ศิลปการแทงหยวกกลวยเพื่อใชประดับและตกแตง
ทุก ๆ วันเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. รายการโทรทัศนทุกชองจะถายทอดขาวพระราชสํานัก
ขาพเจาเปนคนหนึ่งที่ไมคอยพลาดที่จะรอชม ในฐานคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยอยูในผืนแผนดินนี้ตองคิดตาม
ชมพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศมาตลอด นอกจากพระราชกรณียกิจ อื่น ๆ แลว การเสด็จไป
พระราชทานเพลิงศพก็เปนขาวที่มีใหชมแถบทุกวัน ภาพที่ขาพเจาเห็นและชื่นชมนอกจากองคประธานแลว
จะสังเกตที่เมรุหรือที่เรียกวา “เชิงตะกอน” จะมีศิลปะที่งดงามนาสนใจอยูอยางหนึ่ง คือ ศิลปะ “การแทง
หยวก” ตกแตงที่บริเวณนั้น ศิลปะนี้เปนศิลปะที่นับวันจะหาใหดูยาก คนสมัยใหมแทบไมรูจัก เพราะหาดู
ยากแลว ศิลปะนี้นิยมใชตกแตงเชิงตะกอนเผาศพ ซึ่งสวนใหญก็ตองเปนงานศพของผูมีฐานะ และมักจะ
เห็นกันในตางจังหวัดและไมนานมานี้ขาพเจาไดมีโอกาสไปรวมงานฌาปณกิจศพ คุณนาที่อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ก็ไดไปเห็นเมรุที่ตกแตงดวยหยวกกลวยแกะสลัก ซึ่งมีความสวยงานแปลกตา สําหรับการ
แกะสลักจากตนกลวยที่เรารูจักในภาษาพื้นบานวา “การแทงหยวก” ทําใหขาพเจานึกถึงงานแขนงนี้ที่นับวัน
จะหายไปทุกที เลยกลับมาปรึกษากับผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม คือ นายชัยธวัช ตุมมะ ถึงวิธีการที่
จะรวมกันอนุรักษ เผยแพรองคความรูนี้ใหแพรหลายและอยูคูกับคนไทยไปทวน ๆ
ไมนานเกิดรอ ผูอํานวยการสงขาววา ตอนนี้ทานไดพบปะพูดคุยกับคุณหนุม ซึ่งมีอาชีพรับจัด
ตกแตงเมรุเผาศพ หรือ เชิงตะกอน ดวย “ศิลปการแทงหยวก” ซึ่งอยูในชุมชนวัดใหมอมตรส พวกเราจึงเขา
ไปพูดคุย และวางแผนที่จะถายทอดองคความรู “การแทงหยวก” ใหพวกเราและผูสนใจอื่น ๆ ไดมีโอกาส
ศึกษากันตอไป
คุณหนุมและทีมงานไดใหความรวมมือดวยความเต็มใจ มีการสาธิตถึงการแทงหยวกใหไดเห็นกัน
จริงจัง และเปนขั้นตอนพอจะสรุปไดดังนี้
สวนของวัสดุอุปกรณ
๑. ตนกลวย
๒. มีด
๓. มีดสองคม
๔. หินลับมีด
๕. เสนตอก / กานลาน
๖. กระดาษสี

ขั้นตอนการปฏิบัติ
๑. นําตนกลวยมาตัดใหแตละทอนมีความยาวประมาณ ๑.๕๐ ซ.ม. หรือตามขนาดที่ตองการ
จากนั้นนํามาลอกเอาแตถามและแยกตามลําดับของกาบ ซึ่งกาบที่อยูรอบนอกจะมีสีอมเขียว และคอยเปน
สีนวลขาวไปเรื่อย ๆ

๑.๑ กอนจะเริ่มแทงหยวก จะมีพิธีไหวครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารยที่ใหวิช า
ความรูกอน ของที่ใชไหวครู ประกอบดวย ดอกไม ธูป เทียน น้ํา เหลา บุหรี่ และอื่น ๆ ตามที่ชางเห็นวา
เหมาะสม รวมเขากับเครื่องมือชางแทงหยวกและอุปกรณตาง ๆ ที่ใช

๑,๒ ชางจะนําต น กล วยมาตั ดเป น ท อน ๆ โดยใช เ ลื่อ ยตั ดให ได ข นาดยาวตามความ
ตองการ(ภาพที่เห็นนี้ยังไมไดตัดเปนทอน)

๑.๓ หยวกที่ตัดเปนทอนตามขนาดที่ตองการแลว ลอกออกทีล ะกาบ เวลาลอกก็ตอ งทํา
ดวยความปราณีต เพื่อไมใหกาบกลวยช้ําหรือแตก

๑.๔ กาบกล วยที่ล อกออกมาแล ว จะถู กนํ ามาคัด เลือ กขนาดความกว างของกาบที่
เทากัน สีที่ใกลเคียงกัน เพื่อนําไปแทงลายอยางเดียวกัน นับวาเปนขั้นตอนที่ตองพิถีพิถันอยางยิ่ง

๑.๕ ชางจะนํากาบกลวยที่จัดไวเปนชุด ออกมาวางแยกไวเปนพวก ๆ เพื่อจะไดห ยิบไป
ใชไดสะดวก ถาสังเกตใหดี จะเห็นวากาบกลวยที่พิงอยูนั้นถูกแทงไวดวย "เข็ม" จัดเขาไวเปนชุดเดียวกัน
๒. ทํากาบกลวยมาซอนกันเปน ๒ ชิ้น ดวยการยึดดวยเสนตอก แลวจึงใชมีดแกะสลักลายสําหรับ
การเลือกกายหยวกกลวยมาแกะ (แทง) นั้น จะเปนลายตรงกลางใชหยวกกาบนอก ๆ เพราะมีสีเขียว แตถา
เปนหลายที่ใชแตงระบายริมใชหยวกกาบใน ๆ (สีขาวนวล) และลายที่แกะสําหรับแตงริมที่นิยมทั่วไปลาย
ฟนสาม และลายฟนปลา นอกจากนี้ยังมีลายที่สวยงามอีกหลายลาย

๒.๑ มีดแทงหยวก(บน) อุปกรณสําคัญของชางแทงหยวก มีคมยาว ออนตัวได เวลาแทง
หยวกจะพริ้วไปตามมือชาง ทําใหลวดลายที่ออกมาออนชอยงดงาม สวนเลมลาง มีใบสั้นกวา เรียกวามีดแล

๒.๒ ผลงานแทงหยวก ที่เสร็จแลว 2 อันทางซายเรียกวา "ฟนปลา" หรือ "ลายกระจังฟน 1"
สวน 2 อัน ทางขวา เปนลาย "กระจังฟน 3" เพื่อรอประกอบเปนแผงหยวกใหสมบูรณตอไป

๒.๓ นี่ก็เปนอีกลายหนึ่ง ลายนี้เรียกวา "ลายนองสิงห" ใชสําหรับประกอบแผงเสา
๓. นําหยวกที่แกะสลักออกแลวมาสอดกระดาษสี ตามความตองการ แลวใชรองดานในเพื่อกัน
กระดาษหลุดออก แลวใชปลายมีดกาบกลวยที่สลักออกก็จะเห็นกระดาษสีที่รองอยู เปนลวดลายที่สวยงาน
ตามตองการ

แผงที่เห็นนี้เปนแผงเสา ประกอบดวยลายตาง ๆ หลายลาย ไดแก ลายนองสิงห ลายกนกเปลว
ลายฟน ๑
๔. หลังจากที่แกะสลักตามลวดลายและจํานวนที่ตองการซึ่งสวนใหญจะแกะจํานวน ๑๒ ชิ้น ชิ้น
ละ ๔ อัน เพื่อนํามาประกอบที่เชิงตะกอน ๓ ชั้น

๕. ใชกานตอกหรือกานลานที่เหลาปลายใหแหลมแลวนํามาเลียบใชกาบกลวยฟนปลาประกบ
กาบกลวยฟน ๓ ของดานบน สําหรับการเขารูปแบบใหดีนั้นตองเสียบกานตอกใหแนน

๖. ทํากาบกลวยทีแ่ กะสลักและประกอบเปนชิ้นสวนเรียบรอยแลวมาติดบนเชิงตะกอน และจัดให
เขารูปตามความตองการ พรอมตกแตงดวยดอกไมประดิษฐ ซึ่งอาจแกะสลักดวยฟก หรือ มะละกอดิบ
ตามแตตองการ

หลังจากแทงลายเสร็จ และ แลเสร็จแลว หยวกแตละอันจะถูกนํามายอมสีตามความตองการ
หลังจากนั้นจะนําหลาย ๆ อัน มาประกอบเขาเปนแผง โดยใชเข็มเปนตัวยึดติดกันไว กอนนําไปติดตั้งที่ตัว
เชิงตะกอนอีกทีหนึ่ง
จากลายละเอียดที่กลาวมาแลวนั้น เปนความรูที่ไดมาจากการไดไปพูดคุยและทดลองฝกแกะลาย
งาย ๆ เชน ลายฟนปลา ขนาดลายงาย ๆ ยังใชเวลานานกวาจะแกะเปนลายที่พอจะใชไดแตไมถึงกับสวย
ขาพเจาชื่นชมทีมงานของคุณหนุทอยูไมนอย มีบางคนยังหนุมสาวอยูเลย แตสามารถแกะไดสวยงามและมี
ความชํานาญ สอบถามดูปรากฏวาเปนลูกหลานที่เห็นงานนี้มาตั้งแตเล็กแตนอย ไดชวยงานเล็ก ๆ นอย จน
ไดฝกเปนเรื่องเปนราว ชวยกันทํามาหากินมาตลอด นอกจากนี้ขาพเจายังสังเกตเห็นพิธีกรรมบางอยางที่
นาจะเปนความเชื่อตามวัฒนธรรมในดานของธรรมเนียมไทย ๆ เรื่องของความเชื่อของการยกครู / ไหวครู
ซึ่งคิดวาเปนเรื่องที่ดีและคายกยองคือ กอนที่คุณหนุมจะลงมือ “แทงหยวก” ไดมีพิธีไหวครูบาอาจารยที่สั่ง
สอนศิลปนี้มาโดยการมีเครื่องสังเวย หรือจะเรียกวาเครื่อง เซนไหวใสถาดมาไดแก เหลาโรง บุหรี่ / ยาสูบ
และน้ําพรอมทั้งดอกไมธูปเทียนมาตั้งแลวลงมือจุดธูปเทียนบูชาครู คุณหนุมเลาวา จะปฏิบัติอยางนีตลอด
้
ทุกครั้งที่จะลงมือแกะสลักหยวกเปนการระลึกถึงครู บาอาจารย ขอใหปฏิบัติงานผานไปอยางราบรื่น คน
อื่นอาจจะคิดวางมงาม แตขาพเจากลับคิดวาการกระทํานี้เปนการแสดงความเคารพผูมีพระคุณ นึกถึง
บุญคุณของครู – อาจารย อันเปนการกระทําที่นายกยอง
นอกจากความรูท ี่ไดจากคุณหนุมแลวขาพเจายังไดมีโอกาสไดองคความรูเ รื่อง “การแทงหยวก”
จากคุณครูประสม สูสุทธิ ซึ่งเปนชางแทงหยวกของเมืองเพชร(เพชรบุร)ี ทําใหไดรูวาสมัยกอนนี้ชางแทง
หยวกในเมืองเพชรบุรี มีอยูไมนอย โดยเฉพาะพระที่เปนเจาอาวาสจะตองแทงหยวกเปนทําใหขาพเจานึก
ถึงคําบอกเลาของคุณหนุมเคยเลาวา ความรู ความสามารถในดานการแทงหยวกของตระกูลของเขาไดรับ
การถายทอดมาจากหลวงปูเส็ง ซึ่งเปนอดีตเจาอาวาสวัดใหมอมตรส ที่คิดถายทอดวิชานี้ใหกับชาวบานที่
อยูในชุมชน เปนการชวยกันจรรโลงศิลปแขนงนี้เรื่อยมา จากการพูดคุย เปรียบเทียบ องคความรูจากสอง
สํานักจะสังเกตไดวา มีความคลายคลึงกันในขั้นตอนการปฏิบัติแตตางกันนิดหนอยในดานเทคนิค และ
เกร็ดเล็กเกร็ดนอย ซึ่งก็เกิดจากทักษะการฝกฝนของแตละสํานึก ยกตัวอยาง เชน อุปกรณในการแทงหยวก
ของคุณหนุมจะเปนมีดสองคมปลายแหลมและมีดธรรมดา แตอุปกรณของคุณประสมจะเปนมีดมีคมยาว

ดามจับมั่นคง คุณประสมบอกวา มีดลักษณะนี้ จะออนตัวได เวลาแทงจะพลิ้วไปตามมือชาง และมีดที่มีใบ
สั้นกวาเรียกวา มีด แล (“แล” หมายถึงการตัดเสนใชสําหรับกรีดหยวกที่แทงลายแลวใหเปนรอย เพื่อใหสี
สามารถตัดลายเมือ่ มีการระบายลงบนหยวก)ในการที่ขาพเจาไดพูดคุยกับคุณประสมยังไดความรู เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเลือกกาบกลวยวาจะตองเปนกลวยตานีโดยเฉพาะตองเปนกลวยสาว (กลวยที่ยังไมออกเครือ
กลวย) เพราะกาบจะหนาและใหญเมื่อแทงแลวอยูไดนานประมาณ ๒ – ๓ วัน ถาใชตนกลวยพันธุอื่นแทง
หยวกแลว เสนแทงจะเปนสีออกดําไมสวยเหมือนกาบกลวยตานี
อยางไรก็ตามสําหรับรายละเอียดของ “การแทงหยวก” ที่กลาวมาขางตนก็เปนเพียงความรูจากคุณ
หนุ มและคุ ณประสมเท านั้ น ข าพเจ าคิ ด ว าอาจจะมีผู ที่ มีความรู ท างด า นการ “แทงหยวก” ที่ มีความ
หลากหลาย หรือมีเทคนิควิธีที่แตกตางหรืองายกวาที่มีอ ยู กรุณาแนะนําโดยสงมาที่กองศิล ปวัฒนธรรม
มทร.พระนคร เพื่อที่เราจะไดเผยแพรตอไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

