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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเรื่อง การถ่ายทอดภมูิปัญญาการตอกกระดาษ จงัหวดัสงขลา 
ผูว้ิจยั สาวิตรี หนดุหละ 
ปรญิญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2564 
อาจารยท่ี์ปรกึษา ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. เลิศศริริ ์บวรกิตต ิ 
อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. จกัรพงษ ์แพทยห์ลกัฟ้า  

  
การวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก

กระดาษ จงัหวดัสงขลา เป็นการวิเคราะหเ์พ่ือศกึษากระบวนการการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก
กระดาษและศกึษาลวดลายกระดาษท่ีใชใ้นงานตอกกระดาษ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบ
สมัภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพ่ือน าขอ้มูลจากการลงพืน้ท่ีท่ีส  ารวจในแต่ละ
พืน้ท่ีเป็นขอ้มลูใหค้งอยูต่อ่ไป ผลการวิจยัพบว่า การตอกกระดาษทองงองักฤษ ของจงัหวดัสงขลา 
ไดถ้่ายทอดความเป็นเอกลกัษณผ์่านลวดลายจากกระดาษ  แต่ละลวดลายไดแ้สดงเอกลกัษณ์ผู้
สร้างสรรค์ เช่น  การใช้ปากกาเคมีในการแต่งแต้มสีแทนการใช้กระดาษ  การแสดงพื ้นผิว
รายละเอียดของลวดลายจากการตอกกระดาษ  การออกแบบลวดลายเฉพาะตน  เป็นต้น ใน
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของแต่ละพืน้ท่ีไดมี้การถ่ายทอดจากรุน่สู่รุน่  มี
จดุมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะสืบทอดความเป็นเอกลกัษณข์องศิลปะการตอกกระดาษทององักฤษใหค้งอยู่
สืบตอ่ไป 

 
ค าส าคญั : การถ่ายทอดภมูิปัญญา, กระดาษทององักฤษ, การตอกกระดาษ 
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The objective of this research is to investigate the transfer of the knowledge 

of Thai perforated paper in Songkhla province. This research was an analysis and 
studied the process of transferring the wisdom of Thai perforated paper and exploring 
the paper patterns used in Thai perforated paper. The research instruments were in-
depth interviews and participant observations in order to sustain the data from the field 
trips surveying each area. The results of the research revealed that the Thai perforated 
paper from gold paper of the Songkhla province conveyed its uniqueness through 
paper patterns. Each pattern had its own creative identity, such as using chemical pens 
to paint instead of paper, showing texture details of patterns from perforated paper, and 
designing individual patterns, etc. In the process of transferring the wisdom of Thai 
perforated paper in each area, it has been passed on from generation to generation. 
The aim was to continue to hand down the uniqueness of the Thai perforated paper art 
from gold paper. 

 
Keyword : Wisdom Transmission, Gold Paper, Thai perforated paper 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปรญิญานิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลลุว่งไดด้ว้ยดี จากความกรุณา และความชว่ยเหลือเป็นอยา่งดี
จากผูช้่วยศาสตรจ์ารย ์ดร.เลิศศิริริ ์บวรกิตติ อาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธ์ ท่ีไดใ้หเ้วลาในการให้
ค  าแนะน าในการท าวิจยั ช่วยเหลือ ตรวจทานและแกไ้ขในขอ้บกพร่อง ตัง้แต่เริ่มการด าเนินการจน
ส าเรจ็เรียบรอ้ยสมบรูณ ์

ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ ดร.อธิพัชร ์วิจิตรสถิตรตัน  ์อาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารย์
ภาควิชาศิลปศึกษา ผูช้่วยศาสตรจ์ารย ์ดร.อติเทพ แจด้นาลาว ท่ีไดส้ละมาเป็นกรรมการสอบ และ
ขอบคณุกรรมการในการสอบคือ ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.เลิศศิริร ์เลิศบวร และผูช้่วยศาสตราจารย์
จกัรพงษ์ แพทยห์ลกัฟ้า ผูช้่วยศาสตรจ์ารย ์ดร.ศภุชยั อารีรุง่เรือง ท่ีใหค้  าปรึกษา ค าแนะน าในการ
สอบปรญิญานิพนธ ์รวมทัง้เจา้หนา้ท่ีทกุทา่น ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน า ใหค้วามรู ้และใหค้  าปรกึษา 

ขอขอบคณุนายช่างอรุณ แกว้สตัยา นายช่างสมนึก หนปูระพนัธ ์นายช่างวินิจ จนัทรเ์จริญ 
ท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และถ่ายทอดความรูก้ารตอกกระดาษใหผู้ว้ิจยัไดเ้ขา้รว่มสงัเกต
การท างานของนายชา่ง ท าใหส้  าเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 

สดุทา้ยนีข้อนอ้มร  าลึกถึงพระคณุบิดา มารดา ตลอดครูบาอาจารย ์ท่ีไดส้ั่งสอนและอบรม
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขอบคุณพ่ีๆ น้องๆ เพ่ือนๆ รอบขา้งและทุกท่านท่ีไม่ได้เอ่ยถึงนาม ท่ีให้
ก าลงัใจในการท าวิจยัในครัง้นีจ้นส าเรจ็ 

ผู้วิจัยขอระลึกถึงคุณงามความดีท่ีทุกท่านได้ช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา  และขอให้งาน
ปรญิญานิพนธฉ์บบันีเ้ป็นประโยชนส์  าหรบัผูเ้ก่ียวขอ้งตอ่ไป 

  
  

สาวิตรี  หนดุหละ 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ความเป็นมา 

ภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นศาสตรแ์ละศิลป์ของการด าเนินชีวิต ซึ่งผูค้นไดส้ั่งสมมาชา้นาน 
สืบทอดจากพ่อแม่ปู่ ย่าตายาย และถ่ายทอดไปยงัลกูหลายจากคนรุน่หนึ่งไปยงัสู่รุน่หนึ่ง จากอดีต
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (เสรี พงศพ์ิศ, 2529) นับไดว้่าเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าอย่างหนึ่งซึ่งปัจจุบันภูมิ
ปัญญาชาวบา้นไดเ้กิดขึน้อย่างแพรห่ลาย เพราะนอกจากความจ าเป็นเพ่ือประโยชนใ์นการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั ยงัสะทอ้นถึงค่านิยมรากเงา้ ความเช่ือ ประเพณี วฒันธรรม รวมถึงประวตัิศาสตร์
ของชุมชนนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี จึงจ  าเป็นท่ีต้องมีความเข้าใจในภูมิ ปัญญาอย่างถ่องแท ้  
มีความสมัพนัธก์บัวิถีการด าเนินชีวิตและสภาพแวดลอ้ม เพ่ือน ามาประกอบการแกปั้ญหาสงัคม 
และประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่ชุมชนอย่างแทจ้ริง ทัง้ยังควรแก่การส่งเสริมใหมี้การสืบทอด
รกัษามรดกทางภมูิปัญญาของชาวบา้นไวอี้กดว้ย  

ภูมิปัญญาศิลปะชาวบา้นในแต่ละชุมชนเป็นแหล่งรวบรวมการศึกษาประเพณี และ
วฒันธรรมท่ีหลากหลายประกอบไปดว้ยกลุ่มชนท่ีมีเอกลักษณ์ เทคนิค วิธีการของตนเองอย่าง
ชดัเจน ซึ่งเป็นงานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหตัถกรรม จากภูมิปัญญาชาวบา้นหรือช่างพืน้บา้นท่ีไม่ได้
ผ่านการศกึษาศิลปะอย่างเป็นระบบ จนเกิด ความช านาญ เกิดประสบการณใ์นการสรา้งสรรคจ์น
ช่างสามารถขัดเกลา แก้ไขความบกพร่อง ความขัดแย้งในงานหัตถกรรมให้มีความประสาน
กลมกลืนกนัทัง้ประโยชนใ์ชส้อยและความสวยงาม จึงกลายเป็นงานศิลปหตัถกรรม ซึ่งหตัถกรรม 
หมายถึง กระบวนการผลิตสินคา้ดว้ยมือ โดยใชแ้รงงานคนเป็นปัจจยัในการผลิต ประกอบกบัฝีมือ
ท่ีประณีต และความช านาญท่ีสืบทอดกนัมาหลายชั่วคน เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภัณฑท่ี์มีประโยชนใ์ชส้อย
และมีความ ซึ่งสะทอ้นถึงศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณไ์ทย (ราชบณัฑิตยสถาน, 2550) สิ่งท่ี
ชาวชมุชนไดผ้ลิตสรา้งสรรคผ์ลงานนัน้ ลว้นมาจากมนัสมองของมนษุย ์เกิดจากการลองผิดลองถกู 
และบางครัง้เกิดจากแรงผลกัดนัท่ีจะเอาชนะธรรมชาต ิแรกเริ่มในการคดิประดษิฐ์สิ่งตา่ง ๆ  นัน้ คง
เพียงเพ่ือเอาไวใ้ชป้ระโยชนห์รือใชแ้ก้ปัญหาบางอย่างเท่านัน้ งานศิลปหัตถกรรม  ลว้นเป็นสิ่งท่ี
แสดงออกถึงความเป็นลักษณะเฉพาะ เป็นพฤติกรรมหรือกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มคนในสังคม 
บางครัง้ในกิจกรรมต่าง ๆ  ก็สามารถผลักดันให้เกิดศิลปหัตถกรรมพื ้นบ้านได้ เช่น การตอก
กระดาษพืน้บา้น มีการคิดประดิษฐ์ลวดลาย ตอกกระดาษ และแกะจนเกิดเป็นลวดลายในรูปแบบ
ตา่ง ๆ  ดว้ยวสัดอุปุกรณท่ี์หาไดง้่าย  
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งานช่างตอกกระดาษ เป็นงานช่างท่ีแยกตวัออกจากมาจาก “ช่างสลกั” ถือเป็นงานช่าง
ประเภทหนึ่งท่ีสามารถพบทั่วไปในทกุภาคของประเทศไทย  อยู่ในจารีตขนบวฒันธรรมตามชมุชน
และทอ้งถ่ินตา่ง ๆ   

ถือเป็นงานช่างฝีมือพืน้บ้านท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประจ าท้องถ่ินต่าง ๆ  ช่างตอก
กระดาษแต่ละสกุลช่าง มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษลงมานานชั่วอายุคน ลวดลายการตอก
กระดาษตา่ง ๆ  ท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของลวดลายเชิงสญัลกัษณ ์บง่บอกถึงแนวคติความเช่ือ
ในเรื่องจารีตประเพณี และวฒันธรรมไดเ้ป็นอย่างดี ในงานช่างตอกกระดาษของภาคใตน้ัน้ไดมี้
การใชใ้นงานประเพณีท่ีเป็นงานบุญตา่ง ๆ  เช่น ประเพณีลากพระหรือชกัพระ ประเพณีบญุสารท
เดือนสิบ ประเพณีวนัวา่ง ประเพณีแห่ผา้ขึน้พระธาต ุและงานประดบัโลงศพ สิ่งเหล่านีจ้ะถกูสรา้ง
ขึน้ดว้ยภูมิปัญญาของช่างท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินตา่ง ๆ  ในการตอกกระดาษนัน้จะมีลวดลายและรูปแบบ
ท่ีปรากฏ บางลวดลายจะมีคติสอดแทรกความนึกคิดของช่างผูป้ระดิษฐ์ บางลวดลายไดร้บัแรง
บนัดาลใจจากเรื่องราวในพุทธศาสนา บางลวดลายไดแ้รงบนัดาลใจจากสิ่งของใกลต้วัธรรมชาต ิ
จงึถือวา่เป็นความงามท่ีมีคตแิฝงอยูใ่นลวดลายประจ าตวัในทอ้งถ่ินตา่ง ๆ   

จากสภาพสงัคมในปัจจบุนั ท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะสงัคมเมือง
ท่ีมีความเรง่รีบตอ่การพฒันา เพ่ือกา้วไปใหท้นัสู่โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งไดมี้ความเจริญทางดา้น
วตัถ ุเทคโนโลยี เป็นสิ่งท่ีก าลงัพฒันา ในงานศิลปหตัถกรรมตอกกระดาษนัน้ครูชา่งบางท่านไม่ได้
รบัการเอาใจใส่คอยส่งเสริมสนับสนุนเท่าท่ีควร ขาดการสืบทอดท่ีน้อยลง และไม่ค่อยมีการ
ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นถึงวัสดุใหม่ ๆ เข้ามาแทนท่ีกระดาษ เพราะ
ค่าใช้จ่ายในการตอกกระดาษนั้นไดมี้ค่าใช้จ่ายในราคาท่ีสูง และได้ใช้ขั้นตอนกระบวนการท่ี
ซบัซอ้น จงึอาจจะมีแนวโนน้ในอนาคตนัน้ชา่งตอกกระดาษคงตอ้งเส่ือมสลายไปตามกาลเวลา  

ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจเก่ียวกับภูมิปัญญาการตอกกระดาษของชุมชนในพืน้ท่ีจังหวัด
สงขลา ลวดลายท่ีใชใ้นการประดบัตกแตง่ซึ่งเป็นประโยชนท์ัง้ในดา้นการอนรุกัษ ์การสืบสาน และ
การพฒันาใหค้งอยูต่อ่ไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาการถ่ายทอดภมูิปัญญาการตอกกระดาษของชา่งในจงัหวดัสงขลา 
2. เพ่ือศกึษาลวดลายท่ีใชใ้นงานตอกกระดาษของชา่งในจงัหวดัสงขลา 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพ่ือสง่เสรมิในการอนรุกัษ ์การพฒันาการตอกกระดาษใหสื้บทอดตลอดไป 
2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจัย สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์่อการศึกษา น าไปเผยแพร่ตาม

ศนูยก์ารเรียนรู,้ โรงเรียน, มหาวิทยาลยั, ชมุชน และสามารถน าไปพฒันาในดา้นทอ้งถ่ิน  
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยั ไดเ้จาะจงด าเนินการศกึษาเฉพาะภูมิปัญญาศลิปะการตอกกระดาษ

ในภาคใตคื้อ จงัหวดัสงขลา ซึ่งไดแ้บง่เป็น 3 ขอบเขตดงันี ้
1. ขอบเขตด้านประชากร 

ช่างตอกกระดาษในจังหวัดสงขลา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน โดยเป็น
การศกึษาแบบเจาะจง ซึ่งไดเ้รียนรูจ้ากแหลง่ชมุชม 3 แหลง่ ไดแ้ก่ แหลง่ชมุชนทา่ขา้ม,แหล่งชมุชน
สทิงพระ, แหลง่ชมุชนสิงหนคร ซึ่งไดมี้ชา่งดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ชา่งอรุณ แกว้สตัยา (ชา่งแทงหยวกและชา่งตอกกระดาษ) 
- ครูชา่งจากแหลง่ชมุชนทา่ขา้ม 
- บา้นเลขท่ี 14/2 ต  าบลทา่ขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

1.2 ชา่งสมนกึ หนปูระพนัธ ์(ชา่งตอกกระดาษ) 
- ชา่งจากแหลง่ชมุชนสทิงพระ 
- บา้นเลขท่ี 3/1 หมูท่ี่ 5 ต  าบลจะทิง้พระ อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 

1.3 ชา่งวินิจ  จนัทรเ์จรญิ (ศลิปินดีเดน่จงัหวดัสงขลา สาขาชา่งฝีมือ พ.ศ. 2545) 
- ชา่งจากแหลง่ชมุชนสิงหนคร 
- บา้นเลขท่ี 159/2 หมูท่ี่ 4 ต  าบล สทิงหมอ้  อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 

2. ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
พืน้ท่ีท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ ผู้วิจัยได้ลงพื ้นท่ีภายในจังหวัดสงขลา ท่ีมีการ

ถ่ายทอดภมูิปัญญาการตอกกระดาษ 
3. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดท้  าการศกึษาประเด็นดงัตอ่ไปนี ้  
- ความรูท้ั่วไปของการตอกกระดาษ 
- เทคนิคกระบวนการของการตอกกระดาษ 
- ลวดลายของการตอกกระดาษ แบบโบราณ – แบบรว่มสมยั 
- กระบวนการถ่ายทอดความรู ้ 
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- ความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตนของชา่ง 
- คณุคา่ทางสงัคม / วฒันธรรม / เศรษฐกิจ 
- การสง่เสรมิ การอนรุกัษ ์และสืบทอด 

นิยามศัพท ์
การถ่ายทอดภูมิปัญญา หมายถึง การถ่ายทอดความรู ้ความเขา้ใจ จากผู้ท่ี มีความรู ้

ในดา้นภูมิปัญญาการตอกกระดาษ จงัหวดัสงขลา ครูช่างไปสู่ลูกศิษย ์ตลอดจนผูท่ี้สนใจในงาน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเห็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาไดต้ามชุมชนโดยผูถ้่ายทอดจะเป็นผู้แนะน า 
ถ่ายทอดประสบการณเ์พ่ือท่ีจะไดส้ั่งสมไปทีละเล็กทีละนอ้ย 

การตอกกระดาษ หมายถึง การตอกกระดาษหรือการสลกักระดาษ โดยใชว้สัดุมีคม ท่ี
เรียกว่า ตุ๊ดตู่ ตอกลงไปลงบนกระดาษจนเกิดเป็นรูปแบบลวดลายต่าง ๆ  มักใชใ้นการประดับ
ตกแตง่บนโลงศพหีบศพ เรือพระ เบญจาสรงน า้ หรือในงานประเพณีบญุตา่ง ๆ   

ลวดลายศิลปะการตอกกระดาษ หมายถึง ลวดลายไทยท่ีสรา้งสรรคข์ึน้มาผ่านกรรมวิธี
ตกแตง่บนกระดาษทององักฤษ โดยใชเ้ทคนิคการตอกกระดาษ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจยัการศกึษาการถ่ายทอดภมูิปัญญาการตอกกระดาษ ของชมุชนในพืน้ท่ีจงัหวดั

สงขลา มีแนวคดิท่ีใชใ่นการวิจยั ดงันี ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  

การถ่ายทอดภมูิปัญญาการตอกกระดาษ 
การเปล่ียนแปลงขัน้ตอนภมูิปัญญาการถ่ายทอดการ

ตอกกระดาษ 

แนวคิด ทฤษฎี และขัน้ตอน 

การเรียนรูช้มุชน / การศกึษา 
กระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานลวดลาย และรูปแบบ

เฉพาะของแตล่ะพืน้ท่ี และผลงานของชา่ง 

องคค์วามรูใ้นการถ่ายทอดความรูก้ารตอกกระดาษ 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจยัของภูมิปัญญาศิลปะการตอกกระดาษ จงัหวดัสงขลา ซึ่งผูว้ิจยัไดศ้ึกษางาน

ตอกกระดาษจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หรือหล่งขอ้มูลจากแหล่งส่ือต่าง ๆ  โดยมีการแบ่งแยก
ขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

1. ความส าคญัของภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. ความส าคญัภมูิปัญญาไทย 
3. ขอ้มลูเก่ียวกบัหตัถกรรมพืน้บา้น 
4. ขอ้มลูเก่ียวกบัการตอกกระดาษ 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิน่ 

หมายถึง ความรูท่ี้เกิดจากประสบการณใ์นชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศกึษา สงัเกต
คิดวิเคราะหจ์นเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองคค์วามรูท่ี้ประกอบกันขึน้มาจากความรูเ้ฉพาะ
หลาย ๆ  เรื่องความรูด้งักล่าวไม่ไดแ้ยกย่อยออกมาเป็นศาสตร ์เฉพาะสาขาวิชาตา่ง ๆ  อาจกล่าว
ไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ินจัดเป็นพื ้นฐานขององคค์วามรู ้สมัยใหม่ท่ีจะช่วยในการเรียนรู ้การ
แกปั้ญหา การจดัการ แลการปรบัตวัในการด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นความรู ้ท่ี
มีอยู่ทั่วไปในสงัคม ชมุชนและในการตวัของผูรู้เ้อง หากมีการสืบคน้หาเพ่ือศกึษาและน ามาใชก็้จะ
เป็น ท่ี รู ้ จักกัน เกิดการยอมรับ  ถ่ ายทอด และพัฒ นาไปสู่ คน รุ่น ใหม่ตามยุคตามสมัย
ได(้กระทรวงศกึษาธิการ, 2539) 

ภมูิปัญญา คือ กระบวนการเรียนรูข้องคนในกลุม่หนึ่งท่ีปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ี
คิดอะไรต่าง ๆ  เพ่ือด ารงให้อยู่รอดคือ ศักยภาพของคนเราท่ีปรบัตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
นั่นเองน่ีคือกระบวนการเรียนรูข้องมนษุยเ์กิดจากศกัยภาพของมนษุย ์(ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2548) 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ องคค์วามรูค้วามสามารถของชุมชนท่ีสั่งสมสืบทอดกันมานาน 
เป็นความจรงิแทข้องชมุชนเป็นศกัยภาพท่ีจะใชแ้กปั้ญหา จดัการปรบัตน เรียนรู ้และถ่ายทอดสูค่น
รุน่ใหม่ เพ่ือใหด้  ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างผาสุก เป็นแก่นของชุมชนท่ีจรรโลง ความเป็นชาติใหอ้ยู่รอด
จากทกุขภ์ยัพิบตัทิัง้ปวง (ศกัดิช์ยั เกียรตนิาคนิทร,์ 2548) 



  7 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ แบบแผน การด าเนินชีวิตท่ีมีคณุค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาด
ของบุคคล และสังคมซึ่งไดส้ั่งสมและปฏิบัติต่อกันมา ภูมิปัญญาจะเป็นทรพัยากรบุคคล หรือ
ทรพัยากรความรูก็้ได ้(จารุวรรณ ธรรมวตัร, 2543) 

ภมูิปัญญาเป็นความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และศกัยภาพในการแกปั้ญหาของ
มนุษย์ท่ีสืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างไม่ขาดสายและมีความเช่ือมโยงกันทั้งระบบไม่ว่า
เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม วฒันธรรม ภูมิปัญญาท่ีมีความตอ่เน่ืองยาวนานและทนัสมยั เกิดจาก
การสะสมองคค์วามรู ้ทุกดา้นท่ีผ่านกระบวนการสืบทอด พฒันา ปรบัเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกับยุค
สมัยและสิ่งแวดล้อมท่ีมีความหลากหลายทั้งทางชีวภาพและวัฒนธรรม ทั้งนีโ้ดยมีเป้าหมาย
ส าคญัคือ ความสมบูรณ์พูนสุขของประชากรทุกชาติ ชัน้วรรณะมิใช่แต่จ  ากัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง (แสงอรุณ กนกพงศช์ยั, 2548) 

เสรี พงศพ์ิศ (2529) กลา่ววา่ภมูิปัญญามี 2 ลกัษณะ คือ 
ลักษณะนามธรรม ได้แก่ ทฤษฎี ปรชัญา หรือหลักการอันลึกซึ่งซ้อนเรน้นัยแห่ง

ความหมายอนัแทจ้ริงเอาไว ้ซึ่งตอ้งมีการวิเคราะหอ์อกมาใหส้อดคลอ้งกบัชีวิตความเป็นอยู่  และ
ลกัษณะความเช่ือบคุคลในยคุสมยันัน้ ๆ  จึงจะสามารถเขา้ใจได ้ภูมิปัญญาไทยในลกัษณะความ
เช่ือจะปรากฏออกมาในรูปของนิทาน ค าบอกเล่า บทเพลง ภาษา วรรณคดี เป็นตน้ เช่น สภุาษิต 
ค าพงัเพยเคล็ดลางและค าสั่งสอนของบรรพบรุุษเก่ียวกบัขอ้หา้มและขอ้ปฏิบตั ิฯลฯ 

ลักษณะรูปธรรม ได้แก่ สิ่งท่ีเป็นผลผลิตท่ีปรากฏออกมาให้เห็นได้ เช่น อาคาร
สถานท่ีจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และแมแ้ตด่นตรี อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม เป็นตน้ 
สิ่งเหล่านีเ้ม่ือแสดงหรือปรากฏออกมาย่อมเป็นท่ีรูก้ันโดยทั่วไปว่าเป็นเอกลกัษณข์องมนุษยก์ลุ่ม
ไหนเผ่าไหน หรือชนชาติไหน ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่มาแต่โบราณกาล ชนชนติไทยไดแ้สดงภูมิ
ปัญญาใหเ้ป็นท่ีปรากฏมาชา้นานมีหลกัฐานบนัทึกไวใ้นรูปของสารนิเทศประเภทตา่ง ๆ  ตลอดจน
แสดงตวัออกมาเป็นรูปธรรม เชน่ อาคารสถานท่ีดงัท่ีกลา่วมาแลว้ 

ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิน่ 
ลกัษณะภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน มีดงันี ้

1. เป็นความคิด ความเช่ือและหลักการท่ีเป็นพืน้ฐานขององคค์วามรูท่ี้สั่ งสม
ถ่ายทอดกนัมา 

2. เป็นผลงานศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเป็นแบบแผน
ของการด าเนินชีวิตท่ีปฏิบตัสืิบตอ่กนัมา 
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3. เป็นการประกอบอาชีพในทอ้งถ่ินท่ียึดหลกัการพึ่งตนเอง และไดร้บัการพฒันา
ใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั 

4. เป็นแนวคิดหลักปฏิบตัิ และเทคโนโลยีท่ีชาวบา้นดดัแปลงใชใ้นชุมชนอย่าง
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และความเป็นอยู ่(กระมล ทองธรรมชาต,ิ 2544) 

 
2. ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย  

1. ชว่ยสรา้งชาตใิหเ้ป็นปึกแผน่มั่นคง 
2. สรา้งความภาคภมูิใจและศกัดิศ์รีเกียรตภิมูิแก่คนไทย 
3. สามารถปรบั ประยกุตห์ลกัธรรมค าสอนทางศาสนาใชก้บัชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม 
4. สรา้งความสมดลุระหวา่งคนกบัสงัคม และธรรมชาตไิดอ้ยา่งยั่งยืน 
5. ชว่ยเปล่ียนแปลงปรบัปรุงวิถีชีวิตของคนไทยใหเ้หมาะสมไดต้ามยคุ  
จึงสรุปไดว้่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นความรู ้สภาพการณ ์ท่ีไดส้ั่งสมมาตัง้แตรุ่น่หนึ่งไปสู่

อีกรุน่หนึ่งเพ่ือเป็นความรูใ้หย้คุปัจจบุนัไดน้  าปัญญาไปถ่ายทอดองคค์วามรู ้และน าความรูข้องภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินไปพัฒนา แก้ไขปัญหา ในแบบแผนของการด าเนินชีวิต เพ่ือท่ีจะไดด้  ารงชีวิตได้
อยา่งสขุสมบรูณ ์

จากขอ้มลูเก่ียวกบัภมูิปัญญาทอ้งถ่ินขา้งตน้นัน้ งานวิจยันีจ้ะกลา่วถึง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ท่ีมีทั้งความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ลักษณะภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงภูมิ
ปัญญา ท่ีไดส้ั่งสมถ่ายทอดมารุน่สูรุ่น่ ซึ่งเป็นขอ้มลูท่ีสามารถด าเนินตอ่ไป 

ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถกรรมพืน้บ้าน 
ความหมายของหตัถกรรมพืน้บา้น  

นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของหตัถกรรมพืน้บา้นไวซ้ึ่งพอประมาณไดด้งันี ้ 
วรรณี วิบูลยส์วสัดิ์ แดนเดอรส์นั ไดก้ล่าวไวว้่า หตัถกรรมพืน้บา้น หมายถึง 

งานช่างฝีมือท่ีเป็นไปตามรูปแบบประเพณีท่ีมีอยู่ในแต่ละท้องถ่ิน การประดิษฐ์การสรา้งสรรค์
เป็นไปตามเทคนิคและรูปแบบท่ีถ่ายทอดภายในครอบครวัโดยตรงจากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย หรือ
เป็นการถ่ายทอดโดยผูท่ี้ตอ้งการเรียนงานช่างฝีมือประเภทนัน้ ๆ  เขา้ไปรบัการฝึกอบรมจากผูอ่ื้น
เป็นเวลานานฝีมือใชก้ารได ้ลักษณะอีกประเภทหนึ่งของงานช่างฝีมือพืน้บา้นก็คือผลงานหรือ
สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ีจะตอ้งเป็นวัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสรา้งท่ีท าขึน้เพ่ือคนทั่วไปใช ้นอกจากนี้
หตัถกรรมตอ้งเป็นผลงานท่ีบคุคลหนึ่งออกแบบและประดิษฐ์ขึน้มาจนเป็นผลงานส าเร็จรูปตัง้แต่
ตน้จนจบดว้ยตนเอง 
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หัตถกรรม (CRAFT) หมายถึง สิ่งท่ีสรา้งขึน้ดว้ยฝีมือมนุษย ์แสดงออกถึง
ความช านิช  านาญของผูผ้ลิต ในชัน้แรกสรา้งขึน้เพ่ือประโยชนใ์ชส้อยในชีวิตประจ าวนั ตอ่มามีการ
พฒันาและ ปรบัปรุงรูปแบบ การใชว้สัดแุละกรรมวิธีการผลิตมาโดยตลอดเป็นเวลานบัพันปีจน
เป็นงานศิลปะท่ีตอบสนองประโยชน์ใช้สอยและมีคุณค่าความงามจนแยกไม่ออกจึงเรียกว่า 
“ศลิปหตัถกรรม” (วิบลูย ์ลีส้วุรรณ, 2539) 

ศลิปหตัถกรรมพืน้บา้น หมายถึง สิ่งท่ีชาวบา้นสรา้งสรรคข์ึน้เพ่ือประโยชนใ์ช้
สอยใน ชีวิตประจ าวนั โดยกลุ่มชนแต่ละกลุ่มจะพฒันาสิ่งของขึน้มาใชโ้ดยสอดคลอ้งกับวิถีชีวิต
และสภาพแวดล้อม ดังนั้น อาจจะเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “ศิลปะชาวบ้าน” หรือ “ศิลปะพืน้บ้าน” 
(วิบลูย ์ลีส้วุรรณ, 2553) 

ศิลปหตัถกรรมพืน้บา้นไดเ้ริ่มจากการท่ีมนษุยไ์ดใ้ชเ้ครื่องมือดดัแปลงสิ่งท่ีมี
อยู่ตามธรรมชาติใหมี้รูปร่างผิดไปจากเดิมเพ่ือใหใ้ชส้อยไดเ้หมาะสมนี ้เป็นการเริ่มตน้สรา้งงาน
หัตถกรรมมนุษย ์จนปัจจุบันมนุษยไ์ดพ้ัฒนาหัตถกรรมให้มีประโยชนใ์ช้สอยไดดี้ยิ่งขึน้เรื่อย ๆ  
และรูจ้กัเสือกสรรวสัด ุมาสรา้งงานหตัถกรรมใหส้ามารถใชส้อยไดต้ามตอ้งการ 

ศิลปหตัถกรรมพืน้บา้นไทยจะมีขอบเขตเนือ้หาครอบคลมุงานทศันศิลป์ คือ 
ศิลปะท่ีรับรูค้วามงามด้วยการมอง สัมผัสคุณค่าทางสายตา ครอบคลุมงานศิลปกรรมท่ีเป็น
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปหัตถกรรม ส่วนประเพณีหรือขนบธรรมเนียม ท่ี
แสดงออกถึงความเป็นลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ิน เป็นพฤติกรรมหรือกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มคนใน
สงัคมนัน้  

ลักษณะเฉพาะของศิลปหัตถกรรมพืน้บ้าน 
ศิลปหัตถกรรมพืน้บา้นมีลักษณะเฉพาะถ่ินแตกต่างกันไปตามถ่ินก าเนิด รูปแบบ

กรรมวิธีการผลิต วตัถดุิบ และขนบประเพณี ความเช่ือ วิถีชีวิตของกลุ่มชน องคป์ระกอบเหลา่นีท้  า
ให ้ศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นมีลกัษณะเฉพาะไดห้ลากหลาย 

1. สรา้งขึน้ความตอ้งการของชุมชนท่ีมีลักษณะทางวฒันธรรมร่วมกัน อาจท า
เพ่ือประโยชนใ์ชส้อยในชีวิตประจ าวนั เช่น เครื่องมือเครื่องใชต้า่ง ๆ หรือสรา้งเพ่ือตอบสนองความ
ขนบประเพณี เช่น งานตอกกระดาษ ท่ีมกัจะใชใ้นการประกอบพิธีทางศาสนา มกัจะเห็นไดช้ดัใน
งานศพ งานท าบุญเดือนสิบ ชักพระ นอกจากนีศ้ิลปหัตถกรรมพืน้บา้นท่ีประกอบการแสดงเพ่ือ
ความบนัเทิง เพ่ือความสนกุสนานตามสภาพ และความนิยมของแตล่ะทอ้งถ่ิน เช่น การท าตวัหนงั
ตะลงุ ส าหรบัเช่ือ แสดงหนงัตะลงุ การท าเครื่องดนตรี 
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2. มีความเรียบง่ายตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน และแสดงออกอย่างซ่ือตรงเพ่ือ
ประโยชนใ์ชส้อยสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือของชมุชน 

3. สรา้งโดยครูชา่งหรือช่างอิสระ ศิลปหตัถกรรมพืน้บา้นเป็นผลิตชมุชนหรือกลุ่ม
ชนท่ีมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือและความนิยมของผูเ้สพและผูส้รา้ง เป็นเสมือน
สมบัติร่วมกันของชุมชนหรือกลุ่มชน ไม่ใช่ผลงานของช่างโดยตรงเหมือนผลงานวิจิตรศิลป์ ใน
ปัจจบุนั ท่ีสรา้งขึน้ตามความตอ้งการ และความรูส้ึกนึกนึกคิดของศิลปิน โดยผูใ้ชส้นใจว่าใครเป็น
ผูท้  าใหค้วามสนใจกบัประโยชนใ์ชส้อยสิ่งนัน้ ๆ เป็นส าคญั มากกวา่ช่ือเสียงของชา่ง 

4. ลกัษณะเฉพาะถ่ิน ซึ่งเป็นคณุลกัษณะส าคญัประการหนึ่ง อาจเกิดจากการใช้
วตัถดุิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เช่น เครื่องจกัสานภาคใต ้สานดว้ยตน้จดู ยานลิเพา วตัถุดิบเหลา่นีม้กัจะ
พบในภาคใต้เป็นส่วนมาก จึงท าให้ทางภาคใตโ้ดดเด่นในเรื่องของการท าเครื่องจักสาน ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะถ่ินต่างจากเครื่องจักสานภาคอ่ืน ๆ  หรือศิลปหัตถกรรมท่ีท าขึน้ในบางท้องถ่ิน
เท่านัน้เช่น การทอผา้ขิต ผา้มดัหม่ี เป็นศิลปหตัถกรรมท่ีมีลกัษณะเดน่ของภาคอีสาน นอกจากนี้
ลกัษณะเฉพาะถ่ินยงัเกิดจากความนิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของแตล่ะทอ้งถ่ิน 

ศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นในโลกปัจจบุนั 
การศึกษาเรื่องศิลปหตัถกรรมพืน้บา้นของไทยนัน้ ยงัไม่กวา้งพอ โดยโลกสากล  

จึงช่วยให้เห็นภาพของศิลปหัตถกรรมพืน้บ้านชัดยิ่งขึน้ เพราะวิวัฒนาการของศิลปหัตถกรรม
พืน้บา้นแทบทั่วโลกมีลักษณะคลา้ยคลึงกันแทบทัง้สิน้ ความเส่ือมถอย ลว้นมาจากผลกระทบท่ี
คลา้ยกันเช่น ผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิวตัิอุตสาหกรรมในคริสตว์รรษท่ี19 ส่งผลกระทบไปทั่ว
โลกโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษซึ่งได้มีความก้าวหน้าในเรื่องของอุตสาหกรรมมาก ท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจงานผลิตภัณฑท์างอุตสาหกรรมมากกว่างานหตัถกรรมดัง้เดิม 
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าใหช้่างฝีมือลดจ านวนลง และคุณภาพของงานศิลปหัตถกรรมดอ้ยลงไป
เรื่อย ๆ สภาวะเช่นนี ้สรา้งความวิตกกงัวลใหก้บัผูท่ี้มองเห็นคณุคา่ทางศิลปะ และสนุทรียภาพของ
งานศิลปหัตถกรรม จึงเกิดขบวนการศิลปหตัถกรรมขึน้ ดงันัน้ในปัจจุบนั หลายประเทศในยุโรป
ยงัใหค้วามสนใจ และสนบัสนนุ สง่เสรมิใหมี้การสรา้งงานศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นในหลายประเทศ 
เช่นองักฤษ เยอรมัน รสัเซีย โปแลนด ์รวมถึงประเทศตุรกี บราซิล เม็กซิโก และประเทศในเอเ ชีย 
เชน่จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี ฟิลิปปินส ์อินโดนีเซีย และไทย การสรา้งงานศลิปหตัถกรรมในประเทศตา่ง ๆ 
เหลา่นีม้กัเปล่ียนรูปแบบ วตัถดุบิ กลวิธี ไปตามการใชส้อย 

ตวัอย่างงานศิลปหัตถกรรม “การตอกกระดาษ” ซึ่งแต่เดิมนัน้ไดผ้ลิตจากวตัถุ
แผ่นโลหะเป็นหลัก แต่กลวิธี และกาลเวลาไดมี้การพัฒนาน าแผ่นโลหะทุบให้เป็นแผ่นบาง ๆ  
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เพราะเน่ืองจากเศรษฐกิจ ท่ีแผ่นโลหะมีราคาท่ีค่อนขา้งสูง จึงเลยท าแผ่นโลหะทุบแผ่นบาง ๆ  
เพ่ือท่ีจะไดเ้ป็นกระดาษทององักฤษท่ีมีปริมาณมากขึน้ แตก็่ยงัใชง้านไดเ้หมือนเดมิ เพียงแตค่วาม
หนา ความลกึตืน้ของลาย จะไมเ่ห็นชดัเทา่กบัแผ่นโลหะ กระดาษทององักฤษ ๆ  เหมือนกระดาษมี
สีหน้าเดียวท่ีมีดา้นหนึ่งเป็นสีโลหะตะกั่ ว อีกดา้นหนึ่งเป็นสีต่าง ๆ  ผิวกระดาษมีความมันวาว 
ลกัษณะคลา้ยกระดาษตะกั่ว ซึ่งเป็นการเปล่ียนวตัถปุระสงคจ์ากการใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั
มาเป็นการสรา้งขึน้สนองความรูน้กึคดิของศลิปิน เชน่เดียวกบังานวิจิตรศลิป์ อ่ืน ๆ  

ครูช่างในปัจจบุนัมีความรูส้ึก และความคิดเก่ียวกับการตอกกระดาษ ท่ีแตกตา่ง
กันไป เช่นบางคนเห็นว่าการตอกกระดาษเป็นท่ีสามารถท าไดท้ัง้แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ยังมีให้
ปรากฏอยู่ ไดมี้รูปแบบของลวดลาย พืน้ผิว จงัหวดัช่องไฟของลาย ครูช่างบางคนเห็นว่า งานตอก
กระดาษเป็นงานหัตถกรรมพืน้บ้านอย่างหนึ่ง เป็นงานท่ีส่ือออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 
ลวดลายมักจะเป็นจุดเด่นของช่าง มีการเพิ่มลูกเล่น จังหวะ เพิ่มสีสัน เข้าไปในตัว กระดาษ 
เพ่ือท่ีจะใหผ้ลงานมีความงดงามมากขึน้ 

แนวคิด รูปแบบ กลวิธีการสรา้งงานการตอกกระดาษ สรา้งสรรคจ์ากครูช่างท่ี
แตกต่างกนัมีทัง้อิงกับรูปแบบ กลวิธีการตอกแบบดัง้เดิม แตเ่ปล่ียนวสัด ุบางคนใชล้วดลายอิสระ
ตามความคิดของตน ไม่เหมือนลวดลายแบบประเพณีดัง้เดิม เช่น เดียวกับการเลือกใช้วัสดุท่ี
แตกต่างกันไป บางคนยังใช้วัสดุแบบโบราณ บางคนใช้วัสดุแบบสมัยใหม่ เปล่ียนเทคนิค
กระบวนการใหมเ่พ่ือท่ีจะประหยดัเวลาในการท า งานมากขึน้ 

หวัใจส าคญัของงานศิลปหตัถกรรม โดยเฉพาะงานตอกกระดาษ นบัเป็นศิลปะ
พืน้บา้นแขนงหนึ่งซึ่งมีความส าคญั และถกูน าไปใชใ้นวิถีชีวิตของชาวบา้นอย่างหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นการใช้ในการประดับตกแต่ง การใช้ในการท่ีเก่ียวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา งานบุญ 
ประเพณีตา่ง ๆ  ตลอดจนการใชใ้นการประดบัตกแตง่โลงศพ ซึ่งจะเห็นไดว้า่ ในงานตอกกกระดาษ
นีม้ักจะหาไดย้ากมากแลว้ เน่ืองจากลูกหลานไม่ค่อยเห็นความส าคญัในการสืบทอดงานศิลปะ
แขนงนี ้

คุณค่าของงานหัตถกรรม 
ศลิปหตัถกรรมพืน้บา้น เป็นศิลปกรรมท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของมนษุย ์ตัง้แตอ่ดีต

จนถึงปัจจุบัน เป็นผลผลิต ทางปัญญาของคนระดับชาวบ้านพืน้ถ่ิน ผู้คนโดยส่วนใหญ่มักจะ
มองขา้มคุณค่า และความส าคญัของศิลปหตัถกรรมพืน้บา้นแขนงต่าง ๆ  และอาจจะท าใหสู้ญ
หายไปในท่ีสดุ จะเห็นไดว้า่ผูท่ี้สรา้งสรรคผ์ลงาน ไดมี้การผลิตผลงานตามความรูส้กึนกึเห็นจากภูมิ
ปัญญา จิตวิญญาณ จึงเกิดเป็นผลงานศิลปะของชาวบา้น บางรายไดผ้ลิตผลงานจนสามารถ
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น าไปประกอบเลีย้งชีพ ซึ่งในคณุคา่ของศิลปหตัถกรรมพืน้บา้นเป็นแง่มมุท่ีสามารถท าความเขา้ใจ
ของศลิปหตัถกรรมไดด้งันี ้

1. คุณค่าในการแสดงออก ศิลปหัตถกรรมพื ้นบ้านเป็นผลงานแนวคิดการ
ออกแบบอย่างตรงไหนตรงมาเพ่ือสนองประโยชน์ใช้สอยให้มากท่ีสุด มีรูปแบบเรียบง่ายตาม
ความสามารถของช่างท่ีไม่ไดข้ดัเกลาดว้ยวิชาการทางศิลปะ ซึ่งไม่ใช่แค่คนท่ีมีความรูด้า้นศิลปะ 
ลว้นแตป่ระชาชนทั่วไปก็สามารถท่ีจะรบัรูไ้ดไ้มย่าก 

2. คณุคา่ของลกัษณะเฉพาะถ่ิน ศิลปะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเช่ือ คา่นิยม การแสดงออกทางสุนทรียภาพ และรสนิยมของทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกัน 
เช่น รูปแบบลวดลายของการตอกกระดาษท่ีแตกต่างกนัสะทอ้นใหถ้ึงความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ
ตนของชา่งท่ีจะส่ือออกมาเป็นผลงาน 

3. คุณค่าทางปัญญา ศิลปหตัถกรรมพืน้บา้นหลายประเภท แสดงใหเ้ห็นความ
ชาญฉลาดของชา่งท่ีสามารถคดิคน้น าวสัดมุาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

ศิลปกรรมหัตถกรรมพืน้บ้าน จึงเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือสรา้งขึน้เพ่ือประโยชน์ใช้สอย   
จงึเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะถ่ิน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตประจ าวนัในการด ารงชีวิต ไวใ้ชป้ระโยชน์
และแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั ใหค้วามส าคญัในดา้นรสนิยมทางความงาม เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึง
รสนิยมของผูส้รา้ง แมจ้ะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของชาวบา้นในชมุชนหรือของช่าง แตใ่นผลงานนัน้ลว้นมี
สนุทรียภาพเช่นกัน ในงานศิลปหตัถกรรมนัน้จึงไดบ้ง่บอกถึงระดบัภูมิปัญญา บง่บอกเรื่องราวใน
อดีต ท่ีมีการพฒันาการมาหลายยคุหลายสมยั พฒันาจนเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตน เพราะทกุอยา่ง
ย่อมมีคติความเช่ือ ขนบประเพณี วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั รวมทัง้การใชว้สัดอุปุกรณใ์นการผลิต
ผลงานย่อมมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นไดถ้ึงความเป็นจุดเด่น และเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัตนได้
เป็นอยา่งด ี

ซึ่งจะเห็นได้ว่างานของศิลปหัตถกรรมพื ้นบ้านนั้น เป็นการสร้างงานเพ่ือเป็น
ประโยชนใ์นการใชส้อยในชีวิตประจ าวัน ท่ีไดมี้การผลิตเครื่องไม้เครื่องมือเพ่ือใชส้อยไดอ้ย่าง
เหมาะสม ซึ่งในการตอกกระดาษในแหล่งชมุชนภายในจงัหวดัสงขลานัน้ ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของดา้น
ศลิปหตัถกรรมพืน้บา้น ท่ีมีการพฒันารูปแบบจนมาถึงทกุวนันี ้แตล่ะชมุชนไดมี้การพฒันารูปแบบ
เครื่องมือของช่าง รูปแบบของงานตามความถนดั โดยส่วนมากรูปแบบผลงานของช่างนัน้จะขึน้ใน
ความตอ้งการ ความนึกคิดของช่าง จะมีความเป็นเอกลกัษณ์ ในการสรา้งสรรคผ์ลงานการตอก
กระดาษสงขลานัน้ ไดมี้ความใชก้ระดาษทององักฤษเป็นซะส่วนใหญ่ จึงเป็นท่ีน่าสนใจ แต่การ
ตอกกระดาษท่ีใชก้ระดาษทององักฤษไม่ไดมี้แคจ่งัหวดัสงขลาเทา่นัน้ มกัจะมีทกุภาค ขึน้อยูก่บัว่า
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จะมีชา่งในดา้นนีจ้  านวนท่ีมากหรือนอ้ยเพียงใด ซึ่งนีก็้เป็นปัญหาอยา่งหนึ่งท่ีงานตอกกระดาษทาง
จงัหวดัสงขลา จะพบไดน้อ้ยลงไปทุกที และน่ีจึงเป็นปัญหาในงานศิลปหตัถกรรมท่ีเป็นสิ่งหนึ่งท่ี
ก าลงัจะไมเ่ห็นถึงความส าคญั 

ข้อมูลเกี่ยวกับการตอกกระดาษ 
ความเป็นมาของศลิปะการตอกกระดาษในประเทศไทย 

งานตอกกระดาษ คือ งานช่างใชก้ระดาษชนิดต่าง ๆ  มาตอกท าใหเ้กิดรูปภาพ
หรือลวดลายต่าง ตามแบบแผนอย่างศิลปะแบบไทยประเพณี และท าขึน้ดว้ยวิธีการอย่างโบราณ
โดยใชเ้ครื่องมือในการตดั การตอก การฉล ุการะสลกั การแกะ การตนุ อนัไดแ้ก่ ตุ๊ดตู ่คอ้น สิ่ว ตวั
ตนุ กรรไกร มีดแกะ แลว้น าไปปิดประดบัเป็นงานตกแตง่สิ่งตา่ง ๆ  ทัง้ท่ีเป็นสิ่งถาวรอยู่ไดน้านเช่น 
ปิดเป็นลวดลายท่ีใชเ้ป็นงานชั่วคราว เช่น ปิดลวดลายตกแต่งพระเมรุตกแตง่ฐานเบญจา ตกแต่ง
เรือพระของประเพณีท าบุญเดือนสิบชกัพระของทางภาคใต ้ตกแต่งบนโลงศพในงานพิธีกรรมทาง
ศาสนา เป็นตน้ ทัง้นีอ้าจมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัไป เช่น การฉลกุระดาษ การปรุกระดาษ การสลกั
กระดาษ การตอกกระดาษ การฉลกักระดาษ การแกะกระดาษ การตดักระดาษ การตีสิ่ว และการ
สบักระดาษ เป็นตน้ 

งานศิลปะการตอกกระดาษในประเทศไทยนัน้ ถือว่าเป็นงานศิลปะท่ีก่อก าเนิด
จากช่างสิบหมู่ ตามพงศาวดารกล่าวไวว้่า ในรชัสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระเจา้แผ่นดิน 
ล าดบัพระองคท่ี์ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยาไดโ้ปรดใหต้ราพระอยัการต าแหน่งนาพลเรือน และนาทหาร
หวัเมืองขึน้เป็นระเบียบในการบรหิารราชการระบถุึง “กรมชา่งสิบหมู่” ซึ่งประกอบดว้ยช่างในสาขา
ตา่ง ไดแ้ก่ 

1. ชา่งเขียน 
2. ชา่งมกุ 
3. ชา่งแกะ 
4. ชา่งหุน่ 
5. ชา่งป้ัน 
6. ชา่งปนู 
7. ชา่งรกั 
8. ชา่งบ ุ
9. ชา่งกลงึ 
10. ชา่งหลอ่ 
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11. ชา่งไมส้งู 
12. ชา่งสลกั 
13. ชา่งไม ้
14. ชา่งฉลกุระดาษ (รุง่อรุณ กลุธ ารง, 2550) 

นอกจากนีย้ังปรากฏช่ือช่างกระดาษจากค าโคลงพระนิพนธ์ใน พระวรวงศเ์ธอ
พระองคเ์จา้ประดิษฐวรการ ผูท้รงก ากบัดแูลกรมช่างสิบหมู่ในสมยัรชักาลท่ี 5 ซึ่งทรงนิพนธค์วาม
วา่“เขียน, กระดาษ, แกะ, หุน่, ป้ัน, ปนู, รกั, บ,ุ กลงึ, หลอ่, ไมส้งู, สลกั, ชา่งไม”้ 

และจากหลกัฐานตามพจนานกุรมศพัทศ์ิลปกรรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน อา้ง
ถึงสมเด็จพระบรมวงศเ์ธอเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวงศ ์ทรงมีลายพระหตัถป์ระทาน พระยาอนุ
มาราชธนลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2479 มีใจความตอนหนึ่งว่า “”ช่างสิบหมู่เป็นช่ือกรม ท่ีรวมช่างไว้
ได ้10 หมู่ดว้ยกัน ไม่ใช่ว่าช่างในบา้นเมืองมีแค่ 10 อย่างเช่น ช่างเล่ือย ช่างก่อ ช่างดอกไมเ้พลิง 
ชา่งปืนช่างสนะ ช่างเขียน ช่างแกะ ชา่งสลกั ชา่งกลงึ ช่างหลอ่ ช่างป้ัน ช่างหุ่น และช่างรกั เป็นตน้ 
ซึ่งไดร้ะบไุวว้่า หมู่ชา่งสลกัประกอบดว้ย ช่างฉล ุชา่งกระดาษ ช่างหยวก ช่างเครื่องสด (ส านกังาน
สง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2550) 

จากท่ีกลา่วมาสนันิษฐานไดว้า่ ศลิปะการตอกกระดาษในประเทศไทยน่าจะมีมา 
ตัง้แต่สมยัอยธุยา ซึ่งงานช่างสิบหมู่ไดเ้ผยแพรอ่อกมาสู่ช่างพืน้บา้นตามค ากล่าวท่ีว่า กรมช่างสิบ
หมู่นีถื้อไดว้่า เป็นสถาบนัผลิตตน้แบบว่าดว้ย รูปลกัษณ ์หลกัการ และวิธีการช่างศิลป์ แบบไทย
ประเพณี งานของช่างสิบหมู่แต่ละสาขา ท่ีไดร้บัการสรา้งสรรคแ์ละแสดงออกให้เห็น  สามารถ
น าไปใชเ้ป็นแบบแผนของชา่งพืน้บา้นสรา้งท างานศลิป์ แพรอ่อกไปเป็นล าดบัทกุสมยั  

ศิลปะงานตอกกระดาษจัดเป็นงานช่างแขนงหนึ่งในช่างสิบหมู่ สมยัโบราณได้
ตอกกระดาษเพ่ือใชป้ระดบัพลับพลา หรือพระเมรุของพระมหากษัตริย ์และพระราชวงศ ์แต่ใน
ปัจจุบนังานตอกกระดาษค่อนขา้งหาดูไดย้าก โดยเฉพาะในภาคใต ้นอ้ยมากท่ีผูค้นจะรูจ้ักหรือ
กล่าวถึงนึกศิลปะงานตอกกระดาษพืน้บา้นภาคใต ้จังหวดัสงขลานั้น ถูกสรา้งสรรคม์าจากภูมิ
ปัญญา และความช านาญท่ีสั่งสมมาจากบรรพบรุุษผ่านทายาทผูร้บัชว่ง ช่างตอกกระดาษพืน้บา้น
จึงนบัเป็นบุคคลส าคญัท่ีมีบทบาทต่อการอนุรกัษ์ ส่งเสริม และสืบทอดงานศิลปะอนัมีคา่นีแ้ต่ใน
ปัจจุบนักลบัพบว่า มีผูสื้บทอดงานแขนงนีน้อ้ยมาก เน่ืองจากการถ่ายทอดฝีมืองานศิลปะในอดีต
ไม่ไดมี้ในต าราเรียนท่ีเป็นหลกัฐานบนัทึกไวอ้ย่างแน่นอน เป็นการถ่ายทอดดว้ยการสอนดว้ยวาจา
และใหล้งมือปฏิบตัิฝึกหดัท าเรียนรูด้้วยตนเองจนกว่าจะช านาญ ช่างโบราณตา่งก็สอนและฝึกฝน
กนัเอง และมกัจะไม่ยอมเผยแพรห่รือสอนแก่คนทั่วไป จะเลือกโดยเจาะจงตวับุคคลท่ีจะถ่ายทอด
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วิชาให ้หรือไม่ก็ถ่ายทอดใหบุ้คคลในครอบครวัเท่านัน้ เพราะเกรงว่าจะมีผูแ้ข่งขนัซึ่งเท่ากับเป็น
การตดัทางท ามาหากินเลีย้งชีพของตนเอง 

ตอก  ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน 2554 ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ตอก 
หมายถึงเอาคอ้นหรือสิ่งอ่ืนตีตะปหูรือหลกัเป็นตน้ใหเ้ขา้ไป จนเกิดเป็นลวดลายในลกัษณะนัน้ ๆ  
ซึ่งจะมีกระบวนการท่ีแตกตา่งกนัหลากหลายเทคนิค การตอกโดยใชส้ิ่ว ตุ๊ดตูห่รือเครื่องมือมีคม 

งานตอกกระดาษ คือ งานท่ีช่างใชก้ระดาษชนิดตา่ง ๆ  มาตอกท าใหเ้ป็นรูปภาพ
หรือลวดลายตา่ง ๆ  ตามแบบแผนอย่างเป็นศิลปะแบบไทยประเพณี และท าขึน้ดว้ยวิธีการอย่าง
โบราณ โดยใชเ้ครื่องมือในการตดั ตอก แกะ ดนุ อนัไดแ้ก่ คอ้น ตุ๊ดตู ่ตวัดนุลาย เขียง มีดแกะ แลว้
น าไปปิดประดบัตกแตง่สิ่งตา่ง ๆ  เช่น ปิดลวดลายตกแตง่พระเมรุ ตกแตง่ฐานเบญจา ตกแตง่บน
เรือพระของภาคใต ้หรือสิ่งท่ีเห็นไดบ้อ่ยคือ ตกแต่งบนโลงศพ ทัง้นีอ้าจจะมีช่ือเรียกท่ีแตกตา่งกัน
ไป เช่น การฉลกุระดาษ การปรุกระดาษ การตอกกระดาษ การแกะกระดาษ การตดักระดาษ การตี
สิ่วกระดาษ และการสบักระดาษ เป็นตน้ 

สันนิษฐานได้ว่า ศิลปะการตอกกระดาษในประเทศไทย น่าจะมีมาตั้งแต่ 
สมยัอยธุยา ซึ่งงานช่างสิบหมู่ไดเ้ผยแพรอ่อกมาสู่ช่างพืน้บา้นตามค ากล่าวท่ีว่า กรมช่างสิบหมู่นี ้
ถือได้ว่า เป็นสถาบันผลิตต้นแบบว่าด้วย รูปลักษณ์ หลักการ และวิธีการช่างศิลป์แบบไทย
ประเพณี งานของช่างสิบหมู่แต่ละสาขา ท่ีไดร้บัการสรา้งสรรค ์และแสดงออกใหเ้ห็น สามารถ
น าไปเป็นแบบแผนของช่างพืน้บา้นสรา้งท างานศิลป์ แพร่ออกไปเป็นล าดบัมาทุกสมยั (อรอนงค ์
ฤทธ์ิฤๅชยั, 2552) 

ศิลปะการตอกกระดาษจัดงานเป็นช่างแขนงหนึ่งในช่างสิบหมู่ สมัยโบราณได้
ตอกกระดาษเพ่ือใชป้ระดับพลับพลา หรือพระเมรุของพระมหากษัตริย ์และพระราขวงศแ์ต่ใน
ปัจจบุนังานตอกกระดาษคอ่นขา้งท่ีจะหายาก  

งานช่างตอกกระดาษเป็นงานช่างท่ีแยกตวัออกมาจาก “ช่างสลัก” ถือเป็นงาน
ช่างประเภทหนึ่งของไทย ช่างกระดาษพบทั่วไปไดทุ้กภาคในประเทศไทย อยู่ในจารีตขนบวฒัน
ธรรมตามชุมชนและท้องถ่ินต่าง ๆ  เช่น ภาคเหนือ จะพบงานช่างกระดาษทองอังกฤษหรือ
กระดาษสี  ประดับประสาท หีบศพ หรือปะร  า  ในจารีตประเพณีชองชาวล้านนา ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จะพบงานช่างกระดาษ ประดบัประดาในงานบญุตา่ง ๆ  ในฮีตสิบสองคลอง
สิบส่ี เช่น ประดบัประดาบัง้ไฟงานบุญเดือนหก เรือไฟบกในงานประเพณีไหลเรือในประเพณีออก
พรรษา มีการประดบัตกแตง่บอ้งไฟ ขบวนแห่ปราสาทผึง้หรือไม่ก็ตน้เทียนพรรษาไปตลอดจนงาน
ศพตามแบบพืน้ฐานอีสานท่ีมีการฉลุลวดลายทองปิดสวยงาม ซึ่งในปัจจุบนัในภาคอีสานจะมี
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ลวดลายฉลกุระดาษทองจ าหน่ายตามรา้นเครื่องสงัฆภณัฑ ์ก็แสดงวา่ภาคอีสานยงัคงนิยมน าลาย
ฉลกุระดาษไปใชปิ้ดโลงศพกนัอยู่ ส่วนภาคกลางจะพบงานชา่งกระดาษในงานช่างสิบหมู่ของไทย 
ในงานพระเมรุทอ้งสนามหลวง การตอกกระดาษประดบัพระเมรุ ตลอดจนปะร า อาคารสิ่งปลูก
สรา้งในงานพระราชพิธี ท่ีรูจ้กักนัในนาม”ช่างกระดาษทองย่น” ถึงแมว้่าปัจจบุนังานตอกกระดาษ
จะดูบางตาลงไปบา้นในหมู่สังคมไทย ซึ่งในอดีตนัน้มีการท าตอกกระดาษกันอย่างมากมาย ทัง้
ของชาวบา้นและของชาวเมือง และในราชส านกัท่ีจะหาดไูดก็้ตอ่เม่ืองานออกนอกเมรุเจา้นายหรือ
ชัน้พระบรมวงศานวุงศ ์เป็นตน้ แตก่ารตอกกระดาษก็ยงัใชป้ระกอบใหเ้ห็นกนัมากมาย ถือเป็นงาน
ก ามะลอท่ีจะใชป้ระดบัตกแตง่เป็นการชั่วคราวเท่านัน้ และสว่นทางภาคใตจ้ะพบงานชา่งกระดาษ 
ในการประดบัประดา เรือพนมพระในประเพณีชักพระทัง้ทางบกและทางน า้ แต่จะฉลุลวดลาย
ประดบัตกแตง่รถชกัพระมากกว่า นอกจากนี ้การท านกการะเวกส าหรบัแห่งานบุญเดือนสิบ หรือ
บุญส าคญั ก็นิยมฉลุลวดลายประดบัเช่นกัน และมีการประดบัประดาหีบศพและเมรุเผาศพของ
ชาวไทยพุทธ ซึ่งจะเห็นไดต้ามชุมชน ตามทอ้งถ่ิน ในเมืองจะไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหรน่กั อย่างไรก็
ตามงานฉลุกระดาษนัน้จะเป็นความถนัดของคนภาคใตอ้ยู่แลว้ เพราะภาคใตจ้ะมีการตอกหนัง
ตะลงุเป็นส าคญัการตอกกระดาษจงึเป็นเรื่องย่อย ๆ เทา่นัน้   

งานช่างตอกกระดาษท่ีพบอยู่ในชุมชนต่าง ๆ  ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ถือ
เป็นงานช่างฝีมือพืน้บา้นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตวั ประจ าทอ้งถ่ินต่าง ๆ  ช่างตอกกระดาษแต่ละ
สกุลช่าง มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษลงมานานหลายชั่วอายคุน ลวดลายตอกกระดาษต่าง ๆ  
ท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของลวดลายเชิงสัญลักษณ์ บ่งบอกถึงแนวคติความเช่ือในเรื่องจารีต
ประเพณี และวฒันธรรมของตนเองไดอ้ย่างดี อาคารสิ่งก่อสรา้งชั่วคราว หรือสิ่งของสรา้งขึน้เพียง
ใช้งานชั่วคราวไม่ถาวร ล้วนแล้วแต่ตอ้งอาศัยงานช่างตอกกระดาษ ประดับประดาเสมอ เช่น 
หีบศพ ปะร  า เมรุ พลบัพลา ปราสาท ขบวนบัง้ไฟ เรือไฟ ตลอดจนธรรมสาสนเ์ทศในเทศกาลงาน
บุญผะเหวดของชาวอีสานเป็นตน้ สิ่งเหล่านีถู้กสรา้งขึน้ดว้ยภูมิปัญญาของช่างท่ีอยู่ในทอ้งถ่ิน
ตา่งๆ  ลวดลายและรูปแบบทีปรากฏ บางลวดลายมีคติสอดแทรกความนึกคิดของช่างผูป้ระดิษฐ์ 
บางลวดลายไดแ้รงบนัดาลใจจากเรื่องราวพุทธศาสนา เช่น ภาพตอกกระดาษในงานบญุผะเหวด 
บางลวดลายไดแ้รงบนัดาลใจจากสิ่งของใกลต้วัและธรรมชาติ นบัเป็นความงามท่ีมีคติแฝงอยู่ใน
ลวดลายประจ าตวัในทอ้งถ่ินตา่ง ๆ 

กระดาษท่ีใชเ้ป็นกระดาษทององักฤษหรือกระดาษทองเกรียบท่ีในอดีตมาจาก
ประเทศออสเตรีย ปัจจุบันส่วนใหญ่จะมาจากสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนจีน แต่ยังมี
บางส่วนท่ีมาจากประเทศออสเตรีย กระดาษแก้ว กระดาษย่น กระดาษตะกั่ ว กระดาษมันป ู
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นอกจากนีย้งัพบว่า มีการใชก้ระดาษเหลือใชม้าแบบเป็นลาย ไดแ้ก่ กระดาษรอ้ยปอนดก์ระดาษ
แข็งขาว-เทา กระดาษหนา้ปกสมดุทั่วไป เป็นตน้ ซึ่งการน ากระดาษเหลือใชม้าตอก สะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงความเรียบง่ายของช่างท่ีสรา้งสรรคผ์ลงาน รูจ้กัประยกุตใ์ชส้ิ่งท่ีมีอยู่ใกลต้วัมาสรา้งสรรคใ์หเ้กิด
ประโยชน ์ลวดลายหลักของงานตอกกระดาษเป็นลายลูกฟักก้ามปูหรือลายประจ ายามก้ามป ู
ปัจจุบนัจะพบเห็นการใชป้ระดบัโลงศพเป็นหลกัและจะมีการประดบับนเรือชกัพระช่วงงานสารท
เดือนสิบอยู่บา้ง การกระจุกตวัของงานช่างตอกกระดาษยังคงมีอยู่ท่ีจังหวัดสงขลาและจังหวัด
นครศรีธรรมราช ส่วนจังหวัดตรงัและจังหวัดใกล้เคียงพบว่ามีความเบาบางความโดดเด่นของ
ลวดลายท่ีจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความแตกต่างกัน ลวดลายกนกโลงหรือ
กระหนกโลงทองท่ีจังหวัดสงขลายังคงมีความเป็นลวดลายไทยดั้งเดิมอยู่แต่ ท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราชลวดลายไทยจะมีการเน้นความคิดสรา้งสรรคท่ี์มีการแต่งเติมเพิ่มความเป็น  
อตัลกัษณข์องตนเอง เชน่ การสรา้งลวดลายไทยและการเดนิมกุ 

1.ศลิปะการตอกกระดาษจงัหวดัสงขลา 
งานตอกกระดาษ หรืองานสลักกระดาษ บางทีเรียกว่า “ปรุกระดาษ” คืองานท่ี

ช่างฝีมือประเภทหนึ่งท่ีความรู ้ความสามารถ ในการฉลวุสัดท่ีุเป็นกระดาษชนิดตา่ง ๆ  เป็นศิลปะ
งานช่างโดยการตอกกระดาษให้เป็นลวดลาย ซึ่งมีทั้งลายไทย หรือลายประดิษฐ์ อย่างอ่ืนตาม
ความตอ้งการท่ีใชป้ระดบัหรือตกแตง่ ท่ีมีความประณีตงดงาม ศิลปะการตอกกระดาษในจงัหวดัท่ี
มกัใชใ้นการประดบัประดาบนโลงศพหีบศพ เมรุเผาศพของพทุธ เรือพระ หรือในประเพณีงานบุญ
ตา่ง ๆ   มกัจะพบเจอในพืน้ท่ีของชมุชนทอ้งถ่ิน ตามภมูิปัญญาชาวบา้น  

ช่างตอกกระดาษพืน้บา้นในจังหวดัสงขลาสามารถแบ่งออกตามเครื่องมือท่ีใช้
ตอกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีตอกโดยใชตุ้๊ดตู่กับมีดแกะ กลุ่มท่ีใชตุ้๊ดตู่กับสิ่ว ช่างตอกกระดาษ
พืน้บา้นสงขลานัน้ สว่นใหญ่มกัจะมีฝีมือในเชิงช่างอ่ืน ๆ  ดว้ย เช่น การแกะสลกัไม ้การแทงหยวก
การปิดทอง เป็นตน้ ทัง้นี ้เพราะงานตอกกระดาษถือไดว้า่ เป็นพืน้ฐานของงานชา่งอ่ืน ๆ  

งานตอกกระดาษจังหวัดสงขลา เป็นอีกพืน้ท่ีหนึ่งท่ีสามารถพบเห็นงานสลัก
กระดาษ ไดท้ั่วไป ซึ่งยงัมีความนิยมและใชง้านกันอย่างแพรห่ลายอีกพืน้ท่ีหนึ่ง สามารถพบเห็น
งานสลักกระดาษท่ีน ามาประดบัตกแต่งในงานหรือเทศกาลต่าง ๆ  เช่น งานประดบัโลงศพ งาน
ประดบัเรือพระในเทศกาลวนัออกพรรษา งานตกแตง่ตน้เทียนพรรษา เป็นตน้ ในการตอกกระดาษ
ของจังหวัดสงขลานั้น จะเน้นการใช้กระดาษทองอังกฤษเป็นหลัก หรือจะเรียกว่างานช่างทอง
องักฤษ ซึ่งในพจนานกุรมศพัทศ์ิลปกรรม  อกัษร ก – ฮ ไดมี้ค าศพัทช์า่งทององักฤษไวว้า่“ช่างทอง
องักฤษ เป็นช่างฝีมือประเภทหนึ่งผูน้  าแผ่นทององักฤษหรือท่ีเรียกว่ากระดาษทององักฤษ มาฉล ุ
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สลัก ให้เป็นลวดลายหรือใชเ้ป็นพืน้รองรบัลาย แผ่นทองอังกฤษนีเ้ม่ือใชง้านอาจใชร้องเป็นพืน้
เรียบ ถา้ตอ้งการใหเ้กิดแสงสะทอ้นแวววาวมากขึน้ก็จะเคาะบุบเพ่ือใหแ้ผ่นทองเกิดรอยยบัย่น ท า
ใหเ้กิดแสงสะทอ้นได”้ (โครงการสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน, 2550) 

งานตอกกระดาษของจังหวัดสงขลา ส่วนมากจะพบในพิธีกรรมงานศพ ของ
ชาวบา้น พระสงฆ ์ซึ่งการน ามาใชง้านนัน้จะสลกักระดาษทององักฤษเป็นลวดลายประดบัตกแต่ง
โลงศพ งานตกแต่งเรือพระในประเพณีชักพระวันออกพรรษา ซึ่งแต่ละพื ้น ได้มีการน าเอา
ศิลปกรรมพืน้บา้นไม่ว่าจะเป็นงานแทงหยวก งานแกะสลักของสดไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ หรือ
แกะโฟมตา่ง ๆ  และงานตอกกระดาษ ท่ีน าเอามาตกแตง่ในผลงานเรือพระ ซึ่งเป็นลวดลายของแต่
ละชา่งท่ีไดส้รา้งสรรคผ์ลงานออกมา 

ดงันัน้ รูปแบบของงานตอกกระดาษ ท่ีน ามาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมงานศพ
หรืองานประเพณีลากพระ และงานพิธีกรรมทางศาสนา จึง มีรูปแบบท่ีหลากหลาย มีลวดลาย
แตกตา่งกนัไปตามการออกแบบของช่างนัน้ ๆ  โดยการออกแบบจะยึดหลกัความเช่ือ คตนิิยมและ
โครงสรา้งลายท่ีใกลเ้คียงกนั แตกตา่งกนัในส่วนรายละเอียดของลวดลาย ท่ีบง่บอกถึงเอกลกัษณ์
ของชา่งนัน้ ๆ  จงึท าใหง้านสลกักระดาษ ของแตล่ะช่างมีความนา่สนใจและแตกตา่งกนัไปปัจจบุนั
ยงัมีการว่าจา้งงานตอกกระดาษอยู่บา้ง เช่น การตอกกระดาษเพ่ือใชใ้นการประดบัตกแตง่เรือพระ 
ประดบัตกแต่งบนโลงศพ หรือการตกแต่งใชใ้นพิธีกรรมทางศาสนาทัง้นีพ้บว่า ผูสื้บทอดงานตอก
กระดาษ จงัหวดัสงขลานีมี้นอ้ยมาก ลกูหลานส่วนใหญ่มกัไปประกอบอาชีพดา้นอ่ืน สาเหตอุาจ
เป็นเพราะการตอกกระดาษท่ีมีขัน้ตอน และกรรมวิธีท่ียากเกินไป ค่อนขา้งใชเ้วลานานจึงไม่ค่อย
อยากสอนใหใ้คร ท าใหปั้จจบุนัการใชง้านตอกกระดาษมีนอ้ยลงมีการปรบัเปล่ียนวิธีการใหต้ามยคุ
สมัย เช่น งานตกแต่งโลงศพก็ใช้แบบส าเร็จรูปซึ่งท าได้ง่ายกว่า (วินิจ จันท รเ์จริญ , 2560, 
สมัภาษณ)์  

2. ชนิดของกระดาษ 
2.1 กระดาษทององักฤษ 

คือกระดาษอลูมิเนียมทุบแผ่นบาง คล้ายคลึงกับกระดาษทองน ้าโกลว 
(กระดาษฟรอยด)์ ดา้นหนึ่งมีสีฟรอยด ์อีกดา้นหนึ่งจะเป็นสีตา่งๆ ไดแ้ก่ สีทอง, สีแดง, บานเย็น, สี
น า้เงิน, สีเขียว,สีเงิน(พลิกดา้นของฝ่ังท่ีเป็นดา้นสีมาใชง้านทดแทนกนัได)้ ซึ่งกระดาษทององักฤษ
มีลกัษณะท่ีแวววาว ตอกง่ายและสวยกว่ากระดาษชนิดอ่ืน ซึ่งเหมาะส าหรบัการเดินมุกเดินลาย 
เลน่แสงไฟไดเ้ป็นอยา่งดี และมีเสียงดงั เพราะพืน้ฐานเป็นอลมูิเนียม กระดาษทององักฤษ เลม่หนึ่ง
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จะมีประมาณ 100 แผ่น ขอ้เสียคือ กระดาษชนิดนีจ้ะลอกออกยาก เพราะเป็นแผ่นบางเส่ียงตอ่การ
ขาด การท าใหก้ระดาษดยูน่ อาจจะตอ้งเบามือในการลอก 

2.2 กระดาษทองน า้ตะก ู(กระดาษทองน า้โกลว) 
คือกระดาษท่ีผิวหนา้เป็นสีคลา้ยทองค าเปลว เป็นกระดาษท่ีท าขึน้ใชใ้นการ

ประดบัตกแต่งสมยัโบราณโดยใชต้ะกั่วดาดลงแลว้ทายางใสสีเหลืองชนิดหนึ่งเรียกว่า “ยางแตว้” 
ใหเ้ห็นสีคลา้ยทอง จะเรียกไดง้่ายคือ กระดาษตะกั่วท่ีพบเห็นไดปั้จจุบนั มีลกัษณะแวววาว ดา้น
หนึ่งเป็นสีอีกดา้นหนึ่งเป็นกระดาษสีขาว แตจ่ะหนากว่ากระดาษทององักฤษ ส่วนมากจะน าไปใช้
ในการแทรกสี สอดสี เพ่ือใหด้มีูสีสด ขอ้เสียคือ สีจะจาง และสีลอกถา้โดนน า้  

2.3 กระดาษทองลาย 
คือกระดาษท่ีมีลักษณะแวววาว คล้ายคลึงกับกระดาษทองน า้โกลว แต่มี

ลวดลาย 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 กระดาษทองลาย ท่ีมีลวดลายบนผิวกระดาษ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 
2.4 กระดาษโปสเตอร ์

คือกระดาษสีท่ีเห็นไดโ้ดยทั่วไป ไม่มีความแวววาว แต่จะมีความดา้น เป็น
กระดาษท่ีไม่ไดเ้ล่นกันแสง ไม่เหมาะกับการตอกเดินมุก หรือเดินลาย แต่จะเหมาะกับการน าไป
สอดสี แทรกสีเพ่ือใหเ้กิดมิต ิเกิดสีสนัใหด้สูดใส 
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2.5 กระดาษมนัป ู 
ลกัษณะจะคลา้ยคลึงกบักระดาษสีโปสเตอรต์า่งๆ อีกดา้นจะเป็นมนัแวว แต่

จะมีลกัษณะเด่นคือ กระดาษจะมีความมันแวว ไม่ไดเ้ล่นแสงสี แต่จะเป็นกระดาษเพิ่มสีสันใหดู้
สดใส ดฉูดูฉาดมากขึน้  

2.6 กระดาษทองยน่ 
คือกระดาษบางท่ีมีลกัษณะผิวหนา้ท่ียน่เป็นริว้สีทอง ดา้นหลงัมีกระดาษว่าว

หรือกระดาษทองน า้โกลวรองใน ใชส้ลกัท าลวดลาย มีทัง้ของจีนและฝรั่ง 
3. วสัด ุ– อปุกรณใ์นการตอกกระดาษ 

วสัด ุ– อุปกรณท่ี์ใชใ้นการสรา้งสรรคง์านตอกกระดาษ ของจงัหวดัสงขลา ไดย้ึด
หลกัความเป็นโบราณอย่างหนึ่ง คือในอดีตใชอ้ย่างไร ปัจจบุนัก็ใชอ้ย่างนัน้ แต่อาจจะเพิ่มวสัด ุ - 
อปุกรณเ์ขา้ไปเพ่ือความสะดวก และเป็นความถนดัของชา่ง 

3.1 กระดาษ : กระดาษเป็นสิ่งหนึ่งท่ีจ  าเป็นต่องานตอกกระดาษเป็นอย่าง
มาก และกระดาษท่ีสามารถพบเห็นไดต้ามงานประดบัตกแต่งคือ กระดาษทององักฤษ, กระดาษ
ทองน า้โกลว, กระดาษมนัป ูเป็นตน้ และงานตอกกระดาษเป็นการสรา้งสรรคผ์ลงานชิน้ตอ่ชิน้ ไม่
สามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

 

 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงภาพกระดาษลกัษณะตา่งๆ  
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
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3.2 สิ่ว : มีลกัษณะหวัสิ่วท่ีขนาดแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัความโคง้ของลวดลาย 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 เครื่องมือสิ่วหลากหลายขนาด 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 

3.3 ตุ๊ดตู่ : มีลักษณะปลายแหลม แต่หัวตัน ไว้ส  าหรับการเดินมุก หรือ
เดินลาย มี 2 ขนาด หัวเล็ก และหัวใหญ่ หัวเล็กจะมีลักษณะปลายเล็กแหลม โดยมีขนาดเล็ก
ประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ซึ่งจะใชส้  าหรบักระดาษทองอังกฤษ ส่วนหัวใหญ่จะมีลักษณะปลาย
แหลมมน โดยมีขนาดท่ีใหญ่กว่าขนาดหวัเล็กเพียงเล็กนอ้ย มีขนาดประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร ซึ่ง
จะใชส้  าหรบักระดาษทองน า้โกลว เพราะกระดาษทองน า้โกลวเป็นกระดาษท่ีมีความหนา จึง
จ าเป็นตอ้งใชตุ้๊ดตูห่วัเล็กเพ่ือใหก้ารเดนิมกุจนเกิดเป็นลวดลายได ้

 

 
 

ภาพประกอบ 5 เครื่องมือตุ๊ดตู ่ปลายแหลมมน และปลายแหลมเล็ก 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 



  22 

3.5 กระดานไมจ้ดักระดาษ คือ กระดาษท่ีมีกรอบตะปลูอ้มรอบ เพ่ือเป็นการ
จดักระดาษทององักฤษก่อนท่ีจะเขา้สูก่ารตอกกระดาษ 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 กระดานจดักระดาษทององักฤษ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 
3.6 คอ้น : มีทัง้คอ้นไม ้และ คอ้นเหล็ก ขึน้อยูก่บัความถนดัของชา่ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 คอ้นเหล็ก และเขียง 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
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3.7 เขียงตอกกระดาษ : ในงานตอกกระดาษ นิยมใชเ้ขียงมะขามเพราะเป็น
เนือ้ท่ีแข็ง และเหนียวยกเวน้ไมท่ี้มีแกน เพราะแกะจะมีลกัษณะท่ีแข็งเกินไป จึงท าใหส้ิ่วแหว่ง เกิด
ความเสียดายตอ่หนา้สิ่วได ้และเขียงท่ีช่างตอกกระดาษมกัจะนิยมใชคื้อ เขียงไมข้าม เพราะเป็น
เขียงท่ีหาไดง้่าย ไมน้น้ ไมก้ระถินณรงค ์ไมต้  าเสา เป็นตน้ ในการใชเ้ขียงนัน้ ตอ้งมีการปรบัหนา้
เขียงเพื่อใหมี้ความเรียบอยูเ่สมอ เพ่ือไมใ่หต้วัหนา้สิ่วกบักระดาษเสีย 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 คอ้นไม ้และเขียงรองตอกกระดาษ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 
3.8 เขียงขุด คือเขียงไม้ท่ีใช้ส  าหรับการขุดกระดาษ โดยเขียงไม้ทัง จะมี

ลกัษณะเนือ้สีเหลืองหรือน า้ตาลเหลือง และสีจะเขม้ขึน้จะทิง้ไวน้านๆ เนือ้ไมค้อ่นขา้งหยาบเป็นมนั
อ่อน ผึ่งแห้งไดง้่าย ซึ่งเนือ้ไม้ท่ีจะน ามาใช้ในการขุดกระดาษนั้นตอ้งเลือกในลักษณะท่ีเป็นไม้
เนือ้อ่อน เนือ้กลาง ถา้แข็งเกินไปก็จะสง่ผลใหใ้บมีดสึก และหกัได ้สว่นถา้ใชเ้นือ้ไมท่ี้ออ่นเกินไปท า
ใหด้าษเส่ียงขาดมากขึน้ 

3.9 มีดขดุ คือมีดท่ีมีลกัษณะปลายสัน้ มีความคม และมีดา้มจบั จะน าไปใช้
ในการขดุและแกะกระดาษ ในลวดลายท่ีมีความโคง้ ซึ่งในสมยัโบราณยงัไม่ไดน้ิยมใชส้ิ่วกนัมาก
นกั แต่จะเป็นการใชมี้ดขดุกระดาษ เพราะ เป็นการท าใหล้วดลายท่ีคม เนียบ แต่ใชเ้วลามากกว่า
การใชส้ิ่ว 
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ภาพประกอบ 9 มีดขดุหนก 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 
3.10 ตัวหมุดกระดาษ คือตวัท่ีใชใ้นการหมุดกระดาษเพ่ือกันความเคล่ือน

ของกระดาษ ในโบราณไดใ้ชต้วัหมุดกระดาษ ท่ีท ามาจากกระดาษรองสีขาวขุ่นของกระดาษทอง
องักฤษ น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ในปัจจุบนัช่างบางท่านไดเ้ปล่ียนจากตวัหมุดกระดาษ มาเป็น
แม็กซเ์ย็บกระดาษมาใชท้ดแทนกนัได ้เพ่ือเป็นการประหยดัเวลา 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 ตวัหมดุกระดาษท่ีท ามาจากกระดาษขาวบาง 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
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3.11 กระดานเทียน คือเป็นแผ่นกระดานท่ีท าดว้ยเทียน เพ่ือเป็นตวัรองใน
การขดุกระดาษ และเป็นการรกัษาใบมีดขดุกระดาษไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 กระดานเทียนหนา 2 นิว้ ใชส้  าหรบัการขดุหนก 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 

4.เทคนิคและกระบวนการท า 
4.1 ขัน้ตอนการเตรียมกระดาษ 

4.1.1 ในขัน้ตอนแรก ชา่งจะเริ่มอดักระดาษทององักฤษจ านวน 75 – 80 แผ่น 
หลังจากไดก้ระดาษทองอังกฤษครบแลว้ จ าเป็นตอ้งเอากระดาษขาวบางมารองไวเ้พ่ือป้องกัน
กระดาษทะล ุและเสียหายได ้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 12 ชา่งไดแ้สดงการนบักระดาษทององักฤษจ านวน 75-80 แผน่ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
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4.1.2 น ากระดาษสีขาวรองแผ่นกระดาษทองอังกฤษไวบ้นสุดประมาณ 5 
แผ่น ซอ้นสลบักนัไป-มา พรอ้มดว้ยกระดาษสีขาวเป็นการรองบนอีก 6 แผ่น และน ากระดาษทอง
องักฤษเพิ่มอีก 1 แผ่น วางกระดาษขาวอีก 6 แผ่น (ท่ีเป็นการสลบักันไป-มา ส าหรบักระดาษทอง
องักฤษและกระดาษขาวนัน้ เป็นการปอ้งกนักระดาษช ารุดเสียหาย เน่ืองจากกระดาษทององักฤษ
เป็นกระดาษท่ีบางพิเศษ ถา้ไดต้อกลงไปโดยไมมี่กระดาษมารอง จงึท าใหก้ระดาษทององักฤษทะล ุ
และเสียหายได)้ และน าตน้แบบลายท่ีถ่ายเอกสารไวม้าวางบนสดุของกระดาษท่ีเตรียมสลบักนัไว ้

 

 
 

ภาพประกอบ 13 แสดงการสลบักระดาษขาวบางแทรกในกระดาษทององักฤษ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 

4.1.3 หลงัจากเตรียมกระดาษท่ีพรอ้มจะตอกนัน้ ก่อนท่ีจะตอก ควรท่ีจะยึด
กระดาษใหแ้น่นก่อนท่ีจะลงมือ ช่างจึงใชว้ิธีในการยึดตวักระดาษโดยการใชต้วัตอกหมุดกระดาษ 
จ านวน 8-10 จดุ เพ่ือปอ้งกนัความเคล่ือนของกระดาษ และท าใหล้วดลายสดัสว่นเทา่กนัทกุแผน่ 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 แสดงการเจาะรูเพ่ือการใส่ตวัหมดุกระดาษ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
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ภาพประกอบ 15 แสดงการยึดกระดาษโดยการใชต้วัหมดุ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 

4.2 ขัน้ตอนการตอกกระดาษ 
4.2.1 ในขัน้ตอนการตอกกระดาษ มีแคว่สัด-ุอปุกรณเ์พียงแค ่คอ้น เขียง และ

ตุ๊ดตู ่ตอกตามแบบลวดลายท่ีเตรียมไว ้โดยการใชตุ้๊ดตูเ่ป็นการเดนิเสน้ของลวดลายหรือจดุไขป่ลา 
เพ่ือแสดงรายละเอียดของลวดลายกระดาษ ตุ๊ดตูท่ี่ใชค้วรใชเ้บอรเ์ล็กขนาดปลายแหลมมน 

 

 
 

ภาพประกอบ 16 แสดงการเดนิเสน้โดยใชตุ้๊ดตูป่ลายแหลมมน 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
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ภาพประกอบ 17 แสดงการตอกกระดาษลวดลายทององักฤษบนภาพรา่ง 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 

4.3 ขัน้ตอนการลอกกระดาษ 
4.3.1 หลังจากตอกเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ต้องตีกระดาษโดยใช้ในการเคาะ

กระดาษประมาณ 30 – 40 ครัง้ เพ่ือให้กระดาษท่ีตอกจนติดกัน ให้คลายตัว และเพ่ือให้ลอก
กระดาษไดง้่ายขึน้ หลงัจากลอกกระดาษจนหมดชดุแลว้ จึงน าตวัหมุดกระดาษออกจนหมด และ
พลิกกระดาษแลว้ลบูกระดาษท่ีลอกใหเ้รียบท่ีสดุ 

 

 
 

ภาพประกอบ 18 แสดงการตีกระดาษเพ่ือใหก้ระดาษคลายตวั 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
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ภาพประกอบ 19 แสดงการคล่ีกระดาษออกจากกนั 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 แสดงลวดลายหลงัจากการคล่ีกระดาษ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
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ภาพประกอบ 21 แสดงการลบูกระดาษใหเ้รียบท่ีสดุ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 

4.3.2. หลังจากลูบกระดาษให้เรียบหมดชุดแล้ว จึงลอกกระดาษขาวชั้น
บนสดุประมาณ 2-3 แผ่น น ามารองดา้นในของกระดาษทององักฤษอีกชัน้ เพ่ือเป็นการเตรียมการ
ตอกกระดาษแกะลาย หรือขดูกระหนกในขัน้ตอนตอ่ไป 

 

 
 

ภาพประกอบ 22 แสดงการลอกกระดาษขาวท่ีแทรกไวข้า้งนอกออก  
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
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ภาพประกอบ 23 แสดงการลอกกระดาษขาวท่ีแทรกไวข้า้งนอกออกมาแทรกดา้นในกระดาษ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 
4.4 ขัน้ตอนการขดุกระหนก หรือขัน้ตอนการแกะลาย 

4.4.1 น ากระดาษแข็งมารองชดุกระดาษทององักฤษชัน้ล่างสุดของกระดาษ 
เพ่ือเป็นการขดุกระหนกหรือแกะลาย ท าใหก้ระดาษดา้นในไม่เสีย  และตอกตวัหมดุกระดาษ ตาม
รมิขา้งใดขา้งหนึ่ง เพ่ือกนัความเคล่ือนของกระดาษในขัน้ตอนการลอกกระดาษขาวออก 

 

 
 

ภาพประกอบ 24 แสดงการเตรียมน ากระดาษแข็งมารองชัน้ลา่งสดุของกระดาษทององักฤษ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
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ภาพประกอบ 25 แสดงการยึดกระดาษ โดยการใชต้วัหมดุ 

 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 

4.4.2. พบักระดาษแข็งมารมิสดุ และลอกกระดาษขาวท่ีรองไวข้า้งในออกจน
หมด หลงัจากลอกกระดาษขาวออกจนหมด ก็ลบูกระดาษใหเ้รียบใหเ้พ่ือกระดาษทององักฤษเขา้ท่ี 
และตอกตวัหมดุกระดาษตามมุมตา่งๆ ป้องกนัความเคล่ือนของกระดาษในการขุดกระหนก หรือ
แกะลาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 26 แสดงการลอกกระดาษของอีกดา้น 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
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ภาพประกอบ 27 แสดงการลอกกระดาษขาวออกจากกระดาษทององักฤษ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 

 
 

ภาพประกอบ 28 แสดงการรีดกระดาษท่ีตอกเอาไวจ้นเรียบ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
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ภาพประกอบ 29 แสดงการยึดกระดาษ โดยการใชต้วัหมดุ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 

4.5 ขัน้ตอนการขดุกระหนก หรือการแกะลวดลาย 
4.5.1 ท าการตอกลายกระดาษ ดว้ยสิ่วตอกกระดาษหนา้ต่าง ๆ  และขนาด

ตา่ง ๆ ขึน้อยู่กับลวดลายของกระดาษ และขุดกระหนกโดยใชมี้ดขุด เพ่ือแสดงรายละเอียดความ
คมชดัของลวดลาย  

 

 
 

ภาพประกอบ 30 แสดงการตอกกระดาษ โดยใชส้ิ่วหลากหลายขนาด 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
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ภาพประกอบ 31 แสดงการตดัแบง่ลวดลายกระดาษ โดยใชส้ิ่วขนาดหนา้กวา้งท่ีสดุ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 

4.5.2 หลงัจากขดุกระหนก หรือแกะลายเสร็จ ก็จะเก็บรายละเอียดตา่งๆ เอา
สว่นท่ีไมต่อ้งการออก จนเสรจ็สมบรูณ ์พรอ้มน าไปใชง้าน 

 

 
 

ภาพประกอบ 32 แสดงการเก็บรายละเอียดในสว่นของลวดลาย 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
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ภาพประกอบ 33 แสดงภาพลวดลายตอกกระดาษทององักฤษ เสรจ็สมบรูณ ์ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
 

4. รูปแบบและลวดลาย  
การสรา้งสรรคล์วดลายการตอกกระดาษ ของจงัหวดัสงขลานัน้ ชา่งตอกกระดาษ

แต่ละช่างจะเรียนรู้ และฝึกฝนมาแตกต่างกัน  บางท่านได้มีครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย ์  
บางท่านได ้เกิดจากครูพกัลกัจ า เรียนรู ้ฝึกฝนดว้ยตนเอง ซึ่งบางท่านจะมีลวดลายท่ีสืบทอดมา
จากลวดลาย ดัง้เดิมท่ีไดร้บัการสอนมา แต่บางท่านจะคิดออกแบบพฒันาลวดลายตอกกระดาษ
ขึน้มาใหม ่จน เป็นลวดลายเฉพาะตนของตวัเอง  

สมศกัดิ ์สินธุระเวชญ ์และคณะ (2548) กล่าวว่าในภาคตา่ง ๆ  ของประเทศไทย 
ไม่ว่าจะภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ต่างมีรูปแบบของงานศิลปะ 
ประจ าทอ้งถ่ินนัน้ ๆ  แตกตา่งตามลกัษณะภมูิประเทศ แรงจงูใจ วสัดอุปุกรณแ์ตมี่ความคลา้ยคลึง 
กนัในแนวคิดท่ีน ารูปรา่ง รูปทรงจากธรรมชาติมาประดิษฐ์ใหม่ใหง้ดงาม มีความนุ่มนวล ประณีต 
และรวมถึงความเช่ือทางศาสนาท่ีเหมือนกนัจนกระทั่งพฒันาขึน้เป็นศิลปะในทอ้งถ่ิน และศิลปะ 
ไทย  

ศิลปะไทยเป็นพืน้ฐานส าคญัต่อการสรา้งสรรคง์านศิลปะในแต่ละภูมิภาคของ
ไทยทั้งนี ้ลวดลายของศิลปะไทยท่ีมีเอกลักษณ์อันงดงามอ่อนช้อย นับว่ามีอิทธิพลต่อการ 
สรา้งสรรคล์วดลายตอกกระดาษพืน้บา้นของจงัหวดัสงขลาอีกดว้ย 

จะสงัเกตไดว้่า ลวดลายการตอกกระดาษพืน้บา้นของสงขลานัน้ จะไม่เนน้การ 
สรา้งลวดลายท่ีเป็นเรื่องราวท่ีเหมือนภาพวาด แตจ่ะเป็นการเนน้ลวดลายไทยท่ีเห็นไดใ้นปัจจบุนั ท่ี 
สามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจไดง้่ายกว่า แต่ลวดลายตอกกระดาษของจงัหวดัสงขลานัน้เป็น ลวดลายท่ี 
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ไดร้บัอิทธิพลจากศิลปะไทยภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ และไดพ้ัฒนาปรบัเปล่ียนจนกลายมาเป็น 
ลกัษณะเฉพาะตวัของช่างสงขลา ซึ่งเป็นลวดลายท่ีมีลกัษณะแบบอุดมคติ เช่น ลายประจ ายาม 
กา้มป ูลายน่องสิงห ์ลายพุ่ม ลายกาบ ลายกระจงัตาออ้ย เป็นตน้ น าไปใชป้ระกอบเพ่ือการประดบั 
ตกแตง่มากกวา่การแฝงความหมายและเนือ้หาเรื่องราวตา่ง ๆ  

โดยรูปแบบการตอกกระดาษของจังหวัดสงขลา ครูช่างบางท่านได้คิดค้น
ประดิษฐ์ลวดลายเป็นลักษณะเฉพาะตน ช่างบางช่างไดมี้การแลกเปล่ียนความรู ้ในเรื่องของ
เทคนิค กระบวนการ ทดลองท าสิ่งใหม่ ๆ  บางท่านไดมี้การคิดออกแบบลวดลายท่ีไดด้ดัแปลง
ขึน้มาจาก ธรรมชาติ เช่น ใบไม ้แมลง ผีเสือ้ ดอกไม ้ฯลฯ น ามาดดัแปลงเป็นลวดลายท่ีแปลกใหม ่
แตก็่ยงัคง ความเป็นลายไทย และลวดลายการตอกกระดาษเอาไว ้ 

ลวดลายการตอกกระดาษ จงัหวดัสงขลาโดยการใชส้ิ่วฉลุนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็น
ลายท่ีจบในตวั จะเป็นการฉลุดว้ยสิ่ว โดยจะน ากระดาษทององักฤษวางซอ้นกันประมาณ 60-70 
ใบ แลว้น าสิ่วมาตอกลงบนลวดลาย จะเป็นลวดลายท่ีมีรูปแบบท่ีตายตวั คือ ท าตามแบบท่ีเขียน 
ไวแ้ลว้ สว่นใหญ่จะใชเ้พ่ือประกอบในการประดบัตกแตง่บนโลงศพ บนเรือพระ เป็นตน้ 

ลายท่ีใชใ้นการตอกกระดาษแบง่ไดเ้ป็น  11  กลุม่ลาย  ดงันีคื้อ 
1. กลุ่มลายหน้ากระดาน หรือเรียกว่า “ลายหน้าดาน” เช่น  ลายลูกฟักก้ามป ู 

ลายประจ ายามกา้มป ู
กลุ่มลายหน้ากระดาน คือ ลักษณะเป็นแนวยาวเหมือนแผ่นกระดาษ หรือ

สว่นกวา้งของแผน่กระดาษหรือเสาเหล่ียม ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ป็นช่ือ และรูปแบบซึ่งมีใหเ้ห็นทั่วไป
วา่ “หนา้กระดาน”เป็นช่ือเรียกสว่นของบวัท่ีขนาบบน และล่างทอ้งไม ้พืน้ท่ีหนา้กระดานมีลกัษณะ
แบนราบ มกัจะใสล่วดลายลงไปเป็นลายติดตอ่กนัทัง้ซา้ยขวา จึงเรียกลายบนเนือ้ท่ีนีว้่า “ลายหนา้
กระดาน” 

ลายบนพืน้ท่ีหนา้กระดานมกัใชล้ายประเภทติดต่อกนัซา้ยขวา เช่น ลายประจ า
ยามกา้มป ูลายลกูฟักกา้มป ูเป็นตน้ 

การน าไปใช ้ใชป้ระดบัตกแต่งชั้นลายหนา้กระดาน ท าหนา้ท่ีเป็นฐานของลาย 
หรือคานรองรบั น าไปกระหนาบระหวา่งลายทอ้ง เป็นการแบง่แยกระหวา่งลวดลายตา่งๆ   

2. กลุ่มลายขนาบ หรือเรียกว่า “ลายลูกหนาบ” เช่น ลายเกลียว ลายเขม้ขาบ
แบบตา่ง ๆ  ลายมะลิเลือ้ย  

ลายเกลียว คือ ลวดลายท่ีมีลักษณะรอยพันหรือบิด โดยต่อเน่ืองเหมือนอย่าง
สว่านหรือตะปคูวงหรือเชือกท่ีฟ่ัน ลายเกรียวจะใชต้รงส่วนท่ีเป็นท่อนกลมหรือเหล่ียม และใชต้าม
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พืน้ท่ีราบซึ่งเป็นลายต่อเน่ืองกันแบบหนา้กระดาน หรือเรียงไปในทิศทางเดียวกันหรือเหมือนกัน 
เชน่ การเขียนหรือสลกัลวดลายดว้ยลายกระหนกชนิดตา่งๆ เม่ือใชล้ายชนิดใดมาผกูก็เรียกช่ือลาย
ชนิดนัน้ เชน่ เกลียวใบเทศ, เกลียวเปลวใบเทศ, เกลียวกระหนก เป็นตน้  

การน าไปใช ้น าไปประกอบเป็นลายต่อเน่ืองกนัแบบหนา้กระดาน คือเรียงไปใน
ทิศทางเดียวกนั และเหมือนกนั 

ลายเขม้ขาบ คือ ช่ือลายไทยชนิดหนึ่งเป็นติดตอ่กนั มกัใชแ้นวตัง้เหมือนลายกา้น
ต่อดอก และลายมะลิเลือ้ย แต่ลายเขม้ขาบจะมีเสน้ขอบนอกเป็นกรอบ เป็นลายอิสระสามารถ
ประดษิฐ์อยา่งไรก็ได ้เชน่ ลายเขม้ขาบมะลิเลือ้ย, ลายเขม้ขาบลกูโซ ่เป็นตน้  

การน าไปใช ้น าไปประกอบเป็นลายต่อเน่ืองกนัแบบหนา้กระดาน คือเรียงไปใน
ทิศทางเดียวกนั และเหมือนกนั หรือน าลายไปขนาบกบัลายอ่ืนๆ 

ลายมะลิเลือ้ย คือ ลายไทยแบบหนึ่งซึ่งใชใ้นท่ีแบนราบ เป็นลายติดต่อกันมกัใช้
ทางดา้นตัง้ มีลักษณะการประดิษฐ์โดยใช้ลายเครือเถาโคง้เลือ้ยสลับไปมาติดต่อกันเป็นคล่ืน
ชอ่งว่างของลกูคล่ืน แตล่ะขา้งใส่ลายแยกออกจากเถา จึงเรียกวา่ลาย มะลิเลือ้ยชนิดเถา หรือการ
น าลายลกัษณะอ่ืนมาประกอบเช่น ใชล้ายกนกใบเทศมาผกู คือ มะลิเลือ้ยใบเทศ ใชก้ระหนกหาง
โต คือ มะลิเลือ้ยหางโต เป็นตน้  

3. กลุ่มลายกรวยเชิง หรือเรียกว่า  “ลายช่อ” เช่น  กรวยเชิงใบเทศ  กรวยเชิง
เปลว   

กลุ่มลายกรวยเชิง คือ ลายไทยทีประกอบดว้ยลายต่างๆ เป็นชุดประกอบกัน 
ไดแ้ก่ ชอ่แทงลาย, ลายหนา้กระดาน และกรวยเชิง เป็นลายช่วยประกอบลายอ่ืน ซึ่งมีลกัษณะทรง
กรวยผสมกนัระหวา่งแม่ลายกระหนกกบัลายกระจงั แตยื่ดลายใหเ้รียวยาวขึน้ในแนวดิ่งสลบักบัตวั
แทรก เม่ือประกอยเขา้เป็นชดุจดัวา่เป็นลายหนา้กระดานชนิดหนึ่ง  

ลายกรวยเชิงใชต้กแตง่ส่วนท่ีเป็นเชิง ขอบส่วนตวัหรือปลายวตัถตุา่งๆ เป็นริมผา้
หรือเชิงผา้ และนิยมประดบัท่ีเชิงเสาของโบสถว์ิหาร 

การน าไปใช ้ลายกรวยเชิงในงานศิลปะตอกกระดาษทององักฤษ ลายกรวยเชิง
น าไปประกอบขนาบขา้งลายทอ้ง ซา้ย ขวา บน ลา่ง ลายกรวยเชิงจะเป็นลายประกอบติดตอ่กนักบั
ลายอ่ืนอีกตอ่หนึ่ง ในระหวา่งลายกรวยเชิง และลายทอ้งนัน้ จะมีเสน้กนัลาย 

4. กลุ่มลายเสา (ลายรกัรอ้ย)  เช่น  ลายรกัรอ้ยใบเทศ  ลายรกัรอ้ยเปลว  ลายรกั
รอ้ยกาบปลี  ลายรกัรอ้ยกา้นตอ่ดอก 
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กลุ่มลายเสา หรือ ลายรกัรอ้ย ประกอบดว้ย ลายประจ ายาม และกระจงัใบเทศ 
หรือกระจังตาอ้อย ลายรกัรอ้ยใชล้ายประจ ายามเป็นท่ีออกลายประจ ายามเป็นท่ีออกลาย เอา
กระจังใบเทศหรือกระจงัตาออ้ยเรียงต่อกันไปทัง้ซา้ยและขวาจนถึงท่ีๆ ตอ้งการ ลายรกัรอ้ยเป็น
ลายช่วยประกอบกบัลายอ่ืนๆ ถา้เป็นลายรกัรอ้ยใหญ่ จะใชว้ิธีแบง่ตวัเหมือนกระจงัใบเทศ หรือจะ
เอาวิธีแบง่ตวัของกระจงัหมูาใชไ้ด ้

เป็นลายติดตอ่กนัเป็นหนา้กระดาน เป็นลายช่วยประกอบกบัลายอ่ืน ส่วนมากใช้
ในแนวตัง้ มกัใชป้ระดบัฐานสว่นท่ีเป็นลกูแกว้อกไก่ และรดัอกรดัเอว 

5. กลุ่มลายน่องสิงห ์ เช่น  น่องสิงหเ์ปลว  น่องสิงหใ์บเทศ  น่องสิงหเ์ปลวใบเทศ  
นอ่งสิงหห์อยเกาะไม ้

กลุ่มลายน่องสิงห ์คือ ลายไทยแบบหนึ่งอยู่ในทรงส่ีเหล่ียมทแยงมุมคลา้ยโครง
รา่งลายบวัรวนเรียงรอ้ยตอ่กนัตัง้แตห่นึ่งตวัขึน้ไป ลายแขง้สิงหส์่วนใหญ่ประกอบกบัลายไทยลาย
อ่ืน เช่น ลายกระจัง ในงานศิลปกรรมอ่ืนๆ มักใชล้ายแขง้สิงหป์ระกอบ หรือประดบัตามแนวตัง้ 
หรือแนวนอนท านองลายหนา้กระดานได ้เชน่ ตามแนวเสาหรือเป็นสว่นหนึ่งของลายท่ีเรียกวา่ ลาย
สาหรา่ยรวงผึง้ ท่ีประดบัอยูร่ะหวา่งชว่งเสากบัใตข่ื้อ 

การน าไปใช ้ลายน่องสิงห ์หรือลายแขง้สิงห ์ชว่ยประกอบประดบัตกแตง่ลายเสา
ใหเ้ดน่ขึน้ ประดบัตามแนวตัง้หรือแนวนอน ท านองลายหนา้กระดานได ้ 

6. กลุม่ลายกาบ  เชน่  ลายบวักลีบขนนุ  กาบพรหมศร  กาบหนา้ขบ  กาบใบเทศ 
กลุ่มลายกาบ เป็นส่วนประกอบในทางศิลปกรรมทัง้การเขียนลาย ผูกลาย หรือ

เป็นลานป้ันสลกั ไดค้วามคดิมาจากธรรมชาต ิคือพนัธุไ์มเ้ม่ือแตกใบ หรืองอกตอ่ออกไป เชน่ ตน้ไผ ่
ตน้หมาก ตน้มะพรา้ว เป็นตน้ ลายกาบจะท าหนา้ท่ีเป็นท่ีก าเนิดตวัลาย ชอ่ลาย และแยกเถาลาย 

การน าไปใช ้ลวดลายในการตอกกระดาษทององักฤษช่างบางช่างไดน้  าลายกาบ
ไปใชเ้ป็นลายมมุ หรือ ลายเสา  

7. กลุม่ลายทอ้งไม ้ หรือเรียกว่า  “ลายทอ้ง”  เช่น  ลายประจ ายาม  ลายดอกดวง 
ลายพุม่ทรงขา้วบณิฑ ์ ลายหนา้ขบ  ลายราชวตัถ ์   ลายกา้นแยง่  ลายกดุั่น  ลายดอกลอย 

8. กลุ่มลายคา้งคาว  หรือเรียกว่า  “ลายมุม”  เช่น  ลายคา้งคาวใบเทศ  ลาย
คา้งคาวเปลว 

9. กลุ่มลายกระจัง  หรือเรียกว่า  “ลายจัง”  เช่น   กระจังตาอ้อย(ตุ๊ดตู่ )   
กระจงัใบเทศ  กระจงัเจิม  กระจงัปฏิญาณ 
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10. กลุ่มลายลูกแก้วอกไก่  หรือเรียกว่า  “อกไก่”  เช่น  ลายรักร้อยใบเทศ   
ลายดอกซีก ดอกซอ้น 

11. กลุ่มลายเบ็ดเตล็ด  เช่น  ลายเฟ่ือง  ลายดอกจ าปา  ลายดอกไม้  ใช้เพ่ือ
ประกอบตกแตง่ลายหลกั ๆ     

ดงันัน้ รูปแบบของงานสลกักระดาษ ท่ีน ามาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมงานศพ  
จึงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย  มีลวดลายแตกต่างกันไปตามการออกแบบของช่างนั้น ๆ  โดยการ
ออกแบบจะยึดหลักความเช่ือ คตินิยม และโครงสรา้งลายท่ีใกล้เคียงกัน แตกต่างกันในส่วน
รายละเอียดของลวดลาย  ท่ีบง่บอกถึงเอกลกัษณข์องชา่งนัน้ ๆ  จึงท าใหง้านสลกักระดาษ ของแต่
ละชา่งมี ความนา่สนใจและแตกตา่งกนัไป (ระพี  ชีวะสาโร. 2553) 

ประโยชนแ์ละคุณค่าของงานช่างตอกกระดาษ 
ศิลปะการตอกกระดาษ เป็นศิลปะพื ้นบ้านท่ียังคงอยู่ ซึ่งไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมแต่มี

ประโยชนแ์ละคณุคา่หลายประการดงันี ้ 
1. ดา้นประโยชนใ์ชส้อย ใชส้  าหรบัประดบัตกแต่งหีบศพ ประดบัตกแต่งเรือพระ

ในประเพณีงานชกัพระ เป็นภูมิปัญญาทางศลิปะอยา่งหนึ่งท่ีสามารถน ากระดาษมาสรา้งสรรคเ์ป็น
ผลงานเพ่ือเป็นประโยชนใ์นการใชส้อย  

2. ด้านความงาม ศิลปะการตอกกระดาษมีความงาม ละเอียดอ่อน มีความ
ประณีตตามลกัษณะไทย เป็นการอนรุกัษศ์ลิปะไทยใหยื้นยาวตอ่ไปไดอ้ยา่งดี 

3. ดา้นความเช่ือ การประดบัตกแตง่หีบศพ หรือ ประดบัตกแตง่เรือพระ เป็นการ
ประดบัตกแต่งใหเ้กิดความวิจิตรแสดงถึงความระลีก ความเคารพ ความศรทัธา กตญัญูต่อผูท่ี้
ลว่งลบัไปแลว้ ซึ่งเป็นวฒันธรรมอนัดี ในดา้นจิตวิญญาณของคนไทย 

4. ดา้นสงัคม การตอกกระดาษเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความชว่ยเหลือ ความรว่มมือ
ในการท างานเป็นหมู่คณะ เพราะงานกระดาษเป็นงานท่ีละเอียดออ่น จะเรง่กบัเวลาไมไ่ด ้หมู่คณะ
ก็จะมีการช่วยประดบัตกแต่งในส่วนตา่งๆ และในการท างานนัน้ ก็ตอ้งรูจ้กัการวางแผน แบ่งงาน 
และความสามคัคีรว่มกนั  

5. ดา้นการตลาด เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพเสริมจากงานประจ าคา่จา้งในการตอก
กระดาษมกัมีราคาท่ีคอ่นขา้งสงู เพราะเป็นงานท่ีตอ้งใชเ้วลา ความประณีต ความละเอียดในการ
ท าผลงาน ผูว้า่จา้งนัน้จงึตอ้งมีงบ หรือมีฐานะ มีรสนิยม จงึเป็นรายไดเ้สรมิทางหนึ่ง  
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6. ดา้นการพัฒนารูปแบบ ลวดลายของการตอกกระดาษในอดีตลักษณะของ
ลวดลายค่อนขา้งท่ีจะหยาบไม่ละเอียด ไม่อ่อนชอ้ย ในปัจจบุนัช่างตอกกระดาษไดแ้สดงถึงความ
ประณีต พฒันาลวดลายใหเ้กิดเอกลกัษณเ์ฉพาะตนของชา่ง จนเกิดความออ่นชอ้ยวิจิตรมากขึน้ 

คุณค่าของงานช่างตอกกระดาษแสดงออกไดห้ลายมิติหรือหลายด้าน เช่น ด้าน
วัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องการตาย ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจะพบเห็นได้ตามศาสนาพุทธ
เก่ียวเน่ืองจากพิธีกรรมตา่ง ๆ  เชน่ การจดัหีบศพ จะเป็นการประดบัลวดลายบนโลงศพการประดบั
ประดาเรือพระในประเพณีงานชกัพระ ท าบญุตกับาตรเทโว ซึ่งจะมีการประกวดเรือพระ เพ่ือความ
สวยงามทุก ๆ  ปี เป็นต้น งานช่างตอกกระดาษในปัจจุบันจึงได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้
ลูกหลานได้ตระหนักถึงความงดงาม ความเป็นคุณลักษณะพิเศษ ความเป็นเอกลักษณ์และ
สรา้งสรรคส์ั่งสมเป็นภมูิปัญญาไทยสืบไป 

จากขอ้มูลพืน้ฐานขา้งตน้ เพ่ือท่ีจะใหท้ราบถึงขอ้มูลการตอกกระดาษจงัหวดัสงขลา 
ตัง้แต่รูปแบบลวดลาย เครื่องมืออุปกรณ์ในการใชง้าน จนถึงขัน้ตอนกระบวนการท า รวมไปถึง
เทคนิคของช่าง ซึ่งเป็นผลดีต่อการศึกษาท าความเขา้ใจในงานศิลปะการตอกกระดาษจังหวัด
สงขลา  ในปัจจบุนัไดมี้พืน้ท่ีท่ีมีผลงานไดใ้หร้บัชมอยู่จนถึงทกุวนันี ้แต่จะนอ้ยลงไปทุกที จึงควรท่ี
จะส่งเสริมใหป้ระชาชนทั่วเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาการตอกกระดาษท่ีรกัษาเอกลกัษณท่ี์ดี
งามไว ้และสืบทอดศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นการตอกกระดาษใหสื้บทอดตอ่ไป 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

(โสภิดา ณ ป้อมเพชร ,์ 2557): ศิลปกรรม ศิลปะการแทงหยวก ไดด้  าเนินในการศึกษา
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการแทงหยวก โดยมีวัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาศิลปะงานแทงหยวกใน
ประเด็นลวดลาย รูปแบบ กระบวนการช่างแทงหยวก ความเหมือนและความแตกต่างและ
กระบวนการถ่ายทอดความรู ้ผลการวิจยัสรุปวา่ การถ่ายทอดความรูใ้นเรื่องการสรา้ง และการแทง
หยวกเป็นปัจจัยส าคัญ และเป็นการถ่ายทอดความรูใ้นลักษณะของการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ินผู้ท่ีไดร้ยัความรูคื้อผู้ท่ีเข้ามาเป็นลูกมือช่างผู้มีความช านาญ ผู้วิจัยสามารถน าความรู้
เนือ้หาเก่ียวกับภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเป็นขอ้มูลแนวทางได ้แต่วิจยัเล่มนีไ้ดมี้การน ารูปจากขอ้มูล
จากแหลง่อ่ืน ทางท่ีดีก็ควรท่ีจะลงถ่ายกบัพืน้ท่ีจรงิทกุขัน้ตอน จะง่ายตอ่การศกึษาในวิจยัตอ่ไปได ้

(ชัยพล สกุลเหลืองอร่าม, 2556): ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมกระดาษสา ไดด้  าเนินใน
การศึกษาเฉพาะภูมิปัญญาศิลปหัตกรรมกระดาษสา ณ กลุ่มหัตถกรรมกระดาษสาบา้นตน้เปา 
ต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพ่ือศึกษาผลงาน



  42 

หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านปราสาทใต้ ต  าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 2 เพ่ือพฒันารูปแบบผลิตภณัฑช์มุชน แบบมีส่วนรว่ม ศกึษากระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรูก้ระบวนการบริหารจัดการศิลปหัตถกรรมกระดาษสา มีการเก็บข้อมูลโดยการลงพืน้ท่ี
สัมภาษณ์ บนัทึกเสียง บนัทึกขอ้มูลเป็นลายลักษณ์อักษร ภาพถ่าย ผลิตภัณฑศ์ิลปหัตถกรรม
กระดาษสา ท่ียงัคงด ารงคณุค่ามรดกทางวฒันธรรมลา้นนาไวอ้ย่างสมบูรณ ์ผลการศึกษาพบว่า 
ในการสืบทอดภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรม เป็นการเพิ่มมูลค่าให้มีคุณค่าทางศิลปะ เช่นมีการ
ออกแบบลวดลายต่าง ๆ  ของกระดาษใหแ้ปลกใหม่ และหลากหลาย มีการด์ ถุงกระดาษ ของ
ช ารว่ย เป็นตน้ และการศกึษาวิเคราะหก์ระบวนการบรหิารจดัการศิลปหตัถกรรมกระดาษสา มีการ
ปรบัตวัตามสภาวะสงัคมสมยัใหม่อย่างยั่งยืน ซึ่งในวิจัยเล่มนีไ้ดเ้ก่ียวโยงคลา้ยคลึงกับวิจยัของ
ผูว้ิจยั ซึ่งไดมี้เนือ้หาของภมูิปัญญา และศลิปหตัถกรรมท่ีสามารถน าไปเป็นขอ้มลูในการวิจยั  

สกุญัญา ดวงอปุมา (2556) : ไดศ้กึษาการถ่ายทอดองคค์วามรูภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินการทอ
เส่ือกก มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะการทอเส่ือกก เพ่ือสง่เสริมใหอ้งคค์วามรูแ้ละ
ทกัษะในการทอเส่ือกก และเพ่ือศกึษาและพฒันาสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัสมาชิกกลุ่มทอเส่ือกก
และคนในชุมชน  โดยท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและเก็บรวบรวมภาคสนาม 
ผลการวิจยั การถ่ายทอดความองคค์วามรูภู้มิปัญญาในการดา้นการทอเส่ือกก พบว่าชาวบา้นค า
ไผ่ ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง มีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับคุณประโยชน์ของการเข้ารับการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู ้ในการส่งเสริมให้ความรูแ้ละการพัฒนาทักษะในการทอเส่ือกก ไดมี้การ
รวมกลุ่มกนัเพ่ือใหเ้กิดความรูใ้นชมุชนเพ่ือรว่มกนัคิดและแกไ้ขปัญหารว่มกนัในการพฒันาความรู้
และทกัษะการทอเส่ือกก 

กนกพร ฉิมพลี (2555) : รูปแบบการจัดการความรูภู้มิปัญญาท้องถ่ินดา้นหัตถกรรม
เครื่องจกัสาร: กรณีศกึษาวิสาหกิจชมุชน จงัหวดันครราชสีมา การศกึษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ
ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน เพ่ือศึกษา
กระบวนการจดัการความรูภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน และเพ่ือศกึษาเง่ือนไขท่ี
ท าใหก้ารจดัการความรูภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรมเครื่องจักสาน ผลการวิจยั มีการเรียนรู้
ของชุมชนท่ีมีการแลกเปล่ียนการเรียนรูร้ะหว่างหมู่บา้น มีการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม น าวตัถดุบิท่ีใชใ้นการผลิต คือ ผกัตบชวา,ใบตาล, ไมไ้ผ่ น ามาผลิตเป็นผลงานจกัสาน
จากกลุ่มผลิตภัณฑท่ี์ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีการเรียนรูม้าจากบรรพบุรุษ ผูว้ิจยัไดน้  าวิจัยเรื่อง
รูปแบบการจดัการความรูภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหัตถกรรมเครื่องจักสาร : กรณีศึกษาวิสาหกิจ
ชมุชน จงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากไดมี้เนือ้หาท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการหาขอ้มลูใหก้บั
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ผูว้ิจยัในเรื่องของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในดา้นหตัถกรรม แต่วิจยัเรื่องนีไ้ดมี้เนือ้หาของความเป็นภูมิ
ปัญญาหตัถกรรมไดน้อ้ย มีไมม่ากพอจะไปเนน้ในเรื่องของการจดัการความรูท้างช่ือเรื่อง 

นพวรรณ กรุดเพชร (2556): ไดศ้ึกษาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาลวดลายท่ีใชป้ระดบั
ตกแต่งโลงมอญ ของชุมชนชาวมอญ ในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งไดมี้
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการตกแต่งโลงมอญดว้ยการใชล้วดลาย และ
ศึกษาลวดลายท่ีใชป้ระดบัตกแต่งโลงมอญ โดยเป็นวิจยัเชิงคณุภาพท่ีมีการเจาะจงไปในพืน้ท่ี2 
แห่งคือ วัดทรงธรรมราชวรมหาวิหาร อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และวัดเจ็ดริว้ 
ต  าบลบา้นแพว้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ผลการวิจยัพบว่า ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ของวดัธรรมราชวรมหาวิหารนัน้ จะมีการสืบทอดภูมิปัญญาการท าโลงมอญลดนอ้ยลง เหลือช่าง
เพียงท่ีเป็นพระสงฆไ์ม่ก่ีรูป และมีลกูนอ้งไม่มากนกั แตไ่ดมี้ผูท่ี้สนใจในดา้นโลงมอญ และไดมี้การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการเผยแพรท่  าธรรมใหก้บัเด็ก ๆ ภายใน โดยจะมีการสอดแทรกวิชาช่างใน
การท าโลงมอญใหแ้ก่เด็ก ๆ  ส่วนวดัเจ็ดริว้ ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนยงันิยมใชโ้ลงมอญ ไดมี้การ
ถ่ายทอดไปยังรุ่นสู่รุ่น จนมาถึงปัจจุบนั ของวดัเจ็ดริว้นัน้สิ่งท่ีโดดเด่นคือลวดลาย คือมีการหนุน
ลาย ดลุลายใหเ้ห็นลายชดัเจน ใชล้ะเอียดคอ่นขา้งมาก เป็นงานท่ีมีความวิจิตรบรรจง ซึ่งผูว้ิจยัได้
น าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเรื่องนี ้มาเป็นแนวทาง เป็นแนวขอ้มลูในวิจยัของผูว้ิจยั โดยวิจยัเรื่องการศึกษา
และการถ่ายทอดภูมิปัญญาลวดลายใชป้ระดบัตกแต่งโลงมอญ ของชุมชนชาวมอญ ในจังหวัด
สมทุรปราการ และจงัหวดัสมทุรสาคร ไดมี้เนือ้หาท่ีคลา้ยคลงึ มีการใชว้สัดคืุอกระดาษทององักฤษ 
และไดมี้ขอ้มลูส าคญัโดยมีการศกึษาลวดลายของแตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ แตล่ะพืน้ท่ีมี
ความแตกตา่งกนัอย่างไรของแตล่ะสกลุช่างก็มีรูปแบบโลงท่ีไม่เหมือนกนั ซึ่งประเด็นจึงคลา้ยคลึง
กบัวิจยัของการตอกกระดาษองักฤษ ท่ีไดมี้การน าลวดลายกระดาษทององักฤษมาเปรียบเทียบกนั 
ดูความแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า วิจัยเล่มนีไ้ด้มีเนือ้หาท่ีครบครัน ทั้งประวัติความเป็นมา 
การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญา ศึกษาลวดลายความแตกต่าง เป็นตน้ ท่ีจะสามารถน าไปเป็น
ขอ้มลูของผูว้ิจยัได ้
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บทที ่3  
วิธีการด าเนินวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การตอกกระดาษ จังหวัดสงขลา การท าการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการ

วิเคราะหใ์นประเด็นของกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาของการตอกกระดาษ เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูล
มาเป็นแนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ท่ีรูถ้ึงปัญหา เทคนิคกระบวนการ ความเป็นเอกลกัษณ ์
การพฒันาและสืบสานใหอ้ยูต่อ่ไป 

ในการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาการตอกกระดาษ เป็นการศึกษา
กระบวนการตอกกระดาษ ท่ีมีการถ่ายทอดผ่านครูช่างโบราณ ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ถ่ายทอด องคค์วามรู ้และวิธีการในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการ
วิจยัเชิงคณุภาพ  (Qualitative research) ซึ่งผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาขั้นพื ้นฐาน เพ่ือศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก
กระดาษ ภายในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา โดยศกึษาจากเอกสาร 

ขัน้ตอนท่ี 2  การศกึษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกกระดาษของเหล่า
ครูชา่งของจงัหวดัสงขลา โดยใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลกึและการสงัเกตแบบมีสว่นรว่ม 

จากนัน้น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาสรา้งขอ้สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ โดย
การบรรยายผลท่ีไดจ้ากกการศึกษาในประเด็นดา้น กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก
กระดาษ จงัหวดัสงขลา เพ่ือน าเสนอขอ้เสนอแนะแนวทางในการอนุรกัษ์การตอกกระดาษใหสื้บ
ตอ่ไป 

 
พืน้ที่ในการศึกษา 

ผูว้ิจยัไดท้  าการคดัเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจง โดยเลือกพืน้ท่ีในบริเวณจงัหวดัสงขลา 
โดยใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือก ดงันี ้

1.เป็นจงัหวดัท่ีมีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของครูช่าง ซึ่งครู
ชา่งแตล่ะชา่งจะมีเทคนิคกระบวนการท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งเป็นเอกลกัษณท่ี์ไดเ้ห็นจนถึงปัจจบุนั ซึ่งได้
เรียนรูจ้ากแหลง่ชมุชม 4 แหลง่ คือ  

1.1 แหลง่ชมุชนรตัภมูิ 
1.2 แหลง่ชมุชนทา่ขา้ม 
1.3 แหลง่ชมุชนสทิงพระ 



  45 

1.4 แหลง่ชมุชนสิงหนคร 
2. เป็นจงัหวดัท่ีมีการแสดงผลงานสรา้งสรรคม์าจนถึงปัจจบุนั 
3. เป็นจงัหวดัท่ีผูว้ิจยัสามารถด าเนินการจดัเก็บขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก 
 

กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการศึกษา 
กลุม่เปา้หมายท่ีใชก้ารศกึษา คือ ชา่งตอกกระดาษ ซึ่งประกอบไปดว้ย 

1.ชา่งนายอรุณ  แกว้สตัยา  
ครูชา่งแทงหยวกและชา่งตอกกระดาษ  อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ผูท่ี้มีผลงานเดน่ไดก้ารถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่ ครู อาจารย ์บคุคลท่ีสนใจ 
ครูชา่งจากแหลง่ชมุชนทา่ขา้ม 
บา้นเลขท่ี 14/2 ต  าบลทา่ขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

2.ชา่งสมนกึ  หนปูระพนัธ ์ 
ชา่งตอกกระดาษ  
ชา่งจากแหลง่ชมุชนสทิงพระ 
บา้นเลขท่ี 3/1 หมูท่ี่ 5 ต  าบลจะทิง้พระ อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 

3.ชา่งวินิจ  จนัทรเ์จรญิ  
ชา่งแทงหยวกและชา่งตอกกระดาษ 
ผูท่ี้ไดร้บัเป็นศลิปินดีเดน่จงัหวดัสงขลา สาขาชา่งฝีมือ พ.ศ. 2545 
ชา่งจากแหลง่ชมุชนสิงหนคร 
บา้นเลขท่ี 159/2 หมูท่ี่  4  ต  าบล สทิงหมอ้   อ าเภอสิงหนคร  จงัหวดัสงขลา 
 

การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
การเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการด าเนินวิจยัครัง้นี ้ด  าเนินการโดยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง เกณฑใ์นการคดัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีการก าหนดคุณสมบตัิของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
ดงันี ้

1. ชา่งอรุณ แกว้สตัยา 
- ศลิปินดีเดน่ จงัหวดัสงขลา สาขาชา่งฝีมือดา้นเครื่องโลหะ (งานบเุงิน) ปี 2544 
- เป็นผูท่ี้สืบทอดการแทงหยวกมาจากครูชา่งโบราณ จากบรรพบรุุษ  
- เป็นผูท่ี้มีความสนใจดา้นศิลปวฒันธรรม แกะรูปหนงัตะลงุปรุกระดาษลายไทย

ประดบัหีบศพโบราณ และแกะสลกัหยวกได ้ 
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- เป็นผูท่ี้สามารถใหค้วามรว่มมือในการเก็บขอ้มลูไดต้ลอดช่วงในระยะช่วงเวลา
ในการท าวิจยั 

2. ชา่งสมนกึ  หนปูระพนัธ ์ 
- เป็นผูท่ี้มีความสนใจดา้นศิลปวฒันธรรม ขายโลงศพ ท าโลงศพเป็นอาชีพ ตอก

กระดาษแกะไม ้เป็นหลกั  
3. ชา่งวินิจ  จนัทรเ์จรญิ  

- ชา่งแทงหยวกและชา่งตอกกระดาษ 
- ผูท่ี้ไดร้บัเป็นศลิปินดีเดน่จงัหวดัสงขลา สาขาชา่งฝีมือ พ.ศ. 2545 
- เป็นตวัแทนจงัหวดัสงขลา แทงหยวก ท าเครื่องสดในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพในหลวง รชักาลท่ี 9 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเชิงพื ้นฐาน เพ่ือศึกษาถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ 

จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตรจ์ากการบอกเล่าและการศึกษาจากเอกสาร 
ประกอบไปดว้ย 

1.การศึกษาขอ้มูลเชิงประวัติศาสตร ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลอย่างครบถ้วน ผูว้ิจัยไดมี้การ
รวบรวมข้อมูลกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ จังหวัดสงขลา ในลักษณะ
การศึกษาขอ้มูลเชิงประวตัิศาสตร ์เพ่ือเป็นการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก
กระดาษ โดยจะมีการสมัภาษณแ์ละสอบถามดว้ยตนเอง 

2.การวิจยัแบบวิธีวิจยัเอกสาร โดยการวิจยัครัง้นี ้จะท าการศกึษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
เอกสารจะประกอบไปดว้ย 

- การตอกกระดาษของภาคใต ้
- เทคนิคกระบวนการ และการถ่ายทอดแหลง่ขว้วอมลู 
ในการคน้ควา้เอกสารขัน้ตน้ ประกอบดว้ย 
- หอสมดุมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 
- หอสมดุมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
- หอสมดุแหง่ชาต ิ

เกณฑใ์นการวิเคราะหเ์อกสาร จะเป็นเอกสารวิเคราะหใ์นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เรื่อง ดงัตอ่ไปนี ้
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- กระบวนการถา่ยทอดภมูิปัญญาการตอกกระดาษ 
- เทคนิคกระบวนการ และ การถ่ายทอด 
- เอกลกัษณข์องครูชา่ง 

ขัน้ตอนท่ี 2 การศกึษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษในพืน้ท่ีจงัหวดั
สงขลา โดยใชว้ิจยัเชิงบรรยาย การสมัภาษณเ์ชิงลกึและการสงัเกตแบบมีสว่นรว่ม มีดงันี ้

1. การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ผู้สัมภาษณ์จะมีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  
มีวตัถุประสงคส์  าคญัคือ คน้หาแนวคิดและขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลประกอบ ครูภูมิปัญญาไทยและ
ช่างตอกกระดาษ สัมภาษณ์โดยใชแ้นวค าถาม (Guide line) ท่ีถามเก่ียวกับสถานภาพของผูใ้ห้
สมัภาษณ ์ 

ดา้นความรูท้ั่วไปการตอกกระดาษ 
ดา้นเทคนิคกระบวนการของการตอกกระดาษ 
ดา้นลวดลายของการตอกกระดาษ 
ดา้นคณุคา่ทางสงัคม  
ดา้นความเฉพาะตนของชา่ง ความเป็นเอกลกัษณข์องชา่ง 
ดา้นการสง่เสรมิอนรุกัษแ์ละสืบทอด  
ดา้นการน าความรูศ้ลิปะการตอกกระดาษไปประกอบอาชีพเสรมิ  

ผูส้มัภาษณ์ตอ้งตรวจสอบความเขา้ใจใหต้รงกันระหว่างผูศ้ึกษากับผูใ้หข้อ้มูลเป็นการ
ตรวจสอบ และสรุปประเด็นตามแนวค าถามเป็นระยะพรอ้มทัง้สงัเกตพฤติกรรมในการใหข้อ้มลูไป
พรอ้มกัน เพ่ือใชป้ระกอบการวิเคราะหข์อ้มูลของผู้ศึกษา โดยในการสัมภาษณ์จะมีการบันทึก
ขอ้มลูดว้ยเครื่องบนัทกึขอ้มลูทกุครัง้ท่ีมีการสมัภาษณแ์ละมีการบนัทกึภาพ 

2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพ่ือศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอก
กระดาษ จงัหวดัสงขลา 

3. การสอบถาม ผูศ้กึษาไดส้อบถามช่างตอกกระดาษ ใน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการ
ส่งเสริมอนุรกัษ์และสืบทอดศิลปะการตอกกระดาษ จังหวัดสงขลาดา้นกระบวนการเทคนิคของ
เหล่าครูช่าง คณุคา่ของประเพณีวฒันธรรมเดิมของสงัคม จงัหวดัสงขลา การน าความรูด้า้นศิลปะ
การตอกกระดาษไปประกอบอาชีพเสริม โดยใหช้่างตอกกระดาษเขียนตอบลงในแบบสอบถาม 
เม่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วไม่ครบตามประเด็น ผู้ศึกษาได้ไปสอบถามข้อมูลจากช่างตอก
กระดาษเพิ่มเตมิ 
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เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ในการท าการศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ จังหวัดสงขลา มี

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัดงันี ้
1.การสรา้งแบบสมัภาษณ ์
- ศกึษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา บทความ สิ่งตีพิมพ ์และงานวิจยัตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวกบั

ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นศลิปะการตอกกระดาษ 
- รวบรวมประเด็นความรู ้และขอ้มูลท่ีไดศ้ึกษาคน้ควา้ มาก าหนดกรอบค าถาม

เป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการส่งเสรมิอนรุกัษแ์ละสืบทอด ดา้นกระบวนการเทคนิคของเหล่าครูชา่ง ดา้น
คณุคา่ทางสงัคม และดา้นการน าความรูศ้ลิปะการตอกกระดาษไปประกอบอาชีพเสรมิ 

2. การสงัเกตแบบมีสว่นรว่ม 
ผูว้ิจยัเขา้พบช่างตอกกระดาษ โดยแสดงสถานภาพนิสิตสนใจงานตอกกระดาษ

ซึ่งเป็นพื ้นท่ีท าการศึกษาจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลของงานตอก
กระดาษ โดยเก็บขอ้มูลจากการบนัทึกเรื่องราวเหตกุารณ์ต่าง ๆ  และแจง้ความประสงคท่ี์จะขอ
ถ่ายภาพ 

3. การสรา้งแบบสอบถาม 
- ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา บทความ สิ่งตีพิมพ์และงานวิจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับ

ภมูิปัญญาการตอกกระดาษ 
- รวบรวมความรู ้และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ มาก าหนดกรอบค าถาม

เป็น 4 ดา้นคือ ดา้นการส่งเสริมอนุรกัษ์และสืบทอดศิลปะการตอกกระดาษ จงัหวดัสงขลา ดา้น
กระบวนการเทคนิคของเหล่าครูช่าง คณุคา่ของประเพณีวฒันธรรมเดิมของสงัคม จงัหวดัสงขลา 
และความรูด้า้นศลิปะการตอกกระดาษไปประกอบอาชีพเสรมิ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้นี ้ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต โดยใช้
เครื่องมือในการถ่ายภาพ และการบันทึกขอ้มูลเป็นวิธีการศึกษา ซึ่งวิธีนีเ้ป็นวิธีการท่ีมีคุณภาพ
เหมาะสมส าหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยัเชิงคณุภาพ ซึ่งผูว้ิจยัสามารถท่ีจะสอบถาม และ
หาประเดน็ของปัญหา และสามารถถามไดค้รอบคลมุประเดน็ 

ในการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ท่ีเป็นการซักถามพูดคุยเป็นไปตามทั่วไป กับผูใ้ห้
สมัภาษณก์บัผูส้มัภาษณ ์ซึ่งผูว้ิจยัสามารถท่ีจะด าเนินการดว้ยตนเองได ้ค าถามท่ีจะสมัภาษณน์ัน้
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ตอ้งเป็นค าถามท่ีครอบคลุม และอยู่บนพืน้ฐานของประเด็น ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับภูมิปัญญาการ
ตอกกระดาษ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีชดัเจน และเป็นขอ้มลูจรงิ  

 
การวิเคราะหข้์อมูล 

การศึกษาค้นคว้า ในครัง้นี ้ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย ท่ีได้จากการ
สมัภาษณ ์การสงัเกตแบบมีส่วนรว่ม และการสอบถามมาวิเคราะห ์แนวคดิ วิธีการในประเด็นของ
ประวัติของการตอกกระดาษ กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา การน าความรูไ้ปประกอบอาชีพ
เสรมิ ซึ่งขอ้ค าถามแตล่ะขอ้อาจจะมีหลายประเดน็ โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่นดงันี ้

สว่นท่ี 1 
- ดา้นความรูท้ั่วไปการตอกกระดาษ 
- ดา้นเทคนิคกระบวนการของการตอกกระดาษ 
- ดา้นความเฉพาะตนของชา่ง ความเป็นเอกลกัษณข์องชา่ง 

สว่นท่ี 2 
- ดา้นลวดลายของการตอกกระดาษ 

สว่นท่ี 3  
- ดา้นการสง่เสรมิอนรุกัษแ์ละสืบทอด  
 

การน าเสนอข้อมูล 
ภายหลังจากการด าเนินการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะหข์อ้มูลในการด าเนินการวิจัย 

ผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดท้ัง้หมดมาเรียบเรียงเพ่ือสรา้งขอ้มูลงานวิจัยเชิงบรรยาย โดยให้
ครอบคลมุประเดน็ดงันี ้

1. การถ่ายทอดภมูิปัญญาการตอกกระดาษ จงัหวดัสงขลา 
2. ลวดลายการตอกกระดาษ จงัหวดัสงขลา 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
ในการศกึษาขอ้มลูวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้จดุมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ เพ่ือศกึษา

การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของช่างในจงัหวดัสงขลา และศกึษาลวดลายท่ีใชใ้นงาน
ตอกกระดาษของช่างในจงัหวดัสงขลา ท่ีไดล้งส ารวจของช่างในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลาไดท้ัง้หมด 3 
ชมุชน ไดแ้ก่ ชมุชนท่าขา้ม, ชมุชนสทิงพระและ ชมุชนสิงหนคร ผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิเคราะห์
ตามจดุมุง่หมาย ดงันี ้  

1. การถ่ายทอดภมูิปัญญาการตอกกระดาษของชา่งในจงัหวดัสงขลา 
2. การศกึษาลวดลายท่ีใชใ้นงานตอกกระดาษของชา่งในจงัหวดัสงขลา 
 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของช่างในจังหวัดสงขลา 
การตอกกระดาษจงัหวดัสงขลา เป็นศิลปะงานช่างสกุลหนึ่งของจงัหวดัสงขลา โดยตอก

กระดาษใหเ้ป็นลวดลาย ซึ่งมีทัง้ลายไทย หรือลายประดิษฐ์ท่ีนายช่างไดอ้อกแบบเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตน ซึ่งใชป้ระดบัหรือตกแตง่ เพ่ือใหเ้กิดความสวยงาม งานตอกกระดาษจงัหวดัสงขลาไดร้บั
การถ่ายทอดกันมาตัง้แต่บรรพบรุุษ ซึ่งไดเ้กิดจากการเรียนรูจ้ากการสงัเกต น าไปสู่การปฏิบตัิจน
น ามาสรา้งสรรคเ์ป็นผลงาน และถือว่าเป็นศิลปะท่ีเก่ียวข้องกับพุทธศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณีท่ีสามารถพบเจอในจงัหวดัสงขลาของแตล่ะพืน้ท่ี ซึ่งศิลปะการตอกกระดาษนัน้เป็นศลิปะ
พืน้บา้นแขนงหนึ่งท่ีมีความส าคญั และถกูน าไปใชใ้นวิถีชีวิตของชาวบา้นอย่างหลากหลายทัง้งาน
มงคล เชน่ ประเพณีงานสงฆน์ า้ทา่น(สงฆน์ า้พระ), ประเพณีงานเรือพระ ชกัพระ, งานบญุเดือนสิบ 
เป็นตน้ และงานอวมงคล คือ งานศพ ตกแตง่โลงศพ เมรุเชิงตะกอน เป็นตน้ 

กระดาษท่ีน ามาตอกกระดาษนัน้จะขึน้อยู่กับวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน แต่ส่วนมากท่ี
สามารถพบเห็นในจงัหวดัสงขลา ช่างทุกพืน้ท่ีลว้นจะใชก้ระดาษทององักฤษในการใชง้านในการ
ประดบัตกแต่ง และมีกระดาษชนิดอ่ืนๆ  น ามาประดบัตกแต่ง น ามาสรา้งสรรคใ์หเ้ป็นผลงานชิน้
หนึ่งได ้

ศิลปะการตอกกระดาษ จังหวัดสงขลา 
งานตอกกระดาษ ในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลานัน้ ไดเ้กิดขึน้ในสมยัอยธุยา ซึ่งสมยันัน้ไดมี้

งานช่างสิบหมู่เผยแพรอ่อกมาสู่ชา่งพืน้บา้น และสามารถน าไปเป็นแบบแผนของชา่งพืน้บา้นสรา้ง
ท างานศลิป์ แพรอ่อกไปเป็นล าดบัมาทกุสมยัจนถึงปัจจบุนั  
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งานตอกกระดาษจัดเป็นงานช่างแขนงหนึ่งในช่างสิบหมู่ ซึ่งสมัยอดีตของจังหวัด
สงขลา งานตอกกระดาษนัน้ จะพบเจอในงานพทุธศาสนาท่ีน าไปประดบัในงานมงคล คืองานสรง
น า้พระ,งานบุญเรือพระ, งานบวชนาค และงานอวมงคลคือ งานศพ ท่ีประดบัตกแต่งบนโลงศพ 
เชิงตะกอน เป็นตน้  

งานตอกกระดาษของจังหวัดสงขลา ถูกสรา้งสรรคม์าจากภูมิปัญญา และความ
ช านาญท่ีสั่งสมมาจากบรรพบุรุษ และผูใ้กลไ้ดแ้ก่ พระสงฆ,์ ครูช่าง, บิดา, ปู่ ย่าตายาย, บางท่าน
เรียนรูส้ั่งสมดว้ยการสงัเกต ศกึษาเรียนรูด้ว้ยตนเอง จนน ามาสรา้งสรรคเ์ป็นผลงาน ซึ่งในปัจจบุนั
งานศิลปะแขนงนีก้ลายเป็นสิ่งท่ีผู้คนรูจ้ักกันนอ้ย บางพืน้ท่ีกลับกลายไม่รูจ้ักงานตอกกระดาษ 
เน่ืองจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ ไม่ไดมี้ต าราเรียนท่ีเป็นหลกัฐานบนัทึกไวอ้ย่าง
แน่ชดั แตจ่ะเป็นการถ่ายทอดดว้ยการสอนดว้ยค าพดู การปฏิบตัิ การสงัเกต และช่างบางท่านกัก
เก็บเทคนิคความรู ้ไม่ไดเ้ผยแพร่ หรือสอนแก่คนทั่วไป แต่จะเลือกถ่ายทอดใหก้ับคนท่ีไวใ้จ หรือ
ช านาญเท่านัน้ เพราะเกรงวา่จะมีผูแ้ขง่ขนัซึ่งเป็นการตดัทางท ามาหากิน จึงเป็นเหตผุลท่ีท าใหภู้มิ
ปัญญาการตอกกระดาษกลายเป็นสิ่งท่ีผูค้นไมค่อ่ยมีใครรูจ้กั 

เทคนิค และกรรมวิธี  
วสัด ุและเครื่องมือท่ีใชใ้นการตอกกระดาษ ไดแ้ก่ กระดาษทององักฤษ, กระดาษทอง

น า้โกลว, กระดาษโปสเตอร,์ กระดาษมนัป ูนอกจากนีย้งัพบว่า ช่างบางพืน้ท่ีไดมี้การใชก้ระดาษ
ชนิดอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กระดาษสะทอ้นแสง, กระดาษแกว้ เป็นการน ากระดาษท่ีชา่งน ามาสรา้งสรรคเ์กิด
ความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตน ซึ่งแตล่ะพืน้ท่ีในจงัหวดัสงขลาไดมี้การใชก้ระดาษท่ีแตกตา่งกนัไป 
พืน้ท่ีแตล่ะพืน้ท่ีมีการก าหนดสีสนั ก าหนดรูปแบบลวดลาย ก าหนดกระดาษเป็นหลกั  

ข้ันตอนการสร้างสรรคก์ารตอกกระดาษ 
งานตอกกระดาษ จะตอ้งเริ่มตน้การเตรียมกระดาษก่อน แตต่อ้งค านงึถึงชิน้งานท่ีจะ

น าไปประกอบประดบัตกแตง่ แตใ่นจงัหวดัจะเห็นไดบ้อ่ยนกั คือการน างานตอกกระดาษไปประดบั
ตกแต่งในโลงศพ และงานบุญต่างๆ ซึ่งในการท่ีจะน าไปประดบัตกแต่งนัน้ ช่างก็ค านึงถึงการใช้
งานของกระดาษ ว่าตอ้งใชก้ระดาษชนิด อะไรบา้ง เพื่อท่ีใหเ้หมาะสมกบัชิน้งาน ลวดลายท่ีนิยมใช้
ในการตอกกระดาษมักจะใช้ลายไทยโบราณเป็นมาตรฐานจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้ลายไทยแบบ
ดัง้เดิม แต่ในอดีตช่างได้มีการสรา้งลวดลายขึน้มาใหม่เพ่ือแสดงความเอกลักษณ์เฉพาะตน 
ลวดลายท่ีนิยมน ามาสรา้งสรรคใ์นการตอกกระดาษ ไดแ้ก่ 

1.ลายกา้มป ู
2.ลายลกูฟัก 
3.ลายลกูหนาบ 
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4.ลายชอ่ (ลายกรวยเชิง) 
5.ลายทอ้ง 
6.ลายเสา 
7.ลายอกไก่ 
8.ลายหนา้ดาน 
9.ลายบวัคว ่า บวัหงาย 
10.ลายเอว 
11.ลายนอ่งสิงห ์
12.ลายมมุ 
13.ลายกาบเสา 
14.ลายใบจงั 
15.ลายเฟ่ืองบบุะ 
 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของนายช่างอรุณ แก้วสัตยา ต าบลท่าข้าม 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

จากการวิเคราะหเ์อกสาร การสมัภาษณ์ การลงพืน้ท่ี และการสังเกตจากนางช่างอรุณ 
แกว้สัตยา ไดพ้บเห็นขอ้มูลสรุปเก่ียวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ ความเป็นมา
ของนายช่าง จุดมุ่งหมาย กระบวนการท างานของนายช่าง เทคนิคกระบวนการถ่ ายทอด  
แมก้ระทั่งวสัด ุ– อปุกรณ ์ความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตน 

ความเป็นมาของช่างอรุณ แก้วสัตยา 
นายอรุณ แกว้สัตยา หรือช่างรุณ เม่ืออายุ 15 ปี ช่างรุณไดเ้รียนรูก้ารตอกกระดาษ

จาก ครูวิณหรือช่างวิณ ท่ีชุมชนน า้น้อย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นครูช่างท่ีมีความ
ช านาญในดา้นการตอกกระดาษ และการแทงหยวก ซึ่งเป็นคนท่ีมีพืน้ฐานในการเขียนลายไทยหรือ
ลายตอกกระดาษ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ ์มีผลงานและเป็นท่ียอมรบัในหมู่นายช่าง ท่านจึงรบัช่าง
รุณเป็นลกูศิษย ์ฝึกฝนจากการเขียนลายไทยจากพืน้ฐาน และลงปฏิบตัิงานตอกกระดาษของจริง 
ซึ่ งเป็นการเรียนรู้จากรุ่นสู่ รุ่น  เป็นลูกศิษย์จากครูบาอาจารย์ ฝึกฝนจนเป็นนายช่างท่ี มี
ประสบการณใ์นการท างานตัง้แต่อาย ุ15 ปีจนถึงปัจจบุนั งานตอกกระดาษของช่างรุณมกัจะพบ
ในงานประเพณีตา่งๆ ไดแ้ก่ งานบญุ, งานแหห่มบั, งานเรือพระ(งานชกัพระ), และท่ีพบเห็นไดม้าก
ท่ีสดุคือ งานประดบัตกแตง่บนโลงศพ 
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ซึ่งจนช่างรุณไดมี้พัฒนาการตอกกระดาษจนช านาญ หาเอกลักษณ์เฉพาะตนได ้
และเป็นท่ียอมรบัชาวบา้นในชุมชนท่าขา้ม ในชุมชนท่าขา้มนัน้ไดสื้บสานประเพณีทอ้งถ่ินกนัมา
ยาวนาน ไดส้มัผสัความเป็นพืน้บา้น ชาวบา้นในชนุชนทา่ขา้มนัน้ไดมี้สิ่งยดึเหน่ียวจิตใจในงานบญุ
ประเพณีตา่งๆ ไดแ้ก่ งานบุญลากพระ โดยมีความเช่ือท่ีว่าการท่ีไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือกนัในงานบุญ 
เพ่ือเป็นการท าใหไ้ดร้บัผลบุญ หรืองานศพ ชาวบา้นไดมี้ความเช่ือว่า การท่ีไดเ้ขา้ไปช่วยนายช่าง
ในการประดบัตกแต่งบนโลงศพหรือหีบศพนัน้เพ่ือเป็นการต่อบุญ หรือต่ออายุขยัไปอีก 1 ปี เป็น
ตน้ 

จุดมุ่งหมายการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของช่างรุณ จึงเป็นการเรียนรูจ้ากนายช่าง

ไปสู่ลกูศิษย ์หรือผูท่ี้สนใจ ในปัจจบุนัในชมุชนผูค้นเริ่มท่ีจะน าอิทธิพลความเป็นพืน้ถ่ิน น ามาใชใ้น
งานบุญ ซึ่งในนั้นได้มีงานตอกกระดาษ แต่น้อยมากท่ีจะมีผู้คนจะสนใจในการท างานด้านนี ้ 
ช่างรุณ จึงพรอ้มท่ีจะถ่ายทอดกบัผู ้ท่ีสนใจในงานตอกกระดาษ เพ่ือเป็นการสืบทอด และอนรุกัษ์
ความเป็นพืน้บา้น ความเป็นโบราณของกรรมวิธีในการสรา้งสรรคผ์ลงาน ไม่ใหห้ายสาบสูญ แต่
การท่ีจะเขา้มาเป็นลกูศษิย ์จะตอ้งมีการขยนัหมั่นเพียร ศกึษาหาความรู ้เขา้ใจในงานกระดาษและ
ลวดลายของกระดาษ อดทน สรา้งสรรคผ์ลงาน ฝึกฝนมีพัฒนาการ และมีประสบการณ์ เป็นท่ี
ยอมรบักับผูค้น เพ่ือใหภู้มิปัญญาการตอกกระดาษไดค้งอยู่สืบสาน ให้คนรุ่นหลังไดเ้รียนรูก้ัน
ตอ่ไป 

กระบวนการถ่ายทอดการตอกกระดาษของช่างอรุณ แก้วสัตยา ต าบลท่าข้าม 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

1. ช่างรุณ ได้สอนลูกศิษย์เขียนลายไทยพื ้นฐาน หรือลวดลายท่ีใช้ในการตอก
กระดาษเป็นการเริ่มตน้ของการท่ีจะเป็นลูกศิษย ์และเป็นการเริ่มตน้ในการตอกกระดาษ ในการ
เขียนลวดลายไทยก่อนนัน้ เพ่ือเป็นการฝึกมือใหค้ล่อง และเพ่ือท าความเขา้ใจกบัลวดลายไทยของ
การตอกกระดาษ รูส้ดัส่วน รูก้ารแบ่งช่องไฟ เป็นตน้ โดยมีภาพตน้แบบเพ่ือใหลู้กศิษยไ์ดค้ดัลอก
ลายไทย จนลกูศษิยไ์ดพ้ฒันาการ จึงไดล้งปฏิบตัิการตอกกระดาษของจรงิ กระบวนการถ่ายทอดนี ้
เป็นการถ่ายทอดแบบทางตรง ท่ีมีนายชา่งไดส้อนตวัตอ่ตวั 

2. ช่างรุณ จะสงัเกตลกูศิษย ์ถา้ลูกศิษยค์นไหนไดมี้พฒันาการในการเขียนลายไทย 
จงึใหล้กูศษิยล์งมือปฏิบตัิของจริงดว้ยตนเอง โดยใหท้ดลองลงกระดาษท่ีมีภาพรา่งก่อน เพ่ือท่ีจะดู
น า้หนกัการตอกลงบนกระดาษ และไดท้ดลองปฏิบตัใินลวดลายท่ีไมซ่บัซอ้นจนเกินไป  

สรุปไดว้่า กระบวนการถ่ายทอดการตอกกระดาษของช่างรุณนั้น จะเริ่มตน้ให้ผู้ท่ี
สนใจเขา้ใจในเรื่องของลวดลายขัน้พืน้ฐานใหเ้ขา้ใจก่อนท่ีจะเขา้สู่การตอกกระดาษของจรงิ จากท่ี
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ผูว้ิจยัไดล้งพืน้ท่ีจนไดเ้รียนรูก้ระบวนการถ่ายทอดของช่างรุณนัน้ พบว่าช่างรุณมักจะเขม้งวดใน
เรื่องของลวดลายเป็นหลกั ถา้ผูท่ี้สนใจไม่ช  านาญพอ ช่างรุณก็จะไม่ถ่ายทอดการตอกกระดาษให ้
เน่ืองจากงานกระดาษตอ้งควบคู่กับลวดลายท่ีละเอียดอ่อน ถ้าลวดลายไม่ถูกตอ้งถามสัดส่วน 
อตัราสว่นของลวดลายท่ีน าไปใชง้านก็จะไมต่รงตามรูปแบบท่ีวางไว ้  

เทคนิคกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของช่างอรุณ แก้วสัตยา 
ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ไดมี้วิธีการถ่ายทอดไดห้ลายทาง ใชเ้ทคนิคในการสาธิต การปฏิบตัิจรงิ การบอกเล่า
เพ่ือใหป้ฏิบตัใิหท้  าตามแบบก่อนท่ีจะปฏูิบัติของจริงูโดยการท าใหด้พูรอ้มทัง้พดูคยุแนะน าเทคนิค
วิธีการท่ีสามารถน าไปใชง้านได ้ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรูแ้บบพลวตัร (Dynamic) ศกึษาขัน้ตอน
กระบวนการเรียนรูส้ั่งสม จากพฒันาการเขียนลวดลายขัน้พืน้ฐานจนคล่อง และพฒันาไปสู่ถึงการ
ลงปฏิบตัิการตอกกระดาษของจริง จึงสามารถน าไปประดบัตกแต่งสรา้งสรรคผ์ลงานได ้ซึ่งเป็น
ผลงานท่ีดีขึน้ ทัง้ในดา้นคณุภาพ ประสิทธิภาพ และการสรา้งช่ือเสียงใหช้าวบา้นไดร้บัรูง้านตอก
กระดาษพืน้บา้น เพ่ือเป็นการพัฒนาผลงานของผูส้รา้งงานของแต่ละช่าง ซึ่งแต่ละวิธีขึน้อยู่กับ  
องคค์วามรูแ้ละกลุ่มลูกศิษยห์รือผู้ท่ีสนใจท่ีจะรบัการถ่ายทอด ซึ่งผู้วิจัยไดศ้ึกษา และลงพืน้ท่ี
สัมภาษณ์ของช่างอรุณ แก้วสัตยานัน้ เหมือนเป็นการรบัอิทธิพลจากรุ่นสู่รุ่น ท่ีช่างรุณไดมี้การ
เรียนรูจ้ากชา่งวิณท่ีเป็นผูส้อนชา่งอรุณนัน้เอง  
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การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของนายช่างสมนึก หนูประพันธ ์ต าบลจะทิง้พระ 
อ าเภอสทงิพระ จังหวัดสงขลา 

การการวิเคราะหเ์อกสาร การลงพืน้ท่ี สัมภาษณ์ และการสังเกตจากนายช่างสมนึก  
หนปูระพนัธ ์ผูว้ิจยัไดศ้กึษา จึงไดพ้บขอ้มลูเก่ียวกบัการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ รวม
ไปถึง ความเป็นมาของนายช่าง กระบวนการท างานของนายช่าง รวมไปถึงวสัดุ-อุปกรณ์ ความ
เป็นเอกลกัษณก์ารตอกกระดาษของนายชา่ง 

ความเป็นมาของนายช่างสมนึก หนูประพันธ ์
นายสมนึก หนูประพันธ์ หรือช่างนึก ในอดีตนั้น ช่างนึกไดป้ระกอบอาชีพเป็นช่าง

เฟอรน์ิเจอร ์แต่ดว้ยเศรษฐกิจไม่ดี เลยไดเ้ปล่ียนอาชีพไปเป็นช่างตอกกระดาษ โดยก่อนท่ีจะมา
เป็นช่างตอกกระดาษ ช่างนึกไดไ้ปช่วยงานตอกกระดาษกบัพ่อเฒ่า (ตาของภรรยา) โดยเป็นการ
ช่วยประดับตกแต่งลวดลายกระดาษบนโลงศพ จนเกิดความสนใจ และชอบงานกระดาษท่ีมี
ลวดลาย และสีสัน จึงเริ่มตน้ในการท างานตอกกระดาษ แต่ดว้ยพื ้นฐานข่างนึกไม่ไดช้  านาญใน
เรื่องลวดลายไทยท่ีใชง้านท่ีใชใ้นการตอก ถึงน าลวดลายไปถ่ายเอกสาร เพ่ือเป็นการประหยดัเวลา
และเป็นการช่วยในเรื่องของการรา่งลวดลายก่อนท่ีจะตอก ช่างนึกไดศ้กึษาเรียนการตอกกระดาษ
ในเวลาประมาณ 4-5 ปี โดยเป็นการเรียน “ครูพกั ลักจ า” ศึกษาตามงานประเพณีต่างๆ ท่ีจดัขึน้
ตามวดั ตามหลาในชุมชน เม่ือช่างนึกเกิดความสนใจในการตอกกระดาษนัน้ จึงไดแ้อบไปเขียน
ลวดลาย น าไปตอกกระดาษ และน าผลงานท่ีทดลองท าไปใหพ้อ่เฒ่าไดต้รวจ จนปัจจบุนัขา่งนึกได้
สรา้งสรรคง์านตอกกระดาษเป็นเอกลกัษณข์องตนเองได ้และเป็นท่ีรูจ้กัของชมุชมจะทิง้พระ และ
บรเิวณใกลเ้คียง  

ช่างนึก ได้ย้ายเข้ามาในชุมชนจะทิ ้งพระ เม่ือ พ.ศ. 2528 และเริ่มการการตอก
กระดาษ ซึ่งงานตอกกระดาษของชา่งมกัจะพบเห็นไดใ้นงานประดบัตกแตง่โลงศพ ประดบัตกแตง่
เรือพระ ในวันพิธีศาสนาส าคัญๆ คือ ประดับตกแต่งพิธีสรงน า้พระ และ ประเพณีรดน า้ด  าหัว
ผูใ้หญ่ 

ปัจจบุนัช่างนึกไดมี้การพฒันาการตอกกระดาษจนช านาญ หาเอกลกัษณเ์ฉพาะตน
ได ้จึงเป็นท่ียอมรบัในชุมชมจะทิง้พระ และชุมชนบริเวณท่ีใกลเ้คียง แต่ในปัจจุบนันี ้ชุมชนจะทิง้
พระ ชาวบา้นไม่คอ่ยนิยมใช ้หรือไม่ค่อยท่ีจะสนใจในงานตอกกระดาษเน่ืองจาก ไม่สนใจในงาน
ทอ้งถ่ิน เพราะเป็นการเสียเวลา และแพง แต่ชาวบา้นจะเน้นในเรื่องของความสมัยใหม่เข้ามา
เก่ียวขอ้ง เช่น สติก๊เกอร,์ ภาพพิมพ ์เป็นตน้ ซึ่งมกัจะแตกต่างในอดีตท่ีคนในชุมชนจะทิง้พระ จะ
ค่อนขา้งท่ีจะรูจ้ัก และสนใจในงานศิลปะตอกกระดาษ เม่ือมีวันส าคัญทางศาสนา ชาวบา้นก็
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มักจะท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือ ประดับตกแต่งบ้าง ช่วยตอกกระดาษบ้าง เพ่ือเป็นความเช่ือทาง
ศาสนา เป็นการท าใหไ้ดร้บัผลบญุ 

จุดมุ่งหมายการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของช่างสมนึก หนูประพันธ ์หรือช่างนึก 

เป็นการเรียนรูจ้ากนายชา่งไปสู่ลกูศษิย ์หรือผูท่ี้สนใจ ชา่งนึกจึงพรอ้มท่ีจะถ่ายทอดภมูิปัญญาการ
ตอกกระดาษแบบโบราณใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ เพ่ือเป็นการสืบทอด และอนรุกัษค์วามเป็นศลิปะพืน้บา้น 
ขั้นตอนกรรมวิธีในการท าแบบสมัยโบราณ การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษจังหวัด
สงขลา ไดเ้นน้ใหผู้ร้บัการถ่ายทอดสามารถเขา้ใจ เขา้ถึงในวตัถปุระสงคใ์นดา้นความรู ้ความเขา้ใจ 
ดา้นทกัษะ ความสามารถ เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการตอกกระดาษในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
เพ่ืออธิบายถึงความเป็นลกัษณะเฉพาะ และคณุสมบตัิของกระดาษ คณุสมบตัิ

ของวัสดุ-อุปกรณ์ และรูแ้ละเข้าใจในดา้นเทคนิควิธีการในการสรา้งสรรคผ์ลงาน เพ่ือเป็นการ
น าไปใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีถกูตอ้ง  

ด้านทักษะ ความสามารถ 
เพ่ืออธิบายทกัษะในการเรียนรูศ้กึษาขอ้มลูในการใชเ้ครื่องมือ วสัดุ-อปุกรณ ์เป็น

การฝึกฝนในการพัฒนาในการสรา้งสรรค์ผลงาน และเพ่ือน าความสามารถในการใช้วัสดุ – 
อปุกรณม์าใชง้านใหเ้ป็นเทคนิค และเป็นเอกลกัษณข์องงานตอกกระดาษ  

กระบวนการถ่ายทอดการตอกกระดาษของนายสมนึก หนูประพันธ ์ต าบลจะทิง้ 
พระ อ าเภอสทงิพระ จังหวัดสงขลา 

ภมูิปัญญาการตอกกระดาษในชมุชนสทิงพระ โดยช่างนึกไดถ้่ายทอดใหล้กูศิษยห์รือ
ผูท่ี้สนใจ โดยเริ่มตน้จากการตอกกระดาษก่อนท่ีจะฝึกเขียนลวดลาย เพราะดว้ยพืน้ฐานของช่าง
นกึนัน้ เป็นคนท่ีไม่ถนดัในการเขียนลายไทย ช่างนกึจงึใหผู้ท่ี้รบัการถ่ายทอดไดต้อกกระดาษกบัตวั
ลายท่ีคดัลอกมาเป็นตน้แบบ พรอ้มกบัการใชเ้ครื่องมือในการตอกกระดาษ วสัดคุวรใชก้บักระดาษ
ลกัษณะแบบใด จนช านาญ โดยในการตอกกระดาษ ช่างนึกก็จะมีกระบวนการในการถ่ายทอดคือ
จะใหต้อกในลวดลายท่ีไมย่าก ไม่ซบัซอ้นจนเกิดไป อธิบายถึงจงัหวะของการตอกกระดาษ รอยจดุ
ไข่ปลาตอ้งเท่ากัน ช่างนึกไดก้ล่าวไวว้่า “การตอกกระดาษให้เห็นจุดไข่ปลาท่ีดี ถ้าเป็นช่างจน
ช านาญ ฟังแค่เสียงโดยไม่ตอ้งดู ก็พอจะรู้ว่าจุดไข่ปลามีจังหวะท่ีถ่ี และเท่ากันหรือไม่” ในการ
ถ่ายทอดกระบวนการในการตอกกระดาษ ข่างนกึจะผูไ้ดร้บัการถ่ายทอดฝึกฝนจนมีพฒันาการท่ีดี 
จนสามารถน างานตอกกระดาษไปประดบัตกแตง่ หรือสรา้งสรรคง์านของตนเองได ้ 
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ผูว้ิจัยพบว่าการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของช่างนึกนั้น เป็นการ
ถ่ายทอดวิธีเดียวกบัการท่ีช่างไดเ้ริ่มตน้การเรียนรูก้ารตอกกระดาษจากรุน่สูรุ่น่เช่นเดียวกนั ไม่ไดมี้
การฝึกใหเ้ขียนลวดลายไทย จงึน าภาพตน้แบบไปคดัลอกหรือถ่ายเอกสารมาเป็นตวัตน้แบบในการ
ตอกกระดาษ จึงเห็นว่าการถ่ายทอดเป็นการใช้วิ ธี ท่ี เร่งรัดขั้นตอนเพ่ือ เป็นการฝึกฝนท่ี
ประหยัดเวลา และท าให้ผูร้บัการถ่ายทอดไดศ้ึกษาการตอกกระดาษไดเ้ป็นจนช านาญเร็ว แต่
ขอ้เสียคือท าใหผู้ไ้ดร้บัการถ่ายทอดไม่เขา้ใจกบัลวดลาย ไม่รูส้ดัสว่นท่ีแน่ชดั และไมช่  านาญในการ
เขียนลวดลาย ในวิธีขัน้ตอนของการท างานของช่างสมนึกนัน้ ไดเ้ห็นถึงความแตกต่างของการ
ท างานของช่าง สิ่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของช่างสมนึกนัน้ เป็นลวดลายท่ีแสดงถึงความละเอียดของ
ลายไทย มีเส้นแร ทุกลวดลายมีความแน่นของจุดไข่ปลา จนเต็มกระดาษ เพ่ือเป็นการน าไป
ประดบัตกแต่ง และสามารถเล่นกับแสงไดดี้ท าใหล้วดลายดูโดดเด่นมากยิ่งขึน้ รวมไปถึงการใช้
อปุกรณเ์ครื่องมือของช่าง ไดมี้การผลิตวสัด ุ– อุปกรณ ์เพ่ือความสะดวกของการท างานของช่าง 
เชน่ กระดานเทียน ช่างนึกไดท้  าไวเ้พ่ือเป็นการน าไปใชก้ารขัน้ตอนของการขดุกระหนก หรือการแก
แกะลาย ในการท่ีน ากระดานเทียนมารองไว ้เพ่ือเป็นการรกัษาสภาพหนา้มีดขดุ และเป็นการท าให้
ใบมีดคม ล่ืนไหล ไม่สะดดุต่อการขดุลาย และสิ่ว ขนาดหนา้กวา้งในการตดักระดาษ เพ่ือเป็นการ
ประหยดัเวลาในการท างาน และง่ายตอ่การแบง่สว่นของกระดาษทององักฤษ 

เทคนิคกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของนายสมนึก หนู
ประพันธ ์ต าบลจะทิง้พระ อ าเภอสทงิพระ จังหวัดสงขลา 

ในการศึกษาเทคนิคกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษนัน้ เป็นการ
ถ่ายทอดท่ีเห็นไดห้ลายเทคนิค เชน่ เทคนิคในการสาธิต ในการท างานช่างนึกไดมี้การสาธิตในการ
ตอกกระดาษเพ่ือใหดู้เป็นแนวทางพืน้ฐานเริ่มตน้ในการท่ีจะเรียนรูก้ารตอกกระดาษ เทคนิคการ
ปฏิบตัิจริง เป็นการสอนแบบตัวต่อตวั เทคนิคการสอนแบบอธิบายเป็นล าดบัขัน้ตอนของเนือ้หา
ตา่งๆ  

สรุปไดว้่าเทคนิคการบวนการถ่ายทอดของช่างนึกนัน้ จะเป็นการถ่ายทอดท่ีเนน้การ
ปฏิบตัเิป็นขัน้ตน้ โดยจะมีชา่งนกึเป็นผูส้าธิต คอยดแูลผูท่ี้สนใจในการตอกกระดาษ จากท่ีผูว้ิจยัได้
ลงพืน้ท่ีนัน้ ผูว้ิจยัพบว่า ช่างนึก ไม่ไดถ้นดัในเรื่องของลวดลาย ซึ่งนายช่างไดรู้ถ้ึงจดุขอ้เสียในจดุๆ
นี ้นายช่างจึงไม่ไดถ้่ายทอดในเรื่องของลวดลายไทยแก่ผูท่ี้สนใจการตอกกระดาษมากเท่าไหรน่กั 
แตน่ายช่างจะใหผู้ท่ี้จะเรียนรูก้ารตอกกระดาษเริ่มตน้การตอกกระดาษจากงานจริงทนัที เพ่ือท่ีจะรู ้
วา่ผูเ้รียนมีฝีมือ และความตัง้ใจท่ีอยากจะเรียนหรือไม่ 
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การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของนายช่างวินิจ  จันทรเ์จริญ ต าบล สทงิหม้อ 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

การวิเคราะหเ์อกสาร การลงพืน้ท่ี สัมภาษณ์ และการสังเกตจากนายช่างวินิจ จันทร์
เจริญ ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา จึงไดพ้บขอ้มูลเก่ียวกบัการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ รวมไปถึง  
ความเป็นมาของนายช่าง กระบวนการท างานของนายช่าง รวมไปถึงวัสดุ -อุปกรณ์ ความเป็น
เอกลกัษณก์ารตอกกระดาษของนายช่าง 

ความเป็นมาของนายช่างวินิจ  จันทรเ์จริญ 
 ช่างพุ่ยในอายุ 14 ปี สนใจในงานตอกกระดาษทองอังกฤษ จึงไดเ้รียนรูโ้ดยวิธีการ

สงัเกต หรือครูพกัลกัจ า ตอนท่ีนายชา่งยงัเป็นเณร ช่างพุย่ไดศ้กึษาตามงานประเพณีตา่งๆ ท่ีมีงาน
ประดบัตกแต่งโดยใชก้ระดาษทององักฤษ จึงไดซื้อ้กระดาษทององักฤษเพ่ือน ามาทดลองในการ
ตอก เป็นการลองแบบผิดๆ ถูกๆ จนน ามาพัฒนาเป็นงานตอกกระดาษเป็นของนายช่าง จึงไดมี้
เทคนิค เอกลกัษณเ์ฉพาะตนของนายช่าง และไดท้  างานดา้นตอกกระดาษในชุมชนสิงหนครเป็น
เวลา 28 ปี 

งานตอกกระดาษของชา่งพุย่ มกัจะพบในงานบญุประเพณีตา่งๆ ไดแ้ก่ งานบญุ, งาน
เรือพระ, งานสรงน า้ท่าน, ประเพณีสงกรานต ์และท่ีพบเห็นไดบ้่อยคือ งานประดบัตกแต่งโลงศพ 
ซึ่งในชุมชนสิงหนครนัน้ไดสื้บสานประเพณีทอ้งถ่ินกันมายาวนาน สัมผัสไดถ้ึงความเป็นพืน้ถ่ิน 
ชาวบา้นในสิงหนครไดมี้สิ่งท่ียดึเหน่ียวจิตใจในงานบญุประเพณีตา่งๆ จากอดีตจนถึงปัจจบุนั 

ในอดีตนัน้ชาวบา้นในชมุชนสิงหนครไดเ้ขา้มาช่วยเหลือในงานประเพณีตา่งๆ โดยมี
ความเช่ือท่ีว่าการท่ีไดเ้ขา้มาช่วยเหลือในงานบุญนัน้ เป็นการไดร้บัผลบุญใหก้บัตวัเอง อย่างไรก็
ตามในปัจจบุนัสามารถพบเจอไดน้อ้ยมาก ท่ีจะเห็นชาวบา้นในชมุชนสิงหนครไดเ้ขา้มาช่วยเหลือ
ในงานบญุประเพณีตา่งๆ เน่ืองจากไดมี้เศรษฐกิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นเรื่องของการงว่าจา้งงาน 
ชาวบา้นทา่นใดไดเ้ขา้มาชว่ยเหลือก็จะตอ้งมีคา่แรงในการชว่ยเหลือในครัง้นี ้  

ผูว้ิจัยไดพ้บว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของช่างพุ่ยนั้น เป็นการ
เรียนรูจ้ากผูท่ี้สนใจ และเรียนรูจ้ากการสงัเกต จนน าไปทดลอง และการน าไปใช ้วิธีการเรียนรูข้อง
ชา่งพุ่ยเป็นการเรียนรูแ้บบเก็บขอ้มลู เก็บเก่ียวประสบการณ ์ตามวดัตา่งๆ หรืองานประเพณีตา่งๆ 
ในชมุชมสิงหนคร และบรเิวณระแวกใกลเ้คียงสิงหนคร จนน ามาพฒันาเป็นผลงานของตวัช่าง และ
ไดมี้เอกลกัษณเ์ฉพาะตน ซึ่งเป็นท่ียอมรบัส าหรบัชมุชนสิงหนคร 
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จุดมุ่งหมายการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของนายช่างวินิจ จันทร์
เจริญ 

ศลิปะการตอกกระดาษเป็นท่ียอมรบัของชมุชนสิงหนคร จงึท าใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั และมีผูท่ี้
สนใจศิลปะแขนงนี ้โดยท่ีจะใหน้ายช่างพุ่ย เป็นผูถ้่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษใหแ้ก่ผูท่ี้
สนใจ หรือถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย ์ดังนั้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ จึงเป็นการ
ถ่ายทอดในรูปแบบจากครูช่างไปสู่ลกูศิษย ์กบัผูท่ี้สนใจงานแขนงนี ้ช่างพุ่ยจึงพรอ้มท่ีจะถ่ายทอด
ขอ้มลูใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจในงานตอกกระดาษ เพ่ือเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษท่ีมีกนั
มาชา้นาน และความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นศิลปะพืน้บา้น ความโบราณ ของจังหวัดสงขลา 
ไม่ใหห้ายสาบสูญ เพ่ือใหเ้ป็นขอ้มูลแก่คนรุน่หลงั ไดเ้รียนรู ้และเขา้ใจในศิลปะการตอกกระดาษ 
ของจงัหวดัสงขลา 

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของนายช่างวินิจ จันทรเ์จริญ 
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษจังหวดัสงขลา ในพืน้ท่ีสิงหนคร 

ถึงแมว้่าช่างพุ่ยจะไม่ไดเ้ป็นลูกศิษยจ์ากครูบาอาจารย ์จึงอาจไม่เป็นท่ียอมรบัส าหรบัผูอ่ื้น แต่ใน
ชมุชมสิงหนครไดย้อมรบักบัผลงานการตอกกระดาษของช่างพุ่ย และเป็นท่ีรูจ้กัในหมูช่นุชมบรเิวณ
ใกล้เคียง ซึ่งผู้ท่ีสนใจของภูมิ ปัญญาการตอกกระดาษนั้น ช่างพุ่ยได้พร้อมท่ีจะถ่ายทอด
กระบวนการการตอกกระดาษดงัตอ่ไปนี ้

ในขัน้ตอนแรก ช่างพุย่จะใหผู้ท่ี้สนใจการตอกกระดาษเป็นการฝึกฝนในการเขียน
ลวดลายตอกกระดาษไทยเป็นพืน้ฐาน เพ่ือท่ีจะให้ผูเ้รียนไดท้ักษะในการเรียนรูก้ับลวดลายขั้น
พืน้ฐาน พรอ้มท่ีจะรูถ้ึงสดัส่วนของลายไทย รูส้่วนประกอบการน าไปใชง้าน ช่างพุ่ยมีภาพตน้แบบ
ใหผู้เ้รียนดเูป็นตวัอย่าง และใหผู้เ้รียนท าการวาดคดัลอกลายตามแบบ ซึ่งการเรียนรูนี้เ้ป็นการฝึก
ในในการเขียนลวดลายพืน้ฐาน พรอ้มมีชา่งพุย่คอยดแูล และใหค้วามรู ้จนมีพฒันาการ 

ขัน้ตอนท่ีสอง เม่ือผูเ้รียนไดมี้ทักษะในการเขียนลวดลาย และเขา้ใจท่ีจะน าไป
ประกอบการใชง้าน ชา่งพุย่จงึน าลกูศษิยไ์ปศกึษานอกสถานท่ี ตามวดั ตามงานประเพณีตา่งๆ ท่ีมี
งานประดบัตกแต่งของกระดาษ เพ่ือท่ีจะศึกษากระบวนการท างานของช่างตอกกระดาษ ศึกษา
การน าไปใช้ ศึกษาส่วนประกอบหน้าท่ีของแต่ลวดลาย ซึ่งเป็นความรูแ้ก่ผู้ท่ีสนใจในการตอก
กระดาษ และสามารถน าไปใชไ้ดใ้นอนาคต 

ขั้นตอนท่ีสาม ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในเรื่องของการน าไปใช้งาน เข้าใจใน
สดัสว่นของลวดลาย ชา่งพุ่ยจงึใหผู้เ้รียนเขา้สูก่ารขัน้ตอนการตอกกระดาษ เป็นการปฏิบตักิารตอก
กระดาษทองอังกฤษดว้ยตนเอง โดยมีช่างพุ่ยให้ค  าแนะน า สอนเทคนิคกระบวนการในขัน้ตอน
ตา่งๆ ซึ่งจะใหผู้เ้รียนไดท้ดลองตอกในพืน้ท่ีลวดลายเล็กๆ และฝึกตอกในลวดลายท่ีไม่ยากและไม่
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ซบัซอ้นจนเกินไป ในการตอกนีช้่างพุ่ยจะใหต้อกเป็นลวดลายจดุไข่ปลา ตอกใหเ้ป็นรอ่งรอยจดุไข่
ปลาท่ีเรียงกนัถ่ีๆ ใหเ้ท่ากนั ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการฝึกฝนการใชเ้ครื่องมือ และเป็นการฝึกฝนลง
น า้หนกัของมือของกระดาษทององักฤษ 

และขัน้ตอนสุดทา้ยนัน้ ช่างพุ่ยไดส้อนในการแกะลายหรือการขุดลายแก่ผูเ้รียน 
ช่างพุ่ยจึงได้สอนในการใช้มีดขุด หรือเหล็กขุด ซึ่งในการแกะลายหรือขุดลายนั้นเป็นขั้นตอน
สดุทา้ยของการตอกกระดาษ เป็นขัน้ตอนการเก็บรายละเอียดในการท างาน เพ่ือท่ีแสดงถึงความ
ออ่นชอ้ยของลวดลาย 

สรุปไดว้่ากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชา่งพุ่ยนัน้ เป็นการถ่ายทอดอยา่งเป็น
แบบแผนทั่วไป โดยเป็นการเริ่มจากการเรียนรูจ้ากขัน้พืน้ฐาน โดยการเป็นการเรียนรูเ้รื่องของ
ลวดลายไทยขัน้พืน้ฐาน ประกอบไปดว้ยใหผู้ท่ี้สนใจไดไ้ปเรียนรูน้อกสถานท่ี ตามงานประเพณี
ต่างๆ เป็นการศึกษาเพ่ือน าไปใชใ้นงานของตน จนเขา้สู่ปฏิบตัิการตอกกระดาษโดยใชเ้ครื่องมือ
วัสดุในการตอกกระดาษของจริง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การถ่ายทอดกระบวนการตอกกระดาษของ
ช่างพุ่ยนัน้ ถือว่าเป็นแบบแผนอย่างเป็นระบบ เป็นล าดบัขัน้ตอนท่ีท าใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้ 
และการน าผูเ้รียนไปสงัเกต จดจ า เรียนรูน้อกสถานท่ีนัน้ เป็นสิ่งท่ีท าใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจในลวดลาย
ไทย เขา้ใจในงานประดบัตกแตง่ของกระดาษไดง้่ายขึน้  

เทคนิคกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของช่างวินิจ จันทร์
เจริญ 

เทคนิคกระบวนการถ่ายทอดภมูิปัญญาการตอกกระดาษของชา่งพุ่ยนัน้ ไดมี้ขัน้ตอน
ในการถ่ายทอดอยา่งเป็นขัน้ตอนดงันี ้

1. ในขัน้ตอนแรกนายช่างพุ่ย การท่ีลูกศิษยห์รือผูท่ี้สนใจศิลปะการตอกกระดาษ
ทองอังกฤษ ก่อนท่ีจะเริ่มการตอก ช่างพุ่ยจะฝึกฝนให้ลูกศิษยห์รือผู้ท่ีสนใจท าความเขา้ใจกับ
ลวดลายตอกกระดาษขัน้พืน้ฐาน โดยมีการฝึกฝนการเขียนลวดลายต่างๆ, การแบ่งสัดส่วนของ
ลวดลาย จดัลวดลายใหมี้ขนาดพอดีกับการใชง้าน จนน าไปสู่ขั้นตอนกระบวนการตอกกระดาษ
ตอ่ไป 

2. ในขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นกระบวนการตอกกระดาษ ฝึกฝนในการใช้วัสด ุ
อุปกรณคื์อ คอ้นและตวัตุ๊ดตู่ โดยช่วงแรก ช่างพุ่ยจะใหลู้กศิษยห์รือผูท่ี้สนใจไดฝึ้กตอกกระดาษ
ของลวดลายท่ีไมซ่บัซอ้นจนเกินไป เพ่ือท่ีจะท าความเขา้ใจของลวดลาย และกระดาษทององักฤษ 

3. หลงัจากไดมี้การฝึกฝนในการคอ้น และตวัตุ๊ดตู ่ชา่งพุ่ยไดมี้การสอนการใชมี้ด
แกะ หรือมีดขดุหนก (ขดุลวดลายกระดาษ) เพ่ือเป็นการแกะลวดลายกระดาษเป็นขัน้ตอนสดุทา้ย  
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สรุปไดว้่า เทคนิคการถ่ายทอดของช่างพุ่ย โดยนายช่างไดถ้่ายทอดอยา่งเป็นขัน้ตอน 
โดยเริ่มตน้จากการ เขียนลาย – ตอกกระดาษ – การแกะลาย(การขุดหนก) จนสามารถน าไปใช้
งานได ้เป็นการสอนท่ีมีการสาธิตใหดู้เป็นตวัอย่าง ใหลู้กศิษยห์รือผูท่ี้สนใจไดป้ฏิบัติจริง โดยท่ี
ชา่งพุย่ไดส้อนตอ่ตวัตอ่ตวั ซึ่งมีนายชา่งคอยใหข้อ้มลูตลอดเวลา  
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ภาพประกอบ 36 การแสดง Visual Thinking ของชา่งวินิจ จนัทรเ์จรญิ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 
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การศึกษาลวดลายทีใ่ช้ในงานตอกกระดาษของช่างในจังหวัดสงขลา 
การสรา้งสรรคล์วดลายการตอกกระดาษของจงัหวดัสงขลานัน้ ช่างตอกกระดาษแต่ละ

ช่างจะเรียนรู ้และฝึกฝนอย่างแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเรื่องลวดลาย หรือเทคนิควิธีการ ซึ่งลวดลาย
จากศิลปะการตอกกระดาษทององักฤษ ของจงัหวดัสงขลานัน้ จะเป็นการสรา้งลวดลายจากลาย
ไทยขัน้พืน้ฐาน ช่างบางท่านก็ไดมี้การปรบัเปล่ียนสรา้งลวดลายใหม่จนกลายมาเป็นลวดลาย
ลกัษณะเฉพาะของช่าง ซึ่งเป็นลวดลายท่ีมีลักษณะแบบอุดมคติ เช่น ลายใบเทศ ลายน่องสิงห ์
ลายเฟ่ือง เป็นตน้ น าไปใชป้ระกอบเพ่ือการประดบัตกแต่งเพ่ือความสวยงามมากกว่าการแฝง
ความหมายและเนือ้หา 

จากท่ีผูว้ิจยัไดล้งพืน้ท่ีหาขอ้มลู เก็บเก่ียวขอ้มลูดว้ยวิธีการสมัภาษณ ์เขา้ถึงหลกัวิธีการ
ถ่ายทอดกระบวนการตอกกระดาษ การสรา้งสรรคล์วดลาย ซึ่งสามารถแบง่ลวดลายตอกกระดาษ
ของจงัหวดัสงขลาไดด้งันี ้ 

1. ลวดลายแบบลายไทยขัน้พืน้ฐาน เป็นลวดลายท่ีสามารถพบเห็นไดทุ้กพืน้ท่ีของ
จงัหวดัสงขลา เพียงจะตา่งกนัตรงท่ีการใชสี้สนัของกระดาษ หรือรอ่งรอยการเดินมกุ (ไขป่ลา) และ
การขุดกระหนก ท่ีช่างแตล่ะช่างจะมีการแกะเยอะหรือแกะนอ้ย ขึน้อยู่กบัรายละเอียดของช่างแต่
ละคน ซึ่งลวดลายไทยขัน้พืน้ฐานท่ีน ามาดดัแปลงในงานตอกกระดาษนัน้ สามารถพบไดท้ั่วไปใน
จงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ ลายหนา้กระดาน (ประจ ายามกา้มป,ู ประจ ายามลูกฟัก) , ลายขนาบ, ลาย
กรวยเชิง, ประจ ายามกา้นแยง่, ลายนอ่งสิงห,์ ลายกาบ เป็นตน้ 

2. ลวดลายแบบผสมผสาน เป็นลวดลายท่ีเกิดการผสมผสานโดยไดน้  าลวดลายขัน้
พืน้ฐานและลวดลายท่ีชา่งคดิขึน้ใหม ่น ามาผสมผสานกนั  

3. ลวดลายแบบประยุกต ์เป็นลวดลายท่ีไดป้ระดิษฐ์คิดคน้ขึน้มาใหม่ ซึ่งในอดีตช่าง
ในจงัหวดัไดมี้ชา่งบางท่านไดค้ิดคน้ลวดลายขึน้มาใหม่ แตปั่จจบุนัหาไดย้ากมาก หรือแทบจะไม่มี
แลว้ 

 
การศึกษาลวดลายการตอกกระดาษของนายช่างอรุณ แก้วสัตยา ต าบลท่าข้าม จังหวัด
สงขลา 

จากท่ีผูว้ิจัยไดล้งสัมภาษณ์ช่างตอกกระดาษ คือ นายอรุณ แก้วสัตยา ท าใหท้ราบว่า 
งานตอกกระดาษทององักฤษของจงัหวดัสงขลา ในชุมชนท่าขา้ม ซึ่งเป็นชุมชนท่ีนายช่างอรุณได้
ประกอบอาชีพ และเป็นแหลง่ท่ีอาศยันัน้ งานลวดลายตอกกระดาษไม่ไดมี้การส่ือความหมายแฝง
ไว ้แตจ่ะเป็นการน าลวดลายไปใชใ้นการประดบัตกแตง่เพ่ือความสวยงามโดยถือวา่ใหเ้กียรตผิูต้าย 
และมองดูองคป์ระกอบเป็นโดยรวม และผ่านการคิดไตร่ตรองจากนายช่างเป็นอย่างดี โดยงาน
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ตอกกระดาษของชา่งอรุณนัน้มกัจะน าไปประดบัตกแตง่ในงานประดบัตกแตง่โลงศพเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งลวดลายตอกกระดาษแตล่ะลวดลายจะเวลาเท่าไหรก็่จะขึน้อยู่กบัรายละเอียดของลวดลาย แต่
โดยส่วนใหญ่จะใชเ้วลา 15-20 นาที และลวดลายท่ีใชใ้นการประดบัตกแตง่โลงศพของช่างอรุณมี
ลวดลายดงันี ้ 

1. ลายก้านต่อดอก /ลายก้านต่อกนก (เป็นลวดลายแบบประยุกต ์ท่ีช่างอรุณได้
ออกแบบโดยการน าลายกา้นตอ่ดอกมาผสมผสานกบัลายกนก) 

2. ลายกลีบบวั 
3. ลายกระจงัตาออ้ย 
4. ลายเฟ่ือง/ลายกระจงัปฏิญาณ 
5, ลายกรวยเชิง 
6. ลายลกูฟัก 
7. ลายรวงผึง้/ลายรงัผึง้ 
8. ลายประจ ายามกา้นแยง่ 
9. ลายประจ ายามกา้มป ู
10. ลายอกไก่ (ประจ ายามลกูโซ)่ 
11. ลายลกูหนาบ 
12. ลายนอ่งสิงห ์
13. ลายกาบ 
 

 ตาราง 1 การแสดงลวดลายท่ีใชใ้นการประดบัตกแตง่โลงศพของชา่งอรุณ 
 

ล าดับ ชื่อลวดลาย รูปลวดลาย 
ขนาด 
(ซม.) 

การน าไปใช้ 

1 ลายกา้นดอกตอ่
กระหนก 

 

26 × 9.5  น าไปใชเ้ป็นลายทอ้ง หรอื 
ลายเสา  
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ล าดับ ชื่อลวดลาย รูปลวดลาย 
ขนาด 
(ซม.) 

การน าไปใช้ 

2 ลายกลบีบวั 

 

26.5 × 8.5 - น าไปตัง้แนวดิง่เป็น
ลายบวัคว ่า บวัหงาย 
- น าไปใชแ้ทนลาย
รวงผึง้ 

3 ลายกระจงัตา
ออ้ย 

 

26.5 × 8.5 - น าไปตัง้แนวดิง่ 
 

4 ลายเฟ่ือง 

 

23 × 11.5  ใชห้อ้ยทีช่ายคายอด
เหมของโลง หรอืใช้
หอ้ยระยา 

5 ลายกรวยเชิง 

 

26.8 × 11 - ใชป้ระกอบลอ้มรอบ
ลายทอ้งโลง ทัง้ 4 ดา้น  
- ใชต้ิดบรเิวณลา่งสดุ
ของโลงศพตอ่กบัแม่
ลาย  

6 ลายลกูฟัก 

 

20 × 33  น าไปใชใ้นลายหนา้
กระดาน ใชป้ระกอบ
เป็นขอบโลงขนาบลาย
ทัง้ดา้นบน และ
ดา้นลา่งของโลง 

7 ลายรวงผึง้/
ลายรงัผึง้ 

 

27 × 11.5 ใชห้อ้ยทีช่ายคายอด
เหมของโลง หรอืใช้
หอ้ยระยา 
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ตาราง 1 (ตอ่)  
 

ล าดับ ชื่อลวดลาย รูปลวดลาย 
ขนาด 
(ซม.) 

การน าไปใช้ 

8 ลายประจ า

ยามกา้นแยง่ 

 

27 × 11.5  มกัน าไปใชต้ิดในสว่นของ

ทอ้งโลง ติดตอ่เรยีงๆกนัจน

เต็มทอ้งโลง 

9 ลายประจ า

ยามกา้มป ู

 

26 × 10  น าไปใชใ้นลายหนา้

กระดาน ใชป้ระกอบเป็น

ขอบโลงขนาบลายทัง้

ดา้นบน และดา้นลา่งของ

โลง 

10 ลายอกไก่ 

(ประจ ายาม

ลกูโซ)่ 

 

27 × 10.8  เป็นลายหนา้กระดาน 

น าไปพบัครึง่ และน าไปติด

ตรงเหลีย่มแนวบนกลาง

ฐานของโลง หรอืน าไปติด

ตรงหนา้กระดานยอดเหม 

11 ลายลกูหนาบ/

ลายขนาบ 

 

26.7 × 6  ใชข้นาบเป็นกรอบเสา และ 

ใชข้นาบหรอืเป็นกรอบกัน้

ลายระหวา่งลายหนา้

กระดาน และ ลายกรวย

เชิง  

12 ลายนอ่งสงิห ์

 

26.5 × 5  ใชเ้ป็นเกรยีบเสา หรอื 

ขนาบเสา ประกบลายเสา 

 ทัง้ ซา้ย – ขวา 
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ตาราง 1 (ตอ่)  
 

ล าดับ ชื่อลวดลาย รูปลวดลาย 
ขนาด 
(ซม.) 

การน าไปใช้ 

13 ลายกาบ 

 

26 × 10  ใชต้ดิบรเิวณเหลีย่มมมุของ

โลงทัง้สีม่มุ  

 
จากตารางการแสดงลวดลายของกระดาษ ของนายช่างอรุณ แกว้สัตยา ชุมชนท่าขา้ม 

จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัพบวา่เป็นลวดลายท่ีสามารถพบเห็นไดต้  าราลายไทย หรือสถาปัตยกรรมไทย
ของสถานท่ีตา่งๆ ซึ่งอาจจะเป็นไปไดท่ี้ช่างรุนไดห้ยิบยกลวดลายตา่งๆมาจากแหล่งเรียนรูท่ี้ผูว้ิจยั
ไดก้ล่าวยกมา แต่ลวดลายกระดาษของช่างรุนไดมี้การดดัแปลง เฉพาะบางลวดลาย แต่ไดค้ง
ความเป็นลายไทยอยู ่ 

การสร้างสรรคผ์ลงานตอกกระดาษของช่างอรุณ ชุมชนท่าข้าม 
การสรา้งสรรคง์านตอกกระดาษของช่างรุนนัน้ ในอดีตช่างรุนไดมี้การสรา้งสรรคก์าร

ตอกกระดาษ และน าไปใชง้านในงานประเพณีเช่น งานเรือพระ, งานบุญ, งานแห่หมับ, งานเรือ
พระ เป็นตน้ ในปัจจบุนันายชา่งไดมี้การสรา้งสรรคง์านตอกกระดาษท่ีสามารถพบเห็นไดบ้อ่ยท่ีสดุ
คือ งานประดบัประดาโลงศพ ซึ่งเป็นงานบญุท่ีสามารถพบเห็นไดบ้อ่ย ในชมุชนทา่ขา้มไดรู้จ้กัช่าง
รุนท่ีผลิต และประดบัประดาโลงศพสรา้งสรรคผ์ลงานผา่นเทคนิคการตอกกระดาษทององักฤษ ซึ่ง
เป็นกระดาษท่ีมีมาชา้นาน และช่างรุนจึงไดเ้ป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงในดา้นศิลปหตัถกรรมในชุมชนท่า
ขา้ม และชมุชนใกลเ้คียง โดยในการสรา้งสรรคผ์ลงานการประดบัประดาตกแตง่โลงศพนัน้ ช่างรุน
ไดมี้วิธีการถ่ายทอดการตอกกระดาษทององักฤษ การสรา้งสรรคล์วดลายของช่างรุน มีการแบ่ง
ลวดลายตอกกระดาษดงัตอ่ไปนี ้ 

 1. ลวดลายไทยขัน้พืน้ฐาน เป็นลวดลายไทยท่ีสามารถพบเห็นไดต้ามต าราเรียน
ทั่วไป หรือตามพืน้ท่ีตา่งๆเชน่ วดั หรือ ตามสถาปัตยกรรม เป็นตน้ ซึ่งในชนุชมทา่ขา้ม ช่างรุนไดน้  า
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ลวดลายไทยขั้นพืน้ฐานมาสรา้งสรรคใ์นกระบวนการตอกกระดาษนั้น ได้แก่ ลายประจ ายาม  
กา้มป,ู ลายอกไก่ (ลายประจ ายามลูกโซ่), ลายลูกฟัก, ลายขนาบ, ลายกรวยเชิง, ลายน่องสิงห,์ 
ลายประจ ายามกา้นแยง่, ลายกาบ เป็นตน้  

2. ลวดลายไทยแบบผสมผสาน เป็นลวดลายท่ีช่างรุนไดน้  าลวดลายขัน้พืน้ฐาน
มาดดัแปลงในรูปแบบของชา่ง แตย่งัคงรูปในลวดลายแบบขัน้พืน้ฐานไวอ้ยู่ 

3. ลวดลายไทยแบบประยุกต์ เป็นลวดลายท่ีช่างรุนได้ออกแบบขึน้มาเป็น
ลวดลายเฉพาะตน และไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากลายไทยทั่วไป แต่ดดัแปลงใหเ้ขา้กับงานท่ีจะ
น าไปสรา้งสรรค ์เชน่ ลายกา้นตอ่ดอก เป็นลวดลายท่ีช่างรุนไดอ้อกแบบขึน้ เพ่ือน าไปประกอบตรง
สว่นลายเสาของโลงศพ  

 
ภาพประกอบ 37 แสดงภาพตวัอยา่งลวดลายกา้นตอ่ดอก  

 
ท่ีมา: ผูว้ิจยั (2561) 

 
กระบวนการสร้างสรรคก์ารตอกกระดาษทองอังกฤษของช่างอรุณ แก้วสัตยา 

ในการสรา้งสรรคผ์ลงานการตอกกระดาษทององักฤษนัน้ ช่างรุนไดศ้ึกษาลวดลาย 
และวิธีการเตรียมขัน้ตอนในการตอกกระดาษ ซึ่งจะมีทัง้หมด 4 ขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้ตอนการเตรียมกระดาษ 
2. ขัน้ตอนการเตรียมลาย 
3. ขัน้ตอนการตอกกระดาษ 
4.ขัน้ตอนการขดุหนก 
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1.1. ขัน้ตอนการเตรียมกระดาษ คือการน ากระดาษทององักฤษใส่กระดาน
จดักระดาษ โดยกระดานท่ีจดักระดาษช่างรุนไดใ้ชไ้มน้น ตอกดว้ยตะปลูอ้มรอบ และจดักระดาษ
ทององักฤษทัง้หมด 100 แผน่ พรอ้มดว้ยกระดาษสีขาวบางรองบนกระดาษทององักฤษ 10 แผน่ 

2.1. ขัน้ตอนการเตรียมลาย คือ การเตรียมกระดาษ หรือการเตรียมแบบรา่ง
ของลวดลาย จะเป็นภาพรา่งท่ีช่างรุนไดว้าดเตรียมไว ้หรือเป็นการCopy เก็บไวห้ลายๆ แผ่น เพ่ือ
เป็นการประหยดัเวลา หรือเป็นภาพรา่งท่ีเกิดจากการตอกกระดาษแผน่เก่า ท่ีมีรอ่งรอยการตอก จึง
น ามาเป็นภาพรา่งของลวดลายไดเ้ช่นกัน หลงัจากเตรียมกระดาษเสร็จแลว้ จะยึดกระดาษโดยใช้
ตวัหมดุกระดาษ ตดิยึดไวท้ั่วลวดลายกระดาษ เพ่ือปอ้งกนัการเคล่ือนของกระดาษ ก่อนท่ีจะน าไป
ตอกกระดาษ 

3.1. ขัน้ตอนการตอก คือ การท่ีเตรียมกระดาษพรอ้มท่ีจะตอก ซึ่งวิธีการของ
ชา่งรุนนัน้ ไดใ้ชก้ระดาษจ านวน 100 แผ่น ซึ่งไดใ้ชก้ระดาษทัง้หมดท่ีมีในซอง และเป็นเทคนิคของ
ชา่งในสงขลาคนเดียวท่ีตอกกระดาษทององักฤษจ านวน 100 แผน่ ในการตอกกระดาษนัน้ ช่างรุน
ไดมี้อุปกรณ์ในการตอกกระดาษ 4 อย่างคือ คอ้น, เขียง, ตวัเดินมุก (ตวัตุ๊ดตู่หัวแหลมมน) และ
กระดาษ 

4.1. ขัน้ตอนการขดุหนก คือ การขดุเก็บรายละเอียดส่วนตา่งๆ ซึ่งจะเป็นการ
เก็บรายละเอียดท่ีมีความอ่อนชอ้ยของลวดลาย เช่น การขดุยอดกระหนก ยอดหางไหล เพ่ือใหมี้
ความแหลมคมของยอด ซึ่งในขัน้ตอนการขุดหนกนัน้ไดใ้ชอุ้ปกรณ์เพียง 3 อย่างคือ มีดขุดหนก, 
เขียง และกระดาษท่ีตอกลวดลายเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ 
 
ตาราง 2 การแสดงขัน้ตอนการตอกระดาษของชา่งอรุณ แกว้สตัยา 
 

ข้ันตอน วัสดุ – อุปกรณ ์ ภาพประกอบ การน าไปใช้งาน 
การเตรียม
กระดาษ 

กระดานจดั
กระดาน 

 

จดักระดานให้
เทา่กนั  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วัสดุ – อุปกรณ ์ ภาพประกอบ การน าไปใช้งาน 
การเตรียม
ลาย 

ภาพรา่งกระดาษ 

 

เตรียมลวดลาย
ก่อนตอกกระดาษ 
วางไวช้ัน้บนสดุของ
กระดาษทอง
องักฤษท่ีเตรียมไว ้

 ตวัหมดุกระดาษ 

 

ยดึกระดาษ เพ่ือ
ปอ้งกนัไมใ่ห้
กระดาษเคล่ือน 

  

 

ยดึกระดาษรอบ
กระดาษเพ่ือ
ปอ้งกนัการเคล่ือน 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วัสดุ – อุปกรณ ์ ภาพประกอบ การน าไปใช้งาน 
การตอก
กระดาษ 

เขียง – คอ้น 

 

-ใชร้องกระดาษ  
-ใชต้อกกระดาษ 

 ตวัเดินมกุ / ตวั
ตุ๊ดตู ่

 

ใชเ้ดนิมกุ หรือเดนิ
จดุไขป่ลา เป็นการ
สรา้งเสน้ลวดลาย
กระดาษ 

 สิ่วแตล่ะขนาด 

 

เพ่ือเป็นการเก็บ
รายละเอียดของ
ลวดลาย 

  

 

น าสิ่วแตล่ะขนาด
มาตอกตามรอย
โคง้ของลวดลาย 
แตล่ะขนาด 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วัสดุ – อุปกรณ ์ ภาพประกอบ การน าไปใช้งาน 
การขดุหนก มีดขดุ/มีดแกะ 

 

เป็นเคร่ืองมือขดุ
แกะลวดลายท่ีมี
รายละเอียดลกึๆ  

  

 

การแกะลวดลาย
กระดาษอนั
สมบรูณ ์

 
อย่างไรก็ตามผลงานลวดลายการตอกกระดาษทององักฤษของนายอรุณ ไดมี้ขนาด 

และลวดลายตามแบบโลงศพ และไดต้ดิกระดาษโลงศพได ้2 รูปแบบดงันี ้ 
รูปแบบท่ีหนึ่ง เป็นรูปแบบการติดลวดลายอย่างขัน้พืน้ฐาน มีเรียงตามแบบตาม

โครงสรา้งสถาปัตยกรรม และเป็นรูปแบบท่ีช่างนิยมไดต้ิดลวดลายขั้นพืน้ฐานกัน โดยในการติด
ลวดลายกระดาษบนโลงศพของชา่งรุน มีลวดลายดงันี ้

1. ลายท่ีหนึ่ง ไดแ้ก่ ลายหนา้กระดาน (ประจ ายามกลา้มปู, ประจ ายามลูก
ฟัก) ใชป้ระกอบเป็นขอบโลงขนาบลายทัง้ดา้นบน และดา้นลา่งของโลงศพ 

2. ลายท่ีสอง ไดแ้ก่ ลายลูกหนาบ หรือลายขนาบ ใชป้ระกอบขนาบลายช่อ/
ลายกรวยเชิง 

3. ลายท่ีสาม ไดแ้ก่ ลายชอ่ หรือลายกรวยเชิง ใชป้ระกอบขนาบลายทอ้งของ
โลง นิยมตดิใหด้า้นปลายกระหนกหนัเขา้ดา้นใน 

4. ลายท่ีส่ี ไดแ้ก่ ลายทอ้ง ใชป้ระกอบในสว่นทอ้งของโลงศพ 
5. ลายท่ีหา้ ไดแ้ก่ ลายประจ ายามลูกโซ่ ประกอบเป็นหนา้กระดาน แต่ช่าง

อรุณไดมี้การดดัแปรงเป็นลายแนวตัง้เป็นแมล่ายสองชัน้ ในกรณีโลงศพมีขนาดยาวกวา่ปกติ 
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6. ลายท่ีหก ไดแ้ก่ ลายน่องสิงหใ์ชข้นาบลายมุม และ ลายประจ ายามลูกโซ่ 
เพ่ือเป็นการแบง่กัน้ลวดลาย 

7. ลายท่ีเจ็ด ไดแ้ก่ ลายกาบหรือลายเสา ใชป้ระกอบเป็นมมุของโลงทัง้ส่ีมมุ  
 

 
 

ภาพประกอบ 38 การแสดงลวดลายบนโลงศพรูปแบบท่ี 1 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
 

รูปแบบท่ีสอง ในปัจจบุนันัน้ช่างรุน ไดมี้การสรา้งสรรคก์ารติดลวดลายกระดาษ
ขึน้มาอีกประเภทหนึ่ง เป็นการติดในแบบลกัษณะแบง่เป็นหอ้ง 3 หอ้ง ซึ่งเป็นการติดลวดลายตาม
แบบโลงศพดงันี ้

1. ลายท่ีหนึ่ง ไดแ้ก่ ลายหนา้กระดาน (ประจ ายามกลา้มปู, ประจ ายามลูก
ฟัก) ใชป้ระกอบเป็นขอบโลงขนาบลายทัง้ดา้นบน และดา้นลา่งของโลงศพ 

2. ลายท่ีสอง ไดแ้ก่ ลายลกูหนาบ ใชป้ระกอบแบบขอบวงในของแมล่าย  
3. ลายท่ีสาม ไดแ้ก่ ลายกรวยเชิง หรือลายช่อ โดยหนัปลายเขา้ในทอ้งโลงทั้ง 

2 ดา้น คือ ดา้นบน และดา้นลา่งของลาย 
4. ลายท่ีส่ี ไดแ้ก่ ลายทอ้ง มกัจะนิยมใชล้ายประจ ายามกา้นแย่ง หรือ ลาย

ดอกกา้นแยง่ ใชป้ระกอบในสว่นทอ้งของโลงทัง้ 3 หอ้ง 
5. ลายท่ีหา้ ไดแ้ก่ ลายเสา ในโลงลกัษณะนีช้่างรุนไดใ้ชล้ายกา้นตอ่ดอกหรือ

ดา้นตอ่กนก มาเป็นการใชล้ายเสา ใชป้ระกอบแบง่กัน้แมล่าย 3 จดุ   
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6. ลายท่ีหก ไดแ้ก่ ลายเกรียบเสา ช่างมักจะใชล้ายน่องสิงห ์มาขนาบลาย
เสาทัง้ดา้นซา้ย – ดา้นขวา 

7. ลายท่ีเจ็ด ไดแ้ก่ ลายมุม มักจะใชล้ายกาบเสามาเป็นลายมุม โดยใชใ้น
ลกัษณะการพบัครึง่ของลาย น าไปตดิมมุของโลงทัง้ 4 ดา้น 

 

 
 

ภาพประกอบ 39 การแสดงลวดลายบนโลงศพรูปแบบท่ี 2 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
 

สรุปไดว้่ารูปแบบการใช้งานในการประดบัประดาตกแต่งโลงศพดว้ยลวดลาย
กระดาษทององักฤษทัง้ 2 รูปแบบนัน้ผูว้ิจยัเห็นว่าการติดไม่ไดแ้ตกต่างกัน เพียงแต่เพิ่มช่องของ
หอ้งทอ้งโลงจาก 1 หอ้งเป็น 3 หอ้ง เพ่ือใหดู้แปลกใหม่ และลวดลายในการติดนัน้ คาดว่าน่าจะ
ไดร้บัการติดแต่ละต าแหน่งมาจากงานสถาปัตยกรรม เพราะไดมี้ลักษณะท่ีคลา้ยคลึงกัน ดงันัน้
ผูว้ิจยัไดพ้บว่าในปัจจบุนันัน้เป็นการตดิลวดลายไมเ่ป็นแบบของโบราณ และปัจจบุนันัน้ทางชา่งรุน
ไดต้ิดแบบไหนก็ได ้แตเ่ป็นการติดท่ีท าใหล้งตวักบัโลงศพ เน่ืองจาก ผูว้ิจยัไดค้ิดวา่ชาวบา้นทกุวนันี ้
คงนา่จะไมมี่ใครดอูอกวา่ลวดลายนีคื้อลายอะไร  

เอกลักษณเ์ฉพาะตนของช่างอรุณ แก้วสัตยา 
ในการสรา้งสรรคผ์ลงานของช่างนัน้ แต่ละพืน้ท่ีลว้นแต่สรา้งความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตนเพ่ือท่ีจะใหพื้น้ท่ีในชมุชนหรือตา่งชมุชน ไดร้บัรูถ้ึงผลงานของช่างแตล่ะช่าง ซึ่งในผลงาน
การตอกกระดาษทองอังกฤษของช่างรุนนัน้ ไดมี้การสรา้งเทคนิคเฉพาะตนของช่างคือ ขัน้ตอน
ก่อนท่ีจะตอกกระดาษทององักฤษ ช่างรุนไดใ้ชก้ระดาษทององักฤษจ านวน 100 แผ่น ซึ่งแตกตา่ง
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จากช่างอ่ืนซึ่งไดใ้ชป้ระมาณ  70-80 แผ่น และเอกลักษณ์ของช่างรุนท่ีเป็นท่ีรูจ้ักในวงการตอก
กระดาษคือการใชป้ากกาแตม้สีแทนการอดักระดาษ ซึ่งปากกาท่ีใชใ้นการแตม้สี คือ ปากกาเคมี 
โดยคณุสมบตัิของปากกาเคมีนัน้ มีคุณสมบตัิมีสีโปร่งไม่ทึบแสง สามารถมองเห็นถึงความแวว 
ความเงาของกระดาษทององักฤษ สีไม่ลอกเวลาโดนความชืน้ หรือการเปียกน า้ของโลง โดยปากกา
เคมีนัน้เป็นปากกาท่ีเขียนลงกระดาษทององักฤษติดดีกว่าปากกาชนิดอ่ืนๆ สามารถเติมหมึกได ้
และท่ีส าคญัในเทคนิคการแตม้สีลงบนกระดาษทององักฤษนัน้ ถือว่าเป็นการประหยดัเวลาแทน
การอดักระดาษ  

หลกัการการแตม้สีของกระดาษทององักฤษ 
 

 
 

ภาพประกอบ 40 แสดงภาพตวัอยา่งของการแตม้สีดว้ยปากกาบนลวดลาย 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
 

ตาราง 3 แสดงภาพเอกลกัษณล์วดลายบนกระดาษทององักฤษ ของชา่งอรุณ แกว้สตัยา 
 

ล าดับ ชื่อลวดลาย ภาพประกอบ 
1 ลายประจ ายามลกูโซ่ 

(ลายอกไก่) 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ล าดับ ชื่อลวดลาย ภาพประกอบ 
2 ลายกระจงัตาออ้ย 

 
3 ลายกรวยเชิง หรือ 

 ลายชอ่ 

 
4 ลายกรวยเชิง หรือ  

ลายชอ่  

 
5 ลายกรวยเชิง หรือ 

 ลายชอ่ 

 
6 ลายบวั 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ล าดับ ชื่อลวดลาย ภาพประกอบ 
7 ลายกรวยเชิง หรือ  

ลายชอ่ 

 
8 ลายกาบ หรือ ลายมมุ 

 

9 ลายลกูหนาบ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ล าดับ ชื่อลวดลาย ภาพประกอบ 
10 ลายนอ่งสิงห ์หรือ ลาย

แขง้สิงห ์

 

11 ลายลกูหนาบ หรือลาย
เสา รูปแบบเครือเถาวลัย ์
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ล าดับ ชื่อลวดลาย ภาพประกอบ 
12 ลายกา้นตอ่ดอก 

รูปแบบลกัษณะสิงห ์
หนา้ขบ 

 

 
ซึ่งในปัจจบุนันัน้ นายช่างไมค่อ่ยไดท่ี้จะใชเ้ทคนิคนีเ้น่ืองจาก ปากกาเคมีมีกลิ่นท่ีแรง

มาก ถา้ใชเ้วลานานอาจจะท าใหเ้กิดอาการเวียนหวัได ้และท าใหแ้สบจมกู จึงเป็นเหตท่ีุท าใหช้่าง
รุนไม่ค่อยไดใ้ชเ้ทคนิคในการแตม้สีบ่อยนกั แต่จะเป็นการอัดดว้ยสีพืน้หลงัของโลงศพแทน โดย
เพิ่มการบาศกข์องลวดลาย และเติมสีสนัโดยการติดดอกดว้ยวสัดจุากตน้ส าลี เป็นตน้ ในผลงาน
ลวดลายกระดาษท่ีมีเทคนิคการแตม้สีดว้ยปากกาเคมีของช่างรุนนัน้ ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นเทคนิคท่ีดี 
รวดเรว็ ดมีูสีสนัสดใส เป็นลดขัน้ตอนในการอดักระดาษ แตผู่ว้ิจยัไดส้งัเกตมา นายช่างไดใ้ชสี้เคมี
แค่ 2 สีเท่านัน้ ซึ่งนอ้ยมาก ถ้ามีสีอ่ืน เช่น สีน า้เงิน สีม่วง อาจจะท าใหก้ระดาษดสีูสันสดใสมาก
ยิ่งขึน้ 

จากโดยรวม ผูว้ิจยัพบว่า ในการท างานของช่างรุนนัน้ เป็นการท างานท่ีสามารถพบ
เห็นไดใ้นชมุชนท่าขา้ม และพืน้ท่ีใกล้ๆ  ท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในช่ือเสียงของช่าง ซึ่งในงานประดบัประดาโลง
ศพ ช่างรุนไดอ้อกแบบในการติดตกแตง่โลงศพดว้ยกนั 2 แบบ โดยในแบบท่ี 2 ท่ีช่างรุนไดต้ิด เป็น
ช่างผูเ้ดียวท่ีติดรูปแบบนีใ้นปัจจบุนั ซึ่งต่างจากช่างอ่ืนๆ ท่ีไดต้ิดแบบพืน้ฐาน ส าหรบัผูว้ิจยัไดม้อง
ว่าการติดแบบหอ้ง 3 หอ้งนัน้ เป็นการสรา้งสรรคท่ี์มีการจดัวางในลกัษณะแนวตัง้ โดยเป็นการใช้
ลวดลายกา้นตอ่ดอกท่ีมีลกัษณะทรงสงูเป็นแนวกัน้ระหว่างลายทอ้งโลง  
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การศึกษาลวดลายการตอกระดาษของนายช่างสมนึก หนูประพันธ ์ต าบลจะทิง้พระ 
อ าเภอสทงิพระ จังหวัดสงขลา 

จากท่ีผูว้ิจยัไดส้  ารวจลงพืน้ท่ีสมัภาษณน์ายช่างสมนกึ หนปูระพนัธ ์หรือ ชา่งนึก โดยเดิม
แล้วชุมชนสทิงพระเป็นชุมชนท่ียังคงด ารงประเพณี วัฒนธรรม มีสถานท่ีพิธีกรรมทางศาสนา
คอ่นขา้งเยอะ แตช่าวบา้นจะไม่คอ่ยใหค้วามสนใจในงานศิลปะ ซึ่งผลงานศิลปะการตอกกระดาษ 
ชาวบา้นในชุมชนจะไม่ค่อยสนใจ และเป็นผลงานท่ีชุมชนไม่นิยมน ามาใช ้แต่ผลงานศิลปะการ
ตอกกระดาษของชา่งนกึ จะเป็นท่ีรูจ้กัในพืน้ท่ีบรเิวณใกลเ้คียงชมุชน และพืน้ท่ีในจงัหวดัพทัลงุ  

อย่างไรก็ตามการสรา้งสรรคข์องช่างนึก โดยช่างจะมีเทคนิควิธีการเฉพาะตนในการ
สรา้งสรรคล์วดลาย และการน าไปใช ้ในส่วนของผลงานนัน้ช่างนึกจะสอดแทรกถึงความหมายของ
การสรา้งสรรค์ผลงาน เช่น ความหมายของสีของโลงศพ, ความหมายการติดตั้งทิศทางของ
ลวดลาย โดยเป็นการจดัองคป์ระกอบศลิป์จากนายชา่งเอง 

กระบวนการสรา้งสรรคล์วดลายกระดาษของช่างนึก เป็นการสรา้งสรรคง์านประดับ
ตกแต่งบนโลงศพอย่างเดียว (เป็นการประกอบอาชีพหลักของช่างนึก) แต่ละลวดลายในการ
สรา้งสรรคจ์ะขึน้อยู่กับลวดลายของกระดาษ โดยขัน้ตอนในการสรา้งสรรคแ์ต่ละลวดลายจะใช้
เวลาประมาณ 30-45 นาที บางลวดลายใชเ้วลา 1 ชั่วโมง ลวดลายท่ีใชใ้นการประดบัตกแต่งบน
โลงศพของชา่งนกึมีดงันี ้ 

1. ลายรกัรอ้ยใหญ่ 
2. ลายรกัรอ้ยเล็ก 
3. ลายทอ้ง 
4. ลายเฟ่ืองอบุะ 
5. ลายประจ ายามกา้นแยง่ 
6. ลายประจ ายามกา้มป ู
7. ลายประจ ายามขอสรอ้ย 
8. ลายแกว้ชิงดวง (เป็นลวดลายท่ีชา่งนึกไดอ้อกแบบเอง) 
9. ลายลกูหนาบ หรือลายขนาบ 
10. ลายชอ่ 
11. ลายกาบ 
12. ลายลกูฟัก 
 
 



  83 

ตาราง 4 แสดงลวดลายตอกกระดาษทององักฤษ 

ล าดับ ชื่อลวดลาย รูปลวดลาย ขนาด (ซ.ม.) การน าไปใช้ 
1 ลายรกัรอ้ยใหญ่ 

 

26.5 × 11.5 ใ ช้ ติ ด บ ริ เ ว ณ
เหล่ียมมุมของโลง
ทัง้ส่ีมมุ 

2 ลายรกัรอ้ยเล็ก 

 

26.5 × 5.5  

3 ลายทอ้ง (ลกู
ฟัก) 

 

26.5 × 11.5 ใช้ติดบริเวณท้อง
ลวดลายทิศทาง
แนวตัง้จนเต็มทอ้ง
โลงโลง โดยน า 

4 ลายทอ้ง 

 

26.5 × 11.5 ใช้ติดบริเวณท้อง
โล ง  โด ย น า ม า
ติ ด กั น ด้ าน ข้ า ง
น าม าต่ อกั น จน
เตม็ทอ้งโลง 

5 ลายเฟ่ืองอบุะ 

 

27 × 11 ใช้ห้อย ท่ีชายคา
ยอดเหมของโลง 

6 ลายประจ ายาม
กา้นแยง่ 

 

26.8 × 11.5 ใช้ติดบริเวณท้อง
โลง  
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ล าดับ ชื่อลวดลาย รูปลวดลาย ขนาด (ซ.ม.) การน าไปใช้ 
7 ลายประจ ายาม

กา้มป ู

 

26.7 × 11.5 ใช้ป ระกอบหน้า
กระดานข้างบน
และข้างล่างของ
โลง 

8 ลายประจ ายาม
ขอสรอ้ย 

 

27 × 11.5 ใช้ติดบริเวณท้อง
โลง 

9 ลายแกว้ชิงดวง 

 

26.8 × 11.5 ใช้ติดบริเวณท้อง
โลง 

10 ลายลกูหนาบ 

 

26.7 × 5.7 ใช้ส  าห รับ ขนาบ
ลายป ระจ ายาม
เพ่ือเป็นกรอบและ
ลายหนา้กระดาน 

11 ลายชอ่ 

 

26.7 × 11.5 ใช้ติดบริเวณขอบ
ลายท้องเพ่ือเป็น
กรอบของลายทอ้ง 
โดยหันยอดออก
นอกโลงศพ 

12 ลายกาบ 

 

9 × 14 ใช้ติดบริเวณยอด
เหมบนโลงศพ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ล าดับ ชื่อลวดลาย รูปลวดลาย ขนาด (ซ.ม.) การน าไปใช้ 
13 ลายลกูฟัก 

 
 

26 × 9.3 ใช้ป ระกอบหน้า
กระดานข้างบน
และข้างล่างของ
โลง แทรกระหว่าง
ก ล า ง ข อ ง ล า ย
ประจ ายามกา้มป ู

 
จากตารางภาพแสดงลวดลายการตอกกระดาษทององักฤษของนายช่างสมนึก  หนู

ประพนัธ ์ชุมชนสทิงพระ จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัพบว่าลวดลายกระดาษของช่างนึก เป็นลวดลายท่ี
สามารถพบเห็นไดจ้ากสถาปัตยกรรมทางศาสนาตามโครงสรา้งตา่งๆ จนน าลวดลายมาสรา้งสรรค์
ผ่านเทคนิคการตอกกระดาษทององักฤษ อย่างไรก็ตามช่างนึกไดส้รา้งสรรคล์วดลายกระดาษใน
แม่ลายพืน้ฐานท่ีสามารถเห็นไดท้ั่วไป ช่างนึกไดอ้อกแบบลวดลายกระดาษเป็นลวดลายเฉพาะตน
ของช่าง (ช่างนึกไดก้ล่าวไว)้ คือลายแกว้ชิงดวง ซึ่งผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ลว้ว่า ลายแกว้ชิงดวงนี ้ช่าง
นกึไดน้  าลวดลายของประจ ายามขอสรอ้ย และประจ ายามกา้นแย่ง น ามาผสมผสานและดดัแปลง
เสรมิแตง่เขา้ไป จนเป็นลวดลายใหมข่องชา่งนกึ  

การสร้างสรรคผ์ลงานตอกกระดาษของช่างสมนึก ชุมชนสทงิพระ 
การสรา้งสรรคผ์ลงานการตอกกระดาษในชนุสทิงพระ โดยช่างนึกไดเ้ป็นผูส้รา้งสรรค์

ผลงานท่ีชาวบา้นในชมุชนสทิงพระ และพืน้ท่ีท่ีใกลเ้คียงสามารถไดเ้ห็นผลงานของชา่งนกึตามงาน
พิธีกรรมทางศาสนาคือ การประดบัตกแต่งบนโลงศพ ในอดีตนัน้ นายช่างไดป้ระกอบอาชีพช่าง
เฟอรน์ิเจอร ์ไดเ้ขา้เป็นลกูนอ้งของพอ่ตาในการติดกระดาษทององักฤษ จนไดเ้รียนรูท้กัษะการตอก
กระดาษ การน าไปใชง้านตา่งๆ จนไดเ้ป็นช่างตอกกระดาษอย่างเต็มตวั และยึดเป็นการประกอบ
อาชีพหลกัของชา่งนกึ  

งานศิลปะการตอกกระดาษทององักฤษของช่างนึก มกัจะเป็นท่ีรูจ้กัในพืน้ท่ีบริเวณ
ใกลเ้คียงชุมชนมากกว่าในชมุชนสทิงพระท่ีนายช่างไดอ้ยู่เน่ืองจาก ขาวบา้นในชมุชนสทิงพระจะ
ยดึความทนัสมยั และรวดเร็วในการท างาน โลงศพท่ีประดบัประดาดว้ยวสัดสุติก๊เกอรจ์ึงกลายเป็น
ท่ีนิยมในชุมชนนัน้ แต่ช่างนึกก็ไม่ไดล้ะทิง้ความเป็นอนัโบราณในการสรา้งสรรคผ์ลงาน ไดมี้การ
หยิบยกในรายละเอียดของลวดลายกระดาษทององักฤษมาใส่ในลวดลายของสติก๊เกอร ์เช่น จดุไข่



  86 

ปลาหรือจุดเดินมุกของลวดลายต่างๆ เพ่ือเป็นการแสดงรายละเอียดใหเ้ห็นถึงเสน้ของลวดลาย
มากยิ่งขึน้  

 

 
 

ภาพประกอบ 41 แสดงสติก๊เกอรท่ี์ชา่งไดอ้อกแบบ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
 

 
 

ภาพประกอบ 42 แสดงภาพบล็อคสกรีนการท าแบบสติก๊เกอร ์
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
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การสรา้งสรรคผ์ลงานการตอกกระดาษของช่างนึกเป็นลวดลายพืน้ฐานท่ีไดร้บัแรง
บันดาลใจจากสถาปัตยกรรม และลวดลายจากช่างท่านอ่ืนๆ ท่ีได้ออกแบบ ช่างนึกจึงได้น า
ลวดลายมาสรา้งสรรค ์และน ามาดดัแปลงในการประดบัตกแต่งบนโลงศพในรูปแบบวิธีการของ
นายชา่งเอง ซึ่งจะแบง่ลวดลายในการตดิบนโลงศพดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ลายไทยขัน้พืน้ฐาน คือ ลวดลายพืน้ฐานของลายไทย ท่ีสามารถพบเห็นโดยทั่วไป
ตามอาคารสถานท่ีหรือสถาปัตยกรรม เช่น โบสถ ์วิหาร ปราสาท พระราชวงั เป็นตน้ ช่างนึกไดน้  า
ลวดลายไทยขัน้พืน้ฐานมาสรา้งสรรคใ์นกระบวนการตอกกระดาษนัน้มีดงันี ้เช่น ลายดอกประจ า
ยาม, ลายประจ ายามกา้มป,ู ลายพุม่ทรงขา้วบณิฑ,์ ลายกาบ, ลายนอ่งสิงหเ์ป็นตน้ เป็นลวดลายท่ี
ชา่งนึกไดน้  ามาประดบัตกแตง่บนโลงศพทัง้หมด แตล่ะลวดลายจะมีหนา้ท่ีตา่งกนั ขึน้อยู่กบัผูส้รา้ง
สรรคผ์ลงาน 

2. ลายไทยแบบประยุกต์ เป็นลวดลายทีช่างนึกได้ออกแบบเป็นลวดลายท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตนของนายช่างเอง โดยการหยิบยกตน้แบบของลวดลายมาประยุกตใ์ห้เป็น
รูปแบบตามความคิดของช่างเอง ไดแ้ก่ ลวดลายแกว้ชิงดวง เป็นลวดลายท่ีช่างนึกไดอ้อกแบบเพ่ือ
น าไปประกอบลวดลายตรงสว่นของลายทอ้งของโลงศพ  

กระบวนการสร้างสรรคก์ารตอกกระดาษทองอังกฤษของช่างสมนึก หนูประพันธ ์
ลวดลายการตอกกระดาษทององักฤษท่ีช่างนึกไดน้  ามาใชใ้นการประดบัตกแต่งบน

โลงศพ เพ่ือน าผลงานไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นพืน้ท่ีชุมชนท่ีมีวิถี
ชีวิตของคนพืน้บา้น มีลวดลายไทยพืน้บา้นแบบตน้แบบหรือเป็นแม่ลายพืน้บา้น น ามาสรา้งสรรค์
ผ่านกระบวนการเทคนิคการตอกกระดาษทององักฤษ ซึ่งวิธีการสรา้งสรรคก์ารตอกกระดาษของ
ช่างนึก เป็นการสรา้งสรรคโ์ดยใชว้ิธีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ในอดีตนัน้ช่างนึกไดป้ระกอบอาชีพ
เป็นช่างเฟอรน์ิเจอร ์และไดเ้รียนรูอ้าศยัวิชาการตอกกระดาษทององักฤษจากพ่อตาของภรรยาช่าง
นกึ จนไดป้ระกอบอาชีพชา่งตอกกระดาษและขายโลงศพเป็นอาชีพหลกั  

กระบวนการสรา้งสรรคก์ารตอกกระดาษของช่างนึก โดยพืน้ฐานชา่งนกึเป็นคนท่ีไม่มี
พืน้ฐานลวดลายไทย ไม่มีความถนัดในการเขียนลวดลาย ช่างนึกไดแ้ก้ไขโดยการน าลวดลาย
กระดาษมาถ่ายเอกสารเป็นจ านวนหลายชุด เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาในการเขียนลวดลายไทย 
ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการตอกกระดาษทองอังกฤษของช่างนึก ได้มีขั้นตอน
กระบวนการทัง้หมด 7 ขัน้ตอนดงันี ้ 

1. ขัน้ตอนการเตรียมกระดาษ 
2. ขัน้ตอนในการเตรียมลวดลาย 
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3. ขัน้ตอนการตอกกระดาษ (เดนิมกุ) 
4. ขัน้ตอนการคล่ีกระดาษ 
5. ขัน้ตอนการตอกกระดาษ 
6. ขัน้ตอนการขดุกระดาษ 
7. ขัน้ตอนการแกะกระดาษ 

1.1 ขัน้ตอนการเตรียมกระดาษ ช่างนึกไดเ้ตรียมกระดาษทองอังกฤษโดย
แบ่งกระดาษสีทององักฤษ กบักระดาษขาวบางแยกออกจากกนั และน ากระดาษมาใส่ในกระดาน
จดักระดาษ ซึ่งกระดานของช่างนึกเป็นกระดาษท่ีสามารถจดักระดาษได ้2 ชดุคือ ชดุท่ีหนึ่งคือจดั
กระดาษทองสีทององักฤษ และชดุท่ีสองคือจดักระดาษขาวบาง  

 

 
 

ภาพประกอบ 43 แสดงการเตรียมกระดาษทององักฤษ  
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
 

1.2 หลงัจากท่ีช่างนึกไดแ้ยกกระดาษออกจากกนั ช่างนึกไดน้บักระดาษทอง
อังกฤษจ านวน 75-80 แผ่น และใช้กระดาษขาวบางท่ีแยกไวม้ารองไวบ้นกระดาษทองอังกฤษ
จ านวน 5 แผ่น ซอ้นสลบักับกระดาษทององักฤษไป – มา พรอ้มดว้ยกระดาษขาวบางรองบนอีก
จ านวน 6 แผ่น และลงกระดาษทองอังกฤษเพิ่มอีก 1 แผ่น และวางกระดาษขาวบางรองบนเป็น
ขัน้ตอนสดุทา้ยอีก 6 แผน่เพ่ือเป็นการปอ้งกนักระดาษทะลจุากการตอก 

2.1 ขัน้ตอนการเตรียมลวดลาย คือการน ากระดาษทองอังกฤษท่ีไดเ้ตรียม
กระดาษไปก่อนหนา้นี ้น าแบบรา่งลวดลายท่ีช่างไดถ้่ายเอกสารไวม้าวางบนกระดาษขาวบาง (ท่ี
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วางไวจ้  านวน 6 แผ่น) ใหเ้ขา้กับรูปของกระดาษ และตอกตวัหมดุอดักระดาษ ในพืน้ท่ีของช่องว่าง
ของลวดลายเพ่ือเป็นการความคลาดเคล่ือนของกระดาษทององักฤษท่ีเตรียมไว ้  

 

 
 

ภาพประกอบ 44 แสดงการยึดกระดาษดว้ยตวัหมดุกระดาษขาวบาง 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
 
3.1 ขัน้ตอนการตอกกระดาษส าหรบัการเดินมกุ คือการเดนิมกุหรือเดินจดุไข่

ปลานัน้ ทางดา้นขัน้ตอนกระบวนการท าของช่างนึกนัน้ไดใ้ชต้วัตุ๊ดตู่ 2 หัวท่ีมีลักษณะหัวปลาย
แหลมมน และลักษณะหัวมนกลม ซึ่งทั้งสองลักษณะมีความแตกต่างกัน ในลักษณะหัวปลาย
แหลมมน ใชส้  าหรบัการตอกกระดาษท่ีมีลกัษณะเนือ้แข็งเช่น กระดาษทองน า้โกลว หรือกระดาษ
ฟอยลสี์ตา่งๆ เป็นตน้ เน่ืองจากการตอกกระดาษใหเ้กิดลวดลายของการเดนิมกุหรือจดุไขป่ลา การ
ท่ีจะใช้ลักษณะของตุ๊ดตู่นั้น ช่างนึกจึงใช้ตุ๊ดตู่ในลักษณะหัวปลายแหลมมนเพ่ือเป็นการตอก
กระดาษได้ง่าย และความแหลมของตุ๊ดตู่ สามารถตอกลงกับกระดาษได้ดีกว่ากระดาษทอง
องักฤษ ต่างจากตวัตุ๊ดตู่ท่ีมีลักษณะหัวมนกลม ท่ีใชต้อกส าหรบักระดาษทองอังกฤษ เน่ืองจาก
กระดาษทององักฤษเป็นกระดาษท่ีมีลกัษณะบางมาก ช่างนึกจึงตอ้งใชต้วัตุ๊ดตู่ท่ีมีลกัษณะหวัมน
กลมมาตอกลงบนกระดาษทององักฤษเพ่ือไม่ใหก้ระดาษขาด ทะลุ และเสียหาย ลกัษณะหวัมน
กลมนี ้สามารถรองรบัน า้หนกัของคอ้นไดดี้กว่าลกัษณะหวัปลายแหลมมน ซึ่งจะขึน้อยูก่บัลกัษณะ
ของกระดาษแตล่ะชนิด 
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ภาพประกอบ 45 แสดงภาพตุ๊ดตู ่2 ขนาด คือปลายแหลมมน, ปลายแหลมเล็ก 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
 

ซึ่งในขัน้ตอนการตอกกระดาษส าหรบัตวัเดินมกุนัน้ ช่างนึกจะตอกตามแบบ
รา่งของลวดลายกระดาษ โดยตอกจากเสน้รอบนอกและตัง้ตวัตุ๊ดตู่ในลักษณะของมุม 90 องศา 
เพ่ือท่ีจะใหต้วัลวดลายไดมี้ลักษณะท่ีเด่น นูนกลมสวยงาม ช่างนึกจะตอกตวัไข่ปลาใหเ้สร็จทั้ง
ลวดลาย และตอกในส่วนของรายละเอียดของลวดลายคือ เสน้แรตา่งๆ ท่ีอยู่ในลวดลายนัน้ๆ จน
เสร็จ และลงน า้หนกัอย่างพอดี อย่าลงน า้หนกัขอ้มือมากเกินไป เพราะจะท าใหก้ระดาษองักฤษท่ี
จดัไวแ้ตกเสียหายได ้หลงัจากตอกเสร็จสามารถตรวจเช็ครายละเอียดการตอกไดโ้ดยกลบัหนา้ของ
กระดาษ และสงัเกตวา่สว่นไหนท่ียงัไมไ่ดต้อก ก็ตอ้งกลบัไปตอกใหม ่
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ภาพประกอบ 46 แสดงการตอกกระดาษลวดลายดว้ยตุ๊ดตูป่ลายแหลมมน 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
 
4.1 ขัน้ตอนการคล่ีกระดาษ คือขัน้ตอนหลงัจากกระตอกกระดาษส าหรบัการ

เดินมุกเสร็จแลว้ เน่ืองจากกระดาษทองอังกฤษท่ีไดต้อกไปนัน้ ท าใหก้ระดาษอัดกันจนแน่นไม่
สามารถท่ีแยกออกกันได ้ช่างนึกไดใ้ชว้ิธีการการคล่ีกระดาษโดยการน าตวัหมุดกระดาษท่ีอดัไว้
ออกแค่ครึ่งนึงของกระดาษ และน าลวดลายกระดาษมาตี เคาะกระดาษประมาณ 30 – 40 ครัง้ 
เพ่ือใหก้ระดาษท่ีติดกันไดค้ลายตวัออกจากกัน และสามารถลอกกระดาษไดง้่ายยิ่งขึน้  ท าแบบนี้
สลบักนัขา้งละฝ่ังของลวดลาย  

5.1 ขัน้ตอนการตอกกระดาษและขดุกระดาษ โดยวิธีการใชส้ิ่วและมีดขดุ คือ
การวิธีการตอกกระดาษเพ่ือเป็นการแยกลวดลายออกจากกระดาษ และสามารถเห็นลกัษณะของ
ลวดลายท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้ โดยใชส้ิ่วท่ีมีหลากหลายขนาดใหเ้ขา้กบัความโคง้ของลวดลาย  

5.2 ในขัน้ตอนการตอกกระดาษโดยการใชส้ิ่วนัน้ ช่างจะยึดกระดาษโดยใช้
หมุดกระดาษ อดัจนทั่วพืน้ท่ีว่างของลวดลาย เพ่ือสะดวกในการตอกกระดาษ และไม่ใหล้วดลาย
แยกตวัออกจากกนั  

6.1 ขัน้ตอนการขุดกระดาษ คือการเก็บรายละเอียดลวดลายโดยใชมี้ดขุด
กระดาษ หรือขุดหนก มาเก็บรายละเอียดโดยใชมี้ดแกะท่ีมีลกัษณะปลายแหลมคม มีดา้มจบัให้
เขา้กับรูปมือของช่างเพ่ือให้จับถนัดมากยิ่งขึน้  น ามาเก็บรายละเอียดในส่วนของยอดกระหนก
เพ่ือใหย้อดกระหนกมีความคมชดั และแสดงความล่ืนไหลของยอดกระหนกไดดี้ 

6.2 ในขัน้ตอนการขดุกระดาษนัน้ ช่างนึกไดร้องกระดาษแข็ง1แผ่นเพ่ือไม่ให้
ตัวกระดาษอังกฤษไม่เสีย และยึดกระดาษโดยใช้ตัวหมุดกระดาษ หมุดในพืน้ท่ีช่องว่างของ



  92 

ลวดลายกระดาษ และน ากระดาษท่ีเตรียมไวม้ารองบนดว้ยเขียงเทียน เพ่ือเป็นการปอ้งกนัหนา้มีด
ขดุ และสามารถขดุกระดาษทององักฤษไดล่ื้นและง่ายมากย่ิงขึน้ 

7.1 ขัน้ตอนการเก็บรายละเอียด หลงัจากช่างไดข้ดุกระดาษจนเสร็จสิน้ ช่าง
จะน าตวัหมุดกระดาษออก พรอ้มแกะชิน้ส่วนท่ีไม่ตอ้งการออกจากลวดลาย ตรวจเช็คใหถ้้วนถ่ี 
ก่อนท่ีน าลวดลายไปใชใ้นการประดบัตกแตง่ตอ่ไป 

 
ตาราง 5 การแสดงวสัดอุปุกรณใ์นขัน้ตอนการตอกกระดาษของชา่งสมนกึ  หนปูระพนัธ ์ 

 
ข้ันตอน วัสดุ – อุปกรณ ์ ภาพประกอบ การน าไปใช้งาน 

1. ขั้ น ต อ น ก า ร
เตรียมกระดาษ 

กระดานจดักระดาษ 

 

จั ด ร ะ เบี ย บ ข อ ง
กระดาษ ,แบ่งแยก
กระดาษทองอังกฤษ
และกระดาษขาวบาง
ออกจากกนั 

 กระดาษทององักฤษ   

2. ขั้ น ต อ น ก า ร
เตรียมลวดลาย 

ตวัอยา่งลวดลาย 

 

แบบรา่งของลวดลาย 
 
 
 

 ตวัหมดุกระดาษ 

 

ใช้ส  าห รับ การเย็ บ
กระดาษเพ่ือป้องกัน
เ ค ล่ื อ น ตั ว ข อ ง
กระดาษ 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วัสดุ – อุปกรณ ์ ภาพประกอบ การน าไปใช้งาน 
3. ขั้ น ต อ น ก า ร
ต อ ก ก ร ะ ด า ษ 
(เดนิมกุ) 

คอ้น-เขียง 
 

 

ใ ช้ ส  า ห รั บ ต อ ก
กระดาษ – และรอง
กระดาษ 

 ตุ๊ดตู ่

 

ใชส้  าหรบัการเดินมุก
หรือจดุไขป่ลา 
 
 

4. ขัน้ตอนการคล่ี
กระดาษ 

 

 

ท าหน้าท่ี เพ่ือคลาย
กระดาษออกจากกนั 
 
 

5. ขั้ น ต อ น ก า ร
ต อ ก ก ร ะ ด า ษ 
(สิ่ว) 

คอ้น-เขียง 
 

 

ใ ช้ ส  า ห รั บ ต อ ก
กระดาษ – และรอง
กระดาษ 
 

 สิ่วแตล่ะขนาด 

 

ใ ช้ ส  า ห รั บ ต อ ก
ลวดลายกระดาษให้
เข้ากับความโคง้ของ
ลวดลาย 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วัสดุ – อุปกรณ ์ ภาพประกอบ การน าไปใช้งาน 
6. ขัน้ตอนการขุด
กระดาษ 

เขียงเทียน 

 

ใ ช้ ส  า ห รั บ ร อ ง
กระดาษและป้องกัน
หน้ามีดขุด สามารถ
ใหก้ารขดุกระดาษล่ืน
ไหลมากขึน้ 

 มีดขดุ 

 

ใช้ส  าห รับ ขุดหนก
หรือขุดหระดาษใน
ส่ ว น ท่ี เ ป็ น ย อ ด
กระหนก 

ขั้นตอนการเก็บ
รายละเอียด 

 

 

ใช้ส  าห รับ การเก็ บ
รายละเอียด โดยมี
กระดานเทียนเป็นตวั
รอ ง ก ร ะ ด าษ เพ่ื อ
รักษษหน้ามีดและ 
ท าใหก้ารขุดกระดาษ
ง่ายยิ่งขึน้ 

 
กระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยเทคนิควิธีการตอกกระดาษทององักฤษ

ของช่างนึก ชมุชนสทิงพระ ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงรายละเอียดความประณีตละเอียดลออของลวดลาย
บนกระดาษทององักฤษ ท่ีนายช่างไดส้รา้งสรรคข์ึน้มา โดยการแสดงฝีมือในการสรา้งสรรคน์ัน้ช่าง
นึกไดมี้เทคนิคท่ีคลา้ยคลึงกับช่างท่านอ่ืนๆ ต่างจากขัน้ตอนบางขัน้ตอนและวสัดอุุปกรณ์ในการ
สรา้งสรรคเ์ท่านัน้ ซึ่งในการน าผลงานการตอกกระดาษของช่างนึกนัน้ นายช่างจะน าผลงานไป
ประดบัประดาตกแตง่บนโลงศพเป็นหลกั และยดึเป็นอาชีพหลกัของนายชา่ง ในการประดบัตกแตง่
ลวดลายบนโลงศพนัน้ ช่างนึกไดมี้การสรา้งสรรคห์ลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งกับ
กระดาษทององักฤษ , การตกแตง่ดว้ยสติก๊เกอร,์ การตกแตง่ดว้ยกระดาษสีโปสเตอร,์ การตกแต่ง
ดว้ยกระดาษหอ่ของขวญัเป็นตน้  
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ในการน าผลงานไปใช้งานในการประดับตกแต่งบนโลงศพของช่างนึกนั้น ได้มี
หลากหลายรูปแบบในการสรา้งสรรคอ์ย่างท่ีไดก้ลา่วไวข้า้งตน้ ซึ่งในการสรา้งสรรคใ์นแตล่ะผลงาน 
การติดลวดลายกระดาษไดมี้ความติดท่ีตา่งกนัในรูปแบบโลงอ่ืนๆ โดยรูปแบบผลงานท่ีสามารถพบ
เห็นไดบ้อ่ยนกั ของชา่งนกึ ไดมี้วิธีการประดบัตกแตง่โลงศพได ้ 3  รูปแบบดงันี ้ 

รูปแบบแรก คือการติดลวดลายกระดาษทองอังกฤษผสมผสมกับกระดาษสี
โปสเตอรสี์ ซึ่งไดมี้การติดลวดลายตามรูปแบบโครงสรา้งสถาปัตยกรรมของศาสนาพทุธ ซึ่งช่างนึก
ไดมี้การดดัแปลงเสริมแต่งกระดาษสีโปสเตอรผ์สมสานกับกระดาษทององักฤษ เพ่ือเพิ่มสีสนัให้
โลงศพใหดู้โดดเด่นมากยิ่งขึน้ ในรูปแบบนีน้ายช่างไดน้  ากระดาษสีโปสเตอรม์าใชใ้นการประดบั
ตกแตง่โลงศพนัน้ ช่างนึกไดห้ยิบความหมายของคนจีนท่ีว่า สีแดงคือ สีมงคล เพ่ือท่ีจะเป็นส่งคน
ตายไปท่ีสขุไม่ทกุข ์เลยน าความหมายของสีตา่งๆ มาสรา้งสรรคผ์ลงานในรูปแบบของนายช่างเอง 
ซึ่งในการติดลวดลายกระดาษทององักฤษรูปแบบแรกนัน้ นายช่างไดส้รา้งสรรคก์ารติดกระดาษ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ลายท่ีหนึ่ง  ลายหน้ากระดานหรือลายหนา้ดาน ไดใ้ชล้วดลายประจ ายาม
กา้มป ูและประจ ายามลูกฟัก ใชป้ระกอบเป็นขอบโลงขนาบดา้นบน กับดา้นล่างของโลงศพ และ
ตดิบรเิวณของเกรียบเสา ท่ีอยูใ่นระหวา่งของลายลกูหนาบหรือลายขนาบ 

ลายท่ีสอง  ลายลกูหนาบหรือลายขนาบ จะใชเ้ป็นกรอบของแม่ลาย คือ ลาย
ทอ้ง และลายกรวยเชิง 

ลายท่ีสาม  ลายกรวยเชิงหรือลายช่อ  เป็นลวดลายท่ีใชใ้นการเป็นกรอบของ
ลายทอ้ง โดยชา่งนกึจะหนัปลายยอดกรวยเชิงออกนอกโลงศพ  

ลายท่ีส่ี  ลายทอ้ง ในรูปแบบนีน้ายช่างไดใ้ชล้วดลายพุ่มขา้วบิณฑใ์นการติด
ในสว่นบรเิวณทอ้งโลง โดยน ามาตอ่กนัจนเตม็พืน้ทอ้งโลง 

ลายท่ีหา้  ลายเสา โดยช่างนกึจะน าลวดลายของกระดานคือ ลายประจ ายาม
กา้มปแูละลายประจ ายามลูกฟัก มาเสริมแต่งเป็นลายเสา โดยหนัทิศทางติดกระดาษเป็นแนวตัง้ 
โดยมีลายลกูหนาบขนาบขา้งทัง้สองฝ่ัง 

ลายท่ีหก  ลายเกรียบเสา นายช่างจะใชล้ายน่องสิงหห์รือลายแขง้สิงหม์า
ขนาบขา้งลายเสา และลายมมุ  

ลายท่ีเจ็ด  ลายมุม การน าลวดลายรกัรอ้ยมาติดตามบริเวณมุมของโลงศพ
ทัง้ส่ีมุม โดยช่างจะน าแกนกลางของลวดลายรกัรอ้ยเขา้หามุมของโลงศพ เพ่ือง่ายในการติด และ
ท าใหล้วดลายดมีูขนาดเทา่กนัทัง้ส่ีมมุ  
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ภาพประกอบ 47 การแสดงติดลวดลายกระดาษทององักฤษบนโลงศพรูปแบบท่ี 1 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
 

รูปแบบท่ีสอง คือ การติดลวดลายกระดาษทองอังกฤษสีเงินมุก คือการติด
ลวดลายโดยใช้กระดาษทองอังกฤษสีเงินเพียงสีเดียว โดยติดบนพืน้โลงสีขาวทั้งหมดของโลง 
รูปแบบนีท่ี้ชา่งนึกไดต้ิดสีเงินนัน้ นายช่างไดมี้รูปแบบในการสรา้งสรรคผ์ลงานชิน้นีคื้อ ความหมาย
สีเงินคือ ความสงบสขุของผูต้ายไม่มีความทกุขใ์หไ้ปอย่างสงบสขุ (นายช่างไดก้ล่าวไว)้ ช่างนึกได้
น าสีเงินและสีขาวเป็นตวัแทนความหมายความสงบสุขผ่านผลงานการประดบัตกแต่งบนโลงศพ 
การติดลวดลายกระดาษทองอังกฤษในรูปแบบสีเงินมุก นายช่างไดส้รา้งสรรคก์ารติดลวดลาย
กระดาษทององักฤษดงัตอ่ไปนี ้ 

ลายท่ีหนึ่ง  ลายหน้ากระดานหรือลายหนา้ดาน ไดใ้ชล้วดลายประจ ายาม
กา้มป ูและประจ ายามลูกฟัก ใชป้ระกอบเป็นขอบโลงขนาบดา้นบน กับดา้นล่างของโลงศพ และ
ตดิบรเิวณของเกรียบเสา ท่ีอยูใ่นระหวา่งของลายลกูหนาบหรือลายขนาบ 

ลายท่ีสอง  ลายลกูหนาบหรือลายขนาบ จะใชเ้ป็นกรอบของแม่ลาย คือ ลาย
ทอ้ง และลายกรวยเชิง 

ลายท่ีสาม  ลายกรวยเชิงหรือลายช่อ  เป็นลวดลายท่ีใชใ้นการเป็นกรอบของ
ลายทอ้ง โดยชา่งนกึจะหนัปลายยอดกรวยเชิงออกนอกโลงศพ  
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ลายท่ีส่ี  ลายท้อง ในรูปแบบนีน้ายช่างไดใ้ชล้วดลายดอกประจ ายามก้าน
แยง่ในการตดิในสว่นบรเิวณทอ้งโลง โดยน ามาตอ่กนัจนเตม็พืน้ทอ้งโลง 

ลายท่ีหา้  ลายเสา โดยช่างนกึจะน าลวดลายของกระดานคือ ลายประจ ายาม
กา้มปแูละลายประจ ายามลูกฟัก มาเสริมแต่งเป็นลายเสา โดยหนัทิศทางติดกระดาษเป็นแนวตัง้ 
โดยมีลายลกูหนาบขนาบขา้งทัง้สองฝ่ัง 

ลายท่ีหก  ลายมมุ การน าลวดลายพุม่ขา้วบณิฑม์าตดิตามบรเิวณมมุของโลง
ศพทัง้ส่ีมมุ โดยช่างจะน าแกนกลางของลวดลายขา้วบิณฑเ์ขา้หามมุของโลงศพ เพ่ือง่ายในการติด 
และท าใหล้วดลายดมีูขนาดเทา่กนัทัง้ส่ีมมุ  

เอกลักษณเ์ฉพาะตนของช่างสมนึก หนูประพันธ ์
ในการสรา้งสรรคผ์ลงานของช่างนึกนัน้ โดยในพืน้ท่ีสทิงพระ และบริเวณใกลเ้คียง

ตา่งเป็นท่ีรบัรูก้ันว่าผลงานสรา้งสรรคช์ิน้นีเ้ป็นของใคร ซึ่งในผลงานการตอกกระดาษของช่างนึก
นัน้ไดมี้การสรา้งเอกลกัษณไ์ด ้3 หลกัคือ การแสดงลวดลายของกระดาษทององักฤษ, การใชว้สัดุ
อปุกรณ ์และการใชก้ระดาษสีหรือการอดัสี 

เอกลกัษณแ์รกของชา่งนึกคือ การแสดงลวดลายของกระดาษทององักฤษ ท่ีไดแ้สดง
ถึงรายละเอียดของลวดลาย แม้กระทั่ งเส้นแร (แรเงา) ทุกๆ เส้นของลวดลายจุดเดินมุก หรือ
รอ่งรอยการตอกกระดาษดว้ยตุ๊ดตู่ลว้นเป็นขนาดเดียวกนัทัง้ลวดลาย ขนาดช่องไฟในลวดลายจะ
เห็นไดน้อ้ย แตจ่ะแสดงรอยมุกไดช้ดัเจน ซึ่งเป็นผลท าใหก้ระดาษทององักฤษกระทบแสงไดดี้ขึน้  
และลวดลายกระดาษทององักฤษช่ือวา่ ลวดลายแกว้ชิงดวง เป็นลวดลายท่ีช่างนึกไดอ้อกแบบเอง 
(ช่างนึกไดก้ล่าว) ซึ่งเป็นลวดลายท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับลวดลายประจ ายามขอสรอ้ย โดย
ลวดลายนีม้กัจะน าไปประกอบสว่นทอ้งโลงศพ  
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ภาพประกอบ 48 แสดงรายละเอียดของลวดลายกระดาษทององักฤษ ท่ีลงเสน้แร 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
 

เอกลกัษณท่ี์สองคือ การใชว้สัดอุปุกรณ ์ชา่งนึกนัน้ไดมี้การดดัแปลงตวัสิ่วขนาดหนา้
กวา้ง 9.5 ซม. สงู 5 ซม. เพ่ือเป็นการตอกตดัแบง่กระดาษ หรือแบง่ครึ่งของกระดาษทององักฤษให้
มีขนาดเท่านัน้ และเป็นประหยดัเวลาในการท างานของช่าง โดยช่างจะตอกจากตน้ลายไปจนถึง
ทา้ยของลวดลายและน าทัง้สองมาตอ่กนัจนเป็นลวดลายเดียวกนั  
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ภาพประกอบ 49 แสดงสิ่วหนา้กวา้ง 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
 

เอกลกัษณส์ดุทา้ยคือการใชก้ระดาษสีหรือการอดัสี เป็นการน ากระดาษสีโปสเตอรสี์
สะทอ้นแสง เช่น สีเหลืองนีออน, สีเขียวนีออน, สีชมพูนีออน มาอดัสีหรืออดัลวดลายใหเ้กิดการ
โดดเดน่ เลน่สีสนัเพ่ือใหล้วดลายดเูป็นจดุเดน่มากขึน้   

 

    
 

ภาพประกอบ 50 แสดงการใชก้ระดาษโปสเตอรสี์สะทอ้นแทนการอดัสี 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
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การศึกษาลวดลายการตอกระดาษของนายช่างวินิจ  จันทรเ์จริญ ต าบล สทงิหม้อ อ าเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา 

จากท่ีผูว้ิจยัไดล้งพืน้ท่ีสมัภาษณช์่างตอกกระดาษ คือ นายวินิจ  จนัทรเ์จรญิ หรือ ชา่งพุ่ย 
ในชุมชนสิงหนครนัน้ เป็นพืน้ท่ีท่ียึดติดความเป็นวิถีชีวิตเรียบง่าย ยงัคงด ารงความเป็นประเพณี
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเป็นพืน้ท่ีไดย้ึดติดงานศิลปะโบราณ คือ โลงศพท่ีประดับประดาดว้ย
กระดาษทององักฤษ และท าใหท้ราบวา่งานตอกกระดาษของนายชา่งนัน้ เป็นท่ีรูจ้กัในพืน้ ท่ีชมุชน
สิงหนคร และพืน้ท่ีใกลเ้คียง  

ในงานตอกกระดาษทององักฤษนัน้ชา่งพุย่ไดส้รา้งสรรคผ์า่นลวดลาย ซึ่งเป็นลายพืน้ฐาน
ของลายไทย ท่ีสามารถพบเห็นไดต้ามสถาปัตยกรรม ตามต าราเรียนต่างๆ จากลวดลายไทย
พืน้ฐานช่างพุ่ยไดน้  ามาดดัแปลงน ามาสรา้งสรรค ์และน าไปใชง้านประดบัตกแต่งโลงศพ โดยงาน
ลวดลายตอกกระดาษของช่างพุ่ยนัน้เป็นลวดลายท่ีไม่ไดส่ื้อความหมายแฝงไว ้แตเ่ป็นลวดลายท่ี
แสดงถึงความสวยงาม ท่ีใหเ้กียรติแก่ผูต้าย ช่างพุ่ยจะดอูงคป์ระกอบโดยรวม ในเรื่องของสี, การ
จดัวางชอ่งวา่งของกระดาษ, ต าแหนง่พืน้ท่ีของลวดลาย, รายละเอียดตา่งๆ เป็นตน้  

ลวดลายตอกกระดาษของชา่งพุย่นัน้มีดงันี ้ 
1.ลายประจ ายามกา้มป ู
2.ลายลกูฟัก 
3.ลายขนาบ 
4.ลายกาบ 
5.ลายรกัรอ้ย 
6.ลายดือป ู
7.ลายดอกรว่ง 
8.ลายกระจงั 
9.ลายเฟ่ืองอบุะ 
10.ลายกา้นแยง่ 
11.ลายปีกคา้งคาว 
12.ลายกระจงัตาออ้ย 
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ตาราง 6 แสดงลวดลายกระดาษทององักฤษ ของชา่งวินิจ  จนัทรเ์จรญิ ชมุชนสิงหนคร 
 
ล าดับ ชื่อลวดลาย รูปลวดลาย ขนาด (ซม.) การน าไปใช้ 
1 ลายประจ ายาม

กา้มป ู

 

26.6 × 10.2 ใชป้ระกอบหนา้
กระดานขา้งบนและ
ขา้งลา่งของโลง 

2 ลายลกูฟัก  

 

26 × 10 ใชป้ระกอบหนา้
กระดานขา้งบนและ
ขา้งลา่งของโลง 

3 ลายลกูฟัก 

 

19 × 10.4 ใชป้ระกอบหนา้
กระดานขา้งบนและ
ขา้งลา่งของโลง  

4 ลายขนาบ 

 

26.8 × 10.5 ใชส้  าหรบัขนาบหรอื
เป็นกรอบลวดลาย
ของลายทอ้งและลาย
หนา้กระดาน 

 ลายขนาบ 
 

 

26.8 × 10.5 ใชส้  าหรบัขนาบหรอื
เป็นกรอบลวดลาย
ของลายทอ้งและลาย
หนา้กระดาน 

5 ลายกาบ 

 

26.8 × 10.5 ใชต้ดิบรเิวณ
เหล่ียมมมุของโลง
ทัง้ส่ีมมุ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 
ล าดับ ชื่อลวดลาย รูปลวดลาย ขนาด (ซม.) การน าไปใช้ 
6 ลายรกัรอ้ย 

 
 ใชข้นาบขอบลาย

อกไก่ ตามมมุโลงศพ 
7 ลายดือป ู

 

10.5 × 20 ใชส้  าหรบัแบง่เป็นลาย
เสา 

8 ลายดือป ู

 

8.8 × 15 ใชส้  าหรบัแบง่เป็นลาย
เสา 

9 ลายดอกรว่ง 

 

7.8 × 10.6 ใชป้ระกอบลายทอ้ง
ของโลงศพ โดยตดิเวน้
ช่องไฟหา่งๆกนั ให้
เต็มทั่วทอ้งโลง 

 ลายดอกรว่ง  

 

6 × 11.5 ใชป้ระกอบลายทอ้ง
ของโลงศพ โดยตดิเวน้
ช่องไฟหา่งๆกนั ให้
เต็มทั่วทอ้งโลง 

 ลายดอกรว่ง 

 

6 × 12 ใชป้ระกอบลายทอ้ง
ของโลงศพ โดยตดิเวน้
ช่องไฟหา่งๆกนั ให้
เต็มทั่วทอ้งโลง 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ล าดับ ชื่อลวดลาย รูปลวดลาย 
ขนาด 
(ซม.) 

การน าไปใช้ 

10 ลายกระจงั
ปฏิญาณ 

 

6 × 13 ใชป้ระกอบติดยอด
เหม หรอืหลงัคาของ
โลงศพ (แทนลาย
กระจงัปฏิญาณ 
ปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบั
ยอดเหม) 

 ลายกระจงั
ปฏิญาณ 

 

9.7 × 16  

11 ลายเฟ่ืองอบุะ 

 

24 × 11.5 ใชห้อ้ยท่ีชายคา
ยอดเหมของโลง 
หรือใชห้อ้ยระยา 

12 ลายกา้นแยง่    
13 ลายปีก

คา้งคาว 

 

11.2 × 17.6  

14 ลายกระจงัตา
ออ้ย 

 

26.8 × 3.4 ใชต้ดิเครือ่งยอดของ
โลงศพ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 
ล าดับ ชื่อลวดลาย รูปลวดลาย ขนาด (ซม.) การน าไปใช้ 
15 ลายอกไก ่

(ประจ ายาม
ลกูโซ)่ 

 

26.8 × 11.4 เป็นลายหนา้
กระดาน น าไป
พบัครึง่ และ
น าไปติดตรง
เหล่ียมแนวบน
กลางฐานของโลง 
หรือน าไปติด
ตรงหนา้กระดาน
ยอดเหม 

16 ลายนอ่งสงิห ์

 

26 × 5.6  

17 ลายกรวยเชิง 

 

27 × 11.4 ใชป้ระกอบ
ลอ้มรอบลายทอ้ง
โลง ทัง้ 4 ดา้น  
 

18 ลายกรวยเชิง 

 

27 × 11.4 ใชป้ระกอบ
ลอ้มรอบลายทอ้ง
โลง ทัง้ 4 ดา้น 

19 ลายทอ้ง 

 

26.6 × 11.4 ใชป้ระกอบลายทอ้ง 
โดยติดหนัหนา้เขา้
หากนั ซึง่ติดกนัแลว้
จะไดล้วดลาย
ดอกกา้นแยง่ 
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จากตารางการแสดงลวดลายกระดาษทององักฤษ ของนายช่างวินิจ  จนัทรเ์จริญ ชมุชน
สิงหนคร จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัพบว่าลวดลายกระดาษของช่างพุ่ยนัน้ เป็นลวดลายท่ีสามารถพบ
เห็นไดท้ั่วไปตามโครงสรา้งสถาปัตยกรรม แต่ไดมี้การดดัแปลงน าลวดลายมาใชป้ระกอบบนโลง
ศพ ซึ่งได้มีการประยุกต์แตกต่างจากช่างอ่ืน โดยน าลายดอกร่วง มาใช้ประกอบบนท้องโลง 
เน่ืองจากชา่งอยากใหเ้ห็นพืน้ทอ้งโลง และใหเ้ห็นจงัหวะการวาง แตจ่งัหวะการบาศกข์องลวดลาย
ใหเ้ห็นชดัเจนมากยิ่งขึน้ ซึ่งไดแ้ตกต่างจากช่างอ่ืนๆ ลว้นใชล้ายประจ ายามกา้นแย่งเป็นลายทอ้ง 
กนัเป็นสว่นใหญ่ 

การสร้างสรรคผ์ลงานตอกกระดาษของช่างวินิจ  จันทรเ์จริญ 
การสรา้งสรรคง์านตอกกระดาษของช่างวินิจ  จันทรเ์จริญนั้น ไดมี้การสรา้งสรรค์

ผลงานการตอกกระดาษ น าไปใชง้านตามประเพณีต่างๆ เช่น งานประดบัตกแต่งบนเรือพระใน
ประเพณีงานบุญลากพระ (เรือทางบก), งานบุญสรงน า้พระ และผลงานตอกกระดาษท่ีสามารถ
พบเห็นไดบ้อ่ยคือ งานประดบัประดาบนโลงศพ 

งานตอกกระดาษทองอังกฤษของช่างพุ่ยนัน้ สามารถพบเห็นไดใ้นชุมชนสิงหนคร 
หรือบริเวณใกลเ้คียงในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา และต่างจงัหวดั ซึ่งในผลงานตอกกระดาษของช่างพุ่ย
เป็นท่ีรูจ้ักในพืน้ท่ีสงขลาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากช่างพุ่ยไดเ้ป็นผู้คิดคน้และเริ่มตน้การประดับ
ตกแตง่กระดาษทององักฤษบนโลงแอรเ์ป็นคนแรก (นายช่างกล่าว) โดยในการสรา้งสรรคผ์ลงาน
การตอกกระดาษของช่างล้วนเป็นลวดลายตามแบบพื้นฐานท่ีได้หยิบยกลวดลายจาก
สถาปัตยกรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งกับผลงาน โดยการสรา้งสรรคล์วดลายกระดาษทองอังกฤษของ
ชา่งพุย่ไดมี้การถ่ายทอดวิธีการสรา้งสรรค ์และการแบง่ลวดลายดงัตอ่ไปนี ้

1. ลวดลายไทยแบบขัน้พืน้ฐาน เป็นลวดลายไทยท่ีสามารถพบเห็นไดต้ามต ารา
ตา่งๆ หรือสามารถสงัเกตไดจ้ากสถานท่ีตา่งๆ เชน่วดัวาอาราม, โบสถ ์หรือตามสถาปัตยกรรมท่ีได้
ตกแตง่เป็นลวดลายไทยพืน้ฐาน ซึ่งในการสรา้งสรรคง์านตอกกระดาษของช่างพุ่ยนัน้ ไดห้ยิบยก
ลวดลายไทยพืน้ฐานมาเป็นแม่ลายของโลงศพไดแ้ก่ ลายหน้าดาน (ลายหน้ากระดาน), ลาย
ประจ ายามกา้มป,ู ลายลกูขนาบ (ลายขนาบ), ลายกรวยเชิง, ลายรกัรอ้ย, ลายกาบ เป็นตน้ 

2.  ลวดลายไทยแบบประยกุต ์เป็นลวดลายท่ีช่างพุย่ไดน้  าลวดลายขัน้พืน้ฐานมา
ประยุกต ์และน ามาประดบัตกแต่งให้เขา้กับลวดลายของช่าง โดยสรา้งสรรคใ์หเ้กิดเอกลักษณ์
เฉพาะตนของช่างเอง เช่น ลายดอกร่วง โดยช่างพุ่ยไดน้  าลวดลายดอกร่วงมาเป็นลายทอ้งโลง 
เพ่ือท่ีจะใหเ้ห็นพืน้หลังของทอ้งโลงมากยิ่งขึน้ และลักษณะการบาศกล์วดลายดอกร่วง ท่ีมีการ
บาศกล์กึเพ่ือใหเ้ห็นลกัษณะลวดลายไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
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ภาพประกอบ 51 แสดงลวดลายกา้นตอ่ดอกแตล่ะรูปแบบ 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
 

กระบวนการสร้างสรรคก์ารตอกกระดาษทองอังกฤษของช่างวินิจ จันทรเ์จริญ 
ในการสรา้งสรรคผ์ลงานการตอกกระดาษทององักฤษนัน้ ช่างพุ่ยไดศ้ึกษาลวดลาย 

และมีวิธีการเตรียมขัน้ตอนในการตอกกระดาษ ซึ่งจะมีจะทัง้หมด 5 ขัน้ตอนดงันี ้ 
1. ขัน้ตอนการเตรียมกระดาษ 
2. ขัน้ตอนการเตรียมลาย 
3. ขัน้ตอนการตอกกระดาษ 
4. ขัน้ตอนการเก็บรายละเอียด 
5. ขัน้ตอนการแกะกระดาษ 

1.1 ขัน้ตอนการเตรียมกระดาษ คือการน ากระดาษทององักฤษใส่กระดานจดั
กระดาษ โดยกระดานจดักระดาษของช่างพุ่ยนัน้มีลกัษณะมีตะป ูลอ้มรอบกระดาษเพ่ือเป็นการจดั
กระดาษทองอังกฤษให้เท่ากัน ซึ่งช่างได้ใช้กระดาษทองอังกฤษเป็นจ านวน 80 แผ่น โดยจะมี
กระดาษเอส่ีรองบนกระดาษทองอังกฤษ 1 แผ่นและหลงักระดาษทององักฤษ 1 แผ่น หรือจะใช้
เป็นแบบร่างลวดลายท่ีช่างพุ่ยไดถ้่ายเอกสาร (เป็นการประหยัดเวลาในการท างาน) การท่ีน า
กระดาษเอส่ีมารองไว้เพ่ือป้องกันกระดาษทองอังกฤษทะลุ (เน่ืองจากกระดาษทองอังกฤษมี
ลกัษณะท่ีบางมาก) ซึ่งไมจ่  าเป็นตอ้งใชก้ระดาษขาวบางสลบักบักระดาษทองสลบัไป-มา  

2.1 ขัน้ตอนการเตรียมลาย คือการเตรียมกระดาษ หรือการเตรียมแบบร่าง
ของลวดลายกระดาษทองอังกฤษท่ีช่างได ้เขียนลวดลายและถ่ายเอกสารเก็บไว้ เพ่ือเป็นการ
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ประหยัดเวลาในการท างานมากขึน้ โดยการน าแบบร่างของลวดลายมาวางบนกระดาษทอง
องักฤษท่ีเตรียมไวใ้นกระดานจดักระดาน พรอ้มดว้ยเย็บกระดาษโดยใชแ้ม๊กซ ์ซึ่งจะเย็บใหท้ั่วทุก
มุม และเย็บในช่องว่างของลวดลาย เพ่ือเป็นการป้องกันกระดาษคลาดเคล่ือน ก่อนท่ีเริ่มใน
ขัน้ตอนตอกกระดาษ 

3.1 ขั้นตอนการตอกกระดาษ  คือ การตอกกระดาษหลังจากท่ีได้เตรียม
กระดาษทององักฤษพรอ้มแบบรา่งเสร็จเรียบรอ้ย ในขัน้ตอนนีไ้ดใ้ชอุ้ปกรณ์ไดแ้ก่ สิ่ว ตวัเดินมุก 
คอ้น และเขียง ซึ่งในวิธีการตอกกระดาษของช่างนัน้ไดแ้บ่งเป็น 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนแรกใชมุ้ก
เดินเสน้เป็นจุดไข่ปลาเพ่ือแสดงลกัษณะของลวดลาย และขัน้ตอนการใชส้ิ่วตอกกระดาษ (แต่ละ
ขนาดใหเ้ขา้กับความโคง้ของลวดลาย) เพ่ือเป็นการแบ่งลวดลาย และใหเ้ห็นลกัษณะลวดลายท่ี
ชดัเจนยิ่งขึน้ 

4.1 ขัน้ตอนเก็บรายละเอียด คือ การน าผลงานท่ีเดินมุกและตอกตวัสิ่ว จน
หมดลวดลาย ช่างจะเก็บรายละเอียด โดยการตดัลวดลาย ช่องว่างของลวดลายท่ีไม่ตอ้งการออก 
และแยกกระดาษทององักฤษออกจากกนั จนไดล้วดลายท่ีเสรจ็อนัสมบรูณ ์

5.1 ขั้นตอนการแกะกระดาษ คือ การน ากระดาษทองอังกฤษท่ีได้ผ่าน
กระดาษ และเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ช่างจะน ากระดาษออกมาคลายกระดาษให้
แยกตวัออกจากกนั และแกะกระดาษออกมาทีละแผ่น เพ่ือเป็นการน ากระดาษทององักฤษมาเก็บ
ไวใ้ชง้านตอ่ไป 
 
ตาราง 7 การแสดงขัน้ตอนการตอกกระดาษของชา่งวินิจ จนัทรเ์จรญิ 
 

ข้ันตอน วัสดุ – อุปกรณ ์ ภาพประกอบ การน าไปใช้งาน 

การเตรียม
กระดาษ 

กระดานจดั
กระดาษ 

 

จดักระดานใหเ้ท่ากนั
ทกุแผน่ 80 แผน่ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วัสดุ – อุปกรณ ์ ภาพประกอบ การน าไปใช้งาน 

การเตรียม
ลวดลาย 

แบบรา่งลวดลาย 

 

เตรียมลวดลาย โดย
ใชแ้บบรา่งวางบน
กระดาษทององักฤษ
ท่ีเตรียมไว ้

 ท่ีเย็บกระดาษ 

 

เย็บกระดาษปอ้งกนั
กระดาษไมใ่หเ้คล่ือน 
 
 

  

 

เย็บกระดาษใหท้ั่วมมุ
กระดาษ และชอ่งว่าง
ของลวดลาย 

การตอกกระดาษ สิ่ว (แตล่ะขนาด) 

 

ใชใ้นการตอกตาม
ลวดลายตา่งๆ โดยใช้
สิ่วแตล่ะขนาด ซึ่งจะ
มีความโคง้ของ
ลวดลายไมเ่ทา่กนั 

 ตวัเดินมกุ  

 

ใชส้  าหรบัการเดินเสน้
ของลวดลายกระดาษ 
 
 

 เขียง – คอ้น 

 

- ใชร้องกระดาษ 
- ใชต้อกกระดาษ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ข้ันตอน วัสดุ – อุปกรณ ์ ภาพประกอบ การน าไปใช้งาน 

 
 

ขีผ้ึง้ 

 

ใชส้  าหรบัการบ ารุง
หนา้มีดไมใ่หช้  ารุด 
โดยการขดุลวดลายจะ
ท าใหห้นา้มีดล่ืน แกะ
กระดาษไดง้่ายขึน้ 

  

 

น าตวัเดนิมกุ มา
เดนิเสน้เพ่ือแสดง
รายละเอียดของ
ลวดลาย 

  
 

 

น าสิ่ว มาตอกเก็บ
รายละเอียดตามความ
โคง้ของลวดลาย 

การเก็บ
รายละเอียด 

สิ่ว – คอ้น 

 

เป็นการเก็บ
รายละเอียด ตอกสว่น
ท่ีไมต่อ้งการออกไป 
จนไดล้วดลายท่ี
สมบรูณ ์

การแกะกระดาษ กระดาษทอง
องักฤษ 

 

คล่ีกระดาษใหค้ลาย
ตวัออกจากกนัทีละ
แผน่ 

  

 

การแกะลวดลายเป็น
อนัเสรจ็สมบรูณ ์
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กระบวนการสรา้งสรรคก์ารตอกกระดาษของนายชา่งวินิจ จนัทรเ์จริญหรือชา่งพุย่ ได้

มีขนาด และลวดลายตามแบบผลงานท่ีนายช่างไดส้รา้งสรรค ์ซึ่งผลงานท่ีสามารถพบเห็นไดบ้อ่ย
คือ งานประดบัตกแตง่โลงศพ นายชา่งมีวิธีการประดบัตกแตง่โลงศพได ้2 รูปแบบ คือ รูปแบบการ
ตดิลวดลายแบบขัน้พืน้ฐาน และการตดิลวดลายแบบย่ืนมกุ  

รูปแบบแรก คือรูปแบบการติดลวดลายกระดาษทองอังกฤษขั้นพืน้ฐาน ได้มี
วิธีการติดตามรูปแบบจากโครงสรา้งสถาปัตยกรรม ซึ่งนายช่างได้มีการดัดแปลงตามความ
ตอ้งการ และหลกัวิธีการของนายช่างเพ่ือใหเ้ขา้กับรูปแบบการสรา้งสรรคข์องโลงศพ ในการติด
ลวดลายกระดาษทององักฤษขัน้พืน้ฐานนัน้ นายชา่งไดน้  าไปสรา้งสรรคข์องลวดลายดงันี ้

ลายท่ีหนึ่ง คือ ลายหนา้ดาน / ลายหนา้กระดาน ไดใ้ชล้วดลายประจ ายาม
กา้มป ูและประจ ายามลกูฟัก ใชป้ระกอบเป็นขอบโลงขนาบดา้นบน และดา้นลา่งของโลงศพ 

ลายท่ีสอง คือ ลายลกูหนาบ / ลายขนาบ ใชป้ระกอบขนาบหรือเป็นกรอบวง
ในของแมล่าย 

ลายท่ีสาม คือ ลายกรวยเชิงหรือลายช่อ โดยหนัปลายช่อเขา้ในทอ้งโลงทัง้ส่ี
มมุ และใชป้ระกอบเป็นกรอบแบง่ลวดลายของลายทอ้ง และลายลกูขนาบ 

ลายท่ีส่ี คือ ลายทอ้ง ซึ่งนายชา่งไดใ้ชล้ายดอกรว่ง ซึ่งเป็นเอกลกัษณข์องชา่ง
ท่ีใชล้วดลายนี ้ใชป้ระกอบในสว่นทอ้งของโลงศพ 

ลายท่ีหา้ คือ ลายเสา คือลายกา้นตอ่ดอก จะมีลกัษณะลวดลายประจ ายาม
ก้ามปูครึ่งซีก โดยสรา้งสรรคน์  าลวดลายมาต่อกันแนวดิ่ง ให้เป็นลายเสาเพ่ือเป็นการแบ่งขั้น
ลวดลาย 

ลายท่ีหก คือ ลายเกรียบเสา โดยใชล้ายน่องสิงหห์รือลายแขง้สิงห ์มาขนาบ
ขา้งลายเสา และลายมมุ ใชแ้บง่กัน้ลวดลาย 

ลายท่ีเจ็ด คือ ลายมมุ ใชป้ระกอบเป็นมมุเสาของโลงศพทัง้ส่ีมมุ  
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ภาพประกอบ 52 แสดงการติดลวดลายกระดาษทององักฤษบนโลงศพรูปแบบท่ี 1 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
 

สรุปไดว้่ารูปแบบการถ่ายทอดการตอกกระดาษ และการน าไปใชข้องช่างพุ่ย ผูว้ิจยั
พบว่า การสรา้งผลงานของช่างพุ่ยนั้นไดมี้ความแตกต่าง ผิดเพีย้นจากการถ่ายทอดการตอก
กระดาษแบบโบราณ โดยลกัษณะการสรา้งสรรคผ์ลงานของช่างพุ่ยนัน้ ไดใ้ชว้สัดอุปุกรณส์มยัใหม่
อย่างเช่น การใชแ้ม๊กซเ์ย็บกระดาษ แทนการใชต้วัหมดุท่ีท าจากกระดาษขาวบางซึ่งเป็นกระดาษ
เหลือใชจ้ากกระดาษรองของกระดาษทองอังกฤษ ซึ่งเป็นความตอ้งการของนายช่างท่ีตอ้งการ
ประหยดัเวลาในการท างาน สิ่งท่ีผูว้ิจยัไดเ้ห็นความแตกต่างของช่างพุ่ยนัน้คือ ช่างพุ่ยไม่มีความ
ถนัดในการเขียนลวดลายไทย แต่สามารถรู ้และเข้าใจถึงลวดลายแต่ละลวดลาย ตัวช่างเลย
แกปั้ญหาโดยการน าลวดลายถ่ายเอกสารเป็นชุด เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาในการร่างลวดลาย
ก่อนท่ีจะน าไปสูก่ารตอกกระดาษ 

อย่างไรก็ตามในการน าผลงานไปประดับตกแต่งบนโลงศพ ผู้วิจัยพบว่าการติด
ลวดลายในรูปแบบของช่างพุ่ย เป็นการติดลวดลายท่ีสามารถดลูวดลายไดง้่าย สามารถแบง่แยก
ลวดลายแตล่ะลวดลายได ้เป็นการตดิลวดลายท่ีดไูม่แน่นและอดึอดัจนเกินไป เน่ืองจากช่างไดเ้วน้
ช่องไฟในการติดประมาณ 2-3 นิว้ และเห็นถึงพืน้หลงัของโลงศพมากยิ่ง และนีถื้อเป็นเอกลกัษณ์
ของชา่งพุย่ท่ีชาวบา้นในชมุชนตา่งรบัรูถ้ึงผลงานของชา่งพุย่โดยมองผา่นผลงานเช่นกนั 

ดังนั้นในการสรา้งสรรคผ์ลงานของช่างพุ่ย ผู้วิจัยพบว่าไดมี้การผิดเพีย้นไปบ้าง
เน่ืองจากชมุชนในสิงหนครเป็นชมุชนท่ียึดความเป็นวิถีชีวิต วฒันธรรมและประเพณีอนัเก่าแก่ แต่
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ผลงานศิลปะไดมี้การแทรกแซงความเป็นสมยัใหม่เขา้ไป เลยท าใหก้ารตอกกระดาษแบบโบราณ
ไดผ้ิดเพีย้นหายไป 

เอกลักษณเ์ฉพาะตนของช่างวินิจ จันทรเ์จริญ 
การสรา้งสรรคผ์ลงานของช่างวินิจ จันทรเ์จริญนั้น ช่างจะมีการแสดงเอกลักษณ์

เฉพาะตนเพ่ือท่ีจะใหผู้ท่ี้สนใจในงานศิลปะการตอกระดาษหรือชาวบา้นในชมุชนแต่ละชุมชน ได้
สมัผสั และไดร้บัรูถ้ึงผลงานของช่าง ผ่านผลงานท่ีเป็นเอกลกัษณท่ี์ช่างพุ่ยไดถ้่ายทอดออกมานัน้ 
ซึ่งชา่งจะแสดงเอกลกัษณผ์า่นผลงานดงันี ้

1. การบาศกล์วดลาย ช่างพุ่ยไดมี้การสรา้งสรรคท่ี์มีลกัษณะการแสดงลวดลาย
ของกระดาษทององักฤษท่ีชดัเจน ซึ่งนายช่างไดใ้ชว้ิธีการบาศกล์วดลายใหมี้ความลกึ เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงสีพืน้หลงักบัตวัลวดลายกระดาษไดช้ดัเจนมากย่ิงขึน้  

 
ภาพประกอบ 53 การแสดงความบาศกข์องลวดลาย 

 
ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 

2. การแสดงมุก (จุดไข่ปลา) ในผลงานการตอกกระดาษของช่างพุ่ย ไดมี้การ
แสดงรายละเอียดของไข่ปลาหรือตวัเดินมุก ท่ีมีลกัษณะกลม และใหญ่ ตวัเดินมุกค่อนขา้งหนัก 
เพ่ือแสดงใหต้วัมกุกระทบแสงกบักระดาษไดเ้ดน่ชดัเจนมากย่ิงขึน้  
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ภาพประกอบ 54 แสดงรอ่งรอยของการเดนิเสน้หรือรอ่งรอยของมกุท่ีมีลกัษณะเดน่กลม 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
 

3. การติดลวดลายในกระบวนการสรา้งสรรคข์องนายช่างนัน้ ไดมี้การสรา้งสรรค์
การติดลวดลายกระดาษใหด้ไูม่ตนั ซึ่งสามารถดไูดจ้ากการเวน้ระยะห่างการติดลวดลายท่ีไม่แน่น
จนเกินไป และสามารถมองเห็นพืน้หลงัของพืน้โลงศพ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของลวดลาย
กระดาษมากยิ่งขึน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 55 แสดงการจดัวางของลวดลายท่ีเวน้ช่องไฟ สามารถเห็นพืน้หลงัของโลงได ้
 
ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
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4. การเย็บกระดาษ ช่างพุ่ยเป็นช่างท่ีริเริ่ม และไดส้รา้งเทคนิคเอกลกัษณเ์ฉพาะ
ตน ไดมี้ทดลองผิดทดลองถกูในการท างาน ซึ่งสิ่งท่ีช่างไดค้ดิเทคนิคใหม่ๆ ในการสรา้งสรรคง์านขึน้ 
การใชแ้ม็กซเ์ย็บกระดาษแทนการใชห้มดุกระดาษเพ่ือเป็นการยึดกระดาษไม่ใหก้ระดาษเคล่ือนตวั
ออกจากกนั 

 

   
 

ภาพประกอบ 56 แสดงการยึดกระดาษโดยการใชล้กูแม็กซ ์
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 
 

5. การวางภาพรา่งลวดลาย ก่อนท่ีจะเขา้สู่การตอกกระดาษนัน้ การใชแ้บบรา่ง
แบบลวดลายถ่ายเอกสารมาวางไว้บนกระดาษทองอังกฤษเป็นจ านวน 80 แผ่น แทนการใช้
กระดาษขาวบางรองกระดาษทององักฤษสลบัไป-มา ซึ่งช่างไดมี้การทดลองในการตอก พรอ้มลง
น า้หนกัของมือชา่ง ผลการทดลองท าใหต้วัลวดลายไมแ่ตก และสามารถเห็นมกุชดัเจน  

 

 
 

ภาพประกอบ 57 แสดงการรา่งภาพ โดยการใชล้วดลายท่ีถ่ายเอกสาร 
 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, (2562) 



  115 

 
กระบวนขัน้ตอนวิธีการของช่างพุ่ย สิ่งท่ีเป็นเอกลักษณ์ของช่างคือ “เวลา”  ในการ

ท างานของช่างพุ่ยเป็นช่างท่ีริเริ่ม และไดส้รา้งเทคนิคเอกลกัษณเ์ฉพาะตน ไดมี้ทดลองผิดทดลอง
ถกูในการท างาน ซึ่งสิ่งท่ีช่างไดค้ิดเทคนิคใหม่ๆ ในการสรา้งสรรคง์านขึน้ ซึ่งการสรา้งสรรค์ผลงาน
ของชา่งพุ่ยนัน้ ลว้นเป็นเทคนิควิธีการใหม่ๆ ท่ีใหเ้ขา้กบัปัจจบุนั ไดน้  าวสัดอุปุกรณส์มยัใหม่เขา้มา 
เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาในการท างานมากย่ิงขึน้ 

 
ตาราง 8 แสดงเอกลกัษณก์ารสรา้งสรรคผ์ลงานลวดลายการตอกกระดาษ 

 
ล าดับ เอกลักษณ ์ ภาพประกอบ 

1 การบาศกล์วดลาย 

 
2 การแสดงมกุบนกระดาษ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

ล าดับ เอกลักษณ ์ ภาพประกอบ 
3 การติดลวดลาย 

 
4 การเย็บกระดาษ 

 
5 การวาดภาพรา่ง 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ  จังหวัดสงขลา มี

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั ขอบเขตการศกึษา และวิธีการด าเนินวิจยัดงันี ้
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาการถ่ายทอดภมูิปัญญาการตอกกระดาษของชา่งในจงัหวดัสงขลา 
2. เพ่ือศกึษาลวดลายท่ีใชใ้นงานตอกกระดาษของชา่งในจงัหวดัสงขลา 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยั ไดเ้จาะจงด าเนินการศกึษาเฉพาะภูมิปัญญาศลิปะการตอกกระดาษ

ในภาคใตคื้อ จงัหวดัสงขลา ซึ่งไดแ้บง่เป็น 3 ขอบเขตดงันี ้
1. ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรท่ีผูว้ิจยัศึกษา ไดใ้ชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 3 คน โดยเป็นการศกึษาแบบ
เจาะจง ซึ่งไดเ้รียนรูจ้ากแหล่งชุมชม 3 แหล่ง ไดแ้ก่ แหล่งชุมชนท่าข้าม ,แหล่งชุมชนสทิงพระ, 
แหลง่ชมุชนสิงหนคร มีนายชา่งดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ชา่งอรุณ  แกว้สตัยา (ชา่งแทงหยวกและชา่งตอกกระดาษ) 
1.2 ชา่งสมนกึ หนปูระพนัธ ์(ชา่งตอกกระดาษ) 
1.3 ช่างวินิจ  จันทรเ์จริญ (ศิลปินดีเด่นจงัหวดัสงขลา สาขาช่างฝีมือ พ.ศ. 

2545) 
2. ขอบเขตดา้นพืน้ท่ี พืน้ท่ีท่ีใชใ้นการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดล้งพืน้ท่ีภายในจงัหวดั

สงขลา 3 แหล่ง ไดแ้ก่,แหล่งชุมชนท่าขา้ม,แหล่งชุมชนสทิงพระ และแหล่งชุมชนสิงหนคร ซึ่งเป็น
แหลง่ท่ีมีการถ่ายทอดภมูิปัญญาการตอกกระดาษจงัหวดัสงขลา 

3. ขอบเขตดา้นเนือ้หา 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดท้  าการศกึษาประเด็นดงัตอ่ไปนี ้  

3.1 ความรูท้ั่วไปของการตอกกระดาษ 
3.2 เทคนิคกระบวนการของการตอกกระดาษ 
3.3 ลวดลายของการตอกกระดาษ แบบโบราณ – แบบรว่มสมยั 
3.4 กระบวนการถ่ายทอดความรู ้ 



  118 

3.5 ความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตนของชา่ง 
3.6 คณุคา่ทางสงัคม / วฒันธรรม / เศรษฐกิจ 
3.7 การสง่เสรมิ การอนรุกัษ ์และสืบทอด 

วิธีการด าเนินวิจัย 
ขัน้ตอนท่ี 1  การศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ 

ภายในพื ้นท่ีจังหวัดสงขลา โดยศึกษาจากเอกสารซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาข้อมูลเชิง
ประวตัิศาสตร ์โดยจะมีการสมัภาษณ ์และสอบถามดว้ยตนเอง และการศกึษาจากเอกสารวิจยัซึ่ง
ประกอบไปดว้ยเนือ้หาการตอกกระดาษภาคใต ้เทคนิคกระบวนการ และการถ่ายทอดแหลง่ขอ้มลู  

ขัน้ตอนท่ี 2  การศกึษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกกระดาษของเหล่าครู
ชา่งของจงัหวดัสงขลา โดยใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลกึและการสงัเกตแบบมีสว่นรว่ม 

- การสมัภาษณเ์ชิงลึก เป็นการสมัภาษณ ์3 แหล่งชมุชน เพ่ือศกึษาการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการตอกกระดาษ โดยมีวตัถปุระสงคคื์อ คน้หาแนวคิด และขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลประกอบ
ของช่างตอกกระดาษ สัมภาษณ์โดยใชแ้นวค าถามท่ีเก่ียวกับสถานภาพของผู้ใหส้ัมภาษณ์ ซึ่ง
เนือ้หาในการสมัภาษณจ์ะอยูใ่นเนือ้หาครอบคลมุเก่ียวกบัภมูิปัญญาการตอกกระดาษ 

- การสงัเกตแบบมีส่วนรว่ม ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิสรา้งสรรคผ์ลงาน
การตอกกระดาษ เพ่ือศกึษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ จงัหวดัสงขลากับ
ชา่งโดยตรง 

- การสอบถาม เป็นการตัง้ค  าถาม 4 ประเดน็คือ  
1. ดา้นการสง่เสรมิอนรุกัษ ์และสืบทอดศลิปะการตอกกระดาษ 
2. ดา้นกระบวนการเทคนิค 
3. คณุคา่ของประเพณีวฒันธรรม 
4. คณุคา่การน าวิชาไปประกอบอาชีพ 

 
การวิเคราะหข้์อมูล 

เม่ือผู้วิจัยไดข้้อมูลจากการศึกษาลงพืน้ท่ี ศึกษาคน้คว้าท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การ
สงัเกตแบบมีสว่นรว่ม และการสอบถามมาวิเคราะห ์โดยแบง่ 3 สว่นท่ีน ามาวิเคราะหด์งันี ้

สว่นท่ี 1 
- ดา้นความรูท้ั่วไปการตอกกระดาษ 
- ดา้นเทคนิคกระบวนการของการตอกกระดาษ 
- ดา้นความเฉพาะตนของชา่ง ความเป็นเอกลกัษณข์องชา่ง 
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สว่นท่ี 2 
- ดา้นลวดลายของการตอกกระดาษ 

สว่นท่ี 3 
- ดา้นการสง่เสรมิอนรุกัษแ์ละสืบทอด  

 
สรุปผลการน าเสนอข้อมูล 

จากการด าเนินการรวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูในการด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัท าการ
รวบรวมขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาเรียบเรียงเพ่ือสรา้งขอ้มูลงานวิจัยเชิงบรรยาย โดยให้ครอบคลุม
ประเดน็ดงันี ้

สว่นท่ี 1  
- ดา้นความรูท้ั่วไปการตอกกระดาษ 

ผู้วิจัยใช้วิ ธีการวิจัยจากการบอกเล่าการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาการตอก
กระดาษจากช่าง และศึกษาจากเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสารวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
วารสารท่ีเก่ียวขอ้งกับงานตอกกระดาษทององักฤษ วารสารเก่ียวกับศิลปวฒันธรรม หนงัสือช่าง
สิบหมู่ หนงัสือค าศพัทข์องศิลปะ หนงัสือลายไทย ซึ่งในการเก็บขอ้มูลในการศึกษาการถ่ายทอด
ภมูิปัญญาการตอกกระดาษ มีองคป์ระกอบดงันี ้ 

1. ประวตัคิวามเป็นมาของศิลปะการตอกกระดาษทององักฤษ 
2. การศกึษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ จงัหวดัสงขลา 

- ดา้นเทคนิคกระบวนการของการตอกกระดาษ 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของนายช่างอรุณ แกว้สตัยา ต าบล

ท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไดเ้รียนรูจ้ากการตอกกระดาษจากช่างวิณ ชมุชนน า้นอ้ย 
ฝึกฝนการเขียนลวดลายจากขัน้พืน้ฐาน และปฏิบตังิานจรงิ ซึ่งเป็นการเรียนรูจ้ากรุน่สูรุ่น่ 

1. จุดมุ่งหมายการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ เป็นการเรียนรูจ้าก
นายช่างไปสู่ลูกศิษย ์พรอ้มท่ีจะถ่ายทอดวิชาความรูก้ารตอกกระดาษเพ่ือเป็นการสืบทอด และ
อนรุกัษค์วามเป็นพืน้บา้น ความเป็นโบราณไมใ่หห้ายสาบสญู 

2. กระบวนการถ่ายทอดการตอกกระดาษ ฝึกฝนจากการเขียนลวดลาย
พืน้ฐานใหช้  านาญ และพรอ้มท่ีจะลงมือปฏิบตัิงานของจรงิ เพราะการท่ีจะลงมือปฏิบตักิ่อนอาจจะ
ท าใหล้วดลายเกิดความผิดพลาด เน่ืองจากงานกระดาษตอ้งควบคูก่บัลวดลายท่ีละเอียดอ่อน 
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3. เทคนิคกระบวนการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาการตอกกระดาษ ได้มีการ
ถ่ายทอดในการสาธิต การปฏิบตัิงานจริง การบอกเล่าเพ่ือใหป้ฏิบตัิตามค าแนะน า เป็นการศึกษา
กระบวนการเรียนรูส้ั่งสม 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของนายช่างสมนึก หนูประพันธ ์
ต  าบลจะทิง้พระ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไดเ้รียนรูจ้าก “ครูพักลักจ า” ศึกษาตามงาน
ประเพณีตา่งๆ โดยฝึกฝนเป็นเวลา 4-5 ปีจนเป็นชา่งอยา่งเตม็ตวั 

1. จดุมุ่งหมายการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ เรียนรูจ้ากนายช่าง
ไปสู่ลูกศิษย ์หรือผูท่ี้สนใจ เพ่ือเป็นการสืบทอด และอนุรกัษ์ความเป็นศิลปะพืน้บา้น เนน้ใหผู้ร้บั
สามารถเรียนรู ้ความเขา้ใจ มีทกัษะ และความสามารถใหก้ารสรา้งงาน 

2. กระบวนการถ่ายทอดการตอกกระดาษ เริ่มการปฏิบตัิการตอกกระดาษ
ก่อนการเขียนลวดลาย ไม่จ  าเป็นตอ้งมีพืน้ฐานในการเขียนลวดลายก็สามารถท าได ้เป็นการ
ถ่ายทอดท่ีรวดเรว็ ประหยดัเวลา  

3. เทคนิคกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ เป็นการแสดง
ให้ดูเป็นตัวอย่าง พรอ้มปฏิบัติการตอกกระดาษ โดยมีช่างไดถ้่ายทอดการตอกกระดาษอย่าง
ใกลช้ิด เป็นการถ่ายทอดท่ีเนน้การปฏิบตัมิากกวา่การฝึกฝนจนช านาญ 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของนายช่างวินิจ จันทรเ์จริญ 
ต าบลสทิงหมอ้ อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา ไดเ้รียนรูจ้ากการสังเกต ครูพกัลกัจ า ศึกษาตาม
งานประเพณีต่างๆ จึงน าไปทดลองดัดแปลงเป็นงานของนายช่างจนเกิดความช านาญและ
กลายเป็นท่ีรูจ้กัของชมุชนสิงหนคร 

1. จดุมุ่งหมายการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ เป็นการถ่ายทอดใน
รูปแบบจากครูช่างไปสู่ศิษย ์เพ่ือเป็นขอ้มูลแก่คนรุ่นหลังไดเ้รียนรู ้และเขา้ใจในศิลปะการตอก
กระดาษ ของจงัหวดัสงขลา 

2. กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 
ขัน้ตอนแรกคือการฝึกเขียนลวดลายไทยเป็นพืน้ฐาน เรียนรูถ้ึงขนาดสัดส่วน ขัน้ตอนท่ีสองคือ 
การศกึษานอกสถานท่ีตามวดั ตามงานประเพณีต่างๆ  เพ่ือจะศึกษากระบวนการท างานของช่าง
ตอกกระดาษ และขั้นตอนท่ีสามคือการเรียนรู ้และเข้าใจ ลงมือปฏิบัติการตอกกระดาษด้วย
เทคนิคต่างๆ และขัน้ตอนสุดทา้ยคือการแกะลายหรือขุดลาย เพ่ือท่ีแสดงถึงความอ่อนชอ้ยของ
ลวดลาย 
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3. เทคนิคกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ เป็นการเริ่มตน้
จากการเขียนลาย ตอกกระดาษ การแกะลาย จนสามารถน าไปใชง้านจริง ซึ่งเป็นการถ่ายทอด
เทคนิคการปฏิบตัิใหด้เูป็นตวัอย่าง พรอ้มใหลู้กศิษยห์รือผูส้นใจในงานตอกกระดาษเขา้ใจ และ
สามารถปฏิบตัไิดจ้รงิ  

- ดา้นความเฉพาะตนของชา่ง ความเป็นเอกลกัษณข์องชา่ง 
เอกลกัษณ์เฉพาะตนของช่างอรุณ แก้วสตัยา ต าบลท่าขา้ม จังหวดัสงขลา 

เป็นการแสดงการตอกกระดาษดว้ยจ านวน 100 แผ่น ลกัษณะการตอกแสดงความถ่ีของการตอก 
เวน้ช่องไฟเป็นระยะท่ีเท่าๆกัน ลวดลายการเดินมุกมีลักษณะท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งท าให้ลวดลาย
กระทบแสง จึงท าใหม้องเห็นลวดลายไดช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ และเป็นผูร้ิเริ่มการน าปากกาเคมีแตม้สี
แทนการอดักระดาษ โดยคุณสมบตัิของปากกาเคมี มีความโปร่งไม่ทึบแสง สามารถมองเห็นถึง
ความแววของกระดาษทององักฤษ และไมห่ลอกตาเวลากระทบกบัแสง 

เอกลกัษณเ์ฉพาะตนของชา่งสมนกึ หนปูระพนัธ ์ต  าบลจะทิง้พระ อ าเภอสทิง
พระ จงัหวดัสงขลา คือการเล่นสีสนัของกระดาษโดยใชก้ระดาษสีโปสเตอรส์ะทอ้นแสง เพ่ือเป็น
การอัดสีลวดลายเพ่ือให้ลวดลายมีความเด่น และมีสีสันให้น่ามองมากยิ่งขึน้ และการแสดง
ลวดลายของกระดาษทององักฤษ ท่ีไดแ้สดงถึงรายละเอียดของลวดลาย แมก้ระทั่งเสน้แร (แรเงา) 
ในการตอกเดินเส้นจุดไข่ปลาหรือเดินมุก ช่างจะเส้นตุ๊ดตู่เบอรเ์ดียวในการเดินเส้นทั้งหมด
แม้กระทั่งการลงเส้นแร จึงสามารถมองภาพโดยรวมออกมาค่อนข้างแน่นกันเกินไป สิ่งท่ีเป็น
เอกลกัษณ์อย่างหนึ่งคือ ลวดลายท่ีช่างไดอ้อกแบบขึน้คือ “ลวดลายแก้วชิงดวง” เป็นลวดลายท่ี
หยิบยกจากลายประจ ายามขอ้สรอ้ยมาดดัแปลงเป็นลวดลายแกว้ชิงดวง ซึ่งน าไปประดบัตกแต่ง
สว่นทอ้งของโลง 

เอกลักษณ์เฉพาะตนของช่างวินิจ จันทรเ์จริญ ต าบลสะทิง้หมอ้ อ าเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา ในการสรา้งสรรค์ผลงานการตอกกระดาษของช่างพุ่ย ได้มีการแสดง
เอกลกัษณผ์่านลวดลายท่ีเห็นไดช้ดัคือ การบาศกล์วดลายท่ีมีลกัษณะคม และลึก จึงท าใหช้่องไฟ
หรือพืน้หลงัของทอ้งโลง ท าใหล้วดลายกระดาษมีความเดน่ชดัมากขึน้ เอกลกัษณข์องช่างคือการ
เดินเสน้ไข่ปลา หรือการตอกมุก ดว้ยตุ๊ดตู่ ในการสรา้งสรรคข์องช่างจะเป็นการตอกท่ีหนักแน่น 
โดยท่ีไม่มีกระดาษขาวบางรองสลบักบักระดาษทององักฤษเหมือนช่างท่านอ่ืน แตไ่ดแ้สดงรอยไข่
ปลาหรือรอยเดินมุกมีลักษณะท่ีเด่นชัด เล่นกับแสงไดดี้ สิ่งท่ีเป็นเอกลักษณ์ของช่างพุ่ยนั้นใน
กระบวนการตอกกระดาษในขัน้ตอนของการยึดกระดาษ ช่างไดใ้ชเ้ทคนิคการเย็บกระดาษดว้ยลกู
แม็กซแ์ทนการใชต้วัหมดุกระดาษ เน่ืองจากการท่ีตอ้งใชเ้วลาในการเจาะ ในการอดัหมดุ ชา่งพุย่ได้
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คดิคน้เทคนิคใหมแ่ทนการอดักระดาษดว้ยหมดุเป็นการใชล้กูแม็กซแ์ทน สะดวกและประหยดัเวลา
การท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 
ตาราง 9 แสดงกระบวนการถ่ายทอดการตอกกระดาษของแตล่ะชา่ง 
 

ล าดับ ข้ันตอน ช่างอรุณ ช่างสมนึก ช่างวินิจ 
1 การเตรียม

กระดาษ 
เตรียมกระดาษทอง
องักฤษ 100 แผน่ (หมด
ทัง้ซองกระดาษ) และรอง
กระดาษขาวบาง 13 แผน่ 
ปอ้งกนัการทะล ุ

เตรียมกระดาษทอง
องักฤษ 75- 80 แผน่ 
และรองกระดาษขาว
บาง 17 แผ่นเพ่ือ
ปอ้งกนัการทะล ุ

เตรียมกระดาษทอง
องักฤษ 80 แผน่ 
และรองกระดาษเอ
ส่ี 1 แผ่น เพ่ือ
ปอ้งกนัการทะล ุ

2 การเตรียม
ลวดลาย 

ใชล้วดลายท่ีชา่งไดว้าด
ขึน้มา , บางครัง้ไดมี้การ
น าลวดลายท่ีคดัลอกหรือ
ถ่ายเอกสารมาเตรียม
ลวดลาย 

ใชล้วดลายท่ีท าการ
คดัลอกหรือถ่าย
เอกสารมาเตรียม
ลวดลาย 

ใชล้วดลายท่ีท า
การคดัลอกหรือ
ถ่ายเอกสารมา
เตรียมลวดลาย 

3 การยึด
กระดาษ 

ใชต้วัหมดุกระดาษ ใชต้วัหมดุกระดาษ ใชล้กูแม็กซ ์

4 การตอก
กระดาษ 

ใชตุ้๊ดตูใ่นการตอก
กระดาษโดยมีเขียงไมเ้ป็น
ตวัรองกระดาษ และคอ้น
เหล็ก 

ใชตุ้๊ดตูใ่นการตอก
กระดาษ โดยมี
กระดาษพบัครึง่หนา
เป็นตวัรอง และใชค้อ้น
ไม ้

ใชตุ้๊ดตูใ่นการตอก
กระดาษโดยมีเขียง
ไมเ้ป็นตวัรอง
กระดาษ และคอ้น
เหล็ก 

  ใชส้ิ่วหลากหลายเป็นการ
ตดัลวดลายแยกออกจาก
กนั 

ใชส้ิ่วหลากหลายเป็น
การตดัลวดลายแยก
ออกจากกนั 

ใชส้ิ่วหลากหลาย
เป็นการตดั
ลวดลายแยกออก
จากกนั 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ล าดับ ข้ันตอน ช่างอรุณ ช่างสมนึก ช่างวินิจ 
5 การขดุหนก ใชมี้ดขดุหนกเป็นการเก็บ

รายละเอียด โดยมีเขียงไม้
ท่ีมีลกัษณะหนา้เนือ้นุม่
เป็นตวัรองกระดาษ 

ใชมี้ดขดุหนกเป็นการ
เก็บรายละเอียด โดยมี
เขียงเทียนเพ่ือรกัษา
หนา้มีด ตอนขดุท าให้
ล่ืนไหลมากขึน้ 

 ไมไ่ดใ้ชมี้ดขดุหนก 
ไดใ้ชส้ิ่วเป็นตวัเก็บ
รายละเอียด 

 
ตาราง 10 แสดงเอกลกัษณข์องชา่งแตล่ะชา่ง 
 

ช่าง เอกลักษณ ์ รูปภาพ 
ชา่งอรุณ ใชป้ากกาเคมีแทนการอดั

กระดาษ 

 
ชา่งสมนกึ ใชก้ระดาษสีโปสเตอร์

สะทอ้นอดักระดาษ 

 
ชา่งวินิจ การบาศกล์วดลายท่ีลกึ 
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สว่นท่ี 2 
- ดา้นลวดลายของการตอกกระดาษ 

ผูว้ิจัยใชว้ิธีการลงพืน้ท่ีเพ่ือท าการสัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกตแบบมีส่วน
รว่ม เพ่ือจะวิเคราะหเ์นือ้หาถ่ายทอดภมูิปัญญาการตอกกระดาษ จงัหวดัสงขลา ซึ่งมีองคป์ระกอบ
ดงันี ้ลวดลายแบบลายไทยขัน้พืน้ฐาน, ลวดลายแบบผสมผสาน และลวดลายแบประยกุต ์

 
 
 

1.การศกึษาลวดลายการตอกกระดาษของนายช่างอรุณ แกว้สตัยา ต าบลท่าขา้ม 
จงัหวดัสงขลา 

1.1 ลวดลายท่ีใชใ้นการประดบัตกแตง่โลงศพมีดงันี ้
1.1.1 ลายกา้นตอ่ดอก /ลายกา้นตอ่กนก (เป็นลวดลายแบบประยกุต ์ท่ี

ชา่งอรุณไดอ้อกแบบโดยการน าลายกา้นตอ่ดอกมาผสมผสานกบัลายกนก) 
1.1.2 ลายกลีบบวั 
1.1.3 ลายกระจงัตาออ้ย 
1.1.4 ลายเฟ่ือง/ลายกระจงัปฏิญาณ 
1.1.5 ลายกรวยเชิง 
1.1.6 ลายลกูฟัก 
1.1.7 ลายรวงผึง้/ลายรงัผึง้ 
1.1.8 ลายประจ ายามกา้นแยง่ 
1.1.9 ลายประจ ายามกา้มป ู
1.1.10 ลายอกไก่ (ประจ ายามลกูโซ)่ 
1.1.11 ลายลกูหนาบ 
1.1.12 ลายน่องสิงห ์
1.1.13 ลายกาบ 

1.2 การสรา้งสรรคผ์ลงานการตอกกระดาษ เป็นการสรา้งสรรคท่ี์พบเห็นได้
บอ่ยคือการประดบัประดาตกแตง่โลงศพ มีการแบง่ลวดลายดงันี ้

1.2.1 ลวดลายไทยขัน้พืน้ฐาน สามารถพบเห็นไดท้ั่วไป ตามวดั ตาม
สถาปัตยกรรม  
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1.2.2 ลวดลายไทยแบบผสมผสาน เป็นลวดลายขัน้พืน้ฐานมาดดัแปลง
ในรูปแบบของชา่ง แตย่งัคงความเป็นพืน้ฐานเอาไวอ้ยู่ 

1.2.3 ลวดลายไทยแบบประยกุต ์เป็นการออกแบบลวดลายเอกลกัษณ์
เฉพาะตนคือลวดลายกา้นตอ่ดอก มกัจะน าไปใชใ้นสว่นประกอบของลายเสาโลงศพ 

1.3 กระบวนการสรา้งสรรคก์ารตอกกระดาษทององักฤษ มี 4 ขัน้ตอนดงันี ้ 
1.3.1 ขัน้ตอนการเตรียมกระดาษ เป็นการเตรียมกระดาษทององักฤษ 

100 แผน่ก่อนลงมือการตอกซึ่งแตกตา่งจากชา่งทา่นอ่ืนๆ ไดใ้ชจ้  านวน 70-80 แผน่ 
1.3.2 ขัน้ตอนการเตรียมลาย เป็นการเตรียมลวดลายก่อนท่ีจะน าไปตอก 
1.3.3 ขัน้ตอนการตอกกระดาษ ในขัน้ตอนนีจ้ะใชตุ้๊ดตู ่และสิ่วเป็นหลกั 
1.3.4 ขัน้ตอนการขดุหนก เป็นการเก็บรายละเอียดสว่นตา่งๆ ของ

ลวดลาย เก็บรายละเอียดในสว่นท่ีเป็นยอดกระหนกเพ่ือความคมของยอดหางไหล 
2. การศกึษาลวดลายการตอกกระดาษของนายชา่งสมนึก หนปูระพนัธ ์ต  าบลจะ

ทิง้พระ อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
2.1 ลวดลายท่ีใชใ้นการประดบัตกแตง่บนโลงศพมีดงันี ้

2.1.1 ลายรกัรอ้ยใหญ่ 
2.1.2 ลายรกัรอ้ยเล็ก  
2.1.3 ลายทอ้ง 
2.1.4 ลายเฟ่ืองอบุะ 
2.1.5 ลายประจ ายามกา้นแยง่ 
2.1.6 ลายประจ ายามกา้มป ู
2.1.7 ลายประจ ายามขอสรอ้ย 
2.1.8 ลายแกว้ชิงดวง (เป็นลวดลายท่ีชา่งนกึไดอ้อกแบบเอง) 
2.1.9 ลายลกูหนาบ หรือลายขนาบ 
2.1.10 ลายชอ่ 
2.1.11 ลายกาบ 
2.1.12 ลายลกูฟัก 

2.2 การสรา้งสรรคผ์ลงานการตอกกระดาษ เป็นการสรา้งสรรคผ์ลงาน และ
น าไปประดับประดาตกแต่งบนโลงศพ จากอดีตได้มีการใช้สติ๊กเกอรช์่างนึกได้ปรับเปล่ียน
สรา้งสรรคเ์ป็นการติดกระดาษทองอังกฤษเพ่ือท่ีจะไม่ละทิง้ความเป็นโบราณ นางช่างน าแรง
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บนัดาลใจลวดลายมาจากสถาปัตยกรรม และลวดลายจากช่างท่านอ่ืน มาสรา้งสรรค ์ออกแบบใน
รูปแบบวิธีการของชา่ง ซึ่งแบง่ลวดลายดงัตอ่ไปนี ้ 

- ลายไทยชัน้พืน้ฐาน เป็นลวดลายไทยพืน้ฐานท่ีสามารถพบเห็นไดท้ั่วไป
ตามต ารา ตามสถาปัตยกรรมวดัวาอาราม มีลวดลายดงันี ้ลายดอกประจ ายาม, ลายประจ ายาม
กา้มป,ู ลายพุม่ทรงขา้วบณิฑ,์ ลายกาบ, ลายนอ่งสิงหเ์ป็นตน้ 

- ลายไทยแบบประยกุต ์เป็นลวดลายท่ีชา่งนกึไดอ้อกแบบเฉพาะตน เป็น
การหยิบยกตน้แบบของลวดลายมาดดัแปลงใหเ้ป็นรูปแบบเฉพาะของชา่งคือ ลายแกว้ชิงดวง 

2.3 กระบวนการสรา้งสรรคก์ารตอกกระดาษทององักฤษ มี 7 ขัน้ตอน 
2.3.1 ขัน้ตอนการเตรียมกระดาษ เป็นการเตรียมกระดาษจ านวน 75-80 

แผน่  
2.3.2 ขัน้ตอนการเตรียมลวดลาย การน าเอาลวดลายท่ีช่างไดถ้่าย

เอกสารเก็บไวม้าวางบนกระดาษทององักฤษ ก่อนท่ีจะเขา้สูข่ัน้ตอนตอ่ไป 
2.3.3 ขัน้ตอนการตอกกระดาษส าหรบัเดินมกุ ขัน้ตอนนีจ้ะแตกต่างจาก

ชา่งอ่ืน ช่างนกึจะใชค้อ้นไมใ้นการตอก เน่ืองจากลงน า้หนกัไดดี้กวา่คอ้นทั่วๆไป ซึ่งในการตอกการ
เดินมุก จะใชตุ้๊ดตู่ 2 ขนาด ขนาดแรกปลายแหลมมนใหญ่ ใชต้อกส าหรบักระดาษทองอังกฤษ 
ส่วนตุ๊ดตูป่ลายแหลมเล็ก ใชต้อกส าหรบักระดาษทองน า้ตะก ูเน่ืองจากกระดาษทองน า้ตะกูมีเนือ้
สมัผสัท่ีหนา้กวา่กระดาษทององักฤษ 

2.3.4 ขัน้ตอนการคล่ีกระดาษ เป็นขัน้ตอนหลงัจากการเดินมุก เน่ืองจาก
กระดาษท่ีตอก ไดจ้บัตวักนั จึงจ  าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคการคล่ีกระดาษ หรือการคลายตวัของกระดาษ
เพ่ือท่ีจะใหก้ระดาษแยกตวัออกจากกนัไดง้่ายขึน้ 

2.3.5 ขั้นตอนการตอกกระดาษ และขุดกระดาษ ขั้นตอนนีใ้ช้จะวัสดุ
อปุกรณคื์อ สิ่วและมีดขดุ การเป็นแยกลวดลายออกจากกระดาษ  

2.3.6 ขัน้ตอนการขุดกระดาษ เป็นการเก็บรายละเอียด โดยใชมี้ดขุดใน
การขดุลาย โดยจะมีแผน่เทียนหนาขนาด 2 นิว้รองไวด้า้นล่างของกระดาษ เพ่ือเป็นการรกัษาหนา้
มีดขดุ และสามารถขดุลายไดง้่ายเน่ืองจากเทียนมีสมบตัล่ืิน และมนั จงึสะดวกตอ่การขดุลาย 

2.3.7 ขั้นตอนเก็บรายละเอียด เป็นการแกะกระดาษออกจากกัน 
ตรวจเช็คใหถ้ว้นถ่ี ก่อนจะน าผลงานไปสรา้งสรรคต์อ่ไป 

3. การศกึษาลวดลายการตอกกระดาษของนายช่างวินิจ จนัทรเ์จริญ ต าบลสทิง
หมอ้ อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
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3.1 ลวดลายตอกกระดาษของชา่งพุย่มีดงันี ้
3.1.1 ลายจ ายามกา้มป ู  
3.1.2 ลายลกูฟัก 
3.1.3 ลายขนาบ 
3.1.4 ลายกาบ 
3.1.5 ลายรกัรอ้ย 
3.1.6 ลายดือป ู
3.1.7 ลายดอกรว่ง 
3.1.8 ลายกระจงั 
3.1.9 ลายเฟ่ืองอบุะ 
3.1.10 ลายกา้นแยง่ 
3.1.11 ลายปีกคา้งคาง 
3.1.12 ลายกระจงัตาออ้ย 

3.2 การสรา้งสรรคผ์ลงานการตอกกระดาษ ไดมี้การสรา้งสรรคผ์ลงานการ
ตอกกระดาษ น าไปใชง้านตามประเพณีต่างๆ สามารถพบเห็นไดบ้่อยคือ การประดบัตกแต่งโลง
ศพ ในการสรา้งสรรคล์วดลายการตอกกระดาษทององักฤษ มีการแบง่ลวดลายดงัตอ่ไปนี ้

- ลวดลายไทยแบบพืน้ฐาน เป็นลวดลายท่ีสามารถพบเห็นไดท้ั่วไป ใน
การสรา้งสรรคล์วดลายพืน้ฐานของช่างมกัจะน ามาเป็นแม่ลายในการประดบัตงแตง่บนโลง ไดแ้ก่ 
ลายหนา้กระดาน, ลายประจ ายามกา้มป,ู ลายลกูขนาบ, ลายกรวยเชิง, ลายรกัรอ้ย, ลายกาบเป็น
ตน้ 

- ลวดลายไทยประยุกต ์เป็นลวดลายท่ีช่างไดน้  ามาประยุกต ์และน ามา
ประดับตกแต่งใหเ้ข้ากับลวดลายของช่างเอง เช่น ลายดอกร่วง ซึ่งจะน ามาติดบริเวณทอ้งโลง 
เพ่ือท่ีช่างจะตอ้งการแสดงใหถ้ึงพืน้หลงัทอ้งโลง และลกัษณะการบาศกล์วดลายท่ีเป็นการบาศก์
ลกึ 

3.3 กระบวนการสรา้งสรรคก์ารตอกกระดาษทองอังกฤษ จะมีทั้งหมด 5 
ขัน้ตอนดงันี ้ 

3.3.1 ขั้นตอนการเตรียมกระดาษ เป็นขั้นตอนท่ีเตรียมกระดาษทอง
องักฤษเป็นจ านวน 80 แผ่น และใชก้ระดาษเอส่ีมารองบนหนา้กระดาษทององักฤษ เพ่ือป้องกัน
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การทะลุ ไม่จ  าเป็นตอ้งใชก้ระดาษขาวบาง เหมือนช่างท่านอ่ืน วิธีการนีเ้ป็นการประหยัดเวลา 
สะดวกและรวดเรว็ 

3.3.2 ขัน้ตอนการเตรียมลาย ในปัจจุบนัช่างพุ่ยไดน้  าลวดลายท่ีวาดไป
ถ่ายเอกสารเพ่ือเป็นประหยดัเวลา สะดวกรวดเร็วในการท างาน โดยการน าลวดลายท่ีตอกการมา
วางทบับนและยดึกระดาษดว้ยลกูแม็กซเ์ย็บกระดาษ ซึ่งไมต่อ้งใชต้วัหมดุกระดาษ 

3.3.3 ขัน้ตอนการตอกกระดาษ เป็นขัน้ตอนโดยทั่วไปโดยใชว้สัดอุปุกรณ์
คือ สิ่ว ตุ๊ดตู ่คอ้น และเขียง 

3.3.4 ขัน้ตอนการเก็บรายละเอียด คือการน าผลงานท่ีเดินมุกหรือท่ีตอก
เดนิเสน้ดว้ยตุ๊ดตู ่มาเก็บรายละเอียด ตดัลวดลายโดยการใชส้ิ่ว 

3.3.5  ขัน้ตอนการแกะกระดาษ เป็นขัน้ตอนท่ีช่างจะแกะกระดาษออก
จากกนัเพ่ือท่ีจะน ากระดาษไปใชง้านตอ่ไป 

 
ตาราง 11 แสดงลวดลายงานตอกกระดาษของชา่ง 
 

ชื่อลาย ช่างอรุณ ช่างสมนึก ช่างวินิจ 
ประจ ายาม
กา้มป ู

   
ประจ ายาม
กา้นแยง่ 

   
ประจ ายาม
ลกูโซ่ 
หรือลาย
อกไก่ 

 

 

 

ลายลกูฟัก 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ชื่อลาย ช่างอรุณ ช่างสมนึก ช่างวินิจ 
ลายเฟ่ือง 

   
ลายกรวย
เชิง 

   
ลายลกู
หนาบ 
    

ลายกาบ 

   
ลายนอ่ง
สิงห ์

   

 
จากตารางผูว้ิจยัไดน้  าลวดลายของช่างทัง้ 3 ท่านมาเปรียบเทียบกัน จึงพบว่า ลวดลาย

ของแตล่ะชา่งมีความแตกตา่งกนัดงันี ้ 
1. ขนาดของลวดลาย แต่ละท่านไดส้รา้งลวดลายแต่ละลวดลายมีขนาดท่ีใกลเ้คียง

กนั ขนาดลวดลายจะอยูใ่นประมาณ 26.5 – 27 เซนตเิมตร ซึ่งเป็นขนาดของกระดาษทององักฤษ 
2. ความละเอียดของลวดลาย ทัง้สามช่างลว้นไดมี้ความละเอียดท่ีต่างกนั ซึ่งความ

ละเอียดท่ีเห็นไดช้ดัเจนจากการท่ีน ามาเปรียบเทียบกนั คือ ช่างสมนึก ลวดลายของช่างสมนึกได้
แสดงถึงรายละเอียดของลวดลายท่ีแสดงถึงเสน้แร (แรเงา) จะเห็นรอยเดินมุกหรือจุดไข่ปลาแน่น
ไปในพืน้ท่ีของลวดลาย ซึ่งจะแตกต่างจากช่างอรุณ และช่างวินิจ ท่ีมีรายละเอียดท่ีนอ้ยกว่าช่าง
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สมนึก เน่ืองจากการท่ีเดินมกุมากเกินไปท าใหล้วดลายกระดาษไม่สวย ดแูน่นเกินไป เล่นกบัแสงก็
จะเห็นลวดลายกระดาษไดไ้มช่ดัเจน 

3. การบาศกล์วดลาย แตล่ะช่างไดแ้สดงความบาศกล์วดลายท่ีใกลเ้คียงกนั คือ ลาย
ประจ ายามกา้มปู, ลายลูกฟัก, ลายขนาบ แต่จะมีลวดลายเฟ่ือง ของช่างวินิจ แตกต่างจากช่าง
ทา่นอ่ืน การช่างไม่ไดบ้าศกล์วดลายภายในลวดลายของลายเฟ่ืองเลยเน่ืองจาก ลายเฟ่ืองไดน้  าไป
ประกอบติดบนชายคาโลงศพ โดนลมพดัพลิว้ไหวไดง้่ายจึงเกิดการท าใหก้ระดาษทององักฤษขาด 
เพราะกระดาษทององักฤษมีลกัษณะท่ีบางอยู่แลว้ ถา้ไดน้  าลวดลายกระดาษไปบาศกก็์จะท าให้
ลวดลายไมท่รงตวั จะขาดไดง้่ายและสามารถท าใหก้ระดาษเสียหายได ้ 

สรุปไดว้า่ลวดลายกระดาษของช่างทัง้ 3 ท่านนีไ้ดมี้ลกัษณะของลวดลายท่ีคลา้ยคลึงกนั 
ตา่งกนัในเรื่องของความละเอียด การบาศกล์วดลาย ซึ่งขึน้อยู่การใชง้านของแตล่ะช่าง แตส่  าหรบั
ผูว้ิจยันัน้ ลวดลายของช่างอรุณ เป็นลวดลายท่ีมีขนาดพอดีไม่แน่น ไม่เบาจนเกินไป มีการบาศก์ 
การเวน้ช่องไฟก าลงัพอดี จึงสามารถเห็นลวดลายของกระดาษไดอ้ย่างชดัเจน ส่วนลวดลายของ
ช่างสมนึกนัน้ ผู้วิจัยเห็นว่า ช่างสมนึกไดอ้อกแบบลวดลายให้มีความแน่นจนเกินไป เช่น ลาย
ประจ ายามกา้มป ูดแูลว้แน่น ไม่สามารถเห็นช่องไฟของลวดลายนีไ้ด ้เน่ืองจากช่างไดต้อกทัง้เสน้
รอบนอก และเส้นแร จนท าให้ลวดลายมีแต่รอยมุกจนเต็มและไม่สามารถมองออกได้เลยว่า
ตรงไหนเส้นรอบนอก ตรงไหนเส้นแรเงา และช่างวินิจ ลวดลายของช่างวินิจผู้วิจัยพบว่าเป็น
ลวดลายท่ีดูทึบจนเกินไป ไม่มีการบาศก์ลวดลาย เวน้ช่องไฟภายในลวดลายจึงท าให้ลวดลาย
กระดาษดแูข็งท่ือ  

สว่นท่ี 3 
- ดา้นการสง่เสรมิอนรุกัษแ์ละสืบทอด 

ภูมิปัญญาการถ่ายทอดการตอกกระดาษ จงัหวดัสงขลาของช่างอรุณ แก้ว
สัตยา ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้มีการส่งเสริมอนุรกัษ์ศิลปะการตอก
กระดาษโดยการถ่ายทอดความเป็นศิลปะพืน้บา้น ตามงานประเพณีวฒันธรรมในชมุชนและพืน้ท่ี
ใกลเ้คียง ชาวบา้นในขุมชนท่าขา้มไดมี้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีการเขา้มาเป็นลูกมือ เป็น
ผูช้่วยช่างในการน าลวดลายกระดาษไปติดประดบัตกแตง่ตามจุดตา่งๆ มกัจะเห็นไดต้ามงานบุญ 
แตท่ี่เห็นกนับอ่ยจะเป็นงานศพ ซึ่งผูท่ี้เป็นญาติของผูต้ายเขา้มาช่วยกนั เพ่ือเป็นการส่ือใหถ้ึงผูต้าย
ไดท้  าใหก้ับผูต้ายเป็นครัง้สุดทา้ย ในการสืบทอดการตอกกระดาษของต าบลท่าขา้มนัน้ นอ้ยนกัท่ี
จะไดเ้ห็นถึงผูท่ี้สนใจในงานตอกกระดาษ เน่ืองจากผูค้นในสมยันี ้จะไม่คอ่ยรูจ้กังานศิลปะแขนงนี ้
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ส่วนน้อยท่ีจะรูจ้ัก และสนใจ ซึ่งผู้ท่ีสนใจในงานตอกกระดาษนั้น จะเข้ามาเป็นศิษยข์องช่าง 
จะตอ้งผา่นเรียนรูใ้นการเขียนลวดลายใหช้  านาญ ก่อนท่ีจะเขา้สู่การลงมือปฏิบตัขิองจรงิ  

ภูมิปัญญาการถ่ายทอดการตอกกระดาษ จงัหวดัสงขลาของช่างสมนึก หนู
ประพันธ ์ต  าบลจะทิง้พระ อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา ไดมี้การส่งเสริมอนุรกัษ์ศิลปะการตอก
กระดาษโดยการถ่ายทอดความเป็นศิลปะพืน้บา้น ตามงานประเพณีวฒันธรรมในพืน้ท่ีใกลเ้คียง
มากกว่าในชุมชน เน่ืองจากในชุมชนสทิงพระจะเนน้ลวดลายส าเร็จรูปหรือลวดลายท่ีสรา้งสรรค์
เป็นสติ๊กเกอร ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมักจะพบได้น้อย แต่การส่งเสริมการอนุรกัษ์ภูมิ
ปัญญาของช่างนึกก็ยงัไดถ้่ายทอดผ่านผลงานการประดบัตกแต่งลวดลายบนโลงศพอย่างเดียว 
และยงัเนน้ความเป็นศิลปะการตอกกระดาษ ใชว้สัด ุขัน้ตอนกระบวนการท าแบบโบราณ และใน
การสืบทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของช่างสมนึกนั้น พบเห็นไดช้ัดเจน มีผูค้นสนใจ และ
พรอ้มท่ีจะเรียนรู ้ทางดา้นของช่างเองนัน้ไม่ไดเ้ครง่ครดัดา้นลวดลายมากยิ่งนกั เน่ืองจากตวัช่าง
เองก็ไม่ไดถ้นัดในดา้นการเขียนลวดลาย จึงท าใหผู้ท่ี้สนใจในการตอกกระดาษสามารถเริ่มการ
ปฏิบตัจิรงิ ไดล้งมือท าทนัที 

ภูมิปัญญาการถ่ายทอดการตอกกระดาษ จงัหวดัสงขลาของช่างวินิจ จนัทร์
เจริญ ต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ช่างนึกได้มีการส่งเสริมศิลปะการตอก
กระดาษอย่างเห็นไดช้ัด เน่ืองจากชุมชนสิงหนครเป็นชุมชนท่ียังด ารงความเป็นวิถีชีวิตดัง้เดิม 
ศิลปะการตอกกระดาษซึ่งเป็นงานศิลปะโบราณ ชาวบา้นในชุมชนก็จะรูจ้กัเป็นอย่างดี ซึ่งศิลปะ
การตอกกระดาษ สามารถพบเห็นไดต้ามงานประเพณีต่างๆ เช่น งานบุญ งานวัด งานประดับ
ตกแต่งเรือพระ การประดับตกแต่งโลงศพ ทุกอย่างท่ีกล่าวมา ชาวบา้นในชุมชนล้วนร่วมดว้ย
ชว่ยกนั และทกุบา้นมกัจะเขา้ใจในการน าไปใชข้องลวดลายได ้ในการสืบทอดภูมิปัญญาการตอก
กระดาษนัน้ ช่างนึกไดย้ินดีในการรบัผูท่ี้สนใจในงานตอกกระดาษ ซึ่งผูท่ี้สนใจจะตอ้งเรียนรู ้และ
เขา้ใจในเรื่องของลวดลายเป็นหลกั ท าความเขา้ใจกับลวดลาย ขนาด สดัส่วน ในแต่ละลวดลาย 
และการน าไปใช ้มีความช านาญในดา้นลวดลายแล้ว ช่างนึกไดพ้าไปศึกษาดูงานของจริง ให้
ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจในผลงานจรงิ และสามารถน าไปปฏิบตัไิด ้
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อภปิรายผล 
จากการศึกษาภูมิปัญญาการถ่ายทอดการตอกกระดาษ จงัหวดัสงขลา น ามาอภิปราย

ผลตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยัไดด้งันี ้
1. เพ่ือศกึษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของช่างในจงัหวดัสงขลา การ

ตอกกระดาษ บนกระดาษทองอังกฤษของชุมชนทัง้ 3 ชุมชนคือ ชุมชนท่าขา้ม, ชุมชนสทิงพระ, 
ชมุชนสิงหนคร ลว้นเป็นการถ่ายทอดกระบวนการตอกกระดาษ ท่ีมีจดุมุง่หมายคือการน าไปใชง้าน 
น าไปการประดบัตกแต่งฐานเบญจา ติดลวดลายประดบัตกแต่งพระเมรุ ตกแต่งเรือพระเดือนสิบ
ชกัพระ และท่ีเห็นไดบ้อ่ยคือการประดบัตกแตง่บนโลงศพ เพ่ือน าไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ในอดีตนัน้ในกระบวนการถ่ายทอดการตอกกระดาษทองอังกฤษไม่ไดมี้วสัดุอุปกรณ์เหมือนกับ
ปัจจุบนั เน่ืองจากในอดีตนัน้ไดมี้ขัน้ตอนกระบวนการขุดหนกเพียงอย่างเดียวมีวสัดุอุปกรณ ์คือ 
มีดขดุปลายแหลม เขียงไมท้งั กระดาษทององักฤษ และอปุกรณล์บัหนา้มีด  แตใ่นปัจจบุนัไดมี้การ
พฒันาวสัดอุปุกรณเ์ป็นสิ่วขนาดตา่งๆ เน่ืองจากการขดุหนกนัน้เป็นการสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีตอ้งใช้
เวลา และไดป้รมิาณ 40 แผน่ แตถ่า้ใชก้ารขดุหนกเวลานานๆ จะสง่ผลตอ่ขอ้มือของนายชา่ง เลยมี
การพัฒนาจากการขุดหนกเป็นการตอกกระดาษโดยใช้สิ่วท่ีมีหลากหลายขนาด การเปล่ียน
เครื่องมือจากมีดขุดหลายแหลมเป็นสิ่วนั้น ส่งผลดีให้กับตัวช่าง เน่ืองจากการใช้สิ่วเป็นการ
ประหยดัเวลา รวดเรว็ และไดป้ริมาณกระดาษมากกว่าการใชมี้ดขดุหนึ่งเท่า (ประมาณ 80 – 100 
แผน่)  

ในกระบวนการตอกกระดาษทองอังกฤษช่างจะใชจ้  านวนลวดลายลงทา้ยดว้ย
จ านวนคู ่จะไมน่ิยมลงทา้ยดว้ยจ านวนค่ี เน่ืองจากจ านวนค่ีจะท าใหก้ระดาษเหลือเป็นเศษ การน า
ลวดลายไปติดประดบัตกแต่งนะ ช่างจะนิยมการน าลวดลายไปต่อกันเป็นคู่กัน จนเป็นลวดลาย
หนึ่งลาย  

การถ่ายทอดภมูิปัญญาการตอกกระดาษไดมี้การเรียนรูจ้ากรุน่สู่รุน่ เป็นการเรียน
ทางตรง ผูท่ี้สนใจตอ้งเขา้ไปเรียน ณ สถานท่ีท างานของช่าง หรือสถานท่ีเกิดของภูมิปัญญา การ
เรียนรูผ้่านทางตรงสามารถเขา้ใจความรูก้ารตอกกระดาษไดอ้ย่างแมน่ย า และเรียนรูไ้ดร้วดเร็ว ใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษทางตรงนัน้ นายช่างจะสงัเกต และสอบถามว่าเป็นไปได้
ตอ่ผูท่ี้สนใจ และบอกถึงกระบวนการขัน้ตอนการเริ่มตน้ จนสู่การปฏิบตั ิเพ่ือตอ้งการใหภู้มิปัญญา
การตอกกระดาษเป็นท่ีรูจ้กั และผูค้นใหค้วามสนใจในศิลปะแขนงนี ้องคค์วามรูก้ารถ่ายทอดคือ
องคค์วามรูใ้นการตอกกระดาษและการใชว้สัดอุปุกรณ ์ไดมี้การถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้บัลกูศิษย ์
(ผูท่ี้สนใจในการตอกกระดาษ) โดยจะเริ่มจากการสาธิตปฏิบตัิใหเ้ป็นตวัอย่าง และใหค้  าแนะน า
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เพิ่มเตมิ เพ่ือใหล้กูศิษยเ์รียนรู ้และเขา้ใจในศิลปะการตอกกระดาษทององักฤษ และพรอ้มท่ีจะน า
องคค์วามรูก้ารตอกกระดาษไปตอ่ยอด เพ่ือน าไปประกอบอาชีพ หรือพฒันาสรา้งสรรคเ์ป็นผลงาน
เอกลกัษณเ์ฉพาะตน และองคค์วามรูท่ี้ไดร้บัแตกต่างกนัคือการเรียนรูแ้บบทางออ้ม หรือครูพกัลกั
จ า  เป็นการเรียนรูท่ี้เกิดจากการสงัเกต โดยจะมีช่างจะเป็นผูใ้หค้  าแนะน า และน าองคค์วามรูไ้ด้
จากการสังเกต และฝึกฝนดว้ยตนเองจนช านาญน าไปใชใ้นการต่อยอดภูมิปัญญาใหค้งอยู่กับ
ทอ้งถ่ินไทย แตข่อ้เสียของการเรียนรูท้างออ้มคือ การใชเ้วลาใหช้มุชนในพืน้ท่ีหรือใกลเ้คียงยอมรบั
ในการสรา้งสรรคผ์ลงาน  

2. เพ่ือศกึษาลวดลายท่ีใชใ้นงานตอกกระดาษของชา่งในจงัหวดัสงขลา  
การศกึษาลวดลายตอกกระดาษทององักฤษนัน้ ทางช่างทัง้ 3 ท่านไดมี้ลวดลาย

คนละ 12-13 ลวดลาย เพ่ือเป็นข้อมูลเบือ้งต้นส าหรับเผยแพร่ให้ผู้ท่ีสนใจในศิลปะการตอก
กระดาษไดเ้ขา้มาศกึษาเรียนรู ้ส  าหรบัลกัษณะของลวดลายท่ีใชใ้นประดบัตกแตง่บนโลงศพนัน้ จะ
เป็นลวดลายไทยพืน้ฐานหรือแม่ลาย ไดแ้ก่ ลายประจ ายามกา้มป,ู ลายหนา้กระดาน, ลายประจ า
ยามลูกโซ่หรือลายอกไก่, ลายขนาบ, ลายช่อ, ลายเฟ่ืองอุบะ, ลายลูกฟัก เป็นตน้ ลวดลายท่ีใช้
ประดบัตกแต่งโลงศพนัน้ ไดร้บัแรงบันดาลจากสถาปัตยกรรมเลยน ามาดดัแปลงสรา้งสรรคต์ิด
ลวดลายผ่านโลงศพ การเลือกลวดลายการตอกกระดาษทององักฤษในการประดบัตกแตง่ในส่วน
ตา่งๆของโลงศพ ไดมี้การก าหนดลายเฉพาะเป็นบางส่วน เช่น ลายท่ีใชต้กแต่งตามขอบบน และ
ขอบล่างของโลง ตอ้งใชล้ายหนา้กระดาน คือลายประจ ายามกา้มป ูจบัคูก่บัลายลกูฟัก ลายท่ีใชใ้น
การกัน้ลายหรือการเป็นขอบของลวดลาย คือลายลูกหนาบหรือลายขนาบ ลายท่ีใชใ้นการติดมุม
ของโลงศพทัง้ส่ีมุม คือ ลายมุมหรือลายกาบ ในการศึกษาลวดลายกระดาษทองอังกฤษของผูท่ี้
สนใจ จะตอ้งมีการฝึกฝนในดา้นการเขียนลวดลายจนช านาญ เรียนรูเ้รื่องขนาดสดัส่วน ก่อนท่ีจะ
เขา้สู่การปฏิบตัิการตอกกระดาษใหเ้ป็นลวดลายท่ีตอ้งการ ซึ่งสอดคลอ้งกับ นพวรรณ กรุดเพชร 
(2556) ไดศ้กึษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาลวดลายท่ีใชป้ระดบัตกแตง่โลงมอญ ของชมุชน
ชาวมอญ ในจงัหวดัสมทุรปราการ และจงัหวดัสมทุรสาคร พบว่า กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ลวดลายท่ีใชป้ระดบัตกแตง่โลงมอญนัน้ คือการถ่ายทอดแบบรุน่สู่รุน่ ถ่ายทอดภูมิปัญญาในแบบ
ครวัเรือน ซึ่งมีจดุมุง่หมายเพ่ือการสืบทอด และผูท่ี้สนใจนัน้ตอ้งมีทกัษะ มีความช านาญ และความ
ประณีตพิถีพิถนั และตอ้งมีใจรกัในศลิปะแขนงนี ้ 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
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1. ควรมีการจดัท าหลกัสูตรศิลปะการตอกกระดาษ หรือหลกัสูตรการเขียนลวดลาย
ในสถาบนัศกึษา ในเขตจงัหวดัสงขลา เพ่ือเป็นรกัษาปลกูฝังวิชาใหก้บันกัเรียนใหเ้ห็นคณุคา่ และ
รูจ้กัช่ืนชมผลงานศิลปะการตอกกระดาษ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือใหเ้กิดการอนรุกัษแ์ละสิบ
ทอดตอ่ไป  

2. ควรมีการเปรียบเทียบลวดลายการตอกกระดาษกับลวดลายจังหวัดในพื ้นท่ี
บริเวณใกลเ้คียง เพ่ือใหเ้ห็นความแตกต่างของลวดลายท่ีชัดเจน เพ่ือเป็นการยืนยันว่าลวดลาย
ตอกกระดาษมีความเป็นเอกลกัษณข์องแตล่ะพืน้ท่ีในจงัหวดัสงขลา 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัย 
ควรมีการศึกษาวิจัยการตอกกระดาษและการประดบัตกแต่งโลงศพแต่ละรูปแบบ

ของโลงศพ เพ่ือเป็นขอ้มลูใหผู้ส้นใจไดศ้กึษาตอ่ไป 
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สงขลา 90110 

ผลงานตพีมิพ ์ - 
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2559 - The Young Artists Talent ณ ประเทศฮอ่งกง   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	ความเป็นมา
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตการวิจัย
	1. ขอบเขตด้านประชากร
	2. ขอบเขตด้านพื้นที่
	3. ขอบเขตด้านเนื้อหา

	นิยามศัพท์
	กรอบแนวคิดในการวิจัย

	บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
	2. ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย
	ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถกรรมพื้นบ้าน
	ลักษณะเฉพาะของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
	คุณค่าของงานหัตถกรรม
	ข้อมูลเกี่ยวกับการตอกกระดาษ
	ประโยชน์และคุณค่าของงานช่างตอกกระดาษ

	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3  วิธีการดำเนินวิจัย
	พื้นที่ในการศึกษา
	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา
	การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
	วิธีดำเนินการวิจัย
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูล
	การนำเสนอข้อมูล

	บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของช่างในจังหวัดสงขลา
	ศิลปะการตอกกระดาษ จังหวัดสงขลา
	เทคนิค และกรรมวิธี
	ขั้นตอนการสร้างสรรค์การตอกกระดาษ

	การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของนายช่างอรุณ แก้วสัตยา ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
	ความเป็นมาของช่างอรุณ แก้วสัตยา
	จุดมุ่งหมายการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ
	กระบวนการถ่ายทอดการตอกกระดาษของช่างอรุณ แก้วสัตยา ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
	เทคนิคกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของช่างอรุณ แก้วสัตยา ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

	การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของนายช่างสมนึก หนูประพันธ์ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
	ความเป็นมาของนายช่างสมนึก หนูประพันธ์
	จุดมุ่งหมายการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษ
	ด้านความรู้ความเข้าใจ
	ด้านทักษะ ความสามารถ

	กระบวนการถ่ายทอดการตอกกระดาษของนายสมนึก หนูประพันธ์ ตำบลจะทิ้ง พระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
	เทคนิคกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของนายสมนึก หนูประพันธ์ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

	การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของนายช่างวินิจ  จันทร์เจริญ ตำบล สทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
	ความเป็นมาของนายช่างวินิจ  จันทร์เจริญ
	จุดมุ่งหมายการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของนายช่างวินิจ จันทร์เจริญ
	กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของนายช่างวินิจ จันทร์เจริญ
	เทคนิคกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษของช่างวินิจ จันทร์เจริญ

	การศึกษาลวดลายที่ใช้ในงานตอกกระดาษของช่างในจังหวัดสงขลา
	การศึกษาลวดลายการตอกกระดาษของนายช่างอรุณ แก้วสัตยา ตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา
	การสร้างสรรค์ผลงานตอกกระดาษของช่างอรุณ ชุมชนท่าข้าม
	กระบวนการสร้างสรรค์การตอกกระดาษทองอังกฤษของช่างอรุณ แก้วสัตยา
	เอกลักษณ์เฉพาะตนของช่างอรุณ แก้วสัตยา

	การศึกษาลวดลายการตอกระดาษของนายช่างสมนึก หนูประพันธ์ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
	การสร้างสรรค์ผลงานตอกกระดาษของช่างสมนึก ชุมชนสทิงพระ
	กระบวนการสร้างสรรค์การตอกกระดาษทองอังกฤษของช่างสมนึก หนูประพันธ์
	เอกลักษณ์เฉพาะตนของช่างสมนึก หนูประพันธ์

	การศึกษาลวดลายการตอกระดาษของนายช่างวินิจ  จันทร์เจริญ ตำบล สทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
	การสร้างสรรค์ผลงานตอกกระดาษของช่างวินิจ  จันทร์เจริญ
	กระบวนการสร้างสรรค์การตอกกระดาษทองอังกฤษของช่างวินิจ จันทร์เจริญ
	เอกลักษณ์เฉพาะตนของช่างวินิจ จันทร์เจริญ


	บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	ขอบเขตการวิจัย
	วิธีการดำเนินวิจัย
	การวิเคราะห์ข้อมูล
	สรุปผลการนำเสนอข้อมูล
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ประวัติผู้เขียน

