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สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยกาลังใจและแรงสนับสนุนจากหลายส่วน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ สั นต์ สารากรบริรักษ์ (ศิล ปินแห่ งชาติ) บิดาผู้ ส ร้าง
แรงบั น ดาลใจมาตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เขี ย นข้ อ เสนอโครงการ และเป็ น ก าลั ง ใจจนการวิ จั ย ส าเร็ จ ในที่ สุ ด
ขอขอบคุณ นางราตรี เฉลิมพันธ์ มารดาที่สนับสนุนให้ผู้วิจัยสามารถดาเนินการวิจัยได้อย่างราบรื่น
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัญญา ดวงรัตน์ ที่ปรึกษา และนายสุชา ศิลปชัยศรี
นักวิจัยร่วมที่ร่วมกันดาเนินการวิจัยจนสาเร็จลุล่วง ขอขอบคุณคณะทางานจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนายสมพงษ์ สงคลิ้งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และให้ความอนุเคราะห์การ
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บทคัดย่อ
โครงการวิ จั ย กระบวนการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาการท ากระดาษข่ อ ยเพื่ อ งานศิ ล ปะไทย
เชิงพาณิช ย์ มีความมุ่งหมายให้ ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยซึ่งกาลังได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา
ณ ศูน ย์ ศิล ปาชีพเกาะเกิด จั งหวัดพระนครศรีอยุธ ยา สามารถเผยแพร่คุณค่าของภูมิปัญญาผ่าน
กระบวนการของการนาเสนอต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ และตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ที่ต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทากระดาษและส่งเสริมให้เป็นกระดาษเพื่อการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาประวัติของการใช้กระดาษ
ข่อยในประเทศไทย เพื่อศึกษาความสาคัญของการทากระดาษข่อยเชิงอนุรักษ์ เพื่อศึกษากระบวนการ
การสืบทอดการทากระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทย และเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นนาภูมิปัญญาการทา
กระดาษข่อยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผลการวิจั ย ด้านคุณค่า ของกระดาษข่ อ ยในมิติ ประวัติ ศ าสตร์ พ บว่ า กระดาษข่ อ ยอยู่
เบื้ องหลั งผลงานศิล ปะและมรดกทางวัฒ นธรรมของไทย เช่นการนาไปใช้เป็นสมุดไทยและงาน
ศิลปกรรมต่าง ๆ
ด้านการต่อยอดการใช้กระดาษข่อยด้านต่าง ๆ พบว่าควรปรับเปลี่ยนหน้าที่การใช้กระดาษ
ข่ อ ยแบบเดิ ม ๆ โดยน าไปสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ผลงานศิ ล ปะ ๒ มิ ติ และ ๓ มิ ติ เพื่ อ เป็ น การขยาย
ขีดความสามารถในการใช้กระดาษข่อยเชิงพาณิชย์
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพกระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์ และกลยุทธ์ใน
การส่งเสริมกระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์ พบว่าการทากระดาษควรเน้นขั้นตอนการคัด
เนื้อเยื่อข่อยให้ได้เยื่อที่มีความขาวที่สุด เพื่อคุณภาพและราคากระดาษที่ดีขึ้น
บทบาทของหน่ ว ยงานรั ฐ บาลต่ อ การพั ฒ นาการตลาดกระดาษข่ อ ยพบว่ า ตลาดของ
กระดาษข่อย คือ ตลาดผู้ใช้กระดาษ ตลาดองค์กร ตลาดต่างประเทศ และตลาดรัฐบาล การส่งเสริม
ให้ ตลาดทั้ง ๔ นี้ มีความสนใจและสนับสนุนกิจการการทากระดาษอย่างยั่งยืน จาเป็นต้องอาศัย
บทบาทหรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน จากการศึกษาพบว่าหน่วยงาน
รัฐที่เป็นสถานศึกษา สามารถจัดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการรับรู้ของประชาชนให้เห็นประโยชน์ของการ
ทากระดาษข่อยซึ่งเป็นกระดาษในภูมิปัญญาดั้งเดิม
คำสำคัญ: ภูมิปัญญา, กระดาษข่อย, เชิงพาณิชย์
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Abstract
The research project on the process of preserving the wisdom of the making of
‘Khoi Paper’as Commercial Thai Artworks is aimed to revitalized and developed at the
Kao Koet Royal Folk Arts and Crafts Center, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. This
project can disseminate the value of wisdom through the process of offering cultural
value as a revenue-generating product. It is also suitable for those who want to
preserve the wisdom of papermaking and promote it as a paper for creating Thai
commercial art.
The purpose is to study the history of using Khoi paper in Thailand to study
the importance of preserve Khoi papermaking. The process study for inheriting about
Khoi papermaking for Thai art and promote the local wisdom of papermaking to
commercial use.
The results of research on the value of Khoi paper in the historical view
demonstrate Khoi Paper is the background of the art and cultural heritage of Thailand
such as Thai ancient notebook and the other Thai art. On the other hand, it was found
that the use of Khoi paper should be modified to create two-dimensional and threedimensional art to expand the use of commercial paper. Guidelines for improving Khoi
paper quality and paper promotion strategies for Thai commercial art should focus on
the process of tissue selection of pulpwood for the whiteness, quality, and price of
paper.
The role of government agencies in the development of the Khoi paper market
found that the paper users, marketing organizations, international markets, government
markets should be encouraged these markets to focus on sustainable papermaking
rely on the role or assistance of government agencies and private organizations. The
study shows that the educational institutions can stimulate public awareness of the
usefulness of Khoi papermaking in traditional wisdom.
Keywords: Wisdom, Khoi paper, Commercial
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การเขียนและภาพวาดบนกระดาษข่อยจากสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี
สมุดไทยดาเขียนภาพตาราชกมวย สมัยรัชกาลที่ ๓
กระดาษข่อยเนื้อดีจากสมุดไทยตาราแมว
กระดาษข่อยเนื้อดีจากสมุดไทยดาภาพพระพุทธบาท
หัวโขนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ศิราภรณ์โบราณจากโรงละครแห่งชาติ
หัวหุ่นกระบอกทาจากไม้หรือกระดาษข่อย
ค้อนไม้
พะแนงผ้าไนล่อน
เปลือกหอยเบี้ยและลักษณะการจับเพื่อกวดกระดาษข่อย
กาวแป้งเปียก
เปลือกต้นข่อยที่ลอกจากกิ่งหรือลาต้น
การเสียดข่อยและคัดแยกสีของเยื่อข่อย
เยื่อข่อยที่พยายามคัดแยกส่วนคล้าออกแล้ว
การหมักเยื่อข่อยโดยการคลุกเคล้ากับน้าปูนขาว
การต้มเยื่อข่อยกับน้าปูนขาว
การต้มเยื่อข่อยโดยใช้เวลารวม ๒๔ ชั่วโมง
การทุบเยื่อข่อยด้วยค้อนไม้
การหล่อกระดาษข่อย
ฌ

๗
๘
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๗
๑๘
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๑
๒๓
๒๔
๓๓
๓๔
๓๔
๓๕
๓๗
๓๗
๓๘
๓๘
๓๙
๓๙
๔๐
๔๑

สารบัญภาพ (ต่อ)
หน้า
ภาพที่
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

การรีดน้าก่อนผึ่งตากแดด
การผึ่งกระดาษข่อย
แผ่นกระดาษข่อยจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การตัดต้นข่อยที่มีความเหมาะสมแก่การทากระดาษ
การลอกเปลือกข่อยจากต้นที่เพิ่งตัด
การคัดเปลือกข่อย
นายนิศิษย์ ฤทธิเวชกาลังสาธิตการหล่อกระดาษข่อย
ผลงานของผู้เข้าอบรมการทากระดาษข่อยกับนายนิศิษย์ ฤทธิเวช
เยื่อข่อยที่จะใช้ในการหล่อกระดาษ
ตีเยื่อข่อยไม่ให้จับตัวเป็นก้อน
การหล่อเยื่อกระดาษข่อย
การรีดหล่อเยื่อกระดาษข่อยและนาไปตากแดด
การกวดกระดาษข่อยด้วยเปลือกหอยเบี้ยเพื่อให้กระดาษเนียนแน่น
สมุดไทยขนาด ๑ คืบจานวน ๒ พับ
สมุดคืบขนาด ๗ พับ
สมุดไทยขาวขนาดยาว
สมุดพระปาฏิโมกข์ปกลายรดน้า
ตลาดเป้าหมายผู้ซื้อกระดาษข่อย
ส่วนประสมการตลาดกระดาษข่อย
ร้านค้าออนไลน์ กระดาษข่อยและสมุดไทย
แม่พิมพ์แกะไม้และภาพพิมพ์บนกระดาษข่อยของวารี แสงสุวอ
ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้หนึ่งสีของวารี แสงสุวอ
ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้สี่สีของวารี แสงสุวอ
ผลงานจิตรกรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
กาวเม็ดมะขาวแคลเซียมคาร์บอเนต
จิตรกรรมเขียนสีปิดทอง (๑) ร่วมแสดงนิทรรศการ “สัจจะทา”
จิตรกรรมเขียนสีปิดทอง (๒) ร่วมแสดงนิทรรศการ “สัจจะทา”
การปิดหัวโขนด้วยกระดาษข่อย
การปิดหัวโขนด้วยกระดาษข่อย ผลงานนิศิษย์ ฤทธิเวช
ดินน้ามันต้นแบบกระปุกหมู
การปิดกระดาษข่อยกระปุกหมู
กระปุกหมูที่ปิดกระดาษข่อยสมบูรณ์
ประติมากรรมจากกระดาษข่อย (กระปุกหมู)
ญ

๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๔
๔๕
๔๖
๔๖
๔๗
๔๘
๔๘
๔๙
๔๙
๕๐
๕๑
๕๑
๕๒
๕๖
๕๗
๕๘
๗๐
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๔
๗๕
๗๕
๗๗
๗๗
๗๘
๗๘

สารบัญภาพ (ต่อ)
หน้า
ภาพที่
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

เทคนิคเจาะกระดาษเกิดเป็นลวดลาย
๗๙
การปิดทองคาเปลวบนกระดาษข่อย
๘๐
แผ่นทองคารูปสัตว์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๘๐
แผ่นทองคาจาลองรูปสัตว์หิมพานต์
๘๐
สมุดบันทึกกระดาษข่อย
๘๑
สมุดข่อยจิ๋ว
๘๒
โคมไฟปรุลายกระดาษข่อย ขนาด ๑๑ x ๔๕ เซนติเมตร
๘๓
ลูกปัดกระดาษข่อย
๘๔
เครื่องแขวนตาข่ายหน้าช้าง
๘๔
ดอกจาปีกระดาษข่อย
๘๕
ลูกปัดกระดาษข่อยแบบต่าง ๆ
๘๖
สร้อยคอและกาไลข้อมือลูกปัดกระดาษข่อย
๘๖
การต้มเยื่อข่อยกับโซดาไฟ
๘๘
การนากระดาษข่อยมาซ่อมแซมสมุดไทยที่ชารุด
๘๙
การหล่อกระดาษข่อยแบบบางเพื่องานอนุรักษ์ซ่อมแซมศิลปวัตถุจากกระดาษ ๘๙
ชฎาที่ใช้ในการแสดงละคร
๙๑
ชฎาที่ชารุด แสดงชั้นของกระดาษข่อยในการทาชฎาเพื่อการแสดง
๙๑
ปกสมุดข่อย สมุดคัดลอกกระบวนแห่พระศพ สมัยกรุงศรีอยุธยา
๙๒
การใช้สมุดข่อยเพื่อการคัดลอกต้นฉบับสมุดไทย
๙๒
เยาวชนในโครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้ภูมิปัญญาไทยเรียนรู้การทา
กระดาษข่อย
๙๕
เยาวชนในโครงการฯ ฝึกทุบเยื่อข่อยเตรียมหล่อกระดาษ
๙๕
เยาวชนจากโครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้ภูมิปัญญาไทยร่วมการทาสมุด
พระปาฏิโมกข์
๙๖
การสาธิตการทากระดาษข่อยให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง
๙๖
กระดาษประเภทต่าง ๆ และการเปรียบเทียบเส้นใยกระดาษด้วยการสังเกต ๙๘
โปสเตอร์เสวนาวิชาการ การอนุรักษ์กระดาษไทยและเส้นใยธรรมชาติ“ข่อย” ๙๙
บรรยากาศการสาธิตวิธีการอนุรักษ์สมุดไทยด้วยกระดาษข่อย
๙๙
ดร. นฤมล ศิลปชัยศรี ถ่ายทอดทักษะการแปรรูปกระดาษข่อยเป็นผลิตภัณฑ์ ๑๐๐
ลูกปัด
การจาหน่ายสมุดข่อยจิ๋ว ร้านค้าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
๑๐๑
โปสเตอร์กิจกรรม อยากทาข่อยให้ข่อยทา
๑๐๑
บรรยากาศกิจกรรม อยากทาข่อยให้ข่อยทา
๑๐๒
ฎ

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กระดาษข่อย เป็ น กระดาษประเภทหนึ่งที่มีความนิยมและใช้อย่างแพร่ห ลายมาตั้งแต่
โบราณ หลักฐานที่แสดงถึงความสาคัญของกระดาษข่อยคือ สมุดไทย ซึ่งบางฉบับมีอายุอยู่ในสมัย
กรุงศรีอยุธยา กระดาษข่อยจึง เป็นผลิตผลจากภูมิปัญญาไทยที่สั่งสมมาเนิ่น นานและเป็นที่รู้จักใน
ลักษณะของสมุดไทย (สมุดไทยขาว สมุดไทยดา)
เกร็ดความรู้ เกี่ย วกับ การทากระดาษข่อยของไทยปรากฏในหนังสื อเรื่อง จดหมายเหตุ
ลาลู แบร์ ราชอาณาจั กรสยามของมองซิเออร์ เดอ ลาลู แบร์ ผู้ บันทึก ชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมาใน
ราชอาณาจักรสยามในฐานะเอกอัครราชฑูตผู้มีอานาจเต็มของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ พระเจ้าแผ่นดิน
ฝรั่งเศส การเดินทางเข้ามาในเวลานั้น ตรงกับปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. ๒๒๓๐
จากบันทึกที่เกี่ยวกับการทากระดาษข่อยสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมอย่างแพร่หลายและแหล่ ง ทา
กระดาษของชาวอยุธยาเพื่อสนองต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ
แต่เดิมตามความรับรู้ของคนไทย กระดาษข่อยคือกระดาษโบราณที่ใช้เพื่อการทาสมุดไทย
ทั้งที่เป็นสมุดไทยขาวและไทยดา อีกทั้งยั งมีความเชื่อว่า สมุดไทยนั้น มีขนาดที่เป็นมาตรฐานดั ง ที่
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือ การทาสมุดไทยและการเตรียมใบลานว่า ขนาดของ
สมุดไทยถือเป็นมาตรฐานมีอยู่ ๗ ขนาด คือ สมุดพก กว้าง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร, สมุด
ถือเฝ้า กว้าง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๒๖ เซนติเมตร, สมุดจดหมายเหตุ กว้าง ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๓๔
เซนติเมตร, สมุดพระมาลัย กว้าง ๑๓ เซนติเมตร ยาว ๖๖ เซนติเมตร, สมุดไสยศาสตร์ กว้าง ๑๕
เซนติเมตร ยาว ๔๑ เซนติเมตร, สมุดไตรภูมิแบบที่ ๑ กว้าง ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๖๓ เซนติเมตร และ
สมุดไตรภูมิ แบบที่ ๒ กว้าง ๒๘ เซนติเมตร ยาว ๕๑ เซนติเมตร (ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ๒๕๕๓,
หน้า ๓) สมุดไทยจึงเป็นหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่สุดของกระดาษข่อยไทย แม้ว่า จะมีการนากระดาษ
ข่อยมาใช้ในหลากหลายหน้าที่ก็ตาม
ในปัจจุบัน เมื่อสมุดไทยไม่ใช่สิ่งที่ใช้อย่างแพร่หลายเหมือนในอดีตแล้ว แหล่งทากระดาษ
ข่อยก็เริ่มที่จะลดลง จนในที่สุดพบว่า การทากระดาษข่อยที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์มีเพียงไม่กี่แหล่ง
และปัจจุบันแหล่งการทากระดาษหัตถกรรมโดยมากใช้เยื่อไม้ชนิดอื่น ๆ เช่น เยื่อจากไผ่ เยื่อจาก
ปอสา เป็นต้น กระดาษข่อยจึงเป็นกระดาษที่ค่อนข้างหายากมีมูลค่าสูง และยังเป็นที่รู้จักในวงแคบ
แม้ว่าขั้นตอนหรื อ กรรมวิธีต่าง ๆ ในการทากระดาษข่อยจะได้รับการบันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีคาอธิบายและภาพประกอบเพื่อรักษาภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยไว้แล้ว
ก็ตาม แต่ยังคงประสบกับปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการเผยแพร่ความรู้ในภาคปฏิบัติ ตลอดจนการนา
กระดาษข่อยซึ่งนับว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยไปใช้ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

๑

กระดาษข่อย มีขั้นตอนในการทาคล้ายคลึงกับกระดาษหัตถกรรมชนิดอื่น ๆ มีความเหนียว
ของเยื่อและความคงทนของกระดาษ ส่งผลให้กระดาษข่อยยังเป็นที่ต้องการของผู้ที่มีความสนใจใน
คุณสมบัติเฉพาะของเยื่อข่อย และวงการศิลปะไทยที่ยังคงต้องการวัสดุในงานสร้างสรรค์ที่มีที่มาจาก
ภูมิปัญญาโบราณ
แหล่งทากระดาษข่อยที่สาคัญในปัจจุบัน ได้แก่
๑. ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง
๓. โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) กรุงเทพมหานคร
๔. นายนิศิษย์ ฤทธิเวช ช่างทากระดาษที่มีประสบการณ์กว่า ๒๐ ปี
จากข้อมูล แหล่ ง ทากระดาษข่ อ ยที่ส าคั ญ ในปัจ จุบัน พบว่า นายนิศิษย์ ฤทธิเวชเป็ น ผู้
ถ่ายทอดความรู้การทากระดาษข่อยให้แก่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) และให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะ
เกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การตระหนักถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยจึงเป็นเรื่อง
ที่หน่วยงานราชการให้ความสาคัญ ดังที่นายสมพงษ์ สงคลิ้ง ครูสอนประติมากรรมในศูนย์ศิลปาชีพ
เกาะเกิดกล่าวถึงที่มาของการทากระดาษข่อยในศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า
ในปี พ.ศ. 2558 ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดได้ริเริ่มโครงการสร้างหัวโขน คณะทางานได้ลง
ความเห็ น ให้ ใช้กระดาษข่อยในการสร้างหั ว โขนจึงได้เริ่มหาข้ อมูล จากเอกสารและตั ว
บุคคล โดยเริ่มต้นจากครูนิศิษย์หรือครูหนึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลและทดลองปฏิบัติจริงครั้งแรก.
(สมพงษ์ สงคลิ้ง, สัมภาษณ์, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินการเรียนรู้การทากระดาษข่อย
ด้วยวิธีอย่างโบราณจากนายนิศิษย์ ฤทธิเวช จนได้กระดาษข่อยจานวนหนึ่งแล้วจึงทากระดาษข่อยที่มี
ขนาดและความหนาสาหรับจัดทาเป็นสมุดไทยขนาดต่าง ๆ นอกจากนี้ความก้าวหน้าของการทาสมุด
ข่อยของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ยังปรากฏในโอกาสสาคัญคือการสร้างสมุดพระปาฏิโมกข์ชุดประกอบ
เครื่องสังเค็ด ในพระราชพิธีถวายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พล
อดุลยเดชในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อีกด้วย
การจั ด การองค์ ค วามรู้ ก ารท ากระดาษข่ อ ยของไทยจ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย การฝึ ก ปฏิ บั ติ
นอกเหนื อ ไปจากการศึ ก ษาจากต ารา แม้ ว่ า กรรมวิ ธี ก ารท ากระดาษข่ อ ยในปั จ จุ บั น อาจต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมซึ่งแตกต่างจากวิธีโบราณอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาที่เคย
ประสบในด้านต่าง ๆ อันส่งผลกระทบต่อการทากระดาษข่อยในลักษณะของหัตถกรรมในครัวเรือน
อาทิ แรงงาน แหล่งวัตถุดิบ (ต้นข่อย) และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไม่เอื้อต่อการทากระดาษ
ข่อยในลักษณะเดิม ๆ เมื่อทางศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึง
จัดให้นักเรียนของศูนย์ศิลปาชีพดาเนินการฝึกปฏิบัติ การทากระดาษข่อยเพื่อใช้ในโอกาสสาคัญและ
เพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ
จากผลงานการทากระดาษข่อยของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็น
ที่รู้จักจากการทาชุดประกอบเครื่องสังเค็ด และการทาสมุดไทยจาหน่ายให้วัด และศิลปินที่ชื่นชอบ
กระดาษข่อยสาหรับใช้สร้างสรรค์ผลงานประเภทจิตรกรรมส่งผลให้ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัด
๒

พระนครศรีอยุธยาแห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สาคัญที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นแหล่งพัฒนาผลิตภัณฑ์
สู่การผลิตเชิงพาณิชย์
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กล่าวถึงแนวทาง
การพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ด้วยการส่งเสริม การสร้างบรรยากาศและ
สภาวะที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชนโดยสร้างแรงจูงใจ
ให้มีการนาผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม (สานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๙, หน้า ๑๖๔)
ซึ่งในการนาภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยมาส่งเสริมเชิงพาณิชย์ จะช่วยให้กระดาษข่อยเป็นที่รู้จัก
และขยายโอกาสในการใช้กระดาษให้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในวงการศิลปะไทย
ที่ยังมีความต้องการกระดาษข่อยซึ่งเป็นวัสดุอย่างโบราณในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอยู่เป็นทุนเดิม
นอกจากนี้ ยั งสามารถใช้ ในการสร้า งผลิ ตภั ณ ฑ์ ต่า ง ๆ ตลอดจนออกแบบช่ อ งทางการจาหน่ า ย
การจั ด เป็ น คอร์ ส ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารออกแบบและพั ฒ นานวั ต กรรมจาก
ภูมิปัญญาที่เน้นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยเพื่องาน
ศิลปะไทยเชิงพาณิชย์
โครงการวิ จั ย กระบวนการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาการท ากระดาษข่ อ ยเพื่ อ งานศิ ล ปะไทย
เชิงพาณิชย์มีความมุ่งหมายให้ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยซึ่งกาลังได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา ณ
ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ เกาะเกิ ด จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาสามารถเผยแพร่ คุ ณ ค่ า ของภู มิ ปั ญ ญาผ่ า น
กระบวนการการนาเสนอให้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ และตอบสนองต่อความ
ต้ อ งการของผู้ ที่ ต้ อ งการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาการท ากระดาษและส่ ง เสริม ให้ เ ป็ นกระดาษ เพื่ อ การ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาประวัติของการใช้กระดาษข่อยในประเทศไทย
๒. เพื่อศึกษาความสาคัญของการทากระดาษข่อยเชิงอนุรักษ์
๓. เพื่อศึกษากระบวนการการสืบทอดการทากระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทย
๔. เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นนาภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

คาถามการวิจัย
๑. กระดาษข่อยสามารถสร้างมูลค่าให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร
๒. การฟื้นฟูภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยสามารถทาได้อย่างไร ใช้วัสดุอื่นทดแทนได้
หรือไม่
๓. แนวทางการส่งเสริมให้ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนได้
อย่างไร

๓

กรอบแนวคิด

กระดาษข่อยใน
ฐานะงานสร้ างสรรค์
๒ มิติ ๓ มิติ อาทิ
จิตรกรรมเขียนสีฝนุ่ ,
ประติมากรรมจาก
กระดาษ,ของที่ระลึก

กระบวนการนาเสนอคุณค่ ากระดาษข่ อย

กระดาษข่อยใน
ฐานะการนาไปใช้ ใน
รูปแบบเก่า อาทิ
สมุดไทย

กระบวนการนาเสนอคุณค่ ากระดาษข่ อย

กระบวนการนาเสนอคุณค่ ากระดาษข่ อย

กระบวนการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยจะต้องอาศัยแนวทางการนาเสนอ
คุณค่าที่เหมาะสมและเห็นผลเพื่อสามารถนาไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้เป็นที่ตอบรับจากวงการศิลปะ
ไทยร่วมสมัยได้
กระบวนการนาเสนอคุณค่ากระดาษข่อย

กระดาษข่อยใน
ฐานะกระดาษที่
สะท้ อนคุณค่าใน
ตนเอง เพื่อเป็ นที่
ต้ องการของกลุ่ม
ศิลปิ น

นิยามศัพท์
ภูมิปัญญา
กระดาษข่อย
ศิลปะไทย
เชิงพาณิชย์

องค์ความรู้ที่ได้รับการสั่งสมมาจากอดีต
กระดาษที่ผลิตขึ้นจากเยื่อของต้นข่อย
ผลงานสร้างสรรค์ในลักษณะแนวคิดอย่างไทย
ลักษณะการค้า

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเวลา
ศึ ก ษาเอกสารที่ ป รากฏในช่ ว งเวลาต่ า งๆ ได้ แ ก่ สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา สมั ย รั ช กาลที่ ๕
สมัยรัชกาลที่ ๗ และปัจจุบันซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้เห็นถึงความสาคัญของภูมิปัญญา
การทากระดาษข่อยที่สมควรได้รับการอนุรักษ์ เพื่อออกแบบแนวทางการส่งเสริมให้กระดาษข่ อยเป็น
สินค้าที่ทารายได้และเป็นที่ต้องการของศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะไทยร่วมสมัยในปัจจุบัน
ขอบเขตด้านพื้นที่
ศูน ย์ ศิล ปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการฟื้นฟูภูมิปัญญา
การทากระดาษข่อย

๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ตอบปัญหาการวิจัยซึ่งได้แก่
๑) เข้าใจถึงประวัติของการใช้กระดาษข่อยในประเทศไทย
๒) เข้าใจถึงความสาคัญของการทากระดาษข่อยเชิงอนุรักษ์
๓) เข้าใจถึงกระบวนการและสืบทอดการทากระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทย
๔) ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพคนไทย ส่งเสริม
ให้ท้องถิ่นนาภูมิปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
๒. เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป
๑) เป็นแนวคิดและพื้นฐานความรู้ในการศึกษาวิจัยหัวข้อที่เกี่ยวเนื่อง
๒) มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในสาขาศิลปะไทยและเกี่ยวข้อง นาองค์ความรู้ที่
ได้จากการวิจัยไปถ่ายทอดและส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนนาความรู้ไปต่อยอดเพื่อการสร้างงาน
และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทย
๓. บริการความรู้แก่ประชาชน
๑) จัดสัมมนาเพื่อขยายเผื่อแพร่องค์ความรู้ของผู้นาชุมชนซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
ในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทากระดาษข่อยสู่สาธารณะ
๒) เผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยการนาเสนอผ่านเวทีประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับชาติ
และตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ
๓) ชุมชนตระหนักถึงความสาคัญขององค์ ความรู้เชิงอนุรักษ์งานกระดาษข่อย และนา
มาสร้างสรรค์งานศิลปะไทยเพื่อการอนุรักษ์เชิงพาณิชย์ซึ่งมีมูลค่าและคุณค่าต่อชาติ
๔. หน่วยงานที่นาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
๑) ชุมชนโดยรอบศูนย์ศิลปาชีพ เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยาในฐานะแหล่งความรู้
งานวิจัย
๒) สถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการสืบสานงานอนุรักษ์กระดาษจากธรรมชาติ
๓) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
๔) ท้องถิ่นที่มีแหล่งการผลิตกระดาษเพื่องานพาณิชย์

๕

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กระดาษหัตถกรรมดั้งเดิมของไทยนั้น ได้แก่ กระดาษข่อย กระดาษสา และกระดาษเยื่อไผ่
กระดาษทั้ง ๓ ชนิ ดนี้ ถูกน ามาใช้ทาสมุดไทย กระดาษจดหมาย กระดาษใช้ในทางราชการ และ
กระดาษเพื่องานศิลปะ ปัจจุบันกระดาษที่เป็นที่รู้จักในฐานะกระดาษโบราณ หายากคือ กระดาษข่อย
เนื่องจากกระดาษสาและกระดาษเยื่อไผ่ยังมีผู้ทาจาหน่ายอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับในวงการ
ศิลปะด้วย อย่างไรก็ตามด้วยคุณสมบัติที่ดีของกระดาษข่อย ทาให้พบว่าสมุดไทยที่ยังปรากฏใน
ปัจจุบันต่างเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของกระดาษโบราณชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี
กระบวนการการทากระดาษข่อยสะท้อนรากเหง้าทางภูมิปัญญาและเป็นทุนทางวัฒนธรรม
ของไทยที่ต้องการการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยและการนาไปใช้ประโยชน์ให้
แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
โครงการวิจัยกระบวนการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทย
เชิงพาณิชย์นี้ ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๑. ความเป็นมาของกระดาษข่อยในมิติประวัติศาสตร์
๒. บทบาทของกระดาษข่อยในปัจจุบัน
๓. การศึกษากระดาษข่อยและกระดาษไทยในแง่คุณค่าและการใช้ประโยชน์
๔. ประวัติศาสตร์การค้ากระดาษข่อย
๑. ความเป็นมาของกระดาษข่อยในมิติประวัติศาสตร์
มนุ ษย์ ส ร้ างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้น ด้ว ยภูมิปัญญาที่คิดค้นและถ่ายทอดจากรุ่นสู่ รุ่น มีการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาเหล่านั้นผ่านคาบอกเล่า ผ่านการจดบันทึก ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกด้วยการวาดภาพ
การสลักและการเขียน หลักฐานสาคัญอย่างหนึ่งที่สะท้อนคุณสมบัติที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการเก็บรักษา
เรื่องราวในอดีต คือ “กระดาษ”
กระดาษ เป็นประดิษฐ์กรรมของมนุษย์ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในหลากหลายด้าน
กระดาษมีบ ทบาทส าคัญในด้านของการเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านการจดบันทึก การสื่ อสาร และ
กระดาษยังเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วย กระดาษถูกนามาใช้ในหลาก
หลายด้าน และคนในอดีต ต่างนากระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดไม่อาจทาลายได้
เนื่องจากมีมูลค่าสูงและเป็นสิ่งหายาก
สมัยโบราณจึงมีวิธีการใช้กระดาษตามลาดับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ กระดาษที่ ใช้
เพื่อจดบันทึกพระคัมภีร์หากกระดาษแผ่นนั้นไม่ส ามารถใช้งานต่อได้แล้ว ในบางวัฒนธรรมยังนา
กระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วเหล่านั้นมาปั้น หรือย่อยรวมกันเพื่อสร้างเป็นสิ่งของเครื่องใช้จาลองเพื่อ
นาไปฝังในหลุมศพให้ผู้ตายนาไปใช้ยังโลกหน้า
นั กโบราณคดีค้น พบหลักฐานต่าง ๆ จากหลุ มศพโบราณบนเส้นทางสายไหมอย่างเช่น
ใบเสร็จรับเงิน ตั๋วจานา สัญญาการค้า ซึ่ง มีการเขียนอักษรบนกระดาษที่มีอายุในช่วงศตวรรษที่ ๒
๖

ก่อนคริสตกาล กระดาษจึงกลายเป็นสินค้าสาคัญควบคู่กับผ้าไหมในการส่งออกของประเทศจีนซึ่งเป็น
เส้นทางการค้าที่เป็นที่รู้จักในนามเส้นทางสายไหม
วาเลอรี แฮนเซนผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Silk road a new history (พลิกประวัติศาสตร์
เส้นทางสายไหม) อธิบายว่า กระดาษที่พบมีร่องรอยเข็มและมีรูปร่างของกระดาษที่ทาให้สันนิษฐาน
ว่ า ครั้ ง หนึ่ ง มั น อาจเคยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเสื้ อ ผ้ า ส าหรั บ พิ ธี ศ พ ปั จ จุ บั น กระดาษดั ง กล่ า วอยู่ ใ น
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง (วาเลอรี แฮนเซน, ๒๕๕๗, หน้า ๑๒) (ภาพที่ ๑)

ภาพที่ ๑ กระดาษที่พบจากหลุมฝังศพภาพจากพิพิธภัณฑ์ซินเจียง
ที่มา: วาเลอรี แฮนเซน, ๒๕๕๗ หน้า, ๑๒.
กระดาษซึ่งสร้างขึ้นจากเส้นใยของพืช อาจจะเป็นปุยฝ้าย เยื่อไม้ต่าง ๆ นอกจากนี้กระดาษ
ยังสร้างจากเศษผ้าด้วย กระดาษในยุคแรกเริ่ม ทาขึ้นด้วยกรรมวิธีที่ปราศจากเครื่องมือ ถือว่าเป็นงาน
หัตถกรรม ดังนั้น กระดาษที่ได้จากการทาในแต่ละครั้งจึงมีจานวนจากัด ตามกาลังจากผู้ที่ ทา เมื่อ
กระดาษที่ผ่านการใช้งานหนึ่งแล้วถูกแปรสภาพไปเป็นสิ่งอื่นที่มีหน้าที่ใช้งานเปลี่ยนไป เช่น จากเดิมที่
กระดาษใช้สาหรับจารึกอักษร เมื่อต้องแปรสภาพจึงนามาหลอมรวมปั้นเป็นสิ่งแทนข้าวของเครื่องใช้
เพื่ออุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับ กระดาษจึงแสดงความเป็นของมีค่าอย่ างแท้จริง ไม่เพียงเป็นสิ่งรองรับการ
บันทึกทางประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่กระดาษยังใช้เป็นเครื่องรางของขลังด้วย หลักฐานที่ค้นพบจากถ้า
ห้องสมุดที่ตุนหวงเป็นเอกสารภาษาฮิบบรู มีบทสวดมนต์ ๑๘ บรรทัด วาเลอรี แฮนเซน ได้อธิบายว่า
กระดาษที่พบนี้ถูกพับหลายทบเพื่อใช้เป็นเครื่องรางในการป้องกันอันตรายในระหว่างการเดินทางจาก
บาบิโลนสู่จีน (วาเลอรี แฮนเซน, ๒๕๕๗ หน้า ๓๘๖) (ภาพที่ ๒)

๗

ภาพที่ ๒ กระดาษโบราณเขียนบทสวดภาษาฮิบรูพบที่ถ้าห้องสมุดตุนหวง
ที่มา: วาเลอรี แฮนเซน, ๒๕๕๗, หน้า ๑๒.
จากหลักฐานที่ปรากฏแสดงความสาคัญในการศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางสายไหม (Silk road)
ทาให้ทราบว่า กระดาษเป็นสิ่งมีค่าไม่น้อยไปกว่าผ้าไหม วาเลอรี แฮนเซนให้ความเห็นถึงคุณค่าของ
กระดาษว่า “เอกสารหลายชิ้น เหลื อรอดมาเพราะกระดาษดังกล่าวมีคุณค่าสู งจึงไม่ถูกโยนทิ้งไป
ช่างฝีมือยังใช้กระดาษรีไซเคิลนี้ทารองเท้ากระดาษ รูปปั้น และสิ่งของจากกระดาษอื่น ๆ ใส่ในหลุม
ฝังศพเพื่อให้คนตายนาไปใช้ในชีวิตหน้า ” (วาเลอรี แฮนเซน, ๒๕๕๗, หน้า ๑๔) ซึ่งในอดีตจะพบว่า
เมื่อกระดาษแผ่นหนึ่งสิ้นสภาพการใช้สาหรับการเขียนข้อความแล้ว จะนามาหลอมรวมกันเพื่อปั้นเป็น
ประติมากรรม หรือศิลปะอื่น ๆ โดยมากใช้ในพิธีกรรมทางความเชื่อ
ประเทศไทย พบหลักฐานด้านเอกสารที่กล่าวถึงกระดาษที่แพร่หลายเป็นกิจการที่ทาขึ้น
ภายในประเทศ คือ กิจการการทากระดาษข่อยซึ่งสันนิษฐานว่า เยื่อข่อยเป็นวัตถุดิบสาคัญในการทา
กระดาษ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทากระดาษข่อยในสมัยโบราณ ได้แก่ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพบ
บั น ทึกของลาลู แบร์ ต่อมาพบเอกสารที่กล่ าวถึงกระบวนการทากระดาษข่อย ในปี พ.ศ. ๒๔๓๔
(รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙) วชิรญาณวิเศษเล่ม ๖ เผยแพร่เรื่องการทากระดาษไทย เอกสารที่สาคัญอีก
แหล่งคือหนังสือปาฐกถา เรื่องการทากระดาษข่อยของพระยากสิการบัญชา ซึ่งกล่าวถึงแหล่งที่ทา
กระดาษข่อยว่า ตั้งอยู่ที่บางซ่อนซึ่งเป็นย่านที่ทากระดาษข่อยกันเป็นจานวนมาก เอกสารดังกล่าว
นาเสนอถึงข้อบกพร่องทางด้านคุณภาพของกระดาษ จึงสันนิษฐานได้ว่า กระดาษข่อยที่เนื้อไม่ดีนั้น
น่าจะหมายถึงความไม่สม่าเสมอกันของเนื้อกระดาษ ตลอดจนน้าหนักต่อแผ่น ที่อาจจะหนาบางไม่
เท่ากัน คุณภาพของกระดาษที่สร้างขึ้นมาในลักษณะงานหัตถกรรมจึงขึ้นอยู่กับความชานาญของช่าง
ลักษณะของกระดาษข่อยในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับการบันทึกโดยลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศส
ผู้ให้ความสนใจกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนการช่างต่าง ๆ ของชาวสยาม บันทึกไว้ในหนังสือ
ชื่อ จดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยามมีความตอนหนึ่งที่กล่าวถึงกระดาษข่อยและคุณภาพที่
แตกต่างจากกระดาษต่างประเทศ ความว่า
๘

ชาวสยามทากระดาษจากผ้าฝ้ายเก่า ๆ และยังทาจากเปลือกต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อต้นข่อย
อีกด้วย ซึ่งต้องนามาบดย่อยให้ละเอียดเช่นอย่างย่อยผ้าขี้ริ้วเหมือนกัน แต่กระดาษเหล่านี้
มีความหนาบางไม่สม่าเสมอ ทั้งเนื้อกระดาษและความขาวผ่องก็หย่อนกว่าของเรา ฉะนั้น
ชาวสยามจึงไม่ใช้หมึกจีน (สีดา) เขียนบนกระดาษของพวกเขา ส่วนมากมักชุบหมึกให้ดา
ซึ่งทาให้เนื้อกระดาษแน่นขึ้น แล้วใช้เขียนด้วยดินสอ (สอแปลว่าขาว) ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นดิน
เหนียวปั้นตากแดด หนังสือของพวกเขาไม่มีการเข้าเล่มเย็บสัน หากทาเป็นแผ่นยาวเหยียด
ไม่ใช่วิธีม้วนเก็บเช่นบรรพบุรุษของเราหากพับทบไปมาอย่างพัดด้ามจิ๋วและทางที่ตีเส้น
บรรทัดเขียนตัว อักษรนั้ น เป็นไปตามทางยาวของรอยพับหาได้เขียนทางด้านขวางไม่ .
(ลาลูแบร์, ๒๕๕๗, หน้า ๕๓-๕๔)
จากข้อความดังที่กล่าวมานี้ มีสาระสาคัญที่ แสดงถึงกรรมวิธีการทากระดาษข่อยของชาว
สยาม (คนไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา) มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน แต่ต้องใช้ความพิถีพิถันเพื่อสร้างกระดาษที่มี
คุณสมบั ติพิเศษ มีความแตกต่างจากกระดาษของชาวต่ างประเทศที่เ ริ่ม เข้ ามาใช้ ป ะปนกั น แล้ ว
ลาลูแบร์อาจจะไม่เข้าใจในกระบวนการทากระดาษ เขาจึงมุ่งประเด็น การบันทึกไปที่การพิจารณา
คุณภาพของกระดาษมากกว่ากรรมวิธีการทาจึงไม่พบการกล่าวถึงขั้นตอนการทาอย่างละเอียด
วชิรญาณวิเศษ เป็นวารสารที่รวบรวมความรู้ต่าง ๆ เผยแพร่เล่มแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๘
และในเล่มที่ ๖ แผ่น ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ แผ่น ๒๑ วันพฤหัสบดีที่
๒๖ มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ และ ได้กล่าวถึงกระดาษข่อยไว้ในเรื่อง “ทากระดาษไทย” โดยให้
ความสาคัญต่อคุณค่าของอาชีพการทากระดาษไว้ ดังความตอนหนึ่ง (ตัวสะกดการันต์ตามต้นฉบับ)
ความว่า
กระดาษเปนของใช้การต่าง ๆ ทั่วโลกย่อมทาใช้ทุกชาติทุกภาษา ใช้สาหรับเขียนหนังสือแล
ตีพิมพ์หนังสือบ้าง สาหรับใช้ทาสมุดดา สมุดขาว ไว้เขียนหนังสือบ้าง ที่สุดจะใช้ห่ออะไร ๆ
ก็ได้ เพราะฉนั้นการที่ทากระดาษ จึงเปนอุบายหาเลี้ยงชีวิตของคนหลายประเทศด้วยกันได้
อย่างหนึ่ง กระดาษที่มีใช้ซื้อขายอยู่ในเมืองไทยนี้มีหลายอย่าง มาแต่ประเทศฝรั่งบ้าง มา
แต่ประเทศจีนและยี่ปุ่นบ้าง กระดาษที่มาแต่ประเทศฝรั่งเปนกระดาษดี ใช้เขียนหนังสือ
และตีพิมพ์หนังสือทั้งใช้ทาบาญชีทุกอย่างดีมากเจ้ากระทรวงทุกแห่งย่อมใช้กระดาษฝรั่ง
ทั้งสิ้น กระดาษมาแต่ประทศจีนแลยี่ปุ่นเปนแต่ใช้ทาว่าว พวกจีนใช้เขียนหนังสือจีนแลห่อ
อะไรๆ ได้บ้าง แลกระดาษที่เกิดขึ้ นในเมืองไทย เปนฝีมือชาวสยามทาใช้สอยแลซื้อขายกัน
ก็มีแต่เนื้อกระดาษไม่สู้ดีเหมือนกระดาษแต่ต่างประเทศ. (วชิรญาณวิเศษ เล่มที่ ๖ แผ่น
๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙)
วชิรญาณวิเศษ แผ่น ๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ กล่าวถึงการ
นากระดาษข่อยไปใช้ทาสมุดไทย (ตัวสะกดการันต์ตามต้นฉบับ) ความดังนี้
กระดาษข่อยเมื่อเขาจะทาให้เปนสมุดไทยทุกอย่าง เขาก็เอากระดาษที่ทาเปนแผ่นแล้วนั้น
มาตัดออกกะกว้าง ๕ นิ้วหรือ ๖ นิ้วตามแต่ทาให้กว้างเท่าใด ยาวก็ยาวตามแผ่นกระดาษ
เมื่อแผ่นเดียวไม่พอก็เอามาติดต่อกันเข้าหลายๆ แผ่นกว่าจะพอ จึงพับจีบให้เท่ากว้างที่กะ
ไว้นั้นจนตลอดแผ่นแล้วเอาอะไรที่หนัก ๆ เปนต้นว่าท่อนไม้หรือก้อนศิลาอัดทับไว้จนได้ที่
ถ้าจะทาให้เปนสมุดขาวก็คงไว้ตามสีเดิมของกระดาษ เมื่อจะทาให้เปนสมุดดาก็เอาเขม่า
๙

ควันไต้หรือเขม่าไฟก็ได้ มาผสมกับน้าเข้าทาให้ทั่วตลอดแผ่นสมุดทั้ง ๒ น่า เมื่อเวลาทาลบ
ด้วยเขม่านั้นต้องทากลางแจ้งเวลาแดดจัด ๆ จึงจะดี ทาลบไปหลาย ๆ เที่ยวกว่าจะได้ที่
ครั้นแห้งแล้วก็เอาอะไรทับอัดไว้อีก จนได้ที่จึงเอาออกมา เพื่อจะทาให้เนื้อสมุดเกลี้ยงดี ก็
เอาลูกสะบ้าหรือลูกศิลาที่เกลี้ยงก็ได้ ขัดถูไปจนตลอดเนื้อสมุดก็เกลี้ยงดีขึ้นเท่านั้น สมุดที่
เขาขัดนี้ขายได้ราคากว่าสมุดที่ไม่ได้ขัด สมุดดามีประโยชน์มากในการใช้เขียนร่างจดหมาย
หรือเขียนเรียงเรื่องอะไร ๆ ทั้งสิ้นทุกอย่าง ราคาสมุดดาอย่างเลวที่เรียกว่าสมุดความ เล่ม
ละ ๘ อัฐ สมุดดาที่ขัดแล้วขนาดกลางราคาเล่มละ ๓๒ อัฐ. (วชิรญาณวิเศษ เล่มที่ ๖ แผ่น
๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙)
ข้อความที่ปรากฏบรรยายถึงความสาคัญของกระดาษ ตั้งแต่การใช้เพื่อตีพิมพ์หนังสือหรือ
เพื่อการบรรจุหีบห่อข้าวของ และในความเห็นของผู้เขียนบทความนั้นยังมีความคิดเห็นว่ า คุณภาพ
ของกระดาษยังไม่ค่อยดี ซึ่งเป็นคุณภาพที่เป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว
ในสมัยรัชกาลที่ ๗ พบเอกสารที่กล่าวถึงวิถีชีวิตคนทากระดาษไว้ใน ปาฐกถาเรื่องการ
ทากระดาษ ของพระยากสิการบัญชาที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อ ๓๐ ปีถอยหลังไปนั้น ข้าพเจ้าผู้ซึ่ง เกิดใน
ตาบลนั้นจาได้ว่ามีการทากระดาษข่อยกันตลอดคลองบางซ่อนและปลายคลองบางซ่อน มีคลอง
บ้านกระดาษและคลองบางโพขวาง ก็มีการทากระดาษกันทั้งนั้น ” (กสิการบัญชา, พระยา, ๒๔๗๖,
หน้า ๗) ปาฐกถาของพระยากสิการบัญชาเขียนขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งเป็นเป็นช่วงเวลาภายหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง การผลิตกระดาษขึ้เพื่อใช้ในราชการเป็นประเด็นที่รัฐบาลมีความพยายาม
จะจัดทาขึ้นเพื่อลดต้นทุนราคาค่ากระดาษจากต่างประเทศในช่วงเวลานั้น
จากคากล่าวของพระยากสิการบัญชาในฐานะที่เป็นคนท้องถิ่นย่านกิจการการทากระดาษ
ของไทยซึ่งได้ทาการบันทึกและเผยแพร่ใน ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ นับย้อนเวลาไป ๓๐ ปี คือ ปี พ.ศ. ๒๔๔๖
หลังจากที่ปรากฏในวชิรญาณวิเศษไว้เพียง ๑๐ ปี จึงเป็นเครื่องยืนยันว่ากิจการการทากระดาษข่อย
ของไทยมีลักษณะเป็นงานช่างหัตถกรรมมีกลุ่มช่างที่ชานาญ มีชุมชน และมีย่านที่ทากิจการนี้เช่นกัน
สาหรับบ้านช่างที่พระยากสิการบัญชาได้บันทึกไว้นั้น ได้แก่ นางผึ่ง อยู่ตาบลบางโพขวาง
ปลายคลองบางซ่อน อาเภอบางซื่อ จังหวัดพระนคร ขุนพิทักษ์ บางซื่อ นางแมว นางแช่ม ตาบลบาง
ซ่อน ซึ่งพระยากสิการบัญชาได้เรียบเรียงตามคาบอกเล่า ความทรงจา และการลงมือปฏิบัติการทา
กระดาษแล้ ว จึ ง ถ่ า ยทอดเป็ น งานเขี ย นตามขั้ น ตอนการท ากระดาษไว้ ปาฐกถาฉบั บ นี้ ไ ด้ ก ลาย
เป็นเอกสารอ้างอิงที่สาคัญให้ กับหนังสือ การทาสมุดไทยและการเตรียมใบลานของกรมศิล ปากร
จัดพิมพ์ครั้งแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ และยังเผยแพร่ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม พระยากสิการบัญชาได้นาเสนอในส่วนที่เป็นภูมิปัญญาการทากระดาษข่อย
ซึ่งรับสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น และเป็นกระดาษที่ใช้ในการเขียนรัฐธรรมนูญด้วย กระดาษข่อยจึงเป็น
มากกว่าการนามาใช้ทาสมุดไทยหรือทาเป็นตาราโบราณเท่านั้น เพราะพระยากสิการบัญชากล่าวถึง
ประโยชน์ของกระดาษข่อยไว้ว่า “...สมุดไทยธรรมดาทั้งขาวทั้งดาใช้จดตารับตาราและเขียนเรื่องราว
ต่าง ๆ ส่วนกระดาษเพลาใช้ได้หลายอย่าง คือทารองดอกไม้เทียน และทาหมันยาเรือ และใช้การอื่น ๆ
อีกมากอย่าง...” (กสิการบัญชา, พระยา, ๒๔๗๖, หน้า ๒๕)
เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารสาคัญที่สะท้อนมุมมองของผู้ที่เคยทากระดาษ เคยใช้กระดาษ
และเห็นถึงทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปของการใช้กระดาษ ทาให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กระบวนการทา
๑๐

กระดาษข่อยซึ่งเป็นกระดาษหลักในการทาสมุดไทยมีความสาคัญและจาเป็นในการนามาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทา การปรับเปลี่ยนวิธีบางอย่าง ตลอดจนการสร้างกลุ่ม
สังคม รสนิยมที่ใช้กระดาษข่อยเพื่อให้กระดาษข่อยกลับมาเป็นที่นิยมและแพร่หลายอีกครั้ง
หนังสือเรื่อง การทาสมุดไทยและการเตรียมใบลาน เรียบเรียงโดย ก่องแก้ว วีระประจักษ์
ซึ่งเรียบเรียงขึ้นจากองค์ความรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับการทากระดาษข่อย เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่ายมี
ภาพประกอบทุกขั้นตอน ซึ่งผู้เขียนกล่าวยกย่องภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยไว้ว่า
อุปกรณ์งานเขียนที่สาคัญ ได้แก่ สมุดไทยและใบลาน ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่บ รรพบุรุษคิด
ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้พืชพันธ์ไม้พื้นบ้าน หาได้ง่ายไม่สิ้นเปลืองราคา กรรมวิธีที่คิดประดิษฐ์ก็
ง่าย เป็ น งานพื้น บ้ าน นอกจากจะใช้ส ะดวก เหมาะสมแก่ส ภาพชีวิตของคนไทย และ
ภูมิอากาศของบ้านเมืองไทยแล้ว ยังน่าอัศจรรย์ใจที่สมุดไทยและใบลานเหล่านี้มีความ
คงทนถาวรมีอายุยั่งยืนนานดีกว่าสมุดกระดาษฝรั่งที่ใช้กันทุกวันนี้. (ก่องแก้ว วีระประจักษ์,
๒๕๕๓, หน้า ๒)
ขั้นตอนการทากระดาษข่อยที่ก่องแก้ว วีระประจักษ์ได้เรียบเรียงขึ้นมานี้ มีขั้นตอนต่าง ๆ
ที่ยังคงยึดถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน และอาจมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างตามสภาพแวดล้อมและความ
สะดวก ได้แก่ การตัดข่อย (ภาพที่ ๓) ซึ่งปัจจุบันหาแหล่งตัดข่อยยากขึ้น อาจใช้ต้นที่ไม่แก่จัดผสมกับ
กิ่งอ่อนด้วย การหมักเปลือกไม้ (ภาพที่ ๔) ปัจจุบันหมักในอ่างน้าปูนขาว การต้มเปลือกข่อย (การนึ่ง)
(ภาพที่ ๕) ปัจจุบันใช้การต้มกับน้าปูนขาว นาน ๒๔ ชั่วโมง การสบข่อย (ภาพที่ ๖) ยังคงวิธีการนี้มา
จนปัจจุบัน การหล่อกระดาษ (ภาพที่ ๗) ปัจจุบันหล่อในภาชนะที่มีน้าขัง และมีพื้นที่พอเหมาะ ไม่ได้
หล่อในน้าคลองที่มีกระแสน้าไหลผ่านดังเช่นโบราณ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ นี้เป็นขั้นตอนตามที่ ได้ปรากฏ
เนื้อความในวชิรญาณวิเศษ และปาฐกถาของพระยากสิการบัญชาด้วย

ภาพที่ ๓ การตัดข่อย
ที่มา: ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ๒๕๕๓, หน้า ๔
๑๑

ภาพที่ ๔ การหมักเปลือกข่อย
ที่มา: ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ๒๕๕๓, หน้า ๖

ภาพที่ ๕ การต้มเปลือกข่อย
ที่มา: ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ๒๕๕๓, หน้า ๘

๑๒

ภาพที่ ๖ การสบข่อย
ที่มา: ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ๒๕๕๓, หน้า ๙

ภาพที่ ๗ การหล่อกระดาษ
ที่มา: ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ๒๕๕๓, หน้า ๑๓

๑๓

นอกจากนี้ ยังพบงานเอกสารหนึ่งเกี่ยวกับการทากระดาษแบบโบราณของโลก ตีพิมพ์ในปี
พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ. ๑๙๗๔) คื อ Papermaking: the history and technique of an ancient
(Hunter, Dard, ๑๙๗๔) ผู้ เขีย นใช้เวลากว่า ๔๐ ปีในการเก็บ รวบรวมข้ อ มูล จากวั ฒ นธรรมการ
ทากระดาษในหลายประเทศ ส าหรับประเทศไทย ฮันเตอร์ (Hunter, Dard) นาเสนอเทคนิคการ
ทากระดาษของไทยที่มีความแตกต่างไปจากประเทศอื่น ได้แก่ การคัดแยกเปลือกข่อย (ภาพที่ ๘)
โดยวัตถุดิบในการทากระดาษจากข่อยเป็นต้นไม้ที่แตกต่างประเทศอื่น ๆ เช่น การใช้เปลือกต้นหม่อน
ต้นข้าว เป็นต้น ผู้ที่ถ่ายทอดเทคนิค และกระบวนการทากระดาษที่ปรากฏในงานวิจัยคือนางผึ่ง ซึ่ง
เป็นช่างทากระดาษของไทย (ตามที่พระยากสิการบัญชาบันทึกไว้) นางผึ่ง กาลังคัดเลือกเปลือกข่อย
(การเสียดข่อย) ต่อมาในระหว่างที่นายฮันเตอร์ทาวิจัยนี้นางผึ่งได้เสียชีวิตลง ลูกสาวของนางผึ่งคือนาง
ลูกอินจึงรับช่วงต่อกิจการการทากระดาษของครอบครัว (ภาพที่ ๙)
นางลูกอินดาเนินกิจการตามแบบวิธีของช่างทากระดาษที่สืบทอดกันมา ยังคงทุบเยื่อข่อย
ด้วยค้อนไม้ โดยทุบลงไปบนหิน (การสบข่อย) เช่นเดียวกันกับผู้เป็นมารดา (ปัจจุบันทุบบนเขียงไม้เนื้อ
แข็ง) ในขั้นตอนการหล่ อกระดาษ ฮันเตอร์นาเสนอภาพนางลู กอินกาลั งหล่ อเยื่อกระดาษข่ อยใน
ลาคลอง (ภาพที่ ๑๐) โดยใช้พะแนง (แม่พิมพ์หล่อกระดาษ) วางลงผิวน้าคลองแล้วจึงหล่อกระดาษ
ยกขึ้นตาก (ภาพที่ ๑๑)

ภาพที่ ๘ นางผึ่งกาลังคัดเลือกเปลือกข่อย (การเสียดข่อย)
ที่มา: Hunter, Dard, ๑๙๗๔, หน้า ๑๔๔

๑๔

ภาพที่ ๙ นางลูกอินทุบเยื่อข่อย (การสบข่อย)
ที่มา: Hunter, Dard, ๑๙๗๔, หน้า ๑๔๔

ภาพที่ ๑๐ นางลูกอินเตรียมหล่อกระดาษในลาคลอง
ที่มา: Hunter, Dard, ๑๙๗๔, หน้า ๑๑๒

๑๕

ภาพที่ ๑๑ นางลูกอินหล่อกระดาษยกขึ้นตาก
ที่มา: Hunter, Dard, ๑๙๗๔, หน้า ๑๔๔
แม้ว่าเอกสารต่าง ๆ ที่กล่าวถึงกระบวนการทากระดาษข่อยของไทยจะปรากฏมาแล้วตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่กลับพบว่าภาพประกอบซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการเรียนรู้กลับมาปรากฏ
ครั้งแรกในเอกสารภาษาไทยจัดทาโดยสานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปกร กระทรวงวัฒนธรรม คือ
หนังสือเรื่อง การทาสมุดไทยและการเตรียมใบลาน โดยก่องแก้ว วีระประจักษ์ เป็นผู้เรียบเรียง
ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่ อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งนาเสนอความสาคัญ และกระบวนการทากระดาษข่อยตาม
วิธีการดั้งเดิมตามภูมิปัญญาของไทย ว่า
บรรพบุรุษของไทยเรานั้น มีลักษณะเด่นที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ มีภูมิปัญญาสร้างสรรค์
อย่างสูง นอกจากจะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ให้ พ้นภัยจากศัตรูแล้ว ก็ยังสร้างสรรค์ ความ
เจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปวัฒนธรรมไว้มาก ไม่ว่าจะเป็นการช่างหัตถศิลป์ สถาปัตยศิลป์
พุทธศิลป์ หรือแม้ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี บรรพบุรุษของไทยก็ได้สร้างเอกลักษณ์
ของชาติขึ้นไว้ให้ปรากฏ และสืบทอดเป็นมรดกถึงอนุชนของชาติจนทุกวันนี้ . (ก่องแก้ว
วีระประจักษ์, ๒๕๕๓, หน้า ๑)
แนวคิดที่ได้จากการศึกษาหนังสือ การทาสมุดไทยและการเตรียมใบลานนอกจากจะได้
ทราบถึงองค์ความรู้จากภูมิปัญญาคนไทยดั้งเดิมต่อกระบวนการการทากระดาษข่อยที่มีความสาคัญ
ต่อการใช้เป็นเครื่องมือแสดงความเป็นอารยะผ่านการสื่อสารตัวอักษรและการวาดภาพที่รวบรวม
ความรู้ทางด้านต่าง ๆ ทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้ ยังทาให้ผู้วิจัยตระหนักถึงการสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าว
ที่มีอยู่อย่างจากัดให้ได้รับการสนับสนุนเพื่อส่งต่อความองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
ลักษณะกระดาษข่อยสมัยกรุงศรีอยุธยา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า กระดาษข่อยที่ใช้ทาเป็นสมุดไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ยังคงปรากฏหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความคงทนของเยื่อกระดาษส่งผลให้สมุดไทยมีสภาพที่
แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ แต่ยังคงรักษาคุณภาพของสี และข้อเนื้อความได้ดี ดังเช่น สมุดภาพไตรภูมิที่ยังคง
มี ส ภาพกระดาษและรั กษาเนื้ อความไว้ได้ (ภาพที่ ๑๒) แม้ว่ากระดาษข่อยในสมัยกรุงศรีอยุธ ยา
๑๖

ส่วนมากอยู่ในสภาพชารุดเป็นชิ้น (ภาพที่ ๑๓) ตามการพับกระดาษและการใช้งาน วิธีในการอนุรักษ์
สมุดไทยเพื่อเป็นการยืดอายุของสมุดนั้น จาเป็นต้องใช้กระดาษข่อยชนิดบางที่เรียกว่า กระดาษเพลา
หรือใช้กระดาษสาที่มีลักษณะผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม บางเบามารองรับไว้อีกชั้นหนึ่งเป็นการอนุรักษ์และ
ป้องกันการเสื่อมสภาพ ก่อนที่จะเก็บรักษาไม่ให้แมลงและความชื้นมาทาลายได้
ดังที่ล าลู แบร์ ได้บั น ทึก ไว้ว่า กระดาษที่ท าขึ้น นั้นหนา ๆ บาง ๆ ไม่ส ม่าเสมอแลไม่ ข าว
เมื่อนามาประดิษฐ์เป็นสมุดไทยทั้งที่เป็นกระดาษแม่พิมพ์พะแนงยาวโดยไม่ต้องต่อกระดาษ หรือจะ
เพิ่มความยาวกระดาษด้วยการต่อกับกาวแป้งเปียกก็ตาม ส่งผลให้สมุดไทยแต่ละเล่มมีเนื้อกระดาษไม่
สม่าเสมอกัน กระดาษข่อยที่มีอายุการใช้งานยาวนาน มีการชารุดทั้งที่มีลักษณะเป็นแผ่น บางช่วงที่ไม่
ขาดจากกันแต่กร่อนผุส่วนขอบกระดาษก็มี เป็นการแสดงให้เห็นว่ากระดาษที่มาใช้เพื่อทาสมุดไทยนั้น
เกิดจากกระดาษข่อยที่มีคุณภาพความหนาไม่สม่าเสมอกัน

ภาพที่ ๑๒ รูปเล่มและสภาพของสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงศรีอยุธยา เลขที่ ๖
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, (๒๕๔๒), สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรีเล่ม ๑., หน้า ๑๑

ภาพที่ ๑๓ กระดาษข่อยจากสมุดภาพไตรภูมิ (ชารุดมาก)
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, (๒๕๔๒), สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรีเล่ม ๑., หน้า ๑๕
๑๗

ลักษณะกระดาษข่อยสมัยกรุงธนบุรี-กรุงรัตนโกสินทร์
หลักฐานของกระดาษข่อยที่ใช้ในการศึกษาสมุดไทยสมัยกรุงธนบุรีคือ สมุดภาพไตรภูมิ
ฉบับกรุงธนบุรี (ภาพที่ ๑๔) สภาพโดยรวมค่อนข้างเปื่อย แต่ยังคงสภาพความยาวตามแบบฉบับของ
สมุดภาพไตรภูมิ ซึ่งมีความยาวถึง ๕๐-๖๐ เซนติเมตร

ภาพที่ ๑๔ สภาพของสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, (๒๕๔๒), สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรีเล่ม ๑., หน้า ๑๑

ภาพที่ ๑๕ การเขียนและภาพวาดบนกระดาษข่อยจากสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, (๒๕๔๒), สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรีเล่ม ๑., หน้า ๑๓

๑๘

สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี เป็นสมุดไทยขาวมีขนาดกว้างประมาณ ๓๐ เซนติเมตร
ยาว ๕๒ เซนติเมตรจากบันทึกของ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรให้ความเห็นกับสภาพของสมุดภาพ
เล่มนี้ว่า “...แม้ว่าเอกสารเล่ มนี้จ ะมีเนื้อความสมบูรณ์ทั้งเล่ มก็ตาม แต่สภาพของเอกสารก็ช ารุด
ค่อนข้างมาก...” (หอสมุดแห่งชาติ, ๒๕๔๒, หน้า๖)
สมุดไทยขาวสามารถเขียนเนื้อความและวาดภาพระบายสีประกอบได้ ซึ่งโดยมากการเขียน
ด้วยหมึก และวาดภาพระบายสีฝุ่นเป็นเอกลักษณ์ของการเขียนตาราของไทย (ภาพที่ ๑๕) ภาพวาด
เหล่านั้นมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อการสื่อสาร ดังนั้นกระดาษข่อยที่แต่เดิมใช้สาหรับทาสมุดไทยและ
วาดภาพลงไปด้วยนั้นจึงเหมาะแก่การใช้สาหรับการวาดภาพระบายสีอย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังด้วย
สมุดไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ในสภาพที่ดีกว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี โดยมี
ปัจจัยหรือสาเหตุที่สันนิษฐานได้ว่า อาจจะอยู่ที่ขั้นตอนการเก็บรักษา ซึ่งสมุดไทยที่ยังคงอยู่ในสภาพดี
มักมีประวัติมาจากการเก็บรักษาที่ดีมากก่อน เช่นเป็นสมุดไทยของเจ้านายเชื้อพระวงศ์ห รือขุนนาง
ต่อมาเมื่อนามาบริจาคให้กับหอสมุดแห่งชาติก็ได้รับการเก็บรักษาอย่างดีด้วย อย่างเช่น สมุดไทยตารา
ชกมวย (ภาพที่ ๑๖) ซึ่งเป็นสมุดไทยที่สันนิษฐานว่าทาขึ้นในสมัยรัช กาลที่ ๓ เป็นสมุดไทยดาซึ่ง
หม่อมเจ้าปิยภักดินารถมอบให้หอสมุดไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ปัจจุบันยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์

ภาพที่ ๑๖ สมุดไทยดาเขียนภาพตาราชกมวย สมัยรัชกาลที่ ๓
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, เลขที่ ๑๑, หมวดตาราภาพ

๑๙

สมุดภาพตาราแมว เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ กระดาษที่ใช้ทาสมุดไทยมีเนื้อขาวนวล
ค่อนข้างหนาเนื้อกระดาษมีความละเอียด (ภาพที่ ๑๗) สมุดไทยดังกล่าวมีประวัติว่า พระสมุทร์ฯ
วัดอรุณฯ ให้หอสมุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ สมุดภาพตาราแมวนี้เป็นสมุดไทยขาว ที่เหมาะสาหรับการ
เขียนตัวหนังสือสีดา หรือเขียนภาพระบายสี สีที่ใช้ในการเขียนภาพในสมุดไทยคือสีฝุ่นที่ได้มาจาก
ธรรมชาติ บดละเอียดเจือด้วยกาวเม็ดมะขามเพื่อป้องกันสีหลุดลอก ซึ่งกระดาษข่อยที่ทาขึ้นสาหรับ
การทาสมุดไทยนี้จะมีความหนามากกว่ากระดาษข่อยที่ใช้ในงานอื่น ๆ เช่นงานปิดหัวโขน หัวหุ่นหรือ
เครื่องศิราภรณ์ที่ใช้ในการแสดงละคร
สมุดภาพตาราพระพุทธบาท ว่าด้วยภาพลายลักษณะพระพุทธบาท (ภาพที่ ๑๘) ซึ่งมี
ประวัติว่า พระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวงศ์จันทร์ ประทานให้แก่หอสมุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ เป็น
สมุดไทยดาที่มีสภาพสมบูรณ์ดี มีเนื้อกระดาษบางส่วนที่ผิวของสมุดถลอกหลุดลอกออกไปเผยให้เห็น
เนื้อกระดาษภายในที่มีสีน้าตาลอ่อน สีน้าตาลอ่อนนี้เองคือเยื่อข่อยที่ได้มาจากเปลือกข่อยชั้นนอก
ที่มีสีเข้มกว่าชั้นใน เมื่อจะทาเป็นสมุดจะได้เนื้อกระดาษที่ไม่ขาว อาจเป็นสีน้าตาลเมื่อจะนามาใช้ทา
สมุดจึงต้องนามาทาเขม่าไฟ หรือถ่านกับกาวแป้งเปือกทาเคลือบกระดาษข่อยนั้นทาเป็นสมุดไทยดา
นอกจากการนากระดาษข่อยมาใช้สาหรับทาสมุดไทยแล้ว กระดาษข่อยที่ทาขึ้นให้มีความ
บางเนื้ อ ละเอี ย ด แม้ ว่ า สี สั น จะไม่ ข าวก็ ส ามารถใช้ ง านได้ คื อ การน ากระดาษข่ อ ยมาใช้ ส าหรั บ
ปิดหัวโขน (ภาพที่ ๑๙) และการทาเครื่องศิราภรณ์ ใช้ในการแสดงละคร ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ภาพที่ ๑๗ กระดาษข่อยเนื้อดีจากสมุดไทยตาราแมว
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, เลขที่ ๒๔๑, หมวดสัตวศาสตร์

๒๐

ภาพที่ ๑๘ กระดาษข่อยเนื้อดีจากสมุดไทยดาภาพพระพุทธบาท
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, เลขที่๔๙, หมวดตาราภาพ

ภาพที่ ๑๙ หัวโขนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
ลักษณะของกระดาษข่อยในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ มีความหลากหลาย ทั้งใน
เรื่องของเนื้อกระดาษ ขนาด และสีสัน พบว่ากระดาษข่อยที่ทาจากเยื่อข่อยสีเข้มจะได้กระดาษข่อย
สีน้าตาลอมเหลืองจะถูกนามาย้ อมด้วยเขม่าดินกลายเป็นสมุดไทยดาซึ่งทาผสมกับกาวแป้งเปีย ก
ส่งผลให้กระดาษมีความหนาขึ้น ซึ่งมีข้อสังเกตถึงลักษณะกระดาษข่อยแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้
๑. กระดาษข่อยในสมุดไทยขาว มีเนื้อละเอียดขาวนวล เมื่อผ่านการใช้งานจะมีลักษณะนุ่ม
ลงคล้ายผ้าฝ้าย
๒. กระดาษในสมุดไทยดา มีความแข็ง และหนาจากการเคลือบผิวกระดาษ แต่บางฉบับที
เปื่อยชารุดมีลักษณะเป็นฝุ่นผงคล้ายไม้ยุ่ย
๓. กระดาษที่ใช้ในงานศิลปะไทยอื่น ๆ อาจจะไม่ต้องคานึงถึงความหนาที่สม่าเสมอกันนัก
เช่นการนากระดาษข่อยมาใช้ทาเครื่องศิราภรณ์สาหรับการแสดงละคร
๒๑

หลักฐานทางโบราณวัตถุเกี่ยวกับกระดาษข่อยยังปรากฏในสมุดไทยสมัยกรุงธนบุรีและ
กรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งที่เป็นสมุดไทยขาวและไทยดามีสภาพความสมบูรณ์และชารุดที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ความสมบูรณ์ของสมุดไทยนั้นขึ้นอยู่กับการเก็บรักษา หากกระดาษอยู่ในที่ที่มีความชื้นย่อมส่งผลต่ อ
การเสื่อมสภาพได้เร็วกว่ากระดาษที่อยู่ในที่แห้งและปราศจากแมลง กระดาษที่ผ่านการเคลือบผิวด้วย
ยางรักจะมีลักษณะที่คงทนกว่า เป็นต้น
กิจการการทากระดาษของช่างไทย มักสืบทอดกันเป็นครัวเรือน อาศัยแรงงานและความ
ชานาญที่ถ่ายทอดกันในครอบครัว นอกจากนี้ช่างทากระดาษจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพราะเป็นงาน
ที่ต้องใช้แรงมาก ดังที่พระยากสิการบัญชากล่าวถึงแรงงานการทากระดาษไว้ว่า “สมัย ๓๐ ปีถอยหลัง
ไปนั้นผู้ทากระดาษข่อยมั่งมีกันมาก มีบ่าวไพร่ข้าทาสชายหญิงเพื่อช่วยทากระดาษ...ในสมัยก่อนนั้น
ทากระดาษข่อยกันคับคั่งสนุกสนาน มีการลงแขกเสียดข่อย” (กสิการบัญชา,พระยา, ๒๔๗๖, หน้า ๘)
ความทรงจาของพระยากสิการบัญชาในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงเป็นภาพที่สะท้อนความรุ่งเรือง
ของการทากระดาษข่อยของไทย ทั้งในเรื่องของวัตถุดิบ กรรมวิธี แรงงาน สภาพแวดล้อม มีความ
เหมาะสมและสามารถผลิตกระดาษได้เป็นจานวนมากตามกาลัง แต่เมื่อมีการเลิกทาสแล้วแรงงานส่วน
หนึ่งในการทากระดาษข่อยเริ่มลดลง ประกอบกับความนิยมในการใช้กระดาษข่อยมีจากัดเพียงการ
เขียนตาราสมุดไทย การทาตาราภาพ ซึ่งมีผู้ใช้จานวนหนึ่งเท่านั้น

๒. บทบาทของกระดาษข่อยในปัจจุบัน
บทบาทของกระดาษข่อยเริ่ มเปลี่ยนแปลงไป นับจากมีการใช้กระดาษจากต่างประเทศที่
เหมาะสมกับกระบวนการพิมพ์เอกสารและหนังสือ ซึ่งแต่เดิมใช้การเขียนเป็นหลัก เมื่อกระดาษข่อย
เริ่มมีบทบาทน้อยลงส่งผลให้แหล่งทากระดาษซึ่งเคยเป็นกิจการที่เลี้ยงครอบครัวได้นั้นลดน้อยลง
ตามไปด้วย ซึ่งกระดาษข่อยไม่ เป็นเพียงกระดาษที่ใช้ในการเขียนตาราเท่านั้น ยังพบว่ากระดาษข่อย
เป็นวัสดุที่ใช้ในงานศิลปะไทยแขนงอื่น ๆ อีก
จดหมายเหตุวัดพระเชตุ พ นสมั ยรัช กาลที่ ๑-๔ ซึ่ง ศานติ ภักดีคา เป็นบรรณาธิ ก าร
รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับ การปฏิสังขรณ์วัดในหลากหลายมิติ พบว่า ในการนี้พบบันทึ กการสั่ งซื้ อ
กระดาษไทยด้วย ซึ่งกระดาษไทย อาจหมายถึงกระดาษข่อยอันเป็นกระดาษที่ใช้ภายในประเทศใน
ช่วงเวลานั้น ดังความตอนหนึ่งที่กล่าวถึงความต้องการใช้กระดาษชนิดต่างๆ ว่า
กระดาษนาตะกู ทอง, เงิน ๕๘๒ พับ เงิน ๒ ชั่ง ๘ ตาลึง ๒ บาท, กระดาษไทย ๑๖๔๕ มัด
เงิน ๒ ชั่ง ๔ ตาลึง ๑ บาท ๒ สลึง, กระดาษสีต่างกัน ๑๒๖ พับ เงิน ๑ ชั่ง ๓ ตาลึง ๒ บาท
๒ สลึง, กระดาษฝาง ๕๑มัด เงิน ๒ ชั่ง ๑๗ ตาลึง ๑ บาท ๒ สลึง, กระดาษบัว ๑๐ พับ
เงิน ๒ ตาลึง ๒ บาท, กระดาษฝรั่ง ๒ พับ เงิน ๓ บาท, กระดาษหนัง ๕ พับ เงิน ๑ บาท ๑
สลึง. (ศานติ ภักดีคา (บรรณาธิการ), ๒๕๕๒ หน้า ๔๗)
กระดาษข่อยที่ปรากฏในเอกสาร และผลงานศิลปะไทยอย่างเครื่องศิราภรณ์ใช้ในการแสดง
ละครนั้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของกระดาษข่ อ ยซึ่ ง เป็ น กระดาษที่ ค นไทยท าขึ้ น เพื่ อ ใช้
ภายในประเทศในประโยชน์ที่หลากหลาย และเป็นเบื้องหลังความสวยงามของศิลปะไทย ความนิยม
ในการเลือกใช้กระดาษข่อยนั้นเพราะว่า กระดาษข่อยมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของความแข็งแรงทนทาน
และมีน้าหนักเบา
๒๒

หนังสือ หัวโขนสมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย จัดพิมพ์โดย กลุ่มบริษัทยูคอม จากัด (มหาชน) ที่
ได้รวบรวมหัวโขนต่าง ๆ และนาเสนอกระบวนการทา ความตอนหนึ่งกล่าวถึงวัสดุในการปิดหุ่น ดังนี้
“การปิดหุ่น ว่าด้วยการปิดกระดาษหัวโขน การปิดกระดาษทับลงบนหุ่นนี้ ช่างบางคนเรียกว่าพอกหุ่น
ก็มี เรียกว่าปิดหุ่นก็มี คือการเอากระดาษสา กระดาษข่อยและกระดาษฟางอย่างใดอย่างหนึ่งปิดทับ
กันด้วยแป้งเปียก...” (กลุ่มบริษัทยูคอม จากัด (มหาชน), ๒๕๔๓, หน้า ๓๕๗)
กระดาษที่ใช้ในการทาเครื่องศิราภรณ์เพื่อใช้ในการแสดงโขน ละครต่าง ๆ จาเป็นต้องใช้
กระดาษที่ให้ความแข็งแรงแต่มีน้าหนักเบา เดิมใช้กระดาษข่อยเพราะเป็นกระดาษที่ทาขึ้นใช้เองใน
ประเทศและเป็ น กระดาษที่มี คุ ณสมบัติ ตรงตามความต้ อ งการนาไปใช้ ดังเช่น ศิราภรณ์โ บราณ
(ภาพที่ ๒๐) ปัจจุบันเก็บรักษา ณ สานักการสังคีต เป็นศิราภรณ์ที่ใช้ในการแสดง, หัวหุ่นกระบอก
(ภาพที่ ๒๑) ปัจจุบันเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อชารุด จึงเผยให้เห็นภายใน
โครงสร้างและชั้นต่าง ๆ พบว่ามีชั้นปิดกระดาษ ชั้นยางรัก ปิดทองประดับกระจกเกรียบ

ภาพที่ ๒๐ ศิราภรณ์โบราณจากโรงละครแห่งชาติ
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๒๓

ภาพที่ ๒๑ หัวหุ่นกระบอกทาจากไม้หรือกระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
ในด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุศิลปวัตถุจากกระดาษ พบว่า กระดาษข่อยเป็นกระดาษที่
เหมาะสาหรับการอนุรักษ์สมุดไทยมากที่สุ ด เพราะเป็นกระดาษชนิดเดียวกันและการอนุรั กษ์ ที่ดี
จาเป็นต้องใช้กระดาษชนิดเดียวกันมาซ่อมแซม เพื่อเป็นการยืดอายุวัตถุชิ้นนั้นให้ยาวนานขึ้น
การนากระดาษข่อยมาใช้ในงานอนุรักษ์ สมุดไทย หรืองานศิลปกรรมจากกระดาษมีที่มา
จากการเล็งเห็นคุณค่าของวัสดุที่ใช้เพื่อการอนุรักษ์ กระดาษข่อยเป็นกระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ
มีเส้นใยที่เหนียวและแข็งแรง สมุดไทยและศิลปกรรมของไทยบางอย่างที่ทาขึ้นจากกระดาษล้วนทา
ขึ้นจากกระดาษข่อย การอนุรักษ์และซ่อมแซมศิลปวัตถุ โบราณวัตถุจากกระดาษจึงควรใช้กระดาษ
ข่อยซึ่งเป็นกระดาษชนิดเดียวกันมาเพื่อทาการอนุรักษ์ด้วย
อริ ศร์ เทีย นประเสริ ฐ และคณะ กล่ าวถึงกระดาษในงานอนุรักษ์ไว้ในคู่มือ การอนุ รั ก ษ์
ศิลปกรรม : จิตรกรรมบนผ้าใบและงานกระดาษ อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระดาษว่า “กระดาษ
หมายถึง วัตถุแผ่นบางๆ โดยทามาจากใยเปลือกไม้ ฟาง เศษผ้า และอาจมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อ ช่วย
ให้คุณสมบัติของกระดาษดีขึ้น” (อริศร์ เทียนประเสริฐ, ๒๕๕๔, หน้า ๑๖๓) หนังสือคู่มือการอนุรักษ์
ฉบับนี้เรียบเรียงจากแหล่งความรู้หลากลาย แสดงภาพของประวัติศาสตร์การทากระดาษด้วยเส้นใย
จากธรรมชาติด้วยกระบวนการที่ไม่ผ่านเครื่องจักร เช่น เดียวกับขั้นตอนการผลิตกระดาษของญี่ปุ่น
โบราณ ขั้นตอนการผลิตกระดาษแบบดั้งเดิมของชาวยุโรป เพื่อนามาศึกษาคุณสมบัติของกระดาษ
โดยให้ความเห็นไว้ว่า “คุณสมบัติของกระดาษขึ้นอยู่กับเส้นใยพืช ซึ่งจะถูกทาให้แตกแยกออกจากกัน
ก่อนจะถูกนาไปสร้างขึ้นใหม่เป็นแผ่นกระดาษ” (อริศร์ เทียนประเสริฐ, ๒๕๕๔, หน้า ๑๗๘)
๒๔

สมุดไทยส่วนมากใช้กระดาษข่อยทาขึ้นเพื่อใช้ในงานราชการและยังมีส มุดไทยอี กเป็น
จานวนมากที่ทาขึ้นเพื่อใช้งานกันในหมู่ชาวบ้าน พระสงฆ์ และหมอยา สมุดข่อยเหล่านั้นมีขนาดที่
แตกต่ า งกั น จึ ง สั น นิ ษ ฐานได้ ว่ า แท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว ขนาดของสมุ ด ไทยที่ ก าหนดไว้ ทั้ ง สิ้ น ๗ ขนาดนั้ น
เป็นเพียงขนาดสมุดที่ทาขึ้นเพื่อจาหน่ายกันมากกว่าจนเป็นที่นิยมและกลายขนาดเป็นมาตรฐานใน
การจาหน่ายขึ้นมา สาหรับสมุดไทยที่มีขนาดนอกเหนือไปจากมาตรฐานเป็นสมุดที่ทาขึ้นตามขนาด
ของพะแนงที่ใช้ในการหล่ อกระดาษ การทากระดาษข่อยในปัจจุบันจึงสามารถกาหนดขนาดของ
กระดาษขึ้นใหม่ได้ตามความต้องการ
กระดาษข่อยของไทยทาขึ้นจากเส้นใยข่อยล้วน ๆ ส่งผลให้กระดาษข่อยนี้มีสภาพที่คงทน
การทากระดาษข่อยเพื่อใช้ในงานอนุรักษ์จึงช่วยส่งเสริมให้การซ่อมแซมหรืออนุรักษ์กระดาษเป็นไปได้
อย่างดี กล่าวคือ การนากระดาษข่อยมาใช้ซ่อมแซมสมุดไทยที่ชารุดจึงเป็นการนาวัสดุชนิดเดียวกันมา
ซ่อมแซมเป็นการยืดอายุกระดาษได้ดีกว่าการนาวัสดุอื่นปะปน
การอนุรักษ์โบราณวั ตถุ ศิลปวัตถุที่ทาขึ้นจากกระดาษหรือมีกระดาษเป็นส่วนประกอบ
จะต้องใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันในการซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเป็นการอนุรักษ์ชิ้นงานโดยไม่นา
วัสดุอื่นที่ต่างชนิดกันเข้ามาแทนที่วัสดุเดิม ดังนั้น ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุเหล่านั้นจาเป็นต้องใช้กระดาษ
อย่างเช่นเดียวกับของโบราณ มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับเนื้อกระดาษเดิม จึงนาไปสู่การค้นคว้าเพื่อการ
ผลิตกระดาษข่อยเพื่อการอนุรักษ์สมุดไทย โดยคณะทางานด้านการอนุรักษ์ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของกระดาษ และความสาคัญของการนามาใช้ในงานอนุรักษ์
กระดาษที่ใช้ในงานอนุ รักษ์ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุโดยมากใช้กระดาษที่มีความบางเบา
เหมาะแก่การนาไปใช้ซ่อมแซมและเพื่อป้องกันการเสื่ อมสภาพ จิราภรณ์ อรัณยะนาค กล่าวถึง
คุณภาพของกระดาษโบราณไว้ในหนังสือเรื่อง การดูแลรักษาศิลปะโบราณวัตถุ ไว้ว่า
กระดาษทามาจากเส้นใยพืช องค์ประกอบหลักคือ เซลลูโลส รองลงไปคือลิกนิน แป้ง
น้าตาล กาว ยาง ฯลฯ กระดาษที่ผลิตด้วยมือในระยะแรก ๆ ประกอบด้วยเซลลูโลสล้วน ๆ
เนื่องจากผลิตจากเส้นใยพืช...กระบวนการผลิตกระดาษเหล่านี้ ใช้วัสดุธรรมชาติทั้งสิ้น
กระดาษเหล่านี้จึงคงสภาพได้ดีกว่ากระดาษที่ผลิตในระยะหลัง ๆ ตั้งแต่คริสตวรรษที่ ๑๘
เป็นต้นมา. (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, ๒๕๓๙, หน้า ๑๓๓)
สาเหตุของการเสื่อมสภาพกระดาษข่อยส่วนหนึ่งพบว่ามาจากขั้นตอนการทากระดาษข่อย
บางขั้นตอน อาทิการนาเยื่อข่อยหมักน้าปูนขาวแล้วไม่สามารถล้างออกให้สะอาดได้ เนื่องจากไม่มี
แหล่งน้าคลองซึง่ เป็นน้าไหล จึงต้องทาการล้างทาความสะอาดในอ่างซึง่ จะต้องใช้น้าปริมาณมาก และ
เพื่อชะล้างให้เยื่อข่อยสะอาดจึงใช้วิธีการต้มเยื่อข่อยกับโซดาไฟจนเปื่อยยุ่ยแทนการหมักด้วยน้าปูน
ขาวอย่างโบราณ แล้วล้างให้สะอาดให้เหลือเพียงเยื่อข่อยซึ่งเป็นเซลลูโลส อันเป็นองค์ประกอบที่
แท้จริงของกระดาษข่อย
การอนุรักษ์โบราณวัตถุประเภทกระดาษ ได้แก่ สมุดไทยซึ่ งเป็นกระดาษข่อยการอนุรักษ์
จะต้องเลือกใช้วัสดุอย่างเดียวกันจึงจะเหมาะสม กระดาษข่อยมีความหนาไม่เท่ากัน การซ่อมแซมสมุด
ไทยที่ชารุดโดยมากเกิดจากแมลงและสัตว์กัดแทะ จะต้องเลือกเนื้อกระดาษที่มีความเหมาะสม เช่น
ส่วนเนื้อใน ส่วนมุม ใช้กระดาษข่อยทั้งแบบบางและหนาเพื่ อให้การเติมส่วนที่ขาดหายไปสมบูรณ์
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของกระดาษข่อยในงานอนุรักษ์กระดาษ คือ กระดาษข่อยที่มีเนื้อหนา
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มากจะไม่สามารถนามาใช้ได้ และการซ่อมแซมสมุดไทยจาเป็นต้องใช้กระดาษข่อยที่มีเนื้อบางเบาและ
สามารถใช้พู่กันน้าแบ่งเยื่อกระดาษให้เป็นไปตามรูปทรงของการชารุด การทากระดาษข่อยเพื่อใช้
ซ่อมแซมศิล ปวัตถุจ ากกระดาษข่อยจึงควรทากระดาษที่มีลักษณะบาง เพื่อให้ ง่ายต่อการทาการ
อนุรักษ์ แต่ควรมีเนื้อกระดาษที่ละเอียดจึงต้องควบคุมการทุบเยื่อให้มีความละเอียดเมื่อทาการหล่อ
กระดาษจะได้กระดาษตามที่ต้องการ
ความสาคัญของกระดาษข่อยเชิงอนุรักษ์สามารถทาได้ ๒ ประการคือ
๑. เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ด้ า นการซ่อ มแซม คื อ การน ากระดาษข่ อ ยมาใช้ เพื่ อ การซ่ อ มแซม
บารุงรักษาเพื่อยืดอายุของโบราณวัตถุเหล่านั้น
๒. เพื่อการอนุรักษ์ด้านเทคนิคงานสร้างสรรค์ คือการนาเทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ไทยที่มีกระดาษข่อยเป็นส่วนประกอบกลับมาใช้ เป็นการส่งเสริมคุณค่าของภูมิปัญญาการทากระดาษ
ข่อยและองค์ความรู้ในการเลือกสรรวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรงมาใช้ในการสร้างสรรค์
การทากระดาษข่อยขึ้น เพื่อใช้ในงานอนุรักษ์จึงเป็นสิ่ งที่กาลั งได้รับการตอบรับเพราะ
ตระหนักในคุณค่าของวัสดุเพื่อ การอนุรักษ์ด้วย โบราณวัตถุที่ทาขึ้นจากกระดาษมีความจาเป็นอย่าง
มากเนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี ก ระดาษชนิ ด ใดที่ ใ ห้ คุ ณ สมบั ติ ที่ เหนีย ว แข็ ง แรงและมี น้ าหนั ก เบาทดแทน
กระดาษข่อยได้ แม้ว่าจะมีการนากระดาษสาจากประเทศไทย ประเทศพม่า และประเทศญี่ปุ่นมาใช้
ทดแทนบ้างแล้วก็ตาม แต่กระดาษข่อยยังเป็นกระดาษที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่า
จากประวัติการทากระดาษ และการนาไปใช้ประโยชน์ที่ปรากฏหลักฐานทั้งที่เป็นเอกสาร
และศิลปวัตถุเป็นสิ่งสะท้อนบทบาทของกระดาษข่อยได้ว่าในช่วงเวลาหนึ่ง กระดาษข่อยมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง เป็นกระดาษที่มีคุณภาพดีมีอายุการใช้งานยาวนาน จวบจนเมื่อเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง
การใช้กระดาษที่เหมาะสมกับกระบวนการพิมพ์หนังสือ และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวยต่อการทา
กระดาษในวิธีเก่า ๆ เมื่อกระดาษมีจานวนลดน้อยลง การนาไปใช้ก็ลดน้อยลงตามไปด้วย ปัจจุบัน
พบว่ ามีการทากระดาษข่อยใช้ในวงการศิล ปะเพื่ อโอกาสบางอย่างเท่านั้น ทั้งที่กระดาษข่อ ยคื อ
ภูมิปัญญาที่มีค่าที่กาลังสูญหายไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้กระดาษข่อยอยู่ในสภาพที่จาเป็นต้อง
ได้รับการฟื้นฟูทุกกระบวนการ

๓. การศึกษากระดาษข่อยและกระดาษไทยในแง่คุณค่าและการใช้ประโยชน์
การศึกษาและการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับกระดาษข่อยและกระดาษไทยที่แสดงคุณค่า ของ
กระดาษและการนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
พัชราภรณ์ ฤทธิ์อินทรางกูร (๒๕๔๕) ศึกษาเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกระดาษ
สาของอุตสาหกรรมในครัวเรือน: กรณีศึกษา ตาบลต้นเปา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
มุ่งประเด็นศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตกระดาษแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนพบว่า
ต้นทุนในการผลิตกระดาษได้แก่ วัตถุดิบ ค่าแรง ซึ่งพัชราภรณ์ฤทธิ์อินทรางกูรได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาพบในการผลิตกระดาษสาว่า “ปัญหาด้านการผลิต ผลผลิตไม่แน่นอนเพราะขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ ปัญหาคู่แข่งและเงินลงทุน ” (พัชราภรณ์ ฤทธิ์อินทรางกูร , ๒๕๔๕, หน้า ๑๑๕) ซึ่งผู้วิจัยให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือนนี้เป็นสหกรณ์ และขอรับการช่วยเหลื อจาก
ภาครัฐบาลในเรื่องเงินลงทุนร่วมด้วย
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ยุทธนาพงศ์ แดงเพ็ง (๒๕๔๗) ศึกษาการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษหัตถกรรมจาก
วัตถุดิบในท้องถิ่น โดยศึกษาถึงโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะผลิตกระดาษในลักษณะงานหัตถกรรม
ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า เทคโนโลยีสะอาด มีการใช้เคมีบางชนิดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
การศึกษานี้เลือกวัตถุดิบจากการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว ใยสัปปะรด กาบกล้วย ผักตบชวา ต้นธูปฤาษี
เมื่อทาการทดลองด้วยการต้มเยื่อด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณต่างกัน และระยะเวลาต่างกัน
จะได้กระดาษที่แตกต่างกันด้วย ยุทธนา แดงเพ็งกล่าวถึงคุณค่าของการทากระดาษหัตถกรรมและการ
นาไปใช้ ความว่า “การที่สามารถนาวัตถุในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นกระดาษหัตถกรรมนี้
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับวัส ดุเหลื อทิ้งโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการ
ส่งเสริมการสร้างงานในชนบทและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน” (ยุทธนาพงศ์ แดงเพ็ง, ๒๕๔๗, หน้า
๑๒-๑๔)
เสาวนีย์ สุกใส (๒๕๕๒) การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตกระดาษสาญี่ปุ่นระหว่างการใช้
น้ากระเจี๊ยบมอญและสารยูรามีน: กรณีศึกษาโรงงานกระดาษสาตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย กล่าวถึงกระบวนการทากระดาษสาของไทยและญี่ปุ่นซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยกระดาษสา
ญี่ ปุ่ น จะใช้ ส ารกระจายตั ว ของเยื่ อ สาในน้ าและเกาะติ ด เฟรมที่ ใ ช้ ห ล่ อ กระดาษ สารดั ง กล่ า วมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ จึงทาการศึกษาวัตถุดิบทดแทนคือน้ากระเจี๊ยบมอญ งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการทากระดาษที่อาจเป็นการลดต้นทุนเยื่อกระดาษด้วยการใช้สารกระจายเยื่อซึ่งสามารถใช้
พืชที่มีสารกระจายทดแทนเคมีที่มอี ันตรายต่อสุขภาพได้
ภูวรา ธนกุลราเชนทร์ (๒๕๕๘) การผลิตกระดาษจากเปลือกหน่อไม้บงหวานและการใช้
ประโยชน์ เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการนาเปลือกหน่อไม้ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร
มาทาเป็นกระดาษเพื่อใช้ในกิจการการจัดดอกไม้มีการทดสอบความแข็งแรงของเส้นใย ผลต่อการ
ต้านทานการดึงและการฉีกขาด ภูวรา ธนกุลราเชนทร์ให้ความสาคัญกับวัสดุในท้องถิ่นที่ทาการวิจัย
คือ จังหวัดเชียงรายซึ่งมีการทาหน่อไม้อัดปี๊บขายเป็นจานวนมาก จึงนาเปลือกหน่อไม้มาแปรรูปให้
เกิดประโยชน์ ดังความตอนหนึ่ งว่า “เปลือกหน่อไม้มีเส้ นใยจานวนมากที่ส ามารถนามาผลิ ตเป็น
กระดาษได้ และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” (ภูวรา ธนกุลราเชนทร์, ๒๕๕๘, หน้า ๒)
จุฑามาส เรืองยศจันทนา (๒๕๖๐) วิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์กระดาษข่อยเรื่อง การศึกษา
ความเสื่ อ มสภาพและการอนุ รั ก ษ์ ห นั ง สื อ สมุ ด ไทยที่ มี ภ าพเขี ย นสี กรณี ศึ ก ษาหนั ง สื อ สมุ ด ไทย
เลขทะเบียน ร.ว. ๓ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการสกัดเยื่ อ
จากต้นข่อยเพื่อให้ได้กระดาษที่มีคุณภาพสูงสุดโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้กระดาษข่อยที่
ปราศจากสิ่งแปลกปลอมอื่นอันเนื่องมาจากกระบวนการทากระดาษเพื่ออนุรักษ์คุณค่าดั้งเดิมของ
กระดาษข่อยและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการซ่อมแซมศิลปวัตถุที่ทาขึ้นจากกระดาษข่อย
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๔. ประวัติศาสตร์การค้ากระดาษข่อย
อาชีพการกระดาษข่อยเคยเป็นหนึ่งในอาชีพสาคัญ เพราะกระดาษข่อยเป็นกระดาษที่เป็น
ที่ต้องการทั้งในส่วนของงานราชการ งานศิลปะ และงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
กรมศิลปากร เรียบเรียงข้อมูลที่ปรับปรุงจากวชิรญาณวิเศษ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในหนังสือ
ชื่อ วิชาอาชีพชาวสยาม ความตอนหนึ่ง ว่า “ตาบลที่ทากระดาษข่อยคือบางซ่อน เป็นที่ทาเลเขาทา
มาก กระดาษข่อยเมื่อทาเป็นแผ่นแล้วกว้างศอก ๑ ยาวสัก ๒ ศอก ราคาขาย ๑๐๐ แผ่น เป็นเงิน ๕
สลึง ผู้ที่รับมาขายๆแผ่นละ ๒ อัฐ รวม ๑๐๐ แผ่นเป็นเงิน ๓ บาท กับ ๑ เฟื้อง หักทุนแล้วคงมีกาไร
๗ สลึง กับ ๑ เฟื้อง” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๒๗) อาจกล่าวได้ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว อาชีพ
การทากระดาษเป็นอาชีพที่สาคัญ กระดาษจะถูกขายในลักษณะของการมีพ่อค้าคนกลางเพื่อขายต่อ
โดยสามารถเพิ่มราคาเป็นกาไรได้มากขึ้น
พระยากสิการบัญชา กล่าวถึงราคาขายสมุดข่อยขนาดต่าง ๆ ไว้ใน ปาฐกถาเรื่องการทา
กระดาษข่อย ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ว่า
ราคาของสมุดและกระดาษเพลา สมุดพระมาลัยชะนิดขาว ดาไม่มีใครค่อยสั่ง เดิมขายกัน
๑๐๐ ละ ๖๐๐ บาท เวลานี้ทราบว่า ๑๐๐ ละ ๔๐๐ บาท สมุด ๔๐ เดิมราคา ๑๐๐ ละ
๑๐๐ บาท เดี๋ยวนี้ไม่แน่ สมุดโหรขายเล่มละ ๒๕ สตางค์ สมุดคืบเล่มหนึ่งราว ๆ ๑๕-๒๐
สตางค์ กระดาษเพลาอย่างบาง ๑๐๐๐ ละ ๑๕ บาท” (กสิการบัญชา, ๒๔๗๖, หน้า ๒๕)
ราคากระดาษที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึง รัชกาลที่ ๗ สันนิษฐานว่าเป็นเพราะ
มีจานานกระดาษในท้องตลาดที่เริ่มลดลง ในขณะที่ความต้องการใช้กระดาษข่อยยังคงอยู่อีกทั้งยัง
พบว่ากิจการ จนต่อมากิจการการทากระดาษเริ่มลดลงไปเรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แหล่งที่ยังคงทา
กระดาษมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้กระดาษข่อยกลายเป็นกระดาษที่หายาก และมีราคาสูงใน
ปัจจุบัน

สรุป
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในโครงการวิจัย กระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการ
ทากระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์นี้ ประกอบด้วยเอกสารด้านความเป็นมาของกระดาษ
ข่อยในมิติประวัติศาสตร์ ด้านบทบาทของกระดาษข่อยในปัจจุบัน ด้านการศึกษากระดาษข่อยและ
กระดาษไทยในแง่คุณค่าและการใช้ประโยชน์ ตลอดจนเอกสารด้านประวัติศาสตร์การค้ากระดาษข่อย
เอกสารต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเอกสารแวดล้อมที่สนับสนุนให้กระดาษข่อยซึ่งเป็นกระดาษที่มีต้นทุนทาง
วัฒนธรรมสูงกว่ากระดาษอื่น ๆ อาทิ กระดาษสา กระดาษกาบกล้วย หรือกระดาษจากเปลือกเยื่อไผ่
เอกสารด้านงานวิจัยต่าง ๆ มีประเด็นสาคัญคือ การนาวัสดุในท้อ งถิ่นซึ่งอาจเป็นของเหลือ
ทิ้งจากภาคการเกษตรมาสร้างมูลค่าด้วยการผลิตเป็นกระดาษที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ ในขณะที่
กระดาษข่อยเป็นกระดาษที่มีประวัติศาสตร์ด้านภูมิปัญญาเป็นกระดาษที่ได้รับการกล่าวถึงมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาและข่อยมีประโยชน์หลากหลายไม่ใช่วัชพืช ที่ต้องกาจัดในภาคเกษตรกรรม ทาให้
กระดาษข่อยยังเป็นกระดาษที่มีต้นทุนสูงในทุก ๆ กระบวนการ ตั้งแต่วัตถุดิบและยังต้องใช้แรงงาน
มากต่อการผลิตแต่ละครั้ง
๒๘

ต่อมา เมื่อบทบาทของกระดาษข่อยลดลงไปเนื่องจากปัญหาการขาดความต่อเนื่องในด้าน
การผลิตซึ่งมีผลกระทบจากปัจจัยหลากหลายด้านซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตกระดาษในลัก ษณะ
หัตถกรรม ต่างมีปัญหาในลักษณะคล้ายกันคือ ต้นทุนที่สูงและยังคงมีความต้องการที่จะนากระดาษที่
ได้เหล่านั้นไปขยายสู่ การนาไปใช้ประโยชน์ ให้มากที่สุด และต้องการส่ง เสริมให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาด
ความเป็นมาของกระดาษข่อยในมิติประวัติศาสตร์ พบว่า กระดาษเป็นสินค้ าสาคัญมา
ตั้งแต่อดีตที่การค้าเส้นทางสายไหมมีบทบาทสาคัญต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านสินค้าและศาสนา
กระดาษในอดีตเป็นของหายากและจะไม่ทาลายเมื่อสิ้นสุดการใช้งาน ความคุ้มค่าของการใช้กระดาษ
สะท้อนคุณสมบั ติในการเปลี่ ย นแปลงรูปร่างแต่ยังคงสภาพความเป็นเยื่อ กระดาษได้เป็นอย่ างดี
ส าหรั บ ประเทศไทย ประวัติศาสตร์การใช้กระดาษให้ ความสาคัญกับกระดาษข่อยเป็นอย่างมาก
กระดาษข่อยถูกกล่าวถึงในเอกสารตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยรัชกาลที่ ๕ และสมัยรัชกาลที่ ๗
เอกสารต่ า ง ๆ ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของกระดาษว่ า มี คุ ณ ภาพที่ ด้ อ ยกว่ า กระดาษจาก
ต่างประเทศ ซึ่งอาจหมายถึงความหนาของกระดาษที่ไม่สม่าเสมอกัน สีของกระดาษที่ใกล้เคียงกับเยื่อ
ธรรมชาติเพราะไม่ผ่านการฟอกสี อย่างไรก็ตาม กระดาษข่อยในมิติประวัติศาสตร์แสดงความสาคัญ
ของกระดาษข่อยในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งการฟื้นฟูกระดาษโบราณให้กลับมาเป็นที่ต้องการของตลาดอีก
ครั้งจะต้องนาข้อมูลทางมิติประวัติศาสตร์นี้มาส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บทบาทของกระดาษข่อยในปัจจุบัน พบว่า กระดาษข่อยปรากฏหลักฐานการนาไปใช้ใน
หลากหลายด้าน ได้แก่ ใช้ทาสมุดไทยเพื่อเขียนข้อความต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเอกสารทางราชการ คัมภีร์
ทางศาสนา ตารายา การนากระดาษข่อยมาใช้ในการทางานศิลปะ ดังเช่นมีเอกสารการสั่งซื้อกระดาษ
ไทย (สั น นิ ษฐานว่าหมายถึงกระดาษข่อย) เพื่ อการบูรณะวัด การนากระดาษข่อยมาใช้เพื่ อ การ
ซ่อมแซม โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งมีกระดาษข่อยเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากเดิมการซ่อมแซมจะใช้
กระดาษต่างชนิ ดกัน ในการซ่อมแซม แต่นักอนุรักษ์ในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการนาวัสดุชนิด
เดียวกันมาใช้ในการซ่อมแซม กระดาษข่อยจึงมีบทบาทสาคัญในด้านการใช้สอยในลักษณะของการ
อนุรักษ์ คือการใช้วัสดุที่เป็นภูมิปัญญาไทยในการสร้างสรรค์งานศิลปะ การคัดลอกพระคัมภีร์ที่ชารุด
รวมถึงการซ่อมแซมโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ เช่นตาราสมุดข่อยโบราณ เครื่องศิราภรณ์ หัวโขน เป็นต้น
การศึกษากระดาษข่อยและกระดาษไทยในแง่คุณค่าและการใช้ประโยชน์ พบว่า มีงานวิจัย
จานวนไม่น้อยที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพและคุณสมบัติของกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติที่มี
ลักษณะการทากระดาษอย่างงานหัตถกรรม ในการศึกษางานวิจัยจึงเลือกงานวิจัยที่ใช้กระดาษจาก
เส้นใยธรรมชาติที่สอดคล้องกับกระดาษในสมัยโบราณ ได้แก่ กระดาษสา กระดาษจากเยื่อไผ่ และ
กระดาษข่อย ผู้วิจัยให้ความสาคัญในด้านการนากระดาษธรรมชาติไปใช้ และเพิ่มโอกาสการนาวัตถุใน
ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็น การช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้งโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท าให้ เ กิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เ ป็ น การส่ ง เสริม การสร้ างงานในชนบทและช่ว ยเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ชุมชน
แต่งานวิจัยเหล่านี้ยังมิได้เพิ่มข้อมูลทางด้านการตลาด และอาจจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายเดียวคือ
นักท่องเที่ยวด้วยการจาหน่ายของที่ระลึก เป็นต้น
ประวัติศาสตร์การค้ากระดาษข่อย พบว่ามีการบันทึก เกี่ยวกับราคาของการค้ากระดาษ
ข่อยในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งราคามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและเมื่อนากระดาษข่อยเหล่านั้นไปทาเป็น
๒๙

สมุดไทยแล้วจะสามารถเพิ่มราคาขึ้นได้อีก จากเอกสารทางประวัติศาสตร์การค้ากระดาษข่อยกล่าวถึง
การค้าที่เป็นลักษณะของการจาหน่ายต่อ ผู้ซื้อจึงอาจจะไม่ใช่ผู้ใช้กระดาษเท่านั้น แต่ผู้ค้าคนกลางที่นา
กระดาษข่อยจากแหล่งผลิตไปจาหน่ายต่อเพื่อเพิ่มกาไรได้ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
กลยุทธ์การตลาดกระดาษข่อยปัจจุบัน
กระดาษข่ อ ยจึ ง เป็ น หนึ่ ง ในวิ ช าช่ า งหั ต ถกรรม ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย ความช านาญและฝี มื อ
เช่นเดียวกับผลงานศิลปะประเภทอื่น ๆ เอกสารที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง กระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การทากระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์ เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่แสดงกรรมวิธีใน
การทากระดาษ และเอกสารที่แสดงภาพรวมของการนากระดาษข่อยไปใช้ทั้งใช้ทาสมุดไทยและงาน
ศิลปะ
อย่ างไรก็ตามข้ อ มูล ในการค้ ากระดาษข่ อยในอดี ตขาดความต่ อเนื่ อง และไม่ส ามารถ
เชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ในการทากระดาษข่อยปัจจุบันได้ จึงต้องศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ใน
เชิงพาณิชย์โดยอาศัยข้อมูลจากความต้องการของผู้ซื้อเพื่อศึกษาการตลาดต่อไป
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้งในเรื่องทางประวัติศาสตร์
การใช้งานกระดาษข่อยตลอดจนการค้ากระดาษข่อย สามารถสันนิษฐานได้ว่า กระดาษข่อยซึ่งเป็น
กระดาษที่มีคุณค่าทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ด้วยคุณสมบัติที่ดี
ของเยื่ อข่อ ยจึ ง ไม่นิ ย มน าเยื่ อ จากพืช ชนิด อื่น ๆ เข้ามาผสม แม้ว่าจะมีงานวิจัย อื่น ๆ สนับสนุน
กระบวนการผสมเยื่อเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบบ้างแล้วก็ตาม เพราะกระดาษข่อยเป็นกระดาษดั้งเดิม
ของไทยมีหน้าที่และมีคุณค่า การนากระดาษข่อยมาสนับสนุนในเชิงพาณิยช์จึงเป็นการส่งเสริมให้
กระดาษข่อยกลับมามีบทบาทอีกครั้งโดยอาศัยการสร้างสรรค์งานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์

๓๐

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องกระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทย
เชิงพาณิชย์เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการค้นคว้าข้อมูลทางด้านเอกสารและหลักฐานทางวัตถุ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสรรค์ ตลอดจนนาเสนอแนวทางในการพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาการทากระดาษสามารถสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ได้มากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้

กลุ่มตัวอย่าง
๑. กระบวนการทากระดาษของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. กระบวนการทากระดาษข่อยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะของนายนิศิษย์ ฤทธิเวช
๓. ผลิตภัณฑ์กระดาษข่อยของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือวิจัยในการวิจัยเรื่องกระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยเพื่องาน
ศิลปะไทยเชิงพาณิชย์ คือ แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาแนวคิดที่มีต่อการทากระดาษข่อยที่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ทั้งที่
เป็นเอกสารชั้นต้นและชั้นรอง
ขั้นตอนที่ ๒ สร้างแบบบันทึกงานวิจัย ซึ่งเป็นการบันทึกสาระสาคัญในเอกสารต่าง ๆ และ
จากการสารวจภาคสนาม การลงมือปฏิบัติ ที่เชื่อมโยงต่อการค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการทากระดาษ
ข่อยและสมุดไทยและการสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ ๓ การนาแบบบันทึกงานวิจัยเพื่อประมวลความครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ในการ
วิจัย และเพิ่มเติมส่วนที่ต้องปรับปรุงในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการประมวลจากการสอบถาม
การสังเกตของผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้การทากระดาษข่อยเพื่อนามาวิเคราะห์กระบวนการสืบ
ทอดองค์ความรู้ การทากระดาษข่อ ยในเยาวชนและการวิเ คราะห์ โ อกาสและแนวทางที่จ ะท าให้
กระดาษข่อยซึ่งเป็นกระดาษจากภูมิปัญญาโบราณเข้าสู่การออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ และ
การนาองค์ความรู้ การทากระดาษข่อยเป็นชุดการเรียนรู้ในรูปของโครงการฝึกอบรมที่สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ผู้สอน
ขั้นตอนที่ ๔ ปรับปรุงแบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในข้อมูลงานวิจัย
แบบบันทึกงานวิจัย แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของเอกสาร ผู้แต่ง ปีที่สร้าง และสาระสาคัญของเอกสาร
ส่ ว นที่ ๒ ข้ อ มู ล ด้ า นการน าวั ต ถุ ดิ บ ท้ อ งถิ่ น มาสร้ า งเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างวั ฒ นธรรมเพื่ อ
จาหน่าย

๓๑

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีกระบวนการดังนี้
๑. ศึกษาเอกสารชั้นต้นที่เกี่ยวกับกระดาษข่อย ได้แก่ เอกสารจากจดหมายเหตุในสมัย
กรุงศรีอยุธยา
๒. ศึกษาเอกสารชั้นรองที่มีกล่าวถึงกระบวนการทากระดาษข่อยในแต่ละช่วงเวลา ได้แก่
สมัยรัชกาลที่ ๕ สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง และสมัยปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการ
เล็งเห็นคุณค่าของกระดาษข่อยที่เป็นหัตถกรรมอย่างหนึ่งของไทย
๓. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับกระบวนการทากระดาษจากแหล่งต่าง ๆ ที่สาคัญ
ได้แก่ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ข้อมูลภาคสนามจากนายนิศิษย์ ฤทธิเวช ผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการทากระดาษมากว่า 20 ปี ข้อมูลภาคสนามจากนายสมพงษ์ สงคลิ้ง
ครูผู้ฝึกสอนการทากระดาษข่อย จากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้วยการลงพื้นที่แหล่งในการทากระดาษข่อย การสังเกตและบันทึกภาพขั้นตอนการทา
กระดาษ
๔. สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้
สัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการทากระดาษข่อย ได้แก่
๑) นายสมพงษ์ สงคลิ้ง ครูผู้ฝึกสอนการทากระดาษข่อย จากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒) นายนิศิษย์ ฤทธิเวช อดีตข้าราชการโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
สัมภาษณ์ศิลปินผู้ที่ใช้กระดาษข่อยในงานสร้างสรรค์ ได้แก่
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ศิลปินจิตรกรรมไทยแนวประเพณี
๒) นายวารี แสงสุวอ ศิลปินเทคนิคภาพพิมพ์
๕. นาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการทากระดาษข่อย และวิธีการในการสืบทอดภูมิปัญญา
การทากระดาษข่อยในสถานศึกษา และเผยแพร่สู่สาธารณะจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เพื่อนามาเป็นแนวทางให้
กับวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สืบทอดความรู้
แก่เยาวชน และนามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปกรรม
ในการศึกษาถึงกระบวนการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยนี้เป็นการศึกษา
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาที่ได้มีการบันทึกไว้ในรูปของเอกสารและตาราต่าง ๆ นาไปสู่
การปฏิบัติเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาที่มีผู้สืบทอดภูมิปัญญาจานวนไม่มากนักให้ได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้น
โดยอาศัยกระบวนการนาภูมิปัญญานั้นไปสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ผลิตภัณฑ์ และ
เป็นสินค้าที่ระลึกได้
การสร้างเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาเพื่อใช้ในการออกแบบให้กระดาษข่อยเป็นสินค้าที่มี
ผู้ต้องการหลากหลายเป็นการเพิ่มโอกาสให้กระดาษข่อยเป็นกระดาษที่ช่วยกระตุ้นแนวคิดด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริมการนากระดาษไปใช้เชิงพาณิชย์ โดยอาศัยหลักคิดทางการตลาดย้อนยุค และปรับ
ด้านประโยชน์ใช้สอน ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนวิธีใช้ การพลิกมุมมอง การเพิ่มคุณสมบัติ
การลดคุณสมบัติ การแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ การลาดับรูปแบบใหม่ การพลิกกลับ และการผสมผสาน
๓๒

ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์
ภูมิปัญญา หมายถึง องค์ความรู้ที่ได้รับการสั่งสมมาเป็นเวลานานโดยมีรากฐานมาจาก วิถี
ชีวิตของผู้คนในเวลานั้น ภูมิปัญญา จึงสะท้อนมุมมองทั้งในด้านประวัติศาสตร์ และพัฒนาการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งผลให้ปัจจุบันมีความรู้ที่หลากหลาย
วัสดุอุปกรณ์จากภูมิปัญญาเป็นหนึ่งในสัญลั กษณ์ที่แสดงถึงการคิดออกแบบสร้างสรรค์
เครื่องมือเครื่องใช้ในวิถีชีวิตมาปรับให้เหมาะสม โดยมากวัสดุและอุปกรณ์จากภูมิปัญญาจะประดิษฐ์
ขึ้นมาจนสร้างเอกลักษณ์ได้ สาหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากระดาษ ได้แก่ ค้อนไม้ (ภาพที่ ๒๒)
ซึ่งต้องทาขึ้นจากไม้เนื้อแข็ง เข้าไม้แบบตอกลิ่ม ใช้สาหรับทุบเยื่อข่อย, พะแนง (ภาพที่ ๒๓) ทาขึ้น
จากไม้เนื้อแข็งประกอบกันเป็นกรอบอย่างกรอบรูปแล้วจึงขึงด้วยผ้าไนล่อน ใช้สาหรับหล่อเยื่อข่อยทา
เป็นกระดาษ, เปลือกหอยเบี้ย (ภาพที่ ๒๔) ใช้เปลือกหอยเบี้ยขนาดใหญ่ที่มีลักษณะกลมเนียนเรียบใช้
สาหรับกวดกระดาษให้เรียบแน่นภายหลังจากหล่อเป็นแผ่นเรียบร้อยแล้ว, กาวแป้งเปียก (ภาพที่ ๒๕)
เป็นกาวจากแป้งข้าวเหนียวที่กวนในน้าตั้งไฟจนเหนียวข้น ใช้สาหรับเคลือบผิวกระดาษข่อย เป็นการ
รองพื้นให้กระดาษแข็งแรงขึ้นและกันน้าซึมได้ ป้องกันการเปื่อยยุ่ยได้

ภาพที่ ๒๒ ค้อนไม้
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๓๓

ภาพที่ ๒๓ พะแนงผ้าไนล่อน
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๒๔ เปลือกหอยเบี้ยและลักษณะการจับเพื่อกวดกระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๓๔

ภาพที่ ๒๕ กาวแป้งเปียก
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อย เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน หลักฐานที่
แสดงให้ทราบว่าอย่างน้อยที่สุดกระดาษข่อยไทยสร้างขึ้นมาเมื่อครั้งปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว ด้วย
สภาพแวดล้อมและความต้องการใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติเหนียว ทน สามารถนาไปเคลือบรักเพื่อ
สร้างสรรค์เป็นผลงานลายรดน้าได้ ป้องกันแมลงกัดแทะได้ ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยจึงได้รับการ
ยกย่องจากผู้สร้างสรรค์งานศิลปะว่า “เป็นกระดาษที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่าสูง”
ผลงานศิ ล ปะไทยเชิ ง พาณิ ช ย์ จ านวนไม่ น้ อ ยที่ มี ค วามพยายามในกระบวนการทาง
การตลาดเพื่ อ หวนคื น สู่ ค วามเป็ น ดั้ ง เดิ ม ได้ แ ก่ การตลาดแบบย้ อ นยุ ค (Retro) เพื่ อ เชื่ อ มโยง
ประวัติศาสตร์กับการสร้างสรรค์ใหม่เป็นการนาเสนอส่วนผสมของแนวคิดและการแสดงออกให้แก่
ผู้ ช มเกิ ด ความประทั บ ใจ ส าหรั บ การตลาดแบบย้ อ นยุ ค ในกระดาษข่ อ ยไทยเพื่ อ งานศิ ล ปะไทย
เชิงพาณิชย์นี้ ควรตั้งอยู่บนฐานของแนวคิด Retro Marketing คือการไม่ปรุงแต่งกระดาษข่อยจนเสีย
คุณค่าเดิม ซึ่งกระดาษข่อยสามารถสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ได้โดยต้องอาศัยระบบและกลไกทางการ
ตลาดเข้ามามีส่วนช่วยให้กระดาษข่อยซึ่งมีมูลค่าสูงยังคงเป็นที่ต้องการ เพื่อช่วยให้ภู มิปัญญาการทา
กระดาษข่ อ ยนี้ ไ ด้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การสร้ า งคุ ณ ค่ า ดั้ ง เดิ ม ของงานศิ ล ปะไทย
หลากหลายแขนงที่เคยใช้กระดาษข่อยเป็นส่วนประกอบหนึ่งในงานสร้างสรรค์

องค์ประกอบของการพัฒนากระดาษข่อยสู่กระดาษในงานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์
๑. ตระหนักถึงคุณค่าของกระดาษข่อยในมิติประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นเนื้อหาสาคัญเพื่อใช้
ในการออกแบบการตลาดแบบย้อนยุค ทั้งนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและ
สภาบันการศึกษาที่ถ่ายทอดความเกี่ยวกับศิลปะไทยด้วย
๒. การพัฒนาประโยชน์ของกระดาษข่อยให้มีความหลากหลาย โดยไม่ลดคุณค่าเดิมของ
กระดาษข่อยไป เพราะเนื้อกระดาษข่อยเป็นจุดเด่นสาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้เห็นความ
แตกต่างและเป็นที่ต้องการของผู้ที่ทางานศิลปะบนกระดาษข่อย
๓. การแสวงหาพื้นที่และเปิดโอกาสให้กระดาษข่อยได้เป็นสินค้าหรือเป็นบริการด้านการ
สอนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ทา หรือหน่วยงานที่ส่งเสริมการทากระดาษข่อย
๓๕

กระบวนการทากระดาษของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตั้งอยู่ที่ ตาบลเกาะเกิด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นศูนย์ฝึกความรู้ทางด้านศิลปะไทยและจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้ในหลากหลายวิชาที่สาคัญ
และเป็นจุดเด่นของศูนย์ฯ คือ การทากระดาษข่อยเพื่อผลิตกระดาษสาหรับงานศิลปะไทย ภูมิปัญญา
การทากระดาษข่อยของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการถ่ายทอดจากนาย
นิ ศิษย์ ฤทธิเวช อาจารย์ จ ากโรงเรียนช่างฝี มือในวัง (ชาย) ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้การท า
กระดาษข่อยจากบุตรสาวและบุตรชายของนางลูกอิน คือ นางสุวลีและนายสมชาติ ทายาทผู้สืบทอด
วิช าช่างทากระดาษข่อยจากคลองบางซ่อน บางซื่อ กรุงเทพฯ (นิศิษย์ ฤทธิเวช , สั มภาษณ์ , ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริเริ่มการทากระดาษข่อยในปี พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยมีความประสงค์ให้กระดาษข่อยซึ่งเป็นกระดาษโบราณได้กลับมาเป็นวัสดุในการสร้าง
หั ว โขน ซึ่งหั ว โขนนั้น แต่เดิมในขั้นตอนการปิดกระดาษใช้กระดาษข่อยเพราะคุณสมบัติที่มีความ
เหนียว แข็งแรง และมีน้าหนักเบา จนต่อมาเมื่อกระดาษข่อยมีผู้ทาลดลง ประกอบกับต้นทุนการผลิต
ต่อแผ่นค่อนข้างสูง จึงมีผู้คิดนากระดาษที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงอย่างกระดาษสามาใช้ แนวคิดในการ
คืนกลับไปใช้กระดาษข่อยเพื่อทาหัวโขน เป็นมติจากคณะทางานในโครงการสร้างหัวโขนของศูนย์
ศิลปาชีพเกาะเกิด เพื่ออนุรักษ์ ทั้งวัสดุและเทคนิคโบราณที่เป็นภูมิปัญญาไทยไว้ทั้งหมด จึงเกิดการ
ฝึกฝนการทากระดาษจนได้กระบวนการที่ปรับปรุงมาจากโบราณเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบัน
กรรมวิธีการทากระดาษข่อย
๑. การเตรียมเยื่อข่อย
การทากระดาษข่อยจะใช้เยื่อของต้นข่อยที่โตพอเหมาะ ไม่แก่เกินไป อาจจะเป็นกิ่งข่อยที่
ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป นาลาต้นหรือกิ่งข่อยที่ตัดมาได้ลอกเปลือกทันที (ในขั้นตอนนี้หากเป็นแบบ
โบราณจะมัดกิ่งข่อยรวมกันแล้วนึ่งให้เปลือกข่อยอ่อนตัวลงและสามารถลอกออกได้โดยง่าย) แต่หาก
ทิ้งกิ่งข่อยที่ตัดแล้ว เป็นเวลานาน (ภาพที่ ๒๖) จะต้องนามาแช่น้าเสียก่อนเพื่อให้เปลือกข่อยอ่อนตัว
การแช่น้าควรแช่ในน้าที่เป็นน้าไหล หากแช่ในน้านิ่งไม้อาจจะเน่าได้ เมื่อได้ลาต้นที่สามารถลอกเยื่อได้
แล้วจึงลอกเปลือกส่วนนอกออก เปลือกที่อยู่ส่วนนอกสุดนี้จะมีความหยาบ และแข็ง มีสีคล้าไม่เหมาะ
กับการนามาใช้ทาเยื่อกระดาษ เยื่อข่อยที่ดีจะมีเส้นใยที่เหนียวและมีสีค่อนข้างขาว เมื่อลอกเยื่อข่อย
โดยการฉีกเป็นเส้น (เสียดข่อย) (ภาพที่ ๒๗) จากนั้นแยกเยื่อนามาตากให้แห้งเพื่อป้องกันการขึ้นรา
พร้อมใช้ในขั้นตอนการหมักต่อไป (ภาพที่ ๒๘)
ขั้นตอนการเตรียมเยื่อข่อยมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการทากระดาษข่อย เพราะเป็นขั้นตอน
แรกที่จะสามารถคัดเยื่อที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ให้เหมาะต่อการทากระดาษ กระดาษข่อยที่ได้จะมี
สีแตกต่างกันจากขั้นตอนการเสียดข่อย หากเยื่อที่มีสีค่อนข้างขาวจะสามารถใช้ทาสมุดไทยขาวได้
หรือใช้ในงานจิตรกรรมที่ต้องการลงสี ได้ สาหรับกระดาษข่อยที่ทาขึ้นจากเยื่อข่อยที่มีสีคล้า หรือส่วน
ที่ใกล้เปลือกลาต้นข่อยจะได้กระดาษสีคล้ากว่า เหมาะกับการนาไปใช้เป็นกระดาษสาหรับปิดหัวโขน
(กระดาษบาง) หรือย้อมเขม่าดาทาเป็นสมุดไทยดา

๓๖

ภาพที่ ๒๖ เปลือกต้นข่อยที่ลอกจากกิ่งหรือลาต้น
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๒๗ การเสียดข่อยและคัดแยกสีของเยื่อข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๓๗

ภาพที่ ๒๘ เยื่อข่อยที่พยายามคัดแยกส่วนคล้าออกแล้ว
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
๒. การหมักเยื่อข่อย
การหมักเยื่อข่อยเป็นขั้นตอนที่จะทาให้เยื่อข่อยที่มีความเหนียวเป็นเส้นยาวมีความอ่อนตัว
จนสามารถนาไปทากระดาษได้ เยื่อข่อยที่มาจากต้นข่อยแก่จะต้องใช้ระยะเวลาในการหมักมากกว่า
เยื่อข่อยที่ได้จากลาต้นที่โตกาลังดี การหมักเยื่อข่อยในภาชนะที่มีขนาดใหญ่โดยใช้น้าผสมปูนขาว โดย
คุณสมบัติของปูนขาวช่วยให้เยื่อข่อยอ่อนตัว ย่อยให้มีขนาดเล็กลงได้ง่าย แต่ไม่ถึงกับทาให้เส้นใย
เสียหายหรือยุ่ย การหมักจะใช้เวลาโดยประมาณ ๓-๕ วัน หากเยื่อข่อยนี้ได้มาจากต้นข่อยแก่ จะต้อง
ใช้เวลาหมักนานราว ๖-๗ วัน (ภาพที่ ๒๙) เพื่อให้ด่างจากปูนขาวกัดข่อยให้นิ่มอ่อนลง

ภาพที่ ๒๙ การหมักเยื่อข่อยโดยการคลุกเคล้ากับน้าปูนขาว
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
๓๘

ภายหลังจากการหมักในน้าปูนขาวแล้วจึงนาเยื่อข่อยที่ได้ล้างน้าเพื่อขจัดปูนขาวที่อาจจะ
ตกค้างอยู่ในเยื่อข่อย เมื่อล้างน้าจนเยื่อสะอาดแล้วนามาต้มกับน้าปูนขาว (ภาพที่ ๓๐) ในอัตราส่วน
เยื่อข่อย ๒ ส่วนต่อน้าปูนขาว ๑ ส่วน ต้มประมาณ ๓ วัน (แบ่งต้มวันละ ๘ ชั่วโมง) โดยใช้ไฟที่มีความ
แรงสม่าเสมอ (ภาพที่ ๓๑) หากเยื่อข่อยที่ได้มาจากลาต้นแก่อาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาในการต้มตาม
ความเหมาะสม

ภาพที่ ๓๐ การต้มเยื่อข่อยกับน้าปูนขาว
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๓๑ การต้มเยื่อข่อยโดยใช้เวลารวม ๒๔ ชัว่ โมง
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๓๙

๓. การทุบเยื่อข่อย
ในการเตรี ย มเยื่ อ ข่ อยก่ อ นการนาไปหล่ อเป็น กระดาษนั้นจะต้ อ งทุ บ ข่ อยเป็น ขั้ น ตอน
สุดท้ายเพื่อให้เส้นใยมีความละเอียดพร้อมต่อการนาไปหล่อทาเป็นกระดาษข่อย การทุบเยื่อข่อย
(ภาพที่ ๓๒) ทาได้โดยเตรียมเขียงไม้ที่มีขนาดหน้ากว้างพอเหมาะ เขียงไม้ที่เหมาะสมควรทามาจากไม้
มะขาม ส าหรั บ ค้ อ นที่ ใ ช้ ทุ บ ท าจากไม้ เ นื้ อ แข็ ง ขนาดที่ เ หมาะสมคื อ มี น้ าหนั ก ข้ า งละประมาณ
๑ กิโลกรัม มี วิธีการทุบข่อยคือนาเยื่อข่อยที่ผ่านการต้มแล้วมาบีบน้าออกให้เป็นเยื่อแห้ ง ทุบด้วย
ค้อนไม้ด้วยมือทั้ง ๒ ข้างเป็นจังหวะ ๑-๒-๓ ออกแรงให้สม่าเสมอกัน ทุบไปจนกว่าเยื่อข่อยจะมีความ
ละเอียดมีลักษณะคล้ายก้อนสาลีปั้นเป็นก้อนเตรียมไว้สาหรับการหล่อกระดาษ หากยังไม่ทาการหล่อ
กระดาษให้นาไปแช่ตู้เย็นไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เยื่อข่อยเหล่านี้แห้ง มิเช่นนั้นจะต้องเริ่มกระบวนการทุบ
ข่อยใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้เยื่อข่อยพร้อมทาการหล่อกระดาษ

ภาพที่ ๓๒ การทุบเยื่อข่อยด้วยค้อนไม้
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
๔. การหล่อกระดาษข่อย
เยื่ อข่อยที่ผ่ านการทุบ จนมีลั กษณะยุ่ยแล้ ว สามารถนามาใช้ห ล่ อขึ้นรูปกระดาษได้ โ ดย
นาภาชนะทรงสูงอย่างเช่น กระป๋องหรือถั ง (ในอดีตใช้ครุไม้ไผ่) ใส่น้าและนาเยื่อข่อยที่ปั้นเตรียมไว้
มาตีให้เยื่อกระจาย การตีเยื่อจะต้องใช้ ค้อนไม้ค่อย ๆ ตีไปจนกว่าจะพบว่าเยื่อที่ลอยอยู่ในน้านั้นไม่
กระจุกตัวกันเป็นก้อน ขั้นตอนนี้สาคัญมากหากไม่สามารถตีจนเยื่อข่อยละเอียดในการหล่อกระดาษที่
ได้จะมีความหยาบ ไม่ค่อยเรียบ
การหล่อกระดาษ ให้เตรียมแม่พิมพ์ซึ่งเรียกว่า พะแนง ทาจากไม้ตีขึ้นเป็นลักษณะกรอบรูป
ขึงด้วยผ้ามุ้งไนลอน หากทาแม่พิมพ์ที่มี ความยาวมากสาหรับช่างทากระดาษที่ยังไม่มีความชานาญ
จะต้องใช้คนช่วยจับอย่างน้อย ๒ คน เพื่อไม่ให้น้าหนักของกระดาษถ่วงกับน้าจนทาให้เยื่อกระดาษ
ไม่เรียบ จากนั้นให้วางพะแนงให้ปริ่มน้า เทเยื่อลงไปเกลี่ยให้กระจายเสมอกัน (ภาพที่ ๓๓) ยกขึ้นใน
ลักษณะเอียง แล้วจึงใช้ไม้ซางหรืออาจเป็นท่อพลาสติกอย่างทรงกระบอกก็ได้ใช้สาหรับรีดน้าที่อุ้มอยู่
กับเยื่อกระดาษก่อนนาออกก่อนตากแดด (ภาพที่ ๓๔)

๔๐

ภาพที่ ๓๓ การหล่อกระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๓๔ การรีดน้าก่อนผึ่งตากแดด
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๔๑

๕. การผึ่งกระดาษ
เยื่อข่อยเป็นเส้นใยที่มีความเหนียวและแห้งไว จึงควรผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
ไม่ ร้ อ นจนเกิ น ไป การตากในที่ ที่ แ ดดแรงหรื อ มี ค วามร้ อ นสู ง ส่ ง ผลให้ ก ระดาษอาจจะงอตั ว ได้
เมื่อกระดาษแห้งแล้วสามารถลอกออกมาเป็นกระดาษข่อยสามารถนาไปใช้งานได้ทันที (ภาพที่ ๓๕)
การนากระดาษข่อยไปใช้มี ๒ ลักษณะ คือ อย่างแรกนากระดาษเพื่อใช้ทาสมุดจะต้องนา
กระดาษที่แห้งสนิทดีแล้วขัดด้วยหินเกลี้ยง หรือเปลือกหอยเบี้ย เพื่อให้กระดาษที่เนื้อแน่นเหมาะ
สาหรับนาไปใช้เขียนหนังสือหรือวาดภาพ และอย่างที่สองคือ การนากระดาษมาใช้สาหรับงานศิลปะ
อื่น ๆ เช่นงานประติมากรรม หรือเช่น การทาหัวโขนในขั้นตอนการปิดกระดาษ กระดาษที่ใช้ ไม่ต้อง
ขัดสามารถปิดทับได้ตามต้องการ

ภาพที่ ๓๕ การผึ่งกระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
ลักษณะกระดาษข่อยจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระดาษข่อยของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะหนาบางไม่
สม่าเสมอกันในช่วงแรก ๆ ของการทา ต่อมาเมื่อมีแนวทางการหล่อกระดาษที่เหมาะสมแล้ว จึงได้
กระดาษที่มีความบางพอเหมาะในการใช้เพื่อปิดหัวโขน และกระดาษที่มีความหนาเหมาะสมกับการ
นามาใช้ทาสมุดไทย นอกจากนีก้ ระดาษข่อยจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ยังเป็นกระดาษที่ทาขึ้นเพื่อใช้
สาหรับการทางานศิลปะ และงานในแนวทางอนุรักษ์วัตถุทางศิลปะที่ชารุด ทั้งที่เป็นการอนุรักษ์งาน
สมุดไทย และกระดาษสาหรับใช้ในหน่วยงานอนุรักษ์หนังสือ เป็นต้น
กระดาษมีลักษณะที่ค่อนข้างหนา มีความแข็งแรง แต่ไม่ขาวเท่ากระดาษโบราณ มีสีน้าตาล
คล้ายสีของเปลือกไม้ (ภาพที่ ๓๖) เนื่องจากกระดาษข่อยได้มาจากต้นข่อยจากแหล่งที่มาหลากหลาย
มีทั้งที่เป็นลาต้นแก่และลาต้นอ่อน มีเยื่อที่ให้สีแตกต่างกัน เมื่อนามารวมกันเพื่อทากระดาษข่อยจึงได้
กระดาษที่มีสีเข้มกว่าสมัยโบราณที่มีการคัดแยกสีของเยื่อได้ดีกว่า
๔๒

ภาพที่ ๓๖ แผ่นกระดาษข่อยจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

กระบวนการทากระดาษข่อยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะของนายนิศิษย์ ฤทธิเวช
นายนิศิษย์ ฤทธิเวช เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทากระดาษมากว่า ๒๐ ปี การเริ่มต้นการ
ทากระดาษข่อยเกิดจากการที่มีใจรักและชื่นชอบในกระดาษข่อยซึ่งเป็นกระดาษโบราณ และเริ่มต้น
คว้าคว้าวิธีการทากระดาษข่อยตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้การทากระดาษข่อยจาก
บุตรสาวและบุตรชายของนางลูกอิน คือ นางสุวลีและนายสมชาติ ผู้สืบทอดทายาทช่างทากระดาษ
จากคลองบางซ่อน บางซื่อ กรุงเทพฯ (นิศิษย์ ฤทธิเวช, สัมภาษณ์, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ความ
เชี่ยวชาญในการทากระดาษข่อยของนายนิศิษย์ ฤทธิเวชไม่เพียงถ่ายทอดให้แก่สถาบัน หรือหน่วยงาน
ภาครัฐในการนาวิชาการทากระดาษข่อยไปเป็นส่วนเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านภูมิปปัญญาไทย
เท่านั้น แต่นายนิศิษย์ ฤทธิเวชยังได้เผยแพร่ให้แก่ภาคเอกชนด้วย อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ทากระดาษช่อยในกิจกรรมพิเศษระหว่างแสดงนิทรรศการ “จิต ตระ ธา นี เกิดจุติ ๓ ตามรอยสีไทย”
ในเดือนพฤศจิ กายน ๒๕๖๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม กรุงเทพ ฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ภาคเอกชนจั ด ขึ้ น และมี ป ระชาชนให้ ค วามสนใจอย่ า งมาก ซึ่ ง กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้ นี้
นายนิศิษย์ปรับปรุงมาจากการสอนในรายวิชาเลือกให้แก่นักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
กระบวนการในการเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการทากระดาษ นายนิศิษย์กล่าวว่า จะเริ่มต้นจากการ
คัดเลือกแหล่งต้นข่อยซึ่งเป็นต้นไม้ที่สามารถขึ้นได้เองตามธรรมชาติ การคัดเลือกกิ่งหรือลาต้นที่มี
ความเหมาะสมจะต้องใช้ความชานาญในการสังเกต เปลือกข่อยจะต้องไม่แก่จนเกินไป จะทาให้ลอก
จากลาต้นหรือกิ่งยาก และให้สีที่เข้มส่งผลต่อการทากระดาษด้วย (ภาพที่ ๓๗) เมื่อได้แหล่งต้นข่อย
แล้ว จึงทาการลอกเปลือกข่อยทันที
วิธีการที่แตกต่างจากโบราณที่จะต้องนึ่งให้เปลือกข่อยร่อนเสียก่อนลอกออกมา อาจเป็นผล
มาจากการแก้ไขปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ เนื่องจากต้นข่อยสดจะมีน้าหนักมากและตัดจาก
แหล่งธรรมชาติที่อาจอยู่ห่างไกล การนากิ่งข่อยมานึ่งเพื่อลอกเปลือกข่อยอย่างโบราณจึงเป็นไปได้ยาก
(ภาพที่ ๓๘)

๔๓

ภาพที่ ๓๗ การตัดต้นข่อยที่มีความเหมาะสมแก่การทากระดาษ
ที่มา: นิศิษย์ ฤทธิเวช

ภาพที่ ๓๘ การลอกเปลือกข่อยจากต้นที่เพิ่งตัด
ที่มา: นิศิษย์ ฤทธิเวช

๔๔

เมื่อลอกเปลือกข่อยแล้วจึงนามาตากให้แห้ง ป้องกันไม่ให้เกิดความชื้นหรือเกิดรา จากนั้น
จึงเป็นขั้นตอนการเสียดข่อย (ภาพที่ ๓๙) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นขั้นตอนเริ่มต้น
ของการได้เยื่อกระดาษที่ดีที่สุด มีผลต่อสีที่แตกต่างกัน
ผู้ที่ทาการเสียดข่อยจะต้องใช้มีดเล็กค่อยลอกเยื่อออกมา คัดแยกเยื่อแห้งที่ลอกออกมาให้
เป็นกลุ่มเดียวกัน เยื่อที่อยู่ชั้นในสุดของลาต้น หรือกิ่งจะทาให้ ได้กระดาษที่มีสี อ่อน หรือขาวกว่า
เปลือกชั้นนอก เมื่อเสียดข่อยให้มีขนาดเล็กลง และคัดแยกสีของเยื่อเสร็จสิ้นแล้วจึง นาไปต้มให้เปื่อย
ยุ่ยพร้อมสาหรับขั้นตอนทุบเยื่อต่อไป

ภาพที่ ๓๙ การคัดเปลือกข่อย
ที่มา: นิศิษย์ ฤทธิเวช
นายนิศิษย์ ฤทธิเวชได้พัฒนากระบวนการทากระดาษข่อยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะให้
สามารถเข้าใจง่ายและมีระยะเวลาเรียนรู้สั้นลง จัดเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทากระดาษข่อย
ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม กรุงเทพ ซึ่งจากัดจานวนผู้เรียน
ชั้น เรี ย นละ ๑๕ คน (ภาพที่ ๔๐), (ภาพที่ ๔๑) ผลจากการฝึ กอบรมทาให้ ผู้ เข้ารับการฝึ กอบรม
สามารถทุบเยื่อข่อยที่เตรียมไว้ และนาไปหล่อกระดาษจนสามารถทาเป็นสมุดไทย ๑ เล่ม
จากความนิยมและความสนใจในกระดาษข่อยของกลุ่มบุคคลในวงการเอกสารโบราณและ
วงการศิลปะไทย เกิดเป็นความต้องการสร้างเครือข่ายของคนทากระดาษข่อยซึ่งเผยแพร่บางส่วนแล้ว
ในเพจ คนรั ก สมุ ด ไทย ที่ มี ส มาชิ ก ๒, ๐๒๑ คน (https://www.facebook.com /groups/
870779356332336/ เข้าถึงเมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๖๑)
๔๕

ภาพที่ ๔๐ นายนิศิษย์ ฤทธิเวชกาลังสาธิตการหล่อกระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๔๑ ผลงานของผู้เข้าอบรมการทากระดาษข่อยกับนายนิศิษย์ ฤทธิเวช
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๔๖

แนวทางการพัฒนาคุณภาพกระดาษข่อย
จากการปฏิบัติการทากระดาษข่อยของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่า การทากระดาษข่อยมีความหนาและมีสีน้าตาลเข้ม จึงทาการทดลองปรับปรุงวิธีการเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนากระดาษข่อยให้มีลักษณะบางและมีความขาวเหมาะแก่การทาไปใช้เพื่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ของที่ระลึกมากยิ่งขึ้น
๑. เตรียมเยื่อข่อยตามกระบวนการการตัดข่อย การลอกเยื่อ การต้มและการทุบ จนได้เยื่อ
ข่อยที่พร้อมสาหรับการหล่อกระดาษ (ภาพที่ ๔๒)
๒. ปั้นเยื่อข่อยที่ทุบแล้วเป็นก้อนตามความต้องการของการหล่อกระดาษ หากต้องการทา
กระดาษที่มีความหนาและขนาดเท่ากันให้ ชั่งน้าหนักไว้ก่อน จดบันทึกเพื่อให้ ได้ขนาดเท่า ๆ กัน
ทุกครั้ง จากนั้นนาก้อนเยื่อข่อยใส่ลงในถังน้า ตีเยื่อด้วยมือให้เยื่อกระจายตัวเสมอกัน (ภาพที่ ๔๓)
๓. ตีเยื่อข่อยให้เยื่อกระจายไม่จับตัวกันเป็นก้อน (ภาพที่ ๔๔) ยิ่งตีละเอียดมากจะทาให้ได้
กระดาษข่อยที่มีความขาวมากขึ้น
๔. เทเยื่อลงบนพะแนงที่ขึงด้วยผ้าไนล่อนจากนั้นยกขึ้นแล้วใช้ไม้ซางรีดน้าออกก่อนนาไป
ตากแดด (ภาพที่ ๔๕)
๕. นาเปลือกหอยเบี้ยที่มีลักษณะกลมพอดีมือ มาขัดกระดาษข่อยที่ ลอกออกจากพะแนง
เพื่อให้ได้กระดาษข่อยที่มีความเรียบและมีเนื้อแน่น (ภาพที่ ๔๖)
๖. จากนั้ น ทากาวแป้ งเปียกเคลื อบและการจะขัดอีกครั้งเรียกวิธีการนี้ว่า การลบสมุด
จัดทาเป็นสมุดไทยขนาด ๑ คืบจานวน ๒ พับ (ภาพที่ ๔๗) หากต้องการกระดาษข่อยสาหรับการปิด
หัวโขนและเครื่องศิราภรณ์ที่ใช้ในการแสดงละครก็ไม่ต้องทากาวแป้งเปียกและการขัดกระดาษ

ภาพที่ ๔๒ เยื่อข่อยที่จะใช้ในการหล่อกระดาษ
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
๔๗

ภาพที่ ๔๓ ตีเยื่อข่อยไม่ให้จับตัวเป็นก้อน
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๔๔ การหล่อเยื่อกระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๔๘

ภาพที่ ๔๕ การรีดหล่อเยื่อกระดาษข่อยและนาไปตากแดด
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๔๖ การกวดกระดาษข่อยด้วยเปลือกหอยเบี้ยเพื่อให้กระดาษเนียนแน่น
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๔๙

ภาพที่ ๔๗ สมุดไทยขนาด ๑ คืบจานวน ๒ พับ
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ผลิตภัณฑ์กระดาษข่อยของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจาหน่ายกระดาษข่อยเป็นแผ่นกระดาษมีขนาดต่าง ๆ รวมถึงจัดทาเป็นสมุดไทยเปล่า
ให้ผู้ที่สนใจเลือกซื้อเพื่อไปสร้ างสรรค์เป็นผลงานลั กษณะไทยหรือเป็นของที่ระลึ ก ราคาจาหน่าย
กระดาษข่อยของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตามขนาด กาหนดราคาไว้ดังนี้ (ตารางที่ ๑ )
ตารางที่ ๑
ราคากระดาษข่อยจัดจาหน่ายที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขนาดกระดาษ/เซนติเมตร

ราคาจาหน่าย/ บาท

๒๑x๓๐
๓๐x๔๐
๔๐x๖๐
๖๐x๙๐
๒๒๐x๗๕
๒๒๐x๖๖
๑๑๐x๘๕

๑๒๐
๓๐๐
๔๐๐
๘๐๐
๔,๐๐๐
๓,๓๐๐
๒,๐๐๐

หมายเหตุ ข้อมูลเมื่อมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
นอกจากกระดาษข่อยที่จาหน่ายเป็นแผ่นตามขนาดต่าง ๆ แล้ว ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด
ได้จัดทาของที่ระลึกเป็นสมุดไทยขาวขนาดเล็กกว้างประมาณ ๑ คืบ ยาวประมาณ ๗ พับ (ภาพที่ ๔๘)
ในราคาประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ บาทด้วย สาหรับผู้ที่ต้องการสมุดไทยที่มีความยาวอย่างสมุดไตรภูมิ
สมุดพระมาลัยก็มีจาหน่ายในราคาเริ่มต้นที่ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท (ภาพที่ ๔๙)
๕๐

ภาพที่ ๔๘ สมุดคืบขนาด ๗ พับ
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๔๙ สมุดไทยขาวขนาดยาว
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๕๑

กระดาษข่อยมีบทบาทสาคัญ ในการจัดสร้างสมุดพระปาฏิโมกข์ประกอบชุดสังเค็ดถวายแด่
วัดในโอกาสงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่ง
นายสมชาย ศุภลักษณ์อาไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุ โส กลุ่มงานศิลปะประยุกต์และเครื่องเคลือบ
ดินเผา สานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรให้ความเห็นเกี่ยวกับ การคัดสรรกระดาษข่อยมาใช้ในการจัดทา
สมุดพระปาฏิโมกข์ เกี่ยวกับคุณสมบัติของกระดาษข่อยไว้ว่า
สาเหตุที่เลือกใช้กระดาษข่อยเพราะมีอายุการใช้งานยาวนานไม่ถูกทาลายจากแมลงได้ง่าย
ในอดีตใช้กระดาษข่อยบันทึกเรื่องราวเป็นอักษร เช่น พระไตรปิฎก สมุดปาฏิโมกข์ สมุด
พระมาลัย นิทานชาดก ตาราช้าง ม้า โค กระทั่งตารานวด.
(ทาสมุดข่อย “ปาฏิโมกข์” พระราชพิธีในหลวง ร.๙, เดลินิวส์ หน้า ๙)
ในด้ า นของคุ ณ สมบั ติ ก ระดาษข่ อ ยที่ ใ ห้ ค วามแข็ ง แรงทนทานจนเป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า
กระดาษข่อยแม้ว่ามีคุณภาพด้อยกว่ากระดาษจากต่างประเทศในเรื่องของความหนาที่ไม่สม่าเสมอกัน
แต่อายุของกระดาษนับว่าเป็นกระดาษที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานหลายร้อยปี
กลวิธีในการยืดอายุของกระดาษคือการเคลือบผิวกระดาษด้วยยางรักบริเวณปกและสัน
สมุด ยางรักนี้เมื่อทาแล้วให้สีดามันกันความชื้นและแมลงกัดแทะได้ และเพื่อความสวยงามปกที่ทา
ด้วยยางรักจึงตกแต่งด้วยการปิดทองลายรดน้า ดังเช่น สมุดพระปาฏิโมกข์ (ภาพที่ ๕๐) ที่จัดสร้างขึ้น
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นรัชสมัยที่
ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้ง

ภาพที่ ๕๐ สมุดพระปาฏิโมกข์ปกลายรดน้า
ที่มา: สมพงษ์ สงคลิ้ง

๕๒

จากกระบวนการต่าง ๆ สะท้อนปัญหาของกระบวนการทากระดาษของศูนย์ศิล ปาชี พ
เกาะเกิด ซึ่งพบว่า มีข้อจากัดในด้านพื้นที่ ส่งผลให้ขั้นตอนบางขั้นตอนไม่สามารถทาได้ดี เมื่อเทียบ
กระบวนการอย่างในสมัยโบราณ เช่น ในการหมักเยื่อที่ต้องใช้น้าเป็นจานวนมาก และควรเป็นน้าไหล
ที่ชะล้างยางของเปลือกไม้ให้สะอาด ขั้นตอนการหล่อกระดาษที่ควรหล่อในน้าที่นิ่งและมีบริเวณกว้าง
ซึ่งข้อจากัดเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพของกระดาษที่ให้สีน้าตาลมากกว่าสีขาว แนวทางในการปรับแก้ไข
ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติคือ การทุบเยื่อที่ต้องแหลกละเอียด ยิ่งให้เวลาและกาลังในการทุบมากขึ้นเท่าไร
เยื่อที่ได้จะมีความอ่อนนุ่ม และเมื่อหล่อกระดาษแล้วจะได้กระดาษที่มีเนื้อละเอียด ขาว เช่นเดียวกับ
กระดาษข่อยโบราณได้
เมื่อทาการทดลองปฏิบัติพบว่าแนวทางการปรับปรุงคือ การนาเยื่อข่อยที่หมักในน้าปูนขาว
มาล้างให้สะอาดมากที่สุด เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างจากปูนขาวปนเปื้อ นในกระดาษเมื่อทาเสร็จแล้ว
ซึ่งจะส่งผลให้กระดาษเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เยื่อข่อยที่มีสีคล้าสามารถปรับปรุงได้ด้วยการทุบเยื่อเป็น
เวลานาน และหล่อกระดาษในมีลักษณะบางลงจะได้กระดาษที่มีความขาวขึ้นได้

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษข่อยเชิงพาณิชย์
กระดาษข่อยเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขั้นตอนในการ
ทากระดาษไม่ก่อให้เกิดมลพิษ มีลักษณะเช่นเดียวกับงานศิลปะหัตถกรรมที่ใช้วัสดุในท้องถิ่นมาพัฒนา
ให้เกิดมูลค่าสูงขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษข่อยทาขึ้นเพื่อประโยชน์ทางคุณค่าของวัสดุต่องาน
ศิลปะไทยจึงใช้แนวทางเชิงพาณิชย์ในการพัฒนา โดยวิเคราะห์นิยามของคาว่า เชิงพาณิชย์ไว้ว่า คาว่า
เชิง มีความหมายว่า ฐาน (มติชน, ๒๕๔๕, หน้า ๒๗๙) และคาว่าพาณิชย์ มีความหมายว่า การค้า
(มติชน, ๒๕๔๕, หน้า ๖๒๑) กระดาษข่อยเชิงพาณิชย์ จึงหมายถึงกระดาษข่อยที่มีฐานทางการค้า ซึง่
การค้านั้นจะต้องอาศัยกลยุทธ์การบริหารการตลาดเข้ามาเป็นกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระดาษข่อยเชิงพาณิชย์
พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา (๒๕๔๔) ได้กล่าวถึงการบริหารการตลาด และระดับความต้องการ
(อุปสงค์) ไว้ว่าลักษณะหรือระดับของความต้องการจาแนกออกเป็น ๘ ประเภท คือ อุปสงค์ติดลบ
อุป สงค์เป็ น ศูน ย์ อุป สงค์แอบแฝง อุปสงค์ถ ดถอย อุปสงค์ไม่ส ม่าเสมอ อุปสงค์เต็มพิกัด อุปสงค์
ล้นเหลือ อุปสงค์ไม่พึงประสงค์ โดยแบ่งตลาดไว้ ๔ ประเภท คือ ตลาดผู้บริโภค ตลาดองค์กร ตลาด
ต่างประเทศ และ ตลาดรัฐบาล (พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา, ๒๕๔๔, หน้า ๓-๕)
ความต้องการกระดาษข่อยระดับต่างๆ
กระดาษข่อยเป็นผลิตภัณฑ์ย้อนยุคที่เริ่มมีผู้ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นต้นมาและเป็นที่รู้จักในฐานะกระดาษข่อยที่ใช้ทาสมุดพระปาฏิโมกข์ในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ความต้องการกระดาษ
(อุปสงค์) จึงสามารถแบ่งได้ ๓ ประเภท คือ
๑. อุปสงค์ติดลบ หมายถึงการไม่ชอบหรือไม่ยอมใช้ จึงต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุและหาทาง
ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ด้วยการปรับปรุงกระดาษข่อย การลดราคา หรือการส่งเสริมการตลาด
สาเหตุที่ทาให้ยังมีผู้ไม่ชอบใช้ ทั้งที่เป็นกลุ่มที่สามารถเลือกกระดาษข่อยเป็นส่วนหนึ่งใน
วัสดุที่ใช้ในงานสร้างสรรค์ได้ เช่น กลุ่มศิลปินศิลปะไทย กลุ่มผู้ที่ชื่นชอบสมุดข่อย จากการสารวจ
๕๓

ตลอดปี ๒๕๖๐ พบว่าผู้ที่ยังไม่ยอมใช้ให้ความเห็นว่า กระดาษข่อยมีราคาสูง และคิดว่ากระดาษสา
สามารถใช้ทดแทนได้ เช่นผู้ที่ทาหัวโขน
๒. อุปสงค์เป็นศูนย์ หมายถึง ผู้บริโภคไม่สนใจหรือยังไม่มีความต้องการจึงควรเน้นการชัก
จูงและกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของกระดาษด้วยการประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เพื่อสร้างความ
ต้องการ
กระดาษข่อยยั งเป็ น ผลิ ตภัณ ฑ์ กระดาษที่ มีผู้ ต้ องการใช้ อย่า งจากัด เนื่องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์ จึงทาให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่สนใจหรือยังไม่มีความต้องการ ซึ่งการส่งเสริมความรู้
และการประชาสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่กลายเป็นอุปสงค์เป็นศูนย์ในที่สุด
๓. อุปสงค์แอบแฝง หมายถึง สภาวะตลาดที่ความต้องการยังไม่ส ามารถตอบสนองใน
ปัจจุบัน จะต้องคาดคะเนศักยภาพตลาดเพื่อตอบสนองอุปสงค์แอบแฝงนี้
การคาดหวังให้กระดาษข่อยเป็นมากกว่ากระดาษข่อยที่ใช้ทาสมุด หรือเป็นกระดาษข่อยที่
มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่พิเศษกว่ากระดาษทั่วไป ความคาดหวังดังกล่าวหากได้รับการคิดค้นและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระดาษข่อยจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่ อาจไม่ใช่กลุ่มศิลปิน หรือผู้ที่ชื่นชอบกระดาษข่อย
แบบประเพณีเพิ่มขึ้นมาได้

ประเภทของตลาดกระดาษข่อย
๑. ตลาดผู้ใช้กระดาษข่อย
กลุ่มเป้าหมายนี้คือ บุคคลที่เลือกใช้กระดาษข่อยเพื่องานสร้างสรรค์ศิลปะไทยแขนงต่าง ๆ
ได้แก่ ช่างศิล ปะต่าง ๆ ช่างเขีย นภาพ ช่างทาหั ว โขน และช่างทาสมุด ตลอดจนนักอนุรักษ์ ที่ ใ ช้
กระดาษข่อยทาสมุดข่อยเพื่อคัดลอกงานเขียน และนากระดาษข่อยมาใช้ซ่อมแซมงานศิลปะ และ
เอกสารโบราณ
๒. ตลาดองค์กร
กลุ่ มเป้ าหมายนี้ คื อ องค์กรหรือตลาดธุร กิจที่ส่ งเสริ ม และชู ประเด็ นการทาธุร กิ จ แบบ
ย้อนยุค การนากระดาษข่อยมานาเสนอให้เกิดความน่าสนใจใหม่ และขยายเป็นสินค้าที่มีทางเลือก
มากยิ่งขึ้น ตลาดองค์กรนี้อาจเป็นผู้ใช้กระดาษข่อย หรือเป็นคนกลางที่เล็งเห็นโอกาสในทางการค้าจึง
เป็นกลุ่มผู้ซื้อรายสาคัญที่ควรสนับสนุนให้เกิดการซื้ออย่างต่อเนื่องและซื้อในปริมาณมาก
๓. ตลาดต่างประเทศ
กระดาษจากต่างประเทศมีการพัฒนาการทาและกระบวนการเชิงพาณิชย์เป็นอย่างดี มีการ
นาเข้าจากประเทศในเอเชียที่สาคัญ คือ ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกระดาษเยื่อไผ่ กระดาษ
สา กระดาษจากหม่อน ซึ่งเป็นกระดาษที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกระดาษข่อย แต่จากการสัมภาษณ์
นักอนุรักษ์พบว่า ความสามารถในการนากระดาษข่อยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนั้น สามารถเริ่มต้นได้
จากการนากระดาษข่อยเป็นกระดาษที่ใช้ในงานอนุรักษ์เพื่อซ่อมแซม ซึ่งในต่างประเทศมีกระดาษข่อย
อยู่เป็นจานวนมาก จึงเป็นการขยายฐานผู้ซื้อโดยเชื่อมโยงเรื่องการอนุรักษ์
๔. ตลาดรัฐบาล
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลควรผู้ซื้อที่สาคัญ เพราะรัฐบาล
มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมและภารกิจมากมายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งใน
๕๔

พันธกิจของสถานศึกษาของรัฐบาลด้วย หากรัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์กระดาษ
ข่อยจะเป็ น การช่ว ยให้ กระดาษข่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่ านโครงการ กิจกรรม ของหน่ว ยงาน
ราชการ ตลาดรัฐบาลจึงเป็นตลาดที่มีความสาคัญมาก แต่การเจาะตลาดรัฐบาลได้จะต้องเชื่อมโยงกับ
นโยบายซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่ส่งผลให้บางหน่วยงานอาจมีข้อจากัดต่อการสนับสนุนได้

กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนากระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนากระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์คือ การนา
กระดาษข่อยมาใช้เพื่องานสร้างสรรค์ นอกเหนือไปจากการใช้แบบประเพณีนิยมคือ การนากระดาษ
ข่อยมาใช้เพื่อทาสมุดไทย (สมุดข่อย) จาเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์ในการออกแบบและพัฒนากระดาษให้
มีคุณสมบัติที่เอื้อต่อการนาเสนอเพื่อการพาณิชย์ อรัญ วานิชกร (๒๕๕๙) กล่าวถึงความจาเป็นของ
การต่อยอดภูมิปัญญาท้อ งถิ่นที่จะต้องอาศัยแนวคิดต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืนในการส่งเสริ มและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยควรคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเป็นการพัฒนาให้เกิดผลเชิงพาณิชย์ ได้แก่ เปลี่ยน
วิธีใช้, พลิกมุมมอง, เพิ่มคุณสมบัติ, ลดคุณสมบัติ, แทนที่ด้วยสิ่งใหม่, ลาดับรูปแบบใหม่, พลิกกลับ,
ผสมผสาน (อรัญ วานิชกร, ๒๕๕๙, หน้า ๕๓-๕๔)
จากแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพบว่า สามารถนามาปรับใช้กับการพัฒนา
กระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์ โดยอาศัยการสารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการ
ของผู้ใช้กระดาษ จากผู้ผลิตและผู้จาหน่ายเพื่อใช้ในการบริหารการตลาดของกระดาษข่อยต่อไป
การบริหารการตลาดของกระดาษข่อย
การบริหารการตลาดของกระดาษข่อย เป็นกระบวนการบริหารด้านต่าง ๆที่ส่งเสริมให้
กระดาษข่อยเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ จาเป็นต้องอาศัยการวางแผน การปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์
โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นจุดเริ่มต้น ด้านการวางแผน ประกอบด้วยการเลือกตลาดเป้าหมายและ
การพัฒนาส่วนประสมการตลาด ด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้
เพื่อวัดผลและวิเคราะห์
การเลือกตลาดเป้าหมายผู้ซื้อกระดาษข่อย
ตลาดเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ซื้อ (ผู้บริโภค) หลักของกระดาษข่อย คือ ตลาดผู้ใช้กระดาษข่อย
เป็ น หลั ก ซึ่งตลาดผู้ ใช้คือผู้ที่มีทุนทางความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ผู้ ที่มีความชื่นชอบของเก่า หรือ
ซาบซึ้งในคุณค่าของกระดาษข่อยซึ่งเป็นกระดาษที่มีประวัติการทาที่ยาวนาน
ตลาดผู้ใช้กระดาษข่อยสามารถแบ่งเป็นตลาดที่เล็กลง ได้ดังนี้ (ภาพที่ ๕๑) ๑. ช่างเขียน
ภาพและสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ๒. ช่างทาสมุดไทย ๓. ช่างทาหัวโขน ๔. ศิลปิน
ศิลปะไทยร่วมสมัย และ ๕. นักอนุรักษ์ ซ่อมแซมสมุดข่อยโบราณ
ผู้ใช้กระดาษข่อยเพื่องานสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นงานสร้างสรรค์แบบประเพณี (ตามแนวทาง
อย่างโบราณ) และงานสร้างสรรค์แบบใหม่ ล้วนแต่เป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้มี
กาลั งซื้อเพราะสามารถทาให้ กระดาษข่อยมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานแล้ว อาทิ
สมุดข่อย ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ตลอดจนนักอนุรักษ์ที่สามารถนาเสนอลักษณะพิเศษในการ
ใช้กระดาษข่อยเพื่อซ่อมแซมซึ่งเดิมใช้กระดาษอื่นต่างชนิดกับโบราณวัตถุได้
๕๕

ช่างเขียนภาพ

ช่างทาสมุดไทย

ช่างทาหัวโขน

ศิลปิ นศิลปะไทย
ร่ วมสมัย

นักอนุรักษ์

ภาพที่ ๕๑ ตลาดเป้าหมายผู้ซื้อกระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
การพัฒนาส่วนประสมการตลาดกระดาษข่อย
กลุ่มผู้ซื้อกระดาษข่อย ส่วนมากคือกลุ่มผู้ใช้กระดาษโดยตรง และอาจจะมีผู้ซื้อที่นามา
จาหน่ายต่อหรือ กลุ่มผู้ที่เลือกกระดาษข่อยเพื่อทากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งหลังจาก
วิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว กาหนดให้กลุ่มเป้าหมายในที่นี้คือตลาดผู้ใช้กระดาษข่อยเป็น
หลัก ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการพัฒนาส่วนประสมการตลาดกระดาษข่อยเพื่อตลาดเป้าหมายนั้น
พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา (๒๕๔๔) อธิบายนิยามส่วนประกอบการตลาดไว้ว่า
ส่วนประสมการตลาดคือ ปัจจัยแปรผันทางการตลาดที่ผู้บริหารการตลาดเสนอให้แก่ตลาด
เป้าหมาย เพื่อบาบัดความต้องการพร้อมทั้งนาความพอใจสูงสุดมาสู่ตลาดเป้าหมาย ส่วน
ประสมการตลาดเป็นปัจจัยแปรผันทางการตลาดที่ผู้บริหารสามารถควบคุมได้ และเป็น
หน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารที่ จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปั จ จั ย แปรผั น เหล่ า นี้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงของตลาดเป้าหมายและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบ
เหนือคูแ่ ข่งขัน และสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย.
(พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา, ๒๕๔๔, หน้า ๑๐)
ส าหรั บ การพั ฒ นาส่ ว นประสมการตลาดกระดาษข่ อ ย พบว่ า ส่ ว นประสมการตลาด
ประกอบด้วย ๑. ผลิตภัณฑ์ ๒. ราคา ๓. ช่องทางการจัดจาหน่าย และ ๔. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์
(ภาพที่ ๕๒) ผลิตภัณฑ์กระดาษข่อยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการฟื้นฟู เป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษใน
เรื่องคุณภาพที่มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะแก่การใช้เป็นวัสดุในงานสร้างสรรค์งานศิลปะ อย่างไรก็
ตาม จากการสารวจพบว่า กระดาษข่อยมีราคาค่อนข้างสูง ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาคือ แรงงาน จานวน
ผู้ทาส่งผลให้ราคาขยับเพิ่มสูงขึ้น ในการวางแผนการตลาดจาเป็นต้องลดต้นทุนแรงงานและยังคง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ สมพงษ์ สงคลิ้ง ผู้ประกอบการทากระดาษข่อย ให้ความเห็นด้านการนา
กระดาษข่อยมพัฒนาสู่สินค้าเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากเป็นวัสดุสร้างสรรค์ศิลปะไทยแนวประเพณี ว่า
๕๖

จากประสบการณ์ในการผลิตกระดาษข่อยให้กับศูนย์ศิลปาชีพ เราใช้แรงงานประมาณ ๒๐
คน ถ้าทาในเชิงพาณิชย์อาจจะไม่คุ้มค่าแรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ได้ ปกตินักเรียน
ศิลปาชีพจะมีรายได้ประจาเดือนอยู่แล้ว การทางานกระดาษข่อยจึงไม่มีค่าแรง เราจะจัด
ตารางการผลิตกระดาษในจั งหวะที่ว่างจากการเรียน เช่น วันเสาร์ รายได้จากการขาย
ส่ งเข้ามูล นิ ธิและหั กไว้ส่ ว นหนึ่งเพื่อปันผลให้ กับนั กเรียน ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากถ้ า
ทาในเชิงพาณิชย์. (สมพงษ์ สงคลิ้ง, สัมภาษณ์ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑)

ผลิตภัณฑ์

การจัดจาหน่าย

ผู้บริโภค
ราคา

การส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์

ภาพที่ ๕๒ ส่วนประสมการตลาดกระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
อุปสรรคทางด้านต้นทุนการผลิตส่งผลต่อการจัดจาหน่ายและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้วย
การจัดจาหน่ายของทางศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาหน่ายโดยตรงกับแหล่ง
ผลิต และทางสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค (ภาพที่ ๕๓) ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อเพื่อสอบถามราคา
ขนาด และการจัดส่งได้โดยตรง ผู้ขายได้ราคาอย่างที่ต้องการ คือต้นทุนบวกกาไรแล้ว หากผู้ขายนาไป
ฝากขายตามร้านค้าต่าง ๆ อาจเป็นการเสียโอกาสทางการค้าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เว้นแต่
มีผู้ซื้อกระดาษข่อยไปเพื่อจาหน่ายต่อ ประโยชน์ของร้านค้าออนไลน์คือ ผู้ขายสามารถกาหนดราคา
ไม่ให้สูงจนเกินไป ผู้ซื้อสามารถคานวนราคาเปรียบเทียบขนาดต่าง ๆ ได้ เพราะการฝากขายยังร้านค้า
ต่าง ๆ อาจมีค่าดาเนินการ ค่าพื้นที่ซึ่งมีมูลค่าสูงประมาณร้อยละ ๒๕-๓๐ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขาย
กระดาษข่อยต้องปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ต้นทุนในการทากระดาษข่อยของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคานวน
จากต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนค่าแรง จากข้อมูลสัมภาษณ์พบว่า แรงงานสาหรับการทากระดาษข่อยมา
จากนักเรียนของศูนย์ศิลปาชีพฯ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาการฝึกฝีมือและได้รับเงินตอบ
แทนรายเดือน การทากระดาษจึงมีลักษณะของจิตอาสา และแบ่งปันผลประโยชน์เมื่อจาหน่ายได้
๕๗

สมพงษ์ สงคลิ้ง กล่าวถึงต้นทุนในการทากระดาษข่อย ที่ส่งผลต่อราคากระดาษข่อย โดย
ให้ความเห็นว่าราคากระดาษเป็นผลมาจากค่าแรงซึ่งการทากระดาษข่อยไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากนัก
แต่ต้องอาศัยแรงงานเป็นจานวนมากเพื่อให้ได้เยื่อข่อยที่ทุบจนละเอียดตามอย่างวิธีการของโบราณ
หากได้ลงมือทาด้วยตนเองจะตอบได้เลยว่า การทากระดาษข่อยนั้นไม่ยาก แต่มีเงื่อนไข
บางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต เช่น เวลา แรงงาน ในกรอบของเวลาแด้แก่การ
หมัก ต้องใช้เวลาถึง ๓-๔ วัน และแรงงานในการทุบและลอกเปลือก ถ้าทาในเชิงพาณิชย์
ต้องใช้ตนมากและผลที่ได้รับอาจจะไม่คุ้มค่าแต่ถ้าทาเพื่อฟื้นฟูหรือเชิงอนุรักษ์อันนี้ไม่ยาก
เกินไป. (สมพงษ์ สงคลิ้ง, สัมภาษณ์ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑)

ภาพที่ ๕๓ ร้านค้าออนไลน์ กระดาษข่อยและสมุดไทย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
อย่างไรก็ตามการจัดจาหน่ายด้วยการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่าย เป็น
แนวทางที่ดีที่ผู้ผลิตกระดาษข่อยควรปรับตัวเพื่อให้เกิดช่องทางที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด สร้างฐานผู้ซื้อใหม่ๆ
สมพงษ์ สงคลิ้ง กล่าวว่า “สมุดข่อยที่ขายดีคือ ขนาด ๔๐x๑๓ เซนติเมตร โดยกลุ่มลูกค้า
ที่เป็นพระภิกษุ กลุ่มคนเรียนศิลปะที่มีประสบการณ์ทางศิลปะสู ง ” (สมพงษ์ สงคลิ้ง , สัมภาษณ์
๑๒ มกราคม ๒๕๖๑) กลุ่ มลู กค้ าที่ซื้อสมุดข่อยจะนาไปใช้เพื่อคัดลอกคัมภีร์โ บราณ หรือตาราที่
ต้องการให้อยู่ในลั กษณะโบราณ ซึ่งไม่เพียงรูปลั กษณ์ของสมุดเท่านั้นที่กลุ่ มลู กค้าเหล่านี้ชื่ นชอบ
แต่ยังต้องการให้วัสดุที่ใช้ทามีความเป็นดั้งเดิมคือเป็นกระดาษข่อยเช่นเดียวกับที่เคยมีมาในอดีต จาก
การสารวจและสอบถามพบว่าราคากระดาษช่อยค่อนข้างสูงและเมื่อนามาทาสมุดข่อ ยยิ่งส่งผลให้สมุด
ข่อยต่อเล่มมีมูลค่าตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นบาท สมพงษ์ สงคลิ้งจาแนกกลุ่มลูกค้าไว้ ดังนี้
อันดับแรก น่าจะหากลุ่มที่สนใจกระดาษข่อย ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่ มคนที่ช อบอัก ษร
โบราณ กลุ่มคนที่ชอบเก็บคัมภีร์เก่า ๆ อันดับที่ ๒ กลุ่มของวัดหรือที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ จาก
ประสบการณ์ที่ทากระดาษข่อยมา ๓ ปี มีพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ให้ความสนใจจานวนมาก
ส่วนใหญ่นาไปคัดลอกตาราเก่า ๆ เนื่องจากตาราเก่ามีความเสียหาย ชารุดไปตามกาลเวลา
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษา เช่นกลุ่มนักศึกษาศิลปะไทยตามสถาบันต่าง ๆ
๕๘

กลุ่ มนี้ น่ าจะมีบ ทบาทในการอนุรักษ์ให้ คงอยู่สื บ ไป. (สมพงษ์ สงคลิ้ ง , สั มภาษณ์ ๑๕
เมษายน ๒๕๖๑)
ในด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ประโยชน์มากขึ้น ด้วยการนาคุณสมบัติของ
กระดาษข่อยซึ่งเป็นกระดาษที่ผลิตขึ้นมาอย่างจากัด มีแหล่งทากระดาษที่ไม่แพร่หลาย ทาให้กระดาษ
ข่อยเป็นสินค้าหายาก มีราคาสูง และเป็นที่ต้องการของกลุ่ มนักอนุรักษ์ ทั้งที่เป็นนักอนุรัก ษ์ส่ ว น
ราชการ และนักอนุรักษ์อิสระ หากการส่งเสริมกระดาษข่อยด้วยการเพิ่มศักยภาพในการใช้งานให้มี
ความหลากหลายมากขึ้นจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดซึ่งกระดาษข่อยเป็นผลิตภัณฑ์ในทาง
วัฒนธรรมการส่งเสริมจึงนาเอกลักษณ์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องชี้นาด้วย
จุฑามาส เรืองยศจันทนา นักอนุรักษ์อิสระให้ความเห็นเกี่ยวกับการนากระดาษข่อยมาใช้
ในงานอนุรักษ์ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้ใช้ที่จะทาให้กระดาษข่อยยังคงเป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หากแต่ต้องปรับตัวในด้านกระบวนการผลิต ที่จะต้องลดต้นทุน ด้านเวลาและแรงงาน
เพื่อให้กระดาษข่อยไม่มีราคาสูงเกินไป ว่า
ในไทยและต่างประเทศมีเอกสารโบราณที่ทาจากกระดาษข่อยจานวนมาก แต่ในปัจจุบัน
การอนุรักษ์ใช้กระดาษสาในการซ่อมชิ้นงาน เนื่องจากมีผู้ผลิตกระดาษข่อยเพื่อใช้ในงาน
อนุรักษ์จานวนไม่มากและมีราคาสูง ดังนั้น เราควรปรับกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมที่มี
ต้นทุนสูงทั้งในเรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในเชิงพาณิชย์ .
(จุฑามาส เรืองยศจันทนา, สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ด้านการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ซึ่งวารี แสงสุวอ ศิลปินภาพพิมพ์
และอาจารย์ประจาหลักสูตรทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ใช้กระดาษหลากหลายชนิดในงาน
สร้างสรรค์ สาหรับกระดาษข่อยที่วารี แสงสุวอใช้ในงานสร้างสรรค์เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้พบว่า
การพิมพ์ลงบนกระดาษข่อย ซึ่งมีลักษณะเป็นระนาบที่ตามปกติ เทคนิคนี้ก็ใช้พิม พ์บน
กระดาษลักษณะนี้อยู่แล้ว แต่ตัวกระดาษข่อยจะมีสีตัวกระดาษเองเฉพาะ ซึ่งถ้านับเป็นค่า
น้าหนักก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เป็นน้าหนักเทา การเลือกใช้สีหมึกพิมพ์ ควรจะต้องวางแผนใน
การพิมพ์ผลงานที่ส่งเสริมลักษณะพิเศษของวัสดุให้คงอยู่ . (วารี แสงสุวอ, สัมภาษณ์ ๒
สิงหาคม ๒๕๖๐)
จากการศึกษาเกี่ย วกับ การนากระดาษข่อยมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆตลอดจนการ
ส่งเสริมให้กระดาษข่อยมีความสาคัญด้วยกลวิธีต่าง ๆ จึง อาจกล่าวได้ว่า กระดาษข่อยที่มีแหล่งผลิต
ส าคั ญ อยู่ ที่ ศู น ย์ ศิ ล ปาชีพ เกาะเกิ ด จั ง หวั ด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา และการเผยแพร่อ งค์ ค วามรู้จาก
นายนิ ศิษย์ ฤทธิเวช ครู ช่างทากระดาษผู้ มี ประสบการณ์ การท ากระดาษ ๒๐ ปี ตลอดจนมี ก าร
จาหน่ายกระดาษข่อยให้แก่กลุ่มผู้ใช้กระดาษข่อยที่มีความนิยมกระดาษดั้งเดิมของไทย เมื่อพิจารณา
คุณค่าภูมิปัญญาการทากระดาษโดยอาศัยแนวคิดจากผู้ทากระดาษ ผู้ใช้กระดาษ และแหล่งเผยแพร่
ผลงานศิลปะ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจคือ
๑. การออกแบบและพัฒนากระดาษข่อยจะไม่เป็นไปเพื่อลดทอนคุณค่าดั้งเดิม
๒. กระดาษข่อยเป็นกระดาษที่แสดงคุณค่าและความงามให้แก่งานสร้างสรรค์ศิลปะไทย
ร่วมสมัย
๓. กระดาษข่อยควรมีมูลค่าที่สามารถจับต้องได้ ไม่สูงจนเกินไป
๕๙

สรุป
กลุ่มตัวอย่างกระดาษข่อยที่ใช้ในงานประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษข่อยที่พบใน
สมัย
กรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งกระดาษข่อยที่ทาขึ้นจากศูนย์
ศิลปา
ชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงลักษณะร่วมและลักษณะต่างของคุณภาพกระดาษด้วย
การสังเกต
กระดาษข่อยในแต่ละสมัยมีลักษณะร่วมกันคือมีความเหนียวแข็งแรงทนทาน มีผิวสัมผัสที่
ไม่เรียบเนียนเท่ากระดาษฝรั่ง สาหรับลักษณะที่มีความแตกต่างของกระดาษข่อยในสมัยกรุงศรีอยุธยา
และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์คือมีสีของกระดาษทีม่ ีลักษระขาวกว่ากระดาษข่อยในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยที่
จากวัตถุดิบในการทาและกรรมวิธีบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ได้แก่ขั้นตอน
การคัดเยื่อ (เสียดข่อย) และการหมักเยื่อ ซึ่งวิธีโบราณจะล้างเยื่อในน้าคลองที่มีน้าไหลผ่าน ปัจจุบันไม่
สามารถทาเช่นนั้นได้ จึงปรับให้แช่ในอ่างหรือโอ่งซึ่งเป็นน้าขังส่งผลต่อการทาความสะอาดเยื่อเช่นกัน
กระดาษข่อยสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกระดาษที่ทา
ขึ้นอย่างกว้างขวาง เป็นกระดาษที่ทาในท้องถิ่นและมีความสาคัญต่อการนาไปใช้หลากหลายด้าน ทั้งที่
ใช้ในพระศาสนา ใช้ในราชส านั ก และใช้เพื่อสื่ อสารคัดลอกตาราเป็นความรู้ในหมู่ชาวบ้าน เช่น
ตารายา ตารานวด เป็นต้น กระดาษข่อยที่หล่อขึ้นพิเศษให้มีลักษณะบางไม่สามารถใช้เขียนได้เพราะ
บางเกินไป จะนาไปใช้เพื่อทางานศิลปะ ได้แก่ กระดาษรองสาหรับตีทองคาเปลว กระดาษปิดหัวโขน
หัวหุ่นกระบอก หรือกระดาษข่อยที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทาเครื่องศิราภรณ์สาหรับการแสดงละคร
ด้วย เพราะคุณสมบัติที่มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน มีน้าหนักเบา จึงเหมาะกับการนามาสวมใส่เพื่อ
ใช้ในการแสดง กระดาษข่อยเมื่อ นามาปิดทับกันด้วยกาวแป้งเปียกมีลักษณะคล้ายเนื้อไม้สามารถ
นาไปทายางรักเพื่อปิดทองคาเปลวหรือตกแต่งด้วยกระจกเกรียบได้ด้วย
ลักษณะของกระดาษข่อยในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์มีความหลากหลายทั้งใน
เรื่องของเนื้อกระดาษ ขนาด และสีสัน พบว่ากระดาษข่อยที่ทาจากเยื่อ ข่อยสีเข้มจะได้กระดาษข่อย
สีน้าตาลอมเหลืองจะถูกนามาย้ อมด้วยเขม่าดินกลายเป็นสมุดไทยดาซึ่งทาผสมกับกาวแป้งเปีย ก
ส่งผลให้กระดาษมีความหนาขึ้น ข้อสังเกตถึงลักษณะกระดาษข่อยแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้ ๑. กระดาษ
ข่อยในสมุดไทยขาว มีเนื้อละเอียดขาวนวล เมื่อผ่านการใช้งานจะมีลั กษณะนุ่มลงคล้ายผ้าฝ้าย ๒.
กระดาษในสมุดไทยดา มีความแข็ง และหนาจากการเคลื อบผิว กระดาษ บางฉบับที่ เปื่อยช ารุ ดมี
ลักษณะเป็นฝุ่นผงคล้ายไม้ยุ่ย ๓. กระดาษที่ใช้ในงานศิลปะไทยอื่น ๆ อาจจะไม่ต้องคานึงถึงความหนา
ที่สม่าเสมอกันนักเช่นการนากระดาษข่อยมาใช้ทาเครื่องศิราภรณ์สาหรับการแสดงละคร
อย่ า งไรก็ ต าม กระดาษที่ มี อ ายุ ม ากอย่ า งเช่ น กระดาษตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาจนถึ ง
ต้น กรุ งรั ตนโกสิ น ทร์ จ ะมีลั ก ษณะที่ส มบู รณ์ ห รื อ คงสภาพกระดาษดั้ งเดิม ได้นั้น มี ปัจจัย ส าคั ญ อี ก
ประการหนึ่งนอกเหนือจากกระบวนการทากระดาษข่อยนั่นคือการเก็บรักษา
สมุดไทยที่มีประวัติการเก็บรักษาที่ดีเช่นเดิมเคยเป็นสมุดไทยของเชื้อพระวงศ์ พระเถระ
มักเป็นสมุดไทยที่ได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี เสื่อมสภาพหรือชารุดเพียงเล็กน้อย แตกต่างจาก
สมุดไทยของชาวบ้านที่อาจจะป้องกันการเสื่อมสภาพได้ยากกว่าการซ่อมแซมสมุดไทยที่ชารุดเสียหาย
เหล่านี้ มักใช้วิธีการปะ ต่อเติม เนื้อกระดาษให้เต็มสมบูรณ์ กระดาษที่เหมาะสมที่สุดในการซ่อมแซม
คือกระดาษข่อย บางครั้งใช้กระดาษสาทดแทน แต่ไม่ดีเท่าเนื้อกระดาษข่อยซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกัน
๖๐

ต่อมาเมื่อมีการฟื้นฟูกระบวนการการทากระดาษข่อยอย่างโบราณ เกิดเป็นกระดาษข่อย
จากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดจาหน่ายจนเป็นที่รู้จักในชื่อ “กระดาษข่อย
ศูนย์ศิลป์ฯเกาะเกิด ” ด้วยกระบวนการทาที่เข้าใจง่ายลดทอนขั้นตอนดั้งเดิมบางอย่างลง เพื่อให้ทา
กระดาษข่อยได้โดยไม่ต้องมีข้อจากัดด้านพื้นที่ ขั้นตอนที่ลดทอนลงนี้จะนาไปสู่การถ่ายทอดภูมิปัญญา
การทากระดาษข่อยให้แก่สาธารณะ สามารถทากระดาษข่อยด้วยเครื่องมือที่มีอย่างจากัดได้
ลักษณะกระดาษข่อยจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าเป็น
กระดาษข่อยที่ทาขึ้นเพื่อใช้สาหรับการทางานศิลปะ และการนาไปใช้ซ่อมแซมงานในแนวทางอนุรักษ์
วัตถุทางศิลปะที่ชารุด ทั้งที่เป็นการอนุรักษ์งานสมุดไทย กระดาษในหน่วยงานอนุรักษ์หนังสือ เป็นต้น
กระดาษมีลักษณะที่ค่อนข้างหนา มีความแข็งแรง แต่ไม่ขาวเท่ากระดาษโบราณ มีสีคล้ายสีของเปลือก
ไม้ เนื่องมาจากต้นข่อยที่ได้จากแหล่งที่หลากหลาย มีทั้งที่เป็นลาต้นแก่และลาต้นอ่อน มีเยื่อที่ให้สี
แตกต่างกัน เมื่อนามารวมกันเพื่อทากระดาษข่อยจึงได้กระดาษที่มีสีเข้มกว่าสมัยโบราณที่มีการคัด
แยกสีของเยื่อได้ดีกว่า
จากกลุ่มตัวอย่างกระดาษข่อยที่ใช้ศึกษาความสาคัญของกระดาษข่อยซึ่งสะท้อนภูมิปัญญา
ของคนไทยที่น าเยื่ อจากต้น ข่อยมาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เกิดเป็นกระดาษที่ทาขึ้นเพื่อการใช้งานใน
ลักษณะเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติของเยื่อกระดาษที่เหนียวและยึดต่อกันได้ดีแม้ไม่มีสารเคมีประสานใดๆ
ส่งผลให้สมุดหรืองานศิลปะที่ทาขึ้นจากกระดาษข่อยมีอายุยาวนาน และยังคงสภาพได้นานนับร้อยปี
การฟื้นฟูองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างสูง เพราะเป็นการ
ส่งเสริมให้เล็งเห็นถึงคุณค่าของวัสดุและคุณค่าของการคิดแก้ไขปัญหาของคนไทยในอดีต ซึ่งกระดาษ
ข่อยจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นาเสนอองค์ความรู้เหล่านี้หลักสูตรสอน
ให้กับเยาวชนจากชนบทและทากระดาษข่อยเพื่อจาหน่ายในปัจจุบัน การนาองค์ความรู้จากอดีต
ผสมผสานกับการถ่ายทอดความรู้ในปัจจุบันจะเกิดเป็นกระบวนการการอนุรักษ์การทากระดาษข่อย
ซึ่งการน าไปใช้เพื่ องานศิล ปะไทยเชิงพาณิชย์จะเป็นการส่ งเสริมให้กระดาษข่อยได้ทาหน้าที่ของ
กระดาษทางศิลปะซึ่งเป็นคุณค่าดั้งเดิมของศิลปะไทยแม้ว่าจะมีการนากระดาษชนิดอื่น ๆ ที่หาได้ง่าย
มาทดแทน แต่คุณสมบัติความแข็งแรง และคุณค่าของกระดาษข่อยที่เป็นวัสดุดั้งเดิมของศิลปะไทยนั้น
ไม่มีกระดาษเหลือใช้อื่นใดมาทดแทนได้
ด้านการตลาดกระดาษข่อย พบว่ากลุ่มผู้ใช้กระดาษข่อยที่เป็นเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่ม
ศิลปิน พระสงฆ์ นักอนุรักษ์และผู้ที่ชื่นชอบสมุดไทยและสามารถขยายฐานกลุ่มเป้าหมายไปยังตลาด
อื่นๆ ได้แก่ ตลาดองค์กร (ภาคเอกชน) ตลาดรัฐบาลจาเป็นต้องได้รับการประชาสัมพันธ์และนาเสนอ
คุณค่าของภูมิปัญญาที่ใช้เป็นเครื่องชี้นาให้เกิดความนิยมและสนับสนุนให้กระดาษข่อยสามารถเป็น
กระดาษที่ใช้ในงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้ ต้นทุนการผลิตกระดาษข่อย เป็นอุปสรรคสาคัญในการ
พยายามลดต้นทุนกระดาษเพื่อลดราคาลงเนื่องจากต้นทุนแรงงาน ซึ่งการลดต้นทุนนี้สามารถปรับ
แนวทางการค้ากระดาษในรูปแบบอื่นๆ เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยให้ผู้ซื้อ
(ผู้ใช้กระดาษ) เป็นผู้ลงมือปฏิบัติการทากระดาษข่อยเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ได้
อีกทางหนึ่ง และต้นทุนแรงงานลดลง หากคานึงถึงคุณค่าในด้านภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยซึ่งเป็น
กระดาษดั้งเดิมของไทยแล้ ว การส่ งเสริมให้ เกิดการสร้างสรรค์ผ ลงานศิล ปะจากกระดาษข่ อ ยที่
หลากหลาย นับได้ว่าเป็นการสนับสนุนให้กระดาษข่อยมีบทบาทสาคัญต่องานศิลปะไทยในที่สุด
๖๑

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยของไทยเป็นศาสตร์แห่งความรู้ที่น่าศึกษาและลงมือปฏิบัติ
อย่างยิ่ง ด้วยเป็นพื้นความรู้ทางการเกษตร การฝึกการสังเกตเยื่อไม้ ต้องอาศัยความพิถีพิถันในการ
เรียนรู้ จดบันทึก และถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคคลอื่น ๆ
กิจการการทากระดาษข่อยเคยรุ่งเรืองอย่างมากเพราะใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย จนต่อมา
เกิดการแข่งขันเกี่ยวกับกิจการกระดาษ ซึ่งมีกระดาษจากต่างประเทศเข้ามาและมีคุณภาพที่ดีกว่าใน
เรื่องของความเรียบและความหนาที่สม่าเสมอกว่า จึงทาให้กิจการทากระดาษข่อยเริ่มลดจานวนลง
ประกอบกับเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทากระดาษตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ (เลิกทาส) ส่งผลต่อ
กิจการทากระดาษด้วยเช่นกัน กิจการการทากระดาษข่อยที่ยังคงสืบทอดกิจการต่อมาได้แก่บ้านช่างที่
ให้สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้สืบทอดความรู้และประกอบเป็นอาชีพ
การวิจัยกระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์
มีวัตถุประสงค์ในการที่จะศึกษาประวัติการใช้กระดาษข่อยในประเทศไทย ความสาคัญในการที่จะ
อนุรักษ์การทากระดาษข่อย การสืบสานกระบวนการทากระดาษข่อยเพื่อนาเสนอให้ผู้ที่สนใจ และให้
คนในท้องถิ่นสามารถริเริ่มการทากระดาษข่อยด้วยตนเอง อันจะนาไปสู่การผลิตผลงานในเชิงพาณิชย์
ต่อไปได้ จากการศึกษาข้อมูลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยได้ดังนี้

การวิเคราะห์คุณค่าของกระดาษข่อยในมิติประวัติศาสตร์
กระดาษข่อยเป็นกระดาษดั้งเดิมของไทย ทาขึ้นจากเปลือกด้านในของกิ่งข่อย หรือต้นข่อย
ที่ไม่แก่จั ด กรรมวิธีการท ากระดาษข่ อ ยเป็น เช่น เดียวกั บ การท ากระดาษจากเยื่ อของธรรมชาติ
อย่างเช่น หม่อน สา ไผ่ หรือแม้แต่ต้นข้าว คุณสมบัติที่พิเศษของกระดาษข่อยคือ มีเส้นใยหรือเยื่อที่
เหนี ย วและยาว ทาให้ ในเวลาหล่ อ กระดาษเยื่ อ จะทาการประสานกั นเป็น แผ่ นโดยไม่ ต้ องอาศั ย
สารเคมีใด ๆ
เอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีการทากระดาษ พบว่ามี หนึ่งฉบับใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาและอีก สามฉบับในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันการเผยแพร่กระบวนการทา
กระดาษมีมากขึ้นโดยได้รับองค์ความรู้จากการจดบันทึกและการถ่ายทอดโดยช่างผู้สืบทอดกิจการทา
กระดาษจากบรรพบุรุษ ดังนี้
ลาลูแบร์ (๒๕๕๗) ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม เป็นเอกสารภาษาฝรั่งเศส
บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ในประเทศไทยไว้ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยา ข้อความ
ที่ ก ล่ า วถึ ง กระดาษข่ อ ยเป็ น เพี ย งการท าความรู้ จั ก กระดาษของไทยที่ ส ามารถน าไปใช้ ง านได้
หลากหลาย แต่มีคุณภาพไม่ดีเมื่อเทียบกับกระดาษฝรั่ง แต่กระดาษข่อยมีความคงทน ทั้งที่ทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการกัดแทะจากแมลงหรือปลวกทาให้ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
เอกสารนี้ชี้ชวนให้ เห็นว่า กระดาษข่อยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นสินค้าที่สาคัญ และในเวลานั้น มี
กิจการการทากระดาษที่เจริญรุ่งเรือง ดังจะพบสมุดไทยจานวนมากที่เขียนขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ยังคงมีสภาพมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะมีการชารุดไปบ้างก็ตาม
๖๒

กระบวนการทากระดาษสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ปรากฏในหลักฐานภาคเอกสารมาจาแนกข้อมูล
(ตารางที่ ๒) พบว่าไม่เพียงการทากาวแป้งเปียกเพื่อเสริมความหนาและความแข็งแรงของกระดาษ
แล้วยังมีแนวทางในการป้องกันกระดาษเสื่อมสภาพจากแมลงและความชื้นด้วยการเคลือบยางรั ก
บริเวณปกและสันสมุด
ตารางที่ ๒
กระบวนการทากระดาษสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ปรากฏในหลักฐานภาคเอกสาร
เอกสาร
จดหมายเหตุ
ลาลูแบร์ ฯ

การเตรียม
เยื่อข่อย
- นาเปลือกกะพี้
ต้นข่อย มาย่อย
ละเอียดเหมือน
เศษผ้าขี้ริ้ว

ขั้นตอนการทา คุณภาพกระดาษ
-

การนากระดาษ
ไปใช้
- หนาไม่สม่าเสมอ - สมุดไทยขาว
- ไม่ขาว
- สมุดไทยดา
- ทายางรักป้องกัน
แมลง

วารสารวชิรญาณวิเศษ ๒ ฉบับ คือ วชิรญาณวิเศษ เล่มที่ ๖ แผ่น ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙
มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ และวชิรญาณวิเศษ เล่มที่ ๖ แผ่น ๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม
รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ กล่าวถึงคุณค่าของกระดาษข่อยที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่คิดประดิษฐ์
ขึ้นใช้ในประเทศ และยังนาเสนอกระบวนการทากระดาษข่อยอย่างละเอียด ในแต่ละขั้นตอนของการ
ทากระดาษข่อยนั้น ผู้เขียนได้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การทากระดาษไว้ด้วย กล่าวคือผู้ที่
จะทากระดาษควรอาศั ย อยู่ ริ มน้ า อาจเป็นล าคลองหรือมีบ่ อน้าที่ส ามารถลงไปหล่ อ กระดาษได้
กระดาษข่อยต้องการแม่น้าที่มีน้าไหลผ่ าน ตั้งแต่ขั้นตอนการลอกเยื่อ เพื่อให้น้าชะล้างเยื่อให้สะอาด
และได้เส้นใยที่มีความขาว ความแตกต่างของกระดาษข่อยในอดีตกับปัจจุบัน ส่วนหนึ่งมาจากน้าที่ใช้
ในการทากระดาษข่อย เดิมใช้น้าคลอง (น้าท่า) ซึ่งมีปริมาณมาก มีความสะอาด แต่ปัจจุบันการทา
กระดาษใช้การหมักเยื่อและหล่อกระดาษในถังที่มีน้าพอสมควรซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของกระดาษด้วย
กรรมวิธีการทากระดาษที่ปรากฏในวารสารวชิรญาณวิเศษเป็นเอกสารที่สาคัญอย่างมาก
โดยผู้วิจัยตั้งข้อสันนิษฐานว่าเดิมทีองค์ความรู้ต่าง ๆ ทางการช่างของไทย มักจะไม่ได้บันทึกขั้นตอน
การทาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะยังมีผู้สืบสานเทคนิค หรือวิธีการอยู่อย่างต่อเนื่อง การช่างหลาย
หลายประเภทจึงไม่มีตาราที่ว่าด้วยการช่างโบราณอย่างชัดแจ้ง หากแต่เป็นส่วนประกอบบรรยาย
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น สาหรับการนาเสนอกระบวนการทากระดาษข่อยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วชิรญาณวิเศษ (สมัยรัชกาลที่ ๕) นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาการทา
กระดาษข่อยนี้ให้แพร่หลายมากกว่าเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญหายไป
เอกสารสาคัญอีกฉบับที่ผู้วิจัยนามาใช้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์กระดาษข่อยของไทยคือ
ปาฐกถาเรื่ องการทากระดาษข่อยของพระยากสิ การบัญชา ผู้ เขียนบอกเล่ าประสบการณ์การทา
กระดาษของตนตั้งแต่เมื่อครั้งอายุยังน้อย เอกสารฉบับนี้แม้ว่าจะเผยแพร่ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ แต่ผู้เขียน
ได้ย้ อนเวลากลั บ ไปถึงราว ๓๐ ปี ก่อนหน้านั้น เรียบเรียงถึงแหล่ งที่มาของต้นข่อยที่ใช้ในการทา
๖๓

กระดาษ การคัดสรรส่ วนที่พอเหมาะในการลอกเยื่อ ผู้เขียนสามารถอธิบายได้ชัดเจน จึงสันนิษฐาน
ได้ว่า ต้นข่อยวัตถุดิบในการทากระดาษข่อยนั้นมีเป็นจานวนมาก ช่างทากระดาษข่อยสามารถคัดแยก
เยื่อข่อยที่มีความขาวกว่าได้เป็นจานวนมาก กระดาษที่ได้จึงมีสีที่สว่างกว่าในปัจจุบัน (ปัจจุบันใช้เยื่อที่
มีอยู่อย่างจากัดในการทากระดาษซึ่งมีสีเข้ม) และเอกสารนี้ได้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดทาหนังสือ
การทาสมุดไทยและการเตรียมใบลานของกรมศิลปากร ซึ่งเรียบเรียงขั้นตอนให้มีความกระชับ ได้
ใจความพร้อมภาพประกอบให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
กระบวนการทากระดาษสมัยกรุงธนบุรี -กรุงรัตนโกสินทร์ที่ปรากฏในหลักฐานภาคเอกสาร
แสดงลักษณะร่วมและลักษณะต่างไว้ (ตารางที่ ๓) สะท้อนการทาความเข้าใจกระบวนการทากระดาษ
จากผู้สังเกต ผู้ลงมือปฏิบัติ ผู้จดบันทึก ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ไม่เพียงเกิดจากความเข้าใจเท่านั้น
ยังสะท้อนการปรับตัวทางสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ได้กระดาษข่อยที่มีคุณภาพที่ดี
และมีคุณค่าทางภูมิปัญญา
ตารางที่ ๓
กระบวนการทากระดาษสมัยกรุงธนบุรี-กรุงรัตนโกสินทร์ที่ปรากฏในหลักฐานภาคเอกสาร
เอกสาร

การเตรียม
เยื่อข่อย

วชิรญาณวิเศษ
เล่มที่ ๖ แผ่น ๒๐
วันพฤหัสบดีที่
๑๙ มีนาคม
รัตนโกสินทร์ศก
๑๐๙

- ตัดกิ่งข่อย หรือ
ต้นข่อยที่เล็กๆ
มาปอกเอาเปลือก
ชั้นในมาใช้
- นาไปผึ่งแดดจน
แห้ง แช่เยื่อข่อย
ในตุ่มใหญ่ๆ
ใส่น้าด่างที่กลั่น
แล้วพอท่วม
- แช่จนเปื่อยยุ่ย

วชิรญาณวิเศษ
เล่มที่ ๖ แผ่น ๒๑
วันพฤหัสบดีที่
๒๖ มีนาคม
รัตนโกสินทร์
ศก ๑๐๙

ขั้นตอนการทา

คุณภาพ
กระดาษ

การนากระดาษ
ไปใช้

- ต้มเคี่ยวเยื่อข่อยไป - ผิวกระดาษ - สมุดไทยขาว
กว่าจะเปื่อย
ไม่สม่าเสมอ - สมุดไทยดา
-ใส่ตะกร้าล้างน้า ฟอก
ให้ขาวจนหมดสีด่าง
แล้วจึงใส่ครกตาไปจน
ละเอียด
- หยิบเอามาใส่น้าท่า
กวนดู เตรียมหล่อ
กระดาษ
- ทาพิมพ์หล่อกระดาษ
ด้วยไม้ราง ใช้ผ้าขาว
เนื้อบางขึงให้ตึง
- วางพิมพ์ลงในสระ ให้
น้าปริ่มเสมอกัน
- นาเยื่อข่อยที่ละเอียด
ใส่ลงในถังหรือครุ เทลง
พิมพ์กวนและเกลี่ยให้
๖๔

- ผิวกระดาษ - สมุดไทยขาว
ไม่สม่าเสมอ - สมุดไทยดา
กัน
- กระดาษเพลา
สันนิษฐานว่า
ในขั้นตอนการ
หล่อกระดาษ
ในน้าคลอง
อาจวาง

เอกสาร

ปาฐกถา เรื่องการ
ทากระดาษข่อย
ของพระยากสิการ
บัญชา

การเตรียม
เยื่อข่อย

- นาต้นข่อยมารม
ไฟ ลอกเปลือก
ตากแดด แล้ว
นาไปแช่น้า ๓ วัน
๓ คืน
- ฉีกให้เป็นฝอย
เล็กยาว ๑ เมตร
แยกสีเยื่อข่อย
- นาปูนขาวผสม
น้ามาเคล้า ทิ้งไว้
๒ คืน

หนังสือการทา
- ตัดกิ่งข่อยไม่แก่
สมุดไทยและการ ลอกเปลือกทันที
เตรียมใบลาน
หรือนาไปลนไฟ
หากข่อยแห้งแล้ว
จึงลอกตากแดด
- แช่เปลือกข่อยที่
น้าไหล ๓-๔ วัน
- ฉีกให้เป็นฝอย
แยกสีเยื่อข่อย

ขั้นตอนการทา

คุณภาพ
กระดาษ

การนากระดาษ
ไปใช้

กระจายเสมอกันทั่วผืน
ไม่ให้น้ากระเทือน แล้ว
จึงยกขึ้นตาก
– ใช้ยอดกล้วยหรือลา
ต้นบอน มาคลึงรีดเพื่อ
จะให้เนื้อกระดาษเรียบ
แล้วยกไปผึ่งแดดไว้จน
แผ่นผ้านั้นแห้ง
- ต้มข่อย ๒๔ ชั่วโมง
แล้วแช่ปูนขาวเพื่อเป็น
ด่างกัดข่อย
-ทุบข่อยด้วยค้อนไม้
๓ ตะหลบ แล้วจึงปั้น
เป็นก้อนกลม
- ทาพิมพ์หล่อ(พะแนง)
ใช้ไม้สักบุด้วยผ้ามุ้ง
ย้อมยางมะพลับจนแข็ง
- นาพะแนงลงบ่อน้านิ่ง
ตีข่อยในครุเทลง
พะแนงยกขึ้น ๙๐องศา
- ใช้ไม้ซางเป็นไม้คลึง

พะแนงหรือ
จังหวะไม่
เสมอกัน

- กระดาษ
เพลาทาง่าย
กว่ากระดาษ
ข่อยใช้ทาสมุด
-สามารถทาได้
คุณภาพดีขึ้น
หากรัฐบาลให้
การสนับสนุน
เครื่องจักร

- สมุดไทยขาว
- สมุดไทยดา
- กระดาษเพลา
- กระดาษรอง
ดอกไม้เทียน
- กระดาษทา
หมันยาเรือ

- ต้มข่อย ๒๔ ชั่วโมง
แล้วแช่ปูนขาวเพื่อเป็น
ด่างกัดข่อย
-ทุบข่อยด้วยค้อนไม้
๓ ตะหลบ แล้วจึงปั้น
เป็นก้อนกลม
- ทาพิมพ์หล่อ(พะแนง)
ใช้ไม้สักบุด้วยผ้ามุ้ง
ย้อมยางมะพลับจนแข็ง

- ความหนา
ขึ้นอยู่กับการ
ปั้นเยือ่ ก่อน
นามาหล่อเป็น
แผ่น กะขนาด
พอดีกระดาษ
จะหนาเท่ากัน

- สมุดไทยขาว
- สมุดไทยดา
- กระดาษเพลา
- กระดาษรอง
ดอกไม้เทียน
- กระดาษดาม
ของช่างตีทองคา

๖๕

เอกสาร

การเตรียม
เยื่อข่อย

ขั้นตอนการทา

คุณภาพ
กระดาษ

การนากระดาษ
ไปใช้

- นาปูนขาวผสม - นาพะแนงลงบ่อน้านิ่ง
น้ามาเคล้า ทิ้งไว้ ตีข่อยในครุเทลง
๒ คืน
พะแนงยกขึ้น ๘๐องศา
- ใช้ไม้ซางเป็นไม้คลึง
จากเอกสารต่าง ๆ ทาให้ตระหนักได้ว่าการเผยแพร่องค์ความรู้ในลักษณะของการตีพิมพ์
เผยแพร่เริ่มมีขึ้นภายหลังที่กระบวนการพิมพ์หนังสือเกิดขึ้นแล้ว แต่เดิมการถ่ายทอดความรู้มักใช้วิธี
มุขปาฐะ คือสอนด้วยวิธีการบอกกล่าวและลงมือปฏิบัติ ซึ่งการเผยแพร่ความรู้ด้วยการตีพิมพ์เอกสาร
เริ่มต้นขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และยังคงมีเอกสารลักษณะเดียวกันเผยแพร่มาจนถึงปัจจุบันด้วย
จากเอกสารและหลักฐานสมุดไทยสะท้อนประวัติศาสตร์การทากระดาษข่อยของไทย ซึ่งคง
จะริเริ่มขึ้นมานานแล้วก่อนที่จะมีผู้จดบันทึกถึงเรื่องราวของกระดาษข่อยซึ่งทาขึ้นจากพืชในท้องถิ่น
ความนิยมในกระดาษข่อยเกิดขึ้นไปพร้อมกับการขยายความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งความเชื่อ ศาสนา
ประเพณีรวมถึงการปกครองด้วย กระดาษข่อยมีส่วนร่วมในกิจการต่าง ๆ ของประเทศรวมถึงคุณค่า
ทางจิตใจด้วย
กระบวนการทากระดาษข่อยของไทยจากเอกสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕
จนถึงรัชกาลที่ ๙ ทาให้ทราบถึงกรรมวิธีที่มีการสืบทอดองค์ความรู้อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดก
ทางวัฒ นธรรมของไทย โดยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ วัตถุดิบ
อุปกรณ์ แรงงาน และสภาพแวดล้อม ซึ่งหลักฐานเหล่านี้เมื่อนาไปลงมือปฏิบัติการทากระดาษอาจจะ
ต้องมีการปรับ เปลี่ ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับช่างที่มีประสบการณ์น้อยและต้องการค้ น พบ
เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
ประโยชน์ของข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นผลดีต่อการนาเสนอกลยุทธ์การตลาดที่สามารถ
นาข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่สะท้อนรากของวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนให้
กระดาษข่อยเป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายใหม่ แม้ว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่างไม่สามารถทาได้
ในปัจจุบัน
การส่ ง เสริ ม การตลาดโดยใช้ ต้ น ทุ น ทางภู มิ ปั ญ ญาเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นนี้ ต้ อ งอาศั ย การ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและการสนับสนุนจากตลาดองค์กรที่เล็งเห็นโอกาสของ
กระดาษข่อยที่สามารถขยายฐานกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มผู้ใช้เดิม เช่น กลุ่มพระสงฆ์ที่นากระดาษข่อย
มาคัดลอกพระคัมภีร์ นั กอนุ รั กษ์ที่ต้องการใช้กระดาษข่อยเพื่อซ่อมแซมสมุดข่อยโบราณที่ช ารุด
มาสู่กลุ่มศิลปินร่วมสมัยที่ใช้กระดาษข่อยซึ่งมีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ ที่ผ่านมากระดาษข่อยเป็น
กระดาษที่ได้รับความสนใจในฐานะเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าและพัฒนาการของชาติผ่านกระดาษข่อย
ซึ่งเป็นกระดาษในยุคแรกเริ่มของไทยด้วย

๖๖

การวิเคราะห์การต่อยอดการใช้กระดาษข่อยด้านต่าง ๆ
กระดาษข่อยเป็นกระดาษที่แสดงภูมิปัญญาของช่างไทยในการที่จะคิดสร้างสิ่งที่เป็น
องค์ ค วามรู้ ทั้ ง ที่ ไ ว้ ใ ช้ ส าหรั บ การเขี ย น การวาด และการปั้ น ข้ อ จ ากั ด ของกระดาษข่ อ ยได้ ดั ง นี้
(ตารางที่ ๔) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์งานศิลปะแทบทั้งสิ้น
ตารางที่ ๔
ตารางแสดงคุณสมบัติของกระดาษข่อย
ข้อจากัด

ลักษณะเด่น
๑. เส้นใยมีลักษณะยาวและเหนียวสามารถยึด
เกาะได้ดี
๒. มีความคงทนอายุใช้งานนาน

๑. ใช้แรงงานคนในการผลิตค่อนข้างมาก
๒. ยังขาดการประชาสั มพันธ์ให้ เข้าถึงคุณค่า
ของกระดาษข่อย
๓. ราคาต่ อ หน่ ว ยค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ เที ย บกั บ
กระดาษในท้องตลาด

๓. เป็ น กระดาษที่ ล ดมลภาวะของเสี ย จาก
กรรมวิธีการทา
๔. เส้นใยสามารถนากลับมาใช้หลอมเป็น
กระดาษใหม่ได้โดยไม่เสียคุณภาพ

กระดาษข่อยเป็ น กระดาษที่ใช้ในงานศิลปะไทยหลายประเภท ตลอดจนอยู่ในขั้นตอน
การน ากระดาษข่ อ ยซึ่ ง เป็ น กระดาษที่ ไ ม่ ผ่ า นเครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมในการผลิ ต แต่ ล ะขั้ น ตอน
ยังเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาของไทยไม่ให้สูญหายไป แม้ว่าการทากระดาษข่อย
จะมีผู้ น าไปใช้ไม่มากนั ก ส่ ว นมากเป็นจิตรกร ประติมากร หรืองานประดิษฐ์ จากกระดาษต่าง ๆ
แต่การนาภูมิปัญญาที่ครั้งหนึ่งเคยสาคัญต่อการพัฒ นาประเทศกลั บมาเรียนรู้อีกครั้ง จึงเป็นเรื่อง
สาคัญเป็นการสืบต่อจากกระดาษข่อยสมัยอยุธยา ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบัน
การส่ งเสริ ม ให้ ท้ อ งถิ่น นาภู มิ ปัญ ญาการท ากระดาษข่ อยมาใช้ เ พื่ องานพาณิช ย์โ ดยน า
กระดาษข่อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไปนาเสนอแก่ศิลปิน และผู้สร้างสรรค์งานศิลปะประเภทต่าง ๆ
เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะและก าหนดแนวทางปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ก ระดาษข่ อ ยสามารถเป็ น กระดาษที่
แพร่หลายในวงการศิ ลปะได้ งานสร้างสรรค์จากกระดาษข่อยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ ผลงาน
สร้างสรรค์ ๒ มิติ และงานสร้างสรรค์ ๓ มิติ
ผลงานสร้ างสรรค์ จ ากกระดาษข่ อยควรเป็น การน าเสนอผลิ ตภั ณฑ์ ก ระดาษที่ มี ค วาม
แตกต่างจากหน้าที่การใช้งานแบบเดิม ๆ ซึ่งการนากระดาษข่อยไปใช้นั้นควรยังคงรักษาสภาพของ
กระดาษข่อยให้คงเดิมมากที่สุด เพราะเส้นใย สีสัน และเนื้อกระดาษคือเอกลักษณ์ที่ทาให้มีความ
แตกต่างจากกระดาษทั่ว ไป ดั งนั้ น ในการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะหรืองานประดิษฐ์จึงควร
คานึงถึงประเด็นนี้ด้วย

๖๗

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพกระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์
การนากระดาษข่อยมาใช้เพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์ ทั้งที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ ๒ มิติ
เช่นภาพวาดเขียนสี ภาพพิมพ์แกะไม้ และผลงานสร้างสรรค์ ๓ มิติ อย่างเช่นประติมากรรมกระดาษ
ข่อย หัวโขนจากกระดาษข่อย เป็นต้น นอกจากงานสร้างสรรค์เหล่านี้แล้ว กระดาษข่อยยังสามารถ
นาไปใช้เพื่อการสร้างสรรค์ของที่ระลึก หรืองานประดิษฐ์ งานฝีมืออื่น ๆ ตามคุณลักษณะของกระดาษ
ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมโบราณของไทย
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพกระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์คือ การศึกษา
ข้อดีและข้อควรปรับปรุงจากการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ กาหนดเป็นแนวทางการ
ปรับปรุง และกาหนดกลยุ ทธ์ในการออกแบบกระดาษข่อยเพื่อผลงานศิลปะไทยเชิงพาณิช ย์ และ
สร้างสรรค์ตัวอย่างผลงานศิลปะไทยเพื่อนาเสนอให้เห็นถึงโอกาสของการนากระดาษข่อยมาจาหน่าย
เพื่องานสร้างสรรค์ศิลปะไทยได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์คุณภาพกระดาษข่อยในงานศิลปะ สามารถ
กาหนดแนวทางการปรับปรุงได้ดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕
คุณภาพกระดาษข่อยในงานศิลปะ และแนวทางการปรับปรุง
เทคนิค
ข้อดี
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณภาพกระดาษ
งานสร้างสรรค์
-กระดาษข่อยมี
-สีของกระดาษข่อยไม่ ข าว
๒ มิติ
คุณภาพดีเนื้อแน่น อย่างกระดาษที่ใช้ในงาน
มีความยืดหยุ่นตัวสูง ภาพพิมพ์ทั่วไป
สามารถทนต่ อ แรง
เสี ย ดทานเช่ น การ -เนื้ อ กระดาษไม่ เ ท่ า กั น
น าไปใช้ ใ นเทคนิ ค ตลอดทั้งแผ่น
ภาพพิมพ์ได้
-การเคลื อบกาวแป้ ง เปี ย ก
อาจไม่ ทั่ ว ถึ ง จึ ง ท าให้ มี
ลักษณะซึมน้าบ้าง
สีพื้นของกระดาษข่อยที่มี
ลั ก ษ ณ ะ ค่ อ น ข้ า ง เ ข้ ม
มากกว่ากระดาษขาวที่ใช้
สาหรับการวาด

๖๘

แนวทางการปรับปรุง
-การท ากระดาษควรเน้ น
ขั้นตอนการเสียดข่อยให้
ได้เยื่อข่อยที่มีความขาว
เป็นจานวนมากที่สุดและ
ผู้ทากระดาษข่อยจะต้อง
ไม่ น าเยื่ อ ที่ มี สี เ ข้ ม มา
ปะปน เพื่ อ จั ด คุ ณ ภาพ
และราคาของกระดาษให้
เหมาะสมแก่ผู้ใช้ได้
- ก า ร เ ต รี ย ม ก ร ะ ด า ษ
ส าหรั บ ใช้ ใ นงานว าด
เขี ย น งานจิ ต รกรรมที่
ต้ อ งการพื้ น ผิ ว ที่ มี ค วาม
เรี ย บ กั น น้ าซึ ม หรื อ ดู ด
ซับเนื้อสี มากเกินไปด้วย
การเคลือบกาวแป้ง หรือ
ก า ว เ ม็ ด ม ะ ข า ม ผ ส ม
ดินสอพองอย่างเช่น การ

เทคนิค

งานสร้างสรรค์
๓ มิติ

ข้อดี

ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณภาพกระดาษ

แนวทางการปรับปรุง

ท า ร อ ง พื้ น ใ น ง า น
จิตรกรรมไทยโบราณ
-เนื้ อ กระดาษข่ อ ยไม่ -การหล่ อ กระดาษเพื่ อ ใช้ กระดาษควรมี ลั ก ษณะ
จ าเป็ น ต้ อ งเท่ า กั น สาหรับปิดหัวโขนต้องหล่อ บางด้ ว ยการทุ บ เยื่ อ จน
ตลอดแผ่น
ให้บางเพื่อสามารถปิดหัว เปื่ อ ยยุ่ ย เป็ น พิ เ ศษก่ อ น
ได้ประณีต
น าไปหล่ อ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ก ร ะ ด า ษ ส า ห รั บ ง า น
ประติมากรรมได้

กระบวนการการสื บ ทอดการท ากระดาษข่ อ ยเพื่ อ งานศิ ล ปะไทยด้ ว ยการศึ ก ษาจาก
แหล่งความรู้ทั้งจากเอกสารต่าง ๆ และแหล่งทากระดาษข่อย การฝึกปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ให้กับ
สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนสอนด้านศิลปะไทยและนากระดาษข่อยไปใช้งานตามคุณลักษณะของ
กระดาษที่ทาสาเร็จ ตลอดจนการการนาไปสู่การพัฒนาการทากระดาษข่อยเพื่อคุณภาพที่เหมาะสม
กับการใช้งานและเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นส่งผลให้กระดาษข่อยเป็นกระดาษที่สามารถกลายเป็น
กระดาษที่ใช้ในวงการศิลปะและนามาใช้เพื่องานประดิษฐ์ได้
การนากระดาษข่อยไปใช้เพื่องานศิลปะไทย ซึ่งกระดาษข่อยมาใช้ในงานศิลปะสามารถใช้
ทั้งกระดาษข่อยที่มีความหนาเพื่องานวาดเขียน งานภาพพิมพ์ และนากระดาษข่อยแบบบางมาใช้เพื่อ
งานประติมากรรม (paper mache) เนื่องจากกระดาษที่มีความหนาบางไม่สม่าเสมอกันนี้ไม่ เป็น
ปั ญหาในการใช้งาน การปิ ดกระดาษข่อยหลายชั้นจะยิ่งช่วยให้ ชิ้นงานมี ความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
โดยใช้แม่พิมพ์ปูนทาเป็นแม่พิมพ์ชิ้นแล้วจึงประกบกันเป็นรูปร่าง
การทดแทนกระดาษข่อยด้วยกระดาษอื่น ๆ ในงานศิลปะ มักเป็นไปเพื่อการลดต้นทุนจึง
ไม่สามารถนาเสนอคุณสมบัติด้านภูมิปัญญาการทากระดาษข่อย และการคัดสรรวัสดุที่มีความแข็งแรง
ทนทานได้ หากต้ อ งการส่ ง เสริ ม ให้ ผ ลงานศิ ล ปะที่ ท าขึ้ น จากกระดาษสามารถแสดงคุ ณ ค่ าด้าน
ภูมิปัญญาของไทยไว้จึงควรใช้กระดาษข่อยซึ่งเป็นกระดาษที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีคุณค่าของไทย
และยังสะท้อนวิธีการคัดสรรวัสดุที่เหมาะสมที่สุดในการทางานศิลปะไทยด้วย

ผลงานสร้างสรรค์ ๒ มิติ
๑. ภาพพิมพ์แกะไม้
ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ (ภาพที่ ๕๔) ขนาด ๒๕ x ๓๐ เซนติเมตร จานวน ๒ ชิ้นงาน
ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์วารี แสงสุวอ ศิลปินและอาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ๑ สี (ภาพที่ ๕๕) และแม่พิมพ์แกะไม้ ๔ สี
(ภาพที่ ๕๖)

๖๙

ภาพที่ ๕๔ แม่พิมพ์แกะไม้และภาพพิมพ์บนกระดาษข่อยของวารี แสงสุวอ
ที่มา: วารี แสงสุวอ

ภาพที่ ๕๕ ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้หนึ่งสีของวารี แสงสุวอ
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๗๐

ภาพที่ ๕๖ ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้สี่สีของวารี แสงสุวอ
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
ภาพพิมพ์แกะไม้เป็นเทคนิคการพิมพ์ภาพโดยใช้แม่พิมพ์ที่แกะขึ้นจากไม้กระดานตามแบบ
ที่ได้ร่างไว้ เมื่อแกะไม้ลงบนแบบจะได้ภาพสลับด้านกันและเมื่อกลิ้งหมึกพิมพ์หรือสีลงบนแม่พิมพ์แล้ว
จึงนามาทาบลงบนกระดาษข่อยที่เตรียมไว้กับแม่พิมพ์ไม่ให้เคลื่อนในระหว่างทาการพิมพ์ เทคนิ คของ
การพิมพ์ภาพลงบนกระดาษจะต้องใช้กระดาษที่มีความยืดหยุ่นตัวสูง สาหรับกระดาษข่อยที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้เนื่องจากเป็นเทคนิคพิมพ์กระดาษแห้ง ไม่ต้องการให้กระดาษ
มีความชื้น เพราะกระดาษข่ อ ยเป็ น กระดาษที่ ไ ม่มี ก าวประสานใช้ เยื่ อ ของข่ อยประสานกั น ตาม
ธรรมชาติในขณะหล่อ ดังนั้นการใช้กระดาษข่อยในขณะแห้งจะเป็นการรักษาสภาพกระดาษได้ดีกว่า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของกระดาษข่อยที่ใช้ในการพิมพ์ภาพแม่พิมพ์แกะไม้ คือ
๑. กระดาษข่อยมีคุณภาพดีเนื้อแน่น
๒. มีความยืดหยุ่นตัวสูง สามารถทนต่อแรงเสียดทานในลักษณะของการทาภาพพิมพ์ได้
๓. ปัญหาที่พบคือ สีของกระดาษข่อยไม่ขาวอย่างกระดาษที่ใช้ในงานภาพพิมพ์ทั่วไป
๔. กระดาษข่อยมีราคาค่อนข้างสูง
จากความคิดเห็นของศิลปิน สามารถกาหนดแนวทางในการปรับปรุงได้ว่า การทากระดาษ
ควรเน้นขั้นตอนการเสียดข่อยให้ได้เยื่อข่อยที่มีความขาวเป็นจานวนมากที่สุดและผู้ทากระดาษข่อย
จะต้องไม่นาเยื่อที่มีสีเข้มมาปะปน เพื่อจัดคุณภาพและราคาของกระดาษให้เหมาะสมแก่ผู้ใช้ได้

๗๑

๒. จิตรกรรมสีฝุ่นปิดทองคาเปลว
ผลงานจิตรกรรมไทย (ภาพที่ ๖๗) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ศิลปินและ
อาจารย์ประจาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สร้างสรรค์ผลงาน
บนกระดาษข่อยเป็นงานเขียนสีฝุ่น ปิดทองคาเปลวขนาด ๒๕ x ๓๐ เซนติเมตร จานวน ๑ ชิ้น

ภาพที่ ๕๗ ผลงานจิตรกรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
จิตรกรรมเขียนสีบทกระดาษข่อย เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เขียนขึ้นอย่างเช่นที่ปรากฏใน
สมุดภาพหรือตาราภาพที่มีมาแต่โบราณ การเขียนสีบนกระดาษข่อยจึงต้องเพิ่มขั้นตอนการลบสมุด
เช่นเดียวกับการทาสมุดไทย คือการขัดด้วยก้อนหินแล้วจึงทาเคลือบด้วยน้ากาวแป้งเปียก แล้วขัดอีก
ครั้งก่อนนาไปใช้ การลบสมุดจะช่วยให้กระดาษข่อยมีความหนาและแข็งแรงขึ้น ดูดซึมน้าน้อยลง
เหมาะกับการนาไปเขียนและวาดภาพระบายสีสาหรับการปิดทอง ศิลปินใช้ยางรักแต้มเช่นเดียวกับ
การเคลือบปกสมุด ยางรักนี้เองที่มีความเหนียวคงทนเมื่อปิดทองแล้วเพิ่มความแวววาวให้กับผลงาน
ศิลปะได้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของกระดาษข่อยในการเขียนภาพจิตรกรรมคือ
๑. เนื้อกระดาษไม่เท่ากันตลอดทั้งแผ่น
๒. การเคลือบกาวแป้งเปียก อาจไม่ทั่วถึงจึงทาให้มีลักษณะซึมน้าบ้าง
๓. โดยรวมเป็นที่น่าพอใจ เป็นกระดาษในเทคนิคโบราณแต่ควรปรับปรุงเรื่องสีพื้นของ
กระดาษข่อยที่มีลักษณะค่อนข้างเข้มมากกว่ากระดาษขาวที่ใช้สาหรับการวาด

๗๒

จากความคิดเห็น ของศิลปิน สามารถกาหนดแนวทางในการปรับปรุงได้ว่า การเตรียม
กระดาษสาหรับใช้ในงานวาดเขียน งานจิตรกรรมที่ต้องการพื้นผิวที่มีความเรียบ กันน้าซึมหรือดูดซับ
เนื้อสีมากเกินไปด้วยการเคลือบกาวแป้ง หรือกาวเม็ดมะขามผสมดินสอพองอย่างเช่นการทารองพื้น
ในงานจิตรกรรมไทยโบราณ
กระดาษข่อยที่มีความหนา สามารถนาไปสร้างสรรค์งานจิตรกรรมได้หลากหลายเทคนิค
จากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของกระดาษข่อยในการเขียนภาพจิตรกรรมพบว่า เนื้อกระดาษข่อย
ไม่เท่ากันตลอดทั้งแผ่น การเคลือบกาวแป้งเปียก อาจไม่ทั่วถึงจึงทาให้มีลักษณะซึมน้าบ้าง ซึ่งมีวิธีการ
ปรับปรุงกระดาษในขั้นตอนการเตรียมกระดาษก่อนการสร้างสรรค์ได้ด้วยการเคลือบผิวกระดาษด้วย
กาวแป้ งเปี ย กสามารถกัน น้ ากัน ซึมได้แต่ไม่ดีเท่ากับการทารองพื้นด้ว ยกาวเม็ดมะขาวแคลเซี ย ม
คาร์บอเนต (ภาพที่ ๕๘) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นผิวให้มีความแข็งแรงและกันการซึมของสีที่ระบาย
ได้ หากไม่ต้องการรองพื้นกระดาษยังสามารถใช้เทคนิคอื่น ๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้ คือ การ
ใช้สีชอล์คซึ่งมีความเป็นน้ามัน เมื่อระบายลงบนกระดาษแล้วสามารถยึดเกาะได้ดี

ภาพที่ ๕๘ กาวเม็ดมะขาวแคลเซียมคาร์บอเนต
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
ผลงานของนฤมล ศิลปชัยศรีที่มีแนวคิดถึงการระลึกถึงความทรงจาในวัยเด็ก ภายหลังการ
เสียชีวิตของคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ที่มอบสีชอล์คให้ เป็นอุปกรณ์วาดภาพ จึงนาเสนอด้วยสีที่เคยเก็บรักษาไว้
เกิดเป็นงานศิลปะบนกระดาษข่อยด้วยสีชอล์คน้ามัน ซึ่งมีความหนืดสามารถปิดทองคาเปลวลงไปได้
การใช้เทคนิคดังกล่าวเพื่อนาเสนอกระดาษข่อยที่สามารถนาไปใช้ได้อย่างหลากหลายตาม
ความต้องการของศิลปิน และมีมูลค่า คุณค่าต่อจิตใจ เนื่องจากกระดาษข่อยเป็นกระดาษที่ทาขึ้นโดย
ปราศจากเครื่องจักรและเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยด้วย
ขั้นตอนการสร้างสรรค์
๑. นากระดาษข่อยที่มีความหนามาเคลือบผิวด้วยกาวแก้งเปียก ตากแดดให้แห้งแล้วขัด
ด้วยหินหรือเปลือกหอยให้เนื้อกระดาษแน่น
๒. ระบายสีชอล์คแล้วปิดทองคาเปลวเต็มแผ่น
๓. ใช้เทคนิคขูดตามแบบร่างเป็นภาพสาเร็จ (ภาพที่ ๕๙) (ภาพที่ ๖๐)
๗๓

ภาพที่ ๕๙ จิตรกรรมเขียนสีปิดทอง (๑) ร่วมแสดงนิทรรศการ “สัจจะทา” หอศิลป์กรุงไทย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๖๐ จิตรกรรมเขียนสีปิดทอง (๒) ร่วมแสดงนิทรรศการ “สัจจะทา” หอศิลป์กรุงไทย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
๗๔

ผลงานสร้างสรรค์ ๓ มิติ
๑. กระดาษข่อยในงานปิดหัวโขน (ภาพที่ ๖๑) ผลงาน นฤมล ศิลปชัยศรี และการปิด
กระดาษหัวโขนของนิศิษย์ ฤทธิเวช (ภาพที่ ๖๒)

ภาพที่ ๖๑ การปิดหัวโขนด้วยกระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๖๒ การปิดหัวโขนด้วยกระดาษข่อย ผลงานนิศิษย์ ฤทธิเวช
ที่มา: นิศิษย์ ฤทธิเวช

๗๕

ศิราภรณ์ คือเครื่องประดับศีรษะ อาทิหัวโขนที่ใช้เพื่อการแสดงโขน หัวโขนที่ใช้เหล่านั้น
ควรมีน้าหนักเบา แข็งแรง และเข้ากับรูปหน้าของผู้สวมใส่ หัวโขนโบราณทาขึ้นจากกระดาษข่อยซึ่งมี
คุ ณ สมบั ติ ต รงตามความจ าเป็ น ในการใช้ หั ว โขนเพื่ อ การแสดง ปั จ จุ บั น หั ว โขนท าขึ้ น ด้ ว ยวั ส ดุที่
หลากหลาย ทั้งที่เป็นหัวโขนจากกระดาษสา กระดาษน้าตาลห่อพัสดุ หรื อแม้กระทั่งจากการหล่อ
ด้วยเรซิ่น หัวโขนเหล่านี้มีต้นทุนค่อนข้างต่าเมื่อนามาจาหน่ายในราคาสูงจึงให้ผลกาไรที่มากกว่า ผู้ทา
หัวโขนเพื่อการค้าจึงไม่นิยมใช้กระดาษข่อยเพราะมีราคาต่อแผ่นค่อนข้างสูง
ในขณะที่หั ว โขนที่ใช้กรรมวิธีและวัส ดุ แบบโบราณมี คุณ ค่า และมีมูล ค่าสู ง กว่า การท า
หัวโขนจากกระดาษข่อยเพื่อเป็นหัวโขนที่ระลึก เป็นการแสดงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาขององค์ความรู้
ดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับการสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมไทย
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของกระดาษข่อยในงานปิดหัวโขนคือ
๑. เนื้อกระดาษข่อยไม่จาเป็นต้องเท่ากันตลอดแผ่น
๒. การหล่อกระดาษเพื่อใช้สาหรับปิดหัวโขนจะต้องหล่อให้มีความบาง เพื่อใช้ในการปิด
หัวโขนหรืองานประติมากรรมจากกระดาษได้อย่างประณีต
จากความคิดเห็นของศิลปิน สามารถกาหนดแนวทางในการปรับปรุงได้ว่า กระดาษสาหรับ
การปิดหัวโขนควรเป็นกระดาษที่มีลักษณะบาง ทาจากเยื่อที่ทุบจนเปื่อยยุ่ยเป็นพิเศษ พยายามไม่ให้มี
สิ่งแปลกปลอมในพะแนงหล่อกระดาษ เช่น เศษเยื่อที่หยาบ เป็นต้น การทุบเยื่อข่อยนอกจากจะช่วย
ให้กระดาษมีความขาวแล้วยังช่วยให้กระดาษมีความอ่อนนุ่ม สามารถใช้ปิดหัวโขนได้ดีเช่นเดียวกับ
การทาประติมากรรมกระดาษ
๒. ประติมากรรมจากกระดาษข่อย (กระปุกหมู)
กระดาษข่อยที่ใช้สาหรับการทาประติมากรรมกระดาษที่ปรากฏในงานศิลปะไทย ได้แก่
กระดาษปิดหัวโขนจึงนากรรมวิธีเดียวกันนี้มาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ได้แก่ กระปุกหมูซึ่งเป็น
ผลงานที่สร้างความน่าสนใจและแสดงคุณสมบัติของกระดาษข่อยในการปิดทับซ้อนกันแล้วเกิดเป็น
งานประติมากรรมที่แข็งแรงได้
ขั้นตอนการสร้างสรรค์
๑. ปั้นต้นแบบด้วยดินน้ามันตามแบบร่างทีก่ าหนดไว้ แล้วจึงหล่อด้วยปูนซีเมนต์หรือ
ปูนปลาสเตอร์โดยแบ่งเป็นพิมพ์ ๒ ชิ้น (ภาพที่ ๖๓)
๒. ถอดพิมพ์แล้วตากให้แห้ง จากนั้นนากระดาษข่อยแบบบางมาทุบน้าเปล่าแล้วปิดใน
แม่พิมพ์ชั้นแรก แล้วจึงนากาวแป้งเปียกทาในชั้นต่อไป ปิดกระดาษข่อยประมาณ
๘-๑๐ ชั้น (ภาพที่ ๖๔)
๓. กวดด้วยหินและเครื่องมือปั้นให้กระดาษผนึกแน่นกับแม่พิมพ์
๔. ถอดพิมพ์แล้วประกอบเข้าเป็นรูปร่างสมบูรณ์ เจาะช่องเป็นกระปุกออมสิน
(ภาพที่ ๖๕)
๕. ระบายสีตกแต่งให้สวยงาม (ภาพที่ ๖๖)

๗๖

ภาพที่ ๖๓ ดินน้ามันต้นแบบกระปุกหมู
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๖๔ การปิดกระดาษข่อยกระปุกหมู
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๗๗

ภาพที่ ๖๕ กระปุกหมูที่ปิดกระดาษข่อยสมบูรณ์
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๖๖ ประติมากรรมจากกระดาษข่อย (กระปุกหมู)
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๗๘

คุณสมบัติของกระดาษข่อยที่ดีในงานประติมากรรมกระดาษคือ กระดาษข่อยมีเส้นใยที่
เหนียวแข็งแรงเมื่อมาปิดทับซ้อนกันแล้วทาให้โครงสร้างของผลงานมีความคงทนไม่ห่อตัว หรืออ่อนตัว
เมื่อถอดจากแม่พิมพ์แล้ว การปิดกระดาษข่อยจึงใช้ปริมาณกระดาษน้อยและเห็นผลที่ดี

ผลงานสร้างสรรค์สินค้าที่ระลึก
๑. แผ่นทองคารูปสัตว์จาลองของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
กระดาษข่อยอย่างหนาที่ใช้ทาสมุดไทยนั้นมีความหนาคล้ายกับแผ่นหนัง ความหนาของ
กระดาษข่อยสามารถนามาใช้สร้างสรรค์ได้หลายเทคนิค สาหรับการทาแผ่นทองคาจาลอง ใช้เทคนิค
เจาะกระดาษเช่นเดียวกับการเจาะหนัง เกิดเป็นลวดลาย (ภาพที่ ๖๗) และการปิดทอง (ภาพที่ ๖๘)
รูปแบบที่นามาใช้ได้แรงบันดาลใจมาจาก แผ่นทองคารูปสัตว์หิมพานต์ในกรุพระปรางค์วัดมหาธาตุ
ปั จ จุ บั น เก็บ รั กษา ณ พิพิธ ภัณฑสถานแห่ งชาติ เจ้าสามพระยา (ภาพที่ ๖๙) สามารถนาไปเป็ น
ของฝาก งานตกแต่ง โดยเพิ่มความหอมให้กระดาษเพื่อเกิดประโยชน์ใช้สอยด้วย (ภาพที่ ๗๐)
ขั้นตอนการสร้างสรรค์
๑. ร่างแบบจากแผ่นทองคาต้นแบบเพื่อจาลองเป็นงานสร้างสรรค์
๒. ใช้เหล็กปลายมนสาหรับงานหนัง ขูดให้เป็นร่องตามเส้นร่างที่กาหนดไว้
๓. ใช้เครื่องมือสลักเจาะลวดลายเป็นเส้น
๔. ปิดกระดาษที่สลักลายแล้วบนกระดาษข่อยอีกชั้นหนึ่งทากาวผนึกให้แน่น
๕. ทาสีน้ามันใสพอหมาดรอจนแห้งแล้วจึงปิดด้วยทองคาเปลว การปิดทองทันทีหลังสีแห้ง
ใหม่ ๆ จะสามารถปิดทองให้สุกสว่างได้ หากปิดทองคาเปลวในขณะที่สีน้ามันยังหมาดสี
ที่ได้จากการปิดทองจะหม่นหรือที่เรียกว่า ทองจม

ภาพที่ ๖๗ เทคนิคเจาะกระดาษเกิดเป็นลวดลาย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๗๙

ภาพที่ ๖๘ การปิดทองคาเปลวบนกระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๖๙ แผ่นทองคารูปสัตว์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ ๗๐ แผ่นทองคาจาลองรูปสัตว์หิมพานต์
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
๘๐

๒. สมุดฝรั่งจากกระดาษข่อย
สมุดฝรั่ง เป็นคาโบราณใช้เรียกสมุดที่ทาขึ้นจากต่างประเทศ เป็นกระดาษที่นามาเย็บสัน
และเปิดใช้ตามความถนัดอย่างสมุดที่ใช้กันในปัจจุบัน การทาสมุดฝรั่งจากกระดาษข่อย (ภาพที่ ๗๑)
เป็นการนากระดาษและวิธีการเย็บสมุดอย่างวิธีโบราณมาประกอบเข้าเป็นสมุดที่สามารถใช้งานได้จริง
เนื้อในเป็นกระดาษข่อยชนิดบางที่เรียกว่า กระดาษเพลา แต่ เดิมใช้สาหรับเขียนจดหมาย และยังใช้
สาหรับงานศิลปะอื่น ๆ ได้อีกด้วย การทาสมุดข่อยที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมอย่างสมุดไทย จึงเป็น
การนาเสนอรูปแบบที่สามารถใช้งานในชีวิตประจาวันของศิลปินและผู้ที่รักในงานกระดาษข่อยได้
ขั้นตอนการสร้างสรรค์
๑. นากระดาษข่อยชนิดบางมาพับให้ได้ ๔ แผ่นเล็กซ้อนกันเป็น ๑ พับ
๒. นากระดาษแต่ละพับมาเย็บเข้าเล่มอย่างเช่นวิธีการซ่อมหนังสือโบราณ
๓. ทาสันด้วยกาวแป้งเปียกแล้วจึงนาปกจากกระดาษแข็ง (กระดาษหลังรูปเบอร์ ๓๒) มา
ประกอบเป็นปก
๔. นากระดาษข่อยแบบหนามาหุ้มสันนอกเพื่อความสวยงาม สามารถวาดภาพระบายสีได้
สมุดฝรั่งต่างจากสมุดไทย สมุดฝรั่งนับจานวนหน้าจากจานวนกระดาษที่เข้าเล่ม โดยมากมี
หน่วยในการเรียกเป็นหน้ายกและมีจานวนหน้าตามหน้ากระดาษที่ใช้เข้าเล่ม ในขณะที่สมุดไทยเป็น
สมุดที่มีเพีย ง ๒ หน้ า เท่านั้ น เรี ย กหน้าเริ่มต้นเรื่องว่า “หน้าต้น ” และเมื่อกลั บด้านสมุดเรียกว่า
“หน้ า ปลาย” แต่ ล ะหน้ า ที่ พั บ เรี ย งต่ อ กั น นั้ น เรี ย กเป็ น จ านวนพั บ เพื่ อ ใช้ บ่ ง บอกความยาวของ
กระดาษสมุด

ภาพที่ ๗๑ สมุดบันทึกกระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๘๑

๒. สมุดข่อยจิ๋วของที่ระลึก
สมุดข่อยเป็นเอกลักษณ์ของสมุดไทย มีรูปแบบที่เป็นที่รู้จักในฐานะสมุดโบราณของไทย
ด้วยลักษณะการพับที่ทาให้สมุดไทยมีเพียง ๒ หน้าคือ หน้าต้นและหน้าปลายนั้นเมื่อนามาเป็นของที่
ระลึก (ภาพที่ ๗๒)

ภาพที่ ๗๒ สมุดข่อยจิ๋ว
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
ขั้นตอนการสร้างสรรค์
๑. นากระดาษข่อยชนิดบางมาพับสลับไปมาจานวน ๗ พับ (ขนาด ๗x๔ เซนติเมตร)
๒. รีดให้เรียบด้วยเครื่องบีบอัดให้แน่น
๓. นากระดาษข่อยมาตกแต่งสันสมุดให้คล้ายคลึงกับสมุดข่อยขนาดใหญ่
สมุดข่อยจิ๋วนี้เมื่อนาไปวางจาหน่ายในแหล่งที่เป็นแหล่งทางวัฒนธรรม ได้แก่ ร้านค้าของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้านค้าของหอศิลป์ในสถานศึกษา
ศิลปะ
๓. โคมไฟฉลุลายดอกไม้ร่วง
กระดาษข่อยที่หล่อให้มีความหนา (เพื่อใช้สาหรับทาสมุดไทย) สามารถใช้เป็นวัสดุในการ
ทาโคมไฟได้ เนื่องจากคุณสมบัติของกระดาษข่อยที่มีความหนา และยืดหยุ่นตัวสูง มีเส้นใยที่เหนียว
คงทน การนามาทาโคมไฟด้วยการฉลุลายเป็นดอกไม้ร่วง (ภาพที่ ๗๓) เมื่อเปิดไฟแล้วสะท้อนเป็น
ลวดลายสวยงาม นอกจากนี้ผิวกระดาษที่หล่อไม่สม่าเสมอกัน กลายเป็นความงดงามเมื่อสะท้อนไฟอีก
ด้วยซึ่งเป็นการนาข้อบกพร่องบางอย่างของกรรมวิธีการทากระดาษข่อยมาส่งเสริมให้เกิดประโยชน์
ขั้นตอนการสร้างสรรค์
๑. ร่างภาพต้นแบบจากแรงบันดาลใจในดอกไม้ร่วงภาพจิตรกรรมฝาผนัง
๒. เลื่อยไม้และประกอบวงจรไฟฟ้าทาสีรอแห้ง
๓. นากระดาษข่อยแบบหนามาร่างแล้วนาเหล็กรูปวงกลมตอกเป็นลวดลาย
๘๒

๔. พับตามรอยแล้วประกอบเข้ากับส่วนฐานปิดกระดาษด้วยกาวแป้งเปียก
๕. ตรวจสอบความเรียบร้อย
ในการทาโคมไฟโดยใช้กระดาษข่อยเป็นแผ่นกรองแสงนี้ จะต้องเลือกใช้หลอดไฟที่ไม่
ส่งผ่านความร้อน เพื่อป้องกันการสะสมความร้อนในกระดาษซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้นจึงควรใช้
หลอดไฟ แอลอีดี LED ซึ่งให้แสงสว่างแต่ไม่ส่งผ่านความร้อน กระดาษข่อยที่หล่อไม่สม่าเสมอกันจะ
สะท้อนแสงไฟกลายเป็นลวดลายเยื่อกระดาษที่งดงามได้

ภาพที่ ๗๓ โคมไฟปรุลายกระดาษข่อย ขนาด ๑๑ x ๔๕ เซนติเมตร
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๓. เครื่องแขวนตาข่ายหน้าช้างและดอกไม้ประดิษฐ์
เครื่ องแขวนไทยแต่เดิมเป็นเครื่องแขวนดอกไม้ส ด ใช้เพื่อบูช าในวันส าคัญทางศาสนา
และใช้ประดับอาคารบริเวณหน้าต่างเพื่อให้เกิดความงดงามและมีกลิ่นหอม มีรูปร่างต่าง ๆ ซึ่งปรากฏ
มาแล้วตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์
การนากระดาษข่อยมาประดิษฐ์เป็นเครื่องแขวนจึงเป็นการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์จาก
กระดาษข่อยที่แตกต่างไปจากการใช้กระดาษข่อยในแบบเดิม ส าหรับการนากระดาษข่อยมาใช้
ประดิ ษ ฐ์ นั้ น ใช้ ก ระดาษข่ อ ยแบบบางตั ด เป็ น รู ป สามเหลี่ ย มแนวยาวม้ ว นจนเกิ ด รู ป ทรงต่ า ง ๆ
(ภาพที่ ๗๔) จึงออกแบบลวดลายแล้วร้อยกันเป็นเครื่องแขวนตาข่ายหน้าช้าง (ภาพที่ ๗๕)
กระดาษข่อยแบบบางนี้แม้ว่าจะมีความหนา บางไม่เท่ากันก็ไม่เป็นอุปสรรคในการประดิษฐ์
เนื่องจากใช้เทคนิคการม้วนซึ่งทาให้ลูกปัดกระดาษมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วย นอกจากจะม้วนกระดาษ
ให้มีลักษณะคล้ายลูกปัดแล้วยังนามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้เพื่อใช้ในงานตกแต่งด้วย (ภาพที่ ๗๖)
๘๓

ขั้นตอนการสร้างสรรค์
๑. ร่างภาพตาข่ายหน้าช้าง โดยกาหนดให้มีขนาดประมาณ ๓๐ เซนติเมตร
๒. กาหนดจานวนลูกปัดกระดาษทรงรีต่อการใช้ ๑ ชิ้นงาน
๓. ประดิษฐ์ลูกปัดด้วยการตัดกระดาษข่อยแบบบางให้มีลักษณะเป็นทางยาวปลายแหลม
พันปลายไม้แหลมขนาดเล็กจนเกิดเป็นลูกปัด
๔. ร้อยลูกปัดกระดาษข่อยเป็นตาข่ายหน้าช้างเช่นเดียวกับที่ร้อยด้วยดอกไม้แล้วนาไป
แขวนประดับห้อง

ภาพที่ ๗๔ ลูกปัดกระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๗๕ เครื่องแขวนตาข่ายหน้าช้าง
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
๘๔

ภาพที่ ๗๖ ดอกจาปีกระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
๕. สร้อยลูกปัดจากกระดาษข่อย
กระดาษข่อยแบบบางเมื่อนามาม้วนทับกันแล้วเกิดเป็นก้อนกลมคล้ายลูกปัด การทับซ้อน
กันแบบนี้ส่งผลให้ลูกปัดมีความแข็ง แล้วเมื่อนาไปเคลือบเพื่อป้องกันน้าซึมแล้วยิ่งทาให้ลูกปัดมีความ
แข็งแรงคล้ายลูกปัดไม้มากยิ่งขึ้น การนากระดาษข่อยมาประดิษฐ์เป็นลูกปัดเพื่อร้อยเป็นเครื่องประดับ
จากกระดาษเป็นการนากระดาษข่อยที่มีมูลค่าสูงมาตัดเพื่อให้เกิดชิ้นงานเล็ก ๆ เป็นผลงานที่สามารถ
ใช้งานได้แม้ว่าจะมีการนากระดาษอื่น ๆ มาใช้ทาลูกปัดกระดาษมาบ้างแล้วก็ตาม แต่กระดาษข่อยมี
ลักษณะของผิวสัมผัสที่น่าสนใจประกอบกับเนื้อสีของกระดาษสามารถระบายสีต กแต่งให้เกิดความ
งามได้ ส่งผลให้การนากระดาษข่อยมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับเกิดความน่าสนใจได้
ขั้นตอนการสร้างสรรค์
๑. ตัดกระดาษข่อยเป็นเส้นตามต้องการ กาหนดให้ปลายแหลม หรือมนเป็นรูปทรงต่างกัน
เพื่อม้วนเป็นลูกปัดที่มีรูปร่างแปลกตา (ภาพที่ ๗๗)
๒. ระบายสีลูกปัดให้เกิดความงาม
๓. คั ด แยกลู ก ปั ด ที่ มี ข นาดและรู ป แบบที่ เ หมื อ นกั น และคล้ า ยคลึ ง กั น น ามาร้ อ ยเป็ น
สร้อยคอและกาไลข้อมือแบบต่าง ๆ (ภาพที่ ๗๘)

๘๕

ภาพที่ ๗๗ ลูกปัดกระดาษข่อยแบบต่าง ๆ
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๗๘ สร้อยคอและกาไลข้อมือลูกปัดกระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๘๖

งานอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
การนากระดาษข่อยมาใช้ในงานอนุรักษ์มีที่มาจากการเล็งเห็นคุณค่าของวัสดุที่ใช้เพื่อการ
อนุรักษ์ กระดาษข่อยเป็นกระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีเส้นใยที่เหนียวและแข็งแรง สมุดไทย และ
ศิล ปกรรมของไทยบางอย่ า งที่ท าขึ้น จากกระดาษล้ ว นท าขึ้น จากกระดาษข่ อย การอนุรัก ษ์ แ ละ
ซ่อมแซมศิลปวัตถุ โบราณวัตถุจากกระดาษจึงควรใช้กระดาษข่อยซึ่งเป็นกระดาษชนิดเดียวกันมาเพื่อ
ทาการอนุรักษ์ด้วย
อริ ศร์ เทีย นประเสริ ฐ และคณะ กล่ าวถึงกระดาษในงานอนุรักษ์ไว้ในคู่มือ การอนุ รั ก ษ์
ศิลปกรรม : จิตรกรรมบนผ้าใบและงานกระดาษ อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระดาษว่า “กระดาษ
หมายถึง วัตถุแผ่นบางๆ โดยทามาจากใยเปลือกไม้ ฟาง เศษผ้า และอาจมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อช่วย
ให้คุณสมบัติของกระดาษดีขึ้น” (อริศร์ เทียนประเสริฐ, ๒๕๕๔, หน้า ๑๖๓) หนังสือคู่มือการอนุรักษ์
ฉบับนี้เรียบเรียงจากแหล่งความรู้หลากลาย แสดงภาพของประวัติศาสตร์การทากระดาษด้วยเส้นใย
จากธรรมชาติด้วยกระบวนการที่ไม่ผ่านเครื่องจักร เช่นขั้นตอนการผลิตกระดาษของญี่ปุ่นโบราณ
ขั้นตอนการผลิตกระดาษแบบดั้งเดิมของชาวยุโรป เพื่อนามาศึกษาคุณสมบัติของกระดาษ โดยให้
ความเห็นไว้ว่า “คุณสมบัติของกระดาษขึ้นอยู่กับเส้นใยพืช ซึ่งจะถูกทาให้แตกแยกออกจากกัน ก่อน
จะถูกนาไปสร้างขึ้นใหม่เป็นแผ่นกระดาษ” (อริศร์ เทียนประเสริฐ, ๒๕๕๔, หน้า ๑๗๘)
หลักฐานการใช้กระดาษข่อยของไทย พบว่าคือสมุดไทยเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่ทาขึ้นเพื่อใช้ใน
งานราชการและยังมีสมุดไทยอีกเป็นจานวนมากที่ทาขึ้นเพื่อใช้งานกันในหมู่ชาวบ้าน พระสงฆ์ และ
หมอยา สมุดข่อยเหล่านั้นมีขนาดที่แตกต่างกัน จึงสันนิษฐานได้ว่าแท้ที่จริงแล้วขนาดของสมุดไทยที่
กาหนดไว้ทั้งสิ้น ๗ ขนาดนั้นเป็นเพียงขนาดสมุดที่จาหน่ายกันมากกว่าจนเป็นที่นิยมและกลายขนาด
เป็นมาตรฐานในการจาหน่ายขึ้นมา สาหรับสมุดไทยที่มีขนาดนอกเหนือไปจากมาตรฐานเป็นสมุดที่ทา
ขึ้นตามขนาดของพะแนงที่ใช้ในการหล่อกระดาษ การทากระดาษข่อยในปัจจุบันจึงสามารถกาหนด
ขนาดของกระดาษขึ้นใหม่ได้ตามความต้องการ
กระดาษข่อยของไทยทาขึ้นจากเส้นใยข่อยล้วน ๆ ส่งผลให้กระดาษข่อยนี้มีสภาพที่คงทน
การทากระดาษข่อยเพื่อใช้ในงานอนุรักษ์จึงช่วยส่งเสริมให้การซ่อมแซมหรืออนุรักษ์กระดาษเป็นไปได้
อย่างดี กล่าวคือ การนากระดาษข่อยมาใช้ซ่อมแซมสมุดไทยที่ชารุดจึงเป็นการนาวัสดุชนิดเดียวกันมา
ซ่อมแซมเป็นการยืดอายุกระดาษได้ดีกว่าการนาวัสดุอื่นปะปน
การอนุรักษ์โบราณวั ตถุ ศิลปวัตถุที่ทาขึ้นจากกระดาษ หรือมีกระดาษเป็นส่วนประกอบ
จะต้องใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันในการซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเป็นการอนุรักษ์ชิ้นงานโดยไม่นา
วัสดุอื่นที่ต่างชนิดกันเข้ามาแทนที่วัสดุเดิม ดังนั้น ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุเหล่านั้นจาเป็นต้องใช้กระดาษ
อย่างเช่นเดียวกับของโบราณมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับเนื้อกระดาษเดิมจึงนาไปสู่การค้นคว้าเพื่อการ
ผลิตกระดาษข่อยเพื่อการอนุรักษ์สมุดไทย โดยคณะทางานด้านการอนุรักษ์ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของกระดาษและความสาคัญของการนามาใช้ในงานอนุรักษ์
กระดาษที่ใช้ในงานอนุ รั กษ์ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุโดยมากใช้กระดาษที่มีความบางเบา
เหมาะแก่การน าไปใช้ซ่อมแซมและเพื่ อป้องกันการเสื่ อ มสภาพ จิราภรณ์ อรัณยะนาค กล่ าวถึง
คุณภาพของกระดาษโบราณไว้ในหนังสือเรื่อง การดูแลรักษาศิลปะโบราณวัตถุ ไว้ว่า
๘๗

กระดาษทามาจากเส้นใยพืช องค์ประกอบหลักคือ เซลลูโลส รองลงไปคือลิกนิน แป้ง
น้าตาล กาว ยาง ฯลฯ กระดาษที่ผลิตด้วยมือในระยะแรก ๆ ประกอบด้วยเซลลูโลสล้วน ๆ
เนื่องจากผลิตจากเส้นใยพืช...กระบวนการผลิตกระดาษเหล่านี้ ใช้วัสดุธรรมชาติทั้งสิ้น
กระดาษเหล่านี้จึงคงสภาพได้ดีกว่ากระดาษที่ผลิตในระยะหลัง ๆ ตั้งแต่คริสตวรรษที่ ๑๘
เป็นต้นมา. (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, ๒๕๓๙ หน้า ๑๓๓)
กระดาษข่ อ ยได้ รั บ ความสนใจมากยิ่ ง ขึ้ น ในปั จ จุ บั น พบว่ า ผลงานวิ จั ย ของจุ ฑ ามาส
เรื อ งยศจั น ทนา (๒๕๖๐) ท างานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ก ระดาษข่ อ ยเรื่ อ ง การศึ ก ษาความ
เสื่อมสภาพและการอนุรักษ์หนังสือสมุดไทยที่มีภาพเขียนสี กรณีศึกษาหนังสือสมุดไทย เลขทะเบียน
ร.ว. ๓ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการสกัดเยื่อจากต้นข่อย
เพื่อให้ได้กระดาษที่มีคุณภาพสูงสุดโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้กระดาษข่อยที่ปราศจาก
สิ่งแปลกปลอมอื่นอันเนื่องมาจากกระบวนการทากระดาษเพื่ออนุรักษ์คุณค่าดั้งเดิมของกระดาษข่อย
และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการซ่อมแซมศิลปวัตถุที่ทาขึ้นจากกระดาษข่อย
สาเหตุของการเสื่อมสภาพกระดาษข่อยส่วนหนึ่งพบว่ามาจากขั้นตอนการทากระดาษข่ อย
บางขั้นตอน อาทิการนาเยื่อข่อยหมักน้าปูนขาวแล้วไม่สามารถล้างออกให้สะอาดได้เนื่องจากไม่มีน้า
คลองที่เป็นน้าไหล การล้างทาความสะอาดในอ่างจะต้องใช้น้าปริมาณมากเพื่อชะล้างให้เยื่ อข่ อย
สะอาด จึงใช้วิธีการต้มเยื่อข่อยกับโซดาไฟจนเปื่อยยุ่ย (ภาพที่ ๗๙) แทนการหมักด้วยน้าปูนขาวอย่าง
โบราณ แล้วล้างให้สะอาดเพียงเยื่อข่อยซึ่งเป็นเซลลูโลส องค์ประกอบที่แท้จริงของกระดาษข่อย

ภาพที่ ๗๙ การต้มเยื่อข่อยกับโซดาไฟ
ที่มา : จุฑามาส เรืองยศจันทนา
การอนุรักษ์โบราณวัตถุประเภทกระดาษ ได้แก่ สมุดไทยซึ่งเป็นกระดาษข่อยการอนุรักษ์
จะต้องเลือกใช้วัสดุอย่างเดียวกันจึงจะเหมาะสม กระดาษข่อยมีความหนาไม่เท่ากัน การซ่อมแซมสมุด
ไทยที่ชารุดโดยมากเกิดจากแมลงและสัตว์กัดแทะ จะต้องเลือกเนื้อกระดาษที่มีความเหมาะสม เช่น
ส่วนเนื้อใน ส่วนมุม ใช้กระดาษข่อยทั้งแบบบางและหนาเพื่อให้การเติมส่วนที่ขาดหายไปสมบูรณ์
๘๘

(ภาพที่ ๘๐) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของกระดาษข่อยในงานอนุรักษ์กระดาษ คือ กระดาษข่อย
ที่มีเนื้อหนามากจะไม่สามารถนามาใช้ได้ และการซ่อมแซมสมุดไทยจาเป็นต้องใช้กระดาษข่อยที่มีเนื้อ
บางเบาและสามารถใช้พู่กันน้าแบ่งเยื่อกระดาษให้เป็นไปตามรูปทรงของการชารุด การทากระดาษ
ข่อยเพื่อใช้ซ่อมแซมศิลปวัตถุจากกระดาษข่อยจึงควรทากระดาษที่มีลักษณะบาง (ภาพที่ ๘๑) เพื่อให้
ง่ายต่อการทาการอนุรักษ์ แต่ควรมีเนื้อกระดาษที่ละเอียดจึงต้องควบคุมการทุบเยื่อให้มีความละเอียด
เมื่อทาการหล่อกระดาษจะได้กระดาษตามที่ต้องการ

ภาพที่ ๘๐ การนากระดาษข่อยมาซ่อมแซมสมุดไทยที่ชารุด
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๘๑ การหล่อกระดาษข่อยแบบบางเพื่องานอนุรักษ์ซ่อมแซมศิลปวัตถุจากกระดาษ
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
๘๙

ความสาคัญของกระดาษข่อยเชิงอนุรักษ์สามารถทาได้ ๒ ประการคือ
๑. เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ด้ า นการซ่ อ มแซม คื อ การน ากระดาษข่ อ ยมาใช้ เพื่ อ การซ่ อ มแซม
บารุงรักษาเพื่อยืดอายุของโบราณวัตถุเหล่านั้น
นอกจากการนากระดาษข่อยมาใช้ในการอนุรักษ์ ในการซ่อมแซมศิลปวัตถุ โบราณวัตถุจาก
กระดาษข่อยแล้ว ในการอนุรักษ์ด้านเทคนิคหรือภูมิปัญญาทางศิลปกรรมเป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมใน
แนวทางอนุรักษ์ได้เช่นกัน ดังเช่น ชฎาโบราณที่ใช้ในการแสดงละคร (ภาพที่ ๘๒) (ภาพที่ ๘๓)
กระดาษข่อยเชิงอนุรักษ์จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการนากระดาษข่อยซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับ
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุนามาใช้ซ่อมแซม หรือเสริมให้เกิดความแข็งแรงเป็นการยืดอายุวัตถุเหล่านั้นให้
ยาวนานขึ้น เพราะคุณภาพของกระดาษที่มีความยืดหยุ่นตัวสูงเหมาะกับการนามาใช้ในการอนุรักษ์
ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่ทาขึ้นจากกระดาษด้วย เช่น สมุดไทย ซึ่งอาจมีความชารุดโดยมากเกิดจาก
แมลงกัดแทะและชารุดจากสภาพการใช้งาน
๒. เพื่อการอนุรักษ์ด้านเทคนิคงานสร้างสรรค์ คือ การนาเทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ไทยที่มีกระดาษข่อยเป็นส่วนประกอบกลับมาใช้ เป็นการส่งเสริมคุณค่าของภูมิปัญญาการทากระดาษ
ข่อยและองค์ความรู้ในการเลือกสรรวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรงมาใช้ในการสร้างสรรค์
ศิลปกรรมไทยที่ทาขึ้นจากกระดาษ หรือมีกระดาษเป็นส่วนประกอบนั้น โดยมากทาขึ้น
จากกระดาษข่อย การส่งเสริมให้นากระดาษข่อยมาใช้เพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะไทยจึงเป็นการ
อนุรักษ์ทางด้านเทคนิคที่สาคัญมาก ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่ องของเทคนิคการทา การคัด
สรรวัสดุที่มีคุณภาพเพื่อสร้างเป็นงานศิลปะเป็นประโยชน์ต่อการนาเสนอคุณค่าและคุณสมบัติที่เกิด
จากมรดกภูมิปัญญาของไทย
การทากระดาษข่อยขึ้นเพื่อใช้ในงานอนุรักษ์จึงเป็นสิ่ งที่กาลั งได้รับการตอบรับ เพราะ
ตระหนั กในคุณ ค่า ของวัส ดุเ พื่ อ การอนุรั ก ษ์ด้ว ย โบราณวัตถุที่ทาขึ้นจากกระดาษมีความจ าเป็ น
อย่างมาก เนื่องจากยังไม่มีกระดาษชนิดใดที่ให้คุณสมบัติที่เหนียว แข็ง และมีน้าหนักเบาทดแทน
กระดาษข่อยได้ แม้ว่าจะมีการนากระดาษสาทั้งจากประเทศไทย ประเทศพม่า และประเทศญี่ปุ่นมา
ใช้ทดแทนบ้างแล้วก็ตาม แต่กระดาษข่อยยังเป็นกระดาษที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่า
ผู้ใช้สมุดข่อยบางส่วน ใช้สมุดข่อยเพื่อการคัดลอกข้อความ ภาพวาดจากสมุดข่อยต้นฉบับ
ซึ่งโยมากเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์ หรือหอสมุดแห่งชาติ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ามีผู้นาสมุดข่อยจาก
ศูน ย์ ศิล ปาชีพเกาะเกิด จั งหวัดพระนครศรีอยุธ ยาใช้ส าหรับการคัดลอกลายเส้ นเอกสารโบราณ
สมัยอยุธยาเรื่องกระบวนแห่พระศพ (ภาพที่ ๘๔), (ภาพที่ ๘๕)

๙๐

ภาพที่ ๘๒ ชฎาที่ใช้ในการแสดงละคร
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

กระดาษปิดชฎา

ภาพที่ ๘๓ ชฎาที่ชารุด แสดงชั้นของกระดาษข่อยในการทาชฎาเพื่อการแสดง
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๙๑

ภาพที่ ๘๔ ปกสมุดข่อย สมุดคัดลอกกระบวนแห่พระศพ สมัยกรุงศรีอยุธยา
ที่มา: ยุวเรศ วุทธีรพล

ภาพที่ ๘๕ การใช้สมุดข่อยเพื่อการคัดลอกต้นฉบับสมุดไทย
ที่มา: ยุวเรศ วุทธีรพล

๙๒

กลยุทธ์ในการส่งเสริมกระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์
กระดาษข่อยเป็นกระดาษที่มีลักษณะเด่นและมีข้อจากัดบางอย่าง การนากระดาษข่อยมา
ใช้เพื่อผลงานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์จึงควรให้ความสาคัญกับลักษณะเด่น ทั้งในเรื่องของภูมิปัญญาการ
ทากระดาษดั้งเดิมของไทย อายุการใช้งานที่ยาวนาน ความคงทนแข็งแรง และเส้นใยที่ยาวทาให้
กระดาษมี ค วามเหนี ย ว ไม่ ข าดง่ า ย และน ามาประกอบกั บ ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากศิ ล ปิ น และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ จึงสะท้อนคุณภาพของกระดาษข่อยจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้ว่า กระดาษข่อยนี้เป็นกระดาษที่เหมาะสาหรับงานศิลปะทุกประเภทที่ต้องอาศัย
คุณสมบัติความคงทนของกระดาษ หรืองานประดิษฐ์ที่ต้องอาศัยความหนาและแข็งแรงจึงนาไปสู่การ
ออกแบบผลงานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์ โดยอาศัยหลักในการออกแบบที่มุ่งเน้นไปยังคุณค่าของเยื่อ
กระดาษที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ สามารถเพิ่มมูลค่าและยังคงราคาที่สามารถซื้อได้ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคมี
ความลังเลในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีกลยุทธ์ในการออกแบบดังนี้
การพัฒนาความคิดและสร้างสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของวัตถุดิบในชุมชน นาสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้ว
มาพัฒนาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น มีหลัก การดาเนินการ ๓ ประการ ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สากล การริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกระดาษข่อยนี้แม้ว่าจะมีแหล่งผลิตสาคัญคือ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด
จังหวัดพระนครศรี อยุ ธยา แต่องค์ความรู้ในการทากระดาษเป็นองค์ความรู้สากล ซึ่งทุกประเทศ
สามารถทาได้ สามารถนาไปพัฒนาวัตถุดิบได้ ดังนั้นการเลือกวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นของไทย อย่าง
เยื่อข่อยซึ่งพบว่าบริเวณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จึงเป็นสิ่งที่สาคัญต่อการใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบเพื่อส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น และเลือกสัญลักษณ์บางประการของ
ศิลปะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อใช้ในการออกแบบ เป็นการสะท้อนผลงานศิลปะกับแหล่งพื้นที่ทาง
ประวัติศาสตร์ ดังเช่นการนารูปแบบของแผ่นทองคาในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ ซึ่งมี
ความน่าสนใจจึงเลือกแผ่นทองคารูปสัตว์หิมพานต์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านการออกแบบของท้องถิ่นจะ
ได้แพร่หลายเป็นที่รู้จักต่อไป
๒. การริเริ่มสร้างสรรค์
แต่เดิมกระดาษข่อยมักใช้เพื่อการทาสมุดไทย ซึ่งปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาผลิตกระดาษข่อยเพื่อรองรั บผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในลักษณะของสมุด และกระดาษ
เพื่อการวาดภาพ และการเขียนบันทึกวรรณกรรมต่างๆ จึงเกิดเป็นความคิดในการริเริ่มสร้างผลงาน
อื่นๆที่เป็นของใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อเป็นของที่ระลึก ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้เป็นวัตถุดิบในการทา
ผลงานศิลปะไทยด้วยเทคนิคและวิธีการดั้งเดิม ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่เน้นที่รูปแบบ เช่น การใช้
กระดาษข่อยเพื่อปิดหัวโขนเป็นต้น
๓. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
การทากระดาษข่อยสามารถเป็นบทเรียนในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น
วิชาการอนุรักษ์ศิลปะไทย วิชาปุราณวิทยา วิชาเทคนิคและวัสดุในงานศิลปะไทย ซึง่ วิทยาลัยเพาะช่าง
สาขาวิช าหั ตถศิล ป์ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ได้ทดลองนากรรมวิธีการท า
กระดาษข่อยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแล้วเพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
๙๓

ความรู้ความเข้าใจและสามารถนาไปปฏิบัติได้ต่อไป จากกลยุทธ์ในการออกแบบกระดาษข่อยเพื่องาน
ศิลปะไทยเชิงพาณิชย์นาไปสู่การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์โดยนาลักษณะ
เด่นของกระดาษข่อยมานาเสนอ
จากหลั ก การด าเนิ น การ ๓ ด้ า น คื อ การจั ด การด้ า นภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ และการพัฒนาบุคคลากร เมื่ อกิจการกระดาษข่อยสามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจได้จึง
นาไปสู่การวิเคราะห์โอกาสในทางการตลาด ซึ่งตลาดผู้ใช้กระดาษข่อยเป็นเป้าหมายใหญ่และเป็นผู้ซื้อ
ดั้งเดิม การขยายฐานการตลาด จาเป็นต้องอาศัย ตลาดอื่น ๆ ร่วมด้วย จากการวิจัยพบว่า ตลาดที่
ควรได้รับการผลักดันและมีส่ วนร่วมในการดาเนินการพัฒนาการใช้กระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทย
เชิงพาณิชย์คือ ตลาดองค์กร และตลาดรัฐบาล
ตลาดองค์กร เป็นตลาดเอกชนที่ผู้ที่จะเข้าร่วมในกิจการกระดาษข่อยอาจเป็นกลุ่ มผู้ ใช้
กระดาษข่อยมาแต่เดิม และผันตนเองสู่การค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น นาไปสู่การขายกระดาษข่อยในฐานะ
คนกลาง กลุ่มเป้าหมายนี้คือ องค์กรหรือตลาดธุรกิจที่ส่งเสริมและชูประเด็นการทาธุรกิจแบบย้อนยุค
การนากระดาษข่อยมานาเสนอให้เกิดความน่าสนใจใหม่ และขยายเป็นสินค้าที่มีทางเลือกมากยิ่งขึ้น
ตลาดองค์กรนี้อาจเป็นผู้ใช้กระดาษข่อย หรือเป็นคนกลางที่เล็งเห็นโอกาสในทางการค้าจึงเป็นกลุ่มผู้
ซื้อรายสาคัญที่ควรสนับสนุนให้เกิดการซื้ออย่างต่อเนื่องและซื้อในปริมาณมาก ตลาดองค์กรนี้ยัง
สามารถนาองค์ความรู้การทากระดาษข่อยแบบโบราณเป็นคอร์สฝึกอบรมที่สร้างรายได้โดยตรงให้กับ
ผู้ทากระดาษในฐานะวิทยากรได้อีกด้วย
ตลาดรัฐบาล ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลควรผู้ซื้อที่สาคัญ
เพราะรัฐบาลมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมและภารกิจมากมายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็นหนึ่งในพันธกิจของสถานศึกษาของรัฐบาลด้วย หากรัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนผลิต ภัณฑ์
กระดาษข่ อ ยจะเป็ น การช่ ว ยให้ ก ระดาษข่ อ ยเป็น ที่ รู้จั ก มากยิ่ งขึ้ น ผ่ า นโครงการ กิ จ กรรม ของ
หน่วยงาน โดยเริ่มต้นจากสถานศึกษาที่ดาเนินการสอนทางด้านศิลปะ ให้ความรู้ทางด้านการออกแบบ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่นของที่ระลึก โดยใช้หลักการเปลี่ยนหน้าที่การใช้งานเดิม โดยยังคงคุณค่าและ
เสน่ห์ของกระดาษข่อยไว้

บทบาทของหน่วยงานรัฐบาลต่อการพัฒนาการตลาดกระดาษข่อย
๑. วิทยาลัยเพาะช่างสนับสนุนความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยจากแหล่งเรียนรู้จริง
แนวทางการสื บ ทอดภูมิปัญญาการทากระดาษข่ อยประการหนึ่งคื อ การให้ ความรู้แ ก่
เยาวชนที่ทางานสร้างสรรค์และเรียนรู้ผลงานศิลปะไทย โดยศึกษาการทากระดาษข่อยจากแหล่ง
ความรู้และลงมือปฏิบัติ ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้ภูมิปัญญาไทยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งทางศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะ
ช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าร่วมซึ่งเป็นช่วงเวลาปิดภาคเรียน เป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่จะเริ่มต้นการเรียนทาหัวโขนและการเรียนวิชาปุราณวิทยา
ซึง่ มีบทเรียนหนึ่งที่ว่าด้วยภูมิปัญญาของช่างไทยแขนงต่าง ๆ (ภาพที่ ๘๖), (ภาพที่ ๘๗)

๙๔

ภาพที่ ๘๖ เยาวชนในโครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้ภูมิปัญญาไทยเรียนรู้การทากระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๘๗ เยาวชนในโครงการฯ ฝึกทุบเยื่อข่อยเตรียมหล่อกระดาษ
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๙๕

ภายหลังการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้ภูมิปัญญาไทยเรียนรู้การทากระดาษ
ข่อยและรับ ความรู้ จ ากทางศูนย์ ศิลปาชีพฯ เยาวชนกลุ่มดังกล่ าวเข้าร่ว มในการคัดเลื อกช่างฝี มื อ
เพื่อเขียนอักษรขอมและทาลายรดน้าปกสมุดพระปาฏิโมกข์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั ว รัช กาลที่ ๙ ด้ว ย ซึ่งมีผู้ ที่ผ่ านเกณฑ์การคัดเลื อกจาก
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าร่วมเขียนอักษรขอมและเขียนปก
สมุดลายรดน้าจานวน ๔ คน (ภาพที่ ๘๘)

ภาพที่ ๘๘ เยาวชนจากโครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้ภูมิปัญญาไทยร่วมการทาสมุดพระปาฏิโมกข์
ที่มา: สมพงษ์ สงคลิ้ง
จากการดาเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้ภูมิปัญญาไทยซึ่งเป็นกระบวนการเพื่ อ
แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยนั้น นาไปสู่การจัดให้มีกิจกรรมเสริมความรู้ ใน
รายวิ ช าปุ ร าณวิ ท ยา สาขาวิ ช าหั ต ถศิ ล ป์ วิ ท ยาลั ย เพาะช่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ขึ้น ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาพที่ ๘๙) ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก
นักศึกษาได้สัมผัสกับการทากระดาษข่อยซึ่งมีมูลค่าสูงด้วยตนเองเมื่อกระดาษแห้งแล้วจึงนาไปใช้
ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างสรรค์ต่อไป

ภาพที่ ๘๙ การสาธิตการทากระดาษข่อยให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
๙๖

การถ่ายทอดความรู้ด้านการทากระดาษข่อยให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาหัตถศิลป์ วิทยาลัย
เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และประเมินความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อ
กระดาษข่อยและการนาไปใช้ประโยชน์ โดยให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวนรวม ๓๑ คน
หญิง ๒๑ คน ชาย ๑๐ คน ได้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีคาถามเกี่ยวกับกระดาษข่อย (ตารางที่ ๖) ดังนี้
ตารางที่ ๖
การประเมินความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อกระดาษข่อยและการนาไปใช้ประโยชน์
ความเข้าใจกระดาษข่อย

น้อย
ที่สุด
0

น้อย

๑. กระดาษข่อยเป็นกระดาษโบราณที่
๑ คน
น่าสนใจ
(๓.๒%)
๒. กระดาษข่อยเป็นกระดาษที่มีประโยชน์ ๑ คน
0
ต่องานศิลปะไทย
(๓.๒%)
๓. กระดาษข่อยมีวิธีการทาที่ค่อนข้างยาก 0
๑ คน
(๓.๒%)
๔. การทุบเยื่อข่อยจะทาให้เยื่อขาวขึ้น
0
๑ คน
(๓.๒%)
๕. ขั้นตอนการหล่อกระดาษสาคัญต่อการ ๑ คน ๒ คน
ทากระดาษข่อย
(๓.๒%) (๖.๕%)
๖. กระดาษข่อยมีเยื่อที่เหนียว
๑ คน
0
(๓.๒%)
๗. กระดาษข่อยเหมาะแก่การทาสมุด
๑ คน
0
(๓.๒%)
๘. กระดาษข่อยเหมาะกับการทางาน
๒ คน ๒ คน
ประติมากรรม
(๖.๕%) (๖.๕%)
๙. กระดาษข่อยเหมาะแก่การทางาน
๑ คน
0
ประดิษฐ์ งานฝีมือ
(๓.๒%)
๑๐. ควรมีวัสดุใช้ทดแทนกระดาษข่อย
0
๕ คน
หรือไม่
(๑๖.๑%)

ปาน
กลาง
๓ คน
(๙.๗%)
๓ คน
(๙.๗%)
๖ คน
(๑๙.๔%)
๖ คน
(๑๙.๔%)
๕ คน
(๑๖.๑%)
๖ คน
(๑๙.๔%)
๔ คน
(๑๒.๙%)
๑๐ คน
(๓๒.๓%)
๖ คน
(๑๙.๔%)
๑๓ คน
(๔๑.๙%)

มาก

มากที่สุด

๑๒ คน
(๓๘.๗%)
๑๐ คน
(๓๒.๓%)
๑๓ คน
(๔๑.๙%)
๒๐ คน
(๖๔.๕%)
๑๑ คน
(๓๕.๕%)
๑๑ คน
(๓๕.๕%)
๑๔ คน
(๔๕.๒%)
๑๒ คน
(๓๘.๗%)
๑๓ คน
(๔๑.๙%)
๙ คน
(๒๙%)

๑๕ คน
(๔๘.๔%)
๑๗ คน
(๕๔.๘%)
๑๑ คน
(๓๕.๕%)
๔ คน
(๑๒.๙%)
๑๒ คน
(๓๘.๗%)
๑๓ คน
(๔๑.๙%)
๑๒ คน
(๓๘.๗%)
๕ คน
(๑๖.๑%)
๑๑ คน
(๓๕.๕%)
๔ คน
(๑๒.๙%)

จากการประเมินความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อกระดาษข่อยและการนาไปใช้ประโยชน์
ที่มีต่อความคิดเห็นการใช้วัสดุทดแทนกระดาษข่อยในงานศิลปะ พบว่ามีผู้ตอบความเห็นปานกลาง
เป็นจานวนมากวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยหลายประการทาให้ผู้ตอบเล็งเห็นว่า กระดาษข่อยเป็นกระดาษที่
มีมูลค่าสูง และเป็นของหายาก ซึ่งอาจใช้วัสดุอื่นทดแทนเพื่อลดภาระด้านต้นทุนโดยไม่ได้ คานึงถึง
คุณภาพต่อการนาไปใช้ จึงนากระดาษที่ใช้ ในงานศิลปะอย่างเช่น การทาประติมากรรมจากกระดาษ
๙๗

โดยทาการทดลองใช้กระดาษ ๓ ชนิด คือ กระดาษข่อย กระดาษสาและกระดาษน้าตาลห่อพัสดุ (ภาพ
ที่ ๙๐) มาใช้ พบว่าการปิดกระดาษข่อยเพียงสองชั้นให้ความแข็งแรงมากกว่ากระดาษสาและกระดาษ
น้าตาลห่อพัสดุ เมื่อเปรียบเทียบความละเอียดต่อแผ่นจะเห็นเส้นใยที่แสดงความเหนียวของกระดาษ
ข่อยได้ชัดเจนในขณะที่กระดาษสามีลักษณะบางแต่เส้นใยไม่แข็งแรงเท่ากระดาษข่อย และกระดาษ
น้าตาลห่อพัสดุเป็นกระดาษที่มีความหยาบจะต้องทาให้เปื่อยก่อนนาไปใช้และไม่ได้ผลดีเท่ากระดาษ
ข่อย

⚫

กระดาษข่อย

⚫

กระดาษสา

⚫

กระดาษน้าตาลห่อพัสดุ

ภาพที่ ๙๐ กระดาษประเภทต่าง ๆ และการเปรียบเทียบเส้นใยกระดาษด้วยการสังเกต
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
๒. มหาวิทยาลัยศิลปากรสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณด้วย
กระดาษข่อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแนวทางการสนับสนุนองค์ความรู้และเผยแพร่แก่ประชาชนด้าน
ศิลปะไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดโครงการเสวนาวิชาการ การอนุรักษ์กระดาษไทย
และเส้นใยธรรมชาติ “ข่อย” (ภาพที่ ๙๑) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานระดับปริญญาโท
ด้านการอนุรักษ์ มีผู้สนใจเป็นจานวนมาก เพราะกระดาษข่อยเป็นกระดาษที่อยู่ในความทรงจาและ
การรับรู้ของคนไทยมานาน แต่น้อยคนที่จะมีประสบการณ์ในการทาและทราบถึงประโยชน์ที่เกี่ยว
เนื่องกัน ซึ่งการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์โดยใช้กระดาษข่อยเป็นตัวประสาน หรือเป็น
กระดาษเพื่อการซ่ อมแซม ส่งผลให้เป็นแนวทางที่ดีในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ เนื่องจากสมุดไทย
จานวนมากที่ชารุดจาเป็นต้องใช้กระดาษชนิดเดียวกัน (กระดาษข่อย) จึงจะเหมาะสม ที่ผ่านมาใช้
กระดาษทดแทนซึ่งมีราคาถูกกว่าผลที่ได้รับไม่เหมือนกับการใช้กระดาษข่อยซึ่งมีความแข็งแรงกว่าเมื่อ
ทับซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นยิ่งเกิดความแข็งแรง
บทบาทการเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานรัฐมีความสาคัญต่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาอย่าง
ยิ่ง กระดาษข่อยเป็นกระดาษที่มีลักษณะเฉพาะ การประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางจะเป็นการ
เปิดโอกาสให้ตลาดการค้ากระดาษข่อย และของที่ระลึกจากกระดาษข่อยเป็ นที่ต้องการมากขึ้น ซึ่ง
หน่วยงานรัฐด้านสถานศึกษาสามารถดาเนินการได้ และจะเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หากมีการ
ส่งเสริมให้จัดเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับกระดาษข่อยที่ทาขึ้นเอง
๙๘

ภาพที่ ๙๑ โปสเตอร์เสวนาวิชาการ การอนุรักษ์กระดาษไทยและเส้นใยธรรมชาติ “ข่อย”
ที่มา: จุฑามาส เรืองยศจันทนา

ภาพที่ ๙๒ บรรยากาศการสาธิตวิธีการอนุรักษ์สมุดไทยด้วยกระดาษข่อย
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

๙๙

บทบาทขององค์กรเอกชนต่อการพัฒนาการตลาดกระดาษข่อย
องค์กรเอกชนมีส่วนสาคัญในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์กระดาษข่อยให้เป็นที่รู้จักมายิ่งขึ้น
ด้วยแนวทางเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐบาล คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และจัดคอร์สอบรมที่จะ
สามารถสร้างรายได้ให้กับวิทยากร ปัจจุบัน คอร์สอบรมจานวนไม่น้อยที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ผู้ประกอบการ โรงเรียนสอนด้านศิลปะที่มุ่งเน้นการอบรมระยะสั้นและมีผลงานสาเร็จสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม หากกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวสามารถจัดเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจะ
สามารถสร้างพื้นที่ทางการตลาดได้ จุดเด่นของโครงการเหล่านี้คือ ควรกาหนดค่าเข้าอบรมราคา
พอเหมาะไม่สูงจนเกินไป จะช่วยให้ตัดสินใจเลือกเรียนง่ายขึ้นและบางช่วงเวลาสามารถจัดเป็นบริการ
วิชาการที่ไม่คิดค่าตอบแทนได้ด้วย ดังเช่นกิจกรรมของ ดร.นฤมล ศิลปชัยศรีที่ไปจัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์กระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ ๙๓) ผู้เรียนได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ และสามารถนาเทคนิคการ
เปลี่ยนหน้าที่การใช้งานเดิมของกระดาษเป็นการประดิษฐ์เครื่องประดับ ของที่ระลึกได้ และจาหน่ายที่
ร้านค้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นต้น (ภาพที่ ๙๔)
บทบาทขององค์กรเอกชนจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ทากระดาษข่อยได้รับรู้แหล่งการจาหน่าย
กระดาษและสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่สามารถจาหน่ายได้ โดยยังนาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ
กระดาษมานาเสนอด้วย เช่นการม้วนกระดาษให้เป็นลูกปัด ร้อยเป็นเครื่องประดับ หรือเครื่องแขวน
ซึ่งไม่มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและยังสามารถจาหน่ายกระดาษได้ในราคาที่สูงขึ้นอีกด้วย กลุ่มจิต ตระ ธานี ที่
จัดกิจกรรมอยากทาข่อยให้ข่อยทาขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาพที่ ๙๕) โดยครูหนึ่ง นิศิษย์ ฤทธิเวช
เป็นผู้สอน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ และมีผู้สมัครเรียนเต็ม
ในระยะเวลาอันสั้น นับว่าเป็นปรากฏการณ์สาคัญอย่างหนึ่งที่สะท้อนว่าสังคมยังคงต้องการกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมอย่างสม่าเสมอ และสามารถนาไปต่อยอดสร้างรายได้ในที่สุด (ภาพที่ ๙๖)

ภาพที่ ๙๓ ดร.นฤมล ศิลปชัยศรี ถ่ายทอดทักษะการแปรรูปกระดาษข่อยเป็นผลิตภัณฑ์ลูกปัด
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี
๑๐๐

ภาพที่ ๙๔ การจาหน่ายสมุดข่อยจิ๋ว ร้านค้าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ที่มา: นฤมล ศิลปชัยศรี

ภาพที่ ๙๕ โปสเตอร์กิจกรรม อยากทาข่อยให้ข่อยทา
ที่มา: กลุ่มจิต ตระ ธานี

๑๐๑

ภาพที่ ๙๖ บรรยากาศกิจกรรม อยากทาข่อยให้ข่อยทา
ที่มา: นิศิษย์ ฤทธิเวช

สรุป
การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะจากกระดาษเป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งน าเสนอคุ ณ ค่ า ของกระดาษที่
นามาใช้ร่วมด้วย กระดาษข่อยเป็นกระดาษที่มีต้นทุนสูง ใช้แรงงานและความชานาญจึงจะได้กระดาษ
ข่อยที่มีคุณภาพดี และกระดาษค่อยเป็นกระดาษที่มีคุณค่า ในฐานะที่เป็นกระดาษดั้งเดิมของไทย เป็น
ที่รู้จักในลักษณะของงานหัตถกรรมเช่นเดียวกับกระดาษต่างประเทศที่ยังคงวิธีการทากระดาษด้วยมือ
ทุกขั้นตอน ความแตกต่างระหว่างกระดาษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรกล เครื่องทุ่น
แรงในการผลิตกับกระดาษที่ใช้กรรมวิธีแบบงานช่างทาด้วยมือและแรงงานมนุษย์ ความแตกต่างนี้
สะท้อนคุณค่าของความสามารถของมนุษย์ การทากระดาษที่มีคุณภาพดีจึงส่งผลให้กระดาษมีมูลค่า
สูงกว่ากระดาษจากโรงงานอุตสาหกรรมการนากระดาษข่อยมาสร้างสรรค์ผ ลงานศิลปะไทยเพื่ อ
จ าหน่ า ยจึ ง ควรให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ น มาของกระดาษข่ อ ย ขั้ น ตอนการท าอย่ า งย่ อ และ
ยกตัวอย่างกระดาษโบราณที่ยังทรงคุณค่าถึงทุกวันนี้
การวิเคราะห์ด้านประวัติความเป็นมาของกระดาษข่อยในประเทศไทยพบว่าความเป็นมา
ของการท ากระดาษข่ อ ยที่ ป รากฏในเอกสารและหลั ก ฐานจากสมุ ด ไทยในสมั ย ต่ า ง ๆ สะท้ อ น
ความสาคัญของภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของไทย กิจการการทากระดาษที่มีขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาจวบ
จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แสดงให้เห็นถึงความเฟื่องฟูในอดีตและค่อย ๆ ลดบทบาทลง ด้วยปัจจัย
หลากหลายประการ อาทิ สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการทากระดาษข่อยซึ่งมีลักษณะการทา ด้วย
แรงงานคน และต้องอาศัยแหล่งน้าที่สะอาดในการหล่อกระดาษ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเหล่านั้น
กาลังสูญไป การทากระดาษข่อยจึงปรับตัว ลดขั้นตอนหรือข้อจากัดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทากระดาษ
ข่อยได้ในที่สุด เช่นการหมักเยื่อในภาชนะปิด และการหล่อกระดาษในอ่างน้า
๑๐๒

การวิเคราะห์ความสาคัญของกระดาษข่อยเชิงอนุรักษ์ พบว่าการนากระดาษข่อยมาใช้เพื่อ
งานอนุ รั กษ์ศิล ปวัตถุและโบราณวั ตถุ ที่ทาขึ้นจากกระดาษข่ อยนั้น มีความส าคัญ อย่ างยิ่ ง เพราะ
กระดาษข่อยเป็นวัสดุเช่นเดียวกับโบราณวัตถุเหล่านั้น เมื่อนามาใช้ซ่อมแซม หรือเติมเต็มให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ขึ้นเป็นการยืดอายุมรดกทางศิลปกรรมได้ทางหนึ่ง เช่น การเติมเนื้อกระดาษในสมุด
ไทยซึ่งอาจจะชารุดไปเพราะแมลงกัดแทะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ในการนากระดาษข่อยมาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะไทยด้วยเทคนิคและวัสดุอย่างโบราณ เช่นการทา
หัวโขนด้วยการปิดกระดาษข่อยซึ่งเป็นวัสดุดั้งเดิม และนาเทคนิคและวัสดุดังกล่าวมาปรับใช้กับงาน
ประติมากรรมจากกระดาษเพื่อส่งเสริมให้กระดาษข่อยยังเป็นวัสดุที่ใช้ในงานศิลปะไทยเช่นในอดีต
เป็นการส่งเสริมกระดาษข่อยเชิงอนุรักษ์ได้
การวิเคราะห์กระบวนการสืบทอดการทากระดาษข่อยเพื่องานศิ ลปะไทยพบว่า แต่เดิม
กระดาษข่อยจะนาไปใช้เพื่อการทาสมุดไทยเป็นหลักซึ่งในปัจจุบันสมุดไทยที่ทาขึ้นใหม่เพื่อใช้นั้นมี
จานวนลดลง โดยมากใช้สาหรับวาดภาพเขียนสีแบบจิตรกรรมไทยประเพณี การฟื้นฟูภูมิปัญญาการ
ทากระดาษข่อยเป็นการให้ความรู้ และเห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมในการใช้กระดาษข่อยของไทยและ
เพื่อส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าให้งานศิลปะเพิ่มมากขึ้น กระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทากระดาษ
ข่อยมีขั้นตอนต่าง คือ การศึกษาจากแหล่งความรู้ทั้งจากเอกสารต่าง ๆ และแหล่งทากระดาษข่อย
การฝึกปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ให้กับสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนสอนด้านศิลปะไทย และการ
นากระดาษข่อยไปใช้งานตามคุณลักษณะของกระดาษ จึงมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทากระดาษ
ให้กับวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์แล้วจึงส่งเสริม ส่งเสริมให้
ท้องถิ่นนาภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยมาใช้เพื่องานพาณิชย์โดยนาไปสร้ างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ
๒ มิติ และ ๓ มิติ พบว่าการนาไปทางานศิลปะ ๓ มิติ สามารถใช้กระดาษข่อยที่มีลักษณะความหนา
บางไม่เท่ากันนั้นได้อย่างไม่มีปัญหาเท่ากับการนาไปใช้สร้างสรรค์งาน ๒ มิติ อาทิภาพเขียนสี และงาน
ภาพพิมพ์ เป็นต้น จากการสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษข่อยได้ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่ แนว
ทางการปรับปรุงคุณภาพกระดาษต่อไป
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพกระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์ พบว่า ข้อดีของ
การนาไปใช้ในงานศิลปะ ๒ มิติคือ กระดาษข่อยมีคุณภาพดีเนื้อแน่น มีความยืดหยุ่นตัวสูง สามารถ
ทนต่อแรงเสียดทานเช่นการนาไปใช้ในเทคนิคภาพพิมพ์ได้ ข้อเสนอแนะคือ สีของกระดาษข่อยไม่ขาว
อย่างกระดาษที่ใช้ในงานภาพพิมพ์ทั่วไป เนื้อกระดาษไม่เท่ากันตลอดทั้งแผ่น การเคลือบกาวแป้ง
เปียก อาจไม่ทั่วถึงจึงทาให้มีลักษณะซึมน้าบ้าง และสีพื้นของกระดาษข่อยที่มีลักษณะค่อนข้างเข้ม
มากกว่ากระดาษขาวที่ใช้สาหรับการวาด โดยมีแนวทางการปรับปรุงคือ การทากระดาษควรเน้น
ขั้นตอนการเสียดข่อยให้ได้เยื่อข่อยที่มีความขาวเป็นจานวนมากที่สุดและผู้ทากระดาษข่อยจะต้องไม่
นาเยื่อที่มีสีเข้มมาปะปน เพื่อจัดคุณภาพและราคาของกระดาษให้เหมาะสมแก่ผู้ใช้ได้ ในการเตรียม
กระดาษสาหรับใช้ในงานวาดเขียน งานจิตรกรรมที่ต้องการพื้นผิวที่ มีความเรียบ กันน้าซึมหรือดูดซับ
เนื้อสีมากเกินไปด้วยการเคลือบกาวแป้ง หรือกาวเม็ดมะขามผสมดินสอพองอย่างเช่นการทารองพื้น
ในงานจิตรกรรมไทยโบราณ และข้อดีของการนาไปใช้ในงานศิลปะ ๓ มิติคือ เนื้อกระดาษข่อยไม่
จาเป็นต้องเท่ากันตลอดแผ่น ข้อเสนอแนะ การหล่อกระดาษเพื่อใช้สาหรับปิดหัวโขนต้องหล่อให้บาง
๑๐๓

เพื่อสามารถปิดหัวได้ประณีต โดยมีแนวทางการปรับปรุง คือ ควรทาให้กระดาษมีลักษณะบางด้วย
การทุบเยื่อจนเปื่อยยุ่ยเป็นพิเศษก่อนนาไปหล่อเพื่อใช้เป็นกระดาษสาหรับงานประติมากรรมได้
กลยุทธ์ในการออกแบบผลงานศิลปะจากกระดาษข่อยเชิงพาณิชย์โดยการกาหนดหลักใน
การดาเนินการเพื่อการพัฒนาความคิดและสร้างสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของวัตถุดิบในชุมชน นาสิ่งเดิมที่มี
อยู่แล้วมาพัฒนาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น มีหลักการดาเนินการ ๓ ประการ ได้แก่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสากล การริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งหลักทั้ง ๓ ประการนี้เป็นการส่งเสริมให้
เกิดการออกแบบกระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์นาไปสู่ การออกแบบและสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์ โดยนาลักษณะเด่นของกระดาษข่อยมานาเสนอ
การส่งเสริมการตลาดจากตลาดผู้ใช้กระดาษข่อย ไปสู่ตลาดองค์กร และตลาดรัฐบาลจะ
เป็นการเพิ่มความสามารถในการจาหน่ายกระดาษข่อยซึ่งมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ามาอย่ าง
ยาวนาน การผลักดันให้กระดาษข่อยมีประโยชน์ใช้สอยมากกว่าเดิม คือ การพัฒนากระดาษในด้าน
การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ใช้งาน เดิมใช้กระดาษข่อยเพื่อการเขียนและการวาด การออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้กลายเป็นเครื่องประดับจากกระดาษ หรือเครื่องแขวนที่ต้องใช้เทคนิคการร้อยดอกไม้เป็นส่วนเสริม
ให้แสดงเอกลักษณ์ในงานศิลปะไทยเพิ่มมากขึ้น
ผลงานศิลปะไทยจากกระดาษข่อยจากการวิจัยคือ ภาพเขียนสีปิดทอง งานสลักดุนลาย
เป็นแผ่นทองคารูปสัตว์หิมพานต์จาลองของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์เจ้ าสามพระยา การทาสมุดฝรั่งจาก
กระดาษข่ อ ย โคมไฟฉลุ ล ายดอกไม้ ร่ ว ง เครื่ อ งแขวนตาข่ า ยหน้ า ช้ า งและดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์
ประติมากรรมจากกระดาษข่อย (กระปุกหมู) และสร้อยลูกปัดกระดาษข่อย ผลงานสร้างสรรค์เหล่านี้
เป็นผลจากการวิเคราะห์และกาหนดแนวทางปรับปรุงคุณภาพของกระดาษข่อยและการนาไปใช้ ซึ่ง
การนาไปใช้เพื่องานศิลปะ ๒ มิติ ควรใช้กระดาษข่อยแบบหนาที่มีการเคลือบกระดาษทั้ง ๒ ด้าน
อย่างดีแล้ว และควรมีสีขาว และผลงานศิลปะ ๓ มิติ เหมาะสมกับกระดาษข่อยแบบบางที่อ าจมี
คุณภาพความหนาบางไม่สม่าเสมอกัน
จากการนากระดาษข่อยมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ พบว่า การนามาสร้างสรรค์เป็น
ผลงาน ๓ มิติ อย่างเช่น การทาลูกปัดจากกระดาษข่อย และการทาตาข่ายหน้าช้างเป็นการนาเสนอ
ความงามของกระดาษข่อยได้ดี แม้ว่าจะไม่ได้ระบายสี ก็เกิดเป็นความงามที่แสดงอัตลั กษณ์ข อง
กระดาษข่อยได้ และยังเป็นการนากระดาษข่อยที่มีเนื้อกระดาษหนาบางไม่เท่ากันที่อาจเป็นอุปสรรค
ต่อการทางานสร้างสรรค์อื่น ๆ มาใช้ได้
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บทที่ ๕
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ข่อยเป็นพืชสาคัญต่อกิจการทากระดาษของไทยมาตั้งครั้งแรกเริ่มทากระดาษ แม้ว่าจะมี
พืชอีกจานวนมากที่สามารถนามาใช้ทากระดาษได้ก็ตาม แต่ข่อยยังเป็นที่นิยมและยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ
หลักในการทากระดาษแบบดั้งเดิมเสมอมา คุณสมบัติของเยื่อข่อยที่ให้เส้นใยที่มีความเหนียว เส้นยาว
และเมื่อประสานกันด้วยการหล่อในน้าด้วยแม่พิมพ์พะแนงไม้ซึ่งขึงด้วยผ้าไนล่อนให้ตึงแล้ว จะได้
กระดาษข่อยที่ใช้ในงานด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี อาทิ สมุดไทยขาว สมุดไทยดา กระดาษเพลา กระดาษ
ปิดหัวโขน และกระดาษที่ใช้ในกิจการตีทอง เป็นต้น
พบข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทากระดาษของไทยว่า มีการริเริ่มทากระดาษขึ้น
เพื่อใช้ภายในประเทศ แหล่งวัตถุดิบสาคัญอยู่บริเวณภาคกลางและย่านที่ทากระดาษจะต้องอาศัยอยู่
บริ เวณที่มีแหล่ ง น้ าอัน เป็ น ท าเลที่ เหมาะสมในการหล่ อ กระดาษซึ่ง เป็ นขั้ นตอนส าคั ญ ในการท า
กระดาษข่อย ต่อมาเมื่อเข้าสู่ ช่ว งเวลาที่ กระดาษจากต่ างประเทศเข้า มามีบ ทบาทในการใช้ ง าน
ภายในประเทศมากขึ้น อีกทั้งยังมีมาตรฐานและความสวยงามกว่า กระดาษข่อยจึงได้รับผลกระทบ
ตลอดจนการขาดแคลนแรงงานภายหลังการเลิกทาสส่งผลให้ช่างทากระดาษเริ่มลดจานวนลง
โครงการวิ จั ย กระบวนการอนุรั ก ษ์ ภูมิ ปัญ ญาการทากระดาษข่ อ ยเพื่ อ งานศิ ล ปะไทย
เชิงพาณิชย์สามารถสรุปผลได้ดังนี้

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย
คุณค่าของกระดาษข่อยในมิติประวัติศาสตร์
กระดาษข่อยเป็นวัสดุสาคัญที่อยู่เบื้องหลัง ผลงานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
ทั้งที่ใช้ในการเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร เช่นการนาไปใช้เป็นสมุดไทย และกระดาษข่อยยังใช้ในงาน
ศิลปะด้วย
เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานกระดาษข่อยหรือกระดาษโบราณของไทยที่
น่าสนใจได้แก่ วชิรญาณวิเศษ และปาฐกถาเรื่องการทากระดาษข่อย ซึ่งนาเสนอวิธีการอย่างโบราณ
ในการทากระดาษและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของกระดาษข่อยและปัญหาของการใช้กระดาษ
ข่อยให้กว้างขวางขึ้น
กระบวนการทากระดาษข่อยถ่ายทอดกันในหมู่ช่างทากระดาษไม่ได้แพร่หลายหรือได้รับ
ความนิ ย มมากนั ก เมื่ อ กระดาษจากต่ า งประเทศเข้ า มามี บ ทบาทร่ ว มกั บ ความเจริ ญ ทางด้ า น
กระบวนการพิมพ์ ส่งผลให้การนากระดาษข่อยมาใช้ซึ่งส่วนมากใช้ในงานเขียนเริ่มมีจากัด และค่อยๆ
ลดบทบาทลงในที่สุด แต่ใจปัจจุบันมีความพยายามการถ่ายทอดองค์ความรู้การทากระดาษข่อยผ่าน
เอกสาร หรือตาราการทากระดาษด้วยเกรงว่า ภูมิปัญญาเหล่านี้จะสูญหายไป จนต่อมามีผู้ที่สนใจใน
การทากระดาษข่อยอย่างโบราณขึ้นจึงจัดให้มีการเรียนการสอนการทากระดาษข่อยตามอย่างโบราณ
ที่ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) และศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานการณ์
ของกระดาษข่อยไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจ ได้รับการศึกษาและผลิตขึ้นเพื่อใช้ใน
๑๐๕

งานอนุรักษ์ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่ทาขึ้นจากกระดาษและเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทย ทั้งนี้
การอนุรักษ์วัสดุทางศิลปะของไทยไว้จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญา
การทากระดาษแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตามข้อเสนอแนะที่สนับสนุนตรงกันคือ การทากระดาษของไทย
สมควรได้รับการสืบทอดทั้งที่เป็นเหตุผลในเรื่องของการใช้งานและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทย
กระดาษข่อยที่พบในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และกระดาษ
ข่อยที่ทาขึ้นจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงลักษณะร่วมและลักษณะต่าง
ของคุณภาพกระดาษได้จ ากการสั ง เกต โดยมีลั กษณะร่ว มกั น คื อมี ความเหนี ยวแข็ง แรงทนทาน
มีผิวสัมผัสที่ไม่เรียบเนียนเท่ากระดาษฝรั่ง สาหรับลักษณะต่างที่กระดาษในสมัยกรุงศรีอยุธยา-สมัย
กรุงรัตนโกสินทร์มีคือสีกระดาษที่มีความขาวกว่ากระดาษข่อยที่ทาขึ้น ในปัจจุบัน อันเกิดจากวัตถุดิบ
ในการทาและกรรมวิธีบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม คือขั้นตอนการคัดเยื่อ
(เสียดข่อย) และการหมักเยื่อ แต่เดิมการล้างเยื่อจะทาในน้าคลองที่มีน้าไหลผ่าน ปัจจุบันไม่สามารถ
ทาเช่นนั้นได้ จึงปรับให้แช่ในอ่างซึ่งส่งผลต่อการทาความสะอาดเยื่อเช่นกัน ด้วยกรรมวิธีที่แตกต่าง
ส่งผลต่อคุณภาพกระดาษด้วย
การวิเคราะห์ด้านประวัติความเป็นมาของกระดาษข่อยในประเทศไทยพบว่าความเป็นมา
ของการท ากระดาษข่ อ ยที่ ป รากฏในเอกสารและหลั ก ฐานจากสมุ ด ไทยในสมั ย ต่ า ง ๆ สะท้ อ น
ความสาคัญของภูมิปั ญญาอย่ างหนึ่งของไทย กิจการการทากระดาษที่มีขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธ ยา
จวบจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แสดงให้เห็นถึงความเฟื่องฟูในอดีตและค่อยๆ ลดบทบาทลง ด้วย
ปัจจัยหลากหลายประการ อาทิ สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการทากระดาษข่อยซึ่งมีลักษณะการทา
ด้วยแรงงานคน และต้องอาศัยแหล่งน้าที่สะอาดในการหล่อกระดาษ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเหล่านั้น
กาลังสูญไป การทากระดาษข่อยจึงปรับตัว ลดขั้นตอนหรือข้อจากัดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทากระดาษ
ข่อยได้ในที่สุด เช่นการหมักเยื่อในภาชนะปิด และการหล่อกระดาษในอ่างน้า
การวิเคราะห์การต่อยอดการใช้กระดาษข่อยด้านต่าง ๆ
แต่เดิมกระดาษข่อยจะนาไปใช้เพื่อการทาสมุดไทยเป็นหลักซึ่งในปัจจุบันสมุดไทยที่ทาขึ้น
ใหม่เพื่อใช้นั้นมีจานวนลดลง โดยมากใช้สาหรับวาดภาพเขียนสีแบบจิตรกรรมไทยประเพณี การฟื้นฟู
ภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยเป็นการให้ความรู้ และเห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมในการใช้กระดาษ
ข่อยของไทยและเพื่อส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าให้งานศิลปะเพิ่มมากขึ้น กระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การทากระดาษข่อยมีขั้นตอนต่าง คือ การศึกษาจากแหล่งความรู้ทั้งจากเอกสารต่าง ๆ และแหล่งทา
กระดาษข่อย การฝึกปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ให้กับสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนสอนด้านศิ ลปะ
ไทย และการนากระดาษข่อยไปใช้งานตามคุณลักษณะของกระดาษ จึงมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทากระดาษให้กับวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์แล้วจึงส่งเสริม
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นนาภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยมาใช้เพื่องานพาณิชย์โดยนาไปสร้างสรรค์ เป็น
ผลงานศิลปะ ๒ มิติ และ ๓ มิติ พบว่าการนาไปทางานศิลปะ ๓ มิติ สามารถใช้กระดาษข่ อยที่มี
ลักษณะความหนาบางไม่เท่ากันนั้นได้อย่างไม่มีปัญหาเท่ากับการนาไปใช้สร้างสรรค์งาน ๒ มิติ อาทิ
ภาพเขียนสี และงานภาพพิมพ์ เป็นต้น จากการสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษข่อยได้ข้อเสนอแนะ
เพื่อนาไปสู่แนวทางการปรับปรุงคุณภาพกระดาษต่อไป
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การนากระดาษข่อยมาใช้เพื่องานอนุรักษ์ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่ทาขึ้นจากกระดาษ
ข่ อ ยนั้ น มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง เพราะกระดาษข่ อ ยเป็ น วั ส ดุ เ ช่ น เดี ย วกั บ โบราณวั ต ถุ เ หล่ า นั้ น
เมื่อน ามาใช้ เพื่อการซ่อมแซม หรื อเติมเต็ มให้ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นเป็นการยืดอายุมรดกทาง
ศิลปกรรมได้ทางหนึ่ง เช่น การเติมเนื้อกระดาษในสมุดไทยซึ่งอาจจะชารุดไปเพราะแมลงกัดแทะ เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังพบว่าแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการนากระดาษข่อยมาใช้สร้างสรรค์งาน
ศิลปะไทยด้วยเทคนิคและวัสดุอย่างโบราณ เช่นการทาหัวโขนด้วยการปิดกระดาษข่อยซึ่งเป็นวัสดุ
ดั้งเดิม และนาเทคนิคและวัสดุดังกล่าวมาปรับใช้กับงานประติมากรรมจากกระดาษเพื่อส่งเสริมให้
กระดาษข่อยยังเป็นวัสดุที่ใช้ในงานศิลปะไทยเช่นในอดีต เป็นการส่งเสริมกระดาษข่อยเชิงอนุรักษ์ได้
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพกระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพกระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์ พบว่า ข้อดีของ
การนาไปใช้ในงานศิลปะ ๒ มิติคือ กระดาษข่อยมีคุณภาพดีเนื้อแน่น มีความยืดหยุ่นตัวสูง สามารถ
ทนต่อแรงเสียดทานเช่นการนาไปใช้ในเทคนิคภาพพิมพ์ได้ ข้อเสนอแนะคือ สีของกระดาษข่อยไม่ขาว
อย่างกระดาษที่ใช้ในงานภาพพิมพ์ทั่วไป เนื้อกระดาษไม่เท่ากันตลอดทั้งแผ่น การเคลือบกาวแป้ง
เปียก อาจไม่ทั่วถึงจึงทาให้มีลักษณะซึมน้าบ้าง และสีพื้นของกระดาษข่อยที่มีลักษณะค่อนข้างเข้ม
มากกว่ากระดาษขาวที่ใช้สาหรับการวาด โดยมีแนวทางการปรับปรุงคือ การทากระดาษควรเน้น
ขั้นตอนการเสียดข่อยให้ได้เยื่อข่อยที่มีความขาวเป็นจานวนมากที่สุดและผู้ทากระดาษข่อยจะต้อง
ไม่นาเยื่อที่มีสีเข้มมาปะปน เพื่อจัดคุณภาพและราคาของกระดาษให้เหมาะสมแก่ผู้ใช้ได้ ในการเตรียม
กระดาษสาหรับใช้ในงานวาดเขียน งานจิตรกรรมที่ต้องการพื้นผิวที่มีความเรียบ สามารถกันน้าซึม
หรือดูดซับเนื้อสีมากเกินไปด้วยการเคลือบกาวแป้ง หรือกาวเม็ดมะขามผสมดินสอพองอย่างเช่นการ
ทารองพื้นในงานจิตรกรรมไทยโบราณ และข้อดีของการนาไปใช้ในงานศิลปะ ๓ มิติคือ เนื้อกระดาษ
ข่อยไม่จาเป็นต้องเท่ากันตลอดแผ่น ข้อเสนอแนะการหล่อกระดาษเพื่อใช้สาหรับปิดหัวโขนต้องหล่อ
ให้บางเพื่อหัวได้อย่างประณีต โดยมีแนวทางการปรับปรุง คือ ควรทาให้กระดาษมีลักษณะบางด้วย
การทุบเยื่อจนเปื่อยยุ่ยเป็นพิเศษก่อนนาไปหล่อเพื่อใช้เป็นกระดาษสาหรับงานประติมากรรมได้
กลยุทธ์ในการส่งเสริมกระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์
การกาหนดหลักในการดาเนินการเพื่อการพัฒนาความคิดและสร้างสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของ
วัตถุดิบในชุมชน นาสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น มีหลักการดาเนินการ
๓ ประการ ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสากล การริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการออกแบบกระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์นาไปสู่ การออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์ โดยนาลักษณะเด่นของกระดาษข่อยมานาเสนอ
กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนากระดาษข่อยเพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์คือ การนา
กระดาษข่อยมาใช้เพื่องานสร้างสรรค์นอกเหนือไปจากการใช้แบบดั้งเดิมคือการนากระดาษข่อยมาใช้
เพื่อทาสมุดไทย อรัญ วานิชกร (๒๕๕๙) กล่าวถึงความจาเป็นของการต่อยอดภูมิปัญญาท้ อถิ่ นที่
จะต้องอาศัย แนวคิดต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืนในการส่งเสริมและพัฒ นาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยควร
ค านึ ง ถึ ง สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ จ ะเป็ น การพั ฒ นาให้ เ กิ ด ผลเชิ ง พาณิ ช ย์ ได้ แ ก่ เปลี่ ย นวิ ธี ใ ช้ , พลิ ก มุ ม มอง,
เพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ , ลดคุ ณ สมบั ติ , แทนที่ ด้ ว ยสิ่ ง ใหม่ , ล าดั บ รู ป แบบใหม่ , พลิ ก กลั บ , ผสมผสาน
(อรัญ วานิชกร, ๒๕๕๙, หน้า ๕๓-๕๔)
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ผลงานศิลปะไทยจากกระดาษข่อยจากการวิจัยคือ ภาพเขียนสีปิ ดทอง งานสลักดุนลาย
เป็นแผ่นทองคารูปสัตว์หิมพานต์จาลองของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา การทาสมุดฝรั่งจาก
กระดาษข่อย โคมไฟฉลุลายดอกไม้ร่วง เครื่องแขวนตาข่ายหน้าช้าง ดอกไม้ประดิษฐ์ ประติมากรรม
จากกระดาษข่อย (กระปุกหมู) และสร้อยลูกปัดกระดาษข่อย ผลงานสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และกาหนดแนวทางปรับปรุงคุณภาพของกระดาษข่อยและการนาไปใช้ ซึ่งการนาไปใช้เพื่อ
งานศิลปะ ๒ มิติ ควรใช้กระดาษข่อยแบบหนาที่มีการเคลือบกระดาษทั้ง ๒ ด้านอย่างดีแล้ว และควร
มีสีขาว และผลงานศิลปะ ๓ มิติ เหมาะสมกับกระดาษข่อยแบบบางที่อาจมีคุณภาพความหนาบางไม่
สม่าเสมอกัน
ส าหรั บ ผลงานสร้ า งสรรค์ ที่ ส ะท้ อ นความงามและคุ ณ ค่ า ของกระดาษข่ อ ยได้ ดี เช่ น
ลูกปัดกระดาษข่อย เป็นผลงานที่แสดงความเป็นกระดาษข่อยได้ดี ได้แก่ สีสันของเยื่อกระดาษ และ
การนามาใช้เพื่อทางานประดิษฐ์ งานศิลปะที่หลากหลาย
เนื่องจากกระดาษข่อยเป็นวัสดุที่มีมูลค่าสูง ราคาแพง และยังมีแหล่งผลิตที่ค่อนข้างจากัด
จึงมีแนวคิดในการทดแทนกระดาษข่อยด้วยกระดาษอื่น ๆ เพื่อใช้ในงานศิลปะไทย ซึ่งการนากระดาษ
ชนิดอื่น ๆ มาใช้ทดแทนนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนของวัสดุ ไม่ใช่การนามาใช้เพราะมีคุณสมบั ติที่
ใกล้เคียงกัน และไม่สะท้อนภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย
หากต้ อ งการส่ ง เสริ ม ให้ ผ ลงานศิ ล ปะที่ ท าขึ้ น จากกระดาษสามารถแสดงคุ ณ ค่ า ด้ า น
ภูมิปัญญาของไทยไว้ จึงควรใช้กระดาษข่อยซึ่งเป็นกระดาษที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีคุณค่าของไทย
และยังสะท้อนวิธีการคัดสรรวัสดุที่เหมาะสมที่สุดในการทางานศิลปะไทยด้วย
บทบาทของหน่วยงานรัฐบาลต่อการพัฒนาการตลาดกระดาษข่อย
ตลาดของกระดาษข่อย ได้แก่ ตลาดผู้ใช้กระดาษ ตลาดองค์กร ตลาดต่างประเทศ และ
ตลาดรัฐบาล การส่งเสริมให้ตลาดทั้ง ๔ นี้ให้ความสนใจและสนับสนุนกิจการการทากระดาษอย่าง
ยั่ ง ยื น จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย บทบาทหรื อ ความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานของรั ฐ และองค์ ก รเอกชน
จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานรัฐที่เป็นสถานศึกษา สามารถจัดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการรับรู้ของ
ประชาชนให้ เห็ น ประโยชน์ ของการทากระดาษข่ อยซึ่ง เป็น กระดาษในภูมิปั ญญาดั้ง เดิม การจั ด
กิจกรรมที่ไม่มุ่งหวังผลกาไรขะช่วยให้เกิดความเข้าใจในผลิ ตภัณฑ์กระดาษ ความยากและความ
ประณีตในการทาทุกขั้นตอน สาหรับองค์กรเอกชน พบว่ามีความพยายามให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนที่สามารถร่วมกันผลักดันให้กระดาษข่อยเป็นกระดาษที่ใคร ๆ ก็ทาได้ โดยให้ผู้ทากระดาษ
เป็ น วิทยากร เป็ น คอร์ ส อบรมที่ส ามารถสร้างรายได้ให้ แก่ผู้ ทากระดาษได้ทางหนึ่ง และเป็นการ
จาหน่ายกระดาษข่อยตามจานวนของผู้เข้ารับการอบรมได้ด้วย
กระดาษข่อยเคยเป็นกระดาษที่มีความสาคัญ แม้ว่าในระยะเวลาอันสั้นจะยังไม่สนองตอบ
ตลาดทางเศรษฐกิจได้ดีเท่าที่ควร แต่การสนับสนุนให้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจและการเรียนรู้
ด้านภูมิปัญญาการทากระดาษจะสามารถสร้างฐานทางความคิด และต่อยอดไปสู่การใช้กระดาษข่อย
เพื่องานสร้างสรรค์ โดยกลุ่มผู้ใช้เดิม และสร้างกลุ่มผู้ใช้ใหม่ โดยมีตลาดองค์กร และตลาดรัฐบาลเป็น
ผู้ให้การสนับสนุน จะเป็นการอนุรักษ์กระบวนการทากระดาษข่อยได้อย่างยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะ
การน าองค์ ค วามรู้ จ ากอดี ต ผสมผสานกั บ การถ่ า ยทอดความรู้ ใ นปั จ จุ บั น จะเกิ ด เป็ น
กระบวนการการอนุรักษ์การทากระดาษข่อย ซึ่งการนาไปใช้เพื่องานศิลปะไทยเชิงพาณิชย์จะเป็นการ
ส่งเสริมให้กระดาษข่อยได้ทาหน้าที่ของกระดาษทางศิลปะซึ่งเป็นคุณค่าดั้งเดิมของศิลปะไทยแม้ว่าจะ
มีการน ากระดาษชนิ ดอื่น ๆ ที่ห าได้ง่ายมาทดแทน แต่คุณสมบัติ ความแข็งแรง และคุณค่าของ
กระดาษข่อยที่เป็นวัสดุดั้งเดิมของศิลปะไทยนั้นไม่มีกระดาษเหลือใช้อื่นใดมาทดแทนได้
การปรับปรุงคุณภาพของเยื่อข่อยให้มีเนื้อที่ละเอียด สามารถทาได้ดังนี้
๑. คัดเยื่อที่มีเนื้ออ่อน หากพบว่ามีเยื่อแก่มาปะปนให้คัดออกไว้ต่างหาก โดยสามารถ
ปรับปรุงเยื่อได้ด้วยการต้มกับน้าปูนขาว หรือต้มด้วยโซดาไฟ
๒. เมื่อต้องการทุบเยื่อข่อยซึ่งปัจจุบันทุบด้วยเขียงไม้กับค้อนไม้ ซึ่งเขียงจะสึกกร่อน
เป็นร่อง ควรปาดเนื้อเขียงส่วนบนให้เรียบอยู่เสมอ เพื่อการทุบข่อยที่มีประสิทธิภาพ
(หรือนามาทุบบนก้อนหินที่ดังเช่นแบบโบราณ ซึ่งใช้เขียงหินกับค้อนไม้ ซึ่งอาจประยุกต์
ด้วยการตาในครกหินแทน)
๓. การทุบเยื่อควรทุบทีละน้อย ไม่ควรทุบก้อนเยื่อกระดาษทีละมากๆ และควบคุมไม่ให้
เยื่อแห้งในขณะทุบ
๔. ทดลองตีเยื่อ หาพบว่ายังมีเยื่อกระดาษหยาบหรือกระจุกตัวเป็นก้อนทึบให้นาขึ้นมาทุบ
ใหม่อีกครั้ง
การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะจากกระดาษเป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งน าเสนอคุ ณ ค่ า ของกระดาษที่
นามาใช้ร่วมด้วย กระดาษข่อยเป็นกระดาษที่มีต้นทุนสูง ใช้แรงงานและความชานาญจึงจะได้กระดาษ
ข่อยที่มีคุณภาพดี และกระดาษค่อยเป็นกระดาษที่มีคุณค่า ในฐานะที่เป็นกระดาษดั้งเดิมของไทย เป็น
ทีร่ ู้จักในลักษณะของงานหัตถกรรมเช่นเดียวกับกระดาษต่างประเทศที่ยังคงวิธีการทากระดาษด้วยมือ
ทุกขั้นตอน ความแตกต่างระหว่างกระดาษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรกล เครื่องทุ่น
แรงในการผลิตกับกระดาษที่ใช้กรรมวิธีแบบงานช่างทาด้วยมือและแรงงานมนุษย์ ความแตกต่า งนี้
สะท้อนคุณค่าของความสามารถของมนุษย์ การทากระดาษที่มีคุณภาพดีจึงส่งผลให้กระดาษมีมูลค่า
สูงกว่ากระดาษจากโรงงานอุตสาหกรรมการนากระดาษข่อยมาสร้างสรรค์ผ ลงานศิลปะไทยเพื่ อ
จ าหน่ า ยจึ ง ควรให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ น มาของกระดาษข่ อ ย ขั้ น ตอนการท าอย่ า งย่ อ และ
ยกตัวอย่างกระดาษโบราณที่ยังทรงคุณค่าถึงทุกวันนี้
หากคานึงถึงคุณค่าในด้านภูมิปัญญาการทากระดาษข่อยซึ่งเป็นกระดาษดั้งเดิมของไทย
แล้ว การส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากกระดาษข่อยที่หลากหลาย นับได้ว่าเป็นการ
สนับสนุนให้กระดาษข่อยมีบทบาทสาคัญต่องานศิลปะไทยในที่สุด
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เรื่องทากระดาษไทย
วชิรญาณวิเศษ เล่มที่ ๖ แผ่น ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙

หน้าแรกของวชิรญาณวิเศษ เล่มที่ ๖ แผ่น ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙

๑๑๔

กระดาษเปนของใช้การต่าง ๆ ทั่วโลกย่อมทาใช้ทุกชาติทุกภาษา ใช้สาหรับเขียนหนังสือแล
ตีพิมพ์หนังสือบ้ าง สาหรับใช้ทาสมุ ดดา สมุดขาว ไว้เขียนหนังสือบ้าง ที่สุดจะใช้ห่ออะไร ๆ ก็ได้
เพราะฉนั้นการที่ทากระดาษ จึงเปนอุบายหาเลี้ยงชีวิตของคนหลายประเทศด้วยกันได้อย่างหนึ่ง
กระดาษที่มีใช้ซื้อขายอยู่ในเมืองไทยนี้มีหลายอย่าง มาแต่ประเทศฝรั่งบ้าง มาแต่ประเทศจีนและ ยี่ปุ่
นบ้าง กระดาษที่มาแต่ประเทศฝรั่งเปนกระดาษดี ใช้เขียนหนังสือและตีพิมพ์หนังสือทั้งใช้ทาบาญชีทุก
อย่างดีมากเจ้ากระทรวงทุกแห่งย่อมใช้กระดาษฝรั่งทั้งสิ้น กระดาษมาแต่ประทศจีนแลยี่ปุ่นเปนแต่ใช้
ทาว่าว พวกจีนใช้เขียนหนังสือจีนแลห่ออะไร ๆ ได้บ้าง แลกระดาษที่เกิดขึ้นในเมืองไทย เปนฝีมือชาว
สยามทาใช้สอยแลซื้อขายกันก็มีแต่เนื้อกระดาษไม่ สู้ดีเหมือนกระดาษแต่ต่างประเทศ กระดาษมาแต่
ต่างประเทศคือกระดาษน้าส้มแลกระดาษฟาง แลกระดาษอะไรอีกหลายอย่าง กระดาษที่เกิดขึ้นใน
เมืองไทยคือกระดาษข่อย ในเมืองไทยคงจะมีวิธีทาต่าง ๆ กันเปนแน่ ด้วยกระดาษเนื้อผิดกันหลาย
ส่ ว น ข้าพเจ้ าจะขอยกขึ้น กล่ าวแต่วิธีทากระดาษที่เกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างเดียว กระดาษมาแต่
ต่างประเทศเขาจะทาอย่างไร มีวิธีอย่างไร ข้าพเจ้าไม่สามารถเพื่อจะนามากล่าวได้จะพูดชี้แจงได้แต่
วิธีทากระดาษในสยาม ที่ เคยได้รู้ได้เห็นมาบ้างเล็กน้อย แต่คงไม่พิศดารกว้างขวางได้แต่พอเปนเค้า
ความเท่านั้น
กระดาษข่อยเขาทาด้วยเปลือกข่อย ซึ่งเรียกว่า กระดาษข่อย ก็เมื่อแรกที่เขาจะทากระดาษ
ข่อยนี้ เขาเลือกตัดเอาแขนงข่อยที่งาม ๆ หรือต้นข่อยที่เล็กๆ มาปอกเอาเปลือกขูดลอกเอาเปลือก
ชั้นนอกออกเสียได้ทีละมาก ๆ แล้ว เอาไปผึ่งแดดไว้ให้แห้ง จึงรวมในตุ่มหรือไหใหญ่ ๆ ทีละมาก ๆ
แล้วเอาน้าด่างที่กลั่นแล้วเทลงในตุ่มหรือไหพอถ้วมเปลือกข่อยที่ในนั้น แช่เปลือกข่อยไปกว่าจะเปื่อย
ยุ่ยหรือปูนขาวก็ได้ แต่ถ้าใช้ปูนขาว แช่ต้องใส่ปูนขาวพอสมควร จึงเทน้าท่าลงก่ อนให้ปูนขาวละลาย
แช่ไว้ได้สามคืนหรือสี่คืน ด่างหรือปูนขาวนั้นก็กัดเปลือกข่อยยุ่ยไป เขาจึงเอามาใส่หม้อขนาดใหญ่ต้ม
เคี่ยวไปกว่าจะเปื่อย เมื่อเปลือกข่อยเปื่อยแล้ว จึงเอาออกจากหม้อไปใส่ตะกร้าไปล้างน้า ฟอกให้ขาว
จนหมดสีด่าง แล้วจึงใส่ครกตาไปจนแหลกละเอียด เมื่อตาเกือบได้ที่จึงหยิบเอามาใส่น้าท่ากวนดู เห็น
ว่าแหลกละเอียดใช้ได้แล้ว จึงใส่ตะกร้าหรือภาชนะอะไรก็ได้ สาหรับจะได้เอาไปหล่อเปนแผ่นกระดาษ
ที่ๆจะหล่อเยื่อกระดาษให้เป็นแผ่นนี้ ต้องอาไศรยน้า ทาบนบกไม่ได้ น้าก็ต้องเปนน้าในสระหรือบ่อที่
กว้างจึงจะได้ หรือจะทาในลาคลองก็ได้ แต่ต้องเปนเวลาที่น้าในคลองไม่ใช่คราวขึ้นลง เพราะการหล่อ
กระดาษต้องอาไศรยน้านิ่งๆ อยู่เสมอ ถึงน้าในสระหรือบ่อถ้าเปนเวลาลมพัดน้ากระเทือนก็ไม่ได้ เมื่อ
คราวที่จะหล่อแผ่นกระดาษต้องมีไม้รางสี่เหลี่ยมสาหรับหล่อแผ่นกระดาษ รางนั้นเขาทาด้วยไม้จริง
แต่เป็นไม้ที่อาจลอยอยู่บนน้าได้ เช่นไม้งิ้วเปนต้น รางหล่อแผ่นกระดาษนั้นมีไม้ใหญ่ๆสองอันมีขื่อสกัด
หัวท้าย รูปเหมือนรางรถแตรมเวหรือที่เรียกว่ารถราง ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้กว้างประมาณศอกหนึ่งยาว ๒
ศอกเศษ ที่ ว่ า นี้ พ อเปนตั ว อย่ า ง ใช่ จ ะมี ก ว้ า งยาวเท่ า นี้ ที เ ดี ย วก็ มิ ไ ด้ แล้ ว แต่ เ ขาประสงค์ จ ะใด้
แผ่นกระดาษกว้างยาวเท่าใดเขาก็ทาให้ไม้รางนั้นยาวตามประสงค์ เพราะว่าเมื่อเขาทารางเปนอย่างไร
แผ่นกระดาษก็มีมุมกว้างยาวเท่าไม้รางนั้นเหมือนตัวพิมพ์ที่เขาหล่อสิ่งทั้งปวงเปนต้นเรื่องนี้จะมีต่อไป.

๑๑๕

เรื่องทากระดาษไทย (ต่อ)
วชิรญาณวิเศษ เล่มที่ ๖ แผ่น ๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙

หน้าแรกของวชิรญาณวิเศษ เล่มที่ ๖ แผ่น ๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙
๑๑๖

ไม้รางสาหรับหล่อแผ่นกระดาษนั้นเหมือนตัวพิมพ์ที่เขาหล่อสิ่งทั้งปวง แล้วเขาจึงเอาผ้าขาวที่
เนื้อบางเป็นผืนกว้างยาวเท่าไม้รางนั้น แลเหลาไม้ไผ่ให้กลมเท่านิ้วก้อย ๔ อันพันเข้ากับริมผ้าซึ่งเปน
ขอบให้ตึง เอาตะปูหรือเหลาไม้ไผ่เป็นลิ่มตอกไม้ขอบผ้าติดกับไม้รางไม้นั้ นให้แน่น ไม่ให้เขยื้อนได้ เมื่อ
จะทาให้เปนแผ่นกระดาษ เขาจึงเอาไม้รางที่ขึงผ้าขาวติดแล้วนั้น ไปวางลงในน้าที่สระหรือบ่อแต่ต้อง
กวาดต้อนไม่ให้ผงหรื อใบไม้ล อยอยู่ที่นั่นได้ทั้งน้าต้องให้ส อาดดีด้วย เขาเอาไม้ปักค้าไม้รางนั้น ไว้
ข้างล่างให้เสมอกันทั้งสี่มุมเพื่อไม่ให้จมหรือลึกไปมากกว่าความต้องการ จาเพาะพอถ้วมแผ่นผ้าเท่านั้น
แลต้องตรวจดูน้าที่ขึ้นมาขังอยู่ในรางน้านั้นให้เสมอกันตลอดรางด้วย ถ้าน้าในรางนั้นลึกบ้างตื้นบ้างก็
ไม่ ดี เมื่ อ ท ากระดาษเปนแผ่ น แล้ ว มั ก หนาๆ บางๆ ไม่ เ สมอกั น เมื่ อ เขาจั ด ไม้ ร างส าหรั บ หล่ อ
แผ่นกระดาษแลตรวจดูน้าเสมอตลอดได้ที่แล้ว เขาจึงเอาเยื่อกระดาษที่ตาแหลกละเอียดแล้วนั้น ใส่
ลงในถังหรือครุแต่พอสมควร เทน้าท่าลงในนั้นมือกวนไป จนเยื่อกระดาษกระจายละเอียดดีแล้วจึง
เอาไปเทลงที่รางสาหรับหล่อ แผ่นกระดาษนั้น แลเมื่อเกลี่ยให้กระจายเสมอกันทั่วผืนผ้า มิใช่เทลง
คราวเดียวพอแผ่นก็หาไม่ ต้องกวนไปเทไปหลายๆ เที่ยว กว่าจะพอแผ่นกระดาษ แต่เวลาที่เทลงหรือ
เกลี่ยด้วยมือต้องค่อยบรรจงทีเดียวไม่ให้น้ากระเทือนได้ ถ้าน้ากระเทือนเยื่อกระดาษที่ลอยอยู่บน
แผ่นผ้านั้นก็ไม่เสมอ มักเลื่อนไหลไปรวมกันอยู่ เมื่อเขาเกลี่ยเยื่อกระดาษกระจายได้ที่แล้ว จึ่งยกขึ้น
ให้พ้นน้า แต่เมื่อยกขึ้นต้องสองคนอยู่หัวท้าย เวลายกต้องค่อยประคองขึ้นให้พร้อมกัน ถ้าเอียงข้างนี้
บ้างข้างโน้นบ้าง แผ่นกระดาษก็ใช้ไม่ได้ มักหนาๆ บางๆ เพราะเยื่อกระดาษยังลอยอยู่ตามน้า น้าไหล
ไปข้างไหนก็รวนไปตาม เมื่อยกไม้รางแผ่นกระดาษขึ้นพ้นน้าแล้ ว เยื่อกระดาษที่ลอยอยู่นั้นก็ลงติดอยู่
กับแผ่นผ้า เขาจึงเอาไปพิงไว้ในที่ใดที่หนึ่งก็ได้ แล้วเอายอดกล้วยที่ยังไม่คลี่ออกหรือลาต้นบอนที่
เกลี้ ย งกลมดี มาคลึ ง รี ด เพื่ อ จะให้ เ นื้ อ กระดาษเรี ย บเข้ า แล้ ว ยกไปผึ่ ง แดดไว้ จ นแผ่ น ผ้ า นั้ น แห้ ง
กระดาษที่ติดอยู่กับแผ่นผ้าก็แห้งไป จึงลอกออกเปนแผ่นๆ จะซื้อขายหรือใช้เขียนหนังสือหรือทาเปนส
มุดดาสมุดขาวก็ได้ เปนเสร็จการทากระดาษแต่เท่านี้ จะต้องการมากน้อยเท่าใดก็ทาไปจนพอแต่
ความปราดถนา การที่ทากระดาษให้เปนแผ่นนี้ไม่ต้องใช้ยางอะไรติดก็เปนแผ่นได้ ด้วยเขาหล่อเยื่อ
กระดาษที่ลอยอยู่บนแผ่นผ้าด้วยน้า เมื่อยกรางขึ้นเยื่อนั้นก็เกรอะติดอยู่กับแผ่นผ้าติดกันตลอดทั่วไป
ทั้งราง การที่ทากระดาษนี้เขาทาได้ทุกฤดู ตาบลที่ทากระดาษข่อย คือบางซ่อนเปนที่ทาเลเขาทามาก
กระดาษข่อยเมื่อทาเปนแผ่นแล้วกว้างศอกหนึ่งยาวสักสองศอก ราคาขาย ๑๐๐ แผ่นเป็นเงิน ๕ สลึง
ผู้ที่รับมาขายๆ แผ่นละ ๒ อัฐ รวม ๑๐๐ แผ่น เปนเงิน ๓ บาทกับ ๑ เฟื้อง หักทุนแล้วคงมีกาไล ๗
สลึงกับ ๑ เฟื้อง
กระดาษข่อยเมื่อเป็นแผ่นแล้วเรียกว่ากระดาษเพลาก็มี จะประสงค์เหตุอย่างไรจึงเรียกว่า
กระดาษเพลาหาทราบเหตุเดิมไม่ แต่ที่เรียกว่ากระดาษเพลานั้นก็คือกระดาษข่อยที่เป็น แผ่นๆ นี้เอง
แลเนื้อกระดาษข่อยนี้ ไม่เกลี้ยงดีเหมือนกระดาษฝรั่ง เพราะไม่มีใครที่จะคิดทาให้ดีขึ้นกว่านั้นไป เปน
แต่เคยทามาอย่างไรก็ทาตามกันไปอย่างนั้น ถ้ามีผู้คิดทากระดาษข่อยนี้ให้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน กระดาษ
ข่อยก็คงดีขึ้นกว่านี้เปนแน่ การที่จะใช้กระดาษเขียนหนังสือหรือทาบาญชีต่าง ๆ ทุกกระทรวง ย่อมใช้
กระดาษฝรั่งทั้งสิ้น กระดาษข่อยไม่ได้ใช้เลย ที่ยังคงใช้อยู่ก็แต่หัวเมืองที่ไกลแต่กรุงเทพฯที่ไม่ค่อยมี
กระดาษฝรั่งใช้ ถึงจะมีบ้างก็น้อยไม่พอใช้การทั่วไป
กระดาษที่เขาทายังมีอีกอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่ากระดาษไผ่คือเขาเอาไม้ไผ่ มาทา กระดาษไผ่นี้
เนื้อละเอียดแลแขงดี คล้ายกระดาษฝรั่ง แต่ไม่ดีเหมือนกระดาษฝรั่งทีเดียว แต่คงดีกว่ากระดาษข่อย
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ที่ใช้อยู่นี้มาก เห็นจะเปนเพราะผู้ทาละเอียดแลไม่ละเอียดเท่านั้น กระดาษไผ่นี้เมื่อเขาจะทาก็ตัดเอา
หน่อไม้ไผ่สีสุกที่ขึ้นสูงประมาณสักสองวา ยังไม่ทันเปนใบกาลังกาบยังหุ้มอยู่ เขาตัดเอาหน่อไม้ไผ่สีสุก
เช่น นั้ น มาแล้ ว ตัดทอนเปนท่อน ๆ ตัดที่ข้อทิ้งเสี ย ผ่ าให้ เปนริ้ว เล็ ก ๆ เหมือนจักตอกลอกเอาผิ ว
ชั้นนอกแลเยื่อชั้นในออกเสีย เหลือไว้แต่เนื้อไม้ไผ่ชั้นกลาง แล้วเอามาทุบให้แตกละเอียด จึงเอาไปแช่
น้าด่างหรือน้าปูนขาวให้เปื่อยยุ่ย แล้วเอาไปต้มตาโดยลาดับเหมือนกระดาษข่อย ทั้งเมื่อจะทาให้เปน
แผ่นก็ทาเหมือนกระดาษข่อยทั้งสิ้น ต่างแต่เนื้อกระดาษไผ่นี้แขงดีกว่ากระดาษข่อยมาก ใช้เขียน
หนังสือดีกว่ากระดาษข่อย แต่ถ้าจะใช้ทาเปนสมุดดาสมุดขาวไม่ทนเหมือนกระดาษข่อย แลประเทศที่
เคยทากระดาษไผ่ นี้ คือหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกแขวงเมืองอุบลราชธานี ราคาที่ซื้อขายก็เหมือน
ราคากระดาษข่อยนี้
กระดาษข่อยเมื่อเขาจะทาให้เปนสมุดไทยทุกอย่าง เขาก็เอากระดาษที่ทาเปนแผ่นแล้วนั้นมา
ตัดออกกะกว้าง ๕ นิ้วหรือ ๖ นิ้วตามแต่ทาให้กว้างเท่าใด ยาวก็ยาวตามแผ่นกระดาษ เมื่อแผ่ นเดียว
ไม่พอก็เอามาติดต่อกันเข้าหลายๆ แผ่นกว่าจะพอ จึงพับจีบให้เท่ากว้างที่กะไว้นั้นจนตลอดแผ่นแล้ว
เอาอะไรที่หนัก ๆ เปนต้นว่าท่อนไม้หรือก้อนศิลาอัดทับไว้จนได้ที่ ถ้าจะทาให้เปนสมุดขาวก็คงไว้ตาม
สีเดิมของกระดาษ เมื่อจะทาให้เปนสมุดดาก็เอาเขม่าควันไต้หรือเขม่าไฟก็ ได้ มาผสมกับน้าเข้าทาให้
ทั่วตลอดแผ่นสมุดทั้ง ๒ น่า เมื่อเวลาทาลบด้วยเขม่านั้นต้องทากลางแจ้งเวลาแดดจัดๆ จึงจะดี ทาลบ
ไปหลาย ๆ เที่ยวกว่าจะได้ที่ ครั้งแห้งแล้วก็เอาอะไรทับอัดไว้อีก จนได้ที่จึงเอาออกมา เพื่อจะทาให้
เนื้อสมุดเกลี้ยงดี ก็เอาลูกสะบ้าหรือลูกศิลาที่ เกลี้ยงก็ได้ ขัดถูไปจนตลอดเนื้อสมุดก็เกลี้ยงดีขึ้นเท่านั้น
สมุดที่เขาขัดนี้ขายได้ราคากว่าสมุดที่ไม่ได้ขัด สมุดดามีประโยชน์มากในการใช้เขียนร่างจดหมาย หรือ
เขียนเรียงเรื่องอะไรๆ ทั้งสิ้นทุกอย่าง ราคาสมุดดาอย่างเลวที่เรียกว่าสมุดความ เล่มละ ๘ อัฐ สมุดดา
ที่ขัดแล้วขนาดกลางราคาเล่มละ ๓๒ อัฐ.
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