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งานหัตถกรรมเครือ่ งจักสาน
โดยทัว่ ไปมักนำ� 
ไม้ไผ่ หวาย ผักตบชวา ย่านลิเภา ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ทีม่ อี ยูต่ าม
ธรรมชาติ มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ตามความถนัดของ
ช่างฝีมือแต่ละท้องถิ่นที่มักจะมีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อม
รอบตัว ผสมผสานกับภูมปิ ญ
ั ญาการจักสาน ก่อเกิดเป็นผล
งานเครื่องจักสานที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ท่ใี ช้ในชีวิตประจำ�วัน
และมีการประยุกต์พัฒนาเป็นผลงานเครื่องจักสานที่มีความ
ประณีต และละเอียดอ่อนนับจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั นี้

หากแต่ยังมีงานหัตถกรรมจักสานอีกประเภทหนึ่ง
ทีเ่ ลือกใช้วสั ดุทม่ี คี วามแตกต่างออกไป เพือ่ สร้างคุณค่า เกิด
ความประณีตสวยงาม โดยการนำ�ทองเหลืองแผ่นมาดัดแปลง
เป็นทองเหลืองเส้น และนำ�มาขึน้ เป็นโครง สานขึน้ รูปด้วย
ลายขัด เป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น กระบุง กระจาด ตะกร้า
แจกันดอกไม้ เรียกงานประเภทนีว้ า่ “งานจักสานทอง
เหลือง” หรือ “งานหัตถกรรมทองเหลืองสาน”
“งานจักสานทองเหลือง” เป็นงานหัตถกรรมด้วย
การสานด้วยเส้นทองเหลือง   เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งฝีมือ และ
ทักษะเชิงช่างชัน้ สูง และต้องมีความประณีต ความพิถพี ถิ นั จึง
จะได้ ผ ลงาน “จั ก สานทองเหลื อ ง” ออกมาเป็ น งานที่ มี
เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ปัจจุบันเหลือช่างฝีมือที่ท�ำอยู่
น้อยมากแล้ว
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เครื่องจักสานทองเหลือง : เอกลักษณ์
ที่สะท้อนภูมิปัญญาและทักษะฝีมือ
เชิงช่าง
ทองเหลือง โลหะผสมระหว่างทองแดงและสังกะสี มี
คุณสมบัติคล้ายทองค�ำ  เพราะมีคุณสมบัติที่ต่อต้านการเกิด
สนิมได้ดี ในยุคส�ำริดมีความเชื่อว่าทองเหลืองเป็นโลหะที่
แข็งแกร่งที่สุด มนุษย์รู้จักการน�ำทองเหลืองมาใช้ประโยชน์
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ น�ำมาท�ำเป็นเครื่องมือ เครื่อง
ใช้ เครื่องประดับส�ำหรับตกแต่งบ้านเรือน อีกทั้งความเชื่อที่
ว่าทองเหลืองนัน้ เป็นโลหะทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ ยังคงเป็นความเชือ่
ที่ตกทอดมาสู่ปัจจุบัน
งานจักสานทองเหลือง ถือเป็นงานหัตถกรรมทีพ่ ฒ
ั นา
มาจากรากฐานภูมปิ ญ
ั ญางานจักสานเครือ่ งหวาย และไม้ไผ่ที่
สืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ น�ำมาสร้างเป็นเครื่องใช้ไม้สอย
เช่น กระบุง ตะกร้า กระจาด ชะลอม ข้องใส่ปลา ไซ บุ้งกี๋
เป็ น ต้ น โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยั ง คงรู ป แบบเดิ ม เอาไว้ เ พื่ อ เป็ น
เอกลักษณ์ และมีการพัฒนาชิน้ งานขึน้ มาใหม่ ซึง่ จะใช้วธิ กี าร
สานด้วยลายขัดเป็นหลัก เนื่องจากเส้นทองเหลืองนั้นไม่
สามารถยืดหยุ่นตัวได้แบบไม้ไผ่ที่จะมีความอ่อนนุ่มกว่า แต่
ยังคงมีการพัฒนาทางด้านสีสนั จากเดิมใช้เพียงแค่ทองเหลือง
เป็นวัตถุดบิ หลักในการสาน แต่ในปัจจุบนั มีการแทรกด้วยเส้น
โลหะ นิเกิล หรือ อลูมเิ นียม เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์มสี สี นั หรือลวดลาย

ที่แปลกใหม่จากเดิม ด้วยคุณสมบัติที่มันวาวของทองเหลือง
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์จากทองเหลืองมีความสวยงาม แวววาว และ
มีสีทองสุกปลั่ง
การจักสานทองเหลืองเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งฝีมือ ความ
ละเอียด ประณีต หากผลิตภัณฑ์ชนิ้ ใดทีท่ �ำเสร็จแล้ว เมือ่ พบว่า
ผลิตภัณฑ์ทที่ �ำออกมานัน้ ไม่มคี วามสวยงาม จะต้องแก้ไขงาน
ชิ้นนั้น โดยการรื้อและขึ้นรูปใหม่ ส่งผลให้เส้นทองเหลืองเกิด
ความเสียหายได้ ดังนั้นในการท�ำผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น จะต้อง
ใส่ใจในรายละเอียด และพิถีพิถันกับกรรมวิธีขั้นตอนการท�ำ
ตั้งแต่เริ่มแรกจนเสร็จสิ้น
การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมสานทองเหลือง มีเอกลักษณ์
โดดเด่นคือ การน�ำเส้นทองเหลืองมาสานด้วยเทคนิคการใช้
ลายขัด เน้นทีฝ่ มี อื การจักสานให้แน่น เส้นทองเหลืองต้องเรียบ
ไม่คดงอ เมื่อสานเสร็จแล้วต้องน�ำมาเก็บรายละเอียดดัดเส้น
ทองเหลืองให้เป็นเส้นตรง เรียงสวยงาม เพื่อให้งานมีความ
ประณีตยิ่งขึ้น
ส่วนลวดลายทีใ่ ช้ในการสานทองเหลืองนัน้ อาจมีไม่มากนัก
โดยลวดลายต่าง ๆ จะประยุกต์ตามทีเ่ ส้นทองเหลืองสามารถ
จะสานได้ เนื่องจากการดัดหรือสานเส้นทองเหลืองนั้นยาก
เพราะมีความแข็งและไม่เรียบ จึงไม่สามารถสานได้งา่ ยเหมือน
หวายหรือไม้ไผ่ ลวดลายทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์สร้างเป็นลวดลาย
กับผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองสาน เช่น ลายขัด 2 เส้น ลาย
ชะลอม ลายกระโดด ลายข้าวหลามตัด ลายพับดอก เป็นต้น
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เทคนิคการสร้างงานจักสานทองเหลือง
การเตรียมลวดทองเหลือง ลวดทีน่ �ำมาใช้ควรเลือกเส้น
ทองเหลืองที่มีสปริง หรือลวดสุกที่ผ่านการเผาไฟอบมาแล้ว
ซึง่ จะท�ำให้ลวดมีความยืดหยุน่ สูง ทนทาน ไม่ขาดง่าย เมือ่ น�ำ
มาสานลวดจะไม่นิ่มเหมือนลวดดิบ สานขึ้นรูปได้ง่าย ท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นทนทาน และมีรูปทรงที่สวยงาม
การเตรียมเส้น
- เส้นทองเหลืองแบน (เส้นตอก) ก่อนน�ำไปจักสาน
ควรยืดเส้นทองเหลืองให้ตรง และแบนเรียบ โดยตัดเส้นทอง
เหลืองให้มคี วามยาวเส้นละ 20 เมตร น�ำปลายเส้นทองเหลือง
ด้านหนึ่งมามัดเหนี่ยวกับตะปูที่ตอกติดกับต้นไม้ ใช้คีมปาก
แหลมจับปลายเส้นทองเหลือง ดึงให้ตงึ พอประมาณ จะได้เส้น
ทองเหลืองที่เรียบแบน ส่วนเส้นทองเหลืองเส้นกลมสามารถ
น�ำไปใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านการดัดเส้นลวดก่อน
- การท�ำลวดเกลียว ส�ำหรับใช้สานลายโปร่ง หรือขอบ
กระจาด เพื่อสร้างงานให้ดูมีมิติ ซึ่งจะต้องท�ำการพันเกลียวเส้น
ทองเหลือง โดยน�ำทองเหลืองเส้นกลมมาคล้องตามแกนมอเตอร์
จากนั้นเปิดสวิตช์ให้มอเตอร์หมุนเพื่อให้เส้นทองเหลืองพัน
เป็นเกลียว น�ำเส้นทองเหลืองออกมาดึงให้เรียบก่อนน�ำไปใช้งาน
- การสาน ควรจัดลายโดยการว่างเส้นทองเหลืองให้
ตึงพอเหมาะ ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป ในขณะที่สานควรใช้
ไขควงจัดลายไปด้วย เพื่อให้ลายเป็นระเบียบสวยงาม
ข้อควรระวัง ควรระวังอย่าให้เส้นทองเหลืองโดนนำ�้ ก่อน
ลงน�้ำยาเคลือบ เพราะจะท�ำให้เกิดรอยด่างที่เส้นทองเหลือง

ลวดที่ผ่านการท�ำให้เป็นเกลียว
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ความเป็นมาของงาน
หัตถกรรมจักสานทองเหลือง
งานจักสานทองเหลือง เริ่มต้นจาก นายวนิตย์ และ
นางสร้อย ธรรมประทีป ชาวบ้านคลองขุดใหม่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพ่อค้าประกอบอาชีพน�ำทองเหลืองแผ่น
ท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ วันหนึ่งมีลูกค้าชาวต่างชาติมาขอให้
ลองสานกระจาดเพื่อน�ำไปใส่ขนมปัง จึงได้ริเริ่มลองน�ำทอง
เหลืองแผ่นบางมาตัดเป็นเส้นและรีดให้บาง ขึ้นรูปงานสาน
เหมือนงานจักสานไม้ไผ่เพือ่ สานให้เป็นกระจาด จนได้เป็นกระจาด
ขนาด 6 นิ้ว ส�ำเร็จตามที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงมีการพัฒนาท�ำ
เป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นทองเหลืองเป็นผลงาน “จักสานทองเหลือง”
รูปแบบต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  

งานจักสานทองเหลืองในอดีต เริ่มจากการสานเป็น
ภาชนะเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ เช่น กระจาด ตะกร้า กระบุง แจกัน ถังขยะ
ส�ำหรับเป็นเครื่องใช้ตามโรงแรม ตกแต่งบ้านเรือน รวมถึงยัง
เป็นเครือ่ งใช้ในสถานทีท่ มี่ คี วามโอ่อา่ หรูหราทีม่ กี ารน�ำไปใช้กนั
อย่างหลากหลาย เช่น บ้านคหบดีที่มีฐานะยศถาบรรดาศักดิ์
ด้วยเพราะผลิตภัณฑ์ทที่ �ำจากทองเหลือง ล้วนเป็นงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
มีราคา มีความโอ่อ่าสวยงาม ในสมัยโบราณจึงเชื่อว่าผู้ใดที่มี
ผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองไว้ใช้ภายในครอบครัว ถือว่าเป็น
ผู้ที่มีฐานะมั่งคั่ง เป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนทั่วไป
ต่อมาเมื่องานทองเหลืองเป็นที่นิยมมากขึ้นจึงมีการ
ผลิตเป็นของช�ำร่วยชิ้นเล็ก ๆ ในงานต่าง ๆ แต่เมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนไป ทองค�ำมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ทองเหลืองนั้นมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นตามอีกหลายเท่าตัว จึงได้มีการน�ำอลูมิเนียมมา
ใช้เป็นวัตถุดบิ แทนแผ่นทองเหลืองอยูบ่ า้ ง ด้วยการใช้แผ่นอลู
มิเนียมมาผสมผสานและทดแทนมากขึน้ เช่น การสานท�ำเป็น
ของที่ระลึก แล้วน�ำมาจัดเป็นชุดเข้าด้วยกัน ระหว่างผลิตภัณฑ์
ที่มีสีเงิน ที่ท�ำด้วยแผ่นอลูมิเนียม และสีทองที่ท�ำด้วยแผ่น
ทองเหลือง โดยมีความเชื่อว่า ของที่ระลึกที่มีรูปลักษณะเป็น
งานจักสาน เช่น ชะลอมเงิน ชะลอมทอง หรือ สุม่ เงิน สุม่ ทอง
จะเปรียบเสมือนการเรียกเงินเรียกทอง ตักเงินตักทอง ให้ไหล
มาเทมา ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ครอบครอง
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กรรมวิธีการสร้างงาน
หัตถกรรมจักสานทองเหลือง
วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในงานจักสานทองเหลือง
ลวดทองเหลืองเส้นกลม (ลวดสาน)
ลวดทองเหลืองเส้นแบน (ตอก)
ลวดทองเหลือง ท้องปลิง
ลวดทองเหลืองพันเกลียว
แม่พิมพ์
ค้อน
น�้ำยาล้างสนิม (โครมิกซ์)
กรดดินประสิว
น�้ำยาซิลิคอน ส�ำหรับใช้เคลือบชิ้นงาน
คีมตัดลวด และคีมปากจิ้งจก
ค้อนเขาควาย, ค้อนเหล็ก
กรรไกร
ตะไบ

ลวดทองเหลืองเส้นแบน

ลวดทองเหลืองเส้นกลม
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การขึ้นโครง

การขึ้นรูป

การสานใส่ลาย

การพับลวด

ขั้นตอนการท�ำจักสานทองเหลือง
การขึ้นโครง น�ำเส้นทองเหลืองเส้นแบนมาตัดให้ได้
ขนาดทีต่ อ้ งการ แล้ววางเรียงบนพืน้ เรียบ โดยวางให้ระยะเท่ากัน
แล้วน�ำเส้นทองเหลืองเส้นแบนมาสานขัดเป็นแนวนอนกับเส้น
แนวตั้ง ให้ได้ฐานชิ้นงานตามขนาดที่ต้องการ
การขึ้นรูป ใช้ลวดทองเหลืองเส้นกลม น�ำมาสาน
สลับไปมาโดยสานขัดกับลวดทองเหลืองเส้นแบน แล้วน�ำไป
วางบนพิมพ์เป็นส่วนฐานล่าง ดัดให้ได้รูปตามทรงของพิมพ์
การใส่ลาย ในขั้นตอนการใส่ลายนี้ ลวดลายต่าง ๆ
จะขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้สาน โดยสานสลับไปเรื่อย ๆ
จนได้ลวดลายตามที่ต้องการ
การพับลวดทองเหลืองเส้นแบน เมื่อสานได้ตามขนาดที่
ต้องการแล้ว ให้พบั เส้นทองเหลืองเส้นแบนส่วนขอบทีเ่ กินออกมา
โดยน�ำไปวางบนทัง่ แล้วใช้คอ้ นทุบให้เส้นทองเหลืองพับลงมา
งานหัตถกรรมทองเหลืองสาน (จักสานทองเหลือง)

7

การติดขอบชิ้นงาน การติดขอบชิ้นงานเพื่อให้งาน
มีความแข็งแรง อีกทัง้ ยังเป็นการปิดรอยของชิน้ งาน ให้ชนิ้ งาน
ดูสวยงามเรียบร้อย โดยการน�ำทองเหลืองเส้นแบนมาดัดให้โค้ง
ท�ำเป็น 2 ชิ้นขนาดเท่ากัน แล้วน�ำไปประกอบเข้ากับชิ้นงาน
โดยน�ำลวดทองเหลืองเส้นแบนทีเ่ ตรียมเอาไว้ มาประกบปาก
กระจาดเป็นขอบนอก และขอบใน จากนัน้ น�ำลวดทองเหลือง
เส้นกลม มามัดเป็นระยะ ๆ ห่างประมาณ 2.5 เซนติเมตร มัด
จนรอบปากกระจาด แล้วใช้คมี ปลายแหลมบิดเส้นทองเหลือง
เส้นกลมเพื่อรัดขอบกระจาดให้แน่น
การติดหู ชิน้ งานทีต่ อ้ งมีหหู วิ้ ประเภทตะกร้า ต้องเติม
หูตะกร้าโดยใช้เส้นทองเหลืองเส้นแบนมางอให้ได้ตามขนาด
หูตะกร้าตามที่ต้องการ แล้วใช้ปลายทั้งสองด้านเสียบเข้าไป
ในชิ้นงาน ใช้ลวดเส้นกลมพันเก็บขอบให้เรียบร้อย
การล้าง ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ น�ำมาล้างน�้ำกรดดิน
ประสิวเพือ่ ให้สงิ่ สกปรกหลุดออกจากเส้นทองเหลือง และท�ำให้
เส้นทองเหลืองมีสีเหลืองสวยงาม จากนั้นล้างด้วยน�้ำสะอาด
น�ำไปชุบน�้ำยาโครมิกซ์ ล้างน�้ำสะอาดอีกครั้งแล้วชุบน�้ำยา
ซิลิคอน ผึ่งแดดประมาณ 1 ชั่วโมง ชิ้นงานจะแห้งสนิทและมี
ความเงางาม บางวันทีม่ ปี ริมาณแสงแดดน้อย อาจต้องใช้เวลา
ผึ่งแดดนานขึ้น ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ชิ้นงานจึงจะแห้งสนิท

การติดขอบชิ้นงาน

การติดหู
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การพัฒนาของงาน
หัตถกรรมจักสานทองเหลือง
การพัฒนางานจักสานทองเหลือง โดยการได้ต้นแบบ
จากผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ น�ำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างชิน้ งานใหม่
เช่น จากรูปแบบสินค้าเครื่องปั้นดินเผา ไม้ไผ่ หวาย ผ้าไหม
และของใช้ในครัวเรือนที่เคยมีใช้ในชีวิตประจ�ำวันในอดีต มี
การคิดค้น ดัดแปลง เพิม่ เติมลวดลายเพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์จกั สาน
ทองเหลืองดูสวยงามสะดุดตาของผูท้ ชี่ นื่ ชอบซือ้ ไปเก็บสะสม
ใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน
ประเภทผลิตภัณฑ์งานจักสานทองเหลืองทีม่ กี ารพัฒนา
ที่เป็นที่รู้จักและมีความนิยมทั้งคนไทยและต่างชาติ เช่น
- ประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ตะกร้า พาน
กระจาด กล่องทิชชู ถังใส่ขยะ เป็นต้น
- ประเภทของตกแต่งบ้าน เช่น โคมไฟ แจกัน เป็นต้น
- ประเภทของที่ระลึก ของขวัญ ของช�ำร่วย เช่น
กระจาดใบจิ๋ว กล่องใส่นามบัตร ที่ใส่ปากกา   เป็นต้น
- ประเภทงานที่ ป รั บ ประยุ ก ต์ พั ฒ นาตามความ
ต้องการของลูกค้า ที่สามารถสร้างสรรค์ผสมผสานตามความ
ต้องการ และจินตนาการของช่าง
งานหัตถกรรมทองเหลืองสาน (จักสานทองเหลือง)
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การดูแลรักษางานหัตถกรรม
จักสานทองเหลือง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท องเหลื อ งสานท�ำจากทองเหลื อ งแท้ มี
กรรมวิธใี นการผลิตป้องกันการเปลีย่ นสี ปกติควรใช้ผลิตภัณฑ์
กับงานแห้ง โดยปัดฝุ่นท�ำความสะอาด ในกรณีที่มีสิ่งสกปรก
มากต้องการล้างควรใช้น�้ำยาล้างเครื่องเงิน ผงซักฟอก น�้ำยา
ล้างจานหรือนำ�้ มะขามเปียกล้างท�ำความสะอาด แล้วน�ำไปผึง่
แดดหรือท�ำให้แห้งด้วยความร้อน

หัตถกรรมจักสานทองเหลือง :
งานหัตถกรรมที่ก�ำลังจะเลือนหาย
งานจักสานทองเหลืองเป็นงานหัตถกรรมจักสานทีต่ อ้ ง
อาศัยช่างฝีมอื สร้างสรรค์งาน ทัง้ การสร้างสรรค์ชนิ้ งานต่างๆ
และมีความสามารถในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามความต้องการของผูบ้ ริโภคทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ที่ ถื อ เป็ น เสน่ ห ์ แ ละเป็ น เอกลั ก ษณ์ อ ย่ า งหนึ่ ง ที่ ท�ำให้ ง าน
จักสานทองเหลืองยังเป็นที่นิยมอยู่  
และด้วยงานเครือ่ งทองเหลืองสาน ถือเป็นงานหัตถกรรม
ที่มีความยุ่งยากทั้งในเรื่องของการหาวัตถุดิบ และขั้นตอน
กระบวนการท�ำ ในปัจจุบันผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการ
สานทองเหลืองนั้นลดน้อยลง จนแทบจะไม่มีผู้สืบทอดงาน
ประเภทนีอ้ ย่างจริงจัง และถึงแม้จะยังมี กลุม่ ทองเหลืองสาน
ต�ำบลท่าไข่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ยังคงสืบสาน
การท�ำอยู่แต่อาจถือเป็นรุ่นสุดท้ายในขณะนี้ และ “งานสาน
ทองเหลือง” อาจสูญหายไปจากสังคมไทยในที่สุด
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�ำข้อมูล
สัมภาษณ์ คุณณิชาภัทร อัครอมรธรรม, www.otoptoday.com,
www.biogang.net
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