
งานกระดาษ



กระดาษ ( Paper )
• กระดาษ ( Paper )

• มาจากรากศัพทวาปาปรัส ( Papirus )

• เปนกกชนิดหนึ่งที่ขึ้นไดดีบริเวณริมฝงและปากแมน้ําไนล ซึ่งชาวอียิปต
โบราณนําสวนเปลือกมาคลี่ตอกัน ตากใหแหง  จะมีลักษณะบางใส    
คลายกระดาษ 

• วัตถุประสงคหลักก็เพื่อใชจารึกตัวอักษรฮีโรกลิฟฟค ( Hieroglyphic ) 
ถือวาแผนปาปรัสมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการจารึกหรือบันทึก เพราะ
บาง เบา 

• แตแผนปาปรัสก็ไมใชกระดาษในความหมายที่เราใชกันในปจจุบันนี้



• นักประวัติศาสตรกลาววา จีน เปนชาติแรกที่คิดทาํกระดาษที่มีลักษณะ
ใกลเคยีงกับกระดาษที่ใชในปจจุบัน



• ไซลุง (Ts’ai Lung) ขาราชการในราชสํานักจีน ในรัชสมัยของพระ
จักรพรรดิ์หวง ตี้( Ho ti ) เปนผูคิดคนการทํากระดาษขึ้นไดเปนคนแรก 
ใน ค.ศ.105

• วัตถุดิบสําหรับทํากระดาษในสมัยนั้นคงจะเปนเสนใยจากเปลือกไม 
ปาน เศษผา และแหอวนเกา ๆ 

• ค.ศ. 610 ก็มีการนําวิธีการทํากระดาษออกไปเผยแพรทางตะวันออกคือ 
ญี่ปุน เกิดการพัฒนาคุณภาพกระดาษใหดีขึ้นโดยพระสงฆชาวพุทธ 
ดวยการใชเปลือกหมอนเปนวัตถุดิบ เพื่อใชจารึกคําสอน



กระดาษจีนโบราณ



วัสดุทํากระดาษ



• ไผ



Bark cloth Plant



Gampi Plant



Flax    Plant



Banana Plant
ปอกลวย



Canabis Sativa

หรือ Hemp
หรือ กัญชง



Hemp Plant



Kenaf

หรือปอกระเจา



Mitsumata Plant

มีในญีปุ่น 



Lokta Laurel Family มมีากในเนปาล 



Daphne papyracea

หรือ Lokta



เปลือก Lokta



เปลอืก 
Lokta



Papyrus Reeds ปาปรัส 



กระดาษจากเปลือกปาปรัส



Brousonnetia Papyrifera

 หรือ เปลือกหมอน 



การทํากระดาษ



• หลักการทํากระดาษ คือ การทําเสนใยเซลลูโลสใหเปนแผน โดยการทํา
ใหเซลลูโลสนั้นเล็กลง แลวนําใสลงในอางน้ําสะอาดใหกระจายตัว 

• ใชตะแกรงผาหรือตะแกรงลวดขึงดวยกรอบไมใหไดขนาดตามที่

ตองการใชงาน 
• ชอนเสนใยเซลลูโลสนั้นใหติดและมีความหนาสม่ําเสมอกัน นําออก

ตากใหแหง ก็จะไดกระดาษตามที่ตองการ 



•  เสนใยเซลลูโลสซึ่งไดจากพืชเปนองคประกอบหลักของกระดาษ 
• วัตถุดิบในการทํากระดาษนั้นไดจากพืชหลายชนิด ที่รูจักและนิยมใชกัน

มากเชน เปลอืกตนแฟลค (flax) เปลือกตนปาน ( Hemp )เปลือกไม

ตระกูลไทรหรือกราง และมะเดื่อ ( Fig ) เปลือกไมตระกูลหมอน 
( Mulbery )ซึ่งรวมทั้งเปลือกสาและเปลือกขอยที่คนไทยคุนเคยดวย 

•  นอกจากนี้ยังใชฟางขาว และหญาอื่นๆ เปนวัตถุดิบในการทํากระดาษ
ดวยมือ  



การทํากระดาษ ที่เมืองซีอาน  สานซี จีน









กระดาษจากกิ่งหมอน เกาหลี



กระดาษเปลือกขาว 
คอสตาริกา



การทํากระดาษในอินเดีย



ทุบเปลือก Lokta

เนปาล 





กระดาษ เนปาล



กระดาษเนปาล 
ทําจากเปลือกตน 

L0kta



กระดาษ เนปาล



กระดาษ เนปาล



เนปาล



ญี่ปุน



เกาหลี



ไทย



• สวนการทํากระดาษของไทยไมปรากฏหลักฐานวาเริ่มทํากันมาตั้งแต

เมื่อใด 
• หนังสือเกาทีสุ่ด คือไตรภูมิพระรวง ก็เปนคัมภีรใบลาน 
• ในหอสมุดแหงชาติ มีหนังสือที่เขียนลงบนกระดาษ ฉบับที่เกาแกที่สุด 

คือ พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
• การทํากระดาษของไทยจะมีมาแตเมื่อใดก็ตาม นาจะใชเปลือกขอยและ

เปลือกสาเปนวัตถุดิบกันโดยทั่วไป



•  เดิมกระดาษขอยของไทยใชสําหรับบันทึก จึงเรียก สมุดไทย หรือสมุด
ขอย ภาคใตเรียกหนังสือ บุด สวนภาคเหนือใชกระดาษสาบันทึกจึง
เรียก ปบสา 



ตนขอย



กิ่งและใบขอย



ตนปอสา 
( Paper mulberry tree )



ใบปอสา รูปมน



ใบปอสา รูปหยัก



เปลือกปอสาแหง



เปลือกปอสาจากสปป.ลาว



เปลือกปอสา ไดจากการแชน้ํา 



เสื้อกระดาษสา



วิธีการทํากระดาษสา



ตมปอสา 
เชียงใหม



ทุบปอสาดวยคอนไม



การปนเยื่อสา

ดวยไมไฟฟา



เยื่อสาที่โมเตรียมไวกอนนําไปชอนเปนแผน



เยื่อสาที่โมกอนนําไปชอนเปนแผน



การทํากระดาษ 
1. เทคนิคการชอน





การทํากระดาษ เทคนิคการชอน



นําออกตาก



ตากแดดใหแหง



กระดาษสาที่แหงแลว



กระดาษส เทคนิคการชอน









2.วิธีการแตะ 



วิธีการแตะ



วิธีการแตะ



วิธีการแตะ



วิธีการแตะ



วิธีการแตะ



วิธีการแตะ



กระดาษมูลชาง



ชางเขียนภาพ



ภาพเขียน โดยชาง



ผลิตภัณฑ ทาํจากกระดาษมูลชาง



กระดาษตะขบ



กระดาษกกอิซูกะ (ตาตามิ)







โคมไฟกระดาษ





การตกแตงงานกระดาษ 

• การตัดกระดาษ ( Paper Cutting )

• การทําเปเปอร มาเช (Paper Mache )



การตัดกระดาษ ( Paper Cutting ) จนี



การตัดกระดาษ จีน



การตดักระดาษ จีน









การตัดกระดาษ จีน



การตดักระดาษ 
จีน



ยุโรป



การตัดกระดาษภาพเหมือน จีน









ไทย



การตัดกระดาษ







การแปรรปูกระดาษ 



รม จีน



รม ลาว



พัดกระดาษญี่ปุน



พัด จีน







เนปาล 
ทําจากกระดาษ Lokta



งานกระดาษสมัยใหม









อเมริกา







เม็กซิโก





การทําเปเปอร มาเช (Paper Mache )

• เริ่มทําในแควนแคชเมียร ประเทศอินเดีย จุดประสงคของการทําขึ้นมาก็
เพื่อบรรจุผาคลุมไหลออกจําหนายยังพื้นที่ไกล มีการนําออกมาเผยแพร
ครั้งแรกโดยชาวยุโรปที่เดนิทางไปทองเที่ยวที่นั่น สรางความชื่นชม
ใหกับผูที่ไดพบเห็นจากการที่ถูกนํามาจําหนายยังประเทศฝรั่งเศสเปน

อันมาก



อนิเดยี



อนิเดยี



Paper Mache อินเดีย



อนิเดยี



อนิเดยี



กลองกระดาษ 
อินเดีย



อนิเดยี



ยุโรป





Paper Mache ไทย







อื่นๆ 



สมุดบันทึก ไทย



ไทย



กรอบรูปกระดาษสา ไทย









ถุงกระดาษสา ไทย



ดอกกุหลาบกระดาษสา ไทย



โคมไฟกระดาษสา ไทย



งานกระดาษภาคเหนือ

•  ชางที่ทําเกี่ยวกับงานกระดาษเรียกวาชางกระดาษ เปนชางประเภทหนึ่ง
ในหมูชางสลัก ทําหนาที่ตอกฉลุกระดาษใหเปนลวดลาย งานกระดาษที่
พบทางภาคเหนือ



ตุงรอยแปด 

• ตัดกระดาษรูปชายธงดวยสีตางๆ ขนาดประมาณ 4-10 ซม. พันเขากับ
กานไมแลวปกลงบนตนไมที่ทําจากการนําฟางขาวมามัดรวมกัน ใชใน
พิธีสืบชะตา สะเดาะเคราะห และบูชาเทพเจานพเคราะหทั้งเกา 

• ชอนําทาน

• ตุงรอยแปด

• ตุงไสหมู หรือตุงพญายอ



 โคมลานนา 

• โคมที่นิยมใชในลานนามีรูปแบบตางๆ คือ
• 1. โคมหูกระตาย หรือโคมดอกบัว 
• 2. โคมฮังมดสม หรือโคมหูแมว 
• 3. โคมเงี้ยว 



โคมฮังมดสม หรือโคมหูแมว 



โคมเงี้ยว









โคมเงี้ยว



โคมญี่ปุน



โคมญี่ปุน



การใชงานกระดาษในประเพณีและวิถีชีวิต





โคมลอย




