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การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดศิลปะงานแทงหยวก
Communication for Transmission
of the Local Wisdom “Tang-Yuak”
อวยพร พานิช*
บทคัดย่อ
ในประเทศไทยมีศลิ ปะงานแทงหยวกมาแต่โบราณ แต่เยาวชนปัจจุบนั น้อยคนจะรูจ้ กั ศิลปะดังกล่าวนี้ มี
ผลให้ศิลปะงานแทงหยวกใกล้จะสูญหายไปตามครูช่างแทงหยวกซึ่งนับวันจะหาผู้รู้ได้ยากและเหลือการสืบทอด
ศิลปะงานแทงหยวกอยูไ่ ม่มากนัก ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงการดำ�รงอยูข่ องศิลปะงานแทงหยวกและการสือ่ สาร
เพือ่ การดำ�รงอยูแ่ ละการถ่ายทอดศิลปะงานแทงหยวก โดยกำ�หนดขอบเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษาเฉพาะศิลปะงานแทงหยวก
ของช่างแทงหยวกใน ชุมชนปลายบาง จังหวัดนนทบุรีและชุมชนวัดจำ�ปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครเท่านั้น
โดยผู้วิจัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกครูช่างแทงหยวก จำ�นวน 5 คน และกลุ่มผู้รับสารจำ�นวน 30 คนจากนั้นจึงทำ�การวิเคราะห์ผล
ผลการวิจัยพบว่า ศิลปะการแทงหยวกเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณที่สืบทอดต่อกันมา โดยการนําเอาหยวก
กลวยซึง่ เปน วัสดุทมี่ อี ยูใ นทอ งถิน่ มาใชป ระโยชนสําหรับตกแตงในงานมงคลและงานอวมงคลต่าง ๆ ในแต่ละท้อง
ถิ่นก็จะมีความเป็นมาและเอกลักษณ์ของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้านการเรียนรู้
อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม และความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของครูช่างแทงหยวกแต่ละท่านศิลปะการแทงหยวกจะ
สามารถดำ�รงอยู่ต่อไปได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำ�รงอยู่ของศิลปะการแทง
หยวก เช่น การเป็นมรดกตกทอดทางปัญญาของตระกูลและความเข้มแข็งของคนในชุมชน รวมถึงการสืบทอด
โบราณราชประเพณและพิธีกรรมทางศาสนา ที่ทำ�ให้ศิลปะแขนงนี้ยังคงดำ�รงอยู่ได้ ส่วนปัจจัยที่อาจทำ�ให้ศิลปะ
การแทงหยวกสูญหายไปได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า
การดำ�รงอยูข่ องศิลปะการแทงหยวกและการสือ่ สารเพือ่ ถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวกมีความสัมพันธ์กนั
อย่างแนบแน่น หากต้องการอนุรกั ษ์ศลิ ปะการแทงหยวกให้สามารถดำ�รงอยูค่ กู่ บั สังคมไทยก็จะต้องมีการถ่ายทอด
ผ่านการสื่อสารซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบ หากใช้สื่อบุคคลในการสื่อสารเพียงอย่างเดียวศิลปะการแทงหยวกก็มี
โอกาสสูญหายไปตามกาลเวลาจำ�เป็นต้องใช้สอื่ อืน่ ๆผสมผสานกับสือ่ บุคคลโอกาสทีศ่ ลิ ปะการแทงหยวกจะเป็นที่
รู้จักก็มีโอกาสมากขึ้น
ผลการวิจยั จึงสอดคล้องกับตำ�ราและงานวิจยั เรือ่ งการสือ่ สารและเรือ่ งศิลปะพืน้ บ้านหลาย ๆ เล่ม ตัง้ แต่
นิยามศิลปะงานแทงหยวกทีใ่ ช้ประดิษฐ์ทงั้ งานมงคลและงานอวมงคล ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ การถ่ายทอด
ของผูส้ ง่ สารคือครูชา่ งแทงหยวก และผูร้ บั สารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย ทีส่ �ำ คัญจึงอยูท่ สี่ อื่ ทีค่ รูชา่ งแทงหยวก
เลือกใช้ในการเผยแพร่ นอกเหนือจากสื่อบุคคลคือครูช่างแทงหยวกเพียงสื่อเดียว

* รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

7

Siam Communication Review Vol.16 Issue 20

Abstract
The wisdom of “Tang-Yuak” has been in Thailand for many years. However, the youth
has not been interested in this topic, as a result, this wisdom has currently been disappeared
because there are not that many experts and most of them do not reach this wisdom to
other people. Accordingly, the researcher has been interested to study in the wisdom of “TangYuak” and its’ communication in order to retain and widespread the wisdom of “tang-Yuak”.
Specifically, the scope of this research has been focused on the wisdom of “Tang-Yauk in the
Plai-Bang community, Nonthaburi Province and Champa Temple community, Thalingchan district,
Bangkok. By the way, the researcher has used the quality, information gathering, no participation
observation and interview of the expert research’s technique. There are 5 experts and 30
audiences in this research. Finally, the researcher has concluded the final result.
It has been concluded that the wisdom of “Tang-Yuak” is the knowledge of the
ancestor and has continuously inherited from generation to generation. People use the banana
stalk as a material because it can be easily found in the village. It can be used both in an
auspicious ceremonies and unauspicious ceremonies. There wisdoms are different from places
to places because there are many factors of the knowledge, the environment and the skill of
any expert. The survival of the wisdom of “Tang-Yuak” depends on many factors such as
the knowledge in an expert’s family, the realization of people in the community and the
succession of ancient traditions and religious ceremonies. On the other hands, the key factor
to make this wisdom disappear mainly focuses on the difference of the period of time and the
modern technology.
The survival of the wisdom of “Tang-Yuak” and the communication to teach the wisdom
of “Tang-Yuak” have the close relationship. It is very hard to separate both of them. In order
to keep the wisdom of “Tang-Yuak” survived in Thai’s society, the pass of acknowledge via
media is the most important factor. However, this communication should be done in various
kinds of media. It should not limit only personal media but other media should be integrated
in order to keep the wisdom of “Tang-Yuak” survived.
บทนำ�

ในอดีตก็มีการใช้สิ่งประดิษฐ์จากต้นกล้วย
และใบกล้วยในงานพิธีกรรม เช่น งานโกนจุก การ
ประดับซุม้ และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ใช้ประดับเชิงตะกอนงาน
เผาศพ ซึง่ จะเห็นได้จากการนำ�กาบกล้วยมาประดิษฐ์
แกะสลักลวดลายประดับซุ้มและเชิงตะกอน นั่นก็คือ
ศิลปะงานแทงหยวก ตามการให้ความหมายของ
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) “การแทงหยวก” หมาย
ถึง สลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายประดับเชิงตะกอน
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ในการเผาศพ เป็นการนำ�เอากาบกล้วยมาทำ�ให้เป็น
ลวดลายต่าง ๆ โดยใช้วิธีแทงด้วยมีดแทงหยวกใช้
สำ�หรับงานประดับตกแต่งทีเ่ ป็นการชัว่ คราว ตัวอย่าง
เช่ น ประดั บ เบญจารดน้ำ � ประดั บ ร้ า นม้ า เผาศพ
ประดับจิตกาธาน
ในท้ อ งที่ จั ง หวั ด นนทบุ รี มี พื้ น ที่ ส่ ว นหนึ่ ง
ติดต่อกับเขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร (จังหวัดธนบุรี
เดิ ม ) มี ก ารปลู ก กล้ ว ยหรื อ มี ต้ น กล้ ว ยขึ้ น เองตาม
ธรรมชาติมากมาย เนือ่ งจากเป็นทีล่ มุ่ มีคคู ลองหลาย
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สายทำ�ให้ในอดีตศิลปะงานแทงหยวกของจังหวัด
นนทบุรีมีชื่อเสียงไม่แพ้ท้องที่อื่นใด มีช่างแทงหยวก
หลายสกุลทั้งที่เป็นช่างฝีมือของท้องถิ่นและได้รับ
อิทธิพลจากพื้นที่ใกล้เคียงในลุ่มน้ำ�เดียวกัน เช่น ช่าง
สกุลวัดจำ�ปา เขตตลิ่งชัน มีผู้พยายามรวบรวมศิลปะ
งานแทงหยวกและสกุลช่างแทงหยวกไว้หลายท้องที่
แต่ในเขตจังหวัดนนทบุรแี ละชุมชนใกล้เคียงยังไม่พบ
งานวิจัยหรือหนังสือเล่มที่กล่าวถึงศิลปะงานแทง
หยวกและการถ่ายทอดงานแทงหยวก อีกทั้งเยาวชน
ในสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรีแทบจะไม่มีใครรู้จัก
ศิลปะดังกล่าวนี้ มีผลให้ศิลปะงานแทงหยวกใกล้จะ
สูญหายไปตามครูช่างแทงหยวกซึ่งนับวันจะหาผู้รู้ได้
ยากและเหลือการสืบทอดศิลปะงานแทงหยวกอยู่ไม่
มากนักในจังหวัดนนทบุรี นีจ่ งึ เป็นสาเหตุทมี่ าแห่งการ
วิจยั เรือ่ งการสือ่ สารเพือ่ ถ่ายทอดศิลปะงานแทงหยวก
ในจังหวัดนนทบุรีและชุมชนใกล้เคียง เพื่อเก็บข้อมูล
วิธีการประดิษฐ์ และลวดลายงานแทงหยวก รวมทั้ง
การสือ่ สารเพือ่ ถ่ายทอดกระตุน้ ให้เยาวชนคนรุน่ ใหม่
ในจังหวัดนนทบุรีและท้องที่ใกล้เคียง หันมาสนใจรับ
รู้และถ่ายทอดศิลปะงานแทงหยวกนี้ เพื่ออนุรักษ์
ศิลปะที่มีคุณค่านี้ไว้ให้อยู่คู่กับพิธีกรรมในสังคมไทย
และอาจพัฒนาเป็นงานศิลปะแขนงใหม่ที่สร้างสรรค์
ขึ้นให้เป็นศิลปะที่มีคุณค่าของสังคมไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นไปเพื่อศึกษา
การดำ�รงอยู่ของศิลปะงานแทงหยวกของช่างแทง
หยวกในชุมชนปลายบาง จังหวัดนนทบุรี และชุมชน
วัดจำ�ปา เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร และเพือ่ ศึกษา
การสื่อสารเพื่อการดำ�รงอยู่และการถ่ายทอดศิลปะ
งานแทงหยวกของทั้ง 2 ชุมชนด้วย ซึ่งผลการศึกษา
สามารถนำ�ไปใช้เผยแพร่ นำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ศิลปะการแทงหยวกในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี
ให้แก่เยาวชนและคนรุน่ ต่อไป และใช้เป็นแนวทางใน
การสือ่ สารเพือ่ ถ่ายทอดศิลปะและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ของไทยแขนงอืน่ ๆ ได้ เพือ่ เป็นการช่วยให้ภมู ปิ ญ
ั ญา
เหล่านั้นยังคงดำ�รงอยู่ต่อไปได้

วิธีการวิจัย
ผูว้ จิ ยั เป็นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดย
อาศัยการเก็บข้อเอกสารจากตำ�ราและงานวิจยั ต่าง ๆ
ข้อมูลในสือ่ ออนไลน์ และการลงพืน้ ทีต่ ดิ ต่อสัมภาษณ์
เชิงลึกครูชา่ งแทงหยวกจำ�นวน 5 คน ซึง่ คัดเลือกโดย
วิธีการคัดเลือกแบบบอกต่อ (Snowball Sampling
Technique) เพื่อทำ�การสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนว
คำ�ถามที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. นายบุญชู แก้วเหลือง
(ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่างแทงหยวกชุมชน
ปลายบาง นนทบุรี)
2. นายสมภัทร ปิ่นเย็น
(ครูภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชน
ปลายบาง นนทบุรี)
3. นางสุปราณี หลักคำ�
( ผู้ อำ � น ว ย ก า ร ศู น ย์ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี)
4. นายทวีศักดิ์ หว่างจันทร์
(ผูส้ บื สกุลครูชา่ งแทงหยวกกลุม่ ช่างวัดจำ�ปา
ประธานชุมชนวัดจำ�ปา เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร)
5. นายไพฑูรย์ หว่างจันทร์
(ผู้สืบสกุลครูช่างแทงหยวกชุมชนวัดจำ�ปา
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร)
จากนั้ นจึ ง จั ด การสาธิ ตถ่ า ยทอดกิ จ กรรม
ศิลปะงานแทงหยวก และเก็บข้อมูลจากการสนทนา
กลุม่ เยาวชนและผูส้ นใจเข้ารับการถ่ายทอดศิลปะงาน
แทงหยวกอีก 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเยาวชนและคนภายในชุมชนซึ่งเป็น
ผู้ที่อยู่ในชุมชนใกล้ชิด หรือเป็นลูกหลานครูช่างแทง
หยวก เป็นผู้รับการถ่ายทอดศิลปะงานแทงหยวก
ชุ ม ชนปลายบาง นนทบุ รี และชุ ม ชนวั ด จำ � ปา
กรุงเทพมหานคร
2. กลุ่มเยาวชนและคนภายนอกชุมชนผู้
สนใจศิลปะงานแทงหยวกชุมชนปลายบาง นนทบุรี
และชุมชนวัดจำ�ปา กรุงเทพมหานคร
เมือ่ รวบรวมข้อมูลแล้วจึงการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทำ�โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ การสังเกต
การจดบันทึก การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์
9
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กลุ่ ม มาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ แบบอุ ป นั ย
(analytic Induction) โดยใช้ก ารบรรยายแบบ
พรรณนา
ศิลปะการแทงหยวกกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ความเป็นมาของศิลปะการแทงหยวกในชุน
ชนแต่ละชุมชนไม่เหมือนกัน สำ�หรับชุมชนวัดจำ�ปา
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ลักษณะงานแทงหยวก
ของกลุ่มช่างวัดจำ�ปาในสมัยโบราณยังมีลักษณะเป็น
แบบที่ชาวบ้านสามัญนิยมกัน โดยใช้การแทงหยวก
ประดับด้วยเครื่องสดเป็นลวดลายดอกไม้ ผลไม้ แต่
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชาวพระนครอพยพมา
อยู่อาศัยแถบฝั่งธนฯ เป็นจำ�นวนมาก ซึ่งหนึ่งในนั้น
คือครอบครัวของหลวงวัฒนศิลป์ (ต่วน ยุวะพุกกะ)
ซึ่งเป็นช่างในวังหลวง ก็ได้อพยพมาอาศัยอยู่ในย่าน
ชุมชนวัดจำ�ปา จึงเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละผสม
ผสานกันระหว่างภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ กับศิลปะการแทง
หยวกแบบงานพระราชสำ�นัก จึงเกิดเป็นเอกลักษณ์
ในงานของกลุ่มช่างวัดจำ�ปา ทั้งในด้านของลวดลาย
และด้านขนบวิธใี นการสร้างภาพและเรือ่ งราวของการ
วางเครื่องประดับหยวก
ส่วนชุมชนปลายบาง นนทบุรี คนในท้องถิ่น
ก็มีความผูกพันใกล้ชิดกับวัดเป็นอย่างมาก เมื่อวัดใด
มีงานก็มักจะมีการแทงหยวกอยู่เสมอจนเป็นเรื่อง
ปกติ แต่ เ ดิ ม งานแทงหยวกนั้ น ถื อ เป็ น งานในวั ด
เนื่องจากพระสงฆ์จะเป็นผู้จัดทำ� และแต่ละวัดก็จะมี
ศาลาทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ใช้แทงหยวกโดยเฉพาะ ศิลปะการ
แทงหยวกจึงเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ง่ายและเป็นที่นิยม
อย่างแพร่หลายสำ�หรับย่านนี้ในอดีต ในช่วงต่อมา
ช่างแทงหยวกก็มกี ารเปลีย่ นแปลงมาเป็นชาวบ้านใน
ท้องถิ่นที่มีฝีมือที่เป็นผู้จัดทำ� เมื่อใดที่วัดใดมีการจัด
งานก็จะระดมช่างฝีมือจากวัดต่าง ๆ มาร่วมมือกัน
แทงหยวกและประกอบหยวก โดยลวดลายทีน่ ยิ มแทง
หยวกก็เป็นลายพื้นฐานทั่วไป ส่วนลวดลายเครื่องสด
ทีน่ �ำ มาประกอบก็เป็นผลไม้และดอกไม้ ซึง่ ใช้ประกอบ
ได้กับงานทุกประเภท ปัจจุบันนี้ การสัญจรทางน้ำ�ไม่
เป็นที่นิยมแล้ว อีกทั้งวัดต่าง ๆ ก็ได้รื้อถอนศาลาแทง
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หยวกออกไปหมดแล้ว ศิลปะการแทงหยวกก็ไม่ได้รบั
ความนิยมเหมือนในสมัยอดีต ส่วนช่างฝีมือที่ทำ�การ
แทงหยวกได้ก็มีจำ�นวนน้อยลงมาก ศิลปะการแทง
หยวกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. การแทงหยวกประกอบเครือ่ งสด เป็นการ
แทงหยวกประดับด้วยผักและผลไม้ที่แกะสลักเป็น
ลวดลายต่าง ๆ แต่การแกะสลักเครื่องสดเพื่อประดับ
หยวกจะมีความแตกต่างจากการแกะสลักผักผลไม้ที่
พบกัน เนื่องจากมีพื้นฐานมาจากงานช่างไม้ ช่างแกะ
สลักจะคิดค้นประดิษฐ์อปุ กรณ์ทใี่ ช้สลักให้ได้ลวดลาย
ตามต้องการในระยะเวลาอันรวดเร็ว เช่น การนำ�
กระบอกไฟฉายมาดัดแปลงเป็นสิ่ว เพื่อแกะสลักเป็น
เกล็ดมังกร หรือการใช้ก้านร่มตัดให้ปลายเฉียงแหลม
นำ�มาใช้ในการแกะสลักเป็นเกสรดอกไม้ เป็นต้น
2. การแทงหยวกประกอบเครื่องถมเป็น
ลักษณะของการแทงหยวกแล้วประดับตกแต่งด้วย
เครื่องถม หรือเครื่องประดับที่ทำ�ด้วยการนำ�ผักหรือ
ผลไม้ เช่น ฟักทอง มาฝานเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วกดให้
เป็นลวดลายโดยใช้แม่พมิ พ์ ดังนัน้ เครือ่ งถมทีก่ ดจาก
พิมพ์ออกมาจะมีลกั ษณะเหมือนกันและขนาดเท่ากัน
หากไม่มีการเปลี่ยนแม่พิมพ์ เกิดความเป็นระเบียบ
สวยงาม
3. การแทงหยวกฉลุลาย มีลักษณะเป็นการ
เน้นลวดลายที่สลักบนหยวกให้เด่นขึ้น ด้วยการนำ�
กระดาษอังกฤษที่มีลักษณะมันเงา แวววาว สีสัน
สวยงาม มาวางซ้อนบนกาบกล้วย จากนั้นจึงนำ�กาบ
กล้วยทีฉ่ ลุลายมาวางทับลงไปอีกที จะทำ�ให้ลายทีฉ่ ลุ
ไว้มคี วามสวยงามโดดเด่นขึน้ มา การแทงหยวกฉลุลาย
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน ลักษณะแรกเป็นการ
ฉลุลายแล้วนำ�ส่วนเกินออกไป ยกตัวอย่างเช่น หาก
ต้องการเน้นรูปคน ก็ฉลุรปู คนบนกาบกล้วย แล้วแกะ
ส่วนรอบ ๆ ออก ส่วนอีกลักษณะหนึ่งจะตรงกันข้าม
กันคือ หากต้องการเน้นรูปคน ก็สลักส่วนทีเ่ ป็นรูปคน
ออก เมือ่ นำ�กระดาษอังกฤษมาวางซับลายไว้ดา้ นหลัง
กาบกล้วยทีฉ่ ลุ ลายรูปคนก็จะมองเห็นได้ชดั เจนตาม
ที่ต้องการ
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4. การแทงหยวกประกอบการเขียนลายเป็น
งานแทงหยวกลักษณะทีใ่ ช้การเขียนภาพลงไปบนกาบ
กล้วย แต่ช่างที่ทำ�ต้องมีเทคนิคในการทำ�ให้สีติดบน
กาบกล้วยที่ลื่นและเป็นมันให้ได้ ซึ่งเทคนิคดังกล่าว
คือการใช้น้ำ�สบู่ซึ่งมีความเป็นด่างมาช่วย แต่งาน
ลั ก ษณะนี้ ไ ม่ ส ามารถพบเห็ น ได้ แ ล้ ว ในปั จ จุ บั น
เนื่องจากช่างที่ทำ�ได้จะต้องเป็นทั้งช่างเขียนลายไทย

ช่างแทงหยวก และช่างแกะสลักด้วย ซึ่งหากได้ยาก
ยิ่งในปัจจุบัน
ในการแทงหยวกนิยมตัง้ แต่สมัยโบราณนิยม
ใช้ลายไทย อาจมีการประยุกต์ลายขึ้นมาใหม่บ้าง แต่
ก็ยังคงยึดความอ่อนช้อยของลวดลายแบบไทยเอาไว้
โดยลายที่ใช้มีดังต่อไปนี้

1

2

3

5

4

1. ลายฟันปลา หรือลายฟันหนึ่ง เป็นลายที่
มีปลายยอดแหลมเรียงต่อเนือ่ งกันไปตลอดความยาว
ของพื้นที่ ถือเป็นลายแรกในการเรียนรู้ของช่างแทง
หยวกที่จะต้องทำ�ให้ได้
2. ลายฟันสาม มีลักษณะคล้ายลายฟันปลา
แต่มีขนาดใหญ่กว่า และมีการเพิ่มรอยหยักด้านข้าง
อีกข้างละหนึ่งหยัก เมื่อนับรวมกันจะมียอดปลาย

ภาพลวดลายที่ใช้ในการแทงหยวก
ภาพที่ 1 ลายฟันปลา
ภาพที่ 2 ลายฟันสาม
ภาพที่ 3 ลายฟันห้า
ภาพที่ 4 ลายน่องสิงห์หรือแข้งสิงห์
ภาพที่ 5 ลายหน้ากระดาน
ที่มา www.jayofon.blogspot.com
(ค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2559)
แหลมสามยอด เป็นอีกลายหนึ่งที่นิยมใช้กันทั่วไปนุก
ท้องถิ่น ขนาดของลายฟันสามโดยทั่วไปจะกว้าง
ประมาณ 8 เซนติเมตร และสูงประมาณ 7 เซนติเมตร
3. ลายฟันห้า มีลกั ษณะคล้ายกับลายฟันสาม
แต่ยากกว่า โดยจะต้องเพิ่มยอดอีกข้างละหนึ่งหยัก
เมื่อนับรวมยอดแหลมทั้งหมดจะได้เป็นห้ายอด ลาย
ฟันห้ามีขนาดใหญ่กว่าลายฟันสามเล็กน้อย คือกว้าง
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ประมาณ 8-9 เซนติ เ มตร และสู ง ประมาณ 8
เซนติเมตร
4. ลายน่องสิงห์หรือแข้งสิงห์ เป็นลายทีน่ ยิ ม
ใช้ประกอบส่วนเสาในทุกท้องถิ่นที่มีการแทงหยวก
ความยากของการแทงลายน่องสิงห์คือต้องให้ทั้งสอง
ด้านเท่ากัน ลายน่องสิงห์เป็นลายตัง้ ประกอบเสาด้าน
ซ้ายและด้านขวา ในหยวก 1 อันเมือ่ แทงเป็นด้านขวา
หากแยกออกจากกันก็จะได้งานทีเ่ ป็นด้านขวาเหมือน
กันทั้ง 2 ชิ้น ดังนั้นจึงต้องแทงด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อใช้ประกอบกันด้วย
5. ลายหน้ากระดาน คือลายที่มีการพัฒนา
มาจากลายพื้นฐานที่แทงขึ้นให้เกิดลวดลายนำ�ไปปิด
ทับบนแผ่นพนังของการประกอบหยวก มีลกั ษณะการ
แทงลงบนกาบกล้วยให้เกิดเป็นช่องของลวดลาย โดย
ไม่แยกออกจากตัวกาบกล้วยจะเกิดลายติดอยูบ่ นกาบ
กล้วย และจะเกิดช่องแสงหรือช่องว่าง ส่วนใหญ่
ลวดลายที่ ไ ด้ นั้ น มี แ นวคิ ด และรู ป แบบมาจาก
ธรรมชาติ
6. ลายเสา เปนลายที่อยูตรงกลางเสา เปน
ลายทีม่ คี วามสําคัญเนือ่ งจากทํายาก เชน เดียวกับลาย
หน้ากระดาน จะมีการออกแบบลวดลายแตกตางกัน
ไปแต  ล ะบุ ค คล ลวดลายที่ ช่ า งแทงหยวกนำ � มา
ประดิษฐ์เป็นลายเสา ได้แก่ ลายเครือเถาต่าง ๆ ลาย
ดอกไม้ต่าง ๆ หรือจะแกะสลักเครื่อง
สดป็นลายสัตว์ต่าง ๆ มาประกอบ
เช่น สัตว์หิมพานต์ มังกร นก ผีเสื้อ
เป็นต้น
7. ลายกระจัง เป็นลายที่ใช้
ประกอบกั บ ลานฟั น สามและลาย
ฟันปลา แต่ไม่นิยมนำ�ไปประกอบ
เป็นส่วนฐาน เนื่องจากลายกระจังมี
ลักษณะเป็นลายแบบบัวคว่�ำ จะนิยม
ใช้กบั ส่วนรัดเกล้าหรือหลังคาเท่านัน้
ซึ่งลายกระจังมีหลายประเภทด้วย
กั น ได้ แ ก่ กระจั ง รวน กระจั ง
ปฏิญญาฯ กระจังใบเทศ

ขั้ น ตอนการแทงหยวกเริ่ ม ต้ น จากเตรี ย ม
หยวกกล้วยตานีที่ปลูกในที่ร่ม คัดเลือกต้นที่มีขนาด
เหมาะกับการใช้งาน เมื่อตัดแล้วลอกกาบออกทีละ
ชัน้ แล้วก็ควรเช็ดผิวกาบกล้วยให้สะอาดก่อนนำ�มาใช้
งาน ก่อนฉลุลายให้นำ�กาบกล้วยที่มีขนาดเท่า ๆ กัน
มาวางซ้อนกัน แล้วตัดหัวท้ายให้เท่ากัน รวมถึงตัด
ตกแต่งขอบส่วนที่ใช้ไม่ได้ออก แล้วจึงลงมือฉลุลาย
ผูแ้ ทงหยวกจะต้องกำ�ด้ามมีดไว้ในมือให้มนั่ คง ปักคม
มีดให้ตั้งฉากกับหยวก เพื่อให้เวลาแทงลายจะได้ตรง
ไม่เบีย้ ว และช่วยให้จงั หวะและลายทีแ่ ทงเท่ากัน การ
แทงลายควรเริม่ จากจุดใดจุดหนึง่ ของลายแล้วแทงต่อ
ไปอย่างต่อเนื่อง ยกข้อมือขึ้นลงสลับกันไปตลอดชิ้น
หยวกจนจบลาย แต่ตอ้ งไม่ยกมีดขึน้ จากหยวกจนกว่า
จะแทงจบลายที่ออกแบบไว้ ผู้แทงหยวกสามารถ
ตกแต่งหยวกเพิม่ เติมได้จาก “การแรลาย” คือการใช้
ปลายมีดแรลายกรีดลงบนผิวของหยวกเบา ๆ พอให้
เป็นรอย จากนั้นจึงใช้แปรงหรือพู่กันชุบสีแล้วทา
เข้าไปในรอยที่กรีด เมื่อระบายสีเสร็จแล้วช่างแทง
หยวกจะใช้ผ้าชุบน้ำ�ลูบไปบนลาย หรือใช้ “การซับ
ลาย” ซึ่งเป็นการใช้กระดาษสีตกแต่งให้ลายหยวก
กล้วยสวยงามขึ้น เหมาะใช้กับลายฉลุโปร่ง โดยแกะ
ตัวลายออกเพื่อใช้กระดาษสีสอดไว้ด้านหลังของลาย
ทีฉ่ ลุบนหยวกกล้วย แล้วจึงนำ�หยวกทีส่ ลักทัง้ หมดมา
ประกอบเป็นลายชุด ดังภาพ

ภาพหยวกที่ประกอบเป็นลายชุด
ดัดแปลงจาก หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการแกะสลักหยวก, ม.ป.ป. หน้า 15
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เมื่อประกอบหยวกเป็ลายชุดแล้ วก็ นำ� มา
ประกอบรวมกันเป็นบุษบกเพื่อนำ�ไปใช้งาน การแทง
หยวกประกอบเป็นบุษบกเป็นการจำ�ลองเขาไกรลาส
หรือเขาพระสุเมรุ ซึ่งตามคติในศาสนาพราหมณ์และ
พุทธศาสนา ถือว่าเขาพระสุเมรุเป็นภูเขาหลักของโลก
ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของจักรวาล ดังนั้นการประกอบ
หยวกเพื่อจำ�ลองเขาพระสุเมรุจึงต้องมีขนบวิธีการ
ปฏิบัติตามธรรมเนียมโบราณ เริ่มต้นการสร้างงาน
ด้วยการแกะสลักเครื่องสดเป็นลวดลายที่ใช้ในการ
ประดับ เช่น เทวดา นางฟ้า สัตว์หิมพานต์ ปลา และ
ภาพจากเรื่องราวในวรรณคดี ซึ่งนิยมแกะสลักจาก
เรื่องรามเกียรติ์ จากนั้นจึงนำ�ไปประกอบกับหยวกที่
เป็นลายชุด โดยวางเครื่องสดที่แกะสลักไว้กึ่งกลาง
ของหยวก และประกอบโดยการวางภาพแกะสลักตาม
ฐานานุศักดิ์ของภาพ ดังนี้ “ส่วนรัดเกล้า” จำ�ลองว่า
เป็นสรวงสวรรค์ เครือ่ งสดทีแ่ กะสลักใช้ประกอบส่วน
รัดเกล้านี้จึงเป็นรูปเทวดา นางฟ้า หรือสิ่งที่อยู่บนฟ้า
แต่ก็จะแบ่งแยกตามการใช้งานอีก เช่น งานมงคลใช้
ลายเทพพนมที่ถือเป็นการอวยพร หรืออาจจะใช้ลาย
ราหูอมจันทร์ สุครีพหักฉัตร หรือลายเมขลากับรามสูร
หากเป็นงานอวมงคล เช่นงานศพ ก็ใช้เป็นภาพแกะ
สลักรูปพระมาตุลี ซึ่งถือเป็นผู้นำ�พาวิญญาณ “ส่วน
เสา” จำ�ลองว่าเป็นป่าหิมพานต์ ส่วนนีจ้ ะใช้เครือ่ งสด
สลักเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์มาตกแต่ง โดยจะเลือก
สัตว์ทมี่ ลี �ำ ตัวยาว เช่น มังกร เหรา ปักษานาคา เป็นต้น
“ส่วนเรือนไฟ” ตกแต่งด้วยรูปสลักเป็นภาพจาก
วรรณคดีต่าง ๆ “ส่วนฐาน” จำ�ลองมาจากมหานทีสี
ทันดร ส่วนนี้จะถือเป็นน้ำ� ฉะนั้นภาพที่ใช้ประดับคือ
รูปปลา

ภาพการประกอบหยวกเป็นบุษบกตามขนบโบราณ
ที่มา คุณทวีศักดิ์ หว่างจันทร์
https://web.facebook.com/profile.php?id
=100001438730365 ค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน
2559
แต่ เ ดิ ม ศิ ล ปะการแทงหยวกมั ก นำ � ไปใช้
ประโยชน์ในการประดับตกแต่งในงานพิธีกรรมทาง
ศาสนาเป็ น หลั ก ทั้ ง งานมงคล และงานอวมงคล
นอกจากนี้ ห ยวกยั ง ถื อ เป็ น เครื่ อ งประกอบชั้ น ยศ
สำ�หรับงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี แต่ในปัจจุบัน
ความนิยมในการใช้หยวกประดับตกแต่งก็ลดน้อยลง
จนแทบจะไม่มีคนรู้จักศิลปะแขนงนี้ งานที่เคยใช้
หยวกประดับตกแต่งก็เปลีย่ นแปลงมาเป็นการใช้วสั ดุ
ที่มีความคงทนและสะดวกสบายในการจัดเตรียม
มากกว่า เช่นในงานศพปัจจุบนั ก็มเี ตาเผาถาวร ไม่ตอ้ ง
สร้างเมรุชวั่ คราวอีก การประกับตกแต่งเมรุดว้ ยหยวก
จึงไม่มีความจำ�เป็นอีกต่อไป แม้การใช้หยวกประดับ
ตกแต่งในรูปแบบเดิมทีพ่ บเห็นได้นอ้ ยลง แต่ชา่ งแทง
หยวกในปั จ จุ บั น ก็ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการ
ประยุกต์ศิลปะการแทงหยวกมาใช้กับสิ่งต่าง ๆ รอบ
ตัว เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะการแทงหยวกให้เป็น
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ทีร่ จู้ กั และเป็นการอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ นีไ้ ว้ดว็ ย
เช่ น นำ � ไปประดั บ ตกแต่ ง สถานที่ จั ด การประชุ ม
ตกแต่งป้ายชื่อ การนำ�หยวกไปประดับกระทง นำ�ไป
ประดิษฐ์เป็นโคมไฟหรือเชิงเทียน เป็นต้น
การดำ�รงอยูข่ องศิลปะการแทงหยวกก็ขนึ้ อยู่
กับปัจจัยหลายประการซึ่งอยู่แวดล้อม ปัจจัยหลาย
ประการทีจ่ ะทำ�ให้ศลิ ปะการแทงหยวกสูญหายไป แต่
ก็ยังมีปัจจัยอีกบางประการก็มีผลให้ศิลปะการแทง
หยวกยังคงดำ�รงอยู่ต่อไปได้ แต่อาจต้องมีการปรับ
เปลี่ ย นลั ก ษณะบางอย่ า งไปบ้ า ง เมื่ อ ยุ ค สมั ย
เปลี่ ย นแปลงไป ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ก็ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปด้วย และผลกระทบที่มีต่อศิลปะการ
แทงหยวกก็แตกต่างกันออกไปเช่นกัน แต่ปัจจัยที่มี
ผลมากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ศิลปะ
การแทงหยวกลดน้อยลงไปมาก เนือ่ งจากช่างฝีมอื ล้ม
หายตายจากกันไป การสืบทอดสูค่ นรุน่ ใหม่กม็ ไี ม่มาก
ศิลปะการแทงหยวกจึงเป็นทีร่ จู้ กั น้อยลงกว่าเดิมมาก
อีกทัง้ พืน้ ทีก่ ารปลูกกล้วยตานีกม็ ลี ดน้อยลง ทำ�ให้ตน้
กล้วยทีเ่ หมาะจะใช้ในการแทงหยวกลดน้อยลงไปด้วย
ประกอบกั บ การเผาศพในสมั ย ใหม่ ไ ม่ ใช้ เ มรุ ล อย
เหมือนเมื่อก่อน เมื่อมีศพจึงมักดอกไม้หรือวัสดุอื่นที่
มีความคงทนกว่าหยวกในการประดับ และอีกปัจจัย
หนึง่ คือประเพณีบางอย่างอย่างทีเ่ คยใช้การแทงหยวก
ประดับก็เริ่มสูญหายไปแล้ว เช่น ประเพณีโกนผมจุก
โกนผมไป เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นเหตุมา
จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทั้งสิ้น
การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวก
หากจำ�แนกองค์ประกอบของการสือ่ สารเพือ่
ถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวก ตามความหมายของ
“การสื่อสาร” แล้วจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 4
ประการ คือ ผู้ส่งสาร (Source) สาร (Message) สื่อ
หรือช่องทางการสื่อสาร (Channel) และ ผู้รับสาร
(Receiver) เมื่อวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบทำ�ให้ผู้
วิจยั ได้พบมิตใิ นการถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวกด้วย
การสื่อสาร ดังนี้
1. ผูส้ ง่ สาร (Source) ผูเ้ ป็นแหล่งต้นตอของ
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สาร ได้แก่ครูช่างแทงหยวกในยุคสมัยต่าง ๆ ทั้งครูใน
สมัยโบราณที่ถ่ายทอดวิชาความรู้มาสู่ครูช่างในรุ่น
ปัจจุบัน และครูช่างปัจจุบันที่จะถ่ายทอดความรู้แก่
ลูกศิษย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ครูช่างแทงหยวกทั้ง
กลุม่ ช่างชุมชนปลายบาง นนทบุรี และกลุม่ ช่างชุมชน
วัดจำ�ปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ มีคุณสมบัติของการ
เป็นผูส้ ง่ สารทีด่ ี เนือ่ งจากมีความสามารถและความรู้
จริงในเรื่องที่พูด มีบุคลิกลักษณะที่ดีทั้งภายในและ
ภายนอก และมี เจตนารมณ์ ในการส่ ง สารที่ ดี ซึ่ ง
สะท้อนออกมาทางสีหน้า แววตา และน้ำ�เสียงขณะ
ทำ�การสื่อสาร
2. สาร (Message) ในการสื่ อ สารเพื่ อ
ถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวก ผูส้ ง่ สารหรือครูชา่ งแทง
หยวกมีวตั ถุ ปุ ระสงค์ในการสือ่ สาร 2 ประเภทด้วยกัน
ได้แก่ สือ่ สารเพือ่ แจ้งให้ทราบ (To Inform) เป็นการ
สื่อสารเพื่อทำ�ให้ศิลปะการแทงหยวกเป็นที่รู้จักของ
คนในวงกว้างมากขึน้ และเพือ่ ให้การศึกษา (To Educate) คือเป็นการถ่ายทอดความรูเ้ รือ่ งการแทงหยวก
ให้ผู้รับสารเกิดทักษะ สามารถในการแทงหยวกได้
ด้วยตัวเอง เพื่อให้การสื่อสารในการถ่ายทอดศิลปะ
การแทงหยวกมีความชัดเจน และง่ายต่อการทำ�ความ
เข้าใจของผู้รับสาร ผู้ส่งสารจึงต้องเลือกประเด็นที่จะ
สื่อ ประเด็นที่ถูกเลือกมาสื่อสารจึงมีดังนี้
ประเด็นที่ 1 การบอกเล่าความเป็นมาเบื้องต้นของ
ศิลปะการแทงหยวก
ประเด็นที่ 2 ความเป็นมาของกลุ่มช่างแทงหยวกใน
ชุมชน
ประเด็นที่ 3 ประเภทของศิลปะการแทงหยวกที่มีมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ประเด็นที่ 4 ขนบธรรมเนียมของการประกอบหยวก
เป็ น บุ ษ บกตามคติ ค วามเชื่ อ ของการจำ � ลองเขา
พระสุเมรุ
ประเด็นที่ 5 ประโยชน์ใช้สอยจากศิลปะการแทง
หยวก
ประเด็นที่ 6 ลวดลายพื้นฐานที่ใช้ในการแทงหยวก
ประเด็นที่ 7 ลวดลายและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ช่างในชุมชุน

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 20

ประเด็นที่ 8 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแทงหยวก
ประเด็นที่ 9 การคัดสรรและจัดเตรียมวัสดุต่าง ๆ
ประเด็นที่ 10 ขั้นตอนการแทงหยวกอย่างละเอียด
ประเด็ น ที่ 11 เทคนิ ค และเคล็ บ ลั บ ที่ จ ะช่ ว ยให้
สามารถแทงหยวกได้รวดเร็วและได้ลวดลายตามที่
ต้องการ
ประเด็นที่ 12 วิธีการแกะสลักเครื่องสดประกอบ
หยวก
การจัดเรียงสารของช่างชุมชนวัดจำ�ปาในการ
ถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวกเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่
รู้จักนั้น ประเด็นที่จะถูกนำ�เสนอได้แก่ประเด็นที่ 1-5
และหากกลุ่มผู้รับสารมีความสนใจในการแทงหยวก
มากและต้องการความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้น ประเด็นที่ 6-8 ก็
จะถูกนำ�เสนอในการสือ่ สารครัง้ นัน้ ๆ แต่หากเป็นการ
สือ่ สารเพือ่ ให้ผรู้ บั สารเกิดทักษะและสามารถสร้างผล
งานการแทงหยวกได้ด้วยตนเอง การสื่อสารก็จะ
ครอบคลุมประเด็นด้านบนทั้งหมด
3. สื่อ หรือช่องทางการสื่อสาร (Channel)
คือ ช่องทางที่นำ�สารผ่านจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
ซึง่ ในการสือ่ สารเพือ่ ถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวกให้
เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นและการเผยแพร่เพื่อให้ผู้รับ
สารเกิดความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน
แทงหยวก ครูช่างแทงหยวกก็มีการเลือกใช้สื่อได้
หลากหลายประเภท ดังนี้
• สื่อบุคคล ครูช่างแทงหยวกซึ่งมีความรู้และความ
ชำ � นาญเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะการแทงหยวกเป็ น อย่ า งดี
ส า ม า ร ถ ใช้ ต น เ อ ง เ ป็ น สื่ อ ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ได้ โดยการพบปะ พูดคุย สาทิตการ
แทงหยวกให้ชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
บุ ค คลอื่ น ที่ มี ค วามสนใจและต้ อ งการทราบราย
ละเอียดของศิลปะการแทงหยวก จนผู้รับสารเกิด
ความเข้ า ใจและรู้ จั ก ศิ ล ปะการแทงหยวกมากขึ้ น
นอกจากจะทำ�ให้ศิลปะการแทงหยวกเป็นที่รู้จักแล้ว
การใช้สื่อบุคคลยังช่วยให้ครูช่างแทงหยวกเป็นที่รู้จัก
มากขึ้นด้วย ทั้งความที่เป็นคนรู้จักกัน เป็นเครือญาติ
กัน เป็นคนในชุมชนเดียวกัน ทำ�ให้ชอื่ เสียงของครูชา่ ง
แทงหยวกแพร่ออกไปในวงกว้างได้จากการพูกกัน

ปากต่อปาก เป็นเหตุที่ทำ�ให้ครูช่างแทงหยวกยังคงมี
งานเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้
• สือ่ กิจกรรม การใช้สอื่ กิจกรรมในการเผยแพร่ศลิ ปะ
การแทงหยวกให้เป็นที่รู้จักมีความคล้ายคลึงกับการ
ใช้สื่อบุคคล แต่แตกต่างกันตรงที่มีบรรยายกาศของ
กิจกรรมประกอบด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะส่งเสริมให้
ผู้รับสารและผู้ส่งสารมีประเด็นในการพูดคุย แลก
เปลีย่ นความคิดเห็น และเรียนรูใ้ นหัวข้อทีช่ ดั เจนกว่า
การใช้บุคคลที่เป็นเพียงการสนทนากันเท่านั้น โดย
ข้อดีและข้อจำ�กัดของสื่อกิจกรรมก็มีความคล้ายคลึง
กั บ ข้ อ ดี แ ละข้ อ จำ � กั ด ของสื่ อ บุ ค คลด้ ว ย ตั ว อย่ า ง
กิจกรรมทีม่ กี ารถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวกแผงอยู่
เช่ น งานพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง ศพ หรื อ งานศพ
กิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงวิถชี มุ ชน แต่ในการถ่ายทอด
ศิลปะการแทงหยวกในยุคปัจจุบัน กิจกรรมที่ใช้เป็น
สือ่ กลางในการถ่ายทอดนัน้ แปลเปลีย่ นไปตามยุคสมัย
กิจกรรมหรืองานพิธีกรรมทางศาสนาที่ใช้ศิลปะการ
แทงหยวกมีลดน้อยลงมาก กิจกรรมที่ใช้การแทง
หยวกในยุคนี้จึงเป็นการประยุกต์กิจกรรมขึ้นมาใหม่
เช่น งานแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรม Workshop
งานแทงหยวก เป็นต้น
• โทรทัศน์ เป็นสื่อสาธารณะที่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อ
ผู้รับสารในวงกว้าง ครูช่างแทงหยวกซึ่งเป็นผู้ส่งสาร
สามารถใช้สื่อโทรทัศน์ในการเผยแพร่ศิลปะการแทง
หยวกให้เป็นทีร่ จู้ กั ได้ ซึง่ บ้างครัง้ สือ่ โทรทัศน์ทใี่ ช้อาจ
ไม่จำ�เป็นต้องเป็นโทรทัศน์ช่องใหญ่เสมอไป อาจเป็น
ช่องของชุมชนหรือจังหวัดก็ได้ ยิ่งเมื่อเข้าสู่ยุคทีวี
ดิจิตอล ช่องรายการต่าง ๆ ก็มีให้เลือกมากมายตาม
ไปด้วย ตัวอย่างรายการโทรทัศน์ทมี่ กี ารนำ�เสนอเกีย่ ว
กับศิลปะการแทงหยวก เช่น รายการ 108 Living
ตอน “ชวนเที่ยว เกาะศาลเจ้า ชุมชนท้องถิ่น วิถีถิ่น
ตลิง่ ชัน” ออกอากาศทางช่อง 5 เมือ่ เดือนพฤศจิกายน
2558 รายการครัวคริตจานหลัก ตอน “ชุมชนเกาะ
ศาลเจ้า” ออกอากาศทางช่อง 3 เมือ่ เดือนพฤศจิกายน
2557 และ รายการ Lineกนก ตอน “ลมหายใจ
สุดท้ายของชุมชน ชุมชนวัดจำ�ปา ชนบทในเมือง
หลวง” ออกอากาศทางช่อง NationTV เมื่อเดือน
15
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ตุลาคม 2557 เป็นต้น
• วิทยุกระจายเสียง เป็นสื่อที่ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง
ขวางทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ พราะคลืน่ วิทยุสามารถแพร่กระจาย
ไปทัว่ ทุกทิศทางสามารถส่งข่าวสารได้รวดเร็วและเป็น
สื่อที่มีราคาถูก แต่การถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวก
ให้เป็นทีร่ จู้ กั ของประชาชนผ่านสือ่ วิทยุท�ำ ได้คอ่ นข้าง
ยาก เนื่องจากวิทยุถ่ายทอดได้แต่เสียง ไม่สามารถ
ถ่ายทอดภาพให้ผู้รับสารเห็นได้ และไม่สามารถเห็น
ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารได้ในทันที
• สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์มีหลายลักษณะ แต่ทั้งหมดก็
จะมาในรูปแบบของตัวหนังสือและภาพประกอบ สือ่
สิง่ พิมพ์ให้ทงั้ สาระ ความรู้ และความบันเทิง แก่ผอู้ า่ น
หรือผูร้ บั สารได้ การเผยแพร่ศลิ ปะการแทงหยวกผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์มีด้วยกัน 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ การเผย
แพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นสื่อมวลชน และ
สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นเอกสารวิชาการ
• สื่อออนไลน์ หรือสื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบตั กิ ารทางสังคม เพือ่ ใช้สอื่ สารระหว่างกันในเครือ
ข่ายทางสังคมผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์
บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้น
ให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง ในรูปแบบของ
ข้อมูล ภาพ เสียง และภาพเคลี่อนไหว ประเภทของ
สื่อสังคมออนไลน์ มีด้วยกันหลายชนิด ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของการนำ�มาใช้ ซึ่งการเผยแพร่ศิลปะการ
แทงหยวกผ่านสื่อออนไลน์ก็สามารถทำ�ได้หลายรูป
แบบทั้ง Weblogs, Social Networking, Online
Video เป็นต้น
• แอปพลิเคชันไลน์ เมื่อครูช่างแทงหยวกใช้แอปพลิ
เคชันไลน์ในการสื่อสารกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ศิลปะ
การแทงหยวก หรือที่ครูช่างแทงหยวกเรียกว่า “ลูก
ศิษย์” เนื่องจากการถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวกมี
ความจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องสือ่ สารกันแบบเห็นหน้า
แต่ดว้ ยข้อจำ�กัดด้านระยะทางจึงทำ�ให้ทงั้ ผูส้ ง่ สารและ
ผู้รับสารไม่สามารถมาพบหน้ากันได้ในทุกครั้งที่เกิด
กระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นจึงนำ�แอปพลิเคชั่น
ไลน์เข้ามาช่วย โดยลูกศิษย์จะต้องมาพบครูช่างแทง
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หยวกก่อนในครั้งแรก ๆ เพื่อทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หัวใจสำ�คัญของการแทงหยวกและฝากตัวเป็นศิษย์
เมื่อถึงขั้นฝึกมือหรือการวาดลวดลายที่ใช้แทงหยวก
ลงบนกระดาษก่อนเพื่อให้เกิดความชำ�นาญ ก็จะ
เป็นการเรียนการสอนผ่านทางไลน์ โดยครูช่างจะ
หยวกจะมอบหมายงานให้ในไลน์ว่าจะต้องฝึกเขียน
ลายอะไรลงในกระดาษ เป็นจำ�นวนเท่าไร เมือ่ ลูกศิษย์
วาดลายทีไ่ ด้รบั มอบหมายแล้วก็จะถ่ายรูปผลงานและ
ส่งให้ครูตรวจผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เมือ่ ครูตรวจงาน
แล้วมีข้อเสนอแนะใด ๆ ก็สามารถบอกให้แก่ลูกศิษย์
ทราบได้ในทันที ส่วนในขั้นการลงมือแทงหยวกจริง
ลูกศิษย์จำ�เป็นต้องมาพบครูแล้วเรียนจากครูโดยตรง
เมื่อลูกศิษย์แทงหยวกด้วยตัวเองเป็นแล้ว
4. ผู้รับสาร (Receiver) คือ บุคคล กลุ่มคน
หน่วยงาน องค์การ ทีอ่ ยูป่ ลายทางของการสือ่ สาร ซึง่
ในกรณีนี้ผู้รับสารแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ บุคคลที่อยู่
ภายในชุมชนที่ยังคงมีศิลปะการแทงหยวกเหลืออยู่
และอีกกลุม่ หนึง่ คือบุคคลทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นชุมชน และจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้รับสารเกี่ยวกับศิลปะการแทง
หยวกในแง่มุมต่าง ๆ ก็ทำ�ให้ผู้วิจัยได้ความคิดเห็นที่
น่าสนใจ ดังนี้
• กลุม่ ผูร้ บั สารมีทงั้ รูจ้ กั การแทงหยวกมาบ้าง และไม่รู้
จักการแทงหยวกเลย แต่เมือ่ ได้รบั การถ่ายทอดศิลปะ
การแทงหยวกจากครูช่างแทงหยวกแล้วก็ทำ�ให้มี
ความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และรับรู้ว่าศิลปะการ
แทงหยวกเป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีท่ รงคุณค่าของไทย
• แม้วา่ สังคมเปลีย่ นแปลงไปมาก ความนิยมในการใช้
หยวกก็ลดน้อยลง พื้นที่การปลูกกล้วยตานีก็น้อยลง
แต่ศิลปะการแทงหยวกจะสามารถดำ�รงอยู่ได้ต่อไป
หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของทุกคน ไม่ว่า
จะเป็นคนในชุมชนทีม่ กี ารแทงหยวกอยูห่ รือไม่กต็ าม
• การแทงหยวกสามารถปรับเปลี่ยน ประยุกต์ หรือ
ต่อยอดได้ หากมองว่าหยวกเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การประดับตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยไม่
จำ�เป็นต้องใช้ศิลปะการแทงหยวกกับงานพิธีกรรม
ทางศาสนาก็ได้ แต่อย่างไรก็ไม่ควรละเลยขนบของ
การแทงหยวกที่มีมาแต่โบราณ
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• การสือ่ สารสำ�คัญและจำ�เป็นมากต่อการดำ�รงอยูข่ อง
ศิลปะการแทงหยวก เพราะที่ผ่านมาศิลปะการแทง
หยวกดำ�รงอยูไ่ ด้ดว้ ยการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาจากรุน่ สู่
รุ่น ซึ่งวิธีการถ่ายทอดก็ใช้การสื่อสารเป็นสำ�คัญ และ
หากต้องการให้ศิลปะการแทงหยวกยังคงดำ�รงอยู่ก็
จำ�เป็นต้องสอนให้แก่คนรุ่นต่อไป ซึ่งก็จำ�เป็นต้องใช้
การสือ่ สารอยูด่ ี ไม่วา่ จะเป็นการสือ่ สารแบบเห็นหน้า
กันโดยตรงระหว่างครูชา่ งแทงหยวกและผูส้ นใจ หรือ
จะเป็นการสือ่ สารผ่านสือ่ ต่าง ๆ เช่น หนังสือ โทรทัศน์
วิทยุ อินเตอร์เน็ต หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
การดำ�รงอยู่ของศิลปะการแทงหยวกและ
การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวกว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นจนไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ หากต้องการอนุรักษ์ศิลปะการแทง
หยวกให้สามารถดำ�รงอยูค่ กู่ บั สังคมไทยไปได้กจ็ ะต้อง
มีการถ่ายทอดผ่านการสือ่ สาร แต่การสือ่ สารก็มหี ลาก
หลายรูปแบบ หากใช้สื่อบุคคลในการสื่อสารเพียง
อย่างเดียวศิลปะการแทงหยวกก็มีโอกาสสูญหายไป
ตามกาลเวลาได้มาก แต่หากใช้สื่ออื่น ๆ ผสมผสาน
กับสื่อบุคคล โอกาสที่ศิลปะการแทงหยวกจะเป็นที่
รู้จักก็มีโอกาสมากขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
ความหมายของงานแทงหยวก
จากพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต สถาน
(2542) และเอกสารของคณะกรรมการเอกลักษณ์
ชาติ (2525: 55) ได้ให้ความหมายของการแทงหยวก
ไว้ว่า เพื่อสลักลวดลายลายประดับเชิงตะกอนในการ
เผาศพ และประกอบหยวกตามรูปจิตกาธาน
การสัมภาษณ์ครูช่าวแทงหยวกทั้ง 2 ท้องที่
ได้ข้อสรุปตรงกันว่างานแทงหยวก ใช้ได้ทั้งงานมงคล
และงานอวมงคล จึ ง แตกต่ า งจากคำ � นิ ย ามใน
พจนานุกรม และคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
และประดิษฐ์ ยุวพุกกะ (2549: ม.ป.น.) แต่สอดคล้อง
กับมโน พิสุทธิรัตนานนท์ (2539: 49) และสุธิวงศ์
พงศ์ไพบูลย์ (2542: 8423) ทีใ่ ห้ความเห็นว่า งานแทง
หยวกเป็ น ศิ ล ปะพื้ น บ้ า นที่ ใช้ ทั้ ง งานมงคลและ

อวมงคล ประดับตกแต่งชัว่ คราวโดยเอากาบกล้วยมา
แกะฉลุลวดลายตกแต่งสถาปัตยกรรมบางประเภท
เช่น เบญจาในพีธรี ดน้�ำ เรือพระ ซุม้ ประตู หรือประดับ
โลงศพ เป็นต้น
ลวดลายและวิธีการแทงหยวก
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ค รู ช่ า งแทง
หยวกทั้ง 2 พื้นที่ มีวิธีการแทงหยวกและลวดลายทั้ง
ที่เหมือนกันและต่างกัน คุณทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ ครู
ช่างแทงหยวกวัดจำ�ปาสืบทอดฝีมือจากช่าง
ราชสำ�นักจะมีการแกะสลักเครื่องสดประกอบการ
แทงหยวก ด้วยการแกะ มัน มะละกอ ฟักทอง และ
การใช้กดลวดลายจากพิมพ์ถมโลหะประกอบ ขณะที่
คุณบุญชู แก้วเหลือง ใช้การแรลาย ลงสื และประดับ
ด้วยกระดาษสีให้สวยงามยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ น. ณ
ปากน้ำ� (2530: 134) ประดิษฐ์ ยุวพุกกะ (2549:
ม.ป.น.) เก่งกาจ ต้นทองคำ� (2546: 84) ดวงจันทร์ สุ
สุทธิ์ (2551: 65) ที่กล่าวถึงการแทงหยวกว่า มักจะ
ใช้เครื่องสด อาทิ เช่น มัน หรือมะละกอ แกะเป็น
ดอกไม้ และดอกดวงต่างๆ
ในเรื่องลวดลายในการแทงหยวกที่แตกต่าง
กันไปตามท้องถิ่นและฝีมือช่างแทงหยวก สอดคล้อง
ป.มหาขันธ์ ทีก่ ล่าวว่า ลายทีใ่ ช้ในการแทงหยวกมีลาย
ที่เหมือนกันทุกท้องที่และลายที่แตกต่างกันในแต่ละ
ท้องถิ่น เช่น ลวดลายของคุณทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ จะ
แทงหยวกตามศักดิ์ของผู้วายชนม์ เน้นเขาพระสุเมรุ
ป่าหิมพานต์ ท้องฟ้า ขณะที่คุณบุญชู แก้วเหลือง จะ
ใช้ลวดลายดัง้ เดิมและประดิษฐ์ลายใหม่ซงึ่ สังเกตและ
ประยุ ก ต์ จ ากสถานที่ ร อบตั ว เช่ น หน้ า บั น โบสถ์
เป็นต้น
กระบวนการสืบทอดงานแทงหยวก
จากการสัมภาษณ์ครูช่างแทงหยวก 2 พื้นที่
ชุมชนวัดจำ�ปา มีการสืบทอดแบบสายตระกูล คือ
คนในตระกูล และแบบสืบตระกูล คือ ผู้ฝากตัวเป็น
ศิษย์ ซึ่งเป็นชายเท่านั้น ขณะที่ชุมชนปลายบาง
สืบทอดโดยฝากตัวเป็นศิษย์ได้ทั้งหญิงและชาย ซึ่ง
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สอดคล้องกันภัทราพร เนาวรัตน์ธนากร (2557: 21)
และวีระ ขำ�ดวง (2551: 32) ที่ว่า กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ผู้มีประสบการณ์มากกว่าเป็นผู้สอน
ให้ สิ่ ง ที่ เรี ย นรู้ เ ป็ น อาชี พ ที่ สื บ ทอดกั น มากจาก
บรรพบุ รุ ษ นอกจากนั้ น ได้ ถ่ า ยทอดให้ กั บ ผู้ ส นใจ
อื่น ๆ ด้วย
การอนุรักษ์กับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
การใช้งานศิลปะการแทงหยวกในปัจจุบนั มี
การเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม เนื่ อ งจากการ
เปลีย่ นแปลงของสังคมตามยุคสมัยจากการใช้งานแทง
หยวกในงานพิธีการ งานศพในราชสำ�นักหรือผู้เป็น
ใหญ่ในบ้านเมืองมีการดัดแปลงศิลปะงานแทงหยวก
ไปใช้ในการตกแต่งสถานที่จัดประชุม หรืองานต่าง ๆ
ซึ่งสอดคล้องกับ วัฒนะ จูฑะวิภาต (2537: 47-50) ที่
กล่าวว่า แนวทางการอนุรกั ษ์อาจทำ�ใด้โดยอนุรกั ษ์ให้
คงตามสถาพเดิมไว้ เพือ่ ให้คนรุน่ หลังเห็นคุณค่า และ
ประยุกต์การใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อส่งเสริม
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และถ่ายทอดความงามของ
ศิลปะพื้นบ้าน
ในประเด็นของ วัฒนะ จูฑะวิภาต นี้ งานแทง
หยวกของคุณทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ ยึดมั่นในแผงทาง
แรก คือ คงตามสภาพเดิม ขณะที่คุณบุญชู แก้ว
เหลือง ยึดแนวทางที่สองคือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับยุคสมัยซึง่ งานของคุณบุญชู แก้วเหลือง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของนุชจรินทร์ ทับทิม (2553) และสุจิต
รา เปลี่ยนรุ่ง (2553) ที่ว่าการสืบทอดอัตลักษณ์มีทั้ง
ทีธ่ �ำ รงรักษาและต่อรองปรับเปลีย่ นให้เข้ากับยุคสมัย
การวิเคราะห์ผู้ส่งสาร – ครูช่างแทงหยวก
ผลจากการวิจยั เพศของครูชางแทงหยวกจะ
มีแต่เพศชายเท่านั้น เนื่องจากงานแทงหยวกจำ�เป็น
ต้องปีนมณฑป หรือนัง่ ร้าน และต้องใช้พละกำ�ลังมาก
ในการแบกต้นกล้วยและทำ�งานทัง้ กลางวันและกลาง
คืนให้เสร็จทันเวลา คุณทวีศักดิ์ หวางจันทร์ และคุณ
บุณชู แก้วเหลือง ล้วนมี ครูเป็นเพศชาย และถ่ายทอด
ให้ กั บ ศิ ษ ย์ เ พศชายทั้ ง สิ้ น อี ก ทั้ ง ประเด็ น ความ
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เชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือของคุณทวีศักดิ์ และ
คุณบุญชู กว่าจะมาเป็นครูชา่ งแทงหยวก ต้องบ่มเพาะ
ความชำ�นาญ และสร้างความน่าเชื่อถือมาเป็นระยะ
เวลายาวนานจนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
แบบจำ�ลองการสื่อสารของ เดวิด เค เบอร์โล (1960)
และแมคครอสกีล้ าร์สนั และแนปป์ (1971: 81-82) ซึง่
อธิบายความเป็นผู้รู้ ความตั้งใจ ความคล่องตัว ซึ่งมี
ปรากฏในตัวครูช่างแทงหยวก ทั้งสองท่านเป็นที่
ประจักษ์ชัด
การเลือกประเด็นสารทีน่ �ำ เสนอผ่านศิลปะงานแทง
หยวก
คุณบุญชู แก้วเหลือง ครูชา่ งแทงหยวกชุมชน
ปลายบาง นนทบุรี เน้นเป้าหมายคนในชุมชน มุ่งให้
คนรุ่นใหม่สามารถสืบสานศิลปะงานแทงหยวกให้
ดำ�รงอยู่ต่อไปมากกว่าการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก จึง
ร่วมมือกับคุณสมภัทร ปิ่นเย็น ในการนำ�ศิลปะการ
แทงหยวกเข้าฝึกปฏิบัติเป็นกิจกรรมในโรงเรียนวัด
สุนทรธรรมิการาม ขณะทีค่ ณ
ุ ทวีศกั ดิ์ หว่างจันทร์ ครู
ช่างแทงหยวกชุมชนวัดจำ�ปา กรุงเทพมหานคร เพิ่ม
เป้าหมายเป็นคนในชุมชนและนอกชุมชนประกอบกับ
วัดจำ�ปาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงมุ่งเผยแพร่ให้เป็นที่
รูจ้ กั ความเป็นมา ประเภทศิลปะ ขนบธรรมเนียมและ
ลวดลายขัน้ ตอนการแทงหยวกผ่านสือ่ หลายช่องทาง
เช่น เว็บไซต์ และ รายการโทรทัศน์
ประเด็ น คุ ณ ทวี ศั ก ดิ์ ชุ ม ชนวั ด จำ � ปานี้
สอดคล้องกับภัทราพร เนวรัตน์ธนากร (2557: 21)
เรื่ อ งการสื่ อ สารเพื่ อ ธำ � รงรั ก ษา องค์ ก รชุ ม ชนมี
บทบาทหน้ า ที่ สำ � คั ญ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นสื่ อ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสำ�นึกอนุรักษ์ และสืบทอดต่อคน
ภายในและภายนอกชุมชน
ส่วนวิธกี ารของคุณสมภัทร ปิน่ เย็น ซึง่ เป็นที่
ปรึกษาผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดสุนทรธรรมิการาม
ด้วย ได้นำ�ศิลปะการแทงหยวกเข้าไปเป็นกิจกรรม
เสริมหลักสูตรงานศิลปะของโรงเรียน เพือ่ อนุรกั ษ์และ
ถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวกให้อนุชนรุ่นหลังเรียนรู้
ต่อไป สอดคล้องกับจารุวรรณ ขำ�เพชร (2549: 77)

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 20

เรื่องการจัดหลักสูตรเพื่อสืบสานภูมิปัญญาศิลปะปูน
ปั้น และดวงจันทร์ สุสุทธิ์ (2551: 65-71) ที่นำ�ศิลปะ
การแทงหยวกจั ด ทำ � เป็ น กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และบริการวิชาการแก่หน่วยงานอืน่
การเลือกช่องทางการสื่อสารศิลปะงานแทงหยวก
คุณทวีศกั ดิ์ หว่างจันทร์ เลือกช่องทางสือ่ อืน่
นอกเหนือจากสื่อบุคคลคือครูช่างแทงหยวกเอง โดย
ใช้โดยใช้การสาธิตการแทงหยวก การถ่ายทอดผ่าน
เว็บไซต์ เพสบุ๊ค และรายการโทรทัศน์หลายช่อง เพื่อ
ถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวก ซึง่ สอดคล้องกับพรสิทธ์
พัฒนานุรกั ษ์ (2531: 34) ทีว่ า่ การใช้ชอ่ งทางทีเ่ หมาะ
สมจะทำ�ให้การสือ่ สารบรรลุประสิทธิผล นอกจากนัน้
ยังสอดคล้องกับสุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์ (2533: 20) ที่
ว่าการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละครอบครัวมีการจัด
ระบบงานความรับผิดชอบแก่สมาชิกในครอบครัว
แต่ละคนตามความสามารถ (เพศชาย ตัดต้นกล้วย
แทงหยวก ประกอบหยวก เพศหญิง สลักเครื่องสด)
และถ่ายทอดความรูส้ ชู่ มุ ชนผ่านการปฏิบตั แิ ละความ
สัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ในชุมชนเกิดเป็นวัฒนธรรมของ
ชุมชนในองค์รวม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
• แม้ ก ารสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ บุ ค คลจะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง และสามารถใช้ เ พื่ อ ถ่ า ยทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยได้ดี แต่การใช้สื่อบุคคล
เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอทีจ่ ะอนุรกั ษ์ศลิ ปะการ
แทงหยวกหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ เอาไว้ได้ จึง

ควรต้องใช้สอื่ อืน่ ผสมผสานด้วย ซึง่ หากใช้สอื่ ทีม่ คี วาม
เป็นสื่อมวลชนหรือสื่อใหม่ อย่างเช่น อินเตอร์เน็ท ก็
จะช่วยให้ภูมิปัญญาเหล่านั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้น และ
ยังสามารถดึงดูดความสนใจผู้รับสารได้ดีอีกด้วย
• ผูส้ นใจสามารถนำ�แนวทางในการถ่ายทอด
และเผยแพร่ศลิ ปะการแทงหยวกทีง่ านวิจยั นีน้ �ำ เสนอ
ไปปรับใช้กบั ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของไทยแขนงอืน่ ๆ ได้
เพื่อเป็นการช่วยให้ภูมิปัญญาเหล่านั้นยังคงดำ�รงอยู่
ต่อไปได้
• ผู้สนใจสามารถนำ�ผลการศึกษาจากงาน
วิจยั นีไ้ ปใช้เผยแพร่ นำ�เสนอข้อมูลเกีย่ วกับศิลปะการ
แทงหยวกในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ และนนทบุ รี ใ ห้ แ ก่
เยาวชนและคนรุ่นต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการศึกษาวิจัยใน
อนาคต
• ผู้ที่สนใจทำ�การวิจัยต่อยอดจากงานวิจัย
ชิ้นนี้อาจทำ�การวิจัยในประเด็นด้านเอกลักษณ์การ
แทงหยวกของแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ ศึกษาว่าศิลปะการแทง
หยวกในพื้นที่ต่าง ๆ มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร มีปัจจัยใดที่เป็นผลทำ�ให้เกิดความแตกต่าง
นั้นบ้างหรือไม่ อย่างไร โดยใช้งานวิจัยเล่มนี้เป็น
ตัวแทนเอกลักษณ์การแทงหยวกในพื้นที่เขตตลิ่งชัน
และจังหวัดนนทบุรี
• ผู้ที่สนใจทำ�การวิจัยต่อยอดจากงานวิจัย
ชิ้นนี้อาจทำ�การวิจัยเจาะลึกถึงประเด็นเกี่ยวกับการ
แทงหยวกที่ใช้พระราชพิธีตามโบราณราชประเพณี
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงรูปแบบ คติความเชื่อ ค่า
นิยมทีแ่ ฝงอยูใ่ นศิลปะการแทงหยวกระหว่างงานพระ
ราชพิธีในวังและงานของชาวบ้านท้องถิ่น

19

Siam Communication Review Vol.16 Issue 20

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. (2551) . การจัดการความรู้เบื้องต้นเรื่องการสื่อสารชุมชน. “การวิเคราะห์บทบาท
หน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน: ศึกษากรณีงานปูนปั้น จ.เพชรบุร”ี โดยขนิษฐา นิลผึ้ง. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
กาญจนา แก้วเทพ. (2554) . สื่อเก่า สื่อใหม่ ใจเชื่อมร้อย. “การสื่อสารในพิธีกรรม พิธีกรรมในการสื่อสาร”.
กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา แก้วเทพ. (2554) . สือ่ พืน้ บ้านศึกษาในสายตานิเทศศาสตร์. “การใช้และการพัฒนาสือ่ พิธกี รรมพืน้ บ้าน:
มุมมองเชิงนิเทศศาสตร์” กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย. (2540) . ช่างสิบหมู่. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พลับลิชชิ่ง จำ�กัด.
กิตติ ชำ�นาญเวชกิจ. (2543) . งานแทงหยวก บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา. สงขลา: ม.ป.ท.
เก่งกาจ ต้นทองคำ�. (2546) . การศึกษาวิเคราะห์ศิลปะพื้นบ้าน: กรณีศึกษาการแทงหยวกในเขตภาคกลาง.
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
เกศินี จุฑาวิจิตร. (2542) . การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำ�นักนายกรัฐมนตรี. (2525) . ชีวิตไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์.
จารุวรรณ ขำ�เพชร และคณะ. (2549) . งานปูนปัน้ . กรุงเทพฯ: ศูนย์วฒ
ั นธรรมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
จีรพันธ์ สมประสงค์. (2532) . ศิลปะประจำ�ชาติ ศป. 231. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ดวงจันทร์ สุสุทธิ. (2551) . ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปะการแทงหยวก จังหวัดเพชรบุรี. สารนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
นุชจรินทร์ ทับทิม. (2553) . การสือ่ สารอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านวัวลายจังหวัดเชียงใหม่ผา่ นกิจกรรมถนนคนเดิน.
วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ป.มหาขันธ์. (2540) . ศิลปะการฉลุสลักหยวก. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์
ปรมะ สตะเวทิน. (2537) . หลักนิเทศศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 8) . กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
ประดิษฐ์ ยุวพุกกะ. (2549) . “การสลักหยวก”. ในโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางด้านศิลปกรรม
กิจกรรมที่ 1 การแทงหยวก. นครปฐม: ม.ป.ท.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. (2546) . กรุงเทพฯ: นานมีบุคส์พับลิเคชั่น.
พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเช่า. (2544) . “ศิลปะการแทงหยวก,” ในภูมิปัญญาทางศิลปะ. กรุงเทพฯ: คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ภัทราพร เนาวรัตน์ธนากร. (2557) . การสื่อสารเพื่อการธำ�รงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยม
จินดา จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) คณะ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
พรสิทธิ์ พัฒธนานุรกั ษ์. (2551) . “การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาเสริมประสบการณ์
ผู้นำ�ชุมชน. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มโน พิสุทธิรัตนานนท์. (2539) . ศิลปะพื้นบ้าน. สงขลา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้.
ยุพา สภากุล. (2540) . การสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ระวีวรรณ ประกอบผล. (2540) . “องค์ประกอบและกระบวนการของการสื่อสาร” ในเอกสารการสอนชุดวิชา
20

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 20

หลักและทฤษฎีการสื่อสาร. (พิมพ์ครั้งที่ 13) . นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วสันต์ จันทรวงศา และปิยะวรรณ สุธารัตน์.2540. “ช่าง...ช่างอยุธยา...ช่างสลักหยวก” ใน อยุธยามรดกโลก
2540. อยุธยา: สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.
วัฒนะ จูฑะวิภาต. (2537) ศิลปะพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ: กล้วยน้ำ�ไทการพิมพ์.
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2539. ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน. (พิมพ์ครั้งที่4) กรุงเทพฯ: ต้นอ้อแกรมมี่.
วิระ ขำ�ดวง. 2551. การศึกษาแนวทางการอนุรกั ษ์และพัฒนาศิลปหัตถกรรมการแทงหยวกเพือ่ สร้างรายได้ในครัว
เรือนของชุมชนในภาคกลาง.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา. (2549) การแทงหยวกในจังหวัดสงขลา. สงขลา: ม.ป.ท.
สุจิตร เปลี่ยนรุ่ง. 2553. การสื่อสารเพื่อสร้าง ธำ�รงรักษา และต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นมอญของกลุ่มชาวมอญ
พลัดถิน่ ในประเทศไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์. (2551) . การสืบทอดสื่อพื้นบ้านเท่งตุ๊ก จ.จันทบุรี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. (2542) . “หยวกในวัฒนธรรมภาคใต้” ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่มที่ 17.
กรุงเทพฯ: ธนาคารไทยพาณิชย์.
สุรัชนี เปี่ยมญาติ และคณะ. (ม.ป.ป.). คู่มือการแทงหยวก.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.
อนุมานราชธน, พระยา. (2531) . ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เกิด-ตาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. (2554) . การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. (พิมพ์ครั้งที่ 6) . กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อวยพร พานิช. (2556) .หลักและการปฏิบัติทางวาทนิเทศ. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราพฤกษ์.
ระบบออนไลน์
108 Living 11-10-2015 : เกาะศาลเจ้า จาก www.youtube.com/watch?v=M1atixPnlnA ค้นเมื่อ 12
ธันวาคม 2559
ครัวคริตจานหลัก | ชุมชนเกาะศาลเจ้า | 30 พ.ย.57 | EP.09 | Part 1/3 จาก https://www.youtube.com/
watch?v=37C545IjbWA ค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2559
งานแทงหยวก จาก research.pbru.ac.th/web/index.php?option=com_content...id...ค้นเมือ่ 20 มีนาคม
2559.
งานแทงหยวก (กล้วย) ยิ่งเหี่ยวยิ่งสืบสานยิ่งทำ�เงิน - คมชัดลึก จาก www.komchadluek.net/
detail/20151009/214767.html ค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2559.
งานช่างแทงหยวก | ของดีประเทศไทย - สำ�รวจโลก จาก www.nextsteptv.com/khongdee/?p=1154
ค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2559
งานช่างแทงหยวก จาก www.watpakung.org ค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559
งานศิลป์ วิถีถิ่นเกาะศาลเจ้า @ ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ จาก http://www.painaidii.com/event/eventdetail/00002252/lang/e/ ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2559

21

Siam Communication Review Vol.16 Issue 20

ช่างแทงหยวกคนสุดท้ายแห่งชุมชนวัดจำ�ปา ตลิ่งชัน กรุงเทพ จาก www.youtube.com/
watch?v=gpnZrxEU1O0&t=415s ค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2559
ชือ่ แหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมอื เขตตลิง่ ชัน : การแทงหยวก ชุมชนวัดจำ�ปา จาก http://www.livingculturalsites.
com/chapter19_04_01.html ค้นเมื่อ เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559
ผู้จัดการออนไลน์. จาก http: //www.manger.co.th/Campus ค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2559.
ทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ จาก https://web.facebook.com/profile.php?id=100001438730365 ค้นเมื่อ 10
พฤศจิกายน 2559
ลายแทงหยวก จาก www.ronglinethai.blogspot.com ค้นเมื่อ ค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559
ศิลปะ “แทงหยวก” ความงามแห่งงานมงคล จาก www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=
136418667ค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2559.
ศิลปะการแทงหยวก จาก www.jayofon.blogspot.com ค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559
ศิลปะการแทงหยวกกล้วย. จาก www.stou.ac.th/study/sumrit/7-58/page2-7-58.html ค้นเมือ่ 20 มีนาคม
2559.
ศิลปะการแทงหยวก จาก ilwc.aru.ac.th/Contents/ArtCraftThai/ArtCraftThai8.htm ค้นเมื่อ 20 มีนาคม
2559.
ศิลปะการแทงหยวกของเพชรบุรี - หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จาก www.snc.lib.su.ac.th/
libmedia/e-book/yuak.pdf ค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2559.
ศิลปะลายไทย จาก www.jomjamp.wordpress.com ค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559
Lineกนก ตอน ลมหายใจสุดท้ายของชุมชน ช่วงที่ 3 ชุมชนวัดจำ�ปา ชนบทในเมืองหลวง จาก www.youtube.
com/watch?v=CnwYg-za2WQ ค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2559
Nubthong Atiruj Watcharayukholdhorn จาก https://web.facebook.com/nubthong/photos_albums
ค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559
Wanderers: เกาะศาลเจ้า (ภาค 1) จาก www.youtube.com/watch?v=Vzlg3yTm2hE ค้นเมื่อ 12
ธันวาคม
2559
สัมภาษณ์
ทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ และคุณไพฑูรย์ หว่างจันทร์. สัมภาษณ์, 24 กันยายน 2559 และ 27 กันยายน 2559
บุญชู แก้วเหลือง สมภัทร ปิ่นเย็น และสุปราณี หลักคำ�. สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2559 และ 4 ตุลาคม 2559

22

