกกรง หวาย 1 ต้น ควรผ่า
ให้ได้อย่างน้อย 4 ส่วน จนสุดลาต้น เทคนิคการผ่ามีดต้องคม ผ่าจากปลายไปหาโคน โดยใช้กาลังมือตั้งมีด
ตอก และใช้มืออีกข้างดันหวายตามความถนัด บังคับอย่าให้บิดเบี้ยว หวายจะขาดกลางลา
3.2 รีดหวาย ใช้มีดตอกรีดเอาไส้หวายออกให้เหลือส่วนที่เป็นเปลือกเท่านั้นจากนั้นสอดเข้าไปในรู
แป้น รีดหวายทีละเส้น ค่อยๆ ดึงจนสุดเส้นหวาย และควรรีดให้ได้ขนาดเท่ากันเส้นหวายจะได้เป็นระเบียบ
สวยงาม
3.3 ตีลายลูกกรง ให้นาหวายหางหนูที่แช่น้า 10 ต้น มาดัดลูกกรงครั้งละ 2 - 4 ต้นจนครบ 10 ต้น และ
สุดลาต้น โดยใช้หวายวางทาบบนไม้ดัดลูกกรง และใช้ค้อนทุบเบา ๆ พอให้หวายหักมุมเท่านั้น
3.4 ดัดรูปทรงตะกร้า (กลม,เหลี่ยม,รี และอื่น ๆ)
3.5 การท้าฐาน (ก้นตะกร้า)
3.5.1 นาไม้เจลยมาดัดเป็นวงกลมวงที่ 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 28 ซ.ม. หรือตามต้องการใช้ตะปูเข็มตอก
ยึดเอาไว้ จากนั้นใช้เส้นหวายที่รีดแล้วพันรอบวงกลม โดยพันเว้นช่องแต่พองาม
3.5.2 นาหวายน้าที่มีขนาดเท่ากับวงกลมวงที่ 1 ตีทับวงที่ 1 ใช้ตะปูเข็มตอก แล้วใช้เส้นหวายที่รีดมา
พันรอบวงกลมทั้ง 2 วงให้ติดกันจนครบรอบวงกลม
3.5.3 ใช้หวายน้า 2 เส้น ที่มีขนาดเท่ากับวงกลมวงที่ 1 ใช้ตะปูเข็มตอกยึดรอบวง เพื่อเป็น
ฐานรองรับก้นตะกร้าให้แข็งแรง
3.5.4 นาไม้เจลยจานวน 8 ท่อน มีขนาดยาวเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมตะกร้าตีกากะบาท 8
มุมตอกตะปูยึดกับวงกลม
3.5.5 ใช้เส้นหวายที่รีดแล้ว สานเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมคล้ายใยแมงมุม ความกว้าง
พอประมาณ (5 ซ.ม.)
3.5.6 ใช้หวายหางหนูทั้งต้นที่เลือกไว้มีขนาดเท่ากัน นามาขดให้เต็มวงกลมคล้ายขดยากันยุงใช้เส้น
หวายสานยึดแต่ละเส้นจนครบ สิ้นสุดการทาก้นตะกร้าโดยสมบูรณ์
3.6 การขึนลูกกรง
3.6.1 การขึ้นลูกกรง นาเหล็กแหลมเจาะที่ขอบฐานตะกร้าให้เป็นรู 5-7 ที่ตามจานวนลูกกรง จากนั้น
นาหวายลูกกรงที่เตรียมไว้เหลาปลายต้นทั้ง 5-7 ให้แหลม ใช้ปลายแหลมของลูกกรงสอดลงไปในรูที่เจาะไว้
ต่อจากนั้นใช้มือดัดลูกกรงขึ้นเป็นลวดลาย ใช้เส้นหวายสานยึดติดกับขอบฐานจนครบ
3.6.2 การใส่ขอบขั้น 1 (ภาษาพื้นเมืองสุรินทร์เรียกว่า ใส่กะนับ หรือ เอวตะกร้า) โดยนาต้นเจลยที่
ดัดเป็นวงกลม มาวางทับกับลูกกรงชั้นที่ 1 ใช้เส้นหวายที่รีดแล้วสานยึดวงกลมกับลูกกรงไว้จนครบรอบวงกลม
3.6.3 นาหวายน้าที่มีขนาดเท่ากับวงกลมวงที่ 1 ตีทับบนขอบวงกลมที่ 1 ตอกตะปูยึดทั้งสองวงกลม
จนครบรอบ เสร็จตัวกระจาด 1 ชั้น ต่อไปก็เป็นการ ทาหูจับ
3.7 การท้าหูจับ (มือจับ, หูหิ้ว)
3.7.1 ใช้หวายน้าที่มีขนาดใหญ่พอสมควร มาดัดเป็นรูปโค้ง ใช้ตะปูตอกยึดทั้ง 2 ข้างติดกับฐาน
ตะกร้าและขอบปากตะกร้าโค้งขนาดพอที่จะสอดนิ้ว 4 นิ้ว ได้เป็นหูจับ
3.7.2 นาหวายมาทาบบนขอบตะกร้า และหูจับให้โค้งตาม ใช้ตะปูเข็มตอกยึดติดกันไว้โดยรอบ

3.7.3 ใช้เส้นหวายรีดพันรอบขอบปากตะกร้าและหูจับ เว้นช่องแต่ละช่องให้
พองามต่อไปก็สานจูงนางเพื่อให้เป็นลวดลายสวยงาม
การตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม
1. การทาความสะอาดเมื่อตะกร้าสกปรก มีเชื้อรา ฝุ่นจับ โดยมากชาวบ้านใช้วิธธี รรมชาติ เช่น นาผล
มะเฟืองสุกรสเปรี้ยว ถูที่ตัวตะกร้าหรือจะเป็นมะนาวก็ได้ ต่อจากนั้นจึงล้างตากให้แห้งจะได้ตะกร้าที่สะอาด
สวยงามตามธรรมชาติ
2. การทาน้ามัน เพื่อให้ตะกร้ามีเงา ผิวมันสวยเป็นสีไม้ธรรมชาติ และป้องกันเชื้อราได้ด้วย ควรใช้
น้ามันวานิชสีใสเคลือบเงาหรือแลคเกอร์เบอร์ 6 ทาตามวิธีที่กาหนดในกระป๋อง
การดูแลรักษาหวาย
1. ผึ่งแดดให้แห้งสนิท
2. ไม่ควรเก็บหวายไว้ในที่ชื้น พื้นซีเมนต์ควรมีอากาศถ่ายเทได้
3. ใส่สิ่งของให้เหมาะกับขนาดตะกร้า
การท้าเครื่องมือรีดหวาย และเครื่องมือดัดลูกกรง
1. วิธีท้าแป้นรีดหวาย โดยนาวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น เช่น จาน สังกะสีเคลือบ กระป๋องนมผง
ปิ่นโตเคลือบ กะละมังเคลือบ นาวัสดุเหล่านี้ไปเจาะรูตามขนาดที่ต้องการหลาย ๆ รู แล้วนาแป้นรีดหวายไปลับ
กับหินลับมีด เพื่อรักษาความคมและเพื่อมิให้หวายแตกเป็นเสี้ยนขณะรีด
2. วิธีท้าไม้ดัดลูกกรง โดยนาไม้เนื้อแข็งขนาดเหมาะ ความ
ยาว 8 นิ้ว กว้าง 2 นิ้ว หนา 1.5 นิ้ว ใช้เหล็กฉากเจาะรูตีตะปูตอกยึดกับไม้เอาไว้ เพื่อไม่ให้เหล็ก
ขยับ การทาไม้ดัดลูกกรงสามารถทาได้ตามขนาดลวดลายของตะกร้าที่เราต้องการ 1", 2"

