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เรื่อง การตัดกระดาษไทย : ศิลปะพรานกระตายที่ใกลเลือนหาย

รายละเอียด

บทนํา

         เราทกุคนเกดิมาบนโลกน้ีตองอาศยัการอยูรวมกนัเป็นกลมุกอน ทาํใหเกดิสงัคมระดบัตาง ๆ กระจายตวัอยู

ทัว่พื้นแผนดินทัว่โลก ในการรวมตัวนัน้มีวัตถุประสงคเพื่อความปลอดภัยในการดํารงชีวิต ทํากิจกรรมบางอยาง

รวมกัน เชน การลาสัตวเพื่อมาประทังชีวิต  มีการติดตอสื่อสารสรางภาษาที่เป็นการติดตอระหวางกลุม ดวยการ

ดํารงชีวิตเหลาน้ีทําใหตองคิดสรางสรรคสิ่งตาง ๆ เพื่อตอบสนองความเป็นอยูที่ดีขึ้นลวนแลวแตเกี่ยวของกับ

ปัจจัย 4 ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษา ซึ่งไดใชธรรมชาติรอบตัวทําใหเกิดประโยชนใน

การนํามาเป็นอาหาร นํามาใชปกปิดรางกาย นํามาสรางที่อยูอาศัย อีกทัง้ยังนํามาใชบําบัดโรค  เมื่อเจ็บปวยไข

อาจเกิดจากการลองผิดลองถูกนําเอาสิ่งแวดลอมรอบตัวมาประดิษฐคิดคนสิ่งตาง ๆ เพื่อนํามาใชประโยชนและแก

ปัญหาการดํารงชีวิต

         ในประเทศไทยสิง่ประดษิฐพื้นบานที่มีการพฒันาจากอดตีมาหลายพนัปีจนมาถงึปัจจบุนั ซึ่งทาํใหรูไดวาชาว

ไทยในอดีตเคยอาศัยอยู ณ ที่ใด เชน มีการขุดคนพบเครื่องมือหินที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดลําปาง จังหวัดแพร
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และจังหวัดอื่น ๆ ทัว่ประเทศ หลักฐานทางโบราณคดีที่คนพบเหลาน้ีไมวาจะเป็นงานโลหะงาน เครื่องแกว เครื่อง

ประดับ งานเย็บปักถักรอย ลวนแลวแตแสดงถึงความเป็นอยูของมนุษยซึ่งไดรวมตัวกันอยูและสรางชิน้งานเพื่อ

ตอบสนองวิถีชีวิต เมื่อมนุษยมีความเจริญขึ้นทางความคิดมากขึ้นรูจักปรับใชธรรมชาติรอบตัว รูปแบบของวัตถุ

โบราณที่เคยคนพบก็ปรับพัฒนาขึ้นเชนกัน มีการออกแบบที่สวยงามขึ้น การใชประโยชนที่ดีขึ้น ซึ่งการรวมกลุม

ของคนในสมัยโบราณจะสืบทอดเอกลักษณทางวัฒนธรรมของศิลปะทองถิ่นไปยังลูกหลาน ซึ่งจะแสดงถึงอัต

ลักษณของทองถิ่นอยางชัดเจนมากขึ้น ความแตกตางดังกลาวมีสาเหตุหลายประการ อาทิ 1.ความจําเป็น ทาง

ประโยชนใชสอย 2.วัตถุหรือวัตถุดิบ 3.รสนิยมตกทอด 4.สังคมและขนบธรรมเนียมประเพณี 5.กติกาความเชื่อ

6.สภาพแวดลอมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบานในยุคกอนสรางไวใชเฉพาะตนเองเทานัน้แตดวยวิถีชีวิตของคนไทย

ที่มีความเอื้ออารีก็มักจะแลกเปลี่ยนของใช มอบน้ําใจสรางมิตรภาพใหกัน จนกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขาย

เล็ก ๆ เกิดขึ้น มีกําไรเล็กน อยจนพัฒนามาถึงในยุคการขายปัจจุบัน (เศรษฐมันตร กาญจนกุล, 2553, น. 10) 

         คุณคาและความสําคัญศิลปหัตถกรรมพื้นบาน เป็นศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของมนุษย ตัง้แตอดีต

จวบจนปัจจุบัน เป็น ผลผลิต ทางปัญญาของคนระดับชาวบานพื้นถิ่น ผูคนโดยสวนใหญมักมองขามคุณคาและ

ความสําคัญของศิลปหัตถกรรมพื้นบานแขนงตาง ๆ บางละเลยจนบางสิ่งอันดีงามที่บรรพบุรุษไดรังสรรคไว ตอง

สูญหายไป เชน ในอําเภออางศิลา จังหวัดชลบุรี ครัง้หน่ึงมีการทอผา ซึ่งเป็นงานศิลปะระดับชาวบานที่มีชื่อเสียง

ลวดลายมีลักษณะ พิเศษแตกตางจากแหลงอื่น แตปัจจุบันไรซึ่งคนรูจักและผูสืบทอด ศิลปหัตถกรรมพื้นบานชิน้

ดังกลาว จึงคอยๆ เสื่อมสูญลงในที่สุด สาเหตุที่คนในสังคมสวนใหญไมเห็นคุณคาและความสําคัญของศิลป

หัตถกรรมพื้นบาน อาจเกิดจากการ มองและเขาไมถึงธรรมชาติ รวมทัง้จิตวิญญาณของชางฝีมือผูสรางสรรคผล

งานก็เป็นได อีกทัง้ยังปรากฏศิลปะ สาขาอื่น ๆ ที่มีความหรูหราฟูฟ ามากกวา หรืออาจเกิดจากความเคยชิน พ

บเห็นจนชินตาถึงความเรียบงายและ ความสุนทรียแบบธรรมดาของศิลปหัตถกรรมพื้นบาน (นฤทธิ์  วัฒนภู,

2555, น. 21)

         หากผูศึกษาศิลปะและคนในสังคมเปลี่ยนทัศนคติตอศิลปหัตถกรรมพื้นบานใหดีขึ้น มองและเขาถึงผลงาน

ผานลงไปถึงชางผูสราง จะไดรับรูวาผูสรางสรรคผลงานบางทานไมไดรับการรํ่าเรียนมาจากสถาบันการศึกษาใด

เลย พวกเขาผลิตผลงานตามความรูสึกนึกเห็นจากระดับภูมิปัญญาที่มากน อยตางกัน รวมทัง้จากจิตวิญญาณอัน

บริสุทธิ ์จึงเกิดเป็นผลงานศิลปะของชาวบานแบบสามัญชนคนธรรมดาแทๆ บางรายมีความสามารถมากผลิต ผล

งานศิลปะจนสรางเป็นอาชีพหลักเลีย้งดูสมาชิกในครอบครัว สงลูกหลานไดเรียนในระดับสูงเทาเทียมกับผูที่

ประกอบอาชีพอื่นทัว่ไป ศิลปหัตถกรรมพื้นบานจึงมีความสําคัญตอสังคม ซึ่งสามารถสรุปเป็นขอๆ ไดดังน้ี

         1. สําคัญตอการดํารงชีวิต

         2. ดานรสนิยมทางความงาม

         3. บงบอกระดับภูมิปัญญา
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         4. บงบอกเรื่องราวในอดีต

         5. บงบอกอัตลักษณเฉพาะถิ่น

         6. สรางอาชีพ

         ซึ่งจากกระแสบุพเพสันนิวาสฟีเวอรทําใหคนไทยหันมาสนใจประวัติศาสตร ขนมธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรมของไทยเพิ่มขึ้นอยางมาก ทําใหหวลคิดถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีที่บรรพบุรุษสืบทอดมายังคนรุนหลัง

เป็นจํานวนมาก บางอยางเกือบจะสูญหายไปแลวงานศิลปหัตถกรรมการตัดกระดาษไทยเป็นงานที่มีความ

สวยงามมีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมเป็นงานที่สะทอนใหเห็นถึงความเป็นเอกลักษณของทองถิ่นเป็นภูมิปัญญาที่

สัง่สมมานาน ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะใหความสนใจศึกษาแนวทางการอนุรักษและพัฒนาใหเกิดเป็นรูป

ธรรมมากขึ้น เพื่อกอใหเกิดรายไดในครัวเรือนและชุมชน  (วีระ  ขําดวง, 2551, น.1)

         ประเทศไทยมีวฒันธรรมและประเพณีอนัเกาแกที่สบืทอดตอกนัมานานนับหลายรอยปี กาลเวลาอาจพดัพาให

วัฒนธรรมและประเพณีบางอยางอาจเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหเหมาะสมกับความสะดวกสวนบุคคลเวลาและความ

ตองการของสังคมไปบางอีกทัง้กระแสของสังคมโลกผันแปรไปตามยุคสมัย ความนิยมกระแสตาง ๆ จากตาง

ประเทศที่เขามาพรอมกับเทคโนโลยีอันทันสมัย เขามามีบทบาททําใหขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี ควา

มเชื่อ ฯลฯ ของคนไทยเปลี่ยนไปอยางมาก ดังจะเห็นไดจากกระแสละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส ที่ออกอากาศทาง

วิทยุโทรทัศนไดรับความนิยมเป็นอยางมาก หัวใจของการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมใหยัง่ยืนนัน้คือ “การศึกษา

” (education) ซึ่งความสนุกของละคร ที่ไดรับความนิยมคือการสรางมายาคติของความสมจริง ซึ่งผูชมในยุค

สมัยใหมสามารถเขาถึงไดหรือมีจุดขายซึ่งโยงเขาหาตนเอง เชน ตัวละครที่มีนิสัยและมุมมองสมัยใหมแตเขาไป

เรียนรูและซึมซับวัฒนธรรมและศิลปะในอดีต ในขณะเดียวกันก็ถายทอดสังคมในอดีตใหสมจริงโดยการเนนมิติที่

หลากหลายทัง้ดานดีและดานเสียของธรรมเนียมประเพณีและประวัติศาสตร (พชรพร พนมวัน ณ อยุธยา, 2561)

      

         เรื่องศลิปะการตดักระดาษแกวในประเทศไทยมีมาแตโบราณยงัคงสบืทอดและยงัใชกนัอยูจนถงึปัจจบุนัตดั

กระดาษแบบพื้นบานสามารถเรียนรูไดในระยะเวลาไมนาน ใชในงานบุญ งานรื่นเริงหรือแมกระทัง่งานสีดํา คน

ไทยมักนิยมใชกระดาษสีประดับประดาสถานที่ตกแตงใหมีความสวยงาม ไมวาจะเป็นติดกับเชือกโยงในงานตาง

ๆ ประดิษฐเป็นพวงมาลัย  ฉลุเป็นปีนักษตัรตาง ๆ  หรือตัดกระดาษแกวติดบริเวณหน าตางแทนมาน ประดับ

ขบวนรถแหใหดูโดดเดน การประดับประดากระดาษตัดสามารถใชไมวาจะเป็นงานวัด งานขึ้นบานใหม งานแตงงา

น งานรับขวัญ หรืองานอื่น ๆ การตัดกระดาษแกวนัน้เรียนรูไดงายและนํามาใชไดจริง มีการใชงานอยางแพร

หลายในสวนของภาคเหนือ แตละจังหวัดอาจมีชื่อการเรียกที่แตกตางกันไป บางจังหวัดใชตัดกระดาษแกว

ตกแตงในงานประจําปีอยางแพรหลาย เชน เพชรบุรี เชียงใหม นาน นครสวรรค แตหากเป็นคนไทยเชื้อสายจีน

จะใชแบบการตัดกระดาษแกวจากแบบของประเทศจีนมากกวา นอกจากนัน้ ในตางประเทศก็ยังมีศิลปะการตัด
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กระดาษแกวใหเราพบเห็นอยูในหลายประเทศ เชน ประเทศพมา ประเทศลาว ประเทศจีน ประเทศกัมพูชา เป็น

ตน

         อําเภอพรานกระตายเป็นอําเภอเกาแกในจังหวัดกําแพงเพชร มีภาษาถิ่นและเขตพื้นที่ติดตอกับจังหวัด

สุโขทัยซึ่งเคยเป็นราชธานี ทําใหวัฒนธรรมโบราณหลากหลายดานปรากฏขึ้นที่อําเภอแหงน้ี แมแตศิลปะการตัด

กระดาษไทยดวยกระดาษแกว ก็ยังคงหลงเหลือผูสืบสานตอจากบรรพบุรุษ บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ภูมิปัญญาทองถิ่นการตัดกระดาษไทยศิลปะพรานกระตายที่ใกลเลือนหาย จากอําเภอพรานกระตาย จังหวัด

กําแพงเพชร โดยรวบรวมวิธีการทําจากนายธรรมนูญ ยายอด

ผูคนพบ/ผูคิดคน/ผูนํามาใช

         นายธรรมนญู  ยายอด (ชาวบานทัว่ไปเรยีก อาจารยนญู) เกดิเมื่อวนัที่ 28 พฤศจกิายน พ.ศ.2498  ปัจจบุนัอา

ยุ 63 ปี บิดาชื่อ นายคํา ยายอด  มารดาชื่อ นางมาลัย ยายอด ทัง้บิดา-มารดาเป็นชาวพรานกระตายโดยกําเนิด

ปัจจบุนัเสยีชวีติแลวทัง้คู มีพี่น องรวมบิดา ทัง้หมด 3 คน  ซึ่งบดิาไดแตงงานใหมกบัคณุแมมาลยั  ยายอด ซึ่งเป็น

มารดาของอาจารยนูญ เน่ืองจากภรรยาคนแรกไดเสียชีวิต และมีพี่น องรวมบิดา-มารดา จํานวน 6 คน ซึ่งอาจาร

ยนูญเป็นบุตรคนที่ 2 พี่น อง สวนใหญประกอบอาชีพคาขายและทําเกษตรกรรม มีเพียง 1 คน ที่เป็นพนักงานรัฐ

วิสากิจ (การไฟฟ าสวนภูมิภาคอําเภอคีรีมาส จังหวัดสุโขทัย) อาจารยนูญไดเรียนรูทักษะการตัดกระดาษมาจาก

นายใบ ซึ่งเป็นลูกศิษยของบิดาของตนเอง (พอคํา ยายอด เป็นชางชาวพรานกระตายมีความสามารถในงานไม

งานแทงหยวก งานตัดกระดาษ และงานศิลปหัตถกรรมหลายชนิด) การตัดกระดาษนํามาใชในงานไดหลากหลาย

ประเภท ไมวาจะเป็นงานแตงงาน งานบวช งานขึ้นบานใหม งานฉลอง งานมโหรสพ     ตาง ๆ แมกระทัง้งานศพ

ซึ่งเป็นการตกแตงสถานที่ใหดูสวยงานและเป็นการบงบอกถึงบริเวณของงาน

         การตดักระดาษแกวเป็นศลิปะการตกแตงสถานที่เพื่อใหมีความสวยงามระยบิยามตองลม เสนหแหงสีสนั ที่

เคลื่อนไหวยามมีงานรื่นเริงในเทศกาลงานบุญคนไทยมีความเป็นศิลปะอยูในตัวตนกันมาตัง้แตบรรพบุรุษ เมื่อมี

งานบุญกุศลหรืองานอกุศล ก็จะรวมแรงรวมใจกันชวยคนละไมละมือ ใครที่ทําอาหารไดก็ทําอาหาร ใครที่ชํานาญ

ในดานการตกแตงสถานที่ก็รวมดวยชวยกัน มาจนจวบปัจจุบันทุกวันน้ี เมื่อมีงานบุญตามวัดวาอาราม มักมีการ

ตกแตงประดับดวยกระดาษสีที่ตัดแตงอยางสวยงามซึ่งมีหลายแบบหลายลักษณะ

วัสดุอุปกรณ ที่ใชการประดิษฐพวงมโหตร

        1. กระดาษแกวหลากสี

        2. กรรไกร

        3. กาว

        4. ไมบรรทัด
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        5. กระดาษแข็ง

        6. คัดเตอร

        7. เชือกดาย หรือ เอ็น

        8. ไมไผหลาวใหกลม

        9. ดินสอ

        10. ตัวหนีบกระดาษ

วิธีการทําพวงมโหตร

         การทําพวงมโหตรใชกระดาษแกว แตหากอยากใหเกิดความสวยงามมากขึ้นตองใชกระดาษแกวหลายๆ สี

และพับ-ตัดกระดาษ ตามขัน้ตอนตอไปน้ี

         1. ตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ 20 X 20 น้ิว

         2. พับกระดาษทะเเยงมุมใหขอบเสมอกัน

         3. พับกระดาษทะแยงมุมอีกครัง้

         4. จากมุมจุดศูนยกลางของกระดาษ พับทบเขามาใหขอบกระดาษเสมอกัน

         5. จากมุมจุดศูนยกลางของกระดาษ พับทบเขามาใหขอบกระดาษเสมอกัน

         6. พับกระดาษเป็น 4 ทบ แลวใชตัวหนีบกระดาษ หนีบกระดาษไวเพื่อกันการเคลื่อน

         7. ตดักระดาษสลบัขางขนาดเทากนั 3-8 ชวง แบงของไฟใหสวยงาม ชวงของการตดัจะสงผลตอความยาว

ของพวงมโหตร (เพื่อใหเกิดลายใหม ๆ อาจตัดไมเหมือนลายตัวอยางได)

         8. ตัดกระดาษลายโคงรูปคลายหัวใจตามความสวยงาม

         9. พลิกลับดาน ตัดกระดาษลายโคง

         10. ตัดขอบกระดาษเป็นเสนตรงหลายๆเสน เป็นชายของพวงใหตองลมพริว้ไหว

         11. คลี่ยอนอออกตามขัน้ตอนการพับ (คอยๆ คลี่ออกระวังอยาใหขาด เน่ืองจากเวลาตัดกระดาษเป็นลาย

ตาง ๆ กระดาษจะติดกันเป็นชัน้ ๆ) และทําซํ้าหลาย ๆ เพื่อซอนสลับสีใหเกิดความสวยงาม

         12. ใชกรรไกรเจาะรูตรงกลางกระดาษทัง้ 3 แผน เพื่อสอดกระดาษแขง็รปูวงกลมซึ่งรอยเชอืกผกูกบัไมไว

เรียบรอยแลว สําหรับทําเป็นไมแขวน ใชมือจับแตงกระดาษที่ซอนกันอยูนัน้ใหเป็นทรงจอมแห

วัสดุอุปกรณ ที่ใชการประดิษฐกระดาษติดบานงาน

         1. กระดาษแกวหลากสี / กระดาษทอง

         2. กรรไกร

         3. กาว
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         4. ไมบรรทัด

         5. ดินสอ

         6. ตัวหนีบกระดาษ

วิธีการทํากระดาษติดบานงาน

         การทาํกระดาษตดิบานงานดวยกระดาษแกวหรอืกระดาษทอง แตหากอยากใหเกดิความสวยงามมากขึ้นตอง

ใชกระดาษแกวหลาย ๆ สี และพับ-ตัดกระดาษตามขัน้ตอนตอไปน้ี

         1. ตัดกระดาษแกวเต็มแผน

         2. พับกระดาษขนานใหขอบเสมอกันแลว ใชตัวหนีบกระดาษ หนีบกระดาษไวเพื่อกันการเคลื่อน

         3. ตัดกระดาษตามภาพ (เพื่อใหเกิดลายใหมๆ อาจตัดไมเหมือนลายตัวอยางได)

         4. คลี่ยอนอออกตามขัน้ตอนการพบั (คอย ๆ คลี่ออกระวงัอยาใหขาด เน่ืองจากเวลาตดักระดาษเป็นลายตาง

ๆกระดาษจะติดกันเป็นชัน้ ๆ)

         พวงมโหตรหรอืกระดาษตดิบานงาน เป็นเครื่องแขวนโบราณที่ทาํจากกระดาษสีตาง ๆ นํามาพบัและตดัเป็น

รูปตาง ๆ เป็นภูมิปัญญา พวงมโหตรหรือกระดาษติดบานงานเป็นเครื่องแขวนประเภทหน่ึง ซึ่งใชแขวนในงานพิธี

ตาง ๆ เชน งานแตง งานบวช งานทําบุญขึ้นบานใหม งานวันสงกรานต งานโกนจุก งานบุญทัว่ไปหรือแมแตงาน

ศพ ซึ่งจะนํามาแขวนและติดบริเวณสถานที่ใหงานดูโดดเดนขึ้น เชน ใจกลางบาน หน าตาง ชายคา เพื่อใหมีความ

สวยงามระยิบยามตองลม

บทสรุป

         จากการศึกษาภูมิปัญญาทองถิ่น การตัดกระดาษไทย : ศิลปะพรานกระตายที่ใกลเลือนหายที่สืบสานศิลป

วัฒธรรมอันดีจากบรรพบุรุษ ทําใหทราบถึงความรัก ความเชื่อในขนมธรรมเนียมประเพณีที่อาจารยนูญ ไดยืดมัน่

มาโดยตลอด ศิลปะการตัดกระดาษนํามาใชในงานไดหลากหลายประเภทอยูที่เราจะเลือกใช อาจารยนูญ กลาวทิง้

ทายวา “มาฝึกกันเสียตอนน้ี ไปปลุกในเมรุใหมาสอนกันไมไดนะ” “บรรพบุรุษทํามาไมใชแคปีสองปี คนรุนใหม

เผาทิง้หมด ตองรักษาไว ถาไมมีใครสนใจก็จะสูญหาย คนรุนหลังเป็นรัว้ของชาติหากไมสืบทอดก็จะหมดไป”

คําสําคัญ : ตัดกระดาษไทย, ศิลปะการตัดกระดาษ, กระดาษติดบานงาน, พวงระยา, พวงมโหตร, ชาย

กระดาษ, ลวดลายตัดกระดาษ

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=การตัดกระดาษไทย_:_ศิลปะ

พรานกระตายที่ใกลเลือนหาย

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห
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วันที่ : 2022-06-06

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2088&code_db=610007&code_type=07
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