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งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาลายแทงหยวกของช่า งในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา” มีวัตถุประสงค์
๑) เพื่ อ ศึ ก ษา รวบรวมประเภทและรูป แบบลายแทงหยวกของช่ างในรอบลุ่ ม ทะเลสาบสงขลา
๒) เพื่อศึกษาขั้นตอนการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ๓) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ช่างแทงหยวกรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ๔) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ คุณค่าและความสาคัญของการแทงหยวก
ของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและนาเสนอผลการศึกษา
ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ และมีภาพประกอบ
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามี ๔ ประเภท ได้แก่
ลายเครื่อง ลายนอ ลายเสา และลายปิดมุม และจาแนกตามลักษณะของรูปแบบได้เป็น ๒ กลุ่ม
คือ ๑) รูปแบบลายไทย เป็นรูปแบบลายส่วนใหญ่ ที่ปรากฏในการแทงหยวก มีทั้งรูปแบบลายที่
เหมือนกันและแตกต่างกันในแต่ละช่าง แต่ละพื้นที่ ๒) รูปแบบลายประดิษฐ์ เป็นรูปแบบลายที่ช่าง
ได้ คิ ด ประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น มาจากการน าลั ก ษณะลายไทยมาผสมผสานกั บ ส่ ว นประกอบธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว การแทงหยวกสรุปได้ ๔ ขั้นตอนที่สาคัญสาหรับใช้ในการปฏิบัติงานแทงหยวก
ได้แก่ ๑) การเตรียมหยวก ๒) การแทงลาย ด้วยการใช้มีดแทงหยวกช่างจะใช้วิธีการอยู่ ๒ วิธี คือ
การแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มีการใช้แบบหรือร่างแบบบนกาบกล้วยและการแทงลายด้วยวิธีการสร้าง
แบบจากกระดาษแข็ง หรือแผ่นสังกะสี หรือเสื่อน้ามัน แล้วนาไปวางทาบบนกาบกล้วยแล้วจึงแทงหยวก
ตามแบบ ๓) การประกอบหยวกหรือคุมหยวก เป็นการนาลายต่าง ๆ มาประกอบเข้าเป็นชุดลายนอ
และชุดลายเสา ๔) การประกอบติดตั้ง มี ๒ วิธี ได้แก่ การผูกมัดหยวกกับโครงสร้าง และการเสียบ
ยึดแผงหยวกกับแกนไส้หยวกที่ผูกติดกับโครงสร้างด้วย ไม้ไผ่ปลายแหลม ช่างแทงหยวกเป็นช่าง
พื้นบ้านที่มีภูมิลาเนาและอาศัยอยู่ในขอบเขตพื้นที่การวิจัยมีทั้งหมด ๓๕ คน กระจายอยู่ในพื้นที่
จังหวัดสงขลามากที่ สุด จานวน ๒๖ คน จังหวัดพัทลุง จานวน ๖ คน จังหวัดนครศรีธรรมราช
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จานวน ๓ คน โดยช่างส่วนใหญ่จะใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มีการใช้แบบทาบหรือการร่าง
แบบลายลงบนหยวก จานวน ๒๗ คน อีก ๘ คน จะใช้วิธีการใช้ต้นแบบลายวางทาบหรือร่างลายเส้น
ตามแบบลงบนกาบกล้วยแล้วแทงตาม และการเรียนรู้ของช่างในการแทงหยวกมีทั้งการศึกษาด้วย
ตนเองแบบครูพักลักจา การเข้าฝึกอบรมตามโครงการ และการฝากตัวเป็นศิษย์กับครูช่างที่ชื่นชอบ
ในฝีมือ จึงส่งผลต่อรูปแบบของลายที่ช่างยังคงสืบทอดรูปแบบดั้งเดิมไว้และมีการพัฒนาต่อยอดบ้าง
สาหรับช่างบางคนที่มีประสบการณ์สูง ส่งผลให้ลายแทงหยวกของช่างในลุ่มทะเลสาบสงขลานั้นมี
อั ต ลั ก ษณ์ เฉพาะทางด้ านรูป แบบของลาย ที่ เป็ น ผลมาจากการคิ ด วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ ผ่ าน
ประสบการณ์ ข องช่ าง ส่ งผลให้ ล ายแทงหยวกมี ลั ก ษณะเฉพาะมี คุ ณ ค่ าทางด้ านความงามและ
ความสาคัญต่อชุมชน ต่อสังคม มีการนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของคนรอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลา และส่งผลให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดถึงองค์ความรู้
ของช่างแทงหยวก อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ การส่งเสริมและการพัฒนา การอนุรักษ์และการสืบทอด
การแทงหยวกของช่างรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา และมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดารงอยู่สืบไป
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The research “ Pattern studies folk craftsmen carve beautifully the Banana plant
around Songkhla Lake” is aims 1) To studies and collects the type and patterns of
carve beautifully the banana plant of folk craftsmen around Songkhla Lake. 2) To
study about the procedure of carve beautifully the banana plant of folk craftsmen
around Songkhla Lake. 3) To collect data about folk craftsmen carve beautifully the
banana plant around Songkhla Lake. 4) To Study the identity, values and the
importance of craftsmen carve beautifully the banana plant around Songkhla lake.
The researchers used qualitative research methodology and presented the results by
descriptive Analysis and illustrative methods.
The result of research concluded that carve beautifully the banana plant of
folk craftsmen around the Songkhla Lake has 4 types of patterns. That are Krueng
pattern (Lai Krueng), Nor pattern (Lai Nor), Sao pattern (Lai Sao), and Pidmum pattern
(Lai Pidmum). The characteristic of patterns are classified in 2 groups. That are 1)Thai
patterns (Lai-Thai) is the most patterns that appear in carve beautifully the banana
plant. There are same patterns and different in each craftsmen and each area.
2)Pradit pattern (Lai Pradit) is the pattern that craftsmen create by using Thai pattern
(Lai Thai) integrate with natural ingredients and surrounding environment together.
The procedure of carve beautifully the banana plant has concluded 4 importance
steps. That are 1) Banana stalk preparation 2) Carving by using banana stalk carving
knife which has 2 methods, 1) Carve beautifully the banana plant without using any
pattern template. 2) Using the pattern template such as paper board, galvanized sheet
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or linoleum by putting it on the banana stalk and carving follow pattern on the
template. 3) Assembling the banana stalk that already carved into Nor pattern (Lai Nor)
and Sao pattern (Lai Sao) 4) Assembling of the carved banana stalk has 2 methods,
that are binding the banana stalk to the structure and using the sharp tip bamboo to
stab banana stalk panel into core banana stalk pith which is bounds with the
structure. There are 35 folk craftsmen carved beautifully the banana plant which are
their hometown and some are living in the research area. Most of them are from
Songkhla 26 persons, from Phattalung 6 persons and from Nakhon Sri Thammarat 3
persons. Most 27 persons of them do not use the pattern template in their carving
procedure, and another 8 persons are using the pattern template. The studying of
craftsmen carved beautifully the banana plant has many ways found such as self
practicing by looking to other, join training course program and take their self as
a disciples with their favorite craftsmen. Therefore carve beautifully the banana plant
inherit until now and has been developing by analytical thinking, synthesis and
experiences of those experienced craftsmen. Because of that, the pattern of carve
beautifully the banana plant in Songkhla lake are unique identity, beautiful and very
valuable for community and society. It is a beneficial used in daily life of people
around Songkhla lake, which is conduce toward an awareness of folk wisdom and
the explicit knowledge which will support learning development, conservation the
national cultural heritage in Songkhla lake continue existence.
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา” สาเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดีนั้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณกรมส่งเสริม วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่มอบทุนอุดหนุน
การวิจัยด้านวัฒนธรรม ทาให้งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา ทองสมัคร นางสาวจินตนาภา โสภณ
และนายสุรศักดิ์ จานงสาร กรรมการตรวจรับผลการวิจัย ที่ให้คาแนะนา ตรวจแก้ไ ขข้อบกพร่อง
งานวิจัยชิ้นนี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์พิทยา บุษรารัตน์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ให้แนวทางและ
คาปรึกษาและให้กาลังใจจนทางานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบพระคุณช่างแทงหยวกและอดีตช่างแทงหยวก และผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน ในเขตรอบ
ลุ่มทะเลสาบสงขลาที่ได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ และอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี จนงานวิจัยฉบับนี้
ได้เกิดขึ้นและสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ขอขอบคุณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ส่งเสริม สนับสนุน ทั้งอุปกรณ์
บางประเภทและสถานที่ในการปฏิบัติงานวิจัย
ขอขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ในกลุ่มช่างแทงหยวก “ร่องลายไทย” ที่ ช่วยเหลือในการเดินทาง
และช่วยเก็บข้อมูลภาคสนาม และตลอดถึงผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านมิได้เอ่ยนาม
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากผลงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแก่ บิดา
มารดา ครูช่างทั้ ง ครูห นก ครูดาษ ครู ห ยวก และครูบ าอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน ประสิท ธิ
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยมาจนถึงปัจจุบันนี้
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๒๗ ผลงานนายสวน หนุดหละ จากอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ................................... ๔๔
๒๘ ผลงานนายนิยม อินทสุวรรณโณ จากอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ................... ๔๕

ซ

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)
ภาพที่
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

หน้า
ผลงานนายอวบ มารักษ์ จากอาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ................................ ๔๕
ผลงานนายอรุณ แก้วสัตยา จากอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .......................... ๔๖
ผลงานนายวินิจ จันทร์เจริญ จากอาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ......................... ๔๗
ผลงานนายอาวุธ แสงมณี จากอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ............................. ๔๘
ลายนอ ผลงานนายอานวย สงนวล ........................................................................ ๔๙
ลายนอ ผลงานนายถาวร โชติการ ......................................................................... ๔๙
ลายนอ ผลงานนายวิน สุทธิพงษ์ ………………………………………………………….………. ๔๙
ลายนอ ผลงานนายจ้วน ช่างขุด ............................................................................. ๕๐
ลายนอ ผลงานนายอวบ มารักษ์ ........................................................................... ๕๐
ลายนอ ผลงานนายวินิจ จันทร์เจริญ ..................................................................... ๕๑
ลายนอ ผลงานนายอรุณ แก้วสัตยา ....................................................................... ๕๒
ลายนอ ผลงานนายสวน หนุดหละ ........................................................................ ๕๒
ลายนอ ผลงานนายประเสริฐ ช่วยสงเคราะห์ ......................................................... ๕๓
ลายนอ ผลงานนายสุรจิต นันทกาญจน์ .................................................................. ๕๓
ลายนอ ผลงานนายเวียง ชุมคช .............................................................................. ๕๓
ลายเสา ผลงานนายอรุณ แก้วสัตยา ....................................................................... ๕๔
ลายเสา ผลงานนายอวบ มารักษ์ …………………………………………………….……………. ๕๕
ลายเสา ผลงานนายอานวย สงนวล ........................................................................ ๕๕
ลายเสา ผลงานนายวินิจ จันทร์เจริญ ..................................................................... ๕๖
ลายเสา ผลงานนายนิยม อินทสุวรรณโณ .............................................................. ๕๗
ลายเสา ผลงานนายเกือบ หน่วยตุ้ย ....................................................................... ๕๗
ลายเสา ผลงานนายเกลื้อม ศิริวัฒน์ ....................................................................... ๕๘
ลายเสา ผลงานนายสวน หนุดหละ ......................................................................... ๕๘
ลายปิดมุม ผลงานกลุ่มนายอรุณ แก้วสัตยา ........................................................... ๕๙
ลายปิดมุม ผลงานกลุ่มนายวินิจ จันทร์เจริญ .......................................................... ๖๐
ลายปิดมุม ผลงานกลุ่มนายสวน หนุดหละ ............................................................ ๖๑
ลายนอ ผลงานนายเกลื้อม ศิริวัฒน์ ........................................................................ ๖๒
ลายนอ ผลงานนายเกลื้อม ศิริวัฒน์ ........................................................................ ๖๒

ฌ

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)
ภาพที่
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

หน้า
ลายนอ ผลงานนายวินิจ จันทร์เจริญ ...................................................................... ๖๒
ลายนอ ผลงานนายเริ่ม ดิสโร ................................................................................ ๖๓
ลายนอ ผลงานนายจับ อินทรัตน์ ………………………………………………………………….. ๖๓
ลายนอ ผลงานนายเลี่ยม พรหมจันทร์ ................................................................... ๖๔
ลายเสา ผลงานนายอรุณ แก้วสัตยา ...................................................................... ๖๔
ลายเสา ผลงานนายสวน หนุดหละ ......................................................................... ๖๕
ลายเสา ผลงานนายวินิจ จันทร์เจริญ ..................................................................... ๖๕
มีดแทงหยวก ............................................................................................................. ๖๙
ไม้ตับ ......................................................................................................................... ๗๐
หมุดไม้ไผ่ ……………………………………………………………………………………………………. ๗๑
การแทงหยวกแบบสด ๆ ไม่มีการใช้แบบ .................................................................. ๗๓
การแทงลายกระจังฟันปลา ....................................................................................... ๗๔
การแทงลายกระจังฟันสาม ....................................................................................... ๗๕
การแทงลายกระจังฟันห้า ………………………………………………………………………………. ๗๕
การแทงลายบัวนมยักษ์.............................................................................................. ๗๖
การแทงลายกระจังปฏิญาณ ………………………………………………………………….……….. ๗๗
การแทงลายน่องสิงห์บาก ๑....................................................................................... ๗๘
การแทงลายน่องสิงห์ใบเทศ ...................................................................................... ๗๘
การแทงลายน่องสิงห์หนก ......................................................................................... ๗๙
การแทงลายนอ .............................................................................. .......................... ๘๐
การแทงลายเสา ......................................................................................................... ๘๒
การแทงลายโดยการแทงตามแบบ ............................................................................ ๘๓
การคัดลอกลายลงบนกาบกล้วย ............................................................................... ๘๔
การอัดลาย ............................................................................................................... ๘๕
การจัดลายเครื่อง ...................................................................................................... ๘๖
การเสียบยึดด้วยไม้ตับ .............................................................................................. ๘๗
การเย็บหยวกด้วยตอกบิด ........................................................................................ ๘๘
การอัดลายเสา ........................................................................................................... ๘๘

ญ

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)
ภาพที่

หน้า
๘๕ การจัดลายเครื่อง ...................................................................................................... ๘๙
๘๖ การเสียบยึดด้วยไม้ตับ .............................................................................................. ๙๐
๘๗ การเย็บลายเสา ......................................................................................................... ๙๐
๘๘ การใช้ตะปูตอกยึด .................................................................................................... ๙๑
๘๙ การผูกด้วยสายพลาสติก Cable Ties ………………………………………………………….. ๙๒
๙๐ การผูกมัดด้วยตอกบิด .............................................................................................. ๙๒
๙๑ การติดแกนไส้หยวก ................................................................................................. ๙๓
๙๒ การติดตั้งลายหยวก .................................................................................................. ๙๔
๙๓ การทาพิธีไหว้ครูก่อนจะเริ่มแทงหยวก ...................................................................... ๙๕
๙๔ นายอรุณ แก้วสัตยา .............................................................................................. ๑๐๐
๙๕ ชุดลายนอ ............................................................................................................... ๑๐๑
๙๖ ชุดลายนอ ............................................................................................................... ๑๐๑
๙๗ ลายปิดมุม .............................................................................................................. ๑๐๒
๙๘ ชุดลายเสา .............................................................................................................. ๑๐๒
๙๙ นายนิยม อินทสุวรรณโณ ...................................................................................... ๑๐๓
๑๐๐ ชุดลายนอ ............................................................................................................ ๑๐๔
๑๐๑ ชุดลายนอ ............................................................................................................ ๑๐๔
๑๐๒ ชุดลายเสา ........................................................................................................... ๑๐๕
๑๐๓ การแทงลายบัวนมยักษ์ ....................................................................................... ๑๐๕
๑๐๔ การแทงลายฟันยักษ์ ............................................................................................ ๑๐๖
๑๐๕ พระครูสุคนสีลวัฒน์ ………………………………………………………………………………… ๑๐๗
๑๐๖ ชุดลายนอ ............................................................................................................ ๑๐๘
๑๐๗ ชุดลายเสาและลายน่องสิงห์ ................................................................................ ๑๐๘
๑๐๘ ลายฟันสามรูปแบบเฉพาะ ................................................................................... ๑๐๙
๑๐๙ ลายฟันม้าหรือฟันตัน ........................................................................................... ๑๐๙
๑๑๐ พระครูสุคนสีลวัฒน์และนายเขียน หวังสุข ……………………………………….………… ๑๑๐
๑๑๑ นายอาวุธ แสงมณี .………………………………………………………………………………… ๑๑๑
๑๑๒ ลายน่องสิงห์หนก ................................................................................................ ๑๑๒

ฎ

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)
ภาพที่
๑๑๓ ลายน่องสิงห์หนก ………………………………………..……………………………………………
๑๑๔ ชุดลายนอ ............................................................................................................
๑๑๕ นายวินิจ จันทร์เจริญ ..........................................................................................
๑๑๖ ชุดลายนอ .............................................................................................................
๑๑๗ ชุดลายนอ ...........................................................................................................
๑๑๘ ชุดลายนอ ...........................................................................................................
๑๑๙ ชุดลายเสา .............................................................................................................
๑๒๐ นายสุรจิต นันทกาญจน์ …………………………….……………………………………………..
๑๒๑ ชุดลายนอ ............................................................................................................
๑๒๒ รายละเอียดของลายนอ .......................................................................................
๑๒๓ ชุดลายเสา ...........................................................................................................
๑๒๔ นายจับ อินทรัตน์ ...............................................................................................
๑๒๕ ชุดลายนอ ...........................................................................................................
๑๒๖ ชุดลายเสาและลายน่องสิงห์ ................................................................................
๑๒๗ ลายนอ .................................................................................................................
๑๒๘ นายเกลื้อม ศิริวัฒน์ ............................................................................................
๑๒๙ ชุดลายนอ ...........................................................................................................
๑๓๐ ชุดลายนอ ...........................................................................................................
๑๓๑ ชุดลายนอ ...........................................................................................................
๑๓๒ ลายเสา ................................................................................................................
๑๓๓ นายสวน หนุดหละ ............................................................................................
๑๓๔ ชุดลายนอ ...........................................................................................................
๑๓๕ ชุดลายนอ ...........................................................................................................
๑๓๖ ชุดลายเสาสั้น ......................................................................................................
๑๓๗ ชุดลายนอ ...........................................................................................................
๑๓๘ ชุดลายเสายาว ....................................................................................................
๑๓๙ ชุดลายเสาสั้น ......................................................................................................
๑๔๐ ชุดลายเสาสั้น ......................................................................................................

หน้า
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๙
๑๒๙
๑๒๙

ฏ

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)
ภาพที่
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

นายสันติ เหมือนยอด ........................................................................................
ชุดลายนอ ...........................................................................................................
ชุดลายนอ ...........................................................................................................
นายเวียง ชุมคช ……………………………………………………………………………………..
ชุดลายนอ ...........................................................................................................
ลายกระจังปฏิญาณ ............................................................................................
แบบลายกระจังปฏิญาณอีกรูปแบบ .....................................................................
แบบลายนอ ........................................................................................................
แบบลายนอ ........................................................................................................
ชุดลายเสา ...........................................................................................................
แบบลายเสา ........................................................................................................
นายอวบ มารักษ์ ...............................................................................................
ชุดลายนอ ...........................................................................................................
ลายนอ .................................................................................................................
ลายเสา ...............................................................................................................
นายเกือบ หน่วยตุ้ย ............................................................................................
ชุดลายนอ ...........................................................................................................
ชุดลายเสา ...........................................................................................................
แบบลายนอและเสา .............................................................................................
นายประเสริฐ ช่วยสงเคราะห์ …………………………………………………………………..
ลายนอ .................................................................................................................
แบบลายนอ ........................................................................................................
แบบลายกระจังฟันปลาและลายกระจังฟันสาม ...................................................
ชุดลายนอ ...........................................................................................................
แบบลายเสา ........................................................................................................
นายมลรักษ์ ฆังมณี …………………………………………………….……………………………
แบบลายนอ .........................................................................................................
ชุดลายนอ ............................................................................................................

หน้า
๑๓๐
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๕
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๖
๑๔๗

ฐ

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)
ภาพที่
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖

แบบลายเครื่อง ....................................................................................................
นายวิน สุทธิพงศ์ ................................................................................................
ลายนอ .................................................................................................................
นายอานวย สงนวล ............................................................................................
ลายน่องสิงห์ .......................................................................................................
ชุดลายนอ ...........................................................................................................
ลายเสา ...............................................................................................................
นายรวย เจ๊โส๊ะ ..................................................................................................
ลายนอและลายเสา ..............................................................................................
แบบลายที่ออกแบบไว้สาหรับใช้แทงหยวก .........................................................
นายจ้วน ช่างขุด ................................................................................................
ลายนอ .................................................................................................................
ลายกระจังฟันสามทั้ง ๒ รูปแบบ .........................................................................
แบบลายนอและลายเสา ......................................................................................
พระครูสุพัฒนปัญญากร .......................................................................................
ชุดลายนอ ...........................................................................................................
ชุดลายนอ ............................................................................................................
ชุดลายนอ ...........................................................................................................
แบบลายนอ .........................................................................................................
แบบลายเสา ........................................................................................................
ชุดลายนอ ...........................................................................................................
ลายเสา ...............................................................................................................
แบบลายนอ ........................................................................................................
แบบชุดลายนอ ....................................................................................................
แบบชุดลายเสา ....................................................................................................
แบบลายน่องสิงห์ …………………………………………………………………….……………….
แบบลายเครื่อง ชุดที่ ๑ .......................................................................................
แบบลายเครื่อง ชุดที่ ๒ .......................................................................................

หน้า
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗

ฑ

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)
ภาพที่
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

แบบลายนอ ชุดที่ ๑ ...........................................................................................
แบบลายนอ ชุดที่ ๒ ............................................................................................
แบบลายเสา ชุดที่ ๑ ………………………………………….……………….………………….
แบบลายเสา ชุดที่ ๒ ............................................................................................
การให้ลายแทงหยวกเป็นพระเอก ........................................................................
การแทงหยวกให้ตัวลายมีขนาดใหญ่ ..................................................................
การเน้นโครงสร้างภายนอกของลาย ...................................................................
การเน้นโครงสร้างรูปร่าง ....................................................................................
ไม่มีการแรแสดงรายละเอียดภายใน ...................................................................
การแรและการย้อมสีลายแทงหยวกของช่างจังหวัดอ่างทอง ..............................
สีจากกระดาษสี ..................................................................................................
รูปแบบลายแทงหยวก ........................................................................................
การแทงหยวกประดับตกแต่งเบญจา ..................................................................
บรรยากาศการสรงน้ารูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส .................................................
การแทงหยวกประดับตกแต่งเบญจา ..................................................................
บรรยากาศการสรงน้ารูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส .................................................
การแทงหยวกประดับตกแต่งเรือพระ วัดคลองน้อย อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช .......................................................................................
การแทงหยวกประดับตกแต่งเรือพระ วัดดอกสร้อย อาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา .......................................................................................................
การแทงหยวกประดับตกแต่งเบญจา ณ วัดท่าควาย อาเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง ........................................................................................................
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๑

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
งานแทงหยวกเป็นผลงานศิลปะพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาในการสรรใช้วัสดุ
ทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างเป็นผลงานศิลปะ เพื่อใช้ในงานพิธีกรรมหรือกิจกรรมบางอย่างในชีวิต
ประจาวัน ซึ่งการแทงหยวกนั้นเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีลักษณะแตกต่างไปจากศิลปะแขนงอื่น และมี
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยทุกระดับทุกชนชั้น ทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดถึง
ชาวบ้าน โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นหากมีพิธีพระราชเพลิงศพเมื่อใดก็จะต้องมีการนางาน
แทงหยวกมาประดับตกแต่งประกอบสถานที่ที่จะประดิษฐานพระศพหรือวางศพ จนกลายเป็นพระ
ราชประเพณี ซึ่งจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามยศฐานันดรศักดิ์ของผู้เสียชีวิต เช่น จิตกาธานหรือ
พระจิตกาธาน เป็นต้น ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ในสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม เมื่อปี ๒๕๕๔
งานแทงหยวกเป็นศิลปะที่ไม่คงทนถาวร เนื่องจากวัสดุที่นามาใช้ในการสร้างสรรค์นั้นคือ
หยวกกล้วยจะเหี่ยวเฉาสลายรูปในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือการชื่นชม
ผลงานการแทงหยวกจึงสามารถทาได้ในเวลาที่จากัด ทาให้ไม่สามารถพบเห็นงานแทงหยวกได้บ่อยนักใน
ยุคปัจจุบัน งานแทงหยวกมีการนามาใช้ประดับตกแต่งทั้งในงานอวมงคลและงานมงคล โดยเฉพาะใน
งานมงคลมีการนามาใช้มากกว่างานอวมงคล ดังเช่นใช้ประดับตกแต่งเบญจาในการสรงน้าพระพุทธรูป
สรงน้าพระสงฆ์ สรงน้าประติมากรรมรูปเหมือนพระสงฆ์ หรือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ประชาชนเคารพและศรัทธา
ตกแต่งเรือพระทั้งเรือพระบกและเรือพระน้า ตกแต่งกระทง พวงมาลา ตกแต่งขบวนรถแห่ในวัน
สาคัญต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนในงานอวมงคลนั้นมีการนามาใช้ประดับ ตกแต่งเมรุชั่วคราวสาหรับเผาศพ
และใช้ตกแต่งโลงศพเพียงเท่านั้น ผลจากที่มีการนางานแทงหยวก มาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย
ลักษณะส่งผลท าให้ก ารแทงหยวกของช่า งในรอบลุ่ม ทะเลสาบสงขลามีพ ัฒ นาการที ่ไม่ห ยุด นิ ่ง
โดยเฉพาะในเรื่องของรูปแบบลวดลาย จะมีทั้งรูปแบบที่แตกต่างกันและมีรูปแบบที่เหมือนกันในแต่
ละกลุ่มช่างแต่ละพื้นที่ อีกทั้ งลายแทงหยวกยังถือว่าเป็นส่วนที่สาคัญ ที่สุดสาหรับงานแทงหยวก
งานแทงหยวกในอดีตนั้นเป็นที่นิยมของผู้คนในทุกท้องถิ่นของภาคใต้โดยเฉพาะในเขตรอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแทงหยวกกันมาก
และมีช่างแทงหยวกจานวนมากที่มีความสามารถในการแทงหยวกสูง แต่ในปัจจุบันช่างแทงหยวกเหล่านั้นก็
ได้เสียชีวิตไปเป็นส่วนใหญ่พร้อมกับนาวิชาความรู้ที่ส่งสมเรียนรู้ฝึกฝนติดตัวกันมาไปเสียด้วย ทาให้
องค์ความรู้เกี่ยวกับการแทงหยวกได้สูญหายไปด้วย อีกทั้งส่งผลทาให้การแทงหยวกในหลายท้ องถิ่น

๒

ได้สูญหายจนสิ้นเชิง หรือคงเหลือช่างเพีย งไม่กี่ คนและอยู่ในวัยชราและไม่มีผู้สืบทอดองค์ความรู้
เหล่านั้น โดยเฉพาะเรื่องของลายแทงหยวก ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจที่สาคัญที่ สุดของงานแทงหยวก
และจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ยังไม่มีการรวบรวมศึกษาผลงานการแทงหยวกของช่างเหล่านี้
โดยเฉพาะลวดลายซึ่งมีความสาคัญมากอย่างเป็นระบบและสมบูรณ์พอ
ผู้วิจัยเห็นความสาคัญ ผลงานการแทงหยวกของช่างเหล่านี้จึงต้องการจะศึกษาวิจัยในเรื่อง
“ศึกษาลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา” เพื่อรู้จัก เข้าใจ สามารถที่จะอนุรักษ์
สืบสานผลงานเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ผลจากการศึกษาจะเป็นข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ต่อสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด พัฒ นา
และต่อยอดคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปกรรมท้องถิ่น ให้ดารงอยู่สืบต่อไปไม่สูญหายไป
จากท้องถิ่นรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา และประเทศไทยสืบไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อศึกษา รวบรวมประเภทและรูปแบบลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลา
๒. เพื่อศึกษาขั้นตอนการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
๓. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่างแทงหยวกรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
๔. เพื่ อ ศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ความส าคั ญ และคุ ณ ค่ าของการแทงหยวกของช่ างในรอบลุ่ ม
ทะเลสาบสงขลา

คาถามหลักในการวิจัย
ลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามีกี่ประเภทและมีรูปแบบอย่างไรและมีอัตลักษณ์
เฉพาะอย่างไร

กรอบแนวความคิด
การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และการสร้างสรรค์งานศิลป์ระดับท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับการแทงหยวกของช่างรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะเรื่องของการแทงหยวก ทั้งประเภท
รูปแบบ วิธีการ และอัตลักษณ์

๓

นิยามศัพท์เฉพาะ
การแทงหยวก หมายถึง การใช้มีดปลายแหลมฉลุกาบกล้วยให้เป็นลวดลายต่าง ๆ สาหรับใช้
ประดับตกแต่งในงานอวมงคลหรืองานมงคล
ลายแทงหยวก หมายถึง ลายต่าง ๆ ที่ปรากฏในผลงานการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา
ประเภทของลายแทงหยวก หมายถึ ง กลุ่ มของลายแทงหยวกตามลั กษณะการน าไปใช้
ประโยชน์
รูปแบบลายแทงหยวก หมายถึง แบบอย่างหรือลักษณะของลายที่ได้จากการแทงหยวกของ
ช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
ช่างแทงหยวก หมายถึง ช่างที่มีทักษะและความรู้ในการแทงหยวก ที่อาศัยอยู่ในรอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา
อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของลายแทงหยวกในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
ลุ่มทะเลสาบสงขลา หมายถึง เขตอาเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่มีพื้นที่เขตติดต่อกับทะเลสาบสงขลา

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การวิจัยเรื่อง ศึกษาลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ทาให้เห็นประโยชน์ ที่
คาดว่าจะได้รับดังนี้
๑. ทาให้ได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
๒. ทาให้ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับช่างแทงหยวกในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา เพื่อประโยชน์ตอ่ การ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและผู้ที่สนใจต่อไป
๓. ทาให้ได้รับความรู้ใหม่จากการปฏิบัติจริง จากการลงพืน้ ที่ศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทาง ใน
การอนุรกั ษ์ การส่งเสริม และการพัฒนา การแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ต่อไป ได้แก่ เยาวชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและกลุ่มช่างแทงหยวก เป็นต้น
๔. สนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด พัฒนาและต่อยอด การแทงหยวกของช่างในรอบ
ลุ่มทะเลสาบสงขลา

๔

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “ศึกษาลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา” ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการการนาเสนอดังนี้
๑. องค์ความรู้เกี่ยวกับการแทงหยวก ประเภท รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการแทงหยวก
๒. องค์ความรู้เกีย่ วกับลายไทย และลายแทงหยวก
๓. บริบทพื้นที่ในการวิจัย
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. องค์ความรู้เกี่ยวกับการแทงหยวก
๑.๑ ความหมายและความเป็นมา
การแทงหยวกในสังคมไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น หรือดังที่ปรากฏ
ในเอกสารเกี่ยวกับการแทงหยวกแต่ละฉบับ เช่น การฉลุสลักหยวก การสลักหยวก งานแทงหยวก
การทาเครื่องสด การฉลุหยวก เป็นต้น ซึ่งยากแก่การกาหนดความหมายอย่างชัดเจนได้ ผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความหมายของคาว่า การแทงหยวก ที่นักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายของ
การแทงหยวกไว้หลายทรรศนะซึ่งพอจะประมวลได้ดังนี้
ราชบัณ ฑิต ยสถาน (๒๕๕๖ : ๕๘๗) ได้ใ ห้ค วามหมายของการแทงหยวกไว้ว่า
“การแทงหยวก หมายถึง สลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายประดับเชิงตะกอนในการเผาศพ”
การท่า อากาศยานแห่ง ประเทศไทย (๒๕๔๐ : ๖๘) ได้ก ล่า วถึง ความหมาย ของ
การแทงหยวกไว้ว่า เป็นการนาเอากาบกล้วยมาทาให้เป็นลวดลายต่าง ๆ โดยใช้วิธีแทงด้วยมีดแทงหยวก
ใช้สาหรับงานประดับตกแต่งที่เป็นการชั่วคราว ตัวอย่าง เช่น ประดับเบญจารดน้า ประดับ ร้านม้าเผาศพ
ประดับจิตกาธาน เป็นต้น
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ (๒๕๒๕ : ๕๕) ได้กล่าวถึงความหมายของการแทงหยวก
ไว้ว่า “แทงหยวก หมายถึง การใช้มีดปลายแหลมฉลุลงไปบนแผ่นหยวกจนทะลุออกไปอีกด้านหนึ่ง
แล้วเดินมีดเป็นลวดลายแบบต่าง ๆ เช่น ลายฟันปลา ลายฟันสาม หรือลายแข้งสิงห์ …เมื่อสลัก
จนเพียงพอกับความต้องการแล้วจึงประกอบหยวกตามรูปจิตกาธาน”
ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์ (๒๕๕๕ : ๒๒) ได้กล่าวถึงการแทงหยวกว่า เป็นการนาส่วนเปลือก
หุ้มลาต้นที่เรียกว่ากาบกล้วยมาฉลุ สลักด้วยมีดปลายแหลมให้เกิดรูปร่างต่าง ๆ ตามต้องการ
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บุญชัย ทองเจริญบัวงาม (๒๕๕๙ : ๘๕) ได้กล่าวถึงการแทงหยวกไว้ว่า หมายถึงงาน
ช่างวิจิตรศิลป์ที่ใช้มีดสองคมแทงลงไปบนกาบกล้วยให้เกิดเป็นลวดลายเป็นแบบลายไทยในลักษณะ
ต่าง ๆ เป็นงานช่างแขนงหนึ่งของหมู่ช่างแกะ คือ ในหมู่งานช่างเครื่องสด
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (๒๕๔๒ : ๘๔๓๒) ได้กล่าวถึงการแทงหยวกไว้ว่า การใช้กาบกล้วย
สลักให้เป็นลวดลายประดับเบญจาสาหรับใช้ในพิธีรดน้าขึ้นเบญจาหรือใช้ประดับโลงศพ ประดับ
เชิงตะกอนเผาศพ เป็นต้น
จากทรรศนะของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านสรุปได้ว่า การแทงหยวก คือการใช้มีด
สองคมปลายแหลมแทงฉลุกาบกล้วยให้เกิดเป็นลวดลายต่าง ๆ สาหรับใช้ประดับตกแต่งสิ่งอื่น ๆ ที่
ใช้ในงานมงคลหรืองานอวมงคล
นอกจากนิยามความหมายแล้ว นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้กล่าวถึงความ
เป็นมาของการแทงหยวกซึ่งพอจะประมวลได้ดังนี้
ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์ (๒๕๕๕ : ๒๐) ได้กล่าวถึงความเป็นมาสรุปได้ว่า การแทงหยวก
น่าจะเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เนื่องจากมีการนาต้นกล้วยมาใช้ป ระโยชน์มาก โดยประติดประดอย
เป็นชิ้นงานเพื่อใช้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ
น.ณ ปากน้า (๒๕๓๐ : ๑๓๔) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการแทงหยวกสรุปได้ว่า
เป็นศิลปะของเครื่องสูงสาหรับตบแต่งจิตกาธานหรือเชิงตะกอนศพหรือที่จัดไว้สาหรับโกนจุก นายช่าง
แทงหยวกจะแยกออกเป็นหลายฝ่าย เช่น ผู้แกะมันหรือมะละกอเป็นดอกไม้ หรือดอกดวงต่าง ๆ
ผู้แทงหยวกปรุเป็นลายฉลุ ใช้มีดแทงหยวกปลายแหลมแทงเป็นลายปรุติดต่อกันโดยไม่ต้องร่าง ด้วย
ความชานาญ เช่น ลายฟันปลา ฟันสาม กระจังรวน บางทีก็ลายมังกร ลายหน้ากระดาน
ประดิษฐ์ ยุวพุกกะ (๒๕๔๙ : ม.ป.น.) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการแทงหยวกสรุปได้ว่า
การแทงหยวกหรือการสลักหยวก เป็นการทาเครื่องสด นิยมกระทากันมาแต่โบราณใช้ในงานพิธีมงคล
ได้แก่ การตกแต่งโต๊ะ ตั่งเตียงและเครื่องใช้สอยในพิธีซึ่งทาง่ายด้วยโครงไม้ หยาบ ๆ ชั่วคราว แล้วนา
เครื่องสดที่เข้ากาบแล้วมาประกอบกับโครงไม้ให้ดูเรียบร้อยสวยงาม เช่น งานพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธี
โกนจุก งานแห่พ ระ แห่เทีย น เป็น ต้น และงานพิธีอ วมงคล ได้แ ก่ เครื่อ งสดที่ใ ช้ป ระกอบ
เชิงตะกอนในงานเผาศพหรือ ประกอบพระจิตกาธาน เพราะหยวกจะช่วยป้องกันไฟมิให้ไหม้ได้
พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเช่า (๒๕๔๔ : ๙๔-๙๕) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการแทงหยวกสรุปได้
ว่ า การแทงหยวกเริ่ม มาจากพิธ ีก ารเผาศพของคนในพุท ธศาสนา ซึ ่ง การเผาศพจะสร้า งเมรุ
กลางแจ้งที่ทาด้วยไม้ ส่วนบนของเชิงตะกอนที่จะทาพิธีเผาศพจะรองด้วยต้นกล้วยก่อนจะวางฟืนและ
โลงศพ เพราะต้นกล้วยเป็นฉนวนกันไฟไม่ให้ไหม้เชิงตะกอน ต่อมาจึงได้วิวัฒนาการนาหยวกกล้วยมา
แทงให้เกิดลวดลายที ่ส วยงามเพื่อ ประดับ เมรุ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ที่ สานัก งานวัฒ นธรรมจังหวัด
สงขลา (๒๕๔๙ : ๑) ได้กล่าวไว้สรุปได้ว่า การแทงหยวกมีวิวัฒนาการเริ่มจากพิธีการเผาศพของคนไทย
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ที่นับถือศาสนาพุทธแต่ โบราณโดยจะสร้างเมรุกลางแจ้งซึ่งทาด้วยไม้ นากาบกล้วยมาปิด โครงสร้าง
เพื่อไม่ให้ไฟไหม้โครงสร้างไม้ขณะเผาศพ ต่อมาได้มีการแกะสลักลวดลายลงบนกาบกล้วยนามาเย็บเข้า
เป็นชุดเป็นลวดลายตามโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไทย เริ่มมีมาแต่สมัยอยุธยา
พระยาอนุมานราชธน (๒๕๓๒ : ๑๔๙-๑๕๐) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการแทงหยวกสรุป
ได้ว่า การแทงหยวกมีที่มาจากการเผาศพ โดยการปลูกร้านม้าขึ้นสาหรับตั้งศพเผาและเอาฟืนกอง
เรียงไว้ใต้ร้านม้าแล้วจุดไฟเผาศพ ถ้าเป็นศพคนมีอันจะกินมักเอาผ้าขาวคาดรอบสี่ข้างส่วนขาร้านม้า
และตามขอบก็แกะหยวกเป็นลวดลายประดับ
จากทรรศนะของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านสรุปได้ว่า การแทงหยวก ไม่ปรากฏ
เด่นชัดว่าเกิดขึ้นสมัยใด แต่เริ่มมีหลักฐานสมัยสุโขทัยและหรือสมัยอยุธยาโดยนามาใช้ในงานอวมงคล
คือ ประดับตกแต่งจิตกาธานในพระเมรุมาศ และมีที่มาจากการเผาศพของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ
นั่นเอง
๑.๒ ขั้นตอนและวิธีการแทงหยวก
ในการปฏิบัติการแทงหยวกมีขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ มากมายแตกต่างกันในแต่ละ
ท้อ งถิ่น ผลจากการศึกษาเอกสารได้มี นักวิช าการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้กล่าวถึงขั้น ตอน
และวิธีการแทงหยวกพอจะประมวลได้ดังนี้
ป. มหาขั น ธ์ ( ๒๕๔๐ : ๑๕-๓๗ ) ได้ ก ล่ าวถึ งขั้ น ตอนในการแทงหยวกสรุ ป ได้ ว่ า
ประกอบด้วยส่วนประกอบ สาคัญ ๒ ส่วนดังนี้
๑. ขั้นตอนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ หยวกกล้วยตานี สี กระดาษสี ตอก มีดแทงหยวก
เครื่องมือที่ประกอบ เช่น เลื่อย มีดโต้ พร้า ค้อน
๒. ขั้นตอนและวิธีการในการแทงหยวก แบ่งได้ดังนี้
๒.๑ การเตรียมหยวก เมื่อได้ต้นกล้วยมาตัดหัวท้ายให้ได้ขนาดที่ต้องการลอกกาบ
ทีละชั้น นากาบกล้วยที่มีขนาดใกล้เคียงกันมาวางซ้อนกันไว้เป็นคู่ ๆ และการจัดวางไว้ในที่ร่ม
๒.๒ วิธีการแทงหยวก คือ การฉลุสลักลวดลายลงบนเนื้อหยวกโดยตรงโดยไม่มี
การร่างแบบให้เกิดเป็นลวดลาย ตลอดถึงการแร การย้อมสี การประกอบชิ้นส่วน การประกอบส่วน
ต่าง ๆ เข้ากับโครงแบบ
พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเช่า (๒๕๔๔ : ๙๘-๑๒๕) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการแทงหยวกสรุปได้
ว่า กระบวนการแทงหยวกของช่างที่เพชรบุรี สรุปได้ดังนี้
๑. ขั้นตอนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย
๑.๑ หยวก ใช้หยวกกล้วยตานีที่ยังไม่ตกเครือ
๑.๒ ผัก ผลไม้ ใช้สาหรับแกะสลักเครื่องสด เพื่อประดับตกแต่ง
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๑.๓ สีใช้สาหรับย้อมหยวก
๑.๔ กระดาษสี ใช้กระดาษทองอังกฤษ
๑.๕ มีด ประกอบด้วยมีด ๓ ประเภท คือ มีดแทงหยวก มีดแกะเครื่องสดและ
มีดบางสาหรับตัดหยวก
๑.๖ ตอก ใช้รัดตรึงหยวก
๒. ขั้นตอนและวิธีการแทงหยวก ประกอบด้วย
๒.๑ กรรมวิธีการแทงหยวก จะต้องจับมีดให้ตั้งฉากกับหน้าตัดของหยวกแล้วฉลุ
ให้เป็นลวดลาย เช่น ลายฟันหนึ่ง ลายฟันสามและฟันห้า ลายหน้ากระดานและสายเสา เป็นต้น
๒.๒ การแรและการย้อมสี
๒.๓ การประกอบชิ้นส่วนของลาย คือ การนาหยวกที่สลักแต่ละชิ้นมาประกอบ
เข้าเป็นชุด ๆ เป็นส่วนฐาน ส่วนกลาง ส่วนบนสุด และเสา
๒.๔ การประกอบชิ้น ส่ว นกับ แผงต่า ง ๆ ของเมรุ หรือ เชิง ตะกอนจะเริ่ม จาก
การประกอบส่วนบนก่อนแล้วประกอบส่วนที่เป็นเสา จึงประกอบส่วนฐานต่อไป
วสัน ต์ จัน ทรวงศา และปิย ะวรรณ สุธารัต น์ (๒๕๔๐ : ๑๐๙-๑๑๑) ได้กล่าวถึง
ขั้นตอนในการแทงหยวก สรุปได้ว่า กระบวนการแทงหยวกของช่างอยุธยามีขั้นตอนและวิธีการดั้งนี้
คือ การแทงหยวกแต่ละครั้งต้องใช้เวลาติดต่อกันราว ๑๘-๒๔ ชั่วโมงคือทาทั้งวันทั้งคืน และแบ่งการ
แทงหยวกออกเป็น ๒ ชนิด ได้แก่ การแทงหยวกลาย และการแทงหยวกเครื่องสด ซึ่งประกอบด้วย
๑. ขั้นตอนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย
๑.๑ หยวกกล้วยตานี
๑.๒ ผัก ผลไม้
๑.๓ มีดประกอบด้วย มีดแทงหยวก มีดแกะสลัก มีดแกะหยวก มีดปลายอกไก่
มีดปลายบัว ใช้แกะลายเป็นเส้น ๆ มีดยาวใหญ่ใช้ปาดมุม
๑.๔ สีผสมอาหารและสีโปสเตอร์
๑.๕ น้ามันพืช
๑.๖ ก้านลาน
๒. ขั้นตอนและวิธีการแทงหยวก ประกอบด้วย
๒.๑ เมื่อทราบรูปแบบต้องคานวณว่าจะใช้หยวกจานวนเท่าใด วัดความกว้าง ความยาว
ความสูงของไม้ที่จะนาหยวกไปประดับแล้วตัดหยวกเผื่ออีกด้านละ 1 คืบ
๒.๒ กรรมวิธีการแทงหยวก เลือกหยวกที่ตรง สีขาว ๆ ซ้อนกันสองชั้นวางสลับ
ส่วนโคนกับส่วนปลาย แล้วใช้มีดแทงหยวกแทงลายกันสด ๆ ไม่ต้องมีการเขียนหรือร่างลายก่อน
๒.๓ การประกอบลายต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยใช้ก้านลานยึด

๘

๒.๔ การนาหยวกที่ประกอบแล้วมาคลุมไม้โครงสร้างแล้วเข้ามุมตกแต่งให้สวยงาม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา(๒๕๔๙ : ๒๔-๔๓) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการแทงหยวก
สรุปได้ว่ า กระบวนการแทงหยวกในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
๑. ขั้นตอนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย
๑.๑ หยวก คือ ลาต้นของกล้วยที่ลอกออกมาเป็นกาบนิยมใช้กล้วยตานีหรือเรียก
อีกชื่อว่า กล้วยพังลา ใช้ทั้งกล้วยที่ไม่ตกเครือและตกเครือ
๑.๒ สี แต่ทางภาคใต้ไม่นิยมการย้อมสี
๑.๓ กระดาษสี ได้แก่ กระดาษทองอังกฤษ และกระดาษทองเกรียบ
๑.๔ มีดแทงหยวก
๑.๕ ไม้ตับใช้ในการแทงยึดประกอบหยวก ก่อนเย็บด้วยตอกบิด
๑.๖ ตอกบิด ใช้ไม้ไผ่สีสุก
๑.๗ ลวดเหล็ก
๑.๘ มีดยาวปลายแหลมใช้ปาดมุมเข้าฉาก
๑.๙ เลื่อย
๑.๑๐ มีดพร้า
๑.๑๑ ค้อน
๑.๑๒ หินลับมีด
๑.๑๓ หมุดไม้ไผ่
๑.๑๔ ตลับเมตร
๑.๑๕ คีมตัดลวด
๒. ขั้นตอนและวิธีการแทงหยวก ประกอบด้วย
๒.๑ การลอกกาบกล้วย
๒.๒ การแทงหยวก ให้เกิดลายกระจังฟันปลา กระจังฟันสาม กระจังฟันห้า
ลายน่องสิงห์ ลายหน้ากระดานหรือลายหน้านอ และลายต้นเสาหรือลายเสา
๒.๓ การประกอบหยวกเป็นชุด
๒.๔ การประกอบติดตั้งหยวกกับโครงสร้าง
ชูศักดิ์ ไทยพาณิชย์ (๒๕๕๕ : ๓๐-๙๕) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการแทงหยวกว่า มี ๔
ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมหยวกกล้วย การแทงลวดลายลงบนหยวกกล้วย การตกแต่งลายบน
หยวกกล้วย และการประกอบเป็นลายชุด ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้
๑. การเตรียมหยวกกล้วย เลือกใช้กล้วยตานีที่ยังไม่ตกเครือ ที่ตัดใหม่ ๆ มีลาต้น
ขนาดใหญ่ นามาตัดหัวตัดท้ายให้ได้ขนาดความยาวตามที่ต้องการ ลอกกาบทีละชั้น

๙

๒. การแทงลวดลายลงบนหยวกกล้วย สิ่งสาคัญ อันดับแรกคือการจับมีด จะต้อง
กาด้ามมีดไว้ในอุ้งมือให้มั่นคง ปักมีดให้ตั้งฉากกับหยวกแล้วแทงลายโดยเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งของลาย
แล้วจึงแทงไปอย่างต่อเนื่อง ยกมือขึ้นลงสลับไปโดยใช้วิธีบิดมีดแทงกลับขึ้นลงสลับกันจนเสร็จตัว
ลายนั้น ๆ
๓. การตกแต่งลวดลายบนหยวกกล้วย แบ่งได้ ๔ วิธี ได้แก่ การแรเส้นโดยใช้ปลายมีด
กรีดเป็นเส้นเบา ๆ ลงบนผิวของหยวกใส่รายละเอียดของตัวลายแล้วจึงย้อมสีด้วยการทาระบาย
การย้อมสีด้วยวิธีการพ่นสีสเปรย์ และการใช้กระดาษสีหรือใบตองมารองหลังลาย
๔. การประกอบเป็นลายชุด เป็นการจัดวางลวดลายฉลุหยวกแต่ละชิ้นมาประกอบ
กันเป็นแผงสาหรับนาไปตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ แบ่งได้ ๒ รูปแบบ คือ การประกอบเป็นลายชุดเล็ก
เป็นการนาลายกระจังฟันปลา ฟันสาม ฟันห้าหรือลายกระจังตาอ้อย มาประกอบเป็นชุดเข้าด้วยกัน และ
การประกอบลายชุดใหญ่ เป็นการนาลายชุดเล็ก ๒ ชุด มาประกบส่วนบนและล่างของลายหน้า
กระดาน เป็นต้น
จากทรรศนะของนักวิชาการหลายท่านสรุปได้ว่า ขั้นตอนในการแทงหยวกจาแนกได้
๒ ขั้นตอนที่สาคัญ คือ ขั้นตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งมีทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เหมือนกันและแตกต่าง
กั นในแต่ ละท้ องถิ่ น กั บขั้ นตอนและวิธีการแทงหยวก ซึ่ งในแต่ ละขั้ น ตอนนั้ น จะมี รายละเอี ย ดที่
แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น แต่ละช่าง ตามประสบการณ์และการเรียนรู้ที่สืบทอดกันมา
๒. องค์ความรู้เกี่ยวกับลายไทย และลายแทงหยวก
๒.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับลายไทย
ลายไทยเป็น ลวดลายที่เกิด ขึ้น จากการประดิษ ฐ์คิด ค้น ของคนไทยในอดีตโดยอาศัย
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบตัว จากใบไม้ ดอกไม้และกิ่งก้านตลอดถึงเถา
ซึ่งได้ประดิษฐ์คิดเติมเพิ่มแต่งให้งามยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมชาติแต่ยังคงมีลักษณะที่ล้อเลียนธรรมชาติ และ
จากอิทธิพลทางด้านรูปแบบจากศิลปกรรมของชนชาติต่าง ๆ ที่มีการปฏิสัมพันธ์และถ่ายเททางด้า น
วัฒนธรรม เช่น ศิลปะอินเดีย ศิลปะขอม ศิลปะจีน เป็นต้น และมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ต่อ ๆ ทุกยุคสมัย กันมาจนเกิดลักษณะลายกึ่งธรรมชาติ และรูปแบบลายไทยแท้ที่มีลักษณะและ
เอกลักษณ์เฉพาะในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังที่ จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ (๒๕๔๓ : ๔๐) ได้กล่าวไว้ว่า
ในกระบวนลวดลายแบบประจาชาติของไทยเรานั้นลวดลายซึ่งคิดประดิษฐ์ผูกขึ้นในสมัยอยุธยาตอน
ปลายโดยเฉพาะฝีมือช่างรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศควรได้รับยกย่องให้เป็นเอกกว่าสมัยใด ๆ
ลวดลายมีคุณค่าเพียบพร้อมสมบูรณ์ทั้งรูปแบบกระบวนการผูกวางลายและความคิดในการสร้างสรรค์
ได้เป็นเลิศจริง ๆ

๑๐

ลายไทยถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อนามาใช้ประดับตกแต่งสิ่งของต่าง ๆ ให้งาม
เพื่อจรรโลงจิต ใจและยกระดับ ความสาคัญ ของสิ่งนั้น ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่อ งกับ ศาสนา และ
ราชส านั ก มาทุ ก ยุ ค สมั ย ดั งที่ ป รากฏในผลงานศิ ล ปกรรมต่ าง ๆ ทั้ ง จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม
สถาปัตยกรรม และหัตถศิลป์ ความนิยมในการใช้ลวดลายตกแต่งเป็นการเป็นการแก้ไขพื้นที่ซึ่งว่าง
เปล่าให้แลดูดาษตาชวนให้เกิดความน่าสนใจและเห็นถึงความสาคัญอีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยให้มีคุณค่า
ทางความงาม ช่างรุ่นเก่าจะทาลวดลายแสดงออกต่างกันแบ่งได้ ๒ ประเภท(จุลทัศน์ พยาฆรานนท์
๒๕๔๓ : ๔๑-๔๓) คือ
๑. สร้างลวดลายมีรูปแบบขึ้นจาเพาะอย่างที่จะนาไปใช้ในการตกแต่งแต่ละส่วนแต่ละ
ตอน โดยต้องคานึงถึงหน้าที่และพื้นที่ที่จะใช้ประดับให้สวยงามและเหมาะสม ลวดลายลักษณะนี้จะมี
รูปแบบเฉพาะและมีการกาหนดชื่อกากับ ให้รู้และเข้าใจ ในแต่ละยุคสมัยอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
บ้างตามรสนิยมแต่เฉพาะรายละเอียดภายในเพียงเท่านั้น ส่วนโครงสร้างหลักยังคงลักษณะเดิม
๒. สร้างลวดลายที่มีวิธีการและหน้าที่แตกต่างจากแบบแรก โดยจะปรากฏในรูปแบบ
ลักษณะการผูกลาย เดินเถาเป็นเครือเกี่ยวพันกันประดับในพื้นที่ต่าง ๆ อาจมีการประดิษฐ์ผสมผสาน
กับตัวภาพและธรรมชาติร่วมด้วย
ลายไทยมีหลากหลายรูปแบบหลายลักษณะอันเกี่ยวเนื่องกับแหล่งที่จะนาไปประดับ
ตกแต่งเป็นหลักและรูปลักษณ์ของพื้นที่ ได้แก่ ในผลงานจิตรกรรมไทย ลายไทยจะมีลักษณะ ๒ มิติ
แบน ๆ มีทั้งแบบระบายสีและแบบลายเส้น ในผลงานประติมากรรม ลายไทยจะมีลักษณะ ๓ มิติ มี
ความนูน ทั้งแบบนูนสูงและนูนต่า ในผลงานสถาปัตยกรรม ลายไทยจะมีลักษณะทั้ง ๓ มิติ มีความนูน
เช่นเดียวกับผลงานประติมากรรม และในผลงานหัตถศิลป์ ลายไทยจะมีทั้งลักษณะ ๒ มิติ และ ๓
มิติ จากรูปแบบลายไทยและการใช้ประโยชน์ดังกล่าวส่งผลต่อการให้นิยามชื่อเรียกลายไทยที่ให้รู้และ
เข้าใจร่วมกันตลอดถึงการนาไปใช้ประดับตกแต่ง โดยเรียกตามลักษณะรูปทรงของลายหรือที่มา หรือ
เรียกตามลักษณะประโยชน์ที่นาไปใช้ ซึ่ง ได้มีนัก วิช าการและผู้เชี่ย วชาญหลายท่านได้ก ล่าวถึง
พอจะประมวลได้ดังนี้
ฉาย เทียมศิลป์ชัย (พระเทวาภินิมมิต ๒๕๓๗ : พิเศษ ) ได้กล่าวถึงชื่อและรูปแบบของ
ลายไว้ ๒๓๔ แบบ จาแนกแบ่งจัดกลุ่ม สรุปได้ดังนี้
๑. กลุ่มลายบัว ได้แก่ ลายบัวคว่า บัวหงาย บัวรวน บัวกลุ่ม บัวกลีบขนุน บัวจงกล
บัวกาบปลี บัวเกสร บัวกระจับ บัวปากปลิง บัวปากถาน บัวหลังเจียด บัวกระหนก บัวฟันยักษ์
บัวลูกแก้ว บัวถลา และบัวกลีบบายศรี
๒. กลุ่มลายกระหนกสามตัว ได้แก่ กระหนกสามตัวนารี กระหนกสามตัวหางหงส์
กระหนกสามตัวลายนาค กระหนกสามตัวใบเทศ และกระหนกสามตัวผักกูด

๑๑

๓. กลุ่มลายช่อ ได้แก่ ลายช่อพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ ช่อเปลวหางโต ช่อหางโต ช่อหางไหล
ช่อหางไหลใบเทศ ช่อลายผักกูด ช่อนกคาบ นาคขบ ช่อเปลวลอย และช่อก้านขด
๔. ลายลูกฟัก ได้แก่ ลายลูกฟักล่องปกล ลายลูกฟักขอสร้อย ลายลูกฟักก้ามปูเปลว
ใบเทศ ลายลูกฟักก้ามปูใบเทศ และลายประจายามก้ามปูเปลว
๔. กลุ่มลายน่องสิงห์ ได้แก่ น่องสิงห์หอยเกาะไม้ น่องสิงห์ใบเทศ น่องสิงห์เปลว
และน่องสิงห์เปลวใบเทศ
๔. กลุ่มลายกระจัง ได้แก่ กระจังฟันปลา กระจังฟันสาม กระจังฟันห้า กระจังบายศรี
กระจังตาอ้อย กระจังเจิม กระจังปฏิญาณ กระจังรวน และกระจังปฏิญาณใหญ่
๕. กลุ่มลายรักร้อย ได้แก่ ลายรักร้อยเปลว รักร้อยกาบปลี รักร้อยดอกไม้ รักร้อยใบเทศ
ลายดอกลาดวน ลายดอกรัก และลายดอกจิก
๖. กลุ่มลายเกลียว ได้แก่ ลายเกลียวกระหนก เกลียวใบเทศ เกลียวมังกรคาบแก้ว
เกลียวหางโต
๗. กลุ่มลายก้านต่อดอก ได้แก่ ลายก้านต่อดอกเปลว ก้านต่อดอกก้ามปู ก้านต่อดอก
เครือเถา ก้านต่อดอกประจายาม และก้านต่อดอกใบเทศ
๘. กลุ่มลายมะลิเลื้อย ได้แก่ ลายมะลิเลื้อยใบเทศ มะลิเลื้อยหางโต มะลิเลื้อยเปลว
๙. กลุ่มลายเข้มขาบ ได้แก่ ลายเข้มขาบมะลิเลื้อย เข้มขาบริ้วขอ และเข้มขาบลูกโซ่
๑๐. กลุ่มลายเครือ เถา และมะลิเลื้อ ย ได้แ ก่ เครือ เถาใบเทศ เครือ เถาหางโต
เครือเถาเปลว ลายมะลิเลื้อยใบเทศ มะลิเลื้อยหางโต และมะลิเลื้อยเปลว
๑๑. กลุ่มลายก้านขด ได้แก่ ลายก้านขดหางโต ก้านขดใบเทศ ก้านขดหงส์ ก้านขด
ผักกูด ก้านขดเทพพนม และก้านขอหน้าสัตว์
๑๒. กลุ่มลายอิสระ เช่น ลายดาว ลายดอกลอย เป็นต้น
จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ (๒๕๔๓ : ๔๒-๔๓) ได้แบ่งแยกลายตามลักษณะตาแหน่งที่
นาไปใช้ตกแต่ง สรุปได้ดังนี้
๑. ลายประเภทลายหน้ากระดาน โดยกาหนดเอาพื้นที่เป็นทางยาวประดุจแผ่นไม้
กระดานเป็นหลัก แล้วคิดผูกลวดลายทาต่อเนื่องตามความยาวของพื้นที่ไปไม่สิ้นสุด นิยมทาประดับ
ตกแต่งเป็นลายประดับช่องหน้ากระดานประกอบฐานบัว ประกอบลายเชิงฝาผนัง เชิงผ้า และลาย
กรอบรูป มีการประดิษฐ์ในรูปแบบต่าง ๆ และกาหนดชื่อเรียก เช่น ลายประจายามลูกฟักก้ามปู
ลายเกลียว ลายรักร้อย เป็นต้น
๒. ลายประเภทเชิง เป็นลายติดต่อกันในทางราบลาดับลวดลายอยู่ในท้องลายเป็น
แถบยาวคล้ายแผ่นกระดานแต่แตกต่างกับลายหน้ากระดาน มีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น ลายกรวยเชิง
ลายช่อแทงท้อง เป็นต้น นิยมใช้ทาตกแต่งเชิงผนัง เชิงผ้านุ่ง ทาลายผ้าหุ้มฉัตร

๑๒

๓. ลายประเภทก้านต่อดอก เป็นลายที่ผูกติดต่อซ้อนขึ้นไปทางตั้งเป็นแถบยาว ๆ
นิยมใช้ตกแต่งพื้นเสาตู้ เสาบุษบก และเสาต่าง ๆ เช่น ลายก้านต่อดอกกระหนกเปลว ลายก้านต่อ
ดอกใบเทศ ลายก้านต่อดอกช่อหางโต
๔. ลายประเภทครีบขอบ เป็นลายที่ผูกติดต่อในทางตั้ง หรือห้อยย้อยเป็นเฟื่อง ใช้
ประดับตามขอบครีบเสา หรือประกอบเป็นขอบ เช่น ลายหอยเกาะไม้ ลายน่องสิงห์ ลายสาหร่าย
๕. ลายประเภทเครื่องปัก เป็นตัวลายปลีก ๆ อยู่ในทรงสามเหลี่ยมใช้เขียนหรือปั้น
วางเรียงเป็นแถวต่อกัน ตกแต่งประกอบฐาน แท่นต่าง ๆ ชฎา มงกุฎ เช่น ลายกระจังตาอ้อย
ลายกระจังเจิม กระจังปฏิญาณ กระจังหู ฯลฯ
๖. ลายประเภทบัว เป็นลายที่ผูกเลียนแบบกลีบดอกบัวเรียงต่อกันเป็นแถวคล้าย
ลวดลายประเครื่องปัก ใช้ประดับตกแต่งแท่นฐาน ยอดปรางค์ ยอดสถูปต่าง ๆ เป็นต้น มีชื่อเรียก
แตกต่างกันเช่น ลายบัวคว่า ลายบัวหงาย ลายบัวลูกแก้ว ลายบัวฟันยักษ์
๗. ลายประเภทดอกลอย เป็ น ลายแบบเอกเทศ มี รูป สี่เหลี่ ยมขนมเปี ยกปู น บ้ าง
สี่เหลี่ยมจัตุรัสบ้าง วงกลมบ้าง ใช้ตกแต่งแยกเป็นดอกหรือจัดรวมกันเป็นหมู่ ใช้ตกแต่งฝ้าเพดาน
ตกแต่งผนัง เช่น ลายประจายาม ลายพุ่มต่าง ๆ ลายดาว ลายดอกไม้ร่วง
๘. ลายประเภทเชื่อมเถา เป็นลายที่สืบเนื่องมาจากการวางลายดอกลอย แล้วชักเถา
ออกไปต่อจากดอกหนึ่งไปยังอีกดอกเป็นรูปตาทแยง เช่น ลายกุดั่น ลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ ลายราชวัตร
ใช้สาหรับตกแต่งฝาผนัง พิมพ์หรือเขียนผ้านุ่ง ผ้าห่ม
ภิญโญ สุวรรณคีรี (๒๕๔๒ : ๔-๑๗) ได้จาแนกลายไทยเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ สรุปได้
ดังนี้
๑. ลายที่แบ่งตามบ่อเกิด โดยนาลักษณะของจุดกาเนิดของลายมาใช้ในการเรียกชื่อ
เช่น แม่ลายกระหนกสามตัว เกิดจากการนาส่วนประกอบ ๓ ตัวมาประกอบกัน แม่ลายเปลวเพลิง
เกิดจากการนาลักษณะของเปลวไฟมาเป็นต้นแบบ แม่ลายใบเทศ เกิดจากการนาลักษณะของใบฝ้าย
เทศมาเป็น ต้นแบบ แม่ ลายผั กกูด เกิดจากการนาลักษณะของใบผักกูดมาเป็น ต้นแบบ แม่ลาย
พฤกษชาติ แม่ลายเบ็ดเตล็ด
๒. ลายที่แบ่งตามตาแหน่งหรือเนื้อที่บรรจุลาย แบ่งได้ดังนี้
๒.๑ ลายหน้าอิฐ เป็นลายที่บรรจุในเนื้อที่ ๑ แผ่นอิฐ สัดส่วน ๑ : ๑ หรือ
๑ : ๒ อาจเป็นลายที่จบในตัวหรือเป็นลายที่ต่อเนื่องกัน เช่น ลายกระเบื้องปูพื้นผนัง
๒.๒ ลายหน้ ากระดาน เป็ น ลายที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ให้ มี ค วามยาวต่ อ เนื่ อ งกั น มี
อัตราส่วน กว้าง : ยาว เป็น ๑ : ๓ ใช้ตกแต่งส่วนระนาบเรียบของขอบฐาน และผนังต่าง ๆ มีชื่อ
เรียกแตกต่างกันอีก ได้แก่ ลายหน้ากระดานขอบบน สาหรับวางติดด้านบน และลายหน้ากระดาน
ขอบล่าง สาหรับวางติดด้านล่าง ลายหน้ากระดานยังสามารถแบ่งได้อีก ๒ ประเภทตามลักษณะ

๑๓

การนาไปใช้งาน ได้แก่ ลายหน้า กระดานทางนอน สาหรับตกแต่งส่วนขอบฐานหรือผนัง เช่น
ลายดอกซีกดอกซ้อน ลายประจายามก้ามปู ลายลูกฟัก ลายประแจะจีน เป็นต้น และลายหน้ากระดาน
ทางตั้ง ใช้ตกแต่งในส่วนองค์ประกอบที่มีระนาบเรียบต่อเนื่องกันไปทางแนวตั้ง เช่น ลายก้านต่อดอก
ลายก้านไขว้ ลายก้านแย่ง เป็นต้น
๒.๓ ลายในส่ วนคอท้ อ งไม้ ได้ แ ก่ ลายเฟื่ อ งระย้ า เป็ น ลายที่ ป ระดิ ษ ฐ์ จ าก
ธรรมชาติ เช่ น จากเครื่ อ งประดั บ ดอกไม้ ส ด เป็ น ลายห้ อ ยใต้ ล ายหน้ า กระดาน ลายเฟื่ อ ง
ประกอบด้วย ๑) เฟื่องเป็นพวงห้อยทิ้งเป็นจังหวะเป็นช่วง ๒) ดอกทัดหูหรือดอกประจายาม ใช้เป็น
ตัวปิดรอยต่อของตัวเฟื่อง ๓) อุบะหมายถึงดอกไม้ที่ร้อยเป็นเส้นเพื่อห้อยให้เกิดชายที่แกว่งไกว
๒.๔ ลายส่วนท้องไม้ เป็นส่วนท้องไม้ของผนังงานทางสถาปัตยกรรม เช่น ผนัง
ภายในโบสถ์ วิหาร ลายที่ใช้มักเป็นลายที่ใช้ต่อเนื่องกัน เช่น ลายราชวัตร ลายกุดั่นดอกลอย
ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง หรือลายดอกไม้ร่วง ลายดอกลอย เป็นต้น
๒.๕ ลายในส่ วนเชิ งท้ อ งไม้ ได้ แ ก่ ลายกรวยเชิ ง เป็ น ลวดลายที่ ใช้ ป ระดั บ
ตกแต่งในส่วนเชิงหรือส่วนล่าง เช่น ลายเชิงผ้านุ่ง ส่วนเชิงของผ้าทิพย์ ลายเชิงผนัง ลายกรวยเชิง
ประกอบด้วย เส้นลวด ลายแซงท้อง ลายลูกขนาบ ลายหน้ากระดาน และลายกรวยเชิง
๒.๖ ลายประกอบซุ้มคูหา ได้แก่ ลายสาหร่ายรวงผึ้ง ประกอบด้วยรวงผึ้งมี
ลักษณะเป็นชายสามเหลี่ยมคล้ายรังผึ้งเป็นแผ่นแผงติดอยู่ใต้ขื่อ และสาหร่ายเป็นส่วนประดับที่ต่อจาก
ส่วนรวงผึ้งห้อยแนบลงข้างเสา ใช้ประดับตกแต่ง อุโบสถ วิหาร กรอบคูหาประดิษฐานพระพุทธรูป
พลับพลา บุษบก ปราสาท ซุ้มประตู
นอกจากจะจาแนกประเภทของลายตามเบื้องต้นแล้วยังแบ่งออกเป็น ลวดลายและลวดบัว
โดยเฉพาะในส่วนของลวดลายนั้นเป็นการนาไปใช้ในองค์ประกอบที่ ค่อนไปทาง ๒ มิติ เช่น ลาย
กระจังฟันปลา กระจังฟันสาม กระจังฟันห้า กระจังตาอ้อย กระจังฟันยักษ์ กระจังกลีบขนุน
กระจังเจิม กระจังรวน กระจังปฏิญาณและกระจังปฏิญาณใหญ่ เป็นต้น
สุชาติ ตันปิ่นเพชร (ปฏิพัทธ์ ดาระดาษ, ๒๕๔๑ : ๑๕) ได้กล่าวถึงการเรียกชื่อศิลปะไทย
ดังนี้
๑. เรียกตามลักษณะที่ประดิษฐ์จากวัตถุธาตุ เช่น ลายบัวต่าง ๆ บัวคว่า บัวหงาย
บัวตะแคง เป็นลายที่ประดิษฐ์ตามลักษณะกลีบและดอกบัว หรือลายที่ประดิษฐ์ตามลักษณะก้านขด
ก็เรียกลายก้านขด เป็นต้น
๒. เรียกตามลักษณะประโยชน์ที่นาไปใช้ เช่น ใช้ให้เกิดจังหวะเรียก ลายกะจังหวะ
หรือลายกะจัง หรือลายที่วางเป็นระยะ ๆ คล้ายการอยู่ยามเรียก ลายประจายาม เป็นต้น
๓. เรียกตามลักษณะทรง หรือวัตถุประกอบลาย เช่น ลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ ลายที่ทา
ด้วยทองแกมแก้ว เรียกลายกุดั่น เป็นต้น

๑๔

ปฎิพัทธ์ ดาระดาษ (๒๕๔๑ : ๓๕-๒๑๕) ได้จาแนกลายไทยตามลักษณะรูปแบบของ
ลายและที่มา และการใช้สอยไว้พอสรุปได้ดังนี้
๑. ลายกระหนก มีรูปลักษณะเป็นกอ กาบ กิ่ง ก้าน ใบ ผูกเลียนแบบธรรมชาติ
มีหลายชนิด ได้แก่ กระหนกสามตัว กระหนกเปลว กระหนกใบเทศ กระหนกหางโต กระหนกนารี
กระหนกหางหงส์ กระหนกนาค กระหนกรวงข้าว กระหนกพะเนียง กระหนกก้านขด กระหนก
ขบคาบ กระหนกเคล้าภาพ และกระหนกผักกูด
๒. ลายช่ อ เป็ น ลวดลายที่ ใช้ ต่ อ ลายให้ ได้ ต ามจั ง หวะเรี ย กว่ า กระหนกช่ อ หรื อ
ช่อกระหนก เช่น ลายช่อนกคาบ ลายช่อนาคขบ ลายช่อเปลวต่อ ลายช่อเปลวลอย ลายช่อเปลวหางโต
ลายช่อหางโตใบเทศ ลายช่อพุ่มข้างบิณฑ์ เป็นต้น
๓. ลายใบเทศ เป็นลายเนื่องมาจากธรรมชาติจากส่วนที่เป็นใบของพืชบางชนิด เช่น
ใบฝ้ายเทศหรือใบพุดตาน เช่น กระหนกใบเทศ กระจังใบเทศ ลายใบเทศก้านแย่ง ลายเครือเถา
ใบเทศ เป็นต้น
๔. ลายบัว เป็นลายที่เกิดจากการนาเส้นรอบนอกของกลีบหรือดอกบัวประเภทต่าง ๆ
มาประดิษฐ์เพิ่มเติมรายละเอียด ประดับตกแต่งส่วนต่าง ๆ ของศิลปกรรมไทยประเภทต่าง ๆ มี
หลายชนิด เช่น บัวคว่า บัวหงาย บัวถลา บัวรวน บัวปากฐาน บัวแวง บัวปากปลิง บัวหลังเจียด
บัวหลังเบี้ย บัวหลังสิงห์ บัวฟันยักษ์ บัวกระจับ บัวกลุ่ม บัวจงกล บัวคอเสื้อ บัวคลุมเถา บัวกลีบขนุน
เป็นต้น
๕. ลายลูกฟัก เป็นลายที่ใช้ตามพื้นที่ราบหรือหน้ากระดานมักใช้ตามแนวนอน อยู่ใน
รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าปาดมุมทั้งสี่ออกให้เป็นเหลี่ยมหรือ โค้งมน คล้ายเส้นรอบนอกลูกฟัก ลวดลาย
ภายในประดิษฐ์อย่างอิสระส่วนมากใช้ลายใบเทศและลายกระจังต่าง ๆ เช่น ลายลูกฟักขอสร้อย
ประจายามลูกฟักก้ามปู เป็นต้น
๖. ลายหน้ ากระดาน เป็ น ชื่อ เรียกส่ วนของบั วที่ ข นาบบนและล่างท้ อ งไม้ พื้ น ที่ มี
ลักษณะแบนราบมักใส่ลวดลายลงไปเป็นลายติดต่อกันทั้งซ้ายและขวา เช่น ลายประจายามก้ามปู
ลายประจายามลูกโซ่ ลายประจายามก้านแย่ง ลายลูกฟักก้ามปูแบบต่าง ๆ เป็นต้น
๗. ลายประจายาม เป็นลายประเภทดอกลาย มีรูปเป็นดอกมีกลีบ ๔ ทิศ ที่ประดิษฐ์
มาจากลายกระจังชนิดต่าง ๆ วางอยู่บนแกนกลาง ใช้จัด วางเป็นระยะคั่นลายอื่น ๆ นิยมใช้ตามพื้นที่
หน้ากระดานและประกอบกับลายอื่น ๆ การเรียกชื่อลายที่มีลายประจายามประกอบมักใช้คาว่า
ประจายามนาหน้า เช่น ประจายามก้ามปู ประจายามก้านแย่ง ประจายามลูกฟักก้ามปู ลายดอกซีก
ดอกซ้อน เป็นต้น
๘. ลายแข้งสิงห์ เป็นลายไทยอยู่ในทรงสี่เหลี่ยมทแยงมุมคล้ายโครงร่างลายบัวรวน
เรียงร้อยต่อกัน ประกอบด้วยเส้นลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น ขมวด บาก สอดไส้ ถ้ามีขนาดใหญ่มัก

๑๕

ใส่แข้งสิงห์ซ้อน ส่วนยอดสะบัดเหมือนตัวกระหนก ด้วยมีรูปร่างคล้ายหอยที่เกาะติดกับหลักและ
เหมือนครีบขนที่ติดกับส่วนน่องของสิงห์ในภาพไทย จึงมีชื่อเรียกว่า ลายหอยจับหลัก และลายครีบ
สิงห์หรือน่องสิงห์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ประกอบกับลายไทยอื่น ๆ และใช้ประดับตามแนวตั้ง เช่น ตามแนว
เสาหรือที่เป็นส่วนหนึ่งของลายที่เรียกว่า สาหร่าย มีหลายรูปแบบ เช่น ลายแข้งสิงห์หอยเกาะไม้
ลายแข้งสิงห์ใบเทศ ลายแข้ง สิงห์เปลว ลายแข้งสิงห์เปลวใบเทศ ลายแข้งสิง ห์ใบเทศหางโต
ลายแข้งสิงห์กระหนกสามตัว ลายแข้งสิงห์ผักกูด เป็นต้น
๙. ลายกระจัง เป็นลายที่อยู่ในทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว อาจมาจากทรงของดอกบัว
หรือกลีบบัว หรือส่วนของตาที่ติดอยู่ตามปล้องต้นอ้อย จัดเป็ นแม่ลายที่สาคัญสามารถนาไปประกอบ
กับลายอื่น ๆ และแตกแขนงเป็นลายอื่น ๆ อีกมาก เช่น ลายประจายาม ลายดาว ลายกรวยเชิง
กระจังบางแบบใช้ในงานแกะสลักของอ่อน เช่น หยวกกล้วย หรือวัตถุประเภทไม้ หิน หรือการปั้น
ด้วยปูน และการเขียนลายเส้น เขียนสี มีหลายรูปแบบ เช่น กระจังฟันปลา กระจังฟันสาม กระจัง
ฟันห้า กระจังตาอ้อย กระจังใบเทศ กระจังโกลน กระจังเจิม กระจังปฏิญาณ กระจังรวน กระจัง
หลังสิงห์ กระจังหลังฐาน กระจังฐานพระ เป็นต้น
๑๐. ลายรักร้อย เป็นลายติดต่อกันเป็นหน้ากระดานเหมือนกับการร้อยดอกไม้เป็นพวงยาว
เป็ นลายช่วยประกอบลายอื่น ส่ วนมากใช้ในแนวตั้งมากกว่าแนวนอน ใช้ประดับฐานส่วนที่ เป็ น
ลูกแก้วอกไก่และรัดอกรัดเอว เช่น ลายรักร้อยกาบปลี รักร้อยใบเทศ รักร้อยดอกไม้ รักร้อยเปลว
ประจายามรักร้อย รักร้อยก้านต่อดอก เป็นต้น
๑๑. ลายเกลียว หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นรอยพันหรือบิดโดยต่อเนื่องเหมือนเชือกที่
ควั่น เป็นลายต่อเนื่องกันแบบหน้ากระดาน เรียงไปในทิศทางเดียวกันและเหมือนกัน เมื่อใช้ลาย
ชนิดใดมาผูกก็จะเรียกชื่อลายชนิดนั้น เช่น ลายเกลียวใบเทศน์ ลายเกลียวกระหนก ลายเกลียว
หางโต ลายเกลียวกาบ เป็นต้น
จากทรรศนะของนักวิชาการหลายท่านสรุปได้ว่า ลายไทยมีหลากหลายรูปแบบ เป็นลาย
ที่มีการประดิษฐ์ ปรับปรุงอยู่ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามลักษณะบ่อเกิด
รูปแบบของลาย และตามลักษณะตาแหน่งที่นาไปใช้ประโยชน์หรือบรรจุ และตามลักษณะโครงสร้าง
รูปทรงของลาย
๒.๒ ลวดลายในการแทงหยวก
ลวดลายในการแทงหยวก มีห ลากหลายรูป แบบมีชื่อ เรียกแตกต่างกัน ไปในแต่ ล ะ
ท้องถิ่น แต่ละกลุ่มช่าง พอจะประมวลได้ดังนี้
ป. มหาขัน ธ์ (๒๕๔๐ : ๒๑-๒๘) ได้กล่าวถึงลวดลายในการแทงหยวก สรุป ได้ว่า
ลายในการแทงหยวกมี ๒ ประเภท คือ ลายที่ใช้เหมือนกันในทุกท้องถิ่นกับลายที่ใช้แตกต่างกันไป
ในแต่ละท้องถิ่น

๑๖

๑. ลายที่ใช้เหมือนกันทุกท้องถิ่น ได้แก่
๑.๑ ลายฟั น หนึ่ ง ขนาดของฟั น ประมาณ ๒ เซนติ เมตร มี รู ป แบบเป็ น
รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กใช้ประกอบส่วนฐานและส่วนเสา
๑.๒ ลายฟัน สาม เป็น รูป สามเหลี่ย มมี ๓ หยัก ขนาดกว้า ง ๘ เซนติเ มตร
สูงประมาณ ๗ เซนติเมตร ใช้ประกอบส่วนฐานชั้นล่างและชั้นบน
๑.๓ ลายฟันห้า เป็นลายที่ใช้เช่นเดียวกับลายฟันสาม แต่ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย
เป็นรูปสามเหลี่ยมมี ๕ หยัก ขนาดกว้างประมาณ ๙ เซนติเมตร สูงประมาณ ๘ เซนติเมตร มีการแร
และสอดไส้
๑.๔ ลายน่องสิงห์หรือแข้งสิงห์ ใช้กับส่วนที่เป็นเสา
๒. ลายที่ใช้กันในแต่ละท้องถิ่น ได้แก่
๒.๑ ลายหน้ากระดาน เช่น ลายรักร้อยประเภทต่าง ๆ ลายก้ามปู ลายดอกซีก
ดอกซ้อน ลายเครือเถา เป็นต้น
๒.๒ ลายเสา เช่น ลายมะลิเลื้อยประเภทต่าง ๆ หรือลายสัตว์ต่าง ๆ ประกอบลาย
๒.๓ ลายส่วนที่ประกอบเป็นรัดเกล้าหรือส่วนที่เป็นหลังคา ส่วนมากใช้ลายกระจัง
เช่น กระจังรวน กระจังปฏิญาณ กระจังใบเทศ เป็นต้น
พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเช่า (๒๕๔๔ : ๑๐๒-๑๐๘) ได้กล่าวถึงลวดลายในการแทงหยวกของ
ช่างที่เพชรบุรี สรุปได้ว่า ลายที่ใช้ในการแทงหยวกนิยมใช้ลายไทยมาแต่โบราณ เป็นลายมาตรฐาน
แบบดั้งเดิมอยู่ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๗ ลาย คือ ลายฟันหนึ่ง ลายฟันสาม ลายฟันห้า ลายน่องสิงห์
ลายหน้ากระดาน เช่น ลายรักร้อยประเภทต่าง ๆ ลายก้ามปู ลายเครือเถา ลายดอก เป็นต้น ลายเสา
นิยมใช้ลายมะลิเลื้อยหรือลายรูปสัตว์และลายกระจัง
วสันต์ จัน ทรวงศา และปิยะวรรณ สุธารัตน์ (๒๕๔๐ : ๑๑๐-๑๑๑) ได้กล่าวถึง
ลวดลายในการแทงหยวกของช่างที่อยุธยา สรุปได้ว่าประกอบด้วย ลายฟันปลา ลายสาม ลายห้า
ลายก้านขด ลายก้ามปู เป็นต้น
ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์ (๒๕๕๕ : ๓๕-๕๖) ได้กล่าวถึงลวดลายที่นิยมนามาใช้ในการแทงหยวก
สรุปได้ดังนี้
๑. ลายกระจัง ได้แก่ ลายกระจังฟันปลา (ฟันหนึ่ง ฟันสาม และฟันห้า) ลายกระจัง
ตาอ้อย ลายกระจังใบเทศ ลายกระจังเจิม ลายกระจังรวน .ใช้ประดับส่วนฐาน เป็นลายบัวคว่า
บัวหงายส่วนขอบหรือกรอบ
๒. ลายประจายาม ใช้ประกอบกับลายอื่นในลักษณะเป็นจุดศูนย์กลางหรือตัวคั่น
จังหวะ
๓. ลายน่องสิงห์หรือแข้งสิงห์ ใช้เป็นลายขอบหรือลายปิดเสา

๑๗

๔. ลายกระหนก ใช้ต่อลายหรือผูกลาย ประกอบลายอื่น ๆ
๕. ลายหน้า กระดาน ใช้เป็น ลายชุด เรีย งต่อ เนื ่อ งกัน ตามขอบฐานหน้า กระดาน
แนวนอนหรือแนวตั้ง
กิตติ ชานาญเวชกิจ (๒๕๔๑ : ๑๑-๑๘) ได้ก ล่า วถึง ลวดลายในการแทงหยวก
บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา สรุปได้ว่า แบ่งตามลักษณะของงานได้ ๒ ลักษณะ คือ
๑. ลายกระหนก ที่ใช้ประกอบชิ้นงานแนวราบ เรียกว่า กระหนกหน้านอ ซึ่งประกอบด้วย
กระหนกลายหน้ากระดาน กระหนกฟันปลา และกระหนกฟันสาม
๒. ลายกระหนกที่ใช้ประกอบกับชิ้นงานในแนวตั้งหรือเฉียงตามลักษณะเสา เรียกว่า
กระหนกต้นเสา ซึ่งประกอบด้วย กระหนกต้นเลาลายเครือเถา กระหนกฟันปลา และลายน่องสิงห์
ซึ่งสอดคล้องกับ สานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดสงขลา (๒๕๔๙ : ๑๙-๒๓) ได้กล่าวถึง
ลวดลายในการแทงหยวกในจังหวัดสงขลา สรุปได้ว่า เป็นลวดลายที่นิยมใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ
อาจมีการประยุกต์ลวดลายใหม่ขึ้นบ้าง แต่ยังยึดหลักรูปแบบลวดลายไทยเป็นสาคัญ ซึ่งแบ่งตาม
ลักษณะของงานได้ ๒ ลักษณะ คือ
๑. ใช้ประกอบกับชิ้นงานแนวนอนเรียกว่า กระหนกหน้านอ กระหนกลายหน้า หรือ
ลายนอ ประกอบด้วย กระจังฟันปลา กระจังฟันสาม ลายนมยักษ์ และตัวกระหนกลายหน้ากระดาน
เช่น ลายประจายาม ลายลูกฟักก้ามปู ลายดอกไม้ลูกโซ่ เป็นต้น
๒. ใช้ประกอบชิ้นงานในแนวตั้งหรือเฉียง ตามลักษณะของเสาไทยโบราณ เรียกว่า
ลายเสา ประกอบด้ วย กระจังฟั น ปลา ลายน่ อ งสิ งห์ แ ละกระหนกต้ น เสา ลายเครือ เถาต่ าง ๆ
จากทรรศนะของนั กวิชาการหลายท่ านสรุปได้ ว่า ลวดลายในการแทงหยวกสามารถ
จาแนก ได้ ๒ ลักษณะใหญ่ ๆ ที่มีการนามาใช้ในการแทงหยวก คือ เป็นลวดลายที่ มีที่มาจากลาย
ไทยแบบโบราณ และลวดลายที่ประยุกต์ลายไทยผสมผสานกับลวดลายธรรมชาติ ซึ่งสามารถจาแนก
ลวดลาย ได้ ๓ ประเภทด้วยกัน คือ
๑. ลวดลายที่ใช้เหมือนกันในทุกท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ลายกระจังฟันปลา ลายกระจังฟันสาม
ลายกระจังฟันห้า ลายกลีบบัว ลายน่องสิงห์
๒. ลวดลายที่ใช้ประกอบชิ้นงานในแนวนอน ซึ่งมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
เช่น ลายหน้ากระดาน ลายหน้านอ ลายนอ เป็นต้น จะเป็นลวดลายในกลุ่มแม่ลายหน้ากระดาน
ลายลูกฟัก ลายประจายาม ลายเครือเถา
๓. ลวดลายใช้ประกอบชิ้นงานในแนวยืนตามลักษณะของเสาหรือแนวเฉียง ซึ่งมีชื่อ
เรียกที่แตกต่างกัน เช่น ลายเสา กระหนกต้นเสา เป็นต้น จะเป็นลวดลายในกลุ่ม ลายเครือเถาหรือ
ลายมะลิเลื้อย

๑๘

๓. บริบทพื้นที่ในการวิจัย
ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่
๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัด ๑๑ อาเภอ คืออาเภอเมืองพัทลุง อาเภอ ปากพะยูน
อาเภอป่าบอน อาเภอบางแก้ว อาเภอเขาชัยสน อาเภอตะโหมด อาเภอกงหรา อาเภอควนขนุน
อาเภอศรีบรรพต อาเภอป่าพะยอม และอาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสงขลาในพื้นที่ ๑๒ อาเภอ คือ
อาเภอเมืองสงขลา อาเภอหาดใหญ่ อาเภอสะเดา อาเภอนาหม่อม อาเภอคลองหอยโข่ง อาเภอ
รัตภูมิ อาเภอบางกล่า อาเภอควนเนียง อาเภอสิงหนคร อาเภอสทิงพระ อาเภอกระแสสินธุ์ และ
อาเภอระโนด จังหวัดนครศรีธรรมราชในพื้นที่ ๒ อาเภอ คือ อาเภอชะอวด และอาเภอหัวไทร
มีพนื้ ที่ ๘,๗๒๙ ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นดิน ๗,๖๘๗ ตารางกิโลเมตร พื้นน้าทะเลสาบสงขลา
๑,๐๔๒ ตารางกิโลเมตร มีความกว้างจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกประมาณ ๖๗ กิโลเมตร
ส่วนความยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ ๑๖๓ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง
ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอปากพนัง อาเภอเชียรใหญ่ อาเภอร่อนพิบูลย์ และอาเภอ
จุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดต่อกับสหพันธรัฐมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอนาทวี อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล
ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นพื้นดิน
และส่วนที่เป็นพื้นน้า
๑. ส่วนที่เป็นพื้นดิน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช โดยแบ่ง
ตามความสูงของภูมิประเทศดังนี้
๑.๑ พื้ นที่ ภูเขาสู ง อยู่ท างทิศตะวันตกและทิ ศใต้ของลุ่มน้า โดยมีเทือเขาบรรทั ด
วางตัวอยู่ในแนวเหนือใต้ตั้งแต่รอยต่อของจังหวัดพั ทลุงกับจังหวัดตรัง ลงมาถึงจังหวัดสตูลและ
พรมแดนประเทศมาเลเซีย สภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้า ลาธารที่ไหลลงสู่ทะเล
๑.๒ พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด เป็นพื้นที่อยู่ถัดมาจากพื้นที่ภูเขาสูง มีลักษณะเป็นเนินเขา
เตี้ย ๆ สลับกับที่ราบ
๑.๓ พื้ น ที่ ร าบ เป็ น พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม เกิ ด จากการทั บ ถมของตะกอนล าน้ าที่ ไหลลงสู่
ทะเลสาบ มีอาณาเขตกว้างล้อมรอบทะเลสาบด้านทิศตะวันตกและทิศใต้
๑.๔ พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้าทะเลขึ้นถึง เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนทะเล อยู่บริเวณทิศเหนือและทิศตะวันออก
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๒. ส่วนที่เป็นพื้นน้า อยู่ในเขตพื้นที่ ๒ จังหวัด คือ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงแบ่ง
ออกเป็น ๔ ตอนดังนี้
๒.๑ ทะเลน้ อ ย อยู่ ต อนบนสุ ด มี พื้ น ที่ ป ระมาณ ๒๖.๖๔ ตารางกิ โลเมตร เป็ น
ทะเลสาบน้าจืดที่แยกส่วนกับทะเลสาบส่วนอื่น โดยมีคลองนางเรียม คลองบ้านกลาง และคลองยวน
เชื่อมต่อระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบตอนบน
๒.๒ ทะเลสาบตอนบน มี ชื่ อ เรี ย กต่ า ง ๆ กั น เช่ น ทะเลหลวง หรื อ ทะเลล าป า
หรือทะเลพัทลุง เป็นส่วนบนของทะเลสาบสงขลาถัดจากทะเลน้อยลงมาจนถึงเกาะใหญ่ อาเภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และบ้านแหลมจองถนน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เป็นห้วงน้าที่
กว้างใหญ่ที่สุด มีพื้นที่ประมาณ ๔๗๙.๙๓ ตารางกิโลเมตร
๒.๓ ทะเลสาบตอนกลาง อยู่ถัดจากทะเลสาบตอนบนลงมาตั้งแต่บริเวณแนวเกาะใหญ่
ทางใต้ ไปบรรจบเขตอาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง อาเภอสทิงพระจนถึงบริเวณตาบลปากรอ
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประมาณ ๓๕๑.๓๓ ตารางกิโลเมตร เป็นส่วนของทะเลสาบ
ที่มีเกาะมากมาย อาทิ เกาะสี่ เกาะห้า เกาะหมาก เกาะนางคา เป็นต้น
๒.๔ ทะเลสาบตอนล่าง เป็นส่วนตอนนอกสุดที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทยตั้งแต่ตาบลปากรอ
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปถึงจุดที่เชื่อมกับอ่าวไทย ที่แหลมสนอ่อน อาเภอเมืองสงขลามี
พื้นที่ประมาณ ๑๘๒.๓๔ ตารางกิโลเมตร (โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา. สืบค้นเมื่อ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙. จาก http://slb-gis.envi.psu.ac.th/home1/)
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ภาพที่ ๑ แผนที่ขอบเขตการปกครองและที่ตั้งลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
(ที่มา : โครงการการพัฒนาฐานข้ อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลา)
ประชากรมี ทัง้ คนดัง้ เดิ ม ที่ อ าศัยอยู่ในถิ่ น เดิม สืบ มาและคนที่ อ พยพเข้ ามา ทัง้ คนจี น
อิ น เดี ย อาหรั บ ฝรั่ ง ตะวัน ตก ฮอลัน ดา ชวา มลายู ซึ่งบางพวกได้ เข้ ามาตัง้ ถิ่ นฐานและสื บ
ลูกหลานสืบต่อ ๆ กันมา ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่น ๆ
อี ก เล็ ก น้ อย เป็ นเมื อ งที่ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทางด้ านศิ ล ปวั ฒ นธรรมมาตั ง้ แต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ เป็ นเมืองท่าสาคัญมาตังแต่
้ โบราณจึงทาให้ มีชาวต่างชาติ เข้ ามาติดต่อค้ าขาย เช่น
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อินเดีย จีน อาหรับ มลายู ชวา ลังกา เป็ นต้ น จึงกลายเป็ นแหล่งผสมผสานทางวัฒนธรรมอัน
หลากหลาย เช่น วัฒนธรรมทางด้ านศาสนา พิธีกรรมและความเชื่อตลอดถึง ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้ านศิลปกรรมและงานช่างท้ องถิ่น วัฒนธรรมที่ เกี่ยวกับวิถีชีวิต
และการเป็ นอยู่ตงแต่
ั ้ การเกิดจนถึงการตาย เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นผลมาจากการปะทะสัมพันธ์ กับสังคม
และวัฒนธรรมอื่น ๆ จากภายนอกที่เข้ ามาปรับใช้ ในชีวิตประจาวันและสัมพันธ์สอดคล้ องกับบริบท
ต่าง ๆ ของท้ องถิ่นกลายเป็ นองค์ความรู้ และภูมิปัญญาต่าง ๆ เฉพาะของคนในรอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลา โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางด้ านศิลปกรรมและงานช่างท้ องถิ่นจะปรากฏอย่างชัดเจนถึงความเจริญรุ่งเรื อง
และหลากหลายรู ปแบบที่ผสมผสานร่ วมกัน มีแหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและการละเล่นพื ้นเมือง มีศิลปะพื ้นบ้ านที่เป็ นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ สืบทอดกันมา
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เก่งกาจ ต้นทองคา(๒๕๔๖ : ๘๔) ได้ศึกษาวิเคราะห์ศิลปะพื้นบ้าน : กรณีศึกษางานแทงหยวก
ในเขตภาคกลาง เพื่อศึกษางานแทงหยวกในประเด็น กระบวนการสร้างสรรค์ รูปแบบลวดลาย
ผลงานแทงหยวกในเขตภาคกลาง ความเหมือ นและความแตกต่ า ง และกระบวนการถ่า ยทอด
ความรู้ งานแทงหยวกของแต่ละพื้นบ้านในเขตภาคกลาง ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
กลุ่มช่างแทงหยวกในเขตภาคกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดชัยนาท กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ช่างแทงหยวกจะเริ่มต้นแทงหยวกลายฟันหนึ่ง
ลายฟันสาม ลายฟันห้า ลายหน้ากระดาน ลายกระจัง ลายประกอบเสา ลายน่องสิงห์ เมื่อได้ลาย
ที่ต้อ งการครบจะประกอบเป็น ส่ว นต่า ง ๆ คือ ส่ว นฐาน ส่ว นเรือ นไฟ ส่ว นรัด เกล้า ส่วนเสา
และส่วนประดับตกแต่งโดยนาฟักทอง ฟัก มะละกอ เผือก มัน และผลไม้ แกะสลักเป็นรูปสัตว์
ดอกไม้เพื่อประกอบงานหยวกและประดับ ดอกไม้ส ด ซึ่ง เป็น การสร้า งสรรค์ผ ลงานของกลุ่มช่าง
โรงเรียนผู้ใหญ่พระตาหนักสวนกุหลาบ ซึ่งต่างจากช่างกลุ่มจังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ชัยนาทซึ่งจะมีวานหยวกเป็นหลัก มีการแกะสลักผลไม้เพียงเล็กน้อ ย จากนั้นก็ประกอบเป็นชั้น ๆ โดย
เริ่มจากชั้นบนส่วนของรัดเกล้า ชั้นกลางส่วนของเรือนไฟ สาหรับวางลูกโกศ หีบ ชั้นฐานส่วนของฐาน
ล่างสุด สิ่งสาคัญในการประกอบโครงแบบคือการเฉือนส่วนหัวและท้ายของแผงหยวกที่ประกอบไว้
เป็นส่วน ๆ ให้เป็นมุม ๔๕ องศา เมื่อนามาประกบเข้าด้วยกันแล้ว จะทาให้หยวกมุมฉากตัวลาย
ต่อกันตรงมุมอย่างสนิท ไม่ให้ลายขาดหรือเหลื่ อมกัน ประโยชน์ การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประดับ
ตกแต่งเชิงตะกอน จิตกาธาน เมรุ พระเมรุมาศ ตั้งลูกโกศ และหีบ ก่อนทาการฌาปนกิจซึ่งเป็น
งานอวมงคล งานแทงหยวกจะใช้กับงานมงคล คือ ลอยกระทง โกนจุก ประดับธรรมมาสน์เทศนา
รูปแบบการขึ้นโครงสร้าง ความประณีต ความคิดสร้างสรรค์ มีความแตกต่างขึ้นอยู่กับยศศักดิ์ เพศ
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ผู้ตาย รูปแบบมีความแตกต่างกันของกลุ่มช่างโรงเรียนผู้ใหญ่ พระตาหนักสวนกุหลาบ และกลุ่มช่างแต่ละ
จังหวัด วัสดุที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานที่สาคัญประกอบด้วย กาบกล้วยตานีที่ไม่ตกเครือ ผลไม้ มะละกอ
ฟักทอง ฟัก มันเทศ เผือก สีย้อมหยวก อุปกรณ์ที่สาคัญมีดแทงหยวกต้องบางและมีความคมอย่างมาก
กระบวนการถ่ายทอดความรู้การแทงหยวกของกลุ่มช่างจะถ่ายทอดความรู้ให้กับ ลูก หลาน ญาติ และ
คนรู้จักที่มีใจรั กงานศิลปะการแทงหยวก โดยให้เป็นลูกมือ ปฏิบัติ บอกกล่าว สังเกตการณ์ทางาน
ของช่างที่มีความชานาญ และทักษะการแทงหยวกเป็นแบบอย่าง คุณ สมบัติของช่างแทงหยวกต้องมี
ความอดทนและมีใจรักงานศิลปะการแทงหยวก เรื่องความเชื่อที่เกี่ยวกับการแทงหยวก โดยรวมจะสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อความสวยงาม เป็น เกียรติกับ ผู้ตาย ที่สาคัญ หยวกกล้วยมีคุณ สมบัติพิเศษไม่ไหม้ไฟ
และดูดซับกลิ่น
ดวงจันทร์ สุสุทธิ(๒๕๕๑ : ๖๕-๗๑) ได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปะการแทงหยวก
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเป็นเอกลักษณ์ การส่งเสริมอนุ รักษ์และสืบทอด
คุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมจังหวัดเพชรบุรี การนาความรู้ด้านศิลปะการแทงหยวกไป
ประกอบอาชีพเสริม และการนาศิลปะการแทงหยวกมาจัดทาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหัตถศึกษา
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
๑. ความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะการแทงหยวก จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีความเป็นเอกลักษณ์ ที่แตกต่างจากที่อื่น คือ การแทงหยวกแบบฟรีแฮนด์
สามารถแทงได้โ ดยไม่ต้อ งวาดลวดลายลงบนกาบกล้วย การนาลักษณะของธรรมชาติมาดัดแปลง
เป็นลวดลายในการแทงหยวก การประยุกต์ใช้สีเคมีทาการแรลาย และการแกะสลักเครื่องสดมาประดับ
ตกแต่งให้เกิดความสวยงาม
๒. การส่งเสริมอนุรักษ์และการสืบทอด ช่างแทงหยวกทุกคนมีความยินดีและเต็มใจที่จะร่วม
ส่งเสริมการสืบทอดศิลปะการแทงหยวก โดยการเป็นวิทยากรและไม่คิดค่าใช้จ่าย และสืบทอดให้กับญาติ
วงศ์ตระกูล และผู้ที่สนใจจะศึกษาเพื่อนาไปประกอบอาชีพ
๓. คุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมเดิมของสังคม จังหวัดเพชรบุรี การแทงหยวกเป็นการ
รวมกลุ่มช่างหลายแขนง มาร่วมกันสร้างสรรค์งานแทงหยวกให้มีความวิจิตร ทาให้เกิดคุณค่าทาง
ศิลปะ และเกิดความสามัคคีร่วมมือกันในการทางานเป็น หมู่คณะอันเป็นวิถีการดาเนินชีวิตของคนใน
สังคมจังหวัดเพชรบุรี
๔. การนาความรู้ด้านศิลปะการแทงหยวกไปประกอบอาชีพเสริม มีการนาศิลปะการแทงหยวก มา
ประยุกต์ใช้มากขึ้น ทั้งใช้ประดับตกแต่งในงานมงคล งานประเพณีต่าง ๆ อย่างหลากหลายทาให้
เกิดรายได้นอกเหนือจากงานอัปมงคล
๕. การนาศิลปะการแทงหยวกมาจัดทาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หัตถศึกษา มีการนาศิลปะ
การแทงหยวกจัดทาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น บทเรียนสอดแทรกตามหน่วยการเรียนรู้ในรายสาระวิชาศิลปะ
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ตลอดจนเป็นหลักสูตรเสริมกับหน่วยงานที่ต้องการเรียนรู้ ทาให้ศิล ปะการแทงหยวกเพชรบุรียังคงมี
คุณค่าอยู่สืบไป
จากทรรศนะของนักวิจัยสรุปได้ว่า การแทงหยวกของภาคกลางมีกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ ลวดลาย และคุณค่าด้านต่าง ๆ ตลอดถึงการส่งเสริมอนุรักษ์และการสืบทอด
ถ่ายทอด เพื่อให้คงมีคุณค่าอยู่สืบไป
ณัฏฐินี ทองดี และแพรวโพยม พัวเจริญ (๒๕๕๔ : ๗๖) ได้ศึกษาอัตลักษณ์และคุณค่า
ของมรดกทางวัฒนธรรมเพลงโคราชสู่กิจกรรมการท่อเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับท่องเที่ยวเยาวชน
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในประเด็ น แรกเพื่ อ ศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ แ ละคุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรม สั ง คม และ
ประวัติศาสตร์ของมรดกทางวัฒนธรรมเพลงโคราช ผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ของเพลงโคราช
คือ การใช้ภาษาโคราชในการขับร้องเพลง เป็นการแสดงเพลงที่ไม่ต้องใช้เครื่องดนตรี ใช้ภูมิปัญญา
ในการแสดงเพลงสด ๆ ท านองการเอื้ อนเอ่ยของเพลง ลัก ษณะการแต่ งกายของผู้ เล่น เพลงซึ่ ง
แตกต่างจากเพลงพื้นบ้านประเภทอื่น ๆ และในการแสดงเพลงโคราชเนื้อร้องของเพลงจะจบในตัว
ของเพลงเอง และเพลงโคราชจะมีคุณค่าที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณค่าด้านวัฒนธรรม คุณค่า
ด้านสังคม และคุณค่าด้านประวัติศาสตร์
เสริมศักดิ์ ขุนพล (๒๕๕๘ : ๘๓-๘๕) ได้ศึกษาอัตลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมความเชื่อของ
ชุมชนเกาะยอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชน
เกาะยอ ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชนเกาะยอแบ่งเป็น ๒ ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ ความเชื่อที่ผูกพันกับศาสนาและความเชื่อที่ผูกพันการดารงชีวิตและทามาหากิน แสดง
ออกมาในรูปแบบของพิธีกรรม บุคคลและประเพณีต่าง ๆ ทั้งหมดอยู่บนหลักฐานของภูมิสถานของ
ศาสนาที่มีอยู่เดิม ประกอบสร้างกับเรื่องเล่าหรือตานานที่มีในท้องถิ่น และอัตลักษณ์ท้องถิ่นเกิดจาก
สิ่ งต่ าง ๆ ที่ ถู ก สร้ างขึ้ น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ เช่ น ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ค าขวั ญ สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ าท้ อ งถิ่ น
ประเพณี การแต่งกาย ภาษาที่ใช้พูด สถานที่ท่อเที่ยว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมได้สร้างขึ้นจน
กลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่
จากทรรศนะของนักวิจัยสรุปได้ว่า อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น ในสังคมเพื่อใช้แสดง
ความเหมือ นและความแตกต่า งกับ คนอื่น ๆ ในสัง คม และสัมพันกับวัฒ นธรรม ประเพณี ของ
ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่
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บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ศึกษาลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ครั้งนี้เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยดาเนินการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ และ
นาเสนอรายงานผลการวิจัย โดยกาหนดขอบเขตและขั้นตอนวิธีดาเนินการวิจัยตามลาดับดังนี้
๑. ขอบเขตการวิจัย
๑.๑ ขอบเขตด้านพื้นที่
๑.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา
๑.๓ ผู้ให้ข้อมูลหลัก
๒. วิธีดาเนินการวิจัย
๒.๑ วิธีการศึกษาค้นคว้า
๒.๒ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
๒.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล
๒.๔ การเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
๑. ขอบเขตการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
๑.๑ ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการวิจัยผู้วิจัยมุ่งศึกษาลายแทงหยวกของช่างพื้นบ้านใน
รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา โดยกาหนดพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลสาบสงขลาและมีช่างแทงหยวก
หรือผลงานการแทงหยวกปรากฏอยู่ ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ จังหวัดสงขลา ได้แก่ อาเภอเมืองสงขลา อาเภอหาดใหญ่ อาเภอบางกล่า
อาเภอควนเนียง อาเภอสิงหนคร อาเภอสทิงพระ อาเภอกระแสสินธุ์ และอาเภอระโนด
๑.๑.๒ จังหวัดพัทลุง ได้แก่ อาเภอเมืองพัทลุง อาเภอควนขนุน อาเภอเขาชัยสน
อาเภอบางแก้ว และอาเภอปากพะยูน
๑.๑.๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อาเภอหัวไทร และอาเภอปากพนัง
๑.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดประเด็นศึกษาไว้ดังนี้
๑.๒.๑ ศึกษาประเภทและรูปแบบของลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลา ซึ่งประกอบด้วย
- การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแทงหยวกและลายไทย

๒๕

- การลงพื้ น ที่ ศึ ก ษารวบรวมข้ อมู ลเกี่ ยวกั บลายแทงหยวกของช่างรอบลุ่ ม
ทะเลสาบสงขลา ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต และการถ่ายภาพประกอบ จากการปฏิบัติการ
แทงหยวกของผู้ให้ข้อมูล
- สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ประเภทและรูปแบบของลายแทงหยวก
๑.๒.๒ ศึกษาการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ในประเด็น วัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิควิธีการและขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย
- การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแทงหยวก
- การลงพื้ น ที่ ศึ ก ษารวบรวมข้อมู ลเกี่ ยวกั บ การแทงหยวกของช่ างรอบลุ่ ม
ทะเลสาบสงขลา ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต และการถ่ายภาพประกอบ จากการปฏิบัติการ
แทงหยวกของผู้ให้ข้อมูล
- สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ขั้นตอนของการแทงหยวก
๑.๒.๓ ศึกษาข้อมูลช่างแทงหยวกในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ซึ่งประกอบด้วย
- การลงพื้นที่ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของช่างแทงหยวกในรอบ
ลุ่มทะเลสาบสงขลา ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
๑.๒.๔ ศึกษาอัตลักษณ์ คุณค่าและความสาคัญ ซึ่งประกอบด้วย
- การศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของลายแทงหยวกรอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลา ตลอดถึงคุณค่าและความสาคัญ
- สรุปผลการศึกษา
๑.๓ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการวิจัย) ได้แก่ ช่างแทงหยวกที่อาศัย
อยู่ในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม รวม ๒๕ คน แบ่งเป็น
๑) ช่างแทงหยวกที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจาในปัจจุบัน จานวน ๑๕ คน
๒) ช่างแทงหยวกในปัจจุบันที่เลิกปฏิบัติงานแล้ว จานวน ๖ คน
๓) ช่างแทงหยวกที่ เสี ยชี วิต แล้ ว แต่ยั งมี ผ ลงานที่ ส ามารถสื บ ค้ น เก็ บ ข้ อมู ล ได้
จานวน ๔ คน
๒. วิธีดาเนินการวิจัย
๒.๑ วิธีการศึกษาค้นคว้า ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการไว้ดังนี้
๒.๑.๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการแทงหยวก ประเภทและรูปแบบ
ลักษณะของลาย
๒.๑.๒ ศึกษาข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีการดังนี้ การสารวจ การสังเกต การสัมภาษณ์
และการบันทึกภาพ
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๒.๒ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ที่ศึกษาด้วยวิธีการ
ดังนี้
๒.๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร โดยเก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ซึ่งให้ความรู้
เกี่ยวกับการแทงหยวก และประเภทและลักษณะของลาย
๒.๒.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลาย
แทงหยวกของช่างรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาและข้อมูลของช่าง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต และ
การถ่ายภาพประกอบ โดยกาหนดขั้นตอนดังนี้
๒.๒.๒.๑ สารวจผู้บ อกข้อ มูล ในพื้น ที่ที่ศึก ษา โดยกาหนดเกณฑ์ในการ
เลือ กผู้ บ อกข้ อ มู ล ดั งนี้ ช่างแทงหยวกที่ ยั งคงปฏิ บั ติ งานการแทงหยวกอยู่ เป็ น ประจาในปั จจุ บั น
จานวน ๑๕ คน ช่างแทงหยวกในปัจจุบันที่เลิกปฏิบัติงานแล้ว จานวน ๖ คน และช่างแทงหยวกที่
เสียชีวิตแล้วแต่ยังมีผลงานที่สามารสืบค้นเก็บข้อมูลได้ จานวน ๔ คน
๒.๒.๒.๒ คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการเก็บข้อมูล โดยใช้การเลือกกลุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sample)
๒.๒.๒.๓ สัมภาษณ์ผู้บอกข้อมูลตามข้อ ๒.๒.๒.๑) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยสัมภาษณ์ตามประเด็นที่กาหนดไว้ในขอบเขต
เนื้อหา ด้วยวิธีการบันทึกเสียงและจดบันทึก
๒.๒.๒.๔ สังเกตการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาตามพื้นที่ที่
กาหนดแล้วจดบันทึก และถ่ายภาพประกอบ โดยใช้วิ ธีการสังเกตทั้ง ๒ วิธี คือ แบบมีส่วนร่วม และ
แบบไม่มีส่วนร่วม
- การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โดยใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
กระบวนการและขั้นตอนการสร้างสรรค์ลายแทงหยวก รวมทั้งเทคนิควิธีการ
- การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยใช้ในการเก็บข้อมูลที่ได้พบเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะลายแทงหยวก ด้วยการบันทึกภาพ
๒.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
๒.๓.๑ นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ซึ่งบันทึกไว้ในแถบบันทึกเสียงมาถอดความ
ด้วยการสรุปสาระสาคัญตามขอบเขตด้านเนื้อหาที่กาหนดไว้
๒.๓.๒ น าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการสั งเกต การจดบั น ทึ ก มาสรุป สาระส าคั ญ ตาม
ขอบเขต ด้านเนื้อหา
๒.๓.๓ น าข้ อมู ลที่ ได้ จากข้อ ๒.๓.๑ และข้ อ ๒.๓.๒ มาตรวจสอบความถูกต้ อง
ความสมบูรณ์ และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ตามประเด็นที่กาหนดไว้

๒๗

๒.๓.๔ น าภาพถ่ า ยมาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ และเลื อ กภาพประกอบให้
สอดคล้องสัมพันธ์กับ ประเด็นที่กาหนดไว้ในขอบเขตด้านเนื้อหา
๒.๓.๕ นาข้อมูลที่ได้จากข้อ ๒.๓.๑ ข้อ ๒.๓.๒ ข้อ ๒.๓.๓ และข้อ ๒.๓.๔ มาศึกษา
วิเคราะห์ตามขอบเขต ด้านเนื้อหา
๒.๔ การเสนอผลการศึ ก ษาค้ น คว้ า เสนอผลการศึ ก ษาด้ วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis) และมีภาพประกอบ

๒๘

บทที่ ๔
ผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ศึ ก ษาลายแทงหยวกของช่ า งในรอบลุ่ ม ทะเลสาบสงขลา โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อศึกษารวบรวมประเภทและรูปแบบลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลา
๒. เพื่อศึกษาขั้นตอนการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
๓. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่างแทงหยวกในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
๔. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ ความสาคัญ และคุณค่าของการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา
โดยการศึกษาจากการแทงหยวกของช่างที่อาศัยอยู่บริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา คือ
จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ ๙ อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสงขลา อาเภอหาดใหญ่ อาเภอบางกล่า
อาเภอควนเนียง อาเภอรัตภูมิ อาเภอสิงหนคร อาเภอสทิงพระ อาเภอกระแสสินธุ์ และอาเภอ
ระโนด จังหวัดพัทลุง ในพื้นที่ ๕ อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองพัทลุง อาเภอควนขนุน อาเภอเขาชัยสน
อาเภอบางแก้ว และอาเภอปากพะยูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่ ๒ อาเภอ ได้แก่ อาเภอหัวไทร
และอาเภอปากพนัง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
๑. ประเภทและรูปแบบลายแทงหยวก
การศึกษาประเภทและรูปแบบลายแทงหยวก ของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา โดย
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ตามที่กาหนดไว้เบื้องต้น ตามสถานที่ที่มีการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานประเพณี
สงกรานต์ งานประเพณีชักพระ งานลอยกระทง หรือประเพณีอื่น ๆ เช่น งานศพ งานบวชนาค เป็นต้น
ตลอดถึงบ้านของช่างทั้งที่ยังคงปฏิบัติงานแทงหยวกอยู่ในปัจจุบันหรือช่างที่หยุดปฏิบัติงานแทงหยวกแล้ว
และอดีตช่างแทงหยวกที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ยังคงมีข้อมูลลายแทงหยวกให้ได้ศึกษาจากบุคคลรอบข้าง
จาแนกได้ดังนี้
๑.๑ ประเภทลายแทงหยวก ผลการวิจัยสรุปได้ว่าลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลาจาแนกได้ ๔ ประเภท โดยช่างแทงหยวกจะจัดแบ่ งประเภทลายตามลักษณะ
ประโยชน์ที่นาไปใช้ประดับตกแต่ง และจะใช้ในการเรียกชื่อลายต่าง ๆ เป็นหลักเพื่อให้รู้และเข้าใจ
ร่วมกัน ได้แก่

๒๙

๑.๑.๑ ลายเครื่อง เป็นชื่อเรียกลายแทงหยวกตามหน้าที่ที่นาไปใช้สาหรับเป็น
เครื่องประกอบกับลายอื่น เพื่อใช้ประดับตกแต่ง จัดแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ลายเครื่องสาหรับชุด
ลายนอ และลายเครื่องสาหรับชุดลายเสา
- ลายเครื่องสาหรับชุดลายนอ ประกอบด้วย ลายกระจังฟันปลา และลายกระจังฟันสาม
หรือกระจังฟันห้า ช่างบางกลุ่มอาจใส่เส้นลวดเพิ่มเข้าไประหว่างฟันปลาทั้งสองข้าง

ภาพที่ ๒ ลายเครื่องชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย
- ลายเครื่องสาหรับชุดลายเสา ประกอบด้วย ลายกระจังฟันปลา และลายน่องสิงห์
ช่างบางกลุ่มอาจใส่เส้นลวดเพิ่มเข้าไประหว่างฟันปลาทั้งสองข้างด้วย

ภาพที่ ๓ ลายเครื่องชุดลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

๓๐

เป็ น ลายที่ มี รูป แบบเหมื อ นกั น ในทุ ก ๆ พื้ น ที่ แ ละส่ ว นใหญ่ ช่ า งแทงหยวกจะน ามาใช้ ป ระกอบ
เหมือนกันในทุกท้องถิ่น แต่จะมีช่างในบางพื้นที่ใช้จานวนลายเครื่องแตกต่างกันในการประกอบเข้า
เป็นชุดลายนอ ได้แก่ ช่างในเขตอาเภอสทิงพระ ช่างในเขตอาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ช่างใน
เขตอาเภอเมืองพัทลุง เขตอาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยจะใช้ลายกระจังฟันสาม หรือกระจัง
ฟันห้า เพียงจานวน ๑ กาบในการประกอบลายนอ จะไม่ใช้การซ้อนจานวน ๒ กาบเช่นช่างในพื้นที่
อื่น ๆ ซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม ตามลักษณะรูปแบบของลายโดยจะเรียกชื่อตามลั กษณะรูปทรงและ
ที่มาของลาย ได้แก่
๑.๑.๑.๑ กลุ่ ม ลายกระจั ง ภาษาถิ่ น เรี ย กว่ า ลายจั ง เป็ น ลายอยู่ ในรู ป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว หรือสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปบังคับ วางเรียงเป็นแถวต่อ ๆ กันไป ขนาดขึ้นอยู่
กับความนิยมและการได้รับการถ่ายทอดมาจากครูใช้สาหรับประกอบกับ ลายนอ โดยนามาจัดวาง
ประกอบขนาบทั้งด้านบนและด้านล่างของลายนอ เพื่อใช้ประดับในแนวนอน หรือใช้ประกอบกับ
ลายเสาสาหรับลายกระจังบางประเภท ลายกระจังยังเป็นลายพื้นฐานเบื้องต้นสาหรับการริเริ่มเรียนรู้
ฝึกทักษะในการแทงหยวก การฝึกใช้มีด การใช้มือในการควบคุมมีด และการเรียนรู้เทคนิควิธีการใน
การแทงหยวกเบื้องต้น เนื่องจากเป็นลายที่มีรูปแบบและโครงสร้างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน จาแนกได้ดังนี้
๑) ลายกระจังฟันปลา หรือภาษาถิ่นเรียกว่า ลายฟันหนึ่ง หรือลายฟันปลา

ภาพที่ ๔ ลายกระจังฟันปลา
ที่มา : ผู้วิจัย

๓๑

๒) ลายกระจังฟันสาม หรือภาษาถิ่นเรียกว่า ลายฟันสาม

ภาพที่ ๕ ลายกระจังฟันสาม
ที่มา : ผู้วิจัย

๓) ลายกระจังฟันห้า หรือภาษาถิ่นเรียกว่า ลายฟันห้า

ภาพที่ ๖ ลายกระจังฟันห้า
ที่มา : ผู้วิจัย

๓๒

๔) ลายกระจังรวน หรือภาษาถิ่นเรียกว่า ลายจังรวน

ภาพที่ ๗ ลายกระจังรวน
ที่มา : ผู้วิจัย

๕) ลายกระจังปฎิญาณ

ภาพที่ ๘ ลายกระจังปฏิญาณ
ที่มา : ผู้วิจัย

๓๓

๑.๑.๑.๒ กลุ่ ม ลายบั ว เป็ น ลายอยู่ในรูป ทรงสามเหลี่ ย มหน้ าจั่ วขอบมนคล้ ายกลี บ
ดอกบัว เกิดจากการนาเส้นรอบนอกของกลีบหรือดอกบัวประเภทต่าง ๆ มาประดิษฐ์ วางเรียงต่อ ๆ
กันเป็นแถว ใช้สาหรับประกอบลายนอเช่นเดียวกับลายกระจัง ได้แก่
๑) ลายกลีบบัวขนาดเล็ก

ภาพที่ ๙ ลายกลีบบัวขนาดเล็ก
ที่มา : ผู้วิจัย
๒) ลายกลีบบัวขนาดใหญ่

ภาพที่ ๑๐ ลายกลีบบัวขนาดใหญ่
ที่มา : ผู้วิจัย

๓๔

๓) ลายบัวนมยักษ์

ภาพที่ ๑๑ ลายบัวนมยักษ์
ที่มา : ผู้วิจัย
๑.๑.๑.๓ กลุ่มลายน่องสิงห์ ภาษาถิ่นเรียกว่า น่องสิงห์ แข้งสิงห์ หรือลายสิงห์
แต่ช่างในสมัยโบราณจะเรียกว่า ลายก้านเตย เป็นลายอยู่ในทรงสี่เหลี่ยมทแยงมุม เรียงร้อยต่อกันใน
แนวตั้ง ที่ใช้สาหรับประกอบกับลายเสา โดยนามาวางขนาบด้านซ้ายและด้านขวาของลายเสาใช้
สาหรับประดับในแนวตั้งเหมือนกับลายสาหร่ายในงานสถาปัตยกรรมไทย ได้แก่
๑) ลายน่องสิงห์ธรรมดา เป็นลายพื้นฐานเบื้องต้นของการแทงหยวกลายน่องสิงห์
อยู่ในทรงสี่เหลี่ยมทแยงมุม จะไม่มีการบากลาย

ภาพที่ ๑๒ ลายน่องสิงห์ธรรมดา
ที่มา : ผู้วิจัย

๓๕

๒) ลายน่องสิงห์บาก ๑ เป็นลายอยู่ในทรงสี่เหลี่ยมทแยงมุม มีการบากลายที่
ขอบด้านข้างของลาย ๑ รอย

ภาพที่ ๑๓ ลายน่องสิงห์ บาก ๑
ที่มา : ผู้วิจัย
๓) ลายน่องสิงห์ใบเทศ เป็นลายอยู่ในทรงสี่เหลี่ยมทแยงมุม มีการบากลายที่ขอบ
ด้านข้างและด้านบนของลาย ๒ รอย ลักษณะคล้ายกับลายใบเทศ

ภาพที่ ๑๔ ลายน่องสิงห์ใบเทศ
ที่มา : ผู้วิจัย

๓๖

๔) ลายน่องสิงห์หนก เป็นลายอยู่ในทรงสี่เหลี่ยมทแยงมุม ผสมผสานกับรูปแบบ
ของลายกระหนกตัวเดียวหรือกระหนกสามตัว มีการบากลายและการเพิ่มยอดลายให้ปลายสะบัด
อย่างลายกระหนกเปลว

ภาพที่ ๑๕ ลายน่องสิงห์หนก
ที่มา : ผู้วิจัย
๑.๒ ลายนอ เป็นชื่อเรียกลายที่ใช้สาหรับการประดับตกแต่งกับโครงสร้างตามความยาว
ในแนวนอน มีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น ลายนอ ลายหน้านอ ลายหน้าดาน หนกหน้านอ ส่วนทาง
ภาคกลางจะเรียกว่า ลายหน้ากระดานนั่นเอง มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่างในแต่ละท้องถิ่นจะแทงลาย
ที่มีลักษณะของลายแตกต่างกัน โดยมีทั้งวิธีการแทงลายสด ๆ ไม่มีการใช้แบบวางทาบ และการแทงลาย
โดยการลอกแบบ ทาบแบบในบางพื้นที่ เช่น ในเขตอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเขต
อาเภอเมื องพั ท ลุ งและอ าเภอเขาชั ยสน จังหวัด พั ท ลุ ง และเขตอ าเภอสทิ งพระ จั งหวัด สงขลา
บางพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นลายกลุ่มแม่ลายหน้ากระดาน เช่น ลายลูกฟักแบบต่าง ๆ ลายประจายามลูก
ฟัก ลายเครือเถา ซึ่งช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาจะเรียกชื่อลายว่า ลายนอ ทั้งหมดไม่ว่าจะมี
ลักษณะรูปแบบของลายเป็นแบบใด การจะนาลายนอไปใช้ในการประดับตกแต่งนั้นจะต้องประกอบ
เข้าชุดที่เรียกว่าเข้าแพเสียก่อน ซึ่งประกอบด้วย ลายเครื่องกลุ่มลายกระจังหรือลายบัว และลาย
หน้ากระดาน โดยวางลายหน้ากระดานไว้ตรงกลางและวางลายเครื่องไว้ขนาบทั้งด้านซ้ายและขวา
ช่างบางกลุ่มมีการนาหยวกตัดเป็นเส้นตรงที่เรียกว่า เส้นลวดเข้ามาประกอบด้วย แล้วจึงเย็บเข้าชุด
เป็นลาดับต่อไป

๓๗

ลายกระจังฟันสาม

ลายกระจังฟันปลา

ลายนอ

ภาพที่ ๑๖ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย
๑.๓ ลายเสา เป็นชื่อเรียกลายที่ใช้สาหรับการประดับตกแต่งกับโครงสร้างตามความยาว
ในแนวตั้งหรือแนวเฉียงของเสาโครงสร้างที่จะนาไปประดับ มีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น ลายเสา
กระหนกต้นเสา ลายเถาวัลย์ มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่างในแต่ละท้องถิ่นจะแทงลายที่มีลักษณะ
ของลายแตกต่างกัน จะมีทั้งการแทงลายสด ๆ ไม่มีการใช้แบบวางทาบ และการแทงโดยการลอกแบบ
ทาบแบบในบางพื้นที่ เช่น ในเขตอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเขตอาเภอเมืองพัทลุง
และอาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และเขตอาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาบางพื้นที่ ส่วนใหญ่จะ
เป็นลายกลุ่มลายเครือเถา ลายรักร้อย ลายก้านต่อดอก หรือลายหน้ากระดานบางรูปแบบ ซึ่งช่างใน
รอบลุ่มทะเลสาบสงขลาจะเรียกชื่อลายว่า ลายเสา ทั้งหมดไม่ว่าจะมีลักษณะรูปแบบของลายเป็น
แบบใด การที่จะนาลายเสาไปใช้ในการประดับตกแต่งนั้นจะต้องประกอบเข้าชุดเป็นแพก่อน ซึ่ง
ประกอบด้วย ลายเครื่องกลุ่มลายกระจังฟันปลาหรือลายบัวและลายน่องสิงห์ และลายเครือ เถา โดย
วางลายเครือเถาไว้ตรงกลางและวางลายเครื่องไว้ขนาบทั้งด้านซ้ายและขวา แล้วจึงเย็บเข้าชุดเป็น
ลาดับต่อไป

๓๘

ลายน่องสิงห์
ลายกระจังฟันปลา
ลายเสา
เส้นลวด
ภาพที่ ๑๗ ชุดลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย
๑.๔ ลายปิดมุม หรือลายดอกลอย หรือลายใบโพธิ์ เป็นชื่อเรียกลายที่ใช้สาหรับการ
ประดับตกแต่งร่วมกับลายนอช่วงที่มีการต่อประกบเข้ามุมหรือมีการต่อหยวกเป็นระยะ ๆ เป็นลายที่มี
การประดิษฐ์นามาใช้กับการแทงหยวกในจังหวัดสงขลา เมื่อประมาณปี ๒๕๔๓ โดยผู้วิจัย ซึ่งภาคกลาง
จะเรียกว่า ลายพุ่ม มีหลากหลายรูปแบบ มีกลุ่มช่างที่ใช้ลายสาหรับปิดมุมจานวน ๓ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มช่างอรุณ แก้วสัตยา กลุ่ม ช่างสวน หนุดหล๊ะ และกลุ่ มช่างวินิจ จันทร์เจริญ ซึ่ งกลุ่มช่าง
เหล่านี้เป็นกลุ่มช่างในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ช่างในแต่ละท้องถิ่นจะแทงลายที่มีลักษณะของลาย
แตกต่า งกัน แต่ส่ว นใหญ่จ ะเป็น กลุ่ม ลายพุ่ม และลายดอกลอย เช่น ลายพุ่ม ทรงข้า วบิณ ฑ์
ลายประจายาม ลายช่อหางโต ลายช่อกระหนก เป็นต้น

ภาพที่ ๑๘ ลายปิดมุม
ที่มา : ผู้วิจัย

๓๙

๒. รูปแบบลายแทงหยวก
ลายแทงหยวกของช่างรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา สรุปได้ว่ามี ๔ ประเภทตามชื่อเรียกของ
ลาย คือ ลายเครื่อง ลายนอ ลายเสา และลายปิดมุม ซึ่งในแต่ละประเภทนั้นมีหลากหลายรูปแบบ
และหลายลั กษณะ มี ทั้ ง ที่ เหมื อนกัน และแตกต่างกัน ในแต่ละท้ องถิ่น จาแนกตามลักษณะของ
รูปแบบที่ช่างนามาใช้ในการแทงหยวกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มรูปแบบลายไทย และกลุ่มรูปแบบ
ลายประดิ ษ ฐ์ ซึ่ งมี ลั ก ษณะที่ ผ สมผสานระหว่ างทั้ งสองรู ป แบบแรกหรือ ลายอื่ น ๆ ที่ ช่ างได้ รั บ
แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัว แต่กลุ่มรูปแบบลายไทยเป็นกลุ่มที่มีปริมาณมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่ม
รูปแบบลายประดิษฐ์ ผลจากการศึกษารูปแบบของลายแทงหยวกมีหลากหลายรูปแบบ สรุปได้ดังนี้
๒.๑ รูปแบบลายไทย เป็นรูปแบบของลายแบบลายไทยที่มาจากภาคกลางที่ช่างใน
ท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้จากหนังสือและผลงานศิลปะการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยของช่าง
ในอดีต เป็นรูปแบบลายส่วนใหญ่ที่ปรากฏในการแทงหยวกของช่าง โดยจะเรียกชื่อลายตามลักษณะ
รูปแบบของลายและที่มา ดังปรากฏสรุปได้เป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้
๒.๑.๑ กลุ่มลายเครื่องสาหรับชุดลายนอ ได้แก่ ลายกระจังฟันปลา ลายกระจัง
ฟันสาม ลายกระจังฟันห้า ลายกลีบบัวขนาดเล็ก ลายกลีบบัวขนาดใหญ่ ลายกระจังปฏิญาณ
ลายกระจังรวน ลายบัวนมยักษ์ เป็นลายที่ช่างแทงหยวกในทุก ๆ พื้นที่มีการแทงหยวกในรูปแบบที่
เหมือน ๆ กันและแตกต่างกันบ้าง และนามาใช้ประดับประกอบคล้าย ๆ กัน มีเพียงขนาดของลาย
เท่านั้นที่จะแตกต่างกัน และจานวนการใช้ประกอบตลอดถึงลักษณะการประกอบ
- รู ป แบบลายที่ ช่ า งแทงหยวกทุ ก ๆ พื้ น ที่ ร อบลุ่ ม ทะเลสาบสงขลาใช้
เหมือนกัน ได้แก่ ลายกระจังฟันปลา ลายกระจังฟันสาม และลายกระจังฟันห้า ซึ่งเป็นลายที่อยู่ใน
รูปทรงสามเหลีย่ มด้านเท่า หรือสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีรูปแบบดังนี้

๔๐

๑) การนาลายกระจังฟันห้า และลายกระจังฟันปลา ประกอบลายนอ

ภาพที่ ๑๙ ผลงานนายสวน หนุดหละ
จากอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย
๒) การนาลายกระจังฟันสามและลายกระจังฟันปลา ประกอบลายนอ

ภาพที่ ๒๐ ผลงานนายอานวย สงนวล
จากอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย

๔๑

ภาพที่ ๒๑ ผลงานนายอรุณ แก้วสัตยา
จากอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๒๒ ผลงานนายเริ่ม ดิสโร
จากอาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย

๔๒

ภาพที่ ๒๓ ผลงานนายสันติ เหมือนยอด
จากอาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๒๔ ผลงานนายอวบ มารักษ์
จากอาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ที่มา : ผู้วิจัย

๔๓

ภาพที่ ๒๕ ผลงานนายประเสริฐ ช่วยสงเคราะห์
จากอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา : ผู้วิจัย
- รูปแบบลายที่ช่างเพียงบางกลุ่มใช้ในการแทงหยวกประกอบชุดลายนอแตกต่าง
จากลายที่ใช้เหมือนกันแล้ว ลายเหล่านี้จะมีรูปแบบอย่างลายไทยจากภาคกลาง ได้แก่ ลายกลีบบัวเล็ก
ลายกลีบบัวใหญ่ ลายกระจังปฏิญาณ ลายกระจังรวน ลายบัวนมยักษ์ ซึ่งลายเหล่านี้ช่างจะต้อง
อาศัยทักษะตลอดถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะในการแทงหยวก และมีการนามาใช้เฉพาะเพียงบางกลุ่มช่าง
เท่านั้น มีรูปแบบดังนี้

๔๔

๑ ) การนาลายกระจังปฏิญาณมาใช้ประกอบลายนอ

ภาพที่ ๒๖ ผลงานนายเวียง ชุมคช
จากอาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ที่มา : ผู้วิจัย
๒) การนาลายกระจังรวน มาใช้ประกอบลายนอ

ภาพที่ ๒๗ ผลงานนายสวน หนุดหละ
จากอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย

๔๕

๓) การนาลายบัวนมยักษ์และลายฟันยักษ์ มาใช้ประกอบลายนอ

ภาพที่ ๒๘ ผลงานนายนิยม อินทสุวรรณโณ
จากอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย
๔) การนาลายกลีบบัวเล็กและลายกลีบบัวใหญ่ และลายกระจังฟันสาม มาใช้ประกอบ
ลายนอ

ภาพที่ ๒๙ ผลงานนายอวบ มารักษ์
จากอาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ที่มา : ผู้วิจัย

๔๖

๒.๑.๒ กลุ่มลายเครื่องสาหรับชุดลายเสา ได้แก่ ลายกระจังฟันปลา ลายน่องสิงห์
ธรรมดา ลายน่องสิงห์บาก ๑ ลายน่องสิงห์บาก ๒หรือเรียกลายน่องสิงห์ใบเทศ และลายน่องสิงห์หนก
เป็นลายที่ช่างแทงหยวกในทุก ๆ พื้นที่มีการแทงหยวกใช้รูปแบบที่เหมือนกันและแตกต่างกันบ้าง
และนามาใช้ประดับประกอบคล้าย ๆ กัน มีเพียงขนาดของลายเท่านั้นที่จะแตกต่างกันเช่นเดียวกับ
ลายเครื่องสาหรับลายนอ จาแนกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ
- รูปแบบลายที่ช่างแทงหยวกทุก ๆ พื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลาใช้รูปแบบเหมือนกัน
ได้แก่ ลายกระจังฟันปลา ลายน่องสิงห์บาก ๑ หรือลายน่องสิงห์ใบเทศ มีรูปแบบดังนี้
๑) การนาลายกระจังฟันปลาและลายน่องสิงห์ใบเทศ ประกอบลายเสา

ภาพที่ ๓๐ ผลงานนายอรุณ แก้วสัตยา
จากอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย

๔๗

๒) การนาลายกระจังฟันปลาและลายน่องสิงห์บาก ๑ ประกอบลายเสา

ภาพที่ ๓๑ ผลงานนายวินิจ จันทร์เจริญ
จากอาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย
- รูปแบบลายที่ช่างเพียงบางกลุ่มใช้ในการแทงหยวกประกอบชุดลายเสาแตกต่าง
จากลายที่ใช้เหมือนกันแล้ว ซึ่งลายเหล่านี้ช่างจะต้องอาศัยทักษะตลอดถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะใน
การแทงหยวก และมี การน ามาใช้เฉพาะเพี ยงบางกลุ่มช่างเท่ านั้ น ได้แก่ นายวินิจ จันทร์เจริญ
นายอวบ มารักษ์ นายอาวุธ แสงมณี นายอรุณ แก้วสัตยา ลายที่ใช้ได้แก่ ลายน่องสิงห์หนก

๔๘

ภาพที่ ๓๒ ผลงานนายอาวุธ แสงมณี
จากอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย
๒.๑.๓ กลุ่ ม ลายนอ เป็ น ลายที่ ใช้ ส าหรั บ ประดั บ ตกแต่ ง ในแนวนอน ดั ง นั้ น ในการ
ออกแบบลายจะวางลายตามความยาวในแนวนอน โดยจะเริ่มจากจุดออกลายช่วงกึ่งกลางแล้วจึง
ออกลายต่อไปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแบบสมดุลเท่ากัน ได้แก่ ลายประจายาม ลายลูกฟักขอสร้อย
ประจายามลูกฟักก้ามปู ลายรักร้อย ลายเกลียวกระหนก ลายเกลียวหางโต ลายหน้ากระดาน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ลายลูกฟักก้ามปู ลายประจายามลูกโซ่ เป็ นต้น แต่ในการเรียกชื่อลายช่างจะ
เรียกชื่อว่า ลายนอ เท่ านั้นจะไม่ ระบุรายละเอียดชื่อลาย รูปแบบของลายกลุ่มนี้จะมีลักษณะที่
สอดคล้องกับลายไทยจากภาคกลางมาก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากหนังสือลายไทยที่เผยแพร่เข้ามาช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา คือ หนังสือ ภาพลายไทย ของ สานักพิมพ์คณะช่าง และหนังสือตาราลายไทย
ของพระเทวาภินิมมิต อีกทั้งจากผลงานประติมากรรมประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยต่าง ๆ ผล
การศึกษาลายนอของช่างจะมีรูปแบบที่หลากหลายมากกว่าลายประเภทอื่น ๆ มีรูปแบบดังนี้

๔๙

ภาพที่ ๓๓ ลายนอ ผลงานนายอานวย สงนวล
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๓๔ ลายนอ ผลงานนายถาวร โชติการ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๓๕ ลายนอ ผลงานนายวิน สุทธิพงษ์
ที่มา : ผู้วิจัย

๕๐

ภาพที่ ๓๖ ลายนอ ผลงานนายจ้วน ช่างขุด
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๓๗ ลายนอ ผลงานนายอวบ มารักษ์
ที่มา : ผู้วิจัย

๕๑

ภาพที่ ๓๘ ลายนอ ผลงานนายวินิจ จันทร์เจริญ
ที่มา : ผู้วิจัย

๕๒

ภาพที่ ๓๙ ลายนอ ผลงานนายอรุณ แก้วสัตยา
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๔๐ ลายนอ ผลงานนายสวน หนุดหละ
ที่มา : ผู้วิจัย

๕๓

ภาพที่ ๔๑ ลายนอ ผลงานนายประเสริฐ ช่วยสงเคราะห์
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๔๒ ลายนอ ผลงานนายสุรจิต นันทกาญจน์
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๔๓ ลายนอ ผลงานนายเวียง ชุมคช
ที่มา : ผู้วิจัย

๕๔

๒.๑.๔ กลุ่มลายเสา เป็นลายที่ใช้สาหรับประดับตกแต่งในแนวตั้ง มีรูปแบบการออกแบบ
ลายในแนวตั้งโดยวางจุดเริ่มต้นออกลายจากด้านล่างขึ้นไปจบตัวลายด้านบน ได้แก่ ลายรักร้อย
ลายเกลี ยวกระหนก ลายเครือ วัล ย์ แต่ ในการเรียกชื่ อลายช่ างจะเรียกชื่อ ว่า ลายเสา ทั้ งหมด
สาหรับรูปแบบลายเสา ผลการศึกษาปรากฏว่าจะมีรูปแบบลายไทยเป็นหลัก มีรูปแบบดังนี้

ภาพที่ ๔๔ ลายเสา ผลงานนายอรุณ แก้วสัตยา
ที่มา : ผู้วิจัย

๕๕

ภาพที่ ๔๕ ลายเสา ผลงานนายอวบ มารักษ์
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๔๖ ลายเสา ผลงานนายอานวย สงนวล
ที่มา : ผู้วิจัย

๕๖

ภาพที่ ๔๗ ลายเสา ผลงานนายวินิจ จันทร์เจริญ
ที่มา : ผู้วิจัย

๕๗

ภาพที่ ๔๘ ลายเสา ผลงานนายนิยม อินทสุวรรณโณ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๔๙ ลายเสา ผลงานนายเกือบ หน่วยตุ้ย
ที่มา : ผู้วิจัย

๕๘

ภาพที่ ๕๐ ลายเสา ผลงานนายเกลื้อม ศิริวัฒน์
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๕๑ ลายเสา ผลงานนายสวน หนุดหละ
ที่มา : ผู้วิจัย

๕๙

๒.๑.๕ กลุ่มลายปิดมุม เป็นลายประเภทลายดอกลอย ลายพุ่ม ใช้สาหรับ ปิด
ประดับตกแต่งตรงรอยต่อของหยวกหรือการประกบเข้ามุม ได้แก่ ลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ ลายประจายาม
ลายช่อ หางโต ลายช่อ กระหนก ผลการศึก ษาพบว่า มีเพีย งช่า งบางกลุ่ม เท่า นั้น ที่ใ ช้กัน ได้แ ก่
นายอรุณ แก้วสัตยา นายวินิจ จันทร์เจริญ นายสวน หนุดหละ นายสุรจิต นันทกาญจน์ มี
รูปแบบดังนี้

ภาพที่ ๕๒ ลายปิดมุม ผลงานกลุ่มนายอรุณ แก้วสัตยา
ที่มา : ผู้วิจัย

๖๐

ภาพที่ ๕๓ ลายปิดมุม ผลงานกลุ่มนายวินิจ จันทร์เจริญ
ที่มา : ผู้วิจัย

๖๑

ภาพที่ ๕๔ ลายปิดมุม ผลงานกลุ่มนายสวน หนุดหละ
ที่มา : ผู้วิจัย
๒.๒ รูปแบบลายประดิษฐ์ เป็นลายที่เกิดจากการคิดประดิษฐ์นาลักษณะของลายไทยมา
ผสมผสานกับส่วนประกอบของธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดอกไม้หรืออื่น ๆ เป็นต้น สร้างขึ้นเป็นลาย
รูปแบบใหม่ใช้ประดับตกแต่งสาหรับแทนลายนอหรือ ลายเสา ได้แก่ ลายใบเทศ ลายใบหว้าหลัง
ลายดอกโบตั๋น ลายตัวภาพจากหนังตะลุง แต่ยังคงรักษาลักษณะโครงสร้างของลายอย่างรูปแบบ
ลายไทย ในปัจจุบันลายรูปแบบนี้พบเจอได้น้อยกว่าลายรูปแบบลายไทย แต่ในอดีตคาดว่าน่าจะเป็น
รูปแบบลายที่มีการใช้กันมากในการแทงหยวกจากหลักฐานที่ช่างได้บันทึกไว้ และในการเรียกชื่อลาย
จะไม่ มี ชื่ อเรียกที่ ชั ดเจน จะเรีย กชื่อ ตามหน้ าที่ ที่ จะน าไปใช้เป็ น ลายนอ ลายเสา เป็ น หลัก มี
รูปแบบดังนี้
๒.๒.๑ ลายนอ เป็นลายที่มีรูปแบบลายประดิษฐ์มากกว่าลายเสา มีทั้งลายจากงานแทงหยวก
และลายจากการบันทึกลงเอกสารของอดีตครูช่าง

๖๒

ภาพที่ ๕๕ ลายนอ ผลงานนายเกลื้อม ศิริวัฒน์
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๕๖ ลายนอ ผลงานนายเกลื้อม ศิริวัฒน์
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๕๗ ลายนอ ผลงานนายวินิจ จันทร์เจริญ
ที่มา : ผู้วิจัย

๖๓

ภาพที่ ๕๘ ลายนอ ผลงานนายเริ่ม ดิสโร
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๕๙ ลายนอ ผลงานนายจับ อินทรัตน์
ที่มา : ผู้วิจัย

๖๔

ภาพที่ ๖๐ ลายนอ ผลงานนายเลี่ยม พรหมจันทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
๒.๒.๒ ลายเสา ผลการศึกษามีการแทงหยวกรูปแบบลายประดิษฐ์ในปริมาณที่น้อย มี
รูปแบบดังนี้

ภาพที่ ๖๑ ลายเสา ผลงานนายอรุณ แก้วสัตยา
ที่มา : ผู้วิจัย

๖๕

ภาพที่ ๖๒ ลายเสา ผลงานนายสวน หนุดหละ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๖๓ ลายเสา ผลงานนายวินิจ จันทร์เจริญ
ที่มา : ผู้วิจัย

๖๖

สรุป ลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา มีความหลากหลายทางรูปแบบ
และหลายลักษณะ มีทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น โดยกลุ่มช่างแทงหยวกจะ
จัดแบ่งประเภทลายตามลักษณะตาแหน่งที่นาไปใช้หรือบรรจุลาย และใช้ในการเรียกชื่อลายต่าง ๆ
เป็นหลัก แบ่งได้ ๔ ประเภท ได้แก่ ลายเครื่อง ลายนอ ลายเสา และลายปิดมุม สาหรับรูปแบบ
ของลายก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกันมีทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นแต่ละกลุ่มช่าง
จาแนกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มรูปแบบลายไทยและกลุ่มรูปแบบลายประดิษฐ์ ซึ่งมีลักษณะที่
ผสมผสานระหว่างลายไทยหรือลายอื่น ๆ ที่ช่างได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัว ทั้งธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมแล้วนามาสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ เป็นลายแทงหยวกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่กลุ่ม
รูปแบบลายไทยเป็นกลุ่มที่มีการใช้แทงหยวกปริมาณมากที่สุด
๒. ขั้นตอนการแทงหยวก
การศึ ก ษาขั้ น ตอนการแทงหยวกของช่ างในรอบลุ่ ม ทะเลสาบสงขลา ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา
เกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนการแทงหยวก ของช่างในแต่ละพื้นที่ตามที่กาหนดไว้ในขอบเขต
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์ ในการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา มีการใช้วัสดุ
และอุปกรณ์ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้สืบทอดกันมา
ในแต่ละกลุ่มช่าง อีกทั้งภูมิปัญญาและทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายของรอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลา ส่งผลให้เกิดการคิด การประดิษฐ์ การแก้ปัญหา เพื่อนามาใช้ในการแทงหยวก สรุปได้ดังนี้
- วัสดุ ประกอบด้วย หยวกกล้วยพังลา กระดาษสี และตอกบิด
- อุปกรณ์ สาหรับอุปกรณ์ในการแทงหยวกจาแนกออกได้เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
๑) อุปกรณ์ในการแทงหยวก ประกอบด้วย มีดแทงหยวก และหินลับมีด
๒) อุป กรณ์ ในการประกอบหยวกและติดตั้ง ประกอบด้ วย มีดปลายแหลม
ไม้ตับ คีมตัดลวด ลวดเหล็ก ค้อน ตะปู หมุดไม้ไผ่หรือไม้เสียบ ตลับเมตร
๒.๑.๑ วัสดุ สาหรับการแทงหยวกของช่างรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ได้แก่ หยวก
กล้วยพังลา (กลุ่มช่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง) หรือเรียกกล้วยพองลา (กลุ่มช่างอาเภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช) ซึ่งเป็นกล้วยที่มีคุณสมบัติเหมาะกับการนามาแทงหยวกมากที่สุด ด้วยขนาดของ
ลาต้นที่มีขนาดใหญ่และมีความยาว กาบมีสีขาวนวล มีความเหนียวที่พอดี ไม่แข็ง ไม่เปราะ และมี
คุณสมบัติที่สาคัญคือยางกล้วยไม่เปลี่ยนเป็นสีดาคล้าเมื่อทาปฏิกิริยากับอากาศ หลังจากแทงลายฉลุ
ตัดกาบกล้วย ส่งผลให้ผลงานดูสวยงาม สะอาด หยวกกล้วยพังลาที่ใช้ในการแทงหยวกได้ดีคือ
หยวกจากต้นกล้วยที่ยังไม่ออกเครือ ออกปีกล้วย หรือที่ช่างเรียกกันว่ากล้วยสาว เนื่องจากมีความ

๖๗

เหนียวที่พอดี และรักษาความสดได้ดีกว่า ถ้าหากเป็นต้นกล้วยที่ออกปี หรือตกเครือแล้วกาบจะมี
ความแข็งและเหนียวกว่า (นายวินิจ จันทร์เจริญ. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)
กระดาษสี ในการแทงหยวกของช่างรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาจะใช้กระดาษสีต่าง ๆ โดยตัด
เป็นแผ่นขนาด ๑ ใน ๔ ส่วน ตามความกว้างของแผ่นกระดาษ ใช้รองซับด้านหลังลายแทงหยวก
เพื่อทาหน้าที่เป็นพื้นของช่องไฟ ช่วยแยกการมองเห็นระหว่างตัวลายและพื้นลาย จะช่วยเสริมให้
ลายดูเด่น เสมือนการประดับกระจกในพื้นช่องไฟระหว่างตัวลายในการประดับงานสถาปัตยกรรมไทย
อีกทั้งช่วยในการเพิ่มสีสันเสริมสร้างความงามให้กับงานแทงหยวกด้วย กระดาษสีที่ใช้ในงานแทงหยวก
มีหลายชนิด ได้แก่ กระดาษทองเกรียบหรือกระดาษตะกั่ว (นายอรุณ แก้วสัตยา, นายวินิจ จันทร์เจริญ
๒๕๕๙ : สัมภาษณ์) กระดาษมันปู (นายเกลื้อม ศิริวัฒน์. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์) โดยเฉพาะกระดาษ
ทองเกรียบจะเป็นกระดาษสีที่มีการนามาใช้มากที่สุด ด้วยคุณสมบัติที่ผิวมีความวาวสะท้อนแสงด้านหนึ่ง
ส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตาอย่างรวดเร็ว และกระดาษชนิดนี้จะทนทานต่อน้า เมื่อโดนน้าจะไม่เปื่อยยุ่ย
มีสีสันสดใสแวววาว สีที่นิยมใช้กับงานแทงหยวกมากที่สุด ได้แก่ สีชมพู สีแดง รองลงมาก็จะใช้สี
น้ าเงิน สี ม่ วงและสี เขีย ว ตามล าดั บ ส่วนสีเงิน สี ท องช่างจะไม่ นิ ย มใช้กั น เพราะส่งผลต่อ การ
มองเห็นทาให้ผลงานดูไม่มีสีสัน ไม่สะดุดตา และมีช่างบางพื้นที่ใช้เฉพาะสีแดงและสีน้าเงินเท่านั้น
(นายจับ อินทรัตน์. ๒๕๖๐ : สัมภาษณ์) ส่วนกระดาษมันปูก็มีช่างบางพื้นที่ที่ยังคงใช้กันอยู่ นิยมใช้สีแดง
สีน้าเงิน เป็นหลัก แต่มีข้อเสียคือเมื่อกระดาษโดนน้าก็จะเปื่อยยุ่ย ฉีกขาดง่าย ในอดีตก็มีการใช้
กระดาษโปสเตอร์สีสะท้อนแสงด้วย แต่ช่างกลุ่มดังกล่าวได้เสียชีวิตไปปัจจุบันจึงไม่เจอช่างที่มีการใช้อีก
ตอกบิด เป็นชื่อเรียกเส้นตอกที่ทาจากไม้ไผ่สีสุกอ่อน สาหรับใช้ในการเย็บประกอบลายเข้า
แพหรือเรียกว่าเข้าชุดลายนอ เข้าชุดลายเสา ช่างแทงหยวกในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามีการเย็บ
ประกอบหยวกโดยใช้วัสดุหลายประเภท ทั้งจากธรรมชาติ ได้แก่ ไม้ไผ่อ่อน ก้านลานสด เข็มทา
จากต้นคล้า เข็มทาจากทางมะพร้าว และจากวัสดุสังเคราะห์ ได้แก่ เข็มเย็บกระสอบและเชือกฟาง
สายรัดพลาสติก Cable Ties ผลจากการศึกษาพบว่ามีการใช้วัสดุที่หลากหลายในการเย็บประกอบ
ลายเข้ า แพทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพภู มิ ป ระเทศ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น และ
ประสบการณ์ ของช่าง ส่ งผลให้ ช่างในแต่ละพื้ นที่ นาวัสดุใกล้ตัวมาใช้แทนตอกบิดดังเช่ นในอดีต
จาแนกการใช้วัสดุต่างของกลุ่มช่างแต่ละพื้นที่ดังนี้
- ไม้ไผ่อ่อน ก้านลานสด กลุ่มช่างในเขตพื้นที่อาเภอสิงหนคร และกลุ่มช่างในเขต
พื้ น ที่ อ าเภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา (นายวิ นิ จ จั น ทร์ เจริ ญ , นายอรุ ณ แก้ ว สั ต ยา.๒๕๕๙ :
สัมภาษณ์)

๖๘

- เข็ม ท าจากต้นคล้า กลุ่มช่างในเขตจังหวัดพัทลุง (นายเวียง ชุมคช, นายสันติ
เหมือนยอด.๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)
- เข็ม ทาจากทางมะพร้าวสด กลุ่มช่างในเขตตาบลคลองน้อย อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายประเสริฐ ช่วยสงเคราะห์.๒๕๖๐ : สัมภาษณ์)
- เข็ม เย็บกระสอบและเชือกฟาง กลุ่มช่า งในเขตอาเภอควนเนียง อาเภอรัตภู มิ
อาเภอสทิงพระและอาเภอหาดใหญ่บางกลุ่ม (นายสวน หนุดหละ. นายเกลื้อม ศิริวัฒน์, นายจับ
อินทรัตน์. ๒๕๖๐ : สัมภาษณ์)
- สายรัดพลาสติก Table Ties กลุ่มช่างในเขตตาบลทุ่งหวัง อาเภอเมืองสงขลา
(นายสุรจิต นันทกาญจน์. ๒๕๖๐ : สัมภาษณ์)
๒.๑.๒ อุปกรณ์ ในการแทงหยวกของช่างรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามีการใช้อุปกรณ์
จาแนกออกได้เป็น ๒ กลุ่ม ตามหน้าที่และการใช้งาน ได้แก่ สาหรับในการแทงหยวก และสาหรับ
ในการประกอบหยวกและติดตั้ง
๑) อุปกรณ์ ในการแทงหยวก เป็นอุปกรณ์ ที่สาคัญ ที่สุดในการแทงหยวก
ประกอบด้วย มีดแทงหยวก และหินลับมีด โดยเฉพาะมีดแทงหยวกจะต้องมีความคมอย่างสูง มี
ลักษณะคล้ายใบข้าว ปลายเรียวแหลม มีความกว้างประมาณ ๔-๘ มิลลิเมตร และยาวประมาณ
๖ – ๑๐ เซนติเมตร มีความคมทั้งสองด้าน นิยมทาจากใบเลื่อยตัดเหล็กนามาเจียรขึ้นรูปแล้วลั บ
ความคมด้วยหินลับมีด (นายวินิจ จันทร์เจริญ, นายอรุณ แก้วสัตยา, นายอวบ มารักษ์, นายสวน
หนุดหละ. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์) และเหล็กก้านร่มนามาตีให้แบน แล้วลับคมด้วนหินลับมีด (นายเกือบ
หน่วยตุ้ย. ๒๕๖๐ : สัมภาษณ์) ใส่ด้ามจับที่มีลักษณะกลมมนตามขนาดอุ้งมือของช่างแต่ ละคนหรือ
ด้ามจับที่มีลักษณะทรงกระบอก ตามความถนัดของช่างเพื่อความสะดวกในการหมุนมีด หมุนมือ
ขณะแทงหยวก

๖๙

ภาพที่ ๖๔ มีดแทงหยวก
ที่มา : ผู้วิจัย
๒) อุปกรณ์ในการประกอบหยวกและติดตั้ง ประกอบด้วย มีดปลายแหลม
คีมตัดลวด ลวดเหล็ก ค้อน ตะปู ตลับเมตร เลื่อย ไม้ตับหรือไม้เสียบ หมุดไม้ไผ่หรือไม้ไผ่เสียบ
บาร์บีคิว อุปกรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่างสาเร็จรูปที่มีจาหน่ายทั่วไปในท้องตลาด
โดยส่วนใหญ่ช่างได้นามาใช้เหมือน ๆ กัน และมีอุปกรณ์บางชนิดที่มีการใช้แตกต่างกันบ้างในแต่ละ
พื้นที่ แต่ละกลุ่มช่าง ได้แก่ ไม้ตับและหมุดไม้ไผ่หรือไม้เสียบปลายแหลม
- มีดปลายแหลม ใช้สาหรับการตัดหยวกหรือการปาด ๔๕ องศาเข้าประกบมุม มีดจะ
มีความยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้วและมีความคม
- คี ม ตั ด ลวด ใช้ ส าหรั บ ตั ด ลวดเหล็ ก และผู ก เหล็ ก รั ด ตรึ ง หยวก หรื อ ไส้ ห ยวกกั บ
โครงสร้างที่จะประดับหยวก

๗๐

- ลวดเหล็ก ใช้สาหรับการรัดตรึงหยวกหรือไส้หยวกกับโครงสร้างที่จะประดับหยวก
ช่างจะใช้ลวดเหล็กสีดาที่ใช้สาหรับการผูกเหล็กเส้นในงานก่อสร้าง จะไม่นิยมใช้ลวดสีขาวเนื่องจาก
ขาดง่าย
- ค้อน ใช้สาหรับการตอกตะปูยึดหยวกกับโครงสร้างที่จะประดับหยวก
- ตะปู ใช้สาหรับยึดหยวกหรือไส้หยวกให้ติดกับโครงสร้างไม้ นิยมใช้ขนาดความยาว ๓ นิว้
- ตลับเมตร ใช้สาหรับการวัดขนาดหยวกและโครงสร้าง
- เลื่อย ใช้สาหรับการต้นกล้วยตามขนาดที่ต้องการ โดยช่างจะใช้ทั้งเลื่ อยคันธนูและ
เลื่อยลันดา ตามความถนัดของช่างแต่ละกลุ่ม
- ไม้ตับหรือไม้เสียบ เป็นไม้ไผ่เหลากลมหรือแบน ปลายเรียวแหลมหนึ่งด้าน กว้าง
ประมาณ ๑-๑.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๓๐-๔๐ เซนติเมตร ใช้สาหรับการเสียบประกอบ
หยวกเข้าแพเป็นชุดลายเสาหรือชุดลายนอ โดยเสียบทะลุกาบกล้วยทั้ง ๒ ด้าน ก่อนที่จะเย็บซึ่ง
ช่างส่วนใหญ่นิยมใช้กันแต่มีช่างบางคนที่ไม่ใช้ไม้ตับ แต่จะใช้ไม้ไผ่เหลากลมปลายเรียวแหลม ยาว
ประมาณ ๑๐ เซนติเมตร เสียบยึดประกอบหยวกเข้าแพแต่ละด้านก่อนที่จะเย็บ ได้แก่ นายจับ
อินทรัตน์ จากอาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ภาพที่ ๖๕ ไม้ตับ
ที่มา : ผู้วิจัย
- หมุ ด ไม้ ไผ่ เป็ น ไม้ ไผ่ ที่ ผ่ า เป็ น ซี่ ๆ กว้ า งประมาณ ๑ เซนติ เมตร ยาว ๑๐-๑๕
เซนติเมตร เหลาปลายแหลมหนึ่งด้าน หรือไม้ไผ่กลมสาหรับเสียบบาร์บีคิว ใช้สาหรับการเสียบยึด
หยวกกับไส้หยวกในการติดตั้งประดับลายแทงหยวกกับโครงสร้าง ช่างที่ใช้อุปกรณ์นี้ ได้แก่ นายอรุณ
แก้วสัตยา นายวินิจ จันทร์เจริญ นายสวน หนุดหละ นายอวบ มารักษ์ นายอาวุธ แสงมณี ซึ่ง

๗๑

เป็นกลุ่มช่างในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นส่วนใหญ่ และมีช่างบางกลุ่มใช้ไม้ไผ่เสียบลูกชิ้นเสียบประกอบ
ติดตั้งหยวก ได้แก่ กลุ่มช่างในอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพที่ ๖๖ หมุดไม้ไผ่
ที่มา : ผู้วิจัย
สรุปได้ว่าการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ทั้งที่
เหมือนกันและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งจากธรรมชาติและที่มนุษย์ประดิษฐ์สร้างขึ้นมา ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเรียนรู้สืบทอดกันมาในแต่ละกลุ่มช่าง อีกทั้งภูมิปัญญาและทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลายของรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ส่งผลให้เกิดการคิด การประดิษฐ์ การแก้ปัญ หา เพื่อ
นามาใช้ในการแทงหยวก และพบว่าวัสดุที่สาคัญในการแทงหยวก คือ กาบกล้วย จะใช้กาบจากกล้วย
ชนิดเดียวกันทุก ๆ ช่าง คือ กล้วยพังลา (สงขลา, พัทลุง) หรือที่เรียกกล้วยพองลา (นครศรีธรรมราช)
ซึ่งทางภาคกลางจะเรียกว่า กล้วยตานี นั่นเอง
๒.๒ ขั้นตอนการแทงหยวก ในการแทงหยวกของช่างรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามีวิธีการ
เทคนิค กระบวนการ ที่เหมือนกันและแตกต่างกันของช่างแต่ละคน แต่ละกลุ่ม ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเรียนรู้ ถ่ายทอด สืบทอดกันมา และประสบการณ์ของช่างแต่ละคน ผลการศึกษาสรุปได้ ๔
ขั้นตอน ดังนี้
๒.๒.๑ การเตรียมหยวก ในการแทงหยวก วัสดุที่สาคัญได้แก่ หยวกกล้วยพังลา
ดังนั้นการเตรียมหยวกที่ จะใช้ต้องคัดเลือกต้นกล้วยที่สมบูรณ์ อวบอ้วน ลาต้นตรงและมีขนาด
เท่ากันตลอดทั้งส่วนโคนส่วนปลายยอด ลาต้นไม่มีร่องรอยจาการถูกฟัน กาบนอกจะมีสีเขียวเข้ม มี
ความยาวที่พอเหมาะกับโครงสร้าง ถ้าหากเป็นกล้วยที่ยังไม่ออกปลีหรือตกเครือก็จะยิ่งดี แล้วจึ งใช้
เลื่อยตัดโค่น ตัดส่วนโคนให้ห่างจากพื้นดิน ๑ - ๒ คืบ และให้ช่วยกันประคองให้ล้มลงอย่างทะนุ
ถนอมอย่าให้ล าต้นหรือกาบมี รอยช้า เมื่อจะนาไปแทงหยวกให้ตัดต้นกล้วยให้ สัมพั นธ์กับขนาด
ความยาวของโครงสร้างที่จะประดับ โดยต้องตัดต้นกล้วยให้มีความยาวมากกว่าโครงสร้าง ๓๐ – ๔๐

๗๒

เซนติเมตร เสร็จแล้วจึงลอกกาบกล้วยโดยลอกทีละกาบระวังอย่าให้กาบแตกหรือฉีกขาดหรือเกิด
รอยช้า พร้อมคัดแยกสาหรับใช้ในการแทงหยวกลายต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งจะแยกตามชั้นและขนาดและสี
ของกาบ และพบว่าในกล้วย ๑ ต้น ช่างจะใช้กาบกล้วยจานวน ๑๒ - ๑๔ กาบ ดังนี้
- กาบชั้นนอก เป็นกาบขนาดใหญ่สุดของลาต้น มีสีไม่สม่าเสมอตลอดกาบ
มีสีขาวบ้างสีเขียวบ้าง จะคัดแยกไว้ใช้สาหรับการอัดลาย ๒ กาบ และการแทงลายเครื่อง ๔ กาบ
ได้แก่ ลายกระจังฟันสาม กระจังฟันห้า กระจังปฏิญาณ กระจังรวน และลายน่องสิงห์ต่าง ๆ
- กาบชั้ น กลาง เป็ น กาบที่ มี ค วามส าคั ญ มากมี ข นาดรองลงมาจากกาบ
ชั้นนอก ช่างจะใช้ในการแทงลายนอและลายเสา จะคัดแยกกาบที่มีสีขาวอมเหลืองตลอดทั้งกาบ
ใน ๑ ต้นจะใช้เพียง ๒ กาบเท่านั้น
- กาบชั้นใน เป็นกาบที่อยู่ถัดเข้าไปด้านในจากกาบชั้นกลาง จะมีขนาดเล็ก
สีขาวนวล ช่างจะใช้ในการแทงลายเครื่อง ได้แก่ ลายกระจังฟันปลา หรือลายกลีบบัวเล็ก หรือใช้ตัด
ทาเส้นลวด ใน ๑ ต้น หากไม่ใช้เส้นลวด จะใช้เพียง ๔ กาบ แต่ถ้าหากใช้เส้นลวดด้วยจะเพิ่มอีก
๒ กาบ
๒.๒.๒ การแทงลาย เป็นกระบวนการสร้างลวดลายในกาบกล้วยโดยการใช้มีด
ปลายแหลมแทงฉลุกาบกล้วยให้เกิดเป็นลวดลาย ที่เรียกว่าลายแทงหยวก ซึ่งในการแทงลายหยวก
นั้นช่างแต่ละคนจะต้องอาศัยทักษะและความสามารถ เทคนิคและแบบอย่างทางศิลปะที่ได้เรียนรู้สืบ
ทอดกันมาและความเข้าใจถึงลักษณะการแทงและผลที่จะได้รับ ผลการศึกษาสรุปได้ว่ามีการใช้ ๒
วิธีในการแทงหยวก ได้แก่ การแทงหยวกเป็นลวดลายแบบสด ๆ ด้วยมีดแทงหยวก โดยไม่มีการร่าง
แบบ และการใช้แบบวางทาบบนกาบกล้วย แล้วลากเส้นตามและใช้มีดแทงตามเส้น หรือใช้แบบวาง
ทาบแล้วใช้มีดแทงตามรอยขอบของแบบ สาหรับการแทงลวดลายต่าง ๆ ทั้งลายเครื่อง ลายนอ
ลายเสา และลายปิดมุม ซึ่งแต่ละวิธีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒.๒.๒.๑ การแทงหยวกแบบสด ๆ ไม่มีการใช้แบบ เป็นวิธีที่ช่างส่วนใหญ่
ในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาใช้ในการแทงหยวกโดยเฉพาะกลุ่มช่างในจังหวัดสงขลา มีเพียงท่านเดียวที่
ไม่ได้ใช้วิธีนี้ คือ นายจ้วน ช่างขุด นอกจากนั้ นจะใช้วิธีนี้ทั้งหมด ในการแทงหยวกวิธีนี้ช่างจะต้อง
อาศัยทักษะ ความเชี่ยวชาญ และการฝึกฝนอย่างมาก เพราะเป็นการแทงลวดลายกันสด ๆ ไม่มี
แบบ ไม่มีการร่างแบบใด ๆ ลงบนกาบกล้วย มีเพียงรูปแบบลายที่อยู่ในใจและการจดจารูปแบบจาก
การฝึกฝนเท่านั้น และช่างจะต้องอาศัยไหวพริบ ปฏิภาณ ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

๗๓

ภาพที่ ๖๗ การแทงหยวกแบบสด ๆ ไม่มกี ารใช้แบบ
ที่มา : ผู้วิจัย
ช่างกลุ่มนี้เชื่อว่าการแทงหยวกวิธีนี้จะส่งผลให้ทางานได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการ
ร่างแบบและไม่ทาให้เกิดร่องลอยต่าง ๆ จากการร่างบนผิวหยวก อันจะส่งผลต่อความงาม และการมอง
วิธีการแทงหยวกโดยการใช้มี ดแทงหยวกแทงปั กลงบนกาบกล้วย ใช้มือจับ ด้ามมีดแล้วดัน มีดไป
ด้านหน้าหรือถอยหลังพร้อม ๆ กับการชักมีดขึ้นลงตามลักษณะโครงสร้างของลายในจินตนาการและ
ความทรงจาว่าจะให้เป็นลายอะไร ดังที่ว่า “เมื่อเห็นกาบกล้วย ตาก็เห็นลายปรากฏอยู่บนกาบกล้วย
แล้ว” ซึ่งในการแทงหยวกแบบสด ๆ สาหรับการแทงแต่ละลายนั้นจะมีวิธีการ เทคนิค และขั้นตอน
ต่าง ๆ สาหรับใช้ในการแทงหยวกลายแต่ละประเภท สรุปได้ดังนี้
๑) การแทงลายเครื่อง ในการแทงหยวกช่างจะใช้วิธีการแทงควบ ๒ กาบซ้อน คือจะนา
กาบกล้วยที่จัดไว้แล้วมาวางซ้อนกัน ๒ กาบ แล้วจึงใช้มีดแทงให้เกิดเป็นลาย โดยปักมีดให้ทะลุกาบ
กล้วยทั้งสองกาบแล้วใช้มือจับด้ามมีดชักขึ้นกดลงพร้อม ๆ กับการดันมีดไปข้างหน้าหรือถอยหลังตาม
ลักษณะโครงสร้างของลายแต่ละลาย ซึ่งช่างจะต้องจับมีดให้คมมีดตั้งฉากกับผิวหน้าด้านบนของกาบกล้วย
ในการแทงลายเครื่องแต่ละลายจะต้องแทงให้ตัวลายมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน หรือขนาดที่เท่า ๆ กัน
ตามรูปแบบของลายแต่ละแบบดังนี้
รู ป แบบที่ ๑ ลายกระจั งฟั น ปลา เป็ น ลายที่ มี การใช้ งานในปริ ม าณที่ ม ากที่ สุ ด ใช้
ประกอบทั้งลายหน้ากระดานและลายเสา มีลักษณะเป็นเส้นหยักรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าขนาดเล็ก ใน
การแทงหยวกช่างจะนิยมแทงแบบซ้อนกาบ ๒ กาบ คือ นากาบกล้วยชั้นใน ๒ กาบมาวางซ้อนกัน
ต้องแทงหยวกให้ลายกระจังฟันปลามีขนาดเท่ากันทุก ๆ ซี่ และในการแทงหยวกลายนี้แทงครั้งเดียวจะ

๗๔

ได้ลาย ๒ ชุด ดังนั้นในการแทงหยวกเป็นตัวลายจะต้องแทงให้ตัวลายทั้งด้านซ้ายและด้านขวามีขนาด
เท่า ๆ กันด้วย และต้องแทงหยวกให้ได้แนวที่ตรงตลอดความยาวของกาบกล้วยและแนวตรงนั้นจะต้อง
อยู่ช่วงกลางของกาบกล้วย

ภาพที่ ๖๘ การแทงลายกระจังฟันปลา
ที่มา : ผู้วิจัย
สาหรับเทคนิคในการแทงหยวกลายกระจังฟันปลานั้นสามารถนาไปใช้ในการแทงหยวกลายกลีบบัว
ขนาดต่าง ๆ ได้อีกด้วย เพียงแต่ช่างจะต้องปรับจากการแทงหยวกเดินมีดเป็นเส้นตรง ต้องปรับใน
การแทงให้เป็นเส้นโค้งมนตามลักษณะเส้นรอบนอกของกลีบบัว
รูป แบบที่ ๒ ลายกระจังฟัน สาม เป็น ลายเครื่อ งที่ใช้ป ระกอบลายหน้า กระดาน มี
ลักษณะเป็ น เส้ น หยักคล้ ายกับ ลายกระจังฟั น ปลาแต่อยู่ในโครงสร้างรูป สามเหลี่ยมด้ านเท่ าหรือ
สามเหลี่ยมหน้าจั่วขนาดใหญ่ ฐานกว้างประมาณ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร สูงประมาณ ๖-๙ เซนติเมตร
ด้านข้างทั้ง ๒ ด้านเป็นเส้นหยัก ตรงข้างละ ๑ หยัก ในการแทงหยวกลายกระจังฟันสามนั้นช่างจะ
นิยมแทงแบบควบซ้อนกาบ ๒ กาบเช่นเดียวกับลายกระจังฟันปลา โดยใช้กาบชั้นนอก การคัดเลือก
กาบกล้ วยส าหรับ นามาใช้ในการแทงหยวกลายกระจังฟั น สามนั้ นจะต้องเลือกกาบที่ มีขนาดใหญ่
ในการวางกาบซ้อนกันมี ๒ วิธี คือ การวางกาบสลับด้านโคนกับด้านปลายของอีกกาบ และการวางกาบ
แบบไม่ต้องสลับกันโดยวางด้านโคนซ้อนด้านโคน ด้านปลายซ้อนด้านปลาย โดยช่างจะต้องแทงให้
ตัวลายมีข นาดที่ ใ กล้เคีย งกัน ทุก ตัวทั้งด้า นซ้ายและด้านขวาและตัว ถัด ๆ ไป เพราะลายนี้เป็น
ลายที ่แ ทงหยวกเพียงครั้งเดียวแต่ได้ลาย ๒ ชุด ในการใช้งานจะนาลายมาวางขนาบลายนอทั้ ง
ด้านซ้ายและด้านขวา ดังนั้นจะต้องควบคุมให้ตัวลายมีขนาดเท่ากันทั้ง ๒ ด้านเพื่อความงามและความสมดุล

๗๕

และต้องแทงหยวกให้ได้แนวที่ตรงตลอดความยาวของกาบกล้วย และแนวตรงนั้นจะต้องอยู่ช่วงกลาง
ของกาบกล้วย

ภาพที่ ๖๙ การแทงลายกระจังฟันสาม
ที่มา : ผู้วิจัย
สาหรับเทคนิคในการแทงหยวกลายกระจังฟันสามนั้นสามารถนาไปใช้ในการแทงหยวกลายกระจังตาอ้อย
ได้อีกด้วย เพียงแต่ช่างจะต้องปรับจากการแทงหยวกเดินมีดเป็นเส้นตรงต้องแทงให้เป็นเส้นโค้งตาม
ลักษณะของลาย
รูป แบบที ่ ๓ ลายกระจัง ฟัน ห้า เป็น ลายเครื ่อ งที ่ใ ช้ป ระกอบลาย หน้า กระดาน
เช่นเดียวกับลายกระจังฟันสาม และมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีเทคนิควิธีการและข้อควรคานึงใน
การปฏิบัติการแทงหยวกก็เหมือนกับการแทงลายกระจังฟันสามแต่ในการแทงจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีรอยหยักของเส้นเพิ่มขึ้น

ภาพที่ ๗๐ การแทงลายกระจังฟันห้า
ที่มา : ผู้วิจัย

๗๖

รูปแบบที่ ๔ ลายบัวนมยักษ์ เป็นลายเครื่องใช้ประกอบลายนอแทนกระจังฟันสามหรือ
ฟันห้า มีโครงสร้างเป็นลักษณะเส้นโค้งมน คล้ายตัวยู วางสลับคว่าและหงาย การแทงหยวกนิยม
แทงควบซ้อน ๒ กาบเช่นเดียวกัน ต้องแทงให้ตัวลายมีขนาดที่ใกล้เคียงกันทั้งความกว้างและความสูง
ในแต่ละตัว จนตลอดกาบกล้วย และปลายลายเป็นแนวเส้นตรงสม่าเสมอ

ภาพที่ ๗๑ การแทงลายบัวนมยักษ์
ที่มา : ผู้วิจัย
รูปแบบที่ ๕ ลายกระจังปฏิญาณ เป็นลายเครื่องที่ช่างบางกลุ่มใช้กัน ใช้ประกอบกับลายนอ
อยู่ในรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วคล้ายใบโพธิ์หรือทรงดอกบัว ยอดวางตั้งขึ้นด้านบน การแทงหยวก
จะเริ่มแทงจากด้านล่างส่วนฐานเดินมีดขึ้นสู่ด้านบนส่วนยอดลาย แล้วลากลงด้านล่างลงมายังส่วนฐาน
อีกด้านตามเส้นโครงสร้างของลาย การแทงลายนี้ก็ต้องควบคุมให้ตัวลายมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมาก
ที่สุดในแต่ละตัว และมีส่วนสูงที่เท่า ๆ กัน จนตลอดความยาวของกาบกล้วย

๗๗

ภาพที่ ๗๒ การแทงลายกระจังปฏิญาณ
ที่มา : ผู้วิจัย
รูปแบบที่ ๖ ลายน่องสิงห์ เป็นลายเครื่องที่ใช้ประกอบเข้าชุดกับลายเสา การแทงหยวก
มี ๒ วิธีการขึ้นอยู่กับรูปแบบของลวดลาย ได้แก่
- ลายน่องสิงห์ธรรมดา ลายน่องสิงห์บาก ๑ ลายน่องสิงห์ใบเทศ สาหรับการแทงหยวก
ลายชุดนี้นั้น ช่างจะแทง ๑ กาบแล้วจะได้ลาย ๒ ชุดเช่นเดียวกับลายกระจัง แต่ในการแทงลายจะต้อง
แทงให้ ตั วลายหั นไปทางด้ านซ้ าย ๑ กาบและด้ านขวาอี ก ๑ กาบ ในการแทงหยวกจะใช้ วิธีแ ทง
กาบเดียวและการแทงแบบควบซ้อนกัน ๒ กาบ การแทงลายน่องสิงห์จะเริ่มแทงจากส่วนโคนของ
กาบกล้วยไปหาส่วนปลาย โดยเริ่มปักมีดให้ห่างจากริมด้านละประมาณ ๒ เซนติเมตรแล้วจึงใช้มือ
ชักมีดขึ้นลงพร้อมกับดันมีดไปข้างหน้าหรือถอยหลัง ตามลักษณะเส้นของตัวลายแต่ละแบบจนสุดความยาว
ของกาบกล้วย ในการแทงหยวกจะต้องจับมีดให้ใบมีดตั้งฉากกับผิวหน้าของหยวก

๗๘

ภาพที่ ๗๓ การแทงลายน่องสิงห์บาก ๑
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๗๔ การแทงลายน่องสิงห์ใบเทศ
ที่มา : ผู้วิจัย
- ลายน่องสิงห์เปลว ลายน่องสิงห์หนก สาหรับลายน่องสิงห์ประเภทนี้เมื่อแทง ๑ กาบ
ก็จะได้ลายเพียง ๑ ชุดเท่านั้น จึงไม่เป็นที่นิยมของช่างมากนักเพราะจะใช้เวลานานในการปฏิบัติงาน
และในการแทงหยวกต้องแทงให้ตัวลายหันไปทั้งทางด้านซ้ายและขวาเช่นเดียวกับลายน่องสิงห์ประเภท
แรก ช่างที่แทงลายประเภทนี้จะต้องเป็นช่างที่มีความชานาญ เชี่ยวชาญและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
การแทงลายน่องสิงห์ประเภทนี้จะเริ่มแทงเหมือนกับการแทงลายน่องสิงห์ธรรมดา คือเริ่มจากส่วนโคน
ของกาบกล้วยก่อน จะเริ่มเดินมีดไปทางด้านซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้ แต่จะต้องแทงลายทั้ง ๒ ด้าน คือ
หั นไปทางด้ านขวา ๑ ชุ ด และหั นไปทางด้ านซ้ าย ๑ ชุ ด ต้ อ งแทงลายให้ มี ข นาดเท่ า ๆ กั น หรือ
ใกล้เคียงกัน มีลักษณะเป็นแนวตรงตลอดกาบ การแทงลายน่องสิงห์ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะต้อง
ควบคุมให้มีจังหวะของตัวลายและช่องว่างที่ตรงกันทั้ง ๒ ด้าน และมีขนาดที่เท่าๆ กัน ในขณะที่แทงลาย

๗๙

ต้องควบคุมแนวเฉียงของตัวลายตามลักษณะโครงสร้างของลายแต่ละตัวให้เฉียงเหมือนกัน และเมื่อ
แทงลายได้ตลอดความยาวของกาบแล้วยังไม่ต้องแยกลายออกจากส่วนที่ไม่เอาทั้ง ๒ ฝั่งในกาบนั้น จะ
แยกเมื่อปฏิบัติการคุมหยวกเป็นชุด

ภาพที่ ๗๕ การแทงลายน่องสิงห์หนก
ที่มา : ผู้วิจัย
๒) การแทงลายนอและลายเสา เป็นการแทงในลักษณะการฉลุเอาส่วนที่เป็นช่องไฟพื้น
ออกคงเหลื อ เฉพาะตั วลายอยู่ ในกาบกล้ ว ย ซึ่ งช่ างจะเน้ น ถึ งความงามและลั ก ษณะรูป ร่างตาม
โครงสร้าง ทรวดทรง รูปแบบและขนาดของลาย โดยเฉพาะเรื่องขนาดของตัวลายช่างจะต้อง
คานึงถึงระยะเวลาการใช้งานที่ต้องสัมพันธ์กับการเหี่ยวเฉาของตัวลาย ดังที่นายวินิจ จันทร์เจริญ
ช่างแทงหยวกในจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่า การแทงหยวกจะต้องแทงขนาดของลายเผื่อไว้ด้วยหาก
งานวันเดียวก็จะแทงขนาดตัวลายที่พอดี แต่ถ้าหากงาน ๒-๓ วัน จะต้องแทงให้ตัวลายมีขนาดที่ใหญ่
กว่าปกติ และการเว้นจังหวะช่องไฟพื้นที่พอดี ไม่กว้างหรือแคบเกินไป ในการแทงหยวกเป็นลายต่าง ๆ
จะต้องอาศัยเทคนิค วิธีการ ดังนี้

๘๐

๒.๑)ลายนอ เป็นการแทงหยวกสร้างลายเพื่อนาไปใช้ประดับตกแต่งในแนวนอน
ลักษณะการแทงหยวกและขั้นตอนปฏิบัติที่ชา่ งใช้ในการแทงหยวกนั้น สรุปได้ดังนี้
นากาบกล้วยชั้นกลางที่คัดเลือกไว้สาหรับการแทงหยวกลายนอวางบนพื้นที่เรียบ
จานวน ๑ กาบหรือ ๒ กาบซ้อนกันสาหรับใช้แทงแบบควบตามความถนัดของช่าง ในการแทงลายนอ
นั้นวัดความยาวของกาบกล้วยที่จะแทงลายเพื่อหาจุดกึ่งกลางแบ่งพื้นที่เป็น ๒ ส่วน ซ้าย ขวา ขนาด
เท่า ๆ กัน ในการแบ่งพื้นที่ดังกล่าวจะใช้วิธีการฉีก ริมกาบกล้วยตามความยาวที่จะแทงลายเป็นเส้น
กว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร จากนั้นจึงนามาพับให้ปลายทั้ง ๒ ด้านเสมอกันก็จะได้จุดกึ่งกลางของ
กาบกล้วยดังกล่าว แล้วนาไปทาบบนกาบกล้วยที่จะแทงลาย ขีดตาแหน่งดังกล่าว การแทงหยวกลายนอ
จะเริ่มแทงตัวออกลายตรงกลางก่อนแล้วจึงจะแทงลายต่อไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาตามความถนัด
และตามรูปแบบของลายแต่ละลาย การแทงลายประเภทนี้จะแทงลายลักษณะที่เว้นตัวลายไว้ จะแทง
เอาส่วนที่เป็นช่องไฟพื้นออก แต่ยังไม่เอาออกเลยทีเดียวเมื่อแทงเสร็จเรียบร้อย จะเอาออกก็ต่อเมื่อ
ประกอบเป็นชุดแล้วหรือก่อนจะนาไปติดตั้งกับโครงสร้าง

ภาพที่ ๗๖ การแทงลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย
ข้อควรคานึงในการแทงหยวกลายนอ
- จะเริ่มแทงจากตัวออกลายตรงกลางเสมอและจะต้องกาหนดแนวที่ จะแทงเป็น
พื้นที่ตัวลาย ๑ ใน ๓ ส่วนของพื้นที่บนกาบกล้วย

๘๑

- ในการแทงลายทั้ งด้านซ้ ายและด้านขวาจากจุดกึ่งกลางจะต้องมีความยาวที่
เท่ากันทั้ง ๒ ด้าน และมีลวดลายที่เหมือนกัน อีกทั้งต้องเว้นระยะห่างของตัวลายจากริมกาบกล้วยไม่
น้อยกว่า ๑ ฟุต หรือ ๑ คืบครึ่ง
- หากลายนอใช้ลายประเภทลายเครือเถา จะต้องแทงให้ลายเถาได้ลักษณะที่คดโค้ง
ได้วง และเถาไม่หัก ช่องไฟพื้นมีปริมาณที่พอดีกับตัวลาย
- หากลายนอใช้ล ายประเภทลายดอกลอย ลายรัก ร้อ ย ลาย ประจ ายาม
ประกอบวางเป็นช่อง ๆ ตามความยาว จะต้องแทงลายให้มีลักษณะที่เหมือนกันตลอด มีขนาดเท่ากัน
ทั้งตัวลายหรือระยะห่างของช่องไฟพื้น
- เมื่ อแทงลายเสร็ จแล้ วจะไม่ ดึ งส่ วนที่ เป็ นช่ องไฟพื้ นออกเลย จะดึ งออกเมื่ อ
ประกอบเข้าชุดเสร็จแล้วหรือก่อนจะติดตั้ง เพราะหากดึงออกก่อนขณะที่ประกอบเข้าชุดจะทาให้กาบที่
แทงลายไว้แตก หรือส่วนลายขาดได้ และยังทาให้ตัวลายเหี่ยวเร็วขึ้น
- เมื่อแทงลายเสร็จแล้วหากยังไม่ประกอบเข้าชุด ควรวางกาบในลักษณะที่วางซ้อน
กาบกันบนพื้นเรียบและใช้กาบเปล่ามาวางซ้อนด้านบน การวางควรวางในที่ร่มไม่โดนแดด เพื่อรักษา
ความชื้นและปริมาณน้าที่มีในกาบกล้วยจะทาให้ลายเหี่ยวช้าลง
๒.๒)ลายเสา เป็นการแทงหยวกสร้างลายเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งในแนวตั้ง
หรือแนวเฉียงตามลักษณะของเสา รูปแบบของลายจะเริ่มจากส่วนด้านล่างขึ้นสู่ยอดด้านบน ลายที่
นิยมมักเป็น ลายเครือเถา ลายเข้มขาบ ลายมะลิเลื้อยต่าง ๆ ลักษณะการแทงหยวกและขั้นตอน
ในการปฏิบัติในการแทงลายเสานั้น สรุปได้ดังนี้
นากาบกล้วยที่คัดเลือกไว้สาหรับการแทงลายเสา ซึ่งนิยมใช้กาบชั้นกลางมีสีขาว
เสมอกันตลอด และลักษณะกาบที่นามาใช้ส่วนโคนจะมีขนาดใหญ่ กว่าส่วนปลาย “โคนใหญ่ ปลาย
เรียว” มาวางบนพื้นจานวน ๑ กาบ หรือ ๒ กาบซ้อนกันหากใช้การแทงแบบควบตามความถนัดของช่าง
การแทงลายเสาเริ่มแทงจากส่วนด้านล่างก่อน โดยเว้นให้ห่างจากขอบกาบกล้วยด้านล่างประมาณ
๑ คืบ หรือ ๒๐ เซนติเมตร แล้วจึงเริ่มแทงหยวกตามรูปแบบของลายแต่ละลาย

๘๒

ภาพที่ ๗๗ การแทงลายเสา
ที่มา : ผู้วจิ ัย
ข้อคานึงในการแทงลายเสา
- การแทงลายเสาจะเริ่มแทงจากด้านล่างเสมอและในการแบ่งพื้นที่ที่จะแทงลาย
ช่วงลายมีพื้นที่ ๑ ใน ๓ ของพื้นที่ความกว้างของกาบกล้วย
- หากลายเสานั้นใช้ลายประเภทลายเครือเถา มะลิเลื้อย เข้มขาบ จะต้องให้เถาลาย
ได้ลักษณะคดโค้งที่งดงาม เถาไม่หักมีระยะโค้งที่เท่ากันทุกช่วง และส่วนปลายสุดของลายจะต้องแทงให้
ยอดลายอยู่ตรงกลางของกาบ และตัวลายแต่ละตัวจะต้องมีการแทงแบบฝากลายเชื่อมต่อ ด้านข้าง
ตัวลายกับกาบด้วย ไม่ใช่ตัดขาดเป็นตัวลายแบบลอย
- หากลายเสาใช้ลายประเภทลายรักร้อยในการแทงลายที่มีขนาดเท่า ๆ กัน และมี
รูปแบบที่เหมือนกันตลอด
- เมื่อแทงลายเสร็จแล้วจะไม่ดึงส่วนที่เป็นช่องไฟพื้นออก จะดึงออกเมื่อประกอบ
เข้าชุดเสร็จหรือก่อนจะติดตั้ง
๒.๒.๒.๒ การแทงหยวกโดยการอาศัยแบบ แบบในที่นี้หมายถึงต้นแบบของ
ลายต่าง ๆ ที่ช่างสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการตัดและฉลุวัสดุต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษแข็ง แผ่นยางเสื่อน้ามัน
และแผ่นเหล็กสังกะสี เพื่อจะนามาใช้วางทาบลงบนกาบกล้วยก่อนจะแทงหยวกต่อไป ผลการศึกษา
ปรากฏว่ามีกลุ่มช่างต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มช่างในเขตอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มช่าง
ในเขตอาเภอเมือง และอาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงบางกลุ่ม และเขตอาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๘๓

เพียง ๑ ท่าน เป็นช่างที่ใช้วิธีการนี้ในการปฏิบัติงานแทงหยวก เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดมาจาก
ครูผู้สอนรุ่นก่อนและการแก้ปัญหาในการทางาน เนื่องจากมีช่างปริมาณน้อยจึงคิ ดหาวิธีการในการที่
จะให้มีผู้ช่วยในการทางานมากขึ้นและทางานได้รวดเร็วขึ้น จึงคิดวิธีการโดยการสร้างแบบฉลุขึ้นมาใช้
สาหรับการแทงหยวก เมื่อมีแบบลาย มีมีดแทงหยวกพร้อม ใคร ๆ ก็สามารถมาช่วยแทงหยวกตามได้เลย
สาหรับการแทงหยวกวิธีนี้จาแนกเทคนิคจากการแทงหยวกของช่างได้เป็น ๒ วิธี ได้แก่
๑) การแทงหยวกโดยการนาแบบวางทาบบนกาบกล้วยแล้วนามีดมาแทงตามขอบของแบบ
ลายแต่ละลาย กลุ่มช่างที่ใช้วิธีนี้ ได้แก่ นายเวียง ชุมคช นายเกือบ หน่วยตุ้ย นายประเสริฐ
ช่วยสงเคราะห์

ภาพที่ ๗๘ การแทงหยวกโดยการแทงตามแบบ
ที่มา : ผู้วิจัย
๒)การแทงหยวกโดยการนาแบบวางทาบบนกาบกล้วย ใช้เหล็กปลายแหลมหรือปากกาขีด
ตามแบบ แล้วนาแบบออกจากกาบกล้วย แล้วจึงใช้มีดแทงหยวกแทงตามลายเส้นที่ขีดไว้ กลุ่มช่าง
ที่ใช้วิธีนี้ ได้แก่ นายสันติ เหมือนยอด นายจ้วน ช่างขุด นายมลรักษ์ ฆังมณี

๘๔

ภาพที่ ๗๙ การคัดลอกลายลงบนกาบกล้วย
ที่มา : ผู้วิจัย
๒.๒.๓ การประกอบหยวก หรือเรียกว่า “การคุมหยวก” เป็นขั้นตอนในการประกอบลวดลาย
ต่าง ๆ ที่แทงไว้แ ล้วเข้าเป็นชุด สาหรับ นาไปใช้ประดับตกแต่งกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบ
ต่าง ๆ ในการคุมหยวกนั้นมีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษสี ไม้ตับ ตอกบิด กาบกล้วยชั้นนอกที่
ไม่ได้แทงลาย และมีดปลายแหลม ในการประกอบหยวกจาแนกได้ ๒ ประเภท ดังนี้
๒.๒.๓.๑ การประกอบหยวกชุดลายนอ เพื่อใช้ประดับในงานแนวนอน ลายที่ใช้
ประกอบด้วย ลายเครื่องประเภทลายกระจังฟันปลาและลายกระจังฟันสามหรือลายกระจังฟันห้า กับ
ลายนอเป็นหลัก แต่จากการสังเกตพบว่ามีช่างบางส่วน ได้ใช้ลายกลีบบัวแทนลายกระจังฟันปลาบ้าง
ในบางงานที่นาไปประดับตกแต่ง หรือนาลายบัวนมยักษ์ ลายกระจังปฏิญาน กระจังรวน มาใช้แทน
ลายกระจังฟันสามหรือกระจังฟันห้าแต่ก็มีการใช้น้อยมาก ซึ่งในการประกอบหยวกชุดดังกล่าวนี้ สรุป
เป็นขั้นตอนได้ดังนี้

๘๕

ขั้นที่ ๑ การอัดลาย นาลายนอมาวางหงายขึ้นแล้วนากระดาษสีมาวางทาบลงในกาบ
กล้วยดังกล่าว จากนั้นจึงนากาบกล้วยที่ยังไม่ได้แทงลายมาวางซ้อนทับบนกระดาษสี ในการวางจะวาง
แบบสลับด้านโคนกับด้านปลายของกาบที่แทงลาย เสร็จแล้วจึงพลิกกาบกล้วยที่อัดแล้วคว่าลง

ภาพที่ ๘๐ การอัดลาย
ที่มา : ผู้วิจัย

๘๖

ขั้นที่ ๒ นาลายเครื่อง ได้แก่ ลายกระจังฟันปลา กระจังฟันสามหรือฟันห้า มาวาง
ขนาบด้านซ้ายและด้านขวาลายนอที่อัดลายไว้ ตามตาแหน่งจากด้านขวาไปซ้ายดังนี้ ลายกระจังฟัน
สามหรือกระจังฟันห้า ลายกระจังฟันปลา ลายนอ ลายกระจังฟันปลา ลายกระจังฟันสามหรือ
กระจังฟันห้า

ภาพที่ ๘๑ การจัดลายเครื่อง
ที่มา : ผู้วิจัย

๘๗

ขั้นที่ ๓ เมื่อจัดวางลายเครื่อง จัดจังหวะตัวลายเรียบร้อยแล้วนาไม้ตับมาเสียบหยวกที่จัดไว้
บริเวณริมด้านล่างของกาบ ระวังอย่าให้โดนตัวลายให้ทะลุริมทั้ง ๒ ด้าน เพื่อยึดส่วนประกอบต่าง ๆ
เข้าเป็นชุดและไม่ให้ขยับเขยื้อน ซึ่งการเสียบนี้จะเสียบยึดเป็ นช่วง ๆ ตลอดความยาวของกาบกล้วย
เมื่อเสร็จแล้วจึงใช้มือจับไม้ตับพลิก ชุดหยวกวางหงายขึ้น ใช้มีดปลายแหลมตัดเก็บริมกาบกล้วยทั้ง
สองด้านให้เสมอกัน เพื่อความประณีตและยังช่วยในการเย็บให้แน่นยิ่งขึ้น

ภาพที่ ๘๒ การเสียบยึดด้วยไม้ตับ
ที่มา : ผู้วิจยั
ขั้นที่ ๔ การเย็บหยวก ผลการศึกษาพบว่าช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาจะใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติในการเย็บหยวก ได้แก่ ตอกบิดไม้ไผ่อ่อน ตอกบิดก้านลานสด เข็มจากต้นคล้า เข็มจาก
ทางมะพร้าว และการใช้วัสดุสังเคราะห์ ได้แก่ เข็มเย็บกระสอบและเชือกฟาง และสายรัดพลาสติก
Table Ties ในการเย็บหยวกของช่าง นิยมใช้ ๒ วิธี คือ การเย็บแบบการเนาและการเย็บแบบพันริม
ในการเย็บร้อยแต่ละครั้งจะต้องดึงให้แน่นเพื่อให้กระชับและมั่นคง เมื่อเย็บหยวกเสร็จแล้ว ใช้มือจับ
ไม้ ตั บ พลิ ก ชุ ด หยวกให้ ด้ านตั ว ลายอยู ่ด ้า นบนแล้ว จึง ถอดไม้ต ับ ออก การคุ ม หยวกลายนอเสร็ จ
เรียบร้อย

๘๘

ภาพที่ ๘๓ การเย็บหยวกด้วยตอกบิด
ที่มา : ผู้วิจัย
๒.๒.๓.๒ การประกอบหยวกชุดลายเสา เพื่อใช้ประดับในแนวตั้งหรือแนวเฉียง
ลายที่ใช้ประกอบด้วย ลายเครื่องประเภทลายกระจังฟันปลาและลายน่องสิงห์ ลายเสา ในการ
ประกอบหยวกสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การอัดลาย เริ่มจากการนากาบกล้วยที่แทงเป็นลายเสามาวางหงายขึ้นแล้วนา
กระดาษสีมาวางทับลงในกาบดังกล่าว จากนั้นจึงนากาบกล้วยชั้นนอกที่ยังไม่แทงลายมาวางซ้อนทับบน
กระดาษสี ในการวางนั้นจะวางให้ด้านโคนอยู่ด้านโคนด้านปลายอยู่ด้ านปลายไม่ต้องวางสลับกัน
เหมือนกับการอัดชุดลายนอ เสร็จแล้วจึงพลิกกาบที่อัดไว้คว่าลง

ภาพที่ ๘๔ การอัดลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

๘๙

ขั้นที่ ๒ นาลายเครื่อง ได้แก่ ลายน่องสิงห์ ลายกระจังฟันปลา มาวางขนาบลายที่อัด
ไว้แล้วทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ตามตาแหน่งจากด้านขวาไปด้านซ้ายดังนี้ ลายน่องสิงห์ ลายกระจัง
ฟันปลา ลายเสา ลายกระจังฟันปลา ลายน่องสิงห์ ซึ่งในการวางลายน่องสิงห์นั้นจะต้องวางให้ยอด
ลายชี้ขึ้นด้านบนเหมือนกันทั้ง ๒ ด้าน ในการจัดวางลายเครื่องนั้นช่างบางกลุ่ม มีการใช้กาบกล้วยผ่า
ซีกหรือผ่าเป็นเส้นขนาด ๒ - ๓ เซนติเมตร ที่เรียกว่าเส้นลวด ใส่ด้วย โดยวางในตาแหน่งระหว่าง
กระจังฟันปลาทั้ง ๒ ด้าน

ภาพที่ ๘๕ การจัดลายเครื่อง
ที่มา : ผู้วิจัย
ขั้นที่ ๓ เมื่อจัดวางลายเครื่องจัดจังหวะตัวลายเรียบร้อยแล้วนาไม้ตับมาเสียบหยวกที่
จัด ไว้บ ริเ วณริม ด้า นล่า งของกาบให้ท ะลุร ิม ทั ้ง ๒ ด้า นและระวัง อย่า ให้ถ ูก ตั ว ลาย เพื่ อ ยึ ด
ส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าเป็นชุด ซึ่งการเสียบจะเสียบยึดเป็นช่วง ๆ ตลอดความยาวของกาบ เมื่อเสร็จ
แล้วจึงมือจับที่ไม้ตับพลิกหยวกชุดดังกล่าวให้วางหงายขึ้น ใช้มีดปลายแหลมตัดแต่งเก็บริมทั้ง ๒ ด้าน
ให้เสมอกันเพื่อความเรียบร้อยและสะดวกในการเย็บให้แน่นดี

๙๐

ภาพที่ ๘๖ การเสียบยึดด้วยไม้ตับ
ที่มา : ผู้วิจัย
ขั้นที่ ๔ การเย็บหยวก เมื่อตัดริมกาบกล้วยเรียบร้อยแล้วจึงนาตอกบิดมาเย็บร้อยที่ริม
หยวกให้แน่นให้กระชับมั่นคง ซึ่งในการเย็บนั้นจะใช้วิธีการเย็บเช่นเดียวกับการเย็บชุดลายนอ เมื่อ
เย็บหยวกเสร็จแล้วใช้มือจับไม้ตับพลิกหยวกให้ด้านตัวลายอยู่ด้านบน แล้วจึงถอดไม้ตับออก จึงเสร็จ
ขั้นตอนการคุมลายเสา

ภาพที่ ๘๗ การเย็บลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

๙๑

ข้อควรคานึงในการคุมหยวก
-จะต้องจัดลายเครื่องประกอบทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้ได้จังหวะที่สมดุลและเท่า ๆ
กันในการวางลายแต่ละตัว
-การเย็บจะต้องเย็บและดึงให้แน่น ซึ่งตอกบิดที่มีคุณสมบัติที่เหมาะและดีคือ ตอกบิดที่
ทาจากไม้ไผ่สีสุกอ่อน และก้านลานสด เพราะเมื่อวัสดุเหล่านี้เริ่มเหี่ยวและแห้ง จะมีการแข็งตัวของ
วัสดุ ช่วยรัดหยวกที่เริ่มจะเหี่ยวแล้วอ่อนตัวให้กระชับไม่หลวม
๒.๒.๔ การประกอบติดตั้ง เป็นการนาลายที่คุมเรียบร้อยแล้วทั้ง ๒ ชุด คือ ชุดลายนอ
และชุดลายเสา ไปประดับตกแต่งกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบต่าง ๆ ผลการศึกษาการประกอบ
ติดตั้งหยวก สรุปได้ว่ามี ๓ วิธี คือ การตอกตะปูในการประกอบติดตั้ง การผูก มัดด้วยวัสดุต่าง ๆ
ในการประกอบติ ด ตั้ ง และการเสี ย บด้ ว ยไม้ ไผ่ ป ลายแหลมในการประกอบติ ด ตั้ ง แต่ ล ะวิ ธี มี
รายละเอียดและกระบวนการในการปฏิบัติงาน ดังนี้
วิธีที่ ๑ การตอกตะปูในการประกอบติดตั้ง เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมาก เพราะมีขั้นตอน
ที่ไม่สลับซับซ้อน เพียงนาหยวกที่เย็บเสร็จแล้วไปวางทาบบนโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่จะประดับ
ตกแต่ง แล้วใช้ตะปูแทงลงไปบนหยวกแล้วจึงใช้ค้อนตอกลงบนตะปู ให้หยวกยึดติดกับโครงสร้าง
เป็นช่วง ๆ ตลอดความยาวของกาบกล้วย

ภาพที่ ๘๘ การใช้ตะปูตอกยึด
ที่มา : ผู้วิจัย

๙๒

วิธีที่ ๒ การผู กมั ดด้ วยวัสดุต่ าง ๆ ในการประกอบติดตั้ ง วัสดุที่ ใช้ ได้แก่ ตอกบิด
เชือกฟาง ลวดเหล็ก และสายรัดพลาสติก Cable Ties เป็นวิธีการที่ช่างใช้กันมากเช่นเดียวกั บ
การตอกด้วยตะปู มี ขั้นตอนในการปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อนโดยนาหยวกที่คุมเสร็จแล้ววางทาบบนโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมที่จะประดับตกแต่งแล้วนาวัสดุที่จะผูกมามัดหยวกติดกับโครงสร้างเป็นช่วง ๆ ให้ยึดติดกัน
ไม่ให้ขยับเขยื้อน

ภาพที่ ๘๙ การผูกด้วยสายพลาสติก Cable Ties
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๙๐ การผูกมัดด้วยตอกบิด
ที่มา : ผู้วิจัย

๙๓

วิธีที่ ๓ การเสียบด้วยไม้ไผ่ ปลายแหลมในการประกอบติดตั้ง ช่างจะใช้ทั้งไม้เสียบ
ลูกชิ้น ไม้เสียบบาร์บีคิวและหมุดไม้ไผ่ เป็นวิธีการที่ช่างในบางพื้นที่ใช้ในการประกอบติดตั้งหยวกกับ
โครงสร้าง แต่วิธีนี้จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติ งานที่ซับซ้อนกว่าขั้นตอนอื่น ๆ สรุปขั้นตอนได้ดังนี้
ขั้นที่ ๑ นาแกนไส้หยวกมาติดกับโครงสร้าง โดยการนาไส้หยวกที่เหลือจากการลอก
กาบแล้วนามาผ่าซีกแบ่งครึ่งด้วยมีดปลายแหลมมาวางทาบกับโครงสร้าง แล้วใช้ลวดเหล็กผูกยึดติดกับ
โครงสร้ างเป็ น ช่ ว ง ๆ ตลอดความยาวของไส้ ห ยวก และอาจจะเสริ ม ด้ ว ยการตอก ตะปู ยึ ด กั บ
โครงสร้างเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ไส้หยวกมีความยาวมาก

ภาพที่ ๙๑ การติดแกนไส้หยวก
ที่มา : ผู้วิจัย
ขั้นที่ ๒ การติดตั้งลายหยวก โดยการนาหยวกที่คุมไว้แล้ว มาวางทาบบนไส้หยวก
ที่ผูกไว้จัดจังหวะตรงกลางและด้านซ้าย ด้านขวาให้สมดุล ใช้หมุดไม้ไผ่เสียบกับริมหยวกด้านในทั้ง
ด้านบนและด้านล่างให้ยึดติดกับไส้หยวกเป็นช่วง ๆ ตลอดความยาว ซึ่งวิธีนี้ จะไม่ทาให้ผิวหยวก
ด้านหน้าเกิดรอยช้าหรื อเป็นรอยจากการตอกตะปู หรือเป็นรอยผูกด้วยลวด อีกทั้งสะดวกในการ
แก้ไขและติดตั้งได้รวดเร็ว แต่ที่สาคัญ คือหยวกที่ติดตั้งด้วยวิธีนี้จะดูงามกว่าการติดตั้งด้วยวิธีอื่น
ในการประกอบติดตั้งหยวกกับโครงสร้างสถาปัตยกรรม นอกจากขั้นตอนในการยึดแล้วยังมีขั้นตอนที่
สาคัญอีก ได้แก่ การปาดหยวกเพื่อเข้ามุมในการประกอบติดตั้งลายหน้ากระดาน ซึ่งช่างจะใช้มีดปลายแหลม
ปาดหยวกทามุม ๔๕ องศา ในลักษณะวางตั้งขึ้นทั้ง ๒ ด้านแล้ววางประกบกันเข้ามุมให้สนิท แต่ถ้าหาก
เข้ามุมประกบไม่สนิท ช่างกลุ่มนี้จะใช้วิธีการแทงหยวกเป็นลายดอกลอย หรือเป็นลายประเภทลาย
ประจายาม ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ปิดตรงรอยประกบส่งผลให้งานดูเรียบร้อยสวยงาม เป็นอันว่าเสร็จ
เรียบร้อยในการประกอบติดตั้งลายแทงหยวก

๙๔

ภาพที่ ๙๒ การติดตั้งลายหยวก
ที่มา : ผู้วิจัย
สรุปได้ว่าการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามี ขั้นตอนในการแทงหยวกทั้งที่
เหมือนกันและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้สืบทอดกันมาในแต่ละกลุ่มช่าง
อีกทั้งภูมิปัญญาและทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายของรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ตลอดถึง
ประสบการณ์ของช่าง การคิด การประดิษฐ์ การแก้ปัญหา เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานแทงหยวก
มี ๔ ขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่ การเตรียมหยวก การแทงหยวก การคุมหยวก และการประกอบติดตั้ง
นอกจากแนวความคิดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแล้วการแทงหยวกของในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ยังมี
ขั้นตอน ที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งช่างบางคนอาจจะกระทาก่อนที่จะเริ่มการแทงหยวก
ในแต่ละครั้ง หรือช่างบางคนจะกระทาหลังจากที่แทงหยวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือช่างบางคนจะ
กระทาเพียง ๑ ครั้งในรอบปีหรือช่างบางคนไม่กระทาเลย ขั้นตอนที่กล่าวถึง ได้แก่ การไหว้ครู ผล
การศึกษาปรากฏว่า ช่างส่วนใหญ่จะทาพิธีการไหว้ครูกันก่อนที่จะเริ่มการปฏิบัติการแทงหยวก โดยมี
ความเชื่อกันว่า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวช่างและคณะทีมงานและจะปฏิบัติงานได้สาเร็จลุล่วงไม่มี
อุปสรรค ผลงานที่ ได้จะมีความงดงาม อีกทั้งยังมีความเชื่อที่ว่าหากได้ มีการไหว้ครูก่อนการเริ่ม
ปฏิบัติงาน และได้พรมน้ามนต์จะส่งผลให้ตัวช่างและคณะทีมงานทุกคนปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่

๙๕

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานแทงหยวก เช่น อันตรายจากของมีคมของแหลม อุบัติเหตุต่าง ๆ หรือ
จัง ไหร (เสนีย ดจัญ ไร) ซึ ่ง เป็น สิ ่ง ที ่ช ่า งส่ว นใหญ่ม ีค วามเชื ่อ กัน ว่า เป็น สิ ่ง ที ่เกิด ขึ ้น จากกา รไม่
ปฏิบัติการไหว้ครู โดยจะส่งผลต่อตัวช่างหรือคณะทางานอาจทาให้ป่วยหรือเจ็บปวดตามข้อหรือ
อาจจะเกิดอุบัติเหตุขณะทาการแทงหยวก เป็นต้น
ในการไหว้ครูของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาแต่ละคนนั้นมีขั้นตอนแตกต่างกันไปในแต่
ละท้องถิ่นแต่ละครูช่างที่เรียนรู้ถ่ายทอดกันมา สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การรับขันหมากจากเจ้างานซึ่งในขันหมากจะประกอบด้วย หมาก พลู ดอกไม้ ธูป
เทียน เงินค่าราดแล้วแต่ช่างแต่ละคนกาหนด เช่น ๑๒ บาท ๒๔ บาท ๑๑๒ บาท เป็นต้น มีช่าง
บางคนนามีดแทงหยวกมาวางในพานขันหมากด้วยขณะทาพิธี
ขั้นที่ ๒ การรับขันน้า เพื่อจะทาน้ามนต์ซึ่งประกอบด้วย น้าสะอาดใส่ในขัน ใบเฉียงพร้า
๒ กิ่ง หรือใบหมากผู้หมากเมีย มีช่างบางคนนามีดแทงหยวกมาใส่ไว้ในขันน้ามนต์ด้วยขณะทาพิธี
ขั้น ที่ ๓ เริ่ม พิ ธีการไหว้ครูและท าน้ามนต์โดยหัวหน้ าคณะช่างจะเริ่มท่ องบทการบู ชา
สักการะพระรัตนตรัย ท่องบทชุมนุมเทวดา ท่องบทสัสดีน้อยหรือสัสดีใหญ่ ท่องบทธรณีสาร
พร้อมทั้งการทาน้ามนต์
ขั้นที่ ๔ การประสระน้ามนต์ โดยเริ่มจากการประสระตัวช่างแต่ละคนก่อนแล้วประสระ
เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการแทงหยวก แล้ว จึงประสระโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ที่จะใช้การแทงหยวกประดับตกแต่ง ซึ่งในการประสระน้ามนต์นั้นจะกระทา ๒ ครั้ง คือ ก่อนการเริ่ม
ปฏิบัติงานและเมื่อประกอบติดตั้งหยวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ ๙๓ การทาพิธีไหว้ครูก่อนจะเริ่มแทงหยวก
ที่มา : ผู้วิจัย

๙๖

๓. ช่างแทงหยวก
ช่างแทงหยวกในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาเป็นช่างพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ รอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา กระจายอยู่ในเขตชุมชน หมู่บ้าน จากการสารวจตามขอบเขตของพื้นที่ที่กาหนด
ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันพื้นที่จังหวัดสงขลามีช่างแทงหยวกมากที่สุดจานวน ๒๖ คน จาก
๑๗ กลุ่มช่าง และมีกระจายอยู่ในหลายอาเภอ ได้แก่ อาเภอหาดใหญ่ อาเภอเมืองสงขลา อาเภอ
สิงหนคร อาเภอสทิงพระ อาเภอควนเนียง และอาเภอรัตภูมิ ส่วนในเขตอาเภอระโนดก็มีช่างแทงหยวก
แต่ได้เสียชีวิตไปเหลือแค่ลูกศิษย์แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลใด ๆ ได้เนื่องจากได้ประสบอุบั ติเหตุ ส่งผล
ต่อสมองและการควบคุมของร่างกายจึงเป็นที่น่าเสียดาย ส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่มีช่างแทงหยวก
อันดับรองลงมาจานวน ๖ คน จาก ๔ กลุ่มช่าง กระจายอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองพัทลุง อาเภอ
เขาชัยสน และอาเภอบางแก้ว ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชในเขตอาเภอปากพนัง เป็นพื้นที่มีช่าง
น้อยที่สุดจานวน ๓ คน จาก ๒ กลุ่มช่าง ดังรายละเอียด
ตารางที่ ๑ รายนามช่างแทงหยวกในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ชื่อ – สกุล
เขตพืน้ ที่อาเภอหาดใหญ่
๑. นายวิน สุทธิพงศ์

ภูมิลาเนา

เลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๓ ตาบลน้าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา (ปัจจุบนั ท่านได้หยุดการแทงหยวก)
๒. นายนิยม อินทสุวรรณโณ เลขที่ ๒๒/๑ หมู่ที่ ๔ ตาบลน้าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๓. นายเขียน หวังสุข
เลขที่ ๖/๒ หมู่ที่ ๙ ตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๔. พระครูสุคนสีลวัฒน์
วัดอู่ตะเภา ตาบลคูเต่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๕. นายห้วน บัวแก้ว
เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๘ ตาบลคูเต่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๖. นายอรุณ แก้วสัตยา
เลขที่ ๑๔/๑ หมู่ที่ ๘ ตาบลท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๗. นายอาวุธ แสงมณี
เลขที่ ๑๒๕/๔๓๔ หมู่ ที่ ๑ ต าบลท่ า ข้ า ม อ าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
เขตอาเภอสิงหนคร
เลขที่ ๑๕๙/๒ หมูท่ ี่ ๔ ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร
๘. นายวินิจ จันทร์เจริญ
จังหวัดสงขลา
๙. นายสมชาย ดาสถิตย์
เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๑ ตาบลวัดขนุน อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
๑๐. นายแสง มุณีรัตน์
เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๒ ตาบลชิงโค อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๙๗

๑๑. นายทวิช ดิสโร
๑๒. นายดารงค์ ชีวะสาโร
(ผู้วิจัย)
เขตอาเภอเมืองสงขลา
๑๓. นายอานวย สงนวล

โรงเรี ย นสงขลาวิ ท ยาคม เลขที่ ๑๖๕ หมู่ ที่ ๑ ต าบลชิ งโค
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ ตาบลชิงโค อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เลขที่ ๗๙/๓ หมู่ ที่ ๒ ต าบลเขารูป ช้าง อ าเภอเมื อ งสงขลา
จังหวัดสงขลา (ปัจจุบันท่านได้หยุดการแทงหยวก)
๑๔. นายปรีชา ศรีไชย
เลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๕ ตาบลทุ่งหวัง อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
๑๕. นายสุรจิต นันทกาญจน์ เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๑ ตาบลทุ่งหวัง อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
๑๖. พระครูวาปี บุญญากร วัดปลักหนูใต้ เลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๑ ตาบลปลักหนู อาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา (เดิมท่านอาศัยอยู่ หมู่ที่ ๑ ตาบลทุ่งหวัง อาเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา)
เขตอาเภอสทิงพระ
เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๒ ตาบลบ่อดาน อาเภอสทิงพระ
๑๗. นายรวย เจ๊โส๊ะ
จังหวัดสงขลา (ปัจจุบันท่านได้หยุดการแทงหยวก)
๑๘. นายจับ อินทรัตน์
เลขที่ ๔/๔ หมู่ที่ ๕ ตาบลจะทิ้งพระ อาเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา
๑๙. นายจ้วน ช่างขุด
เลขที่ ๙๓ หมู่ ที่ ๗ ต าบลชุ ม พล อ าเภอสทิ ง พระ จั ง หวั ด
สงขลา(ปัจจุบันท่านได้หยุดการแทงหยวก)
๒๐. นายถาวร โชติการ
เลขที่ ๓๑ หมูที่ ๔ ตาบลกระดังงา อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๒๑. พระครูสุพัฒนปัญญากร วัดแหลมวัง ตาบลคูขุด อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
(ปัจจุบันท่านได้หยุดการแทงหยวก)

๒๒. พระสุรศักดิ์ กิตติภัทโท วัดคลองรี ตาบลคลองรี อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๒๓. นายเอกรินทร์ ชัยจะโปะ วัดประเจียก ตาบลสนามชัย อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
(ภูมิลาเนาเดิม ๑๗๒/๒ ตาบลท่าบอล อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา)
เขตอาเภอควนเนียง
เลขที่ ๔๑๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตาบลรัตภูมิ อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
๒๔. นายเกลื้อม ศิริวัฒน์
๒๕. นายสวัสดิ์ ยางทอง
เลขที่ ๑๙๑ หมู่ ที่ ๑๐ ต าบลบางเหรี ย ง อ าเภอควนเนี ย ง
จังหวัดสงขลา

๙๘

เขตอาเภอรัตภูมิ
๒๖. นายสวน หนุดหล๊ะ

เลขที่ ๘๙/๑ หมู่ที่ ๓ ตาบลควนรู อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ตารางที่ ๒ รายนามช่างแทงหยวกในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ชื่อ – สกุล
เขตอาเภอเมืองพัทลุง
๑. นายสันติ เหมือนยอด
๒. นายเวียง ชุมคช
๓. นายพร้อม คงนุรักษ์
เขตอาเภอเขาชัยสน
๔. นายอวบ มารักษ์
๕. นายสมพงษ์ คงทอง
เขตอาเภอบางแก้ว
๖. นายเกือบ หน่วยตุ้ย

ภูมิลาเนา
เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑๒ ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
เลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๑๔ ตาบลตานาน อาเภอเมือพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๕ ตาบลตานาน อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง (ปัจจุบันท่านได้หยุดการแทงหยวก)
เลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๕ ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
เลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๔ ตาบลจองถนน อาเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
เลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๗ ตาบลนาปะขอ อาเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง

๙๙

ตารางที่ ๓ รายนามช่างแทงหยวกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อ – สกุล
เขตอาเภอปากพนัง

ภูมิลาเนา

๑. นายประเสริฐ ช่วยสงเคราะห์

เลขที่ ๔๔/๒ หมู่ ที่ ๕ ต าบลคลองน้ อ ย อ าเภอปากพนั ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๑ ตาบลคลองน้อย อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เลขที่ ๓๐๑ หมู่ที่ ๑ ตาบลบางพระ อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒. นายวิเวก ศรีจันทร์
๓. นายมลรักษ์ ฆังมณี

นอกจากช่ า งแทงหยวกที่ มี ร ายชื่ อ ดั ง กล่ า วแล้ ว ในการศึ ก ษาลายแทงหยวกของ
ช่างแทงหยวกในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลานั้นยังมีการศึกษาผลงานของช่างบางท่านที่ได้เสียชีวิตไปเสีย
แล้วด้วยเนื่องจากยังมีรูปแบบลายแทงหยวกของท่านเหล่านั้นให้ทาการศึกษาได้อีก ได้แก่ นายเริ่ม
ดิสโร นายเจ้ง ฮวดหลุม นายกล่อม คชตุ้ง นายเอกฉัตร เปสิโต ซึ่งช่างเหล่านี้เป็นช่างที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่อาเภอสิงหนคร และนายเลี่ยม พรหมจรรย์ อดีตช่างจากอาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
ในการดาเนินการวิจัยได้กาหนดผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นช่างแทงหยวกโดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มช่างที่ยังคงปฏิบัติงานแทงหยวกอยู่เป็นประจาในปัจจุบัน จานวน ๑๕ คน และช่างแทงหยวก
ที่ได้เลิกปฏิบัติงานแล้วแต่ยังมีชีวิต จานวน ๖ คน และช่างแทงหยวกที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังมีผลงานให้
ศึก ษาได้ จานวน ๔ คน ซึ่ งช่างแทงหยวกแต่ ละคนจะมี เอกลั กษณ์ เฉพาะของรูป แบบลวดลาย
การแทงหยวกดังรายละเอียดต่อไปนี้
๓.๑ กลุ่มช่างที่ยังคงปฏิบัติงานแทงหยวกอยู่เป็นประจาในปัจจุบัน จานวน ๑๕ คน
การปฏิ บั ติ ง านการแทงหยวกของช่ า งในรอบลุ่ ม ทะเลสาบสงขลาที่ ยั ง คงมี ก าร
ปฏิบัติงานอยู่อย่างสม่าเสมอในรอบปี ซึ่งมีทั้งงานพิธีมงคลและงานพิธีอวมงคล ช่างบางกลุ่มบางคน
ก็มีการแทงหยวกตลอดปี แต่บางกลุ่มบางคนอาจจะมีการแทงหยวกปีละไม่กี่งาน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ของแต่ละพื้นที่ ผลจากการศึกษาพบว่าช่างในพื้นที่
จังหวัดสงขลามีการปฏิบัติการแทงหยวกมากที่สุด จากกลุ่มช่างในพื้นที่ ๕ อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
หาดใหญ่ อาเภอสิงหนคร อาเภอเมืองสงขลา อาเภอรัตภูมิ และอาเภอควนเนียง อีกทั้ งในปัจจุบัน
การปฏิบัติงานของช่างเหล่านี้มีการรวมทีมกันปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ช่างแต่ละ
คนแต่ละพื้นที่จะทางานเป็นเอกเทศไม่รวมกันหลาย ๆ กลุ่ม หลาย ๆ พื้นที่ดังในปัจจุบัน ส่งผลให้

๑๐๐

งานการแทงหยวกของช่างมีผลงานที่หลากหลายและมีพัฒนาการที่แตกต่างจากอดีต โดยเฉพาะใน
ประเด็นเรื่องของรูปแบบลายแทงหยวก ที่เกิดจากการแทงหยวกของช่างแต่ละท่าน ดังนั้นจึงนาเสนอ
ผลการศึกษาเกี่ยวกับช่างแทงหยวกพร้อมผลงานลายแทงหยวกของแต่ละคน ดังนี้
คนที่ ๑ นายอรุณ แก้วสัตยา

ภาพที่ ๙๔ นายอรุณ แก้วสัตยา
ที่มา : ผู้วิจัย
นายอรุณ แก้วสั ตยา อายุ ๕๔ ปี ช่างแทงหยวกพื้ นบ้านที่จบการศึกษาสูงสุดระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลาทางด้านเกษตรกรรม แต่ด้วยความ
ชื่นชอบทางศิลปะไทยจึงหมั่นศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ เป็นช่างที่มีความสามารถหลากหลายรอบด้านใน
งานศิลปะพื้นบ้าน ทั้งงานแทงหยวก งานแกะสลักกระดาษทองอังกฤษตกแต่งโลงศพ งานเครื่องเงิน
งานแกะสลักไม้ การแสดงมโนราห์ การแสดงหนังตะลุง ฯลฯ เป็นวิทยากรสอนวิชาการแทงหยวก
และการสลักกระดาษ ในโครงการฝึกอบรมศิลปะไทยโบราณ ช่างสิบหมู่ ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพจังหวั ด
สงขลา “ศรีเกียรติพัฒน์ ” ระหว่างปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินดีเด่นจังหวัด
สงขลา สาขาการช่างฝีมือ (งานบุเงิน) ประจาปี ๒๕๔๔ และได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ประจาปี ๒๕๕๒ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะ
ใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มีการใช้แบบลาย หรือการร่างลายลงบนกาบกล้วย

๑๐๑

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๙๕ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๙๖ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๐๒

ภาพที่ ๙๗ ลายปิดมุม
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๙๘ ชุดลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๐๓

คนที่ ๒ นายนิยม อินทสุวรรณโณ

ภาพที่ ๙๙ นายนิยม อินทสุวรรณโณ
ที่มา : ผู้วิจัย
นายนิยม อินทสุวรรณโณ ช่างแทงหยวกพื้นบ้านที่มีทักษะในการแทงหยวก ที่ยังรักษา
รูปแบบลายแทงหยวกแบบดั้งเดิมรวมทั้งขนบในการปฏิบัติงานแทงหยวกแบบโบราณของครูช่างที่มี
การสืบทอดมาจากรุ่นครู บางลายเป็นลายที่ช่างหลาย ๆ คนในยุคปัจจุบันไม่รู้จัก แทงหยวกไม่เป็น
เช่น ลายนมยักษ์ ลายฟันยักษ์ ซึ่งเป็นลายที่มีการใช้เฉพาะพื้นที่ ใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มี
การใช้แบบลาย หรือการร่างลายลงบนกาบกล้วย และมีการใช้การแรแสดงรายละเอียดของลายนอ
และลายเสาด้วย

๑๐๔

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๐๐ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๐๑ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๐๕

ภาพที่ ๑๐๒ ชุดลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๐๓ การแทงลายบัวนมยักษ์
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๐๖

ภาพที่ ๑๐๔ การแทงลายฟันยักษ์
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๐๗

คนที่ ๓ พระครูสุคนสีลวัฒน์

ภาพที่ ๑๐๕ พระครูสุคนสีลวัฒน์
ที่มา : ผู้วิจัย
พระครูสุคนสีลวัฒน์ อายุ ๗๐ ปี เป็นเจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภา เป็นช่างพระที่มีความสามารถ
ในการแทงหยวก และงานสลักกระดาษทองอังกฤษ และการช่างอื่น ๆ เป็นช่างกลุ่มลุ่มน้าคลองอู่
ตะเภาที่เหลืออยู่ไม่กี่คน ในการปฏิบัติงานแทงหยวกจะทางานร่วมกับนายเขียน หวังสุข ซึ่งเป็นศิษย์
ร่วมอาจารย์เดียวกัน เป็นช่างอาวุโสที่สืบทอดรูปแบบลายมาจากครูช่างรุ่นเก่า เฉพาะของลุ่มน้า ซึ่ง
จากการศึกษาพบว่ามีเฉพาะที่นี่เท่านั้นที่มีการใช้ ลายกระจังฟันสามในรูปแบบเฉพาะ ลายฟันม้า
โดยจะใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มีการใช้แบบลายหรือการร่างลายลงบนกาบ และใช้ลวดเหล็ก
ในการเย็บหยวก

๑๐๘

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๐๖ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๐๗ ชุดลายเสาและลายน่องสิงห์
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๐๙

ภาพที่ ๑๐๘ ลายฟันสามรูปแบบเฉพาะ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๐๙ ลายฟันม้าหรือฟันตัน
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๑๐

ภาพที่ ๑๑๐ พระครูสุคนสีลวัฒน์และนายเขียน หวังสุข
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๑๑

คนที่ ๔ นายอาวุธ แสงมณี

ภาพที่ ๑๑๑ นายอาวุธ แสงมณี
ที่มา : ผู้วิจัย
นายอาวุธ แสงมณี อายุ ๓๙ ปี อาชีพรับราชการสังกัดกองช่ างเทศบาลตาบลสทิงพระ
เป็นช่างแทงหยวกรุ่นใหม่ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการแทงลายน่องสิงห์หนก และลาย
อื่น ๆ เป็น ช่างที่ เกิดมาจากโครงการฝึกอบรมศิลปะไทยโบราณ ช่างสิบหมู่ ณ ศูนย์พั ฒ นาอาชีพ
จังหวัดสงขลา “ศรีเกียรติพัฒน์” เมื่อปี ๒๕๔๓ ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้สอบบรรจุเข้ารับราชการ อีกทั้งมี
ความสามารถในงานแกะสลักกระดาษทองอังกฤษ การแกะสลักโฟมจัดทาเรือพระ เคยได้รับรางวัลที่
๑ ในการแข่งขันแทงหยวกประดับตกแต่งเบญจา ในงานอนุรักษ์มรดกไทย ประจาปี ๒๕๔๘ ณ
จังหวัดสงขลา ในนามกลุ่มร่องลายไทย และได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๔ คน ของคณะช่างแทงหยวก
จังหวัดสงขลา ให้เข้าร่วมถวายงานแทงหยวกประดับพระจิตกาธาน ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ปี ๒๕๖๐
จะใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มีการใช้แบบลาย หรือการร่างลายลงบนกาบ

๑๑๒

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๑๒ ลายน่องสิงห์หนก
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๑๓ ลายน่องสิงห์หนก
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๑๓

ภาพที่ ๑๑๔ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๑๔

คนที่ ๕ นายวินิจ จันทร์เจริญ

ภาพที่ ๑๑๕ นายวินิจ จันทร์เจริญ
ที่มา : ผู้วิจัย
นายวินิจ จันทร์เจริญ อายุ ๕๓ ปี การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เป็นนายช่างที่ศึกษา
เรียนรู้มาโดยอาศัยวิธีครูพักลักจาที่มีความสามารถในการแทงหยวก การแกะกระหนกจากกระดาษ
ทองอังกฤษ การแกะโฟมและการเขียนลายไทยในการทาเรือพระ และได้รับยกย่องเป็นศิลปินดีเด่น
จังหวัดสงขลา สาขาการช่างฝีมือ (การแกะสลักกระหนกลายไทย) ประจาปี ๒๕๔๕ และได้รับ
คัดเลือกเป็น ๑ ใน ๔ คน ของคณะช่างแทงหยวกจังหวัดสงขลา ให้เข้าร่วมถวายงานแทงหยวก
ประดับพระจิตกาธาน ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ปี ๒๕๖๐ ในการแทงหยวกจะใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ
โดยไม่มีการใช้แบบลาย หรือการร่างลายลงบนกาบ และเป็นคนแรกที่นาก้านลานสดมาใช้ในการเย็บ
หยวกแทนตอกบิดไม้ไผ่อ่อน

๑๑๕

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๑๖ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๑๗ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๑๖

ภาพที่ ๑๑๘ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๑๙ ชุดลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๑๗

คนที่ ๖ นายสุรจิต นันทกาญจน์

ภาพที่ ๑๒๐ นายสุรจิต นันทกาญจน์
ที่มา : ผู้วิจัย
นายสุรจิต นันทกาญจน์ อายุ ๒๕ ปี นับเป็นช่างที่มีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มที่ศึกษา เริ่ม
เรียนรู้การแทงหยวกจากครูผู้สอนวิชาศิลปะ ตอนเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๒ เป็นช่างรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ
ในศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ และมีความสามารถหลายด้านทั้งการรามโนราห์ การตีเครื่องดนตรีมโนราห์
การทาศิลปะต่าง ๆ และมีทักษะในการแทงหยวกและมีเจตนาที่จะรักษาสืบสานงานแทงหยวกของ
บ้านอ่างทอง ตาบลทุ่งหวังไว้ เนื่องจากในอดีตมีกลุ่มช่างที่มีฝีมือหลายท่าน แต่ปัจจุบันมีน้อยมาก
ในการแทงหยวกจะใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มีการใช้แบบลาย หรือการร่างลายลงบนกาบ
และใช้สายรัดพลาสติก Table Ties ในการเย็บหยวก

๑๑๘

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๒๑ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๒๒ รายละเอียดของลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๑๙

ภาพที่ ๑๒๓ ชุดลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๒๐

คนที่ ๗ นายจับ อินทรัตน์

ภาพที่ ๑๒๔ นายจับ อินทรัตน์
ที่มา : ผู้วิจัย
นายจับ อินทรัตน์ อายุ ๗๗ ปี เป็นช่างพื้นบ้านอาวุโสที่มีความสามารถทั้งงานแทงหยวก
งานแกะรูปหนังตะลุง โดยได้รับยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น “ช่างฝีมือพื้นบ้าน การแกะรูปหนัง
ตะลุง” ของอาเภอสทิงพระ ตามโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปี ๒๕๕๔ แต่ไม่ค่อยจะได้รับงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นช่างที่ยังคงสืบทอด
การแทงหยวกลายแบบดั้งเดิม จากครูช่างผู้ถ่ายทอด จึงส่งผลไห้มีรูปแบบของลายที่หลากหลาย
ในการแทงหยวกจะใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มีการใช้แบบลาย หรือการร่างลายลงบนกาบกล้วย
และใช้เชือกฟางร้อยกับเข็มเย็บกระสอบ ใช้ในการเย็บหยวก

๑๒๑

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๒๕ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๒๖ ชุดลายเสาและลายน่องสิงห์
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๒๒

ภาพที่ ๑๒๗ ลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๒๓

คนที่ ๘ นายเกลื้อม ศิริวัฒน์

ภาพที่ ๑๒๘ นายเกลื้อม ศิริวัฒน์
ที่มา : ผู้วิจัย
นายเกลื้อม ศิริวัฒน์ อายุ ๗๐ ปี จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เป็นช่างที่เรียนรู้การแทง
หยวกจากครูช่างในพื้นที่ใกล้ ๆ บ้าน โดยการไปฝากตัวเป็นศิษย์ มีความสามารถหลายด้านในงาน
ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ นอกจากงานแทงหยวกที่โดดเด่นแล้ว เคยได้รับรางชนะเลิศ ในการประกวด
แทงหยวก เนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจาปี ๒๕๓๓ ของจังหวัดสงขลา นอกจากงานแทง
หยวกแล้วยังมีความสามารถทางการเขียนลายไทย งานแกะกระดาษทองอังกฤษประดับโลงศพ การ
แกะตัวหนังตะลุง และการแกะสลักไม้ บานประตูและหน้าต่างอุโบสถ ซึ่งเป็นงานหลักในการประกอบ
อาชีพในปัจจุบัน จากประสบการณ์ทางด้านลายไทยที่หลากหลายในการทางานหลายประเภท ส่งผล
ให้เป็นช่างที่แทงหยวกได้รูปแบบลายที่หลากหลาย ในการแทงหยวกจะใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ โดย
ไม่มีการใช้แบบลาย หรือการร่างลายลงบนกาบ และใช้เชือกฟางร้อยกับเข็มเย็บกระสอบใช้ในการเย็บ
หยวกเข้าชุด

๑๒๔

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๒๙ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๓๐ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๒๕

ภาพที่ ๑๓๑ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๓๒ ลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๒๖

คนที่ ๙ นายสวน หนุดหละ

ภาพที่ ๑๓๓ นายสวน หนุดหละ
ที่มา : ผู้วิจัย
นายสวน หนุดหละ อายุ ๕๔ ปี เป็นช่างแทงหยวกที่มีความสามารถหลากหลาย ทั้งงาน
แทงหยวก แกะกระหนกกระดาษทองอังกฤษ แกะรูปหนังตะลุง แกะสลักด้ามมีด ได้รับการยกย่อง
เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา สาขาช่างฝีมือ (งานแทงหยวก) ได้รับการยกย่องเป็นครูศิลป์ ของ
แผ่นดิน ประจาปี ๒๕๕๙ ประเภทอื่น ๆ /แทงหยวก ตอกกระดาษ รับรางวัลศิลปินแห่งสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา ประจาปี ๒๕๖๐ สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ และได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๔ คน ของคณะช่างแทงหยวก
จังหวัดสงขลา ให้เข้าร่วมถวายงานแทงหยวกประดับพระจิตกาธาน ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ปี ๒๕๖๐
ในการแทงหยวกจะใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มีการใช้แบบลาย หรือการร่างลายลงบนกาบ
และใช้เชือกฟางร้อยกับเข็มเย็บกระสอบ ใช้ในการเย็บหยวกเข้าชุดในอดีต แต่ปัจจุบันใช้ก้านลานสด
ในการเย็บหยวก

๑๒๗

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๓๔ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๓๕ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๒๘

ภาพที่ ๑๓๖ ชุดลายเสาสั้น
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๓๗ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๒๙

ภาพที่ ๑๓๙ ชุดลายเสาสั้น
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๓๘ ชุดลายเสายาว
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๔๐ ชุดลายเสาสั้น
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๓๐

คนที่ ๑๐ นายสันติ เหมือนยอด

ภาพที่ ๑๔๑ นายสันติ เหมือนยอด
ที่มา : ผู้วิจัย
นายสันติ เหมือนยอด อายุ ๓๙ ปี อาชีพรับราชการครู เป็นช่างแทงหยวกรุ่นใหม่ของ
จังหวัดพัทลุงที่สืบทอดการแทงหยวกมาจากครูช่างรุ่นเก่าในชุมชนบ้านตานาน โดยวิธีการใช้แบบวาง
ทาบในการแทงหยวก โดยการสร้างแบบลายด้วยแผ่นเหล็กสังกะสีบางนามาตามตามลักษณะรูปแบบ
ลายต่าง ๆ สาหรับวางทาบบนกาบกล้วยและใช้วิธีการตีเส้นด้วยวิธีการชักทัด แต่ปัจจุบันกาลังฝึกฝน
โดยไม่ใช้แบบทาบอย่างช่างในเขตจังหวัดสงขลา
ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๔๒ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๓๑

ภาพที่ ๑๔๓ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๓๒

คนที่ ๑๑ นายเวียง ชุมคช

ภาพที่ ๑๔๔ นายเวียง ชุมคช
ที่มา : ผู้วิจัย
นายเวียง ชุมคช อายุ ๗๒ ปี เป็นช่างพื้นบ้านรุ่นเก่าเพียงคนเดียวของชุมชนบ้านตานาน
จังหวัดพัทลุงที่ยังคงแทงหยวกอยู่ เป็นช่างที่มีความสามารถทางด้านศิลปะพื้นบ้านที่หลากหลาย
นอกจากการแทงหยวกแล้ว การตีมีด การทาเครื่องเงิน ซึ่งงานเหล่านี้ไ ด้เรียนรู้สืบทอดมาจากบิดา
ดังนั้ น รูป แบบลายแทงหยวกก็ ยั งคงเป็ น รูป แบบดั้งเดิ ม วิธีก ารแบบดั้ งเดิ ม โดยการสร้างแบบบน
กระดาษแล้วนาไปทาบลงบนกาบกล้วย แล้วจึงใช้มีดแทงต่อไป

๑๓๓

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๔๕ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๔๖ ลายกระจังปฏิญาณ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๓๔

ภาพที่ ๑๔๗ แบบลายกระจังปฏิญาณอีกรูปแบบ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๔๘ แบบลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๓๕

ภาพที่ ๑๔๙ แบบลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๕๐ ชุดลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๕๑ แบบลายเสา
ทีม่ า : ผู้วิจัย

๑๓๖

คนที่ ๑๒ นายอวบ มารักษ์

ภาพที่ ๑๕๒ นายอวบ มารักษ์
ที่มา : ผู้วิจัย
นายอวบ มารักษ์ อายุ ๔๕ ปี จบการศึกษาทางด้านศิลปะ ระดับปริญญาตรี เป็น
ช่างพื้ น บ้ านรุ่น ใหม่ ๑ ใน ๒ คน ของอ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพั ท ลุ ง ผ่านการฝึก อบรมมาจาก
โครงการฝึกอบรมศิลปะไทยโบราณ ช่างสิบหมู่ ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพจังหวัดสงขลา “ศรีเกียรติพัฒน์”
เมื่อปี ๒๕๔๔ ด้านงานช่างสลักกระดาษ และงานแทงหยวก เป็นช่างที่มีความสามารถหลายด้าน
ได้แก่ งานแกะกระดาษทองอังกฤษ งานการเขียนลายรดน้า งานเครื่องปั้นดินเผา การทางานแทงหยวก
จะร่วมกับกลุ่มช่างทางจังหวัดสงขลา เคยได้รับรางวัลที่ ๑ ในการแข่งขันแทงหยวกประดับตกแต่ง
เบญจา ในงานอนุรักษ์มรดกไทย ประจาปี ๒๕๔๘ ณ จังหวัดสงขลา ร่วมทีมกับช่างรุ่นใหม่ในจังหวัด
สงขลา ในนามกลุ่ม ร่องลายไทย ในการแทงหยวกจะใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มีการใช้แบบลาย
หรือการร่างลายลงบนกาบกล้วย

๑๓๗

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๕๓ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๕๔ ลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๓๘

ภาพที่ ๑๕๕ ลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๓๙

คนที่ ๑๓ นายเกือบ หน่วยตุ้ย

ภาพที่ ๑๕๖ นายเกือบ หน่วยตุ้ย
ที่มา : ผู้วิจัย
นายเกือบ หน่ว ยตุ้ย อายุ ๗๙ ปี เป็นช่างพื้ นบ้านเพี ยงคนเดียวของอาเภอบางแก้ว
จังหวัด พั ท ลุ ง อาชี พ เดิ ม จะเล่ น หนั งตะลุ ง แล้ วมี ค วามสนใจในศิ ล ปะพื้ น บ้ านประเภทต่ าง ๆ มี
ความสามารถหลายด้าน ได้แก่ แกะกระดาษทองอังกฤษตกแต่งโลงศพ การแกะสลักตัวหนังตะลุง ทา
กระหนกปูน ปั้น -หล่อ ตกแต่งอุโบสถ แสดงมโนราห์ และการแทงหยวก ในการแทงหยวกจะใช้
วิธีการแทงหยวกทั้ง ๒ วิธี คือ การแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มีการใช้แบบลาย ในการแทงหยวกลาย
เครื่อง และการใช้แบบ ฉลุจากกระดาษแข็ง วางทาบบนกาบกล้วย แล้วใช้มีดแทงตามรอยขอบลาย
แทงหยวกจะใช้เทคนิคการย้อมสีด้วย

๑๔๐

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๕๗ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๕๘ ชุดลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๔๑

ภาพที่ ๑๕๙ แบบลายนอและเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๔๒

คนที่ ๑๔ นายประเสริฐ ช่วยสงเคราะห์

ภาพที่ ๑๖๐ นายประเสริฐ ช่วยสงเคราะห์
ที่มา : ผู้วิจัย
นายประเสริฐ ช่วยสงเคราะห์ อายุ ๖๓ ปี อดีตข้าราชการครู เป็นผู้ริเริ่มจากความ
สนใจส่ ว นตั ว น างานแทงหยวกมาใช้ ใ นพื้ น ที่ ต าบลคลองน้ อ ย อ าเภอปากพนั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยใช้ประดับตกแต่งเรือพระของวัดคลองน้อย หลังจากนั้นก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ที่ ๑ ในการประกวดเรือพระ ของอาเภอปากพนังหลายปีซ้อน โดยเริ่มจากทาเพียงคนเดียวก่อนด้วย
การร่างลายด้วยปลายมีดลงบนกาบกล้วยแล้วจึงแทงตาม หลังจากนั้นท่านจึงคิดหาวิธีให้คนอื่น ๆ มี
ส่วนร่วมในการทางานช่วยกันคนละไม้ละมือ งานจะได้เสร็จอย่างรวดเร็วกว่าการทาคนเดียว จึงคิด
หาวิธีสร้างแบบ โดยนาเสื่อน้ามันมาตัด ฉลุลาย ต่าง ๆ ได้แก่ ลายกระจังฟันปลา กระจังฟันสาม
ลายน่องสิงห์ ลายนอ และลายเสา สาหรับนามาวางทาบบนกาบกล้วยแล้วใช้มีดแทงตามรอยขอบ
ของลาย และจากการสัมภาษณ์พบว่า ที่นี่ เป็นแหล่งเดียวที่ใช้การเย็บหยวกเข้าชุดด้วยเข็มที่ทาจาก
ทางมะพร้าว และมีการแช่น้าสารส้มเพื่อให้หยวกมีสีขาวสวยงาม

๑๔๓

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๖๑ ลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๖๒ แบบลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๔๔

ภาพที่ ๑๖๓ แบบลายกระจังฟันปลาและลายกระจังฟันสาม
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๖๔ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๔๕

ภาพที่ ๑๖๕ แบบลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๔๖

คนที่ ๑๕ นายมลรักษ์ ฆังมณี

ภาพที่ ๑๖๖ นายมลรักษ์ ฆังมณี
ที่มา : ผู้วิจัย
นายมลรั ก ษ์ ฆั งมณี อายุ ๕๓ ปี จบการศึ ก ษาวิ ช าเอกนิ ติ ศ าสตร์ รั บ ราชการครู
โรงเรียนปากพนัง เป็นช่างแทงหยวกที่เกิดจากประสบการณ์ ได้ไปพบเห็นงานแทงหยวกมาจาก
จังหวัดชัยนาทแล้วเกิดความชื่นชอบ แล้วริเริ่มนาคณะช่างแทงหยวกจากจังหวัดชัยนาทเข้ามาทาเรือ
พระในอาเภอปากพนัง และเชิญคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ให้มาร่วมศึกษาเรียนรู้ด้วย เมื่อประมาณ
ปี ๒๔๔๒ หลังจากนั้นก็จะแทงหยวกด้วยตนเองและสร้างทีมโดยการฝึกสอนนักเรียน ในการแทงหยวก
จะใช้วิธีการแทงหยวกด้วยการใช้แบบฉลุจากกระดาษแข็ง วางทาบบนกาบกล้วยแล้วใช้มีดแทงตาม
รอยขอบ ในการสร้างแบบลายจะอาศัยข้อมูลจากสื่อ และอาศัยให้ครูที่มีทักษะในการเขียนลายไทยเขียน
ให้ แล้วนามาตัดและฉลุ
ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๖๗ แบบลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๔๗

ภาพที่ ๑๖๘ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๖๙ แบบลายเครื่อง
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๔๘

๓.๒ อดี ต ช่ างแทงหยวกที่ ได้ เลิ ก ปฏิ บั ติ ก ารแทงหยวกแต่ ยั งมี ชีวิต และที่ เสี ยชี วิต แล้ ว
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
ช่างแทงหยวกหลายท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ด้วยความชราส่งผลทาให้ท่านต้องหยุดในการ
ปฏิ บั ติ การแทงหยวก เนื่ องด้วยเรื่องของสั งขาร ร่างกาย และสายตา ที่ มีผ ลสาคั ญ มากต่อการ
มองเห็นช่าง และบางท่านก็ได้เสียชีวิตลงไปพร้อม ๆ กับการนารูปแบบ และองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปเสียด้วย
แต่ก็ยังมีผลงานของช่างแทงหยวกบางท่านที่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นภาพถ่ายหรือลายเส้นในสมุดบันทึก
ช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาแต่ละคนนั้นมีการเรียนรู้สืบทอดกันมาตามสายตระกูลช่าง โดยเฉพาะ
เทคนิค วิธีการ และรูปแบบของลายที่ครูช่างแต่ละคนในอดีตได้สร้างสรรค์สั่งสมมาแล้วถ่ายทอด
ให้ กับลู กศิษ ย์ มีลู กศิษ ย์บางคนที่ มีการนามาต่อยอดสร้างสรรค์เพิ่ มเติม แต่ก็ มีบางคนที่ยังคงใช้
รูปแบบของครูดั้งเดิม ดังนั้นจึงผู้วิจัยจึงขอนาเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับช่างแทงหยวกและผลงาน
ลายแทงหยวกของแต่ละคน ซึ่งประกอบด้วยผลงานที่เป็นงานแทงหยวก หรือรูปแบบลายแทงหยวก
ที่ได้บันทึกไว้ ดังนี้
คนที่ ๑ นายวิน สุทธิพงศ์

ภาพที่ ๑๗๐ นายวิน สุทธิพงศ์
ที่มา : ผู้วิจัย
นายวิน สุทธิพงศ์ อายุ ๘๔ ปี เป็นอดีตนายช่างแทงหยวกพื้นบ้านที่มีประสบการณ์สูง
เป็นนายช่างใหญ่ผู้เป็นครูช่างที่ถ่ายทอดวิชาลายไทย การแกะกระดาษทองอังกฤษ การแทงหยวก
และการก่อสร้างจัดทาเมรุชั่วคราว ให้แก่ นายสวน หนุดหละ นายอรุณ แก้วสัตยา และกลุ่มช่าง
ย่านลุ่มน้าคลองอู่ตะเภา ซึ่งท่านได้ประกอบอาชีพเลี้ยงชีพมาด้วยวิชาการช่างมาตลอดตั้งแต่ยังอยู่ใน

๑๔๙

เพศบรรพชิต จนปัจจุบันท่านได้หยุดการทางานเหล่านี้แล้วเนื่องด้วยความชราและปัญหาเรื่องสุขภาพ
มีเพียงลายแทงหยวกที่ผู้วิจัยเคยได้บันทึกไว้ เมื่อปี ๒๕๕๑ ในการแทงหยวกจะใช้วิธีการแทงหยวก
สด ๆ โดยไม่มีการใช้แบบ
ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๗๑ ลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๕๐

คนที่ ๒ นายอานวย สงนวล

ภาพที่ ๑๗๒ นายอานวย สงนวล
ที่มา : ผู้วิจัย
นายอ านวย สงนวล อายุ ๗๕ ปี อดี ต ข้ าราชการครู เป็ น อดี ต นายช่ างแทงหยวก
พื้ น บ้ านที่ มี ค วามสามารถสู งในเขตพื้ น ที่ ต าบลสทิ งหม้ อ อ าเภอสิ งหนคร จั งหวัด สงขลา ท่ านมี
ความสามารถหลายด้าน ทั้งการเขียนภาพจิตรกรรม การแกะกระดาษทองอังกฤษ การแกะสลักไม้
การทางานป้ายประเภทต่าง ๆ แต่ปัจจุบันท่านได้หยุดการแทงหยวกแล้ว แต่ก็ยังมีการรับเชิญเป็น
วิท ยากรสาธิ ต ให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ ส นใจได้ ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ท่ า นได้ รั บ ยกย่ อ งให้ เป็ น ครู ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
“ช่างฝีมือพื้นบ้าน การแทงหยวก” ของอาเภอสิงหนคร ตามโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ใน
พื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๔ ด้วย อีกทั้งท่านเคยได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสภา
วัฒนธรรมอาเภอสิงหนคร ๑ สมัย ในการแทงหยวกจะใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มีการใช้แบบ

๑๕๑

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๗๓ ลายน่องสิงห์
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๗๔ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๕๒

ภาพที่ ๑๗๕ ลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๕๓

คนที่ ๓ นายรวย เจ๊ะโส๊ะ

ภาพที่ ๑๗๖ นายรวย เจ๊โส๊ะ
ที่มา : ผู้วิจัย
นายรวย เจ๊โส๊ะ อายุ ๗๔ ปี เป็นช่างพื้นบ้านที่มีทักษะความสามารถทางด้านการช่าง
ศิลปะพื้นบ้านหลายด้าน เช่น การแทงหยวก การแกะกระดาษทองอังกฤษตกแต่งโลงศพ การปั้น
หล่อ งานปูน ประเภทงานลายไทย การวาดภาพ โดยท่านได้เรียนรู้สืบทอดวิชาทางการช่างมาจาก
บิดา นอกจากงานแทงหยวกแล้วงานแกะกระดาทองอังกฤษถือ ได้ว่าเป็นช่างที่มีความสามารถสูงใน
การออกลาย สร้างสรรค์ลายรูปแบบใหม่ ๆ แต่ปัจจุบันท่านได้หยุดทาการแทงหยวกและการแกะ
กระดาษทองอังกฤษแล้ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนไม่นิยมการใช้งาน
เหล่านี้แล้ วประกอบกับท่ านมีปั ญ หาเรื่องสุขภาพ เลยหยุดการรับงานเหล่านี้ แต่ก็ยังสาธิตให้แก่
ผู้สนใจเรียนรู้ได้ ในการแทงหยวกจะใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มีการใช้แบบลายวางทาบหรือ
การร่างลายลงบนกาบกล้วย

๑๕๔

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๗๗ ลายนอและลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๗๘ แบบลายทีอ่ อกแบบไว้สาหรับใช้แทงหยวก
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๕๕

คนที่ ๔ นายจ้วน ช่างขุด

ภาพที่ ๑๗๙ นายจ้วน ช่างขุด
ที่มา : ผู้วิจัย
นายจ้วน ช่างขุด อายุ ๗๘ ปี เป็นช่างพื้นบ้านในจังหวัดสงขลาเพียงท่านเดียวที่ใช้
วิธีการแทงหยวกโดยมีการใช้แบบลายทาบลงบนกาบกล้วย แล้วใช้ปากกาหรือเหล็กปลายแหลมขีด
เส้นร่างลายลงบนกาบ แล้วจึงใช้มีดแทงตามลายเส้นต่อไป สาหรับการแทงลายเสา และลายนอ
ส่วนลายเครื่อง จะใช้วิธีการแทงแบบสด ๆ โดยไม่มีแบบทาบ การเรียนรู้มีการศึกษาจากครูช่างรุ่น
เก่ า ในพื้ น ที่ จึ งท าให้ มี รูป แบบลายโบราณที่ แ ตกต่ า งจากช่ างท่ านอื่ น อยู่ บ้ า ง เช่ น ลายฟั น สาม
นอกจากงานแทงหยวกแล้ว ท่านยังมีความสามารทางการแกะกระดาษทองอังกฤษตกแต่งโลงศพ
ด้วย แต่ปัจจุบันท่านได้หยุดการทางานเหล่านี้แล้ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีวิตของคน
ในชุมชน ไม่มีการนางานศิลปะพื้นถิ่นเหล่านี้มาใช้ประโยชน์กันแล้ว

๑๕๖

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๘๐ ลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๘๑ ลายกระจังฟันสามทั้ง ๒ แบบ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๕๗

ภาพที่ ๑๘๒ แบบลายนอและลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๕๘

คนที่ ๕ พระครูสุพัฒนปัญญากร

ภาพที่ ๑๘๓ พระครูสุพัฒนปัญญากร
ที่มา : ผู้วิจัย
พระครูสุพัฒนปัญญากร เจ้าอาวาสวัดแหลมวัง อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นช่าง
แทงหยวกที่อยู่ในเพศบรรพชิต หรือที่เรียกว่าช่างพระ ด้วยที่ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับลายไทยมา
ตั้งแต่เด็ก ๆ และได้พบเห็นผลงานของครูช่างในท้องถิ่น ทาให้ท่านเข้าไปสัมผัส คลุกคลีอยู่กับกลุ่ม
นายช่างตลอดมา ริเริ่มการแทงหยวกโดยเริ่มทดลองจับมีดแทงหยวกของช่าง แล้วทดลองแทงลาย
พื้นฐานก่อน ทามาเรื่อย ๆ จนทางานกลายเป็น ๑ ในคณะช่างแทงหยวกบ้านธรรมโฆษณ์ อาเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา เนื่องจากชุมชนเนื้อเป็นชุมชนที่มีช่างจานวนมากและมีการใช้ประโยชน์จาก
งานช่างเหล่านี้ตลอด แต่ปัจจุบันท่านได้หยุดการทางานแทงหยวกแล้วเนื่องจากท่านมีปัญหาเรื่อง
สุขภาพของท่านเอง มือสั่น ไม่สามารถควบคุม สั่งการได้อ ย่างในอดีต มีเพียงองค์ความรู้จากการ
สัมภาษณ์และภาพถ่ายเก่าที่ท่านเคยปฏิบัติงานแทงหยวกที่ผู้วิจัยเคยได้บันทึกไว้ ในการแทงหยวกจะ
ใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มีการใช้แบบลาย หรือการร่างลายลงบนกาบกล้วย

๑๕๙

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๘๔ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๖๐

คนที่ ๖ นายเริ่ม ดิสโร
นายเริ่ม ดิสโร เป็นอดีตช่างแทงหยวกพื้นบ้านในเขตอาเภอสิงหนครที่มีความสามารถ มี
ทักษะสูง นอกจากท่านจะแทงหยวกแล้วท่านยังแกะกระดาษทองอังกฤษตกแต่งโลงศพ ซึ่งเป็นงาน
หลักที่ท่านประกอบอาชีพเลี้ยงชี พมา ในการแทงหยวกจะใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มีการใช้
แบบลาย หรือการร่างลายลงบนกาบกล้วย ซึ่งลายของท่านโดยเฉพาะลายนอที่ท่านใช้ในการแทงหยวกนั้น
มีลักษณะเฉพาะที่ไม่มีปรากฏในพื้นที่อื่น ๆ ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว ยังคงเหลือเพียงภาพถ่าย
ผลงานที่ผู้วิจัยเคยบันทึกไว้ให้ได้ศึกษา
ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๘๕ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๘๖ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๖๑

คนที่ ๗ นายเจ้ง ฮวดหลุม
นายเจ้ ง ฮวดหลุ ม เป็ น อดี ต ครู ช่ างแทงหยวกในพื้ น ที่ ต าบลชิ งโค อ าเภอสิ งหนคร
จังหวัดสงขลา ที่มีทักษะและความสามารถในหลายด้าน โดยเฉพาะ งานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับลายไทย
ทั้ งงานเขียน งานแกะกระดาษทองอังกฤษตกแต่งโลงศพ งานแทงหยวก และงานปั้ น ท่ านได้
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานเหล่านี้ไว้ให้กับผู้สนใจ และมอบตัวเป็นศิษย์ ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว
ยังคงเหลือเฉพาะลายเส้นรูปแบบลายต่าง ๆ ในงานแทงหยวกที่ท่านได้เขียนบันทึกไว้เพื่อให้ลูกศิษย์ได้
ศึกษา เท่านั้น
ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๘๗ แบบลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๖๒

ภาพที่ ๑๘๘ แบบลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

คนที่ ๘ นายกล่อม คชตุง้
นายกล่อม คชตุ้ง เป็นอดีตช่างแทงหยวกพื้นบ้านที่มีความสามารถในเขตพื้นที่ตาบลชิงโค
อ าเภอสิ ง หนคร โดยเรี ย นรู้ ศึ ก ษาวิ ช าทางการช่ า งศิ ล ปะพื้ น บ้ า นจาก นายเจ้ ง ฮวดหลุ ม มี
ความสามารถทางด้านงานแทงหยวก งานแกะกระดาษทองอังกฤษตกแต่งโลงศพ การแกะสลักไม้
ในการแทงหยวกจะใช้วิธีการแทงหยวกสด ๆ โดยไม่มีการใช้แบบลาย หรือการร่างลายลงบนกาบกล้วย
แต่ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว ยังคงเหลือเพียงภาพถ่ายผลงานที่ผู้วิจัยเคยบันทึกไว้ให้ศึกษา

๑๖๓

ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๘๙ ชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๙๐ ลายเสา
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๖๔

คนที่ ๙ นายเอกฉัตร เปสิโต
นายเอกฉัตร เปสิโต อดีตช่างแทงหยวกพื้นบ้านในเขตพื้นที่ตาบลชิงโค อาเภอสิงหนคร
เป็นช่างที่มีความสามารถทั้งงานแทงหยวก งานแกะกระดาษทองอังกฤษตกแต่งโลงศพ ที่สืบทอด
วิชาการช่างมาจาก นายเจ้ง ฮวดหลุม ด้วยอีกท่านหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นศิษย์ผู้น้องของนายกล่อม
คชตุ้ง รูปแบบของลายจึงมีลักษณะที่คล้าย ๆ กัน แต่ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว ยังคงเหลือเพียง
ภาพลายเส้นแบบลายแทงหยวกที่ท่านได้จัดทาไว้ให้ศึกษา
ผลงานลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๙๑ แบบลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๙๒ แบบชุดลายนอ
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๖๕

ภาพที่ ๑๙๓ แบบชุดลายเสา
ทีม่ า : ผู้วจิ ัย

ภาพที่ ๑๙๔ แบบลายน่องสิงห์
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๖๖

คนที่ ๑๐ นายเลี่ยม พรหมจรรย์
นายเลี่ยม พรหมจรรย์ เป็นช่างแทงหยวกพื้นบ้านที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตอาเภอบางกล่า
จังหวัดสงขลา แต่การแทงหยวกส่วนใหญ่ท่านจะปฏิบัติงานประจาที่วัดสระเกษ อาเภอเมืองสงชลา
ท่านได้เสียชีวิตไปนานแล้วแต่ท่านได้บันทึกลายเส้นรูปแบบลายแทงหยวกไว้ ซึ่งปัจจุบันน้องชายของ
ท่าน คือ นายเลื่อม พรหมจรรย์ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็นผู้ที่ได้เก็บ
รักษาไว้ และนามาใช้ในการแทงหยวกด้วยเช่นกัน และในการเรียกชื่อลักษณะของลายกระหนกจะ
เรียกชื่อตามที่มา เช่น ลักษณะหางโค หางโต หางสิงห์ และเปลวไฟ
ผลงานแบบลายแทงหยวก

ภาพที่ ๑๙๕ แบบลายเครื่อง ชุดที่ ๑
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๖๗

ภาพที่ ๑๙๖ แบบลายเครื่อง ชุดที่ ๒
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๙๗ แบบลายนอ ชุดที่ ๑
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๖๘

ภาพที่ ๑๙๘ แบบลายนอ ชุดที่ ๒
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๙๙ ลายเสา ชุดที่ ๑
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๖๙

ภาพที่ ๒๐๐ แบบลายเสา ชุดที่ ๒
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๗๐

๔. อัตลักษณ์ ความสาคัญและคุณค่าของการแทงหยวก
การศึกษาอัตลักษณ์ ความสาคัญและคุณค่าของการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
๔.๑ อัตลักษณ์ของลายแทงหยวก
ลายแทงหยวกของช่างรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาโดยทั่วไปจาแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม
คือ ลายที่ มี รูปแบบเหมือ นกันในทุก ๆ พื้ นที่ ได้แก่ ประเภทลายเครื่อง ในการศึกษาไม่สามารถ
สรุ ป อั ต ลั ก ษณ์ เฉพาะทางด้ า นรู ป แบบและลั ก ษณะของลายได้ เนื่ อ งจากเป็ น รู ป แบบลายที่ ใช้
เหมือนกันในทุก ๆ พื้นที่ของประเทศไทย จะมีเพียงลายบางลายเท่านั้นที่มีรูปแบบแตกต่างกัน และ
ลายที่มีรูปแบบแตกต่างกัน โดยเฉพาะลายนอและลายเสา ซึ่งผู้วิจัยได้เน้นศึกษาเฉพาะรูปแบบและ
ลักษณะของลาย สรุปได้ดังนี้
๔.๑.๑ ลายแทงหยวกเป็นพระเอก ในการแทงหยวกของช่างเพื่อนาไปใช้ประดับ
ตกแต่งกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมต่าง ๆ สาหรับใช้ในงานพิธีมงคลและงานพิธีอวมงคล ช่างจะให้
ความสาคัญ กั บความงามและความโดดเด่นของลายแทงหยวก และแสดงความเป็นวัสดุที่มาจาก
ธรรมชาติมากที่สุด จะไม่ใช้สีมาย้อมเพื่อทาลายจุดเด่นของวัสดุ และจะไม่นิยมใช้งานแกะสลักเครื่อง
สดอย่างในภาคกลางมาประดับตกแต่งบดบังลายแทงหยวก หากจะมีก็จะใช้กับบริเวณอื่น ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้ลายแทงหยวกมีความงดงามเป็นประเด็นหลัก

ภาพที่ ๒๐๑ การให้ลายแทงหยวกเป็นพระเอก
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๗๑

๔.๑.๒ ตัวลายมีขนาดใหญ่ การแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาเป็น
การแทงหยวกให้เกิดลายต่าง ๆ สาหรับนาไปประดับตกแต่งสถาปั ตยกรรมชั่วคราว สาหรับใช้ในงาน
พิธีมงคล หรือพิธีอวมงคล ซึ่งเป็นงานกลางแจ้งมีโครงสร้างขนาดใหญ่ ดังนั้นช่างจะต้องแทงตัวลายที่
มีขนาดใหญ่ ขนาดไม่เล็กมาก เพื่อประโยชน์ต่อการมองเห็นในระยะไกลที่ต้องให้เห็นชัดเจน ว่าเป็น
ลายอะไร มีความงดงามอย่างไร ไม่ใช่มองเห็นแล้วไม่ทราบว่าเป็นลายอะไร หรือที่ทางการช่างจะ
เรียกว่า “อากาศกิน” ซึ่งเป็นการเห็นที่ลวงตาจากการมองเห็นลายที่อยู่กลางแจ้งมีขนาดเล็กกว่า
ขนาดที่เป็นจริงของลายนั้น ๆ และความสมดุลทางด้านความงามด้วย ดังนั้นช่างจึงต้องแก้ปัญหาด้วย
วิธีการแทงลายให้มีขนาดใหญ่มองสมดุล กับโครงสร้าง อีกทั้งสภาพอากาศในบริเวณภาคใต้จะเป็น
เขตที่อากาศร้อน แสงแดดร้อนกว่าภาคกลางเพราะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจะส่งผลทาให้การเหี่ยวของ
หยวกเหี่ยวเร็วกว่าภาคอื่น ๆ และในการปฏิบัติการแทงหยวกจะต้องทาล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้งานจริง
จึงเป็นสาเหตุที่ช่างจะคิดต้องแก้ปัญหาให้ขนาดของลายและสภาพของจะคงความงามและคงสภาพที่
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบมากนักเมื่อถึงเวลาที่ใช้งาจริง ๆ จึงต้องแทงลายที่มีขนาดใหญ่
โดยการแทงลายขยายขนาดตัวลายให้ขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดปกติ เพื่อเวลาที่หยวกเหี่ยวแล้วจะยังคง
งดงามตามลักษณะของลายแต่ละรูปแบบ

ภาพที่ ๒๐๒ การแทงหยวกให้ตัวลายมีขนาดใหญ่
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๗๒

๔.๑.๓ ลายแต่ละรูปแบบจะเน้นโครงสร้างรูปร่างภายนอกของลาย และช่องไฟพื้น
เป็นสาคัญ การแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาช่างจะแทงหยวกโดยเน้นโครงสร้างรอบนอก
ของลาย หรือเรียกว่า “ฟอร์มของลาย” สาหรับแสดงบ่งบอกถึงรูปแบบของลายเท่านั้น จะไม่แสดง
รายละเอียดภายในตัวลายอย่างภาคกลาง สาเหตุมาจากการมองด้วยตาที่ต้องให้มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนจึงส่งผลต่อการเว้นขนาดของช่องไฟพื้นด้วย จะต้องไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป ซึ่งส่วนของ
ช่องไฟพื้นนี้ช่างจะใช้กระดาษสีมาสอดรองเป็นพื้นสีต่าง ๆ เพื่อช่วยให้มองเห็นลายได้อย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น และเพื่อการเพิ่มคุณค่าทางด้านความงามของลายแทงหยวกด้วย การใช้กระดาษสีช่างจะใช้
กระดาษทองเกรียบ ซึ่งมีความแวววาวเมื่อโดนแสงก็จะสะท้อนสีแสงเข้ามายังสายตา คล้าย ๆ กับ
กระจก สีที่ใช้ ได้แก่ สีแดง สีชมพู สีน้าเงิน และสีเขียว ซึ่งเป็นสีที่มีความเข้ม เมื่อวางทาบกับลาย
แทงหยวกที่มีสีอ่อน จะช่วยขับให้ลายโดดเด่นขึ้นมา อีกทั้งรสนิยมของคนภาคใต้ จะมีความชอบ
สีสันที่ฉูดฉาด และสดใส อย่างตัวหนังตะลุงของภาคไต้

ภาพที่ ๒๐๓ การเน้นโครงสร้างรูปร่างภายนอกของลาย
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๗๓

ภาพที่ ๒๐๔ การเน้นโครงสร้างรูปร่าง
ที่มา : ผู้วิจัย
๔.๑.๔ ไม่นิยมการแร การแรเป็นวิธีการสร้างรายละเอียดของลายด้วยการใช้
ปลายมีดแทงหยวกกรีดเป็นเส้นลงบนผิวหน้าของหยวก เพื่อแสดงรายละเอียดภายในลาย เหมือนกับ
การเขียนลาย มีการสอดไส้ การใส่เส้นแร เพื่อช่วยในการเพิ่มมิติของลายแต่ละลาย ช่างจะไม่นิยม
กรีดเปิดผิวหน้าของหยวกเพราะจะเป็นการเร่งให้หยวกระบายน้าภายในกาบออกเร็วขึ้น ส่งผลให้
เหี่ยวเร็วกว่าหยวกที่ไม่มีการกรีดเปิดผิว แต่ก็มีบ้างสาหรับช่างบางกลุ่มที่มีการใช้แต่พบน้อยมาก
อีกประเด็นนอกจากเรื่องการเหี่ยวของหยวกแล้ว งานแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
การชมความงามผู้ชมจะมองระยะไกลเป็นหลัก จึงทาให้มองไม่เห็นเส้นจากการแร

ภาพที่ ๒๐๕ ไม่มีการแรแสดงรายละเอียดภายใน
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๗๔

ภาพที่ ๒๐๖ การแร และการย้อมสีลายแทงหยวกของช่างจังหวัดอ่างทอง
ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php
๔.๑.๕ ไม่ นิ ยมการย้ อ มสี ตั วลาย ลายแทงหยวกของช่ างในรอบลุ่ ม ทะเลสาบ
สงขลาจะไม่นิยมการนาสีมาย้อมที่กาบกล้วยหรือลายแทงหยวก เพราะสีเหล่านั้นจะมาบดบังทาลาย
ความเป็นจริงของวัสดุจากธรรมชาติ แต่จะอาศัยสีจากกระดาษสีต่าง ๆ ที่รองในช่องไฟเป็นหลักใน
การจัดการเรื่องความงามด้านสีสัน ที่มาจากรสนิยมของนายช่างและผู้ชมงาน ซึ่งจะไม่ชอบสีสันใน
ลักษณะที่มองแล้วมีสีกระจายไปทั่ว อย่างกั บการสาดสีภาษาช่างจะเรียกว่า “เขรอะ” จะชื่นชอบ
สีสันที่เรียบ ๆ เป็นระเบียบ แต่สีสด ๆ สะดุดตา

๑๗๕

ภาพที่ ๒๐๗ การอาศัยสีจากกระดาษสี
ที่มา : ผู้วิจัย
๔.๑.๖ มีรูปแบบลายที่หลากหลายรูปแบบ จากการที่ช่างแทงหยวกในรอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลาล้วนเป็นช่างพื้นบ้านที่ เรียนรู้การแทงหยวกมาจากครูช่างแต่ละท่าน แต่ละพื้นที่ที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา และในการนาลายแทงหยวกไปใช้ประดับตกแต่งนั้น จะไม่มี
กฎระเบียบต่าง ๆ หรือข้อห้ามใด ๆ ในการที่จะนะลายไปใช้ประดับ มีเพียงจุดประสงค์เดียวคือเพื่อ
ความงดงาม จากความมีอิ สระดังกล่าวส่งผลให้ช่างมีการสร้างสรรค์ มีการคิดประดิษฐ์ลายใหม่ ๆ
อยู่ เสมอ เพื่ อ สร้ างความแตกต่ างในการสร้างผลงานแต่ ล ะครั้ง และสั ม พั น ธ์ กั บ งานที่ จ ะใช้ ด้ ว ย
โดยเฉพาะช่างที่ ใช้วิธีการแทงลายสด ๆ ไม่ ใช้แบบ และเนื่องด้ วยที่ ช่างมีการแทงหยวกอยู่อย่าง
สม่าเสมอ จึงไม่อยากแทงลายแบบเดิม แต่ก็มีช่างบางท่านที่ไม่มีรูปแบบของลายที่หลากหลาย แต่มี
จานวนน้อยมากเนื่องจากการใช้แบบลาย จึงมีข้อจากัด จะใช้ลายเดิม ๆ เท่านั้น

๑๗๖

ภาพที่ ๒๐๘ รูปแบบลายแทงหยวก
ที่มา : ผู้วิจัย
๔.๒ ความสาคัญและคุณค่าของการแทงหยวก
การแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามีความสาคัญและคุณค่าต่าง ๆ ที่
ปรากฏสัมพันธ์กับวิถีชีวิต สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม ของผู้คนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา และ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่รายรอบ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
๔.๒.๑ คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย การแทงหยวกของช่างถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์การใช้สอยของคนเป็นประเด็นหลัก ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต สังคม
ประเพณีและวัฒนธรรม สาหรับประดับตกแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ของประชาชนในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีการนามาใช้ประโยชน์ที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ได้ใช้
เฉพาะในพิธีงานศพเพียงอย่างเดียวเช่นในพื้นที่อื่น ๆ โดยนาไปใช้ประโยชน์ในงานพิธีมงคลและงาน
พิธีอวมงคล ได้แก่ การประดับตกแต่งเบญจาสาหรับสรงน้าพระพุทธรูป หรือประติมากรรมรูปเหมือน
อดีตเจ้าอาวาส หรือสรงน้าพระสงฆ์ หรืออาบน้าผู้เฒ่าผู้แก่ในวันว่าง วันสงกรานต์ การประดับตกแต่ง
หลาเทียมดา การประดับตกแต่งเรือพระทั้งเรือพระบกและเรือพระน้าในช่วงหลังจากวันออกพรรษา
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การตกแต่งเมรุชั่วคราวและเมรุถาวร การประดับตกแต่งร้านม้าสาหรับเผาศพ การประดับตกแต่งโลงศพ
การประดับตกแต่งแพในประเพณีลอยแพ การประดับตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่พิธีต่าง ๆ การแห่
นางสงกรานต์ การแห่พระพุทธรูป การประดับตกแต่งกระทง การประดับตกแต่งซุ้มพิธีต่าง ๆ
การประดับตกแต่งผสมผสานกับการจัดดอกไม้ การทาจระเข้ในการราโนราโรงครู ฯลฯ
๔.๒.๒ คุณค่าด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นคุณค่าที่เกิดจากผลของการปฏิบัติงาน
การแทงหยวกและได้ ส่ งผลกระทบต่ อ ตั ว บุ ค คลต่ า ง ๆ หลายกลุ่ ม ตลอดถึ งชุ ม ชนสั งคมรอบลุ่ ม
ทะเลสาบสงขลาโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากการแทงหยวกในปัจจุบันของช่างนั้นได้
ก่อให้เกิดรายได้แก่ช่างแทงหยวกและคณะทีมงาน เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสั งคม วิถีชีวิตของผู้คน
ได้เปลี่ยนไปจากในอดีต การทางานแทงหยวกแต่ละครั้งจึงเป็นการว่าจ้างเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมี
ความแตกต่างจากในอดีตที่การแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาจะเป็นการออกปาก ร่วม
แรงร่วมใจช่วยเหลือกันทา หรือเป็นหน้าที่ที่ช่างจะต้องทา โดยเฉพาะที่ เผาศพ ทั้งนี้เนื่องจากช่าง
แทงหยวกส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นช่างแกะกระดาษทองอังกฤษตกแต่งโลงศพ ดังนั้นเมื่อทา
โลงศพแล้วก็จะต้องทาที่เผาศพด้วย แต่การแทงหยวกในอดีตช่างจะไปทางานเพียง ๑-๒ คน แล้ว
ลูกหลาน ญาติ ของผู้ตายก็จะมาช่วยกัน ทางานร่วมกัน แต่ในปัจจุบัน ภาพเหล่านั้นได้หายไปจาก
รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา นอกจากช่างแล้วเจ้าของแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในงานแทงหยวก ได้แก่
เจ้าของสวนกล้วยและวัสดุอื่น ๆ เจ้าของร้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เจ้าของร้านจาหน่ายกระดาษสี
และผ้าสี เจ้าของร้านจาหน่ายดอกไม้สด เป็นต้น ก็มีรายได้เกิดขึ้นทั้งในรูปแบบของรายได้เสริมและ
รายได้หลักถึงแม้จะไม่มากนัก ในการทางานแต่ละครั้งนามาใช้จ่ายเลี้ยงชีพมีเงินทุนหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวม อีกทั้งในการแทงหยวกได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นทั้งภายใน
ครอบครัว ภายในกลุ่ ม ช่ าง สั งคมภายในและสั งคมภายนอกชุ ม ชนหรือ ระหว่างชุ ม ชนด้ วยกั น
ระหว่างช่างกับเจ้าของงาน ก่อให้เกิดมิตรไมตรีต่อกัน ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันนามาซึ่งความสงบสุข
ของสังคมผู้คนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
๔.๒.๓ คุณค่าด้านประเพณีและวัฒนธรรม เป็นคุณค่าที่สาคัญและส่งผลต่อการ
ดารงอยู่หรือการที่จะหายไปของการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันและกัน เนื่องจากผู้คนในลุ่มทะเลสาบสงขลาได้อาศัยงานแทงหยวกและถูกนามาใช้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการสืบสาน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมให้ดารงอยู่
ได้แก่
- ประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา ซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนาเป็นสาคัญ ได้แก่
วันว่าง วันมาฆะบูชา วันวิสาขะบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันทอดกฐิน ซึ่งงานแทงหยวก
ได้ถูกนามาใช้ในการประดับตกแต่งสิ่งของบางอย่างสาหรับใช้ในประเพณี ดังเช่ น วันว่าง จะใช้งาน
แทงหยวกประดับตกแต่งเบญจาสาหรับสรงน้าพระพุทธรูป วันมาฆะบูชาหรือวันวิสาขะบูชา จะใช้

๑๗๘

งานแทงหยวกประดับตกแต่งมณฑปสาหรับวางผ้าเผื่อใช้ในขบวนแห่ผ้าห่มเจดีย์สาหรับบางพื้นที่
วันเข้าพรรษาจะใช้งานแทงหยวกประดับต้นเทียนพรรษา วันออกพรรษา จะใช้ประดับตกแต่งเรือพระ
ในประเพณีชักพระของคนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาจะมีการนามาใช้มาก
ในหลายพื้นที่ ซึ่งในการนางานแทงหยวกมาใช้กับประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนานั้นนอกจากจะช่วยเป็น
การสืบสาน รักษาประเพณีแล้ว ยังแฝงไว้ด้วยความเชื่อ ความศรัทธาและพลังความสามัคคีของ
ผู้คนในชุมชนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาด้วย
- ประเพณี ที่เกี่ยวกับผู้คนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ได้แก่ประเพณี ที่เกิดขึ้นในรอบปีซึ่ง
สัมพันธ์กับวิถีการดารงชีวิตในแต่ละช่วง งานวันขึ้นปีใหม่ งานวันว่างหรือวันสงกรานต์ งานบวช
งานแต่งงาน และงานศพ โดยเฉพาะประเพณีเกี่ยวกับงานศพ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการแทงหยวก
ของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา มาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งการจัดประดับตกแต่งหน้าโลงศพ
หรือการจัดทาสถานที่หรือประดับตกแต่งสถานที่สาหรับเผาศพ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทาตามที่
ผู้เสียชีวิตได้สั่งลูกหลานไว้ให้ทาให้ อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญู ที่ลูกหลานมีต่อ
ผู้เสียชีวิต นอกจากงานศพแล้วประเพณีเกี่ยวกับวันว่างหรือสงกรานต์ในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ยัง
เป็นประเพณีที่สาคัญ ที่มีการนางานแทงหยวกมาใช้มากที่สุด โดยการจัดสร้างเบญจา สาหรับสรงน้า
พระพุทธรูป สรงน้าพระสงฆ์ หรืออาบน้า รดน้าผู้เฒ่าผู้แก่ ซึ่งในอดีตการทาเบญจาจะต้องมีการแทงหยวก
ประดับตกแต่งทุก ๆ ครั้ง และทุก ๆ ที่ในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา จึงทาให้มีช่างแทงหยวกเกิดขึ้น
และมีอยู่ในทุก ๆ พื้นที่ แต่ปัจจุบันด้วยที่ช่างแทงหยวกได้ลดจานวนลง และบางพื้นที่ไม่ มีช่างแล้ว
จึงทาให้เบญจาแทงหยวกได้หายไปจากหลายชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา กลายเป็นเบญจาประดับ
ด้ ว ยงานแกะโฟมระบายสี ประดั บ ด้ ว ยการผู ก ผ้ า สี ประดั บ ด้ ว ยดอกไม้ ส ด จากประเพณี และ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับงานแทงหยวกและส่งผลต่อการ
รักษา สืบสาน อนุรักษ์ทั้งประเพณีที่ดีงามและศิลปะการแทงหยวกให้คงอยู่คู่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
และชาติไทย สืบต่อไป
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บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง ศึ ก ษาลายแทงหยวกของช่ า งในรอบลุ่ ม ทะเลสาบสงขลา ผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอนและสรุปได้ดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษา รวบรวมประเภทและรูปแบบลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลา
๒. เพื่อศึกษาขั้นตอนการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
๓. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่างแทงหยวกในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
๔. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ ความสาคัญ และคุณ ค่าของการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ศึกษาลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา มีวิธีดาเนินการวิจัย
๔ ขั้นตอน คือ การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
นาเสนอผลการวิจัย ในการเก็บข้อมูลได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งข้อมูลจากภาคสนาม ที่ได้จากการสัมภาษณ์ช่างแทงหยวกและการสังเกตการแทงหยวกของช่าง
และภาพถ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ศึกษาลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา สรุปผลได้ดังนี้
๑. ประเภทและรูปแบบลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
๑.๑ ประเภทลายแทงหยวก
ลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามีความหลากหลายทางรูปแบบและ
หลายลักษณะ มีทั้งที่รูปแบบที่เหมือนกันและรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละทั้งถิ่น ช่างแทงหยวกจะ
จัดแบ่งประเภทลายตามลักษณะตาแหน่งที่จะนาลายไปใช้หรือบรรจุลาย และใช้ในการเรียกชื่อลาย
ต่าง ๆ เป็นหลัก เพื่อความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับชื่อลายและการนาไปใช้ แบ่งได้ ๔ ประเภท ได้แก่
๑.๑.๑ ลายเครื่อง เป็ นลายสาหรับใช้ป ระกอบเข้าชุดลายนอ และชุดลายเสา
แบ่งได้ดังนี้
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๑) ลายเครื่ อ งส าหรั บ ชุ ด ลายนอ ประกอบด้ ว ย ลายกระจั ง ฟั น ปลา
ลายกระจังฟันสามหรือลายกระจังฟันห้า
๒) ลายเครื่องสาหรับชุดลายเสา ประกอบด้วย กระจังฟันปลาและลาย
น่องสิงห์
๑.๑.๒ ลายนอ เป็นลายสาหรับใช้ประดับตกแต่งกับโครงสร้างตามความยาวใน
แนวนอน มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ได้แก่ ลายนอ ลายหน้านอ
ลายหน้าดาน หนกหน้านอ ซึ่งทางภาคกลางจะเรีย กว่า ลายหน้ากระดาน ในการนาไปใช้จะต้อง
ประกอบเข้าชุดกับลายเครื่องสาหรับลายนอ
๑.๑.๓ ลายเสา เป็นลายสาหรับใช้ประดับตกแต่งกับโครงสร้างตามความยาวใน
แนวตั้งหรือแนวเฉี ยงของเสาโครงสร้างที่ จะน าไปประดับ มีชื่อเรียกที่ แตกต่างกัน ในแต่ละพื้ น ที่
ได้แก่ ลายเสา กระหนกต้นเสา ลายเถาวัลย์ ในการนาไปใช้ต้องประกอบเข้าชุดกับลายเครื่อง
สาหรับลายเสา
๑.๑.๔ ลายปิดมุม เป็นลายสาหรับใช้ในการปิดมุมประกบหรือการต่อหยวก ใน
กรณีที่ความยาวของหยวกมีไม่พอดีกับขนาดโครงสร้าง จึงจาเป็นต้องต่อหยวก เป็นลายที่ใช้ร่วมกับ
ลายนอ ลายที่ใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ลายประเภทลายพุ่ม ลายดอกลอย ลายประจายาม และลายช่อ
หางโต
๑.๒ รูปแบบลายแทงหยวก
ลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่ม ทะเลสาบสงขลา มีทั้ งรูป แบบที่ เหมื อนกัน และ
รูปแบบที่ต่างกันในแต่ละท้องถิ่น แบ่งตามลักษณะของรูปแบบได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบลายไทย
และรูปแบบลายประดิษฐ์
๑.๒.๑ รู ป แบบลายไทย เป็ น รู ป แบบที่ ช่ า งใช้ ในการแทงหยวกมากที่ สุ ด จะ
เรียกชื่อลายตามลักษณะรูปแบบของลายและที่มา แบ่งได้เป็น ๕ กลุ่ม คือ
- กลุ่มลายเครื่องสาหรับลายนอ ได้แก่ ลายกระจังฟันปลา ลายกระจังฟันสาม
ลายกระจังฟันห้า ลายกลีบบัวขนาดเล็ก ลายกลีบบัวขนาดใหญ่ ลายกระจังปฏิญาณ ลายกระจังรวน
และลายบัวนมยักษ์
- กลุ่มลายเครื่องสาหรับลายเสา ได้แก่ ลายกระจังฟันปลา ลายน่องสิงห์
รูปแบบต่าง ๆ ที่มีการแทงหยวก เช่น ลายน่องสิงห์ธรรมดา ลายน่องสิงห์บาก ๑ ลายน่องสิงห์บาก ๒
(ลายน่องสิงห์ใบเทศ) และลายน่องสิงห์หนก
- กลุ่ ม ลายนอ เป็ น ลายที่ มี รูป แบบหลากหลายมากกว่าลายประเภทอื่ น
ได้แก่ ลายประจายาม ลายลูกฟัก ลายรักร้อย ลายเกลียว ลายเครือเถา หรือลายหน้ากระดาน
แบบต่าง ๆ แต่ช่างจะเรียกว่า ลายนอหรือลายหน้าดาน
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- กลุ่มลายเสา ได้แก่ ลายรักร้อย ลายเกลียวกระหนก ลายเครือเถาหรือ
ลายเครือวัลย์ แต่ช่างจะเรียกว่า ลายเสาหรือลายต้นเสา
- กลุ่มลายปิดมุม ได้แก่ ลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ ลายประจายาม ลายช่อ
หางโต ลายช่อกระหนก แต่ช่างจะเรียกว่า ลายพุ่มหรือลายใบโพธิ์
๑.๒.๒ รู ป แบบลายประดิ ษ ฐ์ เป็ น ลายที่ เกิ ด จากการคิ ด ประดิ ษ ฐ์ ล ายใหม่ ๆ
สาหรับ ลายนอและลายเสา โดยนาลักษณะของลายไทยมาผสมผสานกับ ลายส่วนประกอบของ
ธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ หรือจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น ตัวหนังตะลุง มโนราห์ เป็นต้น
ได้แก่ ลายใบเทศ ลายใบหว้าหลัง ลายดอกโบตั๋น ลายตัวหนังตะลุง
๒. ขั้นตอนการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
การแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน สรุปได้ ๒
ขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่
๒.๑ การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย หยวกกล้วยพังลา กระดาษสี ตอกบิด
อุปกรณ์ในการแทงหยวก ได้แก่ มีดแทงหยวกและหินลับมีด อุปกรณ์ ในการประกอบหยวกและ
ติดตั้ง ได้แก่ มีดปลายแหลม ไม้ตับ คีมตัดลวด ลวดเหล็ก ค้อน ตะปู หมุดไม้ไผ่หรือไม้เสียบ ตลับเมตร
๒.๒ การแทงหยวก ช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามีวิธีการ เทคนิค กระบวนการที่
เหมือนกันและแตกต่างกันของช่างแต่ละคน แต่ละพื้นที่ สรุปขั้นตอนในการแทงหยวกได้ ๔ ขั้นตอน
ดังนี้
๒.๒.๑ การเตรียมหยวก จะต้องคัดเลือกต้นกล้วยพังลา ที่สมบูรณ์ อวบอ้วน ลาต้น
ตรงเท่ากันตลอดทั้งส่วนโคนและส่วนยอด กาบนอกมีสีเขียวเข้ม ยังไม่ออกปลีหรือที่เรียกว่ากล้วยสาว
๒.๒.๒ การแทงลาย ในการแทงหยวกของช่างมี ๒ วิธี ได้แก่ การแทงหยวก
แบบสด ๆ ไม่มีการใช้แบบ และการแทงหยวกโดยการอาศัยแบบวางทาบบนกาบกล้วยแล้วแทงตาม
และการร่างลายตามแบบ แล้วแทงตามรอยเส้นที่ขีดตามแบบ
๒.๒.๓ การประกอบหยวก หรือเรียกว่า การคุมหยวก เป็นการนาลายแทงหยวก
ประเภทต่าง ๆ มาประกอบรวมกันเป็นชุดลายนอ และชุดลายเสา สาหรับนาไปใช้ในการประดับ
ตกแต่ง ตามโครงสร้า งสถาปัต ยกรรมรูป แบบต่า ง ๆ ซึ่ง ในการประกอบนั้น สรุป ขั้น ตอนได้ดัง นี้
๑) การอัดลาย ๒) การนาลายเครื่องมาวางขนาบด้านข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวาลายนอ หรือลายเสา
๓) การนาไม้ตับมาเสียบยึดหยวกเข้าเป็นชุด ๔) การเย็บหยวก โดยใช้ตอกบิดหรือวัสดุอื่น ๆ เย็บรัด
ตรึงให้แน่นตลอดความยาวของกาบ
๒.๒.๔ การประกอบติดตั้ง เป็นการนาลายแทงหยวกที่ประกอบเข้าชุดทั้ง ชุดลายนอ
หรือชุดลายเสา ไปประดับติดยึดกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่จะใช้งาน ซึ่งมี ๓ วิธี ได้แก่
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การตอกตะปูยึดกับโครงสร้าง การผูกมัดด้วยวัสดุอื่น ๆ ติดกับโครงสร้าง และการเสียบยึดแกนไส้หยวก
ที่ผูกด้วยลวดกับโครงสร้าง ด้วยไม้ไผ่ปลายแหลมไม้ไผ่ปลายแหลม
ในการแทงหยวกนอกเหนื อ จากการปฏิ บั ติ งานแทงหยวกแล้ ว ช่ างในรอบลุ่ ม
ทะเลสาบสงขลา ยังมีการไหว้ครู ทาน้ามนต์ ประสิ่งของหรือคณะช่างและทีมงาน เพื่อความเป็นศิริมงคล
แก่คณะช่างและปลอดภัยจากภยันตรายใด ๆ และป้องกัน จังไหร(เสนียดจัญไร) แต่การยึดถือขนบ
ปฏิบัตินี้ มีเพียงช่างบางท่านเท่านั้นที่ยังปฏิบัติอยู่ทุกครั้งที่มีการแทงหยวก บางท่านจะกลับไปไหว้
ครูที่บ้าน บางท่านจะไปไหว้ครูในงานไหว้ครูประจาปี
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับช่างแทงหยวกในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
ช่างแทงหยวกในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา อาศัยอยู่ในเขตชุมชน หมู่บ้านต่าง ๆ กระจาย
อยู่รอบ ๆ บริเวณทะเลสาบสงขลา มีทั้งช่างที่มีอายุมากอยู่ในวัยชราระหว่าง ๗๐-๘๐ ปี และอายุ
น้อยที่สุด ๒๕ ปี ช่างแทงหยวกเป็นเพศชายทั้งสิ้น มีจานวน ๓๕ คน จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีช่าง
แทงหยวกมากที่สุด จานวน ๒๖ คน อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่และอาเภอสทิงพระมากที่สุด
จานวน ๗ คน รองลงมาคือพื้นที่อาเภอสิงหนคร จานวน ๕ คน อาเภอเมืองสงขลา จานวน ๔ คน
อาเภอควนเนียง จานวน ๒ คน และอาเภอรัตภูมิ จานวน ๑ คน ช่างแทงหยวกในจังหวัดสงขลา
๒๕ คน จะแทงหยวกด้วยวิธีการแทงสด ๆ ไม่มีการร่างแบบหรือใช้แบบทาบ มีช่างเพียงคนเดียว คือ
นายจ้วน ช่างขุด ช่างจากตาบลชุมพล อาเภอสทิงพระ ที่ใช้วิธีการแทงหยวกโดยการนาแบบลายมา
วางทาบบนกาบกล้วยแล้วลากเส้นตามแบบเสร็จแล้วจึงใช้มีดแทงหยวกต่อไป รองจากจังหวัดสงขลา
ก็คือจังหวัดพัทลุงมีช่างแทงหยวก จานวน ๖ คน อาศัยอยู่ในอาเภอเมือง จานวน ๓ คน อาเภอ
เขาชัยสน จานวน ๒ คน และอาเภอบางแก้ว จานวน ๑ คน ช่างในจังหวัดพัทลุงนี้จะใช้วิธีการ
แทงหยวกโดยใช้แบบลาย ซึ่งสร้างจากกระดาษแข็งและแผ่นเหล็กสังกะสี มาวางทาบบนกาบกล้วย
แล้วใช้มีดแทงหยวกเดินตามขอบของแบบ จานวน ๔ คน ส่วนอีก ๒ คนซึ่งอาศัยในเขตอาเภอ
เขาชัยสนจะใช้วีธีการแทงสด ๆ ไม่มีการร่างแบบหรือทาบแบบ ส่วนช่างในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นช่างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอปากพนัง จานวน ๓ คน การแทงหยวกของช่างที่นี่จะใช้วิธีการ
แทงหยวกโดยการใช้แบบลายวางทาบบนกาบกล้วย แล้วใช้มีดแทงหยวกเดินตามรอยขอบของแบบ
การสร้างแบบลายมีการสร้างจากวัสดุ ๒ ประเภท คือสร้างจากกระดาษแข็ง และการสร้างจาก
เสื่อน้ามัน
ช่างแทงหยวกในจังหวัดสงขลาเป็นกลุ่มช่างที่ได้รับการส่งเสริมจากชุมชน จากภาครัฐ ใน
การจัดกิจกรรมการแทงหยวก การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา การยกย่องเป็น
ครูศิลป์แผ่นดิน การประกาศเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญ ญาไทย ครูภูมิปัญ ญาท้องถิ่น การมอบ
รางวัลศิลปินแห่งสถาบันวัฒ นธรรมศึกษากัลยานิวัฒ นา การจัดการแข่งขันแทงหยวก และสิ่งที่
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สาคัญสาหรับช่างแทงหยวกจังหวัดสงขลา ได้แก่ การได้รับคัดเลือกให้เข้ าร่วมถวายงานการแทงหยวก
ประดับพระจิตกาธาน ในพิธีถวายพระเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ
พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้ องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในนามคณะช่างแทงหยวกสกุลช่าง
จังหวัดสงขลา จานวน ๔ คน
๔. อัตลักษณ์ ความสาคัญและคุณค่าของการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
๔.๑ อัตลักษณ์ของลายแทงหยวก
ลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา จาแนกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ ลายที่
มีรูปแบบเหมือนกันในทุก ๆ พื้นที่ ลายเหล่านี้จะไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ของลายได้ และลายที่มี
รูปแบบแตกต่างกัน โดยเฉพาะลายนอและลายเสาจะปรากฏอัตลักษณ์ของลายจากการแทงหยวก
สรุปได้ดังนี้
๔.๑.๑ ลายแทงหยวกเป็นพระเอก
๔.๑.๒ ตัวลายมีขนาดใหญ่
๔.๑.๓ ลายแต่ละรูปแบบจะเน้นที่โครงสร้างรูปร่างภายนอกของลายและช่องไฟพื้น
๔.๑.๔ ไม่นิยมการแร
๔.๑.๕ ไม่นิยมการย้อมสีตัวลาย
๔.๑.๖ มีรูปแบบลายที่หลากหลายรูปแบบ
๔.๒ ความสาคัญและคุณค่าของการแทงหยวก
การแทงหยวกมีความสาคัญและคุณค่าที่ปรากฏสัมพันธ์กับวิถีชีวิต สังคม ประเพณี
และวัฒนธรรม ของผู้คนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา สรุปได้ดังนี้
๔.๒.๑ คุ ณ ค่ าด้ านประโยชน์ ใช้ ส อย การแทงหยวกถู ก สร้างสรรค์ ขึ้ น ส าหรั บ
นามาใช้ประโยชน์ในงานพิธีมงคลและงานพิธีอวมงคล
๔.๒.๒ คุณค่าด้านเศรษฐกิจและสังคม การแทงหยวกของช่างได้ก่อให้เกิดรายได้
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของผู้คนในสั งคม
ที่เกี่ยวข้องกับงานแทงหยวกในแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดมิตรไมตรีต่อกัน ช่วยเหลือกัน ซึ่งจะนามาสู่
ความสงบสุขของผู้คนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
๔.๒.๓ คุ ณ ค่ าด้ านประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม การแทงหยวกของช่ างในรอบลุ่ ม
ทะเลสาบสงขลาถูกนามาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสืบสาน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิมให้ดารงอยู่ ได้แก่ ประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาและประเพณีที่เกี่ยวกับผู้คนรอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้นสามารถอภิปรายผลดังนี้
การศึกษาประเภทและรูปแบบของลายของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาทาให้สามารถจัด
กลุ่มประเภทของลาย โดยจัดแบ่งตามลักษณะประโยชน์การใช้สอยที่จะนาไปใช้และใช้ในการเรียกชื่อ
ลายต่ าง ๆ แบ่ งได้ ๔ ประเภท คื อ ๑) ลายเครื่อ ง เป็ น ลายส าหรับ ใช้ ป ระกอบเข้าชุ ด กับ ลายอื่ น
ประกอบด้วย ลายเครื่องสาหรับชุดลายนอ ได้แก่ ลายกระจังฟันปลา ลายกระจั งฟันสามหรือลาย
กระจังฟันห้า และลายเครื่องสาหรับชุดลายเสา ได้แก่ ลายกระจังฟันปลาและลายน่องสิงห์ ๒) ลายนอ
เป็นลายสาหรับใช้ประดับตกแต่งในแนวนอน ๓) ลายเสา เป็นลายสาหรับใช้ประดับตกแต่งในแนวตั้ง
หรือแนวเฉียงของเสา ๔) ลายปิดมุม เป็นลายสาหรับใช้ในการปิดมุมประกบหรือการต่อหยวก
ผลการศึกษาสอดคล้องกับที่ จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ (๒๕๔๓ : ๔๑) ได้กล่าวถึง การสร้างลวดลายมี
รูปแบบขึ้นจาเพาะอย่างที่จะนาไปใช้ในการตกแต่งแต่ละส่วนแต่ละตอน โดยคานึงถึงหน้าที่และพื้นที่
ที่จะใช้ประดับให้สวยงามและเหมาะสม ลวดลายลักษณะนี้จะมีรูปแบบเฉพาะและมีการกาหนดชื่อ
กากั บ ให้ รู้แ ละเข้ าใจ โดยช่างแทงหยวกในรอบลุ่ม ทะเลสาบสงขลาจะมี ความเข้าใจร่วมกั น เมื่ อ
กล่าวถึงชื่อประเภทของลาย ซึ่งอาจมีชื่อที่ใช้ในการเรียกผิดเพี้ยนกันไปบ้าง เช่น ลายเสา บางพื้นที่
เรียกว่า หนกต้นเสา ลายนอ จะเรียกว่า หนกหน้านอ หนกหน้าดาน เป็นต้น แต่หากจะสอบถามถึง
ชื่อลายจริง ๆ ช่างก็บอกชื่อไม่ได้ จะบอกว่า ลายเสา หรือลายนอเท่านั้น ซึ่งน่าจะมาจากผลของการ
เรียนรู้ที่ครูช่างได้บอกกล่าวกันไว้ สืบทอดต่อ ๆ มา และในการจัดแบ่งรูปแบบของลายแทงหยวก
โดยจัด แบ่ งตามลั กษณะของรูป แบบที่ ช่ างน ามาใช้ได้ เป็ น ๒ กลุ่ ม คื อ ๑) กลุ่ ม รูป แบบลายไทย
๒) กลุ่มรูปแบบลายประดิษฐ์ ซึ่งจะมีรูปแบบที่เหมือนกันและรูปแบบที่ต่างกันในแต่ละพื้นถิ่น โดย
กลุ่มรูปแบบลายไทยเป็นกลุ่มที่มีการนามาใช้ในการแทงหยวกมากที่สุดในยุคปัจจุบัน และลักษณะ
ของรู ป แบบลายมี ค วามถู ก ต้ อ งตามรู ป แบบลายไทย มี ค วามงามทางด้ า นสั ด ส่ ว นและรู ป ทรง
โครงสร้าง ตลอดถึงลักษณะของยอดของลาย การเรียกชื่อลายจะเรียกชื่อตามลักษณะของรูปแบบลาย
และที่มาอย่างในภาคกลาง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรับอิทธิพลจากสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะหนังสือ
ตาราภาพลายไทย โดยบริษัทคณะช่าง จากัด พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๕๐๐ และสมุดตารา
ลายไทย โดยพระเทวาภิ นิม มิ ต พิ ม พ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่ งจากการสัม ภาษณ์ ช่างส่วนใหญ่ จะ
กล่าวถึงเอกสาร ๒ เล่มนี้เท่านั้น อีกทั้งช่างแทงหยวกที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันล้วนแล้วอยู่ในยุคที่ร่วม
สมัยเดียวกันกับเอกสารเหล่านี้ด้วย และรูปแบบของลายล้วนได้แบบอย่างมาจากงานช่างในราชสานัก
ซึ่งมีความแตกต่างจากรูปแบบที่ครูช่างรุ่นเก่า ๆ ในท้องถิ่นได้สร้างสรรค์ไว้ ส่งผลให้เกิดการยอมรับ
และน ามาใช้ หรือระบบการศึกษาจากภาคกลาง หรือเอกสารเกี่ยวกับ ลายไทยที่ ถูกสร้างขึ้น โดย
นักวิชาการจากส่วนกลาง ในปัจจุบันจึ งพบเห็นรูปแบบลายแบบในอดีตได้น้อยมาก ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม
รูปแบบลายประดิษ ฐ์ ที่ ครูช่างได้คิดประดิษฐ์ขึ้นมา จากการนารูปแบบลายไทยและรูปแบบจาก
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สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ทั้ งจากธรรมชาติ จากศิลปะและวัฒ นธรรมพื้นถิ่น มาผสมผสาน จัดวาง
จังหวะ กลายเป็นลายเฉพาะเอกลักษณ์ของช่างแทงหยวกแต่ละท่าน อาจพบได้ก็จากช่างรุ่นเก่าหรือ
ภาพถ่ายงานแทงหยวกผลงานของช่างรุ่นเก่าเท่านั้น
การแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน สรุปได้ ๒
ขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนในการแทงหยวก ซึ่งประกอบด้วย ๔
ขั้นตอน คือ การเตรียมหยวก การแทงลาย การประกอบหยวก และการประกอบติดตั้ง โดยในแต่
ละขั้นตอนทั้งในการเตรียมและการแทงหยวก ช่างจะต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้และสั่งสมมา
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ มีความประณีตและรอบรู้ ในกระบวนการทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียม การคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และการปฏิบัติงานแทงหยวก โดยเฉพาะ
การแทงหยวกเป็นลวดลายต่าง ๆ ซึ่งในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลานั้นการแทงลายแทงหยวกของช่างจะ
มีการใช้อยู่ ๒ วิธี ได้แก่ ๑) การแทงหยวกแบบสด ๆ ไม่มีการร่างลายหรือการสร้างแบบนามาทาบ
ช่างจะต้องแทงหยวกแบบสด ๆ โดยไม่ต้องมีการสร้างแบบหรือร่างแบบลงบนหยวก ซึ่งช่างส่วนใหญ่
จะใช้วิธีนี้ในการแทงหยวก พบช่างจานวน ๒๗ คนที่ใช้วิธีนี้ ๒) การแทงหยวกโดยการใช้แบบนามา
วางทาบบนกาบกล้วยแล้วแทงตามแบบ พบช่างเพียง ๘ คนที่ใช้วิธีนี้ สาหรับการแทงหยวกด้วย
วิธีการแทงลายแบบสด ๆ นั้น ช่างจะต้องอาศัยการฝึกฝนทั้งการเขียนลายจนจาขึ้นใจ การฝึกแทงลาย
อย่างชานาญถึงจะปฏิบัติงานได้ จากการศึกษาพบว่า ลายแทงหยวกของช่างกลุ่มนี้จะมีรูปแบบลายที่
หลากหลายกว่าช่างกลุ่มที่มีการใช้แบบ ซึ่งการสร้างลายใหม่ ๆ มี ข้อจากัด การแทงลายก็จะแทง
เฉพาะลายที่ มี ก ารสร้า งแบบไว้ เท่ านั้ น จะไม่ ส ามารถสร้ างลายรู ป แบบใหม่ ๆ ได้ อี ก ทั้ งในการ
ปฏิบัติงานแทงหยวกของช่างกลุ่มที่แทงหยวกแบบสด ๆ จะปฏิบัติงานได้เสร็จรวดเร็วกว่า ใช้เวลา
น้อยกว่า เนื่องจากมีความชานาญและไม่ต้องเสียเวลาในการร่างแบบหรื อวางแบบบนกาบกล้วยแล้ว
ใช้เข็มหมุดหรือตะปูเสียบยึดก่อนที่จะแทงลายต่อไป แต่ก็มีข้อดีของการใช้ การแทงหยวกโดยการใช้
แบบนั้ น คื อ ในการแทงหยวกนั้ น ใคร ๆ ก็ ส ามารถที่ จ ะมาช่ ว ยในการแทงหยวกได้ ซึ่ งต่ า งกั บ
การแทงหยวกของช่างกลุ่มแรกที่คนจะมาช่วยงานแทงหยวกได้ต้องมี ทักษะในการแทงหยวกซึ่งมี
จานวนน้อยมากในบางพื้นที่ เป็นวิธีการแก้ปัญหาของช่างเนื่องจากมีคณะทางานที่น้อย มีจานวนช่าง
ที่ลดลง ดังนั้นในการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาทั้ง ๒ วิธี จึงเป็นการรักษา สืบสาน
และสร้างสรรค์งานแทงหยวกให้คงอยู่ควบคู่กับชุมชนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาสืบไป
ช่างแทงหยวกในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาล้วนเป็นช่างพื้นบ้านที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่เดิม
ของแต่ละคน ในจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีช่างแทงหยวกปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่างแทงหยวก
ในพื้นที่อื่นในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา มีจานวน ๒๖ คน ซึ่งมีทั้งช่างรุ่นอาวุโส และช่างรุ่นใหม่ที่เข้ามา
ร่วมกัน สืบ สานรัก ษางานแทงหยวก และช่างแทงหยวกจะใช้วิธีก ารแทงหยวกแบบสด ๆ ไม่ใช้
แบบเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงช่างคนเดียวที่ใช้การแทงลายโดยอาศัยการวางแบบทาบบนกาบกล้วย
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และช่างแทงหยวกส่วนใหญ่ของจังหวัดสงขลาจะเป็นช่างที่มีความรู้ มีทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับลายไทย
โดยเฉพาะงานสลักกระดาษทองอังกฤษสาหรับประดับโลงศพ และการแกะตัวหนังตะลุง จึงส่งผลทา
ให้งานแทงหยวกของช่างนั้นมีลักษณะของลายต่าง ๆ ที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะแตกต่างจากช่างใน
ที่อื่น ๆ ได้แก่ จังหวดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ส่วนใหญ่ใช้วิธีการแทงหยวกโดยการใช้แบบ
วางทาบบนกาบกล้วย จาการสัมภาษณ์ช่างในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าช่างเหล่านี้จะเป็นช่างที่
เรียนรู้ศึกษาการแทงหยวกโดยวิธีครูพักลักจา และไม่ได้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับลายไทย แต่ก็มี
ช่างแทงหยวกจากจังหวัดพัทลุง ๒ คนจากอาเภอเขาชัยสนที่ใช้วิธีการแทงหยวกแบบสด ๆ ไม่ใช้แบบ
เนื่องจากช่างเหล่านี้ได้ไปศึกษาเรียนรู้การแทงหยวกจากครูช่างในจังหวัดสงขลา จึงได้นาเทคนิค
วิธีการที่ใช้ในการแทงหยวก ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่
งานแทงหยวกของช่างรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะลายแทงหยวกมีคุณลักษณะ
ด้านรูปแบบเฉพาะที่โดดเด่น ปรากฏอัตลักษณ์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะลายนอและลายเสา เมื่อมองและ
สั งเกตจะพบว่ามี ค วามแตกต่ างจากแหล่ งอื่ น ๆ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ที่ ทรงคุ ณ จั น ทจร และคณะ
(๒๕๕๒ : ๗) ได้ให้ความหมายของ อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งทาให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจาได้ อัตลักษณ์ของลายแทงหยวกรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา สรุปได้ดังนี้
๑) ลายแทงหยวกเป็นพระเอก ๒) ตัวลายมีขนาดใหญ่ ๓) ลายแต่ละรูปแบบจะเน้นที่โครงสร้าง
รูปร่างภายนอกของลายและช่องไฟพื้น ๔) ไม่นิยมการแร ๕) ไม่นิยมการย้อมสีตัวลาย ๖) มีรูปแบบ
ลายที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ปรากฏเด่นชัดสาหรับรูปแบบของลายแทงหยวก ทั้งนี้
เนื่ องจากลั ก ษณะของงานที่ จะน าลายแทงหยวกไปใช้ป ระดั บ ซึ่ งส่ วนใหญ่ แ ล้ วจะเป็ น งานที่ อ ยู่
กลางแจ้งและมีขนาดใหญ่ และในการใช้งานจริง ๆ จะใช้งานหลังจากที่ช่างแทงหยวกเสร็จแล้วอีก
๑-๒ วัน อีกทั้ งสภาพของแสงแดดและความร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการเหี่ยวของลายแทงหยวก
ดังนั้นช่างจึงต้องแทงหยวกเผื่อไว้ทั้งประเด็นในการเหี่ยวเฉา และประเด็น การที่จะโดนอากาศกิน
ท าให้ ม องเห็ น ไม่ ชั ดเจน ช่างจึงต้ อ งแก้ด้ วยการแทงหยวกให้ ตั วลายมี ขนาดใหญ่ แต่โครงสร้าง
ทรวดทรง สัดส่วน รูปแบบภายนอกของลายต้องมีความถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนจากรูปแบบลายไทย
ดั้งเดิม อีกทั้งการให้ความสาคัญกับขนาดของช่องไฟพื้น ที่ต้องมีขนาดที่งามพอดี ไม่แคบหรือกว้าง
จนเกินไป และช่างจะไม่นิยมการใช้เทคนิคการย้อมสีหยวกอย่างในภาคกลาง แต่ก็มีบ้างสาหรับช่าง
บางกลุ่มที่ใช้สาหรับในการประกวดแข่งขัน โดยมีเจตนาที่จะสร้างความแตกต่างและสร้างจุดเด่นให้มี
ความน่าสนใจกว่าของกลุ่มช่างอื่น ๆ แต่ถ้าสาหรับงานทั่ว ๆ ไปจะไม่ใช้การย้อมสี จะโชว์เนื้อแท้ของ
วัสดุ คือ หยวกกล้วย และลายทีเ่ กิดจากการแทงให้โดดเด่น ไม่ใช้สิ่งตกแต่งอื่น ๆ มาบดบังลายแทงหยวก
จากแนวความคิดนี้ส่งผลให้ช่างแทงหยวกในหลาย ๆ พื้นที่มีการสร้างสรรค์รูปแบบลายใหม่ ๆ ขึ้นมา
อย่างไม่หยุดนิ่ง ทาให้ลายแทงหยวกของช่างในกลุ่มที่ใช้เทคนิคการแทงหยวกแบบสด ๆ ไม่ใช้แบบ
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ในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามีรูปแบบที่หลากหลาย และปรากฏอัตลักษณ์เป็นลายมือเฉพาะของช่าง
แต่ละคน
การแทงหยวกมีความสาคัญและคุณค่าที่ปรากฏสัมพันธ์กับวิถีชีวิต สังคม ประเพณีและ
วัฒ นธรรม ของผู้ ค นรอบลุ่ ม ทะเลสาบสงขลาในด้ านต่ าง ๆ ทั้ ง ในด้ านประโยชน์ ใช้ ส อย ด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม ด้ านประเพณี และวัฒ นธรรมที่ส่งผลต่อชุมชน ต่อสังคม และวิถีของคนทั้ ง
ทางด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ การแทงหยวกบางครั้ งถู ก น ามาใช้ เพื่ อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
ความศรัท ธา ความกตัญ ญู กตเวทิ ตาจากคนรุ่น หนึ่ งสู่อีกรุ่น หนึ่ ง เป็น กิจกรรมที่มีความสัมพั น ธ์
เกี่ยวข้องซึ่งกันและกั นของคนในชุมชนและสังคม รอบนอกทั้งในฐานะช่างแทงหยวก หรือผู้ที่มี
แหล่งวัตถุดิบอุปกรณ์ เจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลเหล่านี้จาเป็นจะต้อง
อาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเช่า (๒๕๔๔ : ๑๒๖) ที่กล่าวว่า การแทงหยวก
เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีประโยชน์และคุณค่าหลายด้าน เช่น ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความงาม
ด้านความเชื่อ ด้านสังคม ด้านการตลาด เป็นต้น โดยเฉพาะคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย ผลจาก
การศึกษาพบว่า ในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามีการใช้ประโยชน์จากการแทงหยวกทั้งในงานพิ ธีมงคล
และงานพิธีอวมงคลอยู่อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะงานพิธีอวมงคลทั้ง ๆ ที่ในอดีตแทบจะทุกศพที่
เผาช่างจะต้องแทงหยวกประดับตกแต่งที่เผาศพ เช่น เชิงตะกอน ร้านม้า เมรุชั่วคราว เป็นต้น
ให้กับผู้ตาย และใช่ว่าจะมี เพียงคนไทยเชื้อสายไทยเท่านั้น คนไทยเชื้อสายจีนก็ นิยมด้วย แต่ใน
ปัจจุบันการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับงานศพได้ลดน้อยลงมากกว่าในอดีต ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสังคม การรับเอาแนวความคิด แนวการประพฤติปฏิบัติที่เป็นผลมาจากระบบ
การปกครองของรัฐส่วนกลางที่พยายามควบคุมทุก ๆ สิ่งให้อยู่ภายใต้อานาจของส่วนกลางและให้
เหมือนเช่นเดียวกับส่วนกลาง จึงก่อให้เกิดเมรุถาวรที่ใช้ในการเผาศพประจาวัดขึ้นเช่นเดียวกับภาคกลาง
ทาให้บทบาทของเชิงตะกอน ร้านม้า เมรุชั่วคราวที่ใช้สาหรับเผาศพแทบจะหายไป แต่ก็ยังมีใน
บางรายที่ยังใช้การสร้างเมรุชั่วคราวประดับด้วยลายแทงหยวกเฉกเช่นเมื่อในอดีต ด้วยที่ผู้เสียชีวิตได้
สั่งเสียไว้ และคุณค่าด้านประเพณีและวัฒนธรรม เป็นคุณค่าที่สาคัญและส่งผลต่อการดารงอยู่หรือ
การที่จะหายไปของการแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
และกัน เนื่องจากผู้คนในลุ่มทะเลสาบสงขลาได้อาศัยงานแทงหยวกและถูกนามาใช้เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในการสืบสาน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมให้ดารงอยู่ด้วย ซึ่งวิธีคิด
แบบนี้ได้ถูกนามาสร้างกระแสในการสืบสานประเพณีต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันนี้ ทั้งประเพณีวันว่างหรือ
สงกรานต์ หรือประเพณีชักพระหลังวันออกพรรษา ถือเป็นปรากฏการณ์ในทางบวกสาหรับงานแทงหยวก
ของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา และจากการก่อสร้างพระเมรุสาหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้น ได้มีการคัดเลือก
กลุ่มช่างแทงหยวกจากภูมิภาคต่ าง ๆ ให้เข้าร่วมถวายงานแทงหยวกประดับพระจิตกาธานร่วมกับ
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ช่างราชสานักด้วย ซึ่งในการนี้ คณะช่างแทงหยวกสกุลช่างจังหวัดสงขลา จานวน ๔ ท่านได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าร่วมปฏิบัติการแทงหยวก
ดังนั้นผลการศึกษาลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ทาให้ได้รับองค์
ความรู้เกี่ยวกับ ลายแทงหยวกมีกี่ประเภทและมีรูปแบบอย่างไรบ้าง และมีขั้นตอนในการแทงหยวก
อย่างไร มีเทคนิควิธีการอย่างไร ตลอดรวมถึงฐานข้อมูลของช่างแทงหยวกและลายแทงหยวกของแต่
ละท่าน และอัตลักษณ์ของลายแทงหยวก ตลอดถึงความสาคัญและคุณค่าของการแทงหยวกของช่าง
ในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา สามารถและใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด
พัฒนาและต่อยอด การแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา และการพัฒนางานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาของชาติสืบไป
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ศึกษาลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา มีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
กับภูมิภาคอื่น ๆ
๒. ควรมีการศึกษากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของช่างแทงหยวกในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทย
๓. ควรมีการเผยแพร่ผลการวิจัยนี้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือลายแทงหยวกของช่างใน
รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา หรือสื่อมัลติมีเดีย เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา สืบทอด งานแทงหยวกให้
ดารงอยู่สืบไป
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๑๙๑

ภาคผนวก

๑๙๒

ตัวอย่างงานแทงหยวกที่มีการใช้ประโยชน์ในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา

ภาพที่ ๒๐๙ การแทงหยวกประดับตกแต่งเบญจา
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๒๑๐ บรรยากาศการสรงน้ารูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๙๓

ภาพที่ ๒๑๑ การแทงหยวกประดับตกแต่งเบญจา
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๒๑๒ บรรยากาศการสรงน้ารูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๙๔

ภาพที่ ๒๑๓ การแทงหยวกประดับตกแต่งเรือพระ
วัดคลองน้อย อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที ๒๑๔ การแทงหยวกประดับตกแต่งเรือพระ
วัดดอกสร้อย อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๙๕

ภาพที่ ๒๑๕ การแทงหยวกประดับตกแต่งเบญจา
ณ วัดท่าควาย อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๒๑๖ บรรยากาศแห่งความศรัทธา
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๙๖

ภาพที่ ๒๑๗ การแทงหยวกประดับตกแต่งฐานวางโลงศพ
ณ วัดป่าพะยอม อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๒๑๘ การแทงหยวกประดับตกแต่งฐานวางโลงศพ
ณ ชุมชนบ้านท่าจีน ตาบลน้าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๙๗

ภาพที่ ๒๑๙ การแทงหยวกประดับตกแต่งประกอบโลงศพ
ณ วัดคลองรี อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๒๒๐ การแทงหยวกประดับตกแต่งฐานวางโลงศพ
ณ วัดตะโหมด ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๙๘

ภาพที่ ๒๒๑ การแทงหยวกประดับเมรุชั่วคราว
พิธีพระราชทานเพลิงศพนายหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ณ วัดมหาธาตุ ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยคณะช่างจากจังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๒๒๒ รายละเอียดลายแทงหยวก
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๙๙

ภาพที่ ๒๒๓ การแทงหยวกประดับตกแต่งเมรุชั่วคราว
อดีตเจ้าอาวาส วัดป่าขาด อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๒๒๔ การแทงหยวกประดับตกแต่ง
เมรุชั่วคราว ณ วัดอ่างทอง ตาบลทุ่งหวัง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย

๒๐๐

ภาพที่ ๒๒๕ การแทงหยวกประดับตกแต่งฐานตั้งโลงศพ
ณ วัดศิลาลอย ตาบลชุมพล อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๒๒๖ การแทงหยวกประดับตกแต่งเมรุชั่วคราว
ณ วัดบ่อป่า อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ที่มา : ผู้วิจัย

๒๐๑

ภาพที่ ๒๒๗ การแทงหยวกประดับตกแต่งเมรุชั่วคราว
ณ วัดท่าควาย อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๒๒๘ ผู้วิจยั กับนายสวน หนุดหละ
ในวันรับโล่รางวัลครูศิลป์แผ่นดิน ประจาปี ๒๕๕๙
ที่มา : ผู้วิจัย

๒๐๒

ประวัติย่อผู้วิจัย
ชื่อ-ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน
สถานที่ทางานปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๘

พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๕๔

นายดารงค์ ชีวะสาโร
๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔
จังหวัดสงขลา
เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ ตาบลชิงโค อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ ๑๔๐ ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ ๔ ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอกจิตรกรรมไทย
คณะศิลปะประจาชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกจิตรกรรมไทย
คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดปทุมธานี
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา

