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The research is intended to present concepts of incentive offerings, which in most
cases buddhists use flowers to worship Buddha on a regular basis. For peace of mind and the
prosperity of our life after the flowers was left dry and haggard. Which how to away. For this
reason, I am inspired by the offering flowers. Which adorn jewelry everyday.
The instruments used were as follows: The first part is studied and analyzed.
primary data and secondary data for together information about concepts and beliefs about
the use of flowers in worship from the past to the present. Both types of flowers the meaning
of flowers, the scent and color of flowers commonly used in worship to be used as baseline
data. Second part is the creation of jewelry information obtained from the experimental
material. Whether it is a type of flower or how to care for flowers, shapes and colors are the
most durable. The results that respond to the offering and worn in the form of jewelry, such as
shapes and colors that can be maintained for long. After the offering, In order to bring about
a constructive contribution. 3 jewelry is worn after the offering in order to see the outcome of
the aesthetics in mind.
The research found that belief in worship is a passion make mental purification
and uplifting of human performance which, in check during procedures worshiped. Creative
flowers to the altar and developing a jewelry must be consistent in the choice of flowers. It is
believed that jewelry adorn by flower offering ritual will purity and remain value in itself.
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหา
พระพุทธศาสนาคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เกิดใน
ประเทศอินเดีย ลักษณะเดนของศาสนาพุทธคือเปนศาสนาแหงความรูและความเปนจริง เพราะเปน
ศาสนาแหงการตรัสรูจากพระปญญาอันยิ่งของพระพุทธองคเอง พระธรรมที่ทรงตรัสรู คืออริยสัจ 4 ก็
เปนความจริงอันเที่ยงแท พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงสันติภาพ กลาวคือในกระบวนการคิดของ
โลกศาสนา พระพุทธศาสนาไดรับยกยองจากทั่วโลกวาเปนศาสนาแหงสันติภาพอยางแทจริง และ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงอิสระเสรีภาพ พระพุทธศาสนานับวาเปนศาสนาที่สําคัญที่สุดใน
โลกศาสนาหนึ่ง ซึ่งมีผูนับถือจํานวนมากหลายรอยลานคน โดยเฉพาะในประเทศทางเอเชียใต
เอเชียตะวันออก และเอเชียอาคเนย ตลอดจนประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 1
จากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไดถูกถายทอดและแสดงออกมาโดยการบูชา
ซึ่งความหมายของการบูชานั้น คือ การยกยอง เชิดชู ดวยความบริสุทธิ์ใจ การบูชา แบงออกเปน 2
อยางดวยกัน คือ การปฏิบัติบูชา และอามิสบูชา ซึ่งการปฏิบัติบูชานั้น ถือเปนการบูชาอันสูงสุด
ไมมีสิ่งใดเทียบได สวนอามิสบูชานั้น คือ การบูชาดวยสิ่งของ คือ การนําสิ่งของไปสักการบูชา เชน
การถวายดอกไมธูปเทียน ถวายขาว ถวายน้ํา ถวายเครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ตลอดถึง
การดูแลปฏิบัติรับใชชวยเหลือผูมีพระคุณ ดวยวัตถุสิ่งของและแรงกายของตน เปนตน ในปจจุบัน
ไดมีการบูชาพระดวยอามิสบูชามากมาย ตามที่ไดทําสืบตอกันมาแตอดีตหรือเปนความเชื่อสวน
บุคคลตาง ๆ เชน การถวายธูปเทียน ดอกไม พุมเสียบดอกมะลิ หรือพวงมาลัยตาง ๆ แตหลังจาก
ถวายไดไมนาน ดอกไมธูปเทียน หรือพวงมาลัยเหลานั้น ก็จะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา หรือ
แมกระทั่งการถวายตนไมเงินตนไมทองที่ไมมีวันเหี่ยวแหงนั้น นานวันเขาไมไดทําความสะอาด
ไมมีคนดูแลใสใจซึ่งทําใหสกปรก

1

เอส!กูรู, ประวัติศาสตรศาสนาพุทธ, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก
http://guru.sanook.com/2249/
1

2
ขาพเจามีความคิดวา การที่เรานําสิ่งของไปถวายพระนัน้ สิง่ ของเหลานัน้ ยอมเปนตัวแทน
ของความดี ความศักดิ์สิทธิ์ จึงไมเหมาะสมที่จะนําไปทิ้ง หรือปลอยใหฝุนจับ ดวยเหตุนี้เอง ขาพเจา
จึงเกิดคําถามวา เราจะสามารถสรางสรรคเครื่องบูชาพระในรูปแบบที่เปนดอกไมใหมีความแตกตาง
ไปจากเดิมไดหรือไม โดยคําถามดังกลาว ไดทําใหขาพเจาเกิดแนวคิดที่จะนําชนิดของดอกไมที่นิยมใช
ถวายพระมาออกแบบสรางสรรคและจัดองคประกอบ โดยใหมีความเรียบงาย เพื่อใหมีความเหมาะสม
กับการบูชาสักการะ และยังสามารถสรางความสงบทางจิตใจได ซึ่งอาจจะผานกรรมวิธีการเสียบ
พับ จับ จีบ หรือแมกระทั่งการรอย จนเกิดความนาสนใจในชิ้นงานมากขึ้น และหลังจากนั้น ขาพเจา
ก็จะนําดอกไมที่ไดไปบูชาพระ โดยการบูชานั้นขาพเจาจะบูชาทุก ๆ วันพระ ดังเชนทีท่ าํ อยูเ ปนประจํา
เพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล หลังจากวันพระแลว ก็จะนําไปเขาสูกระบวนการถนอมดอกไมเพื่อให
ดอกไมสามารถคงสภาพเดิม ไมแหงเหี่ยวไป โดยหลังจากผานกระบวนการเหลานี้แลว จึงนํามา
ประกอบเปนเครื่องประดับที่จะติดตัวขาพเจาไปทุกที่ เพื่อใหเกิดความอุนใจและความเปนสิริมงคล
ในการดําเนินชีวิตตอไป ไมใชแคถวายพระแลววางอยูตรงนั้นอยางเดียว
จากความสําคัญของการบูชาดังกลาวทําใหเกิดเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน
เครื่องประดับอามิสบูชาประเภทดอกไมนี้ ใหมีความแตกตางไปจากเดิม และยังสามารถทําหนาที่
เปนเครื่องประดับในรูปแบบของเครื่องเตือนใจ และยัง สามารถนําติดตัวไปไดในชีวิตประจําวัน
เพื่อเปนเครื่องเตือนใหระลึกถึงการทําความดี และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีสติมากขึ้น
วัตถุประสงคของโครงงาน
เพื่อสรางสรรคผลงานเครื่องประดับที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากการบูชาพระดวย
ดอกไม โดยการรักษาใหมีสีสันและรูปทรงคงสภาพเดิมใหมากที่สุด เพื่อเปนการสรางสรรคเครื่อง
เตือนใจที่อยูในสถานะของเครื่องประดับ ทั้งยังสามารถติดตัวเราไปไดทุกที่ เพื่อเปนการเตือนใจ
ตนเอง ใหระลึกถึงการทําความดี และใชชีวิตอยางมีสติมากขึ้น
ขอบเขตของโครงงาน
1. ศึกษาขอมูลทั้งหมดรวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับอามิสบูชาประเภทดอกไมตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน
2. ศึกษาประเภทของดอกไมชนิดตาง ๆ ของดอกไมที่ใชบูชาพระ รวมถึงวิธีการถนอม
ดอกไมใหดูสดอยูเสมอดวยวิธีการตาง ๆ
3. ศึกษาและทดลองวัสดุที่จะนํามาสรางสรรคผลงานไดอยางลงตัว และศึกษากรรมวิธี
ถนอมดอกไมใหคงรูปทรง รูปรางที่คงสภาพมากที่สุด
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แนวทางการแกปญหา
ตารางที่ 1 แนวทางการแกปญหา
ปญหา
1. การถวายดอกไมแกพระพุทธรูปที่เรียกวา
อามิ ส บู ช า ในป จ จุ บั น นั้ น เป น เพี ย งการ
กระทําที่ทําสืบตอกันมาเรื่อย ๆ โดยที่เห็น
วาเปนเพียงการถวายอามิสบูชาอยางหนึ่ง
เทานั้น ไมไดรูซึ้งถึงความหมายที่แทจริง
2. ศึกษาวิธีการสรางงานในเชิง “อามิสบูชา”
นี้ใหออกมาเปนรูปธรรม

แนวทางการแกปญหา
คนควาความหมายที่แทจริงของการนําดอกไม
มาถวายพระในทางพระพุทธศาสนา

1. ศึกษาลักษณะรูปทรงที่มีความเหมาะสม
2. ศึกษาลักษณะลวดลายที่มีความเหมาะสม
3. ศึกษาลักษณะสีที่มีความเหมาะสม
3. ดอกไมที่ใชถวายพระในปจจุบันนั้น นํามา ศึกษาวิธีการถนอมดอกไมในแนวทางตาง ๆ
ถวายไมนาน ก็จะแหงเหี่ยวไปตามกาลเวลา
จึงเกิดปญหา ทําใหนําดอกไมมาสรางสรรค
ผลงานไดยากลําบาก
4. ศึ ก ษาและทดลองวิ ธี ก ารผสมผสานวั ส ดุ ศึ ก ษาและทดลองวั ส ดุ ร วมถึ ง วิ ธี ก ารที่
เ พื่ อ ที่ จ ะ นํ า ม า ส ร า ง ส ร ร ค เ ป น ง า น หลากหลายเพื่อที่เชื่อมโยงและสรางสรรคเปน
เครื่ อ งประดั บ ที่ ส ามารถบู ช าพระและยั ง ผลงานเครื่องประดับ
สามารถนํามาใชรวมเปนเครื่องเตือนใจใน
สถานะของเครื่ อ งประดั บ เพื่ อ สวมใส ใ น
ชีวิตประจําวันไดอยางลงตัว
วิธีการศึกษา
1. คนหาและรวบรวมขอมูลความเชื่อ ความหมายและความเขาใจเกี่ยวกับอามิสบูชา
ในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการใชดอกไมบูชาพระ
2. คนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับการออกแบบเบื้องตน เพื่อคนหาทัศนธาตุ รวมทั้งทํา
การพัฒนาแบบและทดลองวัสดุตาง ๆ
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3. หลังจากไดทําการพัฒนาแบบจนเสร็จสิ้นแลว นําแบบชิ้นงานที่สรุปไดนั้น มาสราง
ชิ้นงานตนแบบ 3 มิติ (โมเดล)
4. สรางสรรคผลงานเครื่องประดับที่มีความแปลกใหม ลงตัวและเขาใจงายสําหรับตัว
ขาพเจา ทั้งยังสามารถนํามาบูชาพระและประดับติดตัวไปในชีวิตประจําวันเพื่อเปนสิริมงคล และ
เปนเครื่องเตือนสติในการใชชีวิตประจําวัน
แผนการดําเนินงานและระยะเวลา
ตารางที่ 2 แผนการดําเนินงานและระยะเวลา
แผนการดําเนินงาน
ระยะเวลา
1. นําขอมูลมาปรึกษาอาจารยและเสนอหัวขอโครงการวิทยานิพนธ ธ.ค. 2556 - ม.ค 2557
2. ศึกษาและค นควา ขอมูลตาง ๆ ในเชิง ลึกเชิง ลึกรวมถึงเนื้อหา
ม.ค. - มิ.ย. 2557
เกี่ ย วกั บ หั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ และสรุ ป ประเด็ น เพื่ อ วิ เ คราะห
กระบวนการทํางาน
3. ศึกษาวิเคราะหและพัฒนาแนวทางการออกแบบ
มิ.ย. - ธ.ค. 2557
4. รวบรวมแนวคิ ด และนํ า ผลการวิ เ คราะห ม าเป น แนวทางการ ธ.ค. 2557 – ก.ย. 2558
ออกแบบ
5. ศึกษาพัฒนาการออกแบบและสรางสรรคผลงานเครื่องประดับ ก.ย. 2558 - เม.ย. 2559
6. จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธใหเสร็จสมบูรณ
พ.ค. 2559
7. นําเสนอโครงการวิจัยและจัดสงรูปเลมวิทยานิพนธ
ส.ค. 2559
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สามารถนําดอกไมที่ไดภายหลังจากการบูชาพระ มาสรางสรรคใหเกิดเปนผลงาน
เครื่องประดับมีความคงสภาพใกลเคียงธรรมชาติ และสามารถประดับติดตัวเปนเสมือนเครื่องเตือนใจ
ใหระลึกถึงการทําความดี เปนตัวแทนของความศักดิ์สิทธิ์ ที่อยูในสถานะของเครื่องประดับที่คอย
เตือนสติในการดําเนินชีวิตได

บทที่ 2
การรวบรวมและการศึกษาขอมูล
ความหมายของพระพุทธศาสนา
ศาสนาสวนใหญเกิดขึ้นมาเนื่องจากความกลัวที่ตั้งอยูบนอวิชชา ดังนั้นความเชื่อความ
ศรัทธาตอคําสอนในบางศาสนาที่มิไดตั้งอยูบนปญญาจึงเริ่มคอย ๆ เสื่อมคลายลง เมือ่ ความรูท างดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแผขยายตามมาภายหลัง เปรียบเสมือนน้ําคางบนใบหญาในตอนเชาที่
ถูกแผดเผาใหระเหยหายไปโดยแสงแดดยามตะวันรุง
แตนั่นไมใชสิ่งที่เกิดกับพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาอเทวนิยม หมายถึงทรรศนะที่เชื่อวา
ไมมีพระเจาและเชื่อในกฎธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นมาจากผลของความสําเร็จในการคนพบสัจธรรม เพื่อ
ประโยชนสูงสุดใหกับมวลมนุษยชาติ โดยพระปรีชาญาณแหงพระองคพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ทรง
บําเพ็ญละกิเลสตัณหาและความกลัวจนหมดสิ้น ตรัสรูเปนพระสัมโพธิญาณ ทําใหพุทธธรรมคําสั่ง
สอนของพระองคอยูยั่งยืนยงมาตลอดสองพันหารอยปโดยไมไดรับผลกระทบจากกาลเวลาและ
ความรูอื่นใด
พุทธศาสนาเปนศาสนาอเทวนิยม ซึ่งแตกตางกับศาสนาเอกเทวนิยมหรือพหุเทวนิยม
อื่นที่นับถือกันในโลกที่สอนใหเชื่อในพระเจาองคเดียวหรือหลายองค รวมทั้งที่สอนใหเชื่อในองคเทวะ
ตาง ๆ พุทธศาสนาอุบัติขึ้นมาในโลก ไมเพียงแตเพื่อชวยใหมนุษยรูจักแกปญหาชีวิต นั่นคือความทุกข
แตเพื่อชวยใหมนุษยไดอยูรวมกันอยางสันติอีกดวย
แมวาพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นทามกลางความเชื่อดั้งเดิมของชาวชมพูทวีปที่ศรัทธาใน
ศาสนาพราหมณ โดยใหความสําคัญกับพระเปนเจา แตพระพุทธองคทรงเห็นแยงและปฏิเสธปรัชญา
เทวนิยมเดิมของชาวอินโดอารยันที่สอนใหเชื่อใน อาตมัน หรือ วิญญาณ จิต ชนชั้น พระเจาวาไมใช
สิ่งที่มีอยูจริง
พุทธศาสนามิไดสอนใหเชื่อในเรื่องโชคและดวง ทั้งไมสอนใหมองชีวิตดานลบ ยิ่งกวานั้น
พระธรรมของพระองคเปยมลนดวยคุณคาทางศีลธรรมที่กอใหเกิดปญญา อันเปนสิ่งสําคัญตอ
การดําเนินชีวิต เปนคําสอนที่ไมเพียงแตใหรูและเขาใจธรรมชาติของมนุษย แตยังสอนใหมนุษยคนหา
คุณคาภายใน เพื่อใหตนเองหลุดพนเปนอิสระจากตัณหาและอวิชชา
5

6
คุณสมบัติพิเศษประการหนึ่งของพระพุทธศาสนา คือเปนศาสนาที่ไมขึ้นตอพระเจา
หรือองคเทวะใด ๆ แตเปนศาสนาที่เนนใหมนุษยรูจักการพึ่งตนเอง พระพุทธองคทรงย้าํ วา มนุษยมี
ศักยภาพในการเรียนรูเพื่อการพึ่งพิงตนเอง โดยปราศจากการวิงวอนรองขอความชวยเหลือจาก
พระเจา ปรัชญาพุทธเปนประเภทมนุษยนิยม สอนใหมุงตรงตอการประพฤติปฏิบัติโดยใหมนุษย
เปนศูนยกลางในการเรียนรู ทั้งในดานอภิปรัชญาและในระบบจริยธรรม สอนใหมนุษยรูจักใชความ
พากเพียรอุตสาหพยายามเปนเบื้องตน เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายทั้งทางดานวัตถุและทางวิญญาณ
แทนการสวดออนวอนหรือคือเพียงเพื่อที่จะรอความชวยเหลือจากพระเจาเบื้องบนดังพุทธพจน
ที่วา “อัตตาหิ อัตตโน นาโถ: ตัวทานเองเปนที่พึ่งแหงตน ใครเลาจะเปนที่พึ่งใหทําได 1
อาจกลาวโดยสรุปไดวาความหมายของพระพุทธศาสนานั้น คือ การที่จะเนนใหมนุษย
ทุกคนรูจักพึ่งตนเองสอนใหมุงตรงตอการประพฤติปฏิบัติโดยใหมนุษยเปนศูนยกลางในการเรียนรู
ทั้งในดานอภิปรัชญาและในระบบจริยธรรม สอนใหมนุษยรูจักใชความพากเพียรอุตสาหพยายาม
เปนเบื้องตน เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายทั้งทางดานวัตถุและทางวิญญาณและยังสอนใหรูจัก“มีสติ”
อยูกับปจจุบัน ซึ่งเปนหลักคําสอนที่เปนแกนแทของพระพุทธเจาสอนใหตั้งจิตใหเปน“สมาธิ” โดย
อาศัยสติเปนที่ตั้ง ในการปฏิบัติใหมีสติมีสมาธิตองมีความเพียรพยายาม ตองไมละความเพียร
พยายามและตองมีความรูคุมตัวเองอยูเสมอ สิ่งเหลานี้ถือวาเปนการปฏิบัติบูชา ซึ่งสามารถนําไป
ประยุกตใชรวมในชีวิตประจําวันเพื่อที่จะทําใหเราใชชีวิตไดอยางมีคุณคาอีกดวย
การบูชาและความหมายของการบูชา
ความเชื่อดั่งเดิมคือ มนุษยเกิดมาในโลกที่มีการพัฒนาโดยลําดับ ตั้งแตเมื่อครั้งที่โลก
ยังไมเจริญ มนุษยเกิดความกลัวและมีความตองการที่จะมีชีวิตรอดพนจากอันตรายที่เกิดขึ้นจาก
ความรอน ความหิวกระหาย ความหนาว เปนตน สมัยกอนมนุษยยังไมมีสติปญญาที่จะเขาใจ
เหตุการณไดดีพอ จึงนับถือ แมน้ํา ภูเขา พระจันทร พระอาทิตยดวงดาวตาง ๆ และทุก ๆ สิ่งในเอก
ภพวามีชีวิต โดยเชื่อวาสิ่งตาง ๆ ในโลกมีอํานาจมากมาย สามารถที่จะดลบันดาลใหคุณใหโทษ
ใหเกิดเหตุการณทั้งทางดีและทางรายได เมื่อเกิดเหตุการณขึ้น มีความกลัวภัยที่จะเกิดขึ้น การเชื่อ
การบูชา การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเกิดขึ้น มีการบูชา บวงสรวง กราบไหว เคารพ จนกลายมาเปน
ความเชื่อที่ฝงลึกอยูในจิตใจของมนุษยตลอดมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แมวายุคนี้ ความเชื่อทาง
วิทยาศาสตรจะเจริญมาก มีการรูทันเหตุการณเหลานั้นที่จะเกิดขึ้น แตยังมีการบูชา กราบไหว

1

สุวัฒน จันทรจํานง, แกนพุทธธรรม (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2547), 50-53.
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ความเชื่อเรื่องภูตผี รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงฝงแนนในจิตใจมนุษยเสมอมา จึงทําใหมนุษยหา
วิธีการที่จะทําใหตนเองปลอดภัยจากสิ่งเหลานั้น จึงทําการบูชากราบไหว เพื่อใหคุมครองปองกันภัย
ในเบื้องตนนี้ เราควรเขาใจความหมายของการบูชากอน ในพระคัมภีรอภิธานัปปทีปก า
ไดวิเคราะหบูชาศัพทไววา “ปูช ปูชายํ ปูชนํ ปูชา” แปลวาปูชธาตุในอรรถวายกยอง การยกยอง ชื่อ
วาบูชา “เราถือวาการบูชานี้เปนกิจที่ดีงาม”
ผูฉลาดทั้งหลายควรเลือกบูชาทําในทางที่ถูกใหเกิดคุณดังคําวา “บูชาคนดี เปนศรีแก
ตัว บูชาคนชั่ว พาตัวจัญไร บูชาคนดีใหสําเร็จ บูชาคนโลภ พาตัวฉิบหาย หรือบูชาคนพาล พาลพา
ไปหาผิด บูชาบัณฑิตพาไปหาผล2
การบูชาคือ การยกยองเชิดชู ดวยความบริสุทธิ์ใจ เปนหลักธรรมที่สําคัญอีกขอหนึ่งใน
การประพฤติปฏิบัติของมนุษยในการอยูรวมกันในสังคม เพราะมนุษยมีการอยูรวมกันเปนหมู เปน
คณะ เริ่มตั้งแตครอบครัว หมูบาน ประเทศ ตลอดจนถึงเพื่อนรวมโลก การบูชา เปนคุณธรรมที่ตอง
ปฏิบัติตอกันในสังคม การบูชาเปนลักษณะของบัณฑิต การยอมรับนับถือคนดี คุณความดีของคน
อื่น แลวการบูชาบงบอกถึงความเปนคนดี ทั้งเปนผูทําการบูชาและผูรับการบูชา คุณสมบัติอัน
ยิ่งใหญก็จะเกิดขึ้น การบูชาเปนสิ่งที่มีคุณคามากเปนการแสดงถึงคุณความดี การรูสึกถึงคุณคา
ของคนที่มีคุณความดี สมควรแกการบูชา จึงเปนสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติตอกัน การบูชาเปน
คุณธรรมที่ทํ าใหคนในสั งคมอยูรวมกันอยางสั นติสุข เปน พื้นฐานของคุณธรรมขออื่น หากคน
สักการะ เคารพ บูชา นอบนอมกันและกันอยูในจิตใจ ยิ่งมีความหวังดี ปรารถนาดีตอกัน
พระพุทธองคจึงทรงสรรเสริญการบูชาวาเปนมงคลอยางสูงสุด เพราะเปนปจจัยสงเสริม
การพัฒนาชีวิต ชวยใหชีวิตมีความเจริญ ชวยยกระดับชีวิตใหสูงขึ้น และชวยใหมีจิตใจสูงขึ้นดวย
คุณธรรมประจําใจ พุทธบริษัททั้งหลายตางพากันสงเสริม ทํานุบํารุง และเผยแผพระพุทธศาสนา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และพระพุทธศาสนาดํารงตั้งมั่นมาจนถึงทุกวันนี้เพราะปฏิบัติตามคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจา บูชาพระพุทธเจาดวยการปฏิบัติตามคําสั่งสอน ดวยการยกยองเทิดทูนดวย
ความบริสุทธิ์ใจ เปนการแสดงออกทางกาย ทางวาจา ทางใจเปนการปฏิบัติบูชา ถือวาเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญยิ่งระหวางพุทธสาวกดวยกัน พระพุทธองคก็ทรงสั่งใหมีการบูชาดวยการกราบไหว

2

ภาษาไทย

พระคัมภีรอภิธานัปปทีปก า คือพระคัมภีรหรือพจนานุกรมภาษาบาลีแปลเปน
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การแสดงความเคารพตอกัน เมื่อเขามาบวชในพระพุทธศาสนาแลว โดยไมเลือกวาจะเกิดใน
ตระกูลไหน วรรณะใด ก็ตองทําการบูชา กราบไหวกันตามอายุพรรษา 3
สิ่งที่กลาวมานี้ ลวนเปนการบูชาความดี ยอมรับคุณงามความดีของกันและกัน เพราะ
สังคมสงฆจะอยูรวมกันดวยความเรียบรอยดีงามก็ตองปฏิบัติตอกันตามหลักที่กลาวมานี้ ดังนั้น
การบูชาจึงเปนหลักธรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่ง แตการบูชาที่ดีนั้นตองประกอบดวยปญญา เปน
พื้นฐานใหปญญาพิจารณาหาเหตุผล การที่จะบูชาสิ่งใด บุคคลใด ก็ควรตระหนักใหมาก มิเชนนั้น
แลวจะเปนการบูชาคนผิด สิ่งผิด แทนที่จะเปนคุณกลับเปนโทษก็เปนได การบูชา การกราบไหว
และเคารพนี้ พุทธศาสนิชนควรปฏิบัติใหเปนนิสัย ยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมอยางจริงใจ และควร
ทําความเชาใจยึดถือหลักทางศาสนาอยางแทจริง ตามหลักการนี้ แสดงใหเห็นวา ไมวาบุคคลใด
หรือสิ่งของที่มีประโยชนตอสังคม พระพุทธองคทรงใหความสําคัญกับสิ่งเหลานั้น ทรงใหมีการบูชา
ยอมรับ ยกยอ งกันและกัน การบูชาจึง เปน หลักธรรมที่มี ความสํ าคัญควรที่ จะเอาใจใสใหม าก
รวมทั้งเห็นคุณคาของสิ่งนั้น ๆ ใหมากวามีความสําคัญและมีประโยชนอยางยิ่ง
วิธีการบูชา
การบูชานั้น พระพุทธเจาไดตรัสไวในมหาปรินิพพานสูตรพอสรุปไดความวา
ครั้งนั้น พระพุทธเจาตรัสเรียกทานพระอานนทมาแลวตรัสวา “อานนท ตนสาละทั้งคู
ผลิดอกนอกฤดูบานสะพรั่งเต็มตนดอกสาละเหลานั้นรวงหลนโปรยปรายตกตองสรีระของตถาคต
เพื่อบูชาตถาคต ดอกมณฑารพอันเปนทิพยก็รวงหลนจากอากาศโปรยปรายตกตองสรีระของ
ตถาคตเพื่อบูชาตถาคต จุรณแหงจันทรอันเปนทิพยก็รวงหลนจากอากาศโปรยปรายตกตองสรีระ
ของตถาคตเพื่อ บูช าตถาคต ดนตรีท ิพ ยก็บ รรเลงในอากาศเพื่อ บูช าตถาคต ทั้ง สัง คีต ทิพ ยก็
บรรเลงในอากาศเพื่อบูชาตถาคต ตถาคตจะชื่อวาอันบริษัทสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม
ดวยเครื่องสักการะเพียงเทานี้ก็หาไม ผูใดไมวาจะเปนภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เปนผูปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรมอยู ผูนั้นชื่อวาสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
นอบนอม ดวยการบูชาอยางยอดเยี่ยม ฉะนั้น อานนท เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้วา “เรา
จะเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติธรรมอยู อานนท เธอทั้งหลายพึง
สําเหนียกอยางนี้แล” 4
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ชัยวัฒน อัตพัฒน, หลักพุทธศาสนา: The Buddhist Principles (กรุงเทพฯ:
ภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ม.ป.ป.), 167-168.
4
เรื่องเดียวกัน.
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กลาวโดยสรุปคือ พระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบการบูชาวา ไมไดเปนเพียงการสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ดวยเครื่องสักการะเทานั้น หากผูใดไมวาจะเปนภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ตามธรรม ผูนั้นก็ไดชื่อวาเปนผูที่สักการะดวยการ
บูชาอยางยอดเยี่ยมนั่นเอง
ประเภทของการบูชา
การบูชาในทางปฏิบัติมี 2 ประเภทเทานั้น คือ อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา 5
อามิสบูชา คือ การบูชาดวยสิ่งของ เชนบุตรระลึกถึงคุณของบิดามารดา ศิษยระลึกถึง
คุณของอาจารย จึงบูชาดวยการนําทรัพยสิน เงินทอง ของใช ฯลฯ ไปมอบให เปนตน การบูชาพระ
รัตนตรัยดวยดอกไม ธูปเทียน ก็จัดเปนอามิสบูชาเชนกัน
ปฏิบัติบูชา คือ การบูชาดวยการตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติตามคําสอน ตามแบบอยางที่ดี
ของทาน เชน พยายามกําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ดวยการใหทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนา ตามคําสอนของทาน การปฏิบัติบูชานี้ จัดเปนการบูชาที่สูงสุดยิ่งกวาอามิสบูชา เพราะเปน
วิธีที่จะทําใหกาย วาจา ใจ ใสสะอาดเปนบัณฑิตตามทานไดโดยเร็ว
พระพุทธองคทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชาวาเปนการบูชาอันเลิศ หาใดเปรียบมิได แต
ในขณะเดียวกันก็ไมทรงหามหรือปฏิเสธ หรือตําหนิการอามิสบูชาแตอยางใด ทรงเห็นวาอามิส
บูชายอมไดผลแกตนเองและผูอื่นนอยกวา อีกทั้งเปนการสิ้นเปลืองมากกวาไมเปนการจีรังยั่งยืน
เมื่อเทียบกับการปฏิบัติบูชา หรือเปรียบเทียบใหเขาใจงาย ๆ คือ เราจะเปรียบการบูชาแบบอามิส
บูชาเปนเสมือนเปลือกของพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติบูชาเปนแกนแทของพระพุทธศาสนา
นั่นเอง
แตทั้งนี้ทั้งนั้น คนทั่วไปก็มักจะเขาถึงและเขาใจในเรื่องของอามิสบูชามากกวาการ
ปฏิบัติบูชา ดังนั้นขาพเจาจึงมีความคิดที่จะนําเอาอามิสบูชามาเปนกุศโลบายใหเขาถึงการปฏิบัติ
บูชา ซึ่งเปนแกนที่แทจริงของพระพุทธศาสนานั่นเอง
เครื่องสักการบูชา
เครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยนั้น ชาวพุทธไทยเราทั้งหลายนิยมนํามาบูชาเปนประจํา
เสมอ ในการประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาทั้งงานมงคล และงานอวมงคลมี 3 อยางคือ
ธูป เทียน และ ดอกไม

5

สุขกมล สันติพร, รอยแปดพันเกา-ความรูคูปญญา รวมเรื่องราวรอบรูอยูคูคน
ไทย (นนทบุร:ี ฉลองบุญ, 2551), 113-119.
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1. ธูปสําหรับบูชาพระพุทธ
โดยทั่วไปแลวธูปเปนสัญลักษณแหงความหอม เพราะธูปทํามาจากไมหอมหลาย
ชนิด เมื่อจุดแลวจะมีความหอมจรุงใจ ทําใหเกิดความสงบ ธูปสําหรับบูชาพระพุทธเจานั้น นิยมจุด
บูชาครั้งละ 3 ดอก เปนอยางนอย โดยมีความมุงหมายวา พระพุทธเจานั้นพระองคทรงมีพระคุณ
เปนอันมาก ยากที่จะพรรณนาใหสิ้นสุดได แตเมื่อประมวลกลาวเฉพาะพระคุณที่เปนใหญเปน
ประธานแหงพระคุณทั้งปวงคงมี 3 ประการ คือ พระปญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และ พระมหา
กรุณาธิคุณ
ธูปทั้ง 3 ดอกนั้น สําหรับจุดเพื่อบูชาพระพุทธคุณทั้ง 3 ประการคือ ดอกที่ 1 แทน
คุณของพระพุทธ ดอกที่ 2 แทนคุณของพระธรรม และ ดอกที่ 3 แทนคุณของพระสงฆ แตบางทาน
ก็อธิบายความมุงหมายแตกตางออกไปวา ธูป 3 ธูป ดอกนั้น เพื่อบูชาพระพุทธทั้ง 3 ประเภท คือ
อดีตสัมพุทธะ พระพุทธเจาทั้งหลายในอดีต 6
2. เทียนสําหรับบูชาพระธรรม
เทียนนั้น สําหรับบูชาพระธรรม นิยมจุดบูชาครั้งละ 2 เลม เปนอยางนอย โดยมุง
หมายวา พระศาสนธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น แยกออกไดเปน 2 อยาง คือ พระ
วินัย สําหรับฝกหัดกายและวาจาใหเปนระเบียบเรียบรอย และพระธรรม สําหรับอบรมจิตใจ ให
สงบระงับจากความชั่ว ทุจริตทุกประการ และเทียนที่นิยมจุดบูชาครั้งละ 2 เลม ก็เพื่อบูชาพระวินัย
1 เลม และบูชาพระธรรม อีก 1 เลม
เทียนอีกความหมายหนึ่งมีวา โดยปกติเราจุดเทียนขึ้นมา ณ สถานที่ใด ก็เกิดแสง
สวางขึ้น ณ ที่นั้น เทียนจึงเปนเครื่องขจัดความมืดในสถานที่นั้นใหหายหมดไป เปรียบเสมือนพระ
ธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค ผูใดไดศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองคจนเกิดความรู
ความเขาใจขึ้นแลว ก็ยอมขจัดความมืดคือโมหะและความโงเขลาเบาปญญาในจิตใจของผูนั้นได
ทําใหเกิดแสงสวางคือการเกิดปญญาขึ้นในจิตใจ
3. ดอกไมสําหรับบูชาพระสงฆ
สําหรับดอกไมสําหรับใหบูชาพระสงฆ นิยมใชดอกไมที่เพียบพรอมดวยลักษณะ 3
ประการ คือ มีสีสวย มีกลิ่นหอม และกําลังสดชื่น ดอกไมที่บูชาพระประจําวันนั้น นิยมจัดเปลี่ยน
ใหสดอยูเสมอ อันนี้เปนนิมิตหมายแหงความสดชื่น ความรุงเรือง ไมนิยมปลอยใหเหี่ยวแหง เพราะ
ความเหี่ยวแหง เปนนิมิตหมายแหงความหดหูใจ ความเสื่อมโทรม บุคคลผูบูชาดวยดอกไมที่มีสี
6

สัมภาษณ, เผด็จ ทิ่มกลิ่น, อาจารยสอนวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนีย) นนทบุรี, 23 พฤษภาคม 2557.
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สวย แตไมมีกลิ่นหอม เชน บูชาพระดวยดอกไมพลาสติก หรือดอกไมประดิษฐ เปนตน ตอไปใน
ภายหนาบุคคลผูนั้นจะไดอะไร ๆ ก็ลวนแตมีรูปรางลักษณะดีมีรูปสวย แตคุณภาพไมดี ดังคํา
พังเพยวา “สวยแตรูป แตจูบไมหอม” บุคคลผูบูชาพระดวยดอกไมมีกลิ่นหอม แตมีสีไมสวย ตอไป
ในภายหนา บุคคลผูนั้นจะไดอะไร ๆ ก็ลวนมีคุณภาพดี แตรูปรางลักษณะไมสวย ไมงดงาม ดังคํา
พังเพย “ถึงรูปชั่วตัวดําแตน้ําใจดี” 7
ดังนั้ น อาจกลาวไดวา บุคคลผูบูชาด วยพระดอกไมกําลัง สดชื่นต อไปภายหนา
บุคคลผูนั้นจะไดอะไร ๆ ก็ลวนแตเปนของใหม ๆ ไมตองใชของที่เขาใชแลวเปนมือหนึ่ง ไมตองเปน
มือสองรองใคร ดังตัวอยางเชน ชูชกมีอายุคราวปูไดนางอมิตตดาซึ่งเปนสาวแรกรุนคราวลูกคราว
หลานเปนภรรยา เพราะอานิสงสที่ชูชกไดเคยบูชาพระดวยดอกบัวตูมที่กําลังสดชื่น ฉันนั้น
ความเชื่อและที่มาในการใชดอกไมสําหรับบูชาพระพุทธรูปหรือพระสงฆ
สําหรับดอกไม เปนสัญลักษณแหงความงาม เพราะดอกไมไมวาจะขึ้นหรือเจริญเติบโต
ที่ไหนก็ตาม มักจะคงความงดงามสดชื่นเสมอ ความงามนั้นเปรียบเสมือนความสะอาด ดอกไม
สําหรับบูชาพระสงฆ โดยความมุงหมายวา ธรรมดาดอกไมนานาพันธุ เมื่อยังอยู ณ สถานที่เกิด
ของมันก็ยอมมีความสวยงามตามสมควรแกสภาพของพันธุไมนั้น ๆ ครั้นบุคคลเราเก็บดอกไม
นานาพันธุเหลานั้นมากองรวมกันไวโดยมิไดจัดสรร ยอมหาความเปนระเบียบมิได ยอมไมสวยงาม
ไมนาดูไมนาชม ตอเมื่อนายมาลาการ คือ ชางดอกไมผูฉลาด มาจัดสรรดอกไมเหลานั้นโดยจัดใส
แจกันหรือจัดใสพานประดับใหเขาระเบียบแลว ยอมเปนระเบียบเรียบรอยเกิดความสวยงามนาดู
นาชม ฉันใดบรรดาพระสงฆสาวกของพระพุทธเจาทั้งหลาย สมัยเมื่อยังเปนคฤหัสถอยูบานเรือน
ของตน ๆ ยอมมีกิริยามารยาททางกาย ทางวาจา และจิตใจ เรียบรอยตามสมควรแกภูมิชั้นแหง
ตระกูลของตน ๆ หยาบบาง ปานกลางบางละเอียดบาง ครั้งคฤหัสถเหลานั้น ซึ่งตางชาติกัน ตาง
ตระกูลกัน มีนิสัยอัธยาศัยตาง ๆ กัน มีศรัทธาเลื่อมใสเขามาบวชอยูรวมกัน ถาไมมีระเบียบปฏิบัติ
เปนแบบแผนเดียวกัน พระสงฆสาวกเหลานั้นก็จะหาความเปนระเบียบมิได ยอมไมเปนที่ตั้งแหง
ศรัทธาเลื่อมใสของผูไดประสบพบเห็น ครั้นเมื่อพระพุทธเจาผูเปรียบเสมือนนายมาลาการผูฉลาด
ไดทรงวางพระธรรมวินัยไวเปนแบบแผนประพฤติปฏิบัติ จัดพระสงฆสาวกเหลานั้น ใหประพฤติ
ปฏิบัติอยูในระเบียบเดียวกัน จึงเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยนาเคารพ นาสักการะบูชา ฉันนั้น
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ดังนั้น อาจสรุปไดวา ดอกไมนั้น ถือเปนของหอม ของสะอาด ของประณีต ดังนั้นใน
การใช ด อกไม เ พื่ อ บู ช าพระ ก็ เ ปรี ย บเสมื อ นความสะอาด ความดี ง าม ความสวยงามในทาง
พระพุทธศาสนา หรืออาจเปรียบเหมือนเปนการจัดระเบียบ ดังเชนพระสงฆสาวกของพระพุทธเจา
ที่เมื่อตอนเปนคฤหัสถก็มีนิสัยที่แตงตางกันออกไป ดีบาง ไมดีบาง แตพอมาบวชเปนพระก็ตองมี
การจัดระเบียบในหมูพระสงฆ เพื่อใหคนเกิดความเลื่อมใสศรัทรา เปนตน
และถากลาวถึงในสวนของกระบวนการสรางสรรคดอกไม เพื่อที่จะถวายพระนั้น ควร
จะ มีความประณีตตอการสรางสรรค เชน การพับกลีบดอกบัว หรือการรอยมาลัย ซึ่งเปนที่นิยม
ถวายพระนั้น ก็มีความเรียบรอยประณีตสวยงาม อันสามารถแสดงถึงความสะอาด ประณีต ความ
ละเอียดออนบรรจงของจิตใจ ในการที่จะถวายดอกไมแกพระพุทธรูป ซึ่งถือเปนความเชื่อของการ
ถวายดอกไมอยางหนึ่ง
ชนิดของดอกไมที่ใชบูชาพระ
ดอกไมที่เราใชบูชาพระกันอยูประจํานั้น มีลักษณะแตงตางกันออกไป อาจจะตาม
ความสะดวกในการหาซื้อ หรือ บานไหนปลูกดอกอะไรก็มักจะนํามาถวายพระกัน ซึ่งก็ไมผิดใน
หลักพุทธศาสนา แตดอกไมที่นิยมนํามาถวายพระ มีอยู 7 ชนิดดวยกัน คือ
1. ดอกบัว (ภาพที่1)

ภาพที่ 1 ดอกบัว
ดอกบัวเปนพืชน้ําลมลุก ลักษณะลําตนมีทั้งที่เปนเหงา ไหล หรือหัว ใบเปนใบเดี่ยวเจริญ
ขึ้นจากลําตน โดยมีกานใบสงขึ้นมาเจริญที่ใตน้ํา ผิวน้ําหรือเหนือน้ํา รูปรางของใบสวนใหญกลมมี
หลายแบบ บางชนิดมีกานใบบัวและผิวบัวยังมีลักษณะเปนมันวาวอีกดวย บัวเปนราชินีแหงไมน้ํา
จัดเปนพันธุไมน้ําที่ถือเปนสัญลักษณของคุณงามความดี บัวหลวงชอบขึ้นในน้ําจืดออกดอกตลอดป
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ชอบน้ําสะอาด อยูในน้ําลึกพอสมควร ถิ่นกําเนิดของบัวอยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะเริ่มบาน
ตั้งแตตอนเชา กานดอกยาวมีหนามเหมือนกานใบ ชูดอกเหนือน้ํา และชูสูงกวาใบเล็กนอย กลีบ
เลี้ยง 4-5 กลีบ สีขาวอมเขียวหรือสีเทาชมพู รวงงาย กลีบดอกจํานวนมากเรียงซอนหลายชั้น เกสร
ตัวผูมีหลายสี
บัวมีมาตั้งแต สมัยพุทธกาล ซึ่งมีตํานานกลาววา หมอชีวกโกมารภัจจ ไดปรุงยาจาก
ดอกบัว ถวายแดองคสมเด็จพระพุทธเจา แกอาการออนเพลีย ถือวาดอกบัวเปนดอกไมประจํา
ศาสนาพุทธ 8 ตามพุทธประวัติพบวา บัวมีสวนเกี่ยวของตั้งแตเมื่อพระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และ
ปรินิพาน เมื่อครั้งที่พระพุทธเจาเมื่อไดทรงตรัสรูแลว แตเนื่องจากพระธรรมที่พระองคทรงบรรลุนั้น
มีความละเอียดออน สุขุม ยากตอบุคคลจะรู เขาใจและปฏิบัติได ทรงพิจารณาอยางลึกซึ้ง แลวทรง
เห็นวาบุคคลในโลกนี้มีหลายจําพวก บางพวกสอนได บางพวกสอนไมได เปรียบเสมือนบัวสี่เหลา
คนไทยสวนใหญมักจะใชดอกบัว ในการบูชาพระอยูเสมอ แตบัวที่เรานิยมปลูกไวภายในบาน เพื่อ
ความเปนสิริมงคล คือ บัวหลวง บัวผัน บัวฝรั่ง บัวสาย และบัวกระดง
ในทางพระพุทธศาสนา ดอกบัวก็เปนอีกหนึ่งประเภทที่ถูกนํามาเปนสื่อทางดานพุทธ
เรามักจะเห็นดอกบัวอยูคูกับบาตรพระ เรานําดอกบัวมาถวายพระพรอมกับอาหาร เวลาทําบุญตัก
บาตร ความหมายของดอกบัว มีมากกวาตัวดอกบัวเอง เพราะเราไดรับความรูมาวาพระพุทธเจา
เกิดมาพรอมกับมีดอกบัวรองพระบาทเวลาเดิน และทานยังตรัสรูขณะที่นั่งบนดอกบัวดวย
เรื่องราวเหลานี้ ทําใหเรานําดอกบัวมาเปนสวนหนึ่งเพื่อประกอบกิจทางพุทธศาสนา
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อตัมมยตา [นามแฝง], ดอกบัวบูชาพระ, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก
http://www.dhammadelivery.com/webboard.php?action=show&id=6301
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2. ดอกพุด (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ดอกพุด
ที่มา: อุสุมา สิริอิทธิวงศ และวนิดา แซซื้อ, ดอกพุด, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก
http://www.biogang.net/plant_view.php?uid=53853&id=195040
ดอกพุดเปนพืชชนิดเดียวกับดอก มะลิและดอกไมชนิดนี้มีชื่ออื่น ๆ อีก ไดแก ไกนอย
พุทธชาติ บุหงา และปะหนัน ดอกพุดเปนชอโปรงที่ปลายกิ่งและซอกใบ ดอกสีขาวคลายมะลิลา
แตขนาดเล็กกวา ดอกจะบานและเริ่มสงกลิ่นหอมตั้งแตตอนเย็นเรื่อยไป กลิ่นหอมออนละมุน ดอก
เปนลักษณะผลกลมเล็ก ๆ ดอกพุดนิยมปลูกเปนไมประดับทั่วไปทุกภาค โดยปลูกคลุมตามซุม ใน
ที่คอนขางแจงเพราะเจริญเติบโตไดดีในที่ที่มีแสงแดดมาก ปลูกงาย
ดอกพุดนิยมนํามารอยเปนพวงมาลัย หรือมาลัยรูปสัตวตัวเล็ก ๆ เชน กระแต ซึ่งเปน
งานฝมือที่ผูหญิงไทยสมัยกอนโดยเฉพาะผูหญิงที่อยูในวังจะไดรับการสอนและฝกหัดจนสามารถ
รอยไดแทบทุกคน มาลัยที่ประดิษฐขึ้นนี้จะนําไปบูชาพระหรือวางไวในหองนอน 9

9

หองสมุดโครงการอนุรักษพนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ดอกพุทธชาด, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก
http://www.rspg.org/palace/chitralada/cld6-2_110.htm
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3. ดอกมะลิ (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ดอกมะลิ
ดอกไมที่คนไทยคุนเคยมากชนิดหนึ่ง คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวนวล มีกลิ่นหอมสดชื่น มี
ความเกี่ยวของในชีวิตประจําวันตลอดมา ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ไดรับยกยองวาเปนสัญลักษณของ
ความดีและความบริสุทธิ์ โดยนิยมนํารอยเปนพวงมาลัยถวายพระ ในวรรณคดีไทยมีการกลาวถึง
มะลิหลายชนิด ไดแก มะลิลา มะลิซอน มะลิวัลย และมะลุลี ซึ่งลวนอยูในวงศเดียวกัน
ดอกมะลิเปนตนไมมงคลมาตั้งแตโบราณ เปนดอกไมประจําองคพระนาราย นิยมใช
ดอกมะลิเปนเครื่องสักการบูชาพระ และดวยกลิ่นหอมเย็นของดอก และสีขาวบริสุทธิ์ จึงเชื่อกันวา
บ า นใดปลู ก ต น มะลิ ไ ว ท างทิ ศ จะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของบ า น จะช ว ยให ค นในบ า นได รั บ ความ
ปรารถนาดี เปนที่รัก ที่คิดถึงของคนทั่วไป และทําใหคนในบานมีความบริสุทธิ์ รูจักกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ 10

10

Tonmai [นามแฝง], ดอกมะลิ, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก
http://www.oknation.net/blog/tonmai/2008/07/31/entry-1
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4. ดอกจําป (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 ดอกจําป
ที่มา: รานดอกไมภาณุมาศ ตลาดสีม่ ุมเมือง, ดอกจําป, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก
http://www.imgrum.net/media/1014761748240461582_19095442
จําปเปนไมยืนตนขนาดกลาง สูงประมาณ 10-20 เมตร ไมผลัดใบ ลําตนสีน้ําตาลแตก
เปนรองถี่ กิ่งเปราะ หักงาย เรือนยอดรูปกรวยทึบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบมีรูปรี ปลายแหลม ขอบใบ
เรียบ ออกดอกเดี่ยวที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว มีกลิ่นหอม
ดอกจําปเปนไมยืนตนขนาดเล็กถึงกลาง ดอกมีจํานวนมาก สีขาว มีกลิ่นหอม กลีบ
รวม มี 12 กลีบ (อาจพบมี 8 กลีบ) ลักษณะของดอกจําปมีกลิ่นหอม มีสีขาวคลายกับสีงาชาง กลีบ
ดอกจะเรียวกวาดอกจําปา และมีความยาวประมาณ 2 นิ้ว สวนตรงกลางดอกจะมีเกสรเปนแทงกลม
เล็ก ๆ ยอดแหลมคลายฝกขาวโพดเล็ก ๆ โดยดอกจําปจะออกดอกไดตลอดทั้งทั้งป 11
นิยมใชดอกจําปเปนเครื่องสักการบูชาพระในรูปแบบของพวงมาลัย โดยนิยมรอยเปน
ชายมาลัยรวมกับดอกมะลิ ดาวเรือง หรือกุหลาบ หรืออาจจะวางใสพานถวายพระก็เปนที่นิยมใน
ปจจุบันเชนกัน

11

วิกพิ ีเดีย สารานุกรมเสรี, ดอกจําป, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก
https://th.wikipedia.org/wiki/จําป
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5. ดอกรัก (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 ดอกรัก
ตนรักเปนไมพุง ตนสูง 1.5–3 เมตร ทุกสวนมียางขาวเหมือนน้ํานม ตามกิ่งมีขน ใบเปน
ใบเดี่ยวออกตรงกันขาม รูปรีแกมขอบขนาน ปลายแหลมโคนเวา เนื้อใบหนา ใตใบมีขนนุม กาน
สั้น ดอกสีขาวหรือสีมวง ออกเปนชอตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน
เมื่อบานเสนผาศูนยกลาง 2–3 เซนติเมตร มีรยางคคลายมงกุฎ 5 สัน มีเกสรตัวผู 5 อัน สวนนี้เองที่
นํามาใชรอยมาลัย ผลเปนฝกคู รูปรีปลายแหลม เมื่อแกแตกและปลอยเมล็ดแบนสีน้ําตาลจํานวน
มาก ที่มีขนสีขาวเปนพูกระจุกอยูที่ตรงกลางปลายดานหนึ่ง ใหปลิวไปตามลม
ตามประเพณีในประเทศไทยนิยมนําดอกรักมารอยเปนชายมาลัยรวมกับดอกมะลิ
ดาวเรือง จําป หรือกุหลาบ ใชในงานมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับความรัก เพราะดอกรักสื่อความหมายถึง
ความรัก เชน งานหมั้น และงานแตงงาน โดยใชในขันหมากหมั้น ขันหมากแตง จัดพานรองรับ
น้ําสังข รอยเปนมาลัยบาวสาว และโปรยบนที่นอนในพิธีปูที่นอน เปนตน สวนชาวฮาวายถือวา
มาลั ย ดอกรั ก ที่ ทํ า เป น สร อ ยคอ คื อ สั ญ ลั ก ษณ ข องความเป น กษั ต ริ ย แต ใ นอิ น เดี ย ซึ่ ง เป น
แหลงกําเนิดดั้งเดิมถือวาเปนวัชพืชไมมีประโยชน 12

12

วิกพิ ีเดีย สารานุกรมเสรี, ดอกรัก, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก
https://th.wikipedia.org/wiki/รัก_(ไมพุม)
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6. ดอกบานไมรูโรย (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 ดอกบานไมรูโรย
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ในหนังสืออักขราภิธานศรับทของหมอปรัดเล ป พ.ศ.2416
เขียนไววา “บานมิรูโรยเปนดอกไมอยางหนึ่ง ซึ่งบานแลวไมโรยไมเหี่ยวเลยดอกไมอยางอื่นบาน
แลว โรยเหี่ยวแหงไป” แสดงวาคนไทยเมื่อ 130 ปกอนโนน รูจักบานไมรูโรยกันเปนอยางดีแลว
บานไมรูโรยเปนไมลมลุก เนื้อออน พุมเตี้ย ตามลําตนกิ่งกานและใบปกคลุมดวยขนละเอียดสั้น ๆ
ใบออกเปนคู ตรงขามสลับเวียนไปตามขอตน ขอบใบเรียบปลายใบคอนขางแหลม ดอกออกตรง
สวนปลายของกิ่งออกพรอมกันทีละมาก ๆ ทรงดอกคอนขางกลม แตละดอกประกอบดวยดอกยอย
จํานวนมาก ดอกยอยแตละดอกเปนดอกสมบูรณเพศ เมื่อติดเมล็ดแลวกลีบดอกยังคงติดอยูกับ
กานดอกไมรวงหลนเหี่ยวเฉาหรือเปลี่ยนสีเหมือนดอกไมชนิดอื่น เปนลักษณะเดนของดอกไมชนิด นี้
จึงไดชื่อวาดอกบานไมรูโรย
ประโยชนหลักอยางหนึ่งของดอกบานไมรูโรยที่รูจักกันดีก็คือ การนํามาตกแตงในงาน
พิธีตาง ๆ เพราะนอกจากงดงามคงทนไดนานแลว ยังถือเปนดอกไมมงคลชนิดหนึ่งดวย หมายถึง
ความยั่งยืนนานไมรวงโรย จึงมักใชรอยเปนพวงมาลัย หรือรอยเปนอุบะประดับในงาน หรือจัดเปน
พานพุมสําหรับบูชาพระ ไหวครู หรือประดับ ในงานตาง ๆ อยางสวยงาม13

13

วิกพิ ีเดีย สารานุกรมเสรี, บานไมรูโรย, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก
https://th.wikipedia.org/wiki/บานไมรูโรย
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7. ดอกกลวยไม (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 ดอกกลวยไม
กลวยไมเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ในวงศ Orchidaceae เปนไมตัดดอกยอดนิยม เนื่องจากมี
ลักษณะดอกและสีสันลวดลายสวยงาม เปนไมตัดดอกที่มีอายุการใชงานไดนาน กลวยไมเปนพืช
เศรษฐกิจที่มีความสําคัญของไทย เพราะเปนไมสงออกขายตางประเทศทํารายไดเขาประเทศปละ
หลายรอยลานบาท มีการปลูกเลี้ยงอยางครบวงจร ตั้งแตการผสมเกสร เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เลี้ยงลูก
กลวยไม เลี้ยงตนกลวยไมจนกระทั่งใหดอกกลวยไมแทบทุกชนิดเปนพืชขนาดเล็ก หรือเล็กมาก
เมื่อเทียบกับพืชวงอื่น ๆ บางชนิดเปนพืชลมลุก บางชนิดมีลําตนเปนเหงาหรือหัวอยูใตดิน สรางใบ
หรือดอกเพื่อแพรพันธุในฤดูกาลที่เหมาะสม
จากการสํารวจในอดีตพบวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีกลวยไมอยูในปาธรรมชาติ ไม
ต่ํากวา 1,000 ชนิด ทั้งประเภทที่พบอยูบนตนไม บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดิน สรุปไดวา
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออํานวยแกการเจริญงอกงามของกลวยไมเปน
อยางมาก ในอดีตชาวชนบทของไทย โดยเฉพาะในแหลงที่เคยมีกลวยไมปาอุดมสมบูรณ ไดนํา
กลวยไมปามาปลูกเลี้ยงโดยเลียนแบบธรรมชาติ คือนํากลวยไมมาปลูกไวกับตนไมที่ขึ้นอยูใกล ๆ
บานเรือน เพราะเหตุนี้ ชาวพุทธจึงนิยมนําดอกกลวยไมมาบูชาพระกันเปนจํานวนมาก และยังมี
ความเชื่อวา ดอกกลวยไมนั้นเปนสัญลักษณที่สื่อถึงมิตรภาพ ความงดงาม ความบริสุทธิ์และจะ
พบแตความสําเร็จในชีวิต 14
14

วิกพิ ีเดีย สารานุกรมเสรี, ดอกกลวยไม, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงได
จาก https://th.wikipedia.org/wiki/กลวยไม, http://horoscope.sanook.com
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ดอกไมที่ขาพเจาใชบูชาพระเปนประจํา

ภาพที่ 8 พวงมาลัย
ในปจจุบันนี้ ดอกไมที่ใชบูชาพระมีอยูมากมายหลายชนิด และยังมีความหลากหลาย
ในการเลือกใชมากขึ้น เนื่องจากในปจจุบันสามารถหาซื้อไดงาย และยังมีใหเลือกหลากหลาย
ไมไดจํากัดชนิดของดอกไมดังเชนแตกอน ซึ่งชนิดของดอกไมที่เปนที่นิยมนํามาบูชาพระและหาซื้อ
งายมากที่สุดคือพวงมาลัย (ภาพที่ 8) ซึ่งก็เปนชนิดของดอกไมที่ขาพเจาใชบูชาพระเปนประจํา
ดวยเชนกัน
มาลัย หมายถึง ดอกไมประดิษฐแบบไทยลักษณะหนึ่ง โดยการนําดอกไม ใบไม กลีบ
ดอกไมและสวนตาง ๆ ของดอกไมใบไมที่รอยไดมารอยเปนพวง มีลักษณะตาง ๆ มากมายหลาย
แบบ ตั้งแตเดิมจนถึงแบบสมัยใหม ซึ่งไดดัดแปลงมาจากแบบดั้งเดิมนั่นเอง
มาลัย เปนเครื่องสักการะที่นิยมนํามาบูชา มีรูปแบบที่แตกตางหลากหลาย ในสมัย
รัตนโกสินทรทุกรัชกาล งานฝมือดานการประดิษฐดอกไม เปนที่นิยมนํามาประดิษฐในงานตาง ๆ
แทบทุกงาน โดยเฉพาะงานพิธีตาง ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 นิยมการทําดอกไมเปนอยางยิ่ง ไมวาจะมี
งานพระราชพิธีใด ๆ เจานายฝายในจะตองประกวดกันจัดแตงดอกไมมาถวายใหทรงใชงานนั้น ๆ
เสมอ จะเห็นไดวามาลัยมีความสําคัญมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ถือวาเปนการประดิษฐดอกไมที่
สวยงามและหาซื้องาย ดังนั้นขาพเจาจึงนิยมที่จะใชมาลัยเปนเครื่องอามิสบูชาในการบูชาพระเปน
ประจํา
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โดยดอกไมที่ขาพเจาจะเลือกนํามาสรางสรรคผลงานนั้น จะเปนดอกไมที่เปนสวนประกอบ
ของมาลัย ซึ่งเรานิยมใชสําหรับบูชาสักการะอยูแลว (ภาพที่ 9) เชน ดอกมะลิ ดอกพุด ดอกรัก และ
ดอกบานไมรูโรย ซึ่งสาเหตุที่ขาพเจานําดอกไมเหลานี้มาใช เพราะดอกไมเหลานี้เปนพื้นฐานของ
การบูชาที่ทุกคนรูจักดี มีความเชื่อและความหมายที่ดี และทําใหระลึกถึงการบูชาสักการะไดโดยงาย
ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับมาลัย

ภาพที่ 9 รูปแบบพวงมาลัยโดยทั่วไปที่นยิ มนํามาถวายพระ
ที่มา: มะลิ พวงมาลัยดอกไมสด, พวงมาลัย, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก
http://maliii.lnwshop.com/article
บรรพบุรุษของไทยเรามีชื่อเสียงในงานดานศิลปะการประดิษฐอยางมากมาย โดยเฉพาะ
การประดิษฐตกแตงพวงดอกไม ใบไม ผลไม และวัสดุอื่น ๆ เปนที่ขึ้นชื่อมานานแตโบราณกาล
แลว แตไมปรากฏแนชัดวาไดมีการเริ่มตนมาแตในสมัยใดแน คงเนื่องมาแตไมมีการจดบันทึกเปน
ลายลักษณอักษรไวนั่นเอง จึงไมมีหลักฐานใด ๆ ใหอนุชนรุนหลังไดสืบคน ตอมาในสมัยสุโขทัย
เปนราชธานี แตครั้งสมัยพระเจาอรุณมหาราช คือพระรวงเปนพระเจาแผนดินมีพระสนมเอก คือ
ทาวศรีจุฬาลักษณ หรือนางนพมาศ ซึ่งเปนผูที่มีความสามารถในงานดานฝมือในการประดิษฐ
ดอกไมสดเปนเลิศ ในสมัยนั้นตามหลักฐานที่อางถึงในพระราชนิพนธเรื่องพระราชพิธี 12 เดือน
ตอนหนึ่งที่กลาวถึง ทาวศรีจุฬาลักษณ ไดคิดตกแตงโคมลอยใหงดงามวิจิตรกวาโคมของพระ
สนมอื่นทั้งปวง โดยการนําเอาดอกไมตาง ๆ มาประดิษฐตกแตงและยังไดเอาผลไมมาทําการ
แกะสลักตกแตงประกอบไปดวย 15 แตก็มิไดมีการอางถึงวา ในการตกแตงครั้งนั้นมีการรอยมาลัย
15

Thaigoodview, ประวัติความเปนมาเกีย่ วกับมาลัย, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม
2559, เขาถึงไดจาก http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online
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มาประดับตกแตงดวยหรือไม และในหลักฐานที่อางถึงตอนหนึ่งวา ในเดือนเมษายนมีพระราชพิธี
สนามใหญบรรดาเจาเมือง เศรษฐี คหบดีเขาเฝาถวายบังคมสมเด็จพระรวงเจา เพื่อถวายเครื่อง
ราชบรรณาการ พระสนมกํานัลตาง ๆ ก็รอยกรองดอกไมเปนรูปสัตวตาง ๆ ใสเมี่ยงหมากถวายให
สมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกผูมาเฝาและในครั้งนั้นนางนพมาศก็รอยดอกไมสีเหลืองเปน
รูปพานทองสองชั้นรองขัน มีระยาระบายงดงามในขันใสเมี่ยงหมาก แลวรอยดอกไมเปนตาขาย
คลุมขันอีกทีหนึ่งเปนที่เจริญตาและถูกกาลเทศะอีก สมเด็จพระรวงเจาจึงทรงบัญญัติวาถาชาว
ไทยทําการรับแขกเปนการสนามใหญ มีการอาวาหมงคล หรือวิวาหมงคล เปนตน ใหรอยกรอง
ดอกไมเปนรูปพานขันหมากดังนี้ และใหเรียกวา พานขันหมาก 16
อาจสรุปไดวา มาลัย หมายถึง ดอกไมประดิษฐแบบไทยลักษณะหนึ่ง โดยการนํา
ดอกไม กลีบดอกไม ใบไม และสวนตาง ๆ ของดอกไมที่รอยไดมารอยเปนพวง มีลักษณะตางกัน
มากมายหลายแบบ ตั้งแตแบบดั่งเดิมจนถึงแบบสมัยใหม ซึ่งก็ดัดแปลงมาจากแบบดั้งเดิมนั่นเอง
รูปแบบการรอยมาลัยเพื่อใชถวายพระ

ภาพที่ 10 มาลัยซีก
ที่มา: Thaigoodview, มาลัยซีก, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://www.
biogang.net/plant_view.php?uid=53853&id=195040
มาลัยซีก หรือ มาลัยเสี้ยว (ภาพที่ 10) หมายถึง มาลัยที่รอยใหมีลกั ษณะรูปทรงตาม
ขวางเพียงครึ่งวงกลม หรือนอยกวานัน้

16

Thaigoodview, ประวัติความเปนมาเกีย่ วกับมาลัย, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม
2559, เขาถึงไดจาก http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online
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ภาพที่ 11 มาลัยกลม
ที่มา: หัตถกรรมดินไทย, มาลัยกลม, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก https://
www.google.co.th/imgres?imgurl=x-raw-image
มาลัยกลม (ภาพที่ 11) หมายถึง มาลัยที่รอ ยใหมีลักษณะรูปทรงตามขวางเปนวงกลม
รูปทรงตามยาวตรง และขนานกันไปตลอดเข็ม

ภาพที่ 12 มาลัยแบน
ที่มา: หัตถกรรมดินไทย, มาลัยแบน, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก https://
www.google.co.th/imgres?imgurl
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มาลัยแบน (ภาพที่ 12) หมายถึง มาลัยที่มีลักษณะรูปทรงตามขวางเปนรูปยาวตาม
กลีบ ปลายกลีบของดานตรงขามยาวประมาณจดแนวเสนรอบวง แตปลายกลีบของดานขวาง
และดานตรงขามแคบ จะเปนลักษณะ 2 มิติ สามารถมองเห็นดอกไมดานหนาไดดานเดียว สวน
ดานหลังจะเปนและกานดอกไม ประโยชนใชสอยสวนมากจะใชประดับตกแตงมาลัยในลักษณะ
ตาง ๆ
ภาพแสดงสวนประกอบของมาลัย (ภาพที่ 13)

ภาพที่ 13 ภาพแสดงสวนประกอบของมาลัย
1. ตัวมาลัย อาจใชเปนมาลัยกลม มาลัยแบน มาลัยรี มาลัยสามเหลี่ยม
มาลัยสี่เหลี่ยม มาลัยตุม ฯลฯ
2. อุบะ ทีน่ ิยมใชหอยประดับพวงมาลัย ไดแก อุบะแขก อุบะพู และอุบะตุงติ้ง
(สําหรับหอยมาลัยตุม )
3. ซีก ที่ใชผูกรัดรอยตอระหวางตัวมาลัยกับอุบะนัน้ ควรเปนซีกที่มีขนาดสัดสวน
ที่เหมาะสมกับตัวมาลัย แตก็ไมควรเล็กหรือใหญจนเกินไป ซึ่งมองดูแลวจะทําใหสัดสวน
ของพวงมาลัย ไมดีเทาที่ควร17

17

พรเพ็ญ ทัดเทียม, ความรูเ รื่องชางรอยมาลัย, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559,
เขาถึงไดจาก http://www.kr.ac.th/ebook/pornpen/b1.htm
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หิ้งพระและตําแหนงที่ขาพเจาใชดอกไมในการบูชา

ภาพที่ 14 หิ้งพระและตําแหนงของพานทั้ง 3 ตําแหนง ที่ขาพเจากราบไหวบูชาเปนประจํา
สรุปบทบาทและหนาที่ของเครื่องประดับเพื่อการบูชาสักการะ
การสร า งสรรค ผ ลงานเครื่ อ งประดั บ “บู ช าสั ก การะ” นั้ น ใช รู ป แบบของดอกไม ใ น
กระบวนการรอยมาลัย ซึ่งภายหลังจากการถวายพระเปนเวลา 4 สัปดาหหรือ 1 เดือน ซึ่งถือเปน
เครื่องบูชาประเภท อามิสบูชา โดยมีวิธีและกระบวนการในการสรางสรรคเครื่องประดับใหสมบูรณ
ในรู ปแบบของการถนอมดอกไมใหมี ความคงสภาพทางดานรูปทรงและสี ใหไดมากที่สุด โดย
ขาพเจาจะสรางสรรคผลงานดอกไม เพื่อการบูชาสักการะซึ่งอาจจะมีการนํามาจัดเรียงสรางสรรค
องคประกอบใหมใหมีความประณีต สวยงาม เพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล เพราะขาพเจามีความ
เชื่อวา ดอกไมที่ผานการบูชาพระพุทธรูปมาแลวนั้น เปนของสูง เปนสิ่งที่มีคา ควรแกการบูชา ไม
ควรทําไปทิ้ง โดยหลังจากที่เปนเครื่องอามิสบูชาแลวนั้น ขาพเจาจะนําดอกไมไปเขาสูกระบวนการ
ถนอมดอกไม ซึ่งจะมีการทดลองใหไดกระบวนการถนอมดอกไมที่มีความคงสภาพมากที่สุด และ
หลังจากนั้นผลงานชิ้นนี้ก็จะถูกถายทอดออกมาใหอยูในรูปแบบของเครื่องประดับที่สามารถติดตัว
ขาพเจาไปทุกที่ เพื่อใหเกิดความอุนใจและความเปนสิริมงคลในการดําเนินชีวิต
โดยชนิดของเครื่องประดับนั้น ขาพเจาจะสรางสรรคใหเปนประเภทที่ขาพเจาสวมใส
ประจํา เชน สรอยคอ ตางหู และเข็มกลัด และที่สําคัญประเภทของเครื่องประดับเหลานี้ก็ไมต่ําไป
กวาชวงบนของลําตัว เนื่องจากเปนเครื่องประดับที่มาจากการบูชาสักการะพระพุทธรูป จึงควรให
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ความสําคัญและติดตั้งใหมีความเหมาะสมกับสถานะ เพราะเครื่องประดับสักการะนี้ ไมเพียงแตมี
ความงามตามสุนทรียศาสตร แตหากยังมีคุณคาทางจิตใจ ทําใหเกิดความปติขณะสวมใส ทั้งยัง
สามารถเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหมีความสงบไดอีกดวย

บทที่ 3
แนวทางการพัฒนาและออกแบบผลงาน
จากการคนควาหาขอมูลในเรื่องของการบูชาพระและการใชดอกไมในการบูชาพระ ทํา
ใหขาพเจาสามารถสรุปบทบาทและหนาที่ของเครื่องประดับได และในสวนของบทที่ 3 นั้น เปน
การทดลองใหดอกไมมีความคงสภาพดวยวิธีตาง ๆ รวมถึงไดทําการพัฒนา คลี่คลายแบบของ
ดอกไมบูชาพระใหออกมาอยูในรูปผลงานเครื่องประดับ โดยไดทําการวิเคราะหในเรื่องของการ
ออกแบบ ตําแหนงของการบูชา ลักษณะและตําแหนงการใชงาน ตําแหนงที่ตั้งของเครื่องประดับ
สักการะรวมถึงการวิเคราะหการสวมใสเครื่องประดับของขาพเจา ดังนี้
การทดลองหาความคงสภาพของดอกไมดวยวิธีตาง ๆ
ในสวนของการทดลองใหดอกไมมีความคงสภาพดวยวิธีตาง ๆ นั้น ขาพเจาไดคนหา
แนวทางการทดลองทั้งหมด 3 แนวทางดวยกัน คือ
1. การทดลองดวยการอบดอกไมดวยซิลิกาทราย
2. การทดลองการอบดอกไมดวยซิลิกาทรายแลวทําไปเคลือบเรซิ่น
3. การทดลองแชดอกไมดวยสารกลีเซอรีน
โดยที่ขาพเจาเลือก การทดลองทั้ง 3 แนวทางนี้ ก็เนื่องดวยคุณสมบัติของ ซิลิกาทราย
เรซิ่น และกลีเซอรีนนั้น สามารถที่จะนํามาถนอมดอกไมใหมีความคงสภาพไดดังนี้
คุณสมบัติของซิลิกาทราย
ซิลิกา (ซิลิคอน ไดออกไซด SiO2) อยูในรูปของ แรควอทซ ซึ่งปรากฏในชั้นหินอัคนี หิน
ตะกอน และหินทราย ทั่วโลกบริโภคทรายซิลิกาประมาณ 120 ลาน เมตริกตันตอป โดยในจํานวน
นี้ไมรวมถึงควอทไซต ทราย และหินลูกรัง สําหรับกอสราง
ทรายซิลิกา (ทรายสําหรับงานอุตสาหกรรม) เปนแรควอทซ ที่ผานกระบวนการตาม
ธรรมชาติและมีความบริสุทธิ์สูง ทรายซิลิกาเหมาะสําหรับการผลิตแกว หลอโลหะ ใชเปนผงขัด
หรือสารฟลเลอร
ซิลิกาทรายที่มีความบริสุทธิ์สูงและตองมีการควบคุมขนาดการผลิตอยางแมนยํามากกวา
คอนกรีต หรือหินแอสฟลท สวนคําวาซิลิกาคือกลุมแรที่ประกอบดวยซิลิคอนและออกซิเจน ซึ่งพบ
ไดทั่วไปในชั้นเปลือกโลก ซิลิกามีขนาดและโครงสรางผลึกหลากหลาย นอกจากนี้ยังพบอยูใน
27
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รูปทรงอื่น ๆ ซึ่งเปนผลมาจากสภาพอากาศและการทับถม ของซากแพลงตอน ผลึกซิลกิ าทีพ่ บมาก
ที่สุดอยูในรูปแรควอทซ ซึ่งถือเปนแรบนเปลือกโลกที่มีปริมาณมากเปนอับดับสอง นอกจากนี้แร
ควอทซยังปรากฏอยูในหิน ทุกประเภท ไมวาจะเปน หินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร แมวาแร
ควอทซจะมีปริมาณมาก และพบไดในเกือบทุกเหมือง แตแรควอทซที่มีความบริสุทธิ์เพียงพอในเชิง
พาณิชยนั้นมีนอย ทรายซิลิกาพบไดงายบริเวณหนาดิน ในเหมืองเปดและเหมืองอุโมงค การถลุง
แรดังกลาวมีกระบวนการหลายขั้นตอน โดยเริ่มจากการกําจัดสิ่งปลอมปน ทําใหแหง และคัด
ขนาดใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงานกอนนําไปจําหนาย
ประโยชนใชงานของทรายซิลิกาที่พบกันโดยทั่วไป มักใชในการอบดอกไมใหแหง อยู
คงสภาพเดิม และใชเปนสวนประกอบในการผลิตแกว และนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมซิลิกาทราย
เขากับ เรซินสังเคราะห เพื่อใชเปนแมพิมพสําหรับการหลอโลหะไดอีกดวย 1
คุณสมบัติของเรซิ่น
เรซิ่นปนพลาสติกชนิดหนึ่ง ปกติจะอยูในรูปของเหลวขนเหนียวเหมือนน้ํามันเครื่อง มี
กลิ่นฉุน เรซิ่นสามารถหลอเปนรูปตาง ๆ ไดตามแบบพิมพ เรซิ่นเมื่อผสมตัวทําแข็งแลวสามารถ
แข็งตัวไดเองที่อุณหภูมิหอง ใชเวลาประมาณ 30 ถึง 120 นาที ปจจุบันนิยมนํามาใชเปนชิ้นงานได
หลากหลาย เชน นํามาใชเคลือบรูป ทําแกวเทียม หลอชิ้นงาน รูปปน เครื่องประดับ ทํากระดุม ทํา
สีโปวรถยนต หรือเปนเนื้อผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส ซึ่งแมงานที่ทําจากเรซิ่นอาจจะไมใชงานใหมสินคาใหม แตถา “ใสไอเดีย-ความคิดสรางสรรค” เขาไป ก็สามารถจะสรางรายได ใหกับผูที่คิดทํา
ไดเปนอยางดี
คุณสมบัติพื้นฐานของ "เรซิ่น"
1. คุณสมบัติทางกายภาพ เรซิ่น มีคุณสมบัติ แข็ง ใส เงา สามารถนําไปใชในงาน
อุณภูมิสูงกวา พลาสติกชนิดเทอรโมพลาสติก และปจจุบันมีการเสริมแรงดวยใยแกว หรือ ไฟเบอร
กลาส ทําใหมีคุณสมบัติเบา เหนียวไมเปราะ และมีความแข็งแรงมากเมื่อเทียบกับน้ําหนัก
2. คุณสมบัติทาไฟฟา เรซิ่น มีคุณสมบัติทางไฟฟาครบถวน สามารถนําไปใชเปน
ฉนวนไฟฟาได
3. คุณสมบัติทางเคมี เรซิ่น มีคุณสมบัติทนตอการกัดกรอนทางเคมีและไมเปนสนิม 2

1

pandsgroup., ประโยชนของซิลิกาทราย, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึง
ไดจาก http://www.pandsgroup.com/th/silicasand.htm
2
All art center., คุณสมบัติของเรซิ่น, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก
http://www.allartcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=487712
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คุณสมบัติของสารกลีเซอรีน
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ เปนของเหลวที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น มีความหนืด และมีรสหวาน กลีเซอ
รีนจะดูดซับความชื้นเมื่อสัมผัสกับอากาศโดยทั่วไป ความสามารถในการระเหยของสารละลายกลี
เซอรีน ขึ้นอยูกับความบริสุทธิ์ของสารละลายนั้น ๆ เชน กลีเซอรีนที่ความบริสุทธิ์มากกวา 99% จะ
ระเหยที่อุณหภูมิที่สูงกวา (ที่อุณหภูมิ 240 องศาเซลเซียส หรือสูงกวา) เมื่อเปรียบเทียบกับกลีเซอ
รีนที่ความบริสุทธิ์ต่ํากวา 99% กลีเซอรีนสามารถละลายไดดีในน้ําและแอลกอฮอล แตไมละลาย
ในไขมัน เนื่องจากกลีเซอรีนมีคุณสมบัติทางเคมีที่หลากหลาย จึงสามารถนําไปใชเปนสารตัง้ ตนใน
การสังเคราะหสารเคมีชนิดอื่น ๆ ได
ประโยชนของกลีเซอรีน
กลีเซอรีน ใชมากในอุตสาหกรรมทําสบู เพราะใชละลายสารตาง ๆ ที่สามารถละลาย
ในนํ้าได นอกจากนี้กลีเซอรีนยังเปนสวนชวยหลอลื่น ขจัดความสกปรกที่ฝงแนน รวมทั้งปลอดภัย
ตอผิวหนัง และเนื้อผาทุกชนิด หาซื้อไดตามรานขายยาทุกชนิด หรือรานขายเคมีภัณฑ ถาผสมกลี
เซอรัน 1 ชอนโตะ ลงในนํ้า ซักผาขนสัตว จะทําใหขนสัตวฟูออนนุมขึ้น ถาใชกลีเซอรีนทามือกอน
นอนทุกคืนจะชวยถนอมมือใหนุมนวลอยูเสมอหยดกลีเซอรีนบนรอยเปอนมัสตารดบนผาแลว
นําไปซัก
รอยเป อนจะหายไปใชฟองนํ้าจุมกลีเซอรีนเช็ดกระจกในห องนํ้า ขณะอาบนํ้า รอน
กระจกจะใสสะอาด หยดกลีเซอรีนลงไปในหลอกมาสคาราที่เริ่มจะแหง จะชวยยืดอายุของการใช
งานออกไปไดอีก ถาตองการละลายนํ้าแข็งในตูเย็น ทําไดดวยการเช็ดตูเย็นดวยผาชุบกลีเซอรีนให
ทั่วนํ้าแข็งจะหลุดออกไดงาย ใชกลีเซอรีนหยดลงบนผานุม เช็ดตามใบไมในรม ใบไมจะเปนมัน
สะอาด ผสมกลีเซอรีน 1 ถวยตวงกับ นํ้า 1 ลิตร เทลงในอางน้ําดอกไมที่ตองการทําเปนดอกไมแหง
แชลงไปใหทวมทั้งดอก กานและใบที้งไว 1 อาทิตย เพื่อใหตัวยาซึมลงไปในดอกไมแลวจึงนํา
ดอกไมนั้นมาประดับตกแตงเปนชอโบเก ดอกไมจะอยูทนนาน 3
การทดลองดวยการอบดอกไมดวยซิลิกาทราย (ตารางที่ 3)
วิธีการอบซิลิกาทราย คือ โรยซิลิกาทรายลงในภาชนะที่เตรียมไว จากนั้น ใสดอกไมลง
ไป และนําซิลิกาทราย กลบจนมิดดอกไม และ นําไปเขาเตาอบไมโครเวฟประมาณ 3-5 นาทีจะได
ดอกไมที่มีความคงสภาพของรูปทรงและสีของดอกไม

3

Siam Absolute Chemicals., รูจักกับกลีเซอรีน, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559,
เขาถึงไดจาก http://us.geocities.com/bandokbua/nam.htm
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ตารางที่ 3 บันทึกผลการทดลองการอบดอกไมดวยซิลิกาทราย
การทดลองอบดอกไมดวยซิลิกาทราย
ชนิดของดอกไม

ภาพกอนการทดลอง

ภาพหลังการทดลอง

ความคง
สภาพของ
ดอกไม

ดอกบัว

ปานกลาง

ดอกพุด

นอย

ดอกมะลิ

ปานกลาง

ดอกจําป

นอยมาก

31
ตารางที่ 3 บันทึกผลการทดลองการอบดอกไมดวยซิลิกาทราย (ตอ)
การทดลองอบดอกไมดวยซิลิกาทราย
ชนิดของดอกไม

ภาพกอนการทดลอง

ภาพหลังการทดลอง

ความคง
สภาพของ
ดอกไม

ดอกรัก

มาก

ดอกบานไมรูโรย

มาก

ดอกกลวยไม

มาก

สรุปผลการทดลอง
วิธีการทดลองการคงสภาพดอกไมโดยการอบซิลิก าทรายนั้น เปนวิธีที่ดี ดอกไมมี
ความแหง แตไมกรอบจนเกินไป สีสันของดอกไมยังคงสภาพสดใหมเหมือนเดิม หรือถามีการ
เปลี่ ย นแปลง ก็ จ ะเข ม ขึ้ น เพี ย งเล็ ก น อ ยเท า นั้ น ส ว นรู ป ทรงของดอกไม ยั ง คงเหมื อ นเดิ ม ไม
เปลี่ยนแปลง

32
การทดลองการอบดอกไมดวยซิลิกาทรายแลวทําไปเคลือบเรซิ่น (ตารางที่ 4)
วิธีการอบซิลิกาทรายแลวทําไปเคลือบเรซิ่น คือ ภายหลังจากที่เรานําดอกไมไปอบซิลิ
กาทรายแลวนั้น เราก็นําเรซิ่นมาทาเคลือบบริเวณรอบ ๆ ดอกไม แลวตากทิ้งไว รอใหเรซิน่ แหงสนิท
ก็จะไดดอกไมที่มีความคงสภาพของรูปทรงและสีของดอกไม และมีความแข็งแรงเงางามดวยการ
เคลือบของเรซิ่น
ตารางที่ 4 บันทึกผลการทดลองการอบดอกไมดวยซิลิกาทรายแลวทําไปเคลือบเรซิ่น
การทดลองอบดอกไมดวยซิลิกาทรายแลวนําไปเคลือบเรซิ่น
ชนิดของดอกไม

ภาพกอนการทดลอง

ภาพหลังการทดลอง

ความคง
สภาพของ
ดอกไม

ดอกบัว

นอย

ดอกพุทธชาติ

นอย

ดอกมะลิ

นอย

ดอกจําป

นอยมาก
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ตารางที่ 4 บันทึกผลการทดลองการอบดอกไมดวยซิลิกาทรายแลวทําไปเคลือบเรซิ่น (ตอ)
การทดลองอบดอกไมดวยซิลิกาทรายแลวนําไปเคลือบเรซิ่น
ชนิดของดอกไม

ภาพกอนการทดลอง

ภาพหลังการทดลอง

ความคง
สภาพของ
ดอกไม

ดอกรัก

ปานกลาง

ดอกบานไมรูโรย

นอย

ดอกกลวยไม

ปานกลาง

สรุปผลการทดลอง
วิ ธี ก ารทดลองการคงสภาพดอกไม โ ดยการอบดอกไม ด ว ยซิ ลิ ก าทรายแล ว นํ า ไป
เคลือบเรซิ่นนั้น ก็นับเปนวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ดอกไมมีความคงทนเพราะถูกเคลือบดวยเรซิ่น แตความ
พริ้วไหว ความออนชอยของดอกไม หรืออารมณความรูสึกที่ขาพเจามีตอดอกไมนั้น เปลี่ยนไป อาจ
เปนเพราะวาดอกไมดูแข็งขึ้น ไมเปนธรรมชาติ ดูเหมือนเปนดอกไมพลาสติก จึงทําใหการที่จะ
นํามาพัฒนางานตอยุงยากมากขึ้น เนื่องจากไมตรงกับแนวความคิดเดิมที่มีอยู

34
การทดลองแชดอกไมดวยสารกลีเซอรีน (ตารางที่ 5)
วิธีการแชดอกไมดวยสารกลีเซอรีน คือ นํากรีเซอรีนเทผสมน้ําอยางละครึ่งหนึ่ง คนให
เขากัน แลวนําดอกไมสดที่เตรียมไว มาแชไว ทิ้งไวประมาณ 1 คืน
ตารางที่ 5 บันทึกผลการทดลองการแชดอกไมดวยสารกลีเซอรีน
การทดลองแชดอกไมดวยสารกลีเซอรีน
ชนิดของดอกไม

ภาพกอนการทดลอง

ภาพหลังการทดลอง

ความคง
สภาพของ
ดอกไม

ดอกบัว

นอยมาก

ดอกพุทธชาติ

นอย

ดอกมะลิ

นอยมาก

ดอกจําป

นอยมาก
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ตารางที่ 5 บันทึกผลการทดลองการแชดอกไมดวยสารกลีเซอรีน (ตอ)
การทดลองแชดอกไมดวยสารกลีเซอรีน
ชนิดของดอกไม

ภาพกอนการทดลอง

ภาพหลังการทดลอง

ความสดของ
สีดอกไม

ดอกรัก

นอย

ดอกบานไมรูโรย

นอย

ดอกกลวยไม

ปานกลาง

สรุปผลการทดลอง
วิธีการทดลองการคงสภาพดอกไมโดยการแชดอกไมดวยสารกลีเซอรีนนั้น เปนวิธีที่ไม
เหมาะสม เพราะหลังจากที่แชแลวนั้น ดอกไมเนา ช้ํา นํามาใชพัฒนางานตอไมได วิธีนี้ จึงเปนวิธีที่
ไมควรนํามาใชคงสภาพดอกไม

36
สรุปผลการทดลองหาความคงสภาพของดอกไมดวยวิธีตาง ๆ
จากการทดลองทั้ง หมดนั้น ข า พเจ า พบว า การทดลองอบดอกไม ดว ยซิลิ ก าทราย
สามารถทําใหสีของดอกไมคงสภาพตามจริงอยูมาก แตก็จะมีดอกไมบางประเภทที่พออบแลว สี
ของดอกไมจะเปลี่ยนไป คือ สีขาวนั้น สีจะดูเขมขึ้น ซึ่งจะกลายเปนสีน้ําตาลในบางสวนของกลีบ
อยางเชนดอกบัว แตในสวนของดอกเบญจมาศสีขาว สีจะไมคอยเปลี่ยนไปสักเทาไหร และสิ่งหนึ่ง
ที่พบในการอบซิลิกาทรายคือ จะใชอบดอกบัวไดยาก อาจจะเปนเพราะมีน้ําหลอเลี่ยงอยูมาก และ
ขางในมีฝกบัวอยูดวย ซึ่งพออบแลว ก็จะทําใหฝกบัวดานในไมแหงพอ และทําใหเนาเสียไดงาย แต
ดอกไมชนิดอื่น ไมพบปญหา และผลการทดลองออกมาใกลเคียงกับวัตถุประสงคของโครงการ
การทดลองตอมาคือการอบดอกไมดวยซิลิกาทรายแลวทําไปเคลือบเรซิ่น ซึ่งสาเหตุที่
ตองอบดวยซิลิกาทรายกอนนั้น เพราะถาไมทําใหดอกไมแหงกอนนําไปเคลือบเรซิ่น ดอกไมก็จะ
เนาอยูในเรซิ่น จึงตองนําดอกไมไปอบกอนแลวจึงนํามาเคลือบ โดยการเคลือบเรซิ่นก็ไมไดทําให
ดอกไมเปลี่ยนรูปทรง หรือเปลี่ยนสีไป แตหากสามารถทําใหดอกไมดูมีน้ํามีนวล มีความชุมชื่น
และนอกจากนี้ก็ยังสามารถปองกันดอกไมจากการกระแทกหรือฝุนละอองตาง ๆ ไดอีกดวย แต
ความพริ้วไหว ความออนชอยของดอกไม หรืออารมณความรูสึกที่ขาพเจามีตอดอกไมนั้น เปลี่ยนไป
อาจเปนเพราะวาดอกไมดูแข็งขึ้น ไมเปนธรรมชาติ ดูเหมือนเปนดอกไมพลาสติก
การทดลองขั้นสุดทาย คือการนําดอกไมไปแชกลีเซอรีน ซึ่งเปนสารใหความชุมชื้น
ซึ่งจากการทดลองพบวา หลังจากที่แชทิ้งไวประมาณ 2 วัน ก็พบวา ดอกไมที่แชกลีเซอรีนนั้น มี
กลิ่นเหม็นและเนา หลังจากที่นําดอกไมขึ้นมาจากการแชกลีเซอรีนและวางไว ประมาณ 2-3 วัน
ก็พบวา ดอกไมนั้น มีความช้ําอยูมาก ดังนั้นการทดลองนี้จึงไมเหมาะกับการรักษาดอกไมใหดูสด
อยูตลอด
และจากการทดลองทั้งหมดดังกลาว ขาพเจาคิดวา ผลการทดลองการอบดอกไมดวย
ซิลิกาทรายนาจะเปนแนวทางที่ใกลเคียงกับจุดประสงคของขาพเจามากที่สุด และจะนําไปพัฒนา
เปนผลงานเครื่องประดับตอไป โดยขั้นตอนตอมาคือการทดลองนําดอกไมตาง ๆ ที่ใชในการถวาย
พระมาเรียงรอย สรางสรรค รวมถึงทําการจัดองคประกอบขึ้นมาใหม เพื่อใหการสรางสรรคผลงาน
นี้ออกมาดีที่สุด
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ขั้นตอนคนหาแนวทางการสรางสรรค
ในสวนของการคนหาแนวทางการสรางสรรคนั้น ขาพเจาไดทําการคนหาแนวทาง
เพื่อที่จะนํามาพัฒนาเปนชิ้นไดทั้งหมด 2 แนวทางดวยกัน คือ ศึกษาลักษณะการเย็บแบบ ซึ่งเปน
แนวทางหนึ่งในการใชประดับหรือเปน สวนประกอบเพื่อบู ชาในสมัยก อน และการสรางสรรค
เครื่องประดับสักการะที่มีรูปแบบมาจากการพวงมาลัย
แนวทางที่ 1 ศึกษาลักษณะการเย็บแบบ (ภาพที่ 15 - 16) ซึ่งเปนแนวทางหนึ่ง
ในการใชประดับหรือเปนสวนประกอบเพื่อบูชาในสมัยกอน

ภาพที่ 15 ตัวอยางการเย็บแบบที่นิยมในปจจุบัน
ที่มา: รานอุดมมาลัยสด, ตัวอยางการเย็บแบบที่นิยมในปจจุบัน, เขาถึงเมื่อ, 5 พฤษภาคม
2559, เขาถึงไดจาก http://www.udomboon.com/product/722312/แบบกุหลาบ-ใบโพธิ์.html

ภาพที่ 16 ชุดพานบูชาที่เกิดจากการประดับตกแตงของการเย็บแบบ
ที่มา: ชีวิตา โพธิ์สวาง, ชุดพานบูชาที่เกิดจากการประดับตกแตงของการเย็บแบบ, เขาถึง
เมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก https://www.l3nr.org/posts/541405
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การทดลองสรางสรรคผลงานดอกไมดวยวิธีการเย็บแบบ (ตารางที่ 6)
การทดลองสรางสรรคผลงานที่อางอิงมาจากลักษณะการเย็บแบบ ซึ่งเปนงานประณีต
ละเอียด และเปนที่ที่นิยมสําหรับการใชประดับตกแตง หรือบูชาพระในสมัยกอน โดยขาพเจาไดทํา
การเย็บแบบ ซึ่งสรางสรรคขึ้นในแบบของตัวเอง(ภาพที่ 17 - 24) โดยอางอิงจากแบบซึ่งเปนที่นิยม
ในปจจุบัน และนําไปผานกระบวนการอบซิลิกาทรายเพื่อใหดอกไมที่เย็บนั้น มีความคงสภาพ

ภาพที่ 17 การเย็บ แบบที่ 1

ภาพที่ 18 การเย็บ แบบที่ 2

39

ภาพที่ 19 การเย็บ แบบที่ 3

ภาพที่ 20 การเย็บ แบบที่ 4
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ภาพที่ 21 การเย็บ แบบที่ 5

ภาพที่ 22 การเย็บ แบบที่ 6
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ภาพที่ 23 การเย็บ แบบที่ 7

ภาพที่ 24 การเย็บ แบบที่ 8

42
ตารางที่ 6 บันทึกผลการออกแบบในแนวทางที่ 1 ลักษณะการเย็บแบบ ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการ
ใชประดับหรือบูชาพระในสมัยกอน โดยอิงตามรูปแบบของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

รูปภาพ

แนวทางที่จะนํา
ความนาสนใจ
ไปพัฒนาตอเปน
เครื่องประดับ
มีความนาสนใจในเรื่อง มีแนวทาง
ของการใชดอกไม
พอสมควร
หลายชนิด แตไมมาก เนื่องจากเปนงาน
เทาที่ควร เนื่องจาก
ดอกไมประดับอยู
เปนรูปแบบ 2 มิติ เห็น แลว
ไดดานเดียว
มีความนาสนใจในเรื่อง พอจะมีแนวทาง
ของการใชดอกไม
เนื่องจากเปนงาน
หลายชนิด แตไมมาก ดอกไมประดับอยู
เทาที่ควร เนื่องจาก
แลว
เปนรูปแบบ 2 มิติ เห็น
ไดดานเดียว
มีความนาสนใจในเรื่อง พอจะมีแนวทาง
ของการพับกลีบดอกและ เนื่องจากเปนงาน
นํามาจัดเรียงใหม แต ดอกไมประดับอยู
เนื่องจากเปนงาน 2 มิติ แลว
จึงทําใหงานดูแบน
ดวยรูปแบบของงานยัง
ไมนาสนใจเทาที่ควร
และดวยงานเปนงาน 2
มิติ จึงทําใหงานดู
ธรรมดาเกินไป

พอจะมีแนวทาง
เนื่องจากเปนงาน
ดอกไมประดับอยู
แลว

ตรงตามแนวทาง
การออกแบบ
ไมตรงตามแนวทาง การ
ออกแบบเทาที่ควร
เนื่องจากไมเหมาะสม
กับการบูชา และ
ดูเปนงานประดับ
เครื่องแขวน
ไมตรงตามแนวทาง การ
ออกแบบเทาที่ควร
เนื่องจากไมเหมาะสม
กับการบูชา และ
ดูเปนงานประดับ
เครื่องแขวน
ไมตรงตามแนวทาง การ
ออกแบบเทาที่ควร
เนื่องจากไมเหมาะสม
กับการบูชา และ
ดูเปนงานประดับ
เครื่องแขวน
ไมตรงตามแนวทาง การ
ออกแบบเทาที่ควร
เนื่องจากไมเหมาะสม
กับการบูชา และ
ดูเปนงานประดับ
เครื่องแขวน
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ตารางที่ 6 บันทึกผลการออกแบบในแนวทางที่ 1 ลักษณะการเย็บแบบ ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการ
ใชประดับหรือบูชาพระในสมัยกอนโดยอิงตามรูปแบบของภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ตอ)

รูปภาพ

แนวทางที่จะนํา
ความนาสนใจ
ไปพัฒนาตอเปน
เครื่องประดับ
การจัดเรียงดอกไมและ พอจะมีแนวทาง
รูปทรงดูนาสนใจ มี
เนื่องจากเปนงาน
ความพอดีกัน แต
ดอกไมประดับอยู
เนื่องจากเปนงาน 2
แลว
มิติ จึงทําใหงานดูแบน
มีความนาสนใจใน
พอจะมีแนวทาง
เรื่องของการจัดเรียง เนื่องจากเปนงาน
กลีบดอกและรูปทรง ดอกไมประดับอยู
แตเนื่องจากเปนงาน 2 แลว
มิติ จึงทําใหความ
นาสนใจดูนอยลง
ไมมีความนาสนใจ อยู ยังไมเห็นแนวทาง
มากเทาไหรนกั
เลย เนื่องจากใช
ดอกไมชนิดเดียว เปน เนื่องจากรูปแบบ
งาน 2 มิติและรูปแบบ ของงานยังไมมี
ของงานดูธรรมดา
ความชัดเจน
ไมมีความนาสนใจ อยู
เลย เนื่องจากใช
ดอกไมชนิดเดียว เปน
งาน 2 มิติและรูปแบบ
ของงานดูธรรมดา

ยังไมเห็นแนวทาง
มากเทาไหรนกั
เนื่องจากรูปแบบ
ของงานยังไมมี
ความชัดเจน

ตรงตามแนวทาง
การออกแบบ
ไมตรงตามแนวทาง
การออกแบบเทาที่ควร
เนื่องจากไมเหมาะสม
กับการบูชา และดูเปน
งานประดับเครื่องแขวน
ไมตรงตามแนวทาง
การออกแบบเทาที่ควร
เนื่องจากไมเหมาะสม
กับการบูชา และดูเปน
งานประดับเครื่องแขวน
ไมตรงตามแนวทาง
การออกแบบเทาที่ควร
เนื่องจากไมเหมาะสม
กับการบูชา และดูเปน
งานประดับเครื่องแขวน
ไมตรงตามแนวทาง การ
ออกแบบเทาที่ควร
เนื่องจากไมเหมาะสม
กับการบูชา และ
ดูเปนงานประดับ
เครื่องแขวน
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ตารางที่ 6 บันทึกผลการออกแบบในแนวทางที่ 1 ลักษณะการเย็บแบบ ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการ
ใชประดับหรือบูชาพระในสมัยกอน โดยอิงตามรูปแบบของภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ตอ)

รูปภาพ

แนวทางที่จะนํา
ความนาสนใจ
ไปพัฒนาตอเปน
เครื่องประดับ
มีความนาสนใจ
พอจะมีแนวทาง
ในเรื่องของการพับ กลีบ เนื่องจากเปนงาน
ดอกไม แตไมมาก
ดอกไมประดับอยู
เทาที่ควร เนือ่ งจาก แลว
เปนรูปแบบ 2 มิติ
เห็นไดดานเดียว

ตรงตามแนวทาง
การออกแบบ
ไมตรงตามแนวทาง
การออกแบบเทาที่ควร
เนื่องจากไมเหมาะสม
กับการบูชา และดูเปน
งานประดับเครื่องแขวน

สรุปตารางการบันทึกผลการออกแบบในแนวทางที่ 1
ในการทดลองวิธีการเย็บแบบนั้น ข าพเจาคิดวา คอนขางที่จะมีความนาสนใจ ใน
วิธีการเย็บแบบ เนื่องจากเปนงานดอกไมที่ใชประดับตกแตง และแตละแบบมีความสวยงามในตัว
ของมันเอง แตเนื่องจากวาเทคนิคการเย็บแบบสวนมากนั้น มักจะทําขึ้นในงานประดิษฐตกแตง
พาน หรืองานประดับเครื่องแขวนเพื่อความสวยงาม มากกว าจะนํ ามาบูชาพระโดยตรง และ
สําหรับในสวนของชีวิตประจําวันของขาพเจานั้น มักจะบูชาพระดวยพวงมาลัยมาตั้งแตเด็ก และ
ไมไดมีการนําดอกไมเย็บแบบมาบูชาพระเลย การเย็บแบบจึงยังไมสามารถเขาถึงจิตใจ ไมไดรูสึก
ถึงความสงบในการสักการบูชาพระไดเทาพวงมาลัย ซึ่งเปนที่นิยมมาแตโบราณ
ดังนั้น วิธีการเย็บแบบนี้ ถือวายังไมตรงตามแนวทางการออกแบบสําหรับตัวขาพเจา
ขาพเจาจึงไดทําการทดลองอีกเทคนิคหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่อยูใกลตัว และมักจะใชในการบูชาพระเปน
ประจํา นั่นก็คือ เทคนิคที่มีรูปแบบมาจากการรอยมาลัย
แนวทางที่ 2 การสรางสรรคเครื่องประดับสักการะที่มีรูปแบบมาจากพวงมาลัย
(ตารางที่ 7)
แนวทางการสรางสรรคผลงาน ที่อางอิงมาจากการสรางสรรคเครื่องประดับสักการะที่มี
รูปแบบมาจากพวงมาลัย โดยรูปแบบของมาลัยที่ขาพเจาจะนํามาสรางสรรค จะเปนรูปแบบมาลัย
ที่ขาพเจานิยมทํามาถวายพระในชีวิตประจําวัน และผานการอบซิลิกาทรายแลว
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ตารางที่ 7 บันทึกผลการออกแบบในแนวทางที่ 2 การสรางสรรคเครื่องประดับสักการะที่มีรูปแบบ
มาจากพวงมาลัย

รูปภาพ

แนวทางที่จะนํา
ความนาสนใจ
ไปพัฒนาตอเปน
เครื่องประดับ
มีความนาสนใจในเรื่อง มีแนวทางที่ชดั เจน
ของรูปแบบการรอยเปน ในการพัฒนา
อยางมาก
ตอเนื่องจากมาลัย
มีความสวยงามใน
ตัวเองอยูแลว
มีความนาสนใจในเรื่อง มีแนวทางที่ชดั เจน
ของรูปแบบการรอยเปน ในการพัฒนา
อยางมาก
ตอเนื่องจากมาลัย
มีความสวยงามใน
ตัวเองอยูแลว
มีความนาสนใจในเรื่อง มีแนวทางที่ชดั เจน
ของรูปแบบการรอยเปน ในการพัฒนา
ตอเนื่องจากมาลัย
อยางมาก
มีความสวยงามใน
ตัวเองอยูแลว
มีความนาสนใจในเรื่อง มีแนวทางที่ชดั เจนใน
ของรูปแบบการรอยเปน การพัฒนาตอเนื่อง
อยางมาก
จากมาลัยมีความ
สวยงามในตัวเองอยู
แลว

ตรงตามแนวทาง
การออกแบบ
ตรงตามแนวทางการ
ออกแบบ เนื่องจาก
มีความเหมาะสมในการ
บูชา และสามารถ
พัฒนาไปสูงานเครื่อง
ประดับตามแนวทางได
ตรงตามแนวทางการ
ออกแบบ เนื่องจาก
มีความเหมาะสมในการ
บูชา และสามารถ
พัฒนาไปสูงานเครื่อง
ประดับตามแนวทางได
ตรงตามแนวทางการ
ออกแบบ เนื่องจาก
มีความเหมาะสมในการ
บูชา และสามารถ
พัฒนาไปสูงานเครื่อง
ประดับตามแนวทางได
ตรงตามแนวทางการ
ออกแบบ เนื่องจาก
มีความเหมาะสมในการ
บูชา และสามารถ
พัฒนาไปสูงานเครื่อง
ประดับตามแนวทางได
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ตารางที่ 7 บันทึกผลการออกแบบในแนวทางที่ 2 การสรางสรรคเครื่องประดับสักการะที่มีรูปแบบ
มาจากพวงมาลัย (ตอ)

รูปภาพ

แนวทางที่จะนํา
ความนาสนใจ
ไปพัฒนาตอเปน
เครื่องประดับ
มีความนาสนใจในเรื่อง มีแนวทางที่ชดั เจนใน
ของรูปแบบการรอยเปน การพัฒนาตอเนื่อง
อยางมาก
จากมาลัยมีความ
สวยงามในตัวเองอยู
แลว
มีความนาสนใจในเรื่อง มีแนวทางที่ชดั เจนใน
ของรูปแบบการรอยเปน การพัฒนาตอเนื่อง
จากมาลัยมีความ
อยางมาก
สวยงามในตัวเองอยู
แลว

ตรงตามแนวทาง
การออกแบบ
ตรงตามแนวทางการ
ออกแบบ เนื่องจาก
มีความเหมาะสมในการ
บูชา และสามารถ
พัฒนาไปสูงานเครื่อง
ประดับตามแนวทางได
ตรงตามแนวทางการ
ออกแบบ เนื่องจาก
มีความเหมาะสมในการ
บูชา และสามารถ
พัฒนาไปสูงานเครื่อง
ประดับตามแนวทางได

ตรงตามแนวทางการ
ออกแบบ เนื่องจาก
มีความเหมาะสมในการ
บูชา และสามารถ
พัฒนาไปสูงานเครื่อง
ประดับตามแนวทางได
ตรงตามแนวทางการ
มีความนาสนใจในเรื่อง มีแนวทางที่
ของรูปแบบการรอยเปน ชัดเจนในการพัฒนา ออกแบบ เนื่องจากมี
ตอเนื่องจากมาลัยมี ความเหมาะสมในการ
อยางมาก
ความสวยงามใน บูชา และสามารถ
พัฒนาไปสูงานเครื่อง
ตัวเองอยูแลว
ประดับตามแนวทางได
มีความนาสนใจในเรื่อง มีแนวทางที่ชดั เจนใน
ของรูปแบบการรอยเปน การพัฒนาตอเนื่อง
จากมาลัยมีความ
อยางมาก
สวยงามในตัวเองอยู
แลว
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สรุปตารางการบันทึกผลการออกแบบในแนวทางที่ 2
ในการทดลองแนวทางนี้ ทําใหขาพเจามองเห็นภาพรวมของงานที่มีความชัดเจนมาก
ขึ้น ไมวาจะเปนการสรางสรรคมาลัยสําหรับบูชาพระพุทธรูป การนํามาลัยหลังจากบูชาแลวไป
อบซิลิกาทราย รวมถึงการนําชิ้นสวนของมาลัยไปสรางสรรคเพื่อที่จะนํามาสวมใสเปนเครื่องประดับ
ตอไป โดยขั้นตอนตอไปนั้น ขาพเจาไดทําตารางการวางแผนการทํางานในบทที่ 4 เพื่อที่จะทําให
การทํางานไมผิดพลาดและมีความเรียบงายยิ่งขึ้น
สรุปการวิเคราะหขั้นตอนคนหาแนวทางการสรางสรรคผลงาน
จากการคนหาและวิเคราะหแนวทางการออกแบบทั้งสองแนวทางดังกลาวนั้น ทําใหได
ขอเปรียบเทียบ และแนวทางที่ชัดเจนที่สามารถนํามาพัฒนาตอเปนชิ้นงานจริงได โดยแนวทางที่
เหมาะสม ทั้งจากวิธีการสรางสรรคที่อางอิงมาจากมาลัยในรูปแบบเดิม สามารถที่จะทําไปพัฒนา
ตอเปนชิ้นงานเครื่องประดับ และตรงตามแนวความคิดในการบูชาสักการะที่ตองเรียบงาย และ
ระลึกถึงการบูชา สามารถพัฒนาเปนเครื่องประดับในสถานะของเครื่องรางที่สวมใสติดตัวไปได
โดยแนวทางที่ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค ดั ง กล า ว ได แ ก แ นวทางที่ 2 คื อ แนวทางการสร า งสรรค
เครื่องประดับสักการะที่มีรูปแบบมาจากพวงมาลัยนั่นเอง โดยหลังจากที่ไดออกแบบราง 2 มิติ
และทดลองรอยมาลัยแลวนั้น ทําใหเห็นวาแนวทางนี้ สามารถตอบโจทยของแนวทางการออกแบบ
ไดมากที่สุด มีความเรียบงาย ทําใหเกิดสมาธิ เนื่องจากอางอิงมาจากรูปแบบของมาลัยเดิมที่ได
ถวายพระเปนประจํา ก็ทําใหขาพเจาสามารถระลึกถึงการบูชาสักการะ และนํามาสรางสรรคใหอยู
ในสถานะของเครื่องรางไดโดยเหมาะสมที่สุด โดยการสรางสรรคผลงานในลําดับตอไปนั้น ขาพเจา
จะวิเคราะห การบูชาสักการะในชีวิตประจําวันของตัวเอง โดยการสรางตารางการทํางานการ
สรางสรรคงานเครื่องประดับเพื่อการบูชาสักการะเพื่อเปนตัวอยางและแนวทางการวิเคราะหใน
ระยะเวลา 1 เดือน (ตารางที่ 8) เพื่อความรวดเร็วและแมนยําในการทํางาน และทําใหไดแผนการ
ทํางานที่ ชั ดเจนยิ่งขึ้ น หลั ง จากนั้ น ข าพเจ า จะทําการออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับ โดยการ
วิเคราะหและคนหาทัศนธาตุเพื่อรางแบบ 2 มิติ โดยทําใหมีความนาสนใจ มีความเหมาะสมกับ
การบูชาสักการะ และยังสามารถสวมใสเปนเครื่องประดับติดตัวไปในชีวิตประจําวันไดจริงอีกดวย
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ตารางที่ 8 การทํางานการสรางสรรคงานเครื่องประดับเพื่อการบูชาสักการะใน 1 เดือน
วัน

สัปดาหที่ 1

สัปดาหที่ 2

สัปดาหที่ 3

สัปดาหที่ 4

วันที่ 1

ซื้อพวงมาลัยเพื่อ
การบูชา จํานวน
3 พวง
นําพวงมาลัยมาทํา
การบูชาพระทั้ง
3 ตําแหนง
ลาดอกไมถวายพระ
และนํามาอบซิลิกา
ทราย
สรางชิ้นงานโลหะ
เพื่อนํามาประกอบ
กับดอกไม
สรางชิ้นงานโลหะ
เพื่อนํามาประกอบ
กับดอกไม
สวมใสจริงใน
ชีวิตประจําวัน
สวมใสจริงใน
ชีวิตประจําวัน

ซื้อพวงมาลัยเพื่อ
การบูชา จํานวน
3 พวง
นําพวงมาลัยมาทํา
การบูชาพระทั้ง
3 ตําแหนง
ลาดอกไมถวายพระ
และนํามาอบซิลิกา
ทราย
สรางชิ้นงานโลหะ
เพื่อนํามาประกอบ
กับดอกไม
สรางชิ้นงานโลหะ
เพื่อนํามาประกอบ
กับดอกไม
สวมใสจริงใน
ชีวิตประจําวัน
สวมใสจริงใน
ชีวิตประจําวัน

ซื้อพวงมาลัยเพื่อ
การบูชา จํานวน
3 พวง
นําพวงมาลัยมาทํา
การบูชาพระทั้ง
3 ตําแหนง
ลาดอกไมถวายพระ
และนํามาอบซิลิกา
ทราย
สรางชิ้นงานโลหะ
เพื่อนํามาประกอบ
กับดอกไม
สรางชิ้นงานโลหะ
เพื่อนํามาประกอบ
กับดอกไม
สวมใสจริงใน
ชีวิตประจําวัน
สวมใสจริงใน
ชีวิตประจําวัน

ซื้อพวงมาลัยเพื่อ
การบูชา จํานวน
3 พวง
นําพวงมาลัยมาทํา
การบูชาพระทั้ง
3 ตําแหนง
ลาดอกไมถวายพระ
และนํามาอบซิลิกา
ทราย
สรางชิ้นงานโลหะ
เพื่อนํามาประกอบ
กับดอกไม
สรางชิ้นงานโลหะ
เพื่อนํามาประกอบ
กับดอกไม
สวมใสจริงใน
ชีวิตประจําวัน
สวมใสจริงใน
ชีวิตประจําวัน

วันที่ 2
(วันพระ)
วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6
วันที่ 7

สรุปการทํางานการสรางสรรคงานเครื่องประดับเพื่อการบูชาสักการะภายใน 1 เดือน
จากตารางการทํางานของขาพเจานี้ สามารถสรุปไดวา ในวันที่ 1 ของทุก ๆ สัปดาหนั้น
ขาพเจาจะซื้อดอกไม และนํามาสรางสรรคงานดอกไมเพื่อการบูชา และหลังจากไดรูปแบบของ
ดอกไมบูชาพระในวันที่ 1 และ 2 ของสัปดาหนั้น วันที่ 3 (ซึ่งสมมุติวาเปนวันพระ) ขาพเจาก็จะนํา
ดอกไมที่สรางสรรคไวแลวมาบูชาพระเพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล จนถึงวันที่ 4 (ซึง่ เปนการสิน้ สุด
วันพระ) ขาพเจาก็จะลาดอกไมถวายพระ เพื่อนํามาอบซิลิกาทราย และทิ้งเอาไวใหดอกไมแหง
สนิท จนถึงวันที่ 5 และ 6 ขาพเจาก็จะทําการสรางสรรคชิ้นงานโลหะเพื่อนํามาประกอบกับดอกไม
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ที่ไดผานการอบซิลิกาทรายมาแลว จนกระทั้งถึงในวันที่ 7 และวันตอ ๆ ไปนั้น ขาพเจาก็จะนํา
ผลงานเครื่องประดับที่เปรียบเสมือนเครื่องรางนั้นมาสวมใสประดับตอไป
ซึ่งการบูชาในแตละอาทิตยนั้น ขาพเจาจะสรางสรรคมาลัยจํานวน 3 ชิ้น เนื่องจากมี
โตะบูชาพระ 3 ที่ และพอครบ 4 สัปดาหภายใน1 เดือน ตามกําหนดขาพเจาก็จะไดมาลัยที่สามารถ
นํา ไปสร า งสรรค เพื่ อ เป น เครื่ อ งประดับ สั ก การะที่ จ ะเป น เสมื อ นเครื่ อ งประดั บในสถานะของ
เครื่องรางและสามารถสวมใสติดตัวไปเพื่อใหเกิดความสงบใจและสรางสติในการดําเนินชีวิตตอไป
รูปแบบและขอบเขตในการสรางสรรคผลงาน
จากข อมู ล ในเรื่ อ งบทบาทและหนา ที่ของการบูช าสัก การะที่ไ ดศึก ษามานั้น ทํา ให
ข า พเจา มี มุ ม มองในการสรา งสรรค ผ ลงานเครื่ อ งประดั บ ให อยู ใ นลั ก ษณะของพวงมาลัย ซึ่ ง
ขาพเจานํามาบูชาพระเปนประจํา แตทั้งนี้ขาพเจาจะทําการพัฒนา ตัดทอน รวมถึงคลี่คลายแบบ
ใหม ให มี ค วามน า สนใจแตกต า งไปจากพวงมาลั ย ที่ เ ห็ น กั น อยู ท่ั ว ไป โดยจะคํ า นึ ง ถึ ง ความ
เหมาะสม ในการบูชาเปนหลัก รวมถึงเมื่อไดทําการบูชาเรียบรอยแลว ผลงานการสรางสรรคนี้
จะตองพัฒนาเปนเครื่องประดับ โดยการสรางสรรคชิ้นงานโลหะขึ้นมาเพื่อที่จะเปนตัวรองรับหรือ
ทําขอตอที่สามารถกลมกลืนไปกับชิ้นงานได มาประกอบเขากับชิ้นสวนของมาลัย ภายหลังจากที่
ไดบูชาพระแลว โดยหลังจากพนวันพระไปแลวนั้นก็จะถือเปนการสิ้นสุดของการบูชา ขาพเจาก็จะ
นําเครื่องบูชาสักการะที่ไดผานการบูชามาแลวนั้น เสมือนเปนเครื่องรางและเครื่องประดับที่ประดับ
ติดตัวไปไดในชีวิตประจําวัน โดยจะมีแนวทางการพัฒนาแบบซึ่งคํานึงถึงความเหมาะสมในการ
บูชาพระพุทธรูป ความเหมาะสมกับการเปนสถานะของเครื่องราง และมีความเปนเครื่องประดับที่
สามารถสวมใสไดจริงในชีวิตประจําวันดังที่กลาวมาขางตน โดยขาพเจาไดกําหนดขอบเขตของ
การออกแบบดังนี้
1. ควรมีลักษณะเรียบงาย เนื่องจากสรางสรรคมาจากเครื่องบูชา จึงควรที่จะมองแลว
สงบ และสามารถระลึกถึงการบูชาพระได
2. คํานึงถึงรูปแบบของการสวมใส เพราะเนื่องจากเปนเครื่องประดับสักการะ จึงตอง
คํานึงถึงตําแหนงการสวมใส เพื่อที่จะนํามาสรางสรรคเปนผลงานเครื่องประดับไดอยางเหมาะสม
3. ในการสรางสรรคผลงานนั้น ขาพเจาเลือกรูปแบบของการรอยมาลัยกลม มาลัย
แบน มาลัยเกลียว หรือชายมาลัยตาง ๆ ซึ่งเปนรูปแบบมาลัยที่ขาพเจาถวายพระเปนประจํา
4. ลั ก ษณะของเครื่ อ งประดั บ นั้ น ต อ งมี ค วามเหมาะสมที่ จ ะสวมใส ไ ด จ ริ ง ใน
ชีวิตประจําวัน และยังสามารถทําหนาที่เปนเครื่องประดับในรูปแบบของเครื่องเตือนใจ เพื่อเปน
เครื่องเตือนใหระลึกถึงการทําความดี และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีสติมากขึ้น

บทที่ 4
กระบวนการและขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน
จากการทดลองการรางแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ นั้น ทําใหขาพเจาไดแนวทางการทํางาน
ที่ชัดเจน และเพื่อการดําเนินงานตามแนวความคิดและกระบวนการดังกลาวนั้น ขาพเจาจึงสราง
ตารางการทํางานการสรางสรรคงานเครื่องประดับเพื่อการบูชาสักการะใน 1 เดือนขึ้น เพื่อความ
รวดเร็วและแมนยําในการทํางาน โดยมีแผนการทํางาน ดังนี้
การนําพวงมาลัยที่ไดสรางสรรคแลวมาถวายพระและนําไปอบซิลิกาทรายในแตละสัปดาห
จากการทดลองทั้ง 2 แนวทางในบทที่ 3 นั้น ทําใหขาพเจาไดแนวทางทีเ่ หมาะสมกับตัว
ข า พเจา ในการบู ช าสัก การะ ซึ่ ง ก็คือการสรา งสรรคเครื่อ งประดับสัก การะที่มีรูปแบบมาจาก
พวงมาลัยในแนวทางที่ 2 และตอจากนี้ ขาพเจาจะทํางานตามแผนตารางการสรางสรรคผลงาน
เครื่องประดับเพื่อการบูชาสักการะ ที่ไดกําหนดไว โดยการแบงแยกดอกไมถวายพระในแตละ
สัปดาหนั้น (ภาพที่ 25) ขาพเจาจะใชโทนสี เพื่อใหงายตอการทํางาน ดังนี้

50

51

ภาพที่ 25 ขั้นตอนการนํามาลัยมาบูชาพระในแตละสัปดาห
สัปดาหที่ 1 มาลัยแบน ใชโทนสีชมพู – ขาว (ภาพที่ 26)

ภาพที่ 26 พวงมาลัยของสัปดาหที่ 1 ถวายบริเวณหิ้งพระ
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เมื่อถวายพวงมาลัยในวันพระเรียบรอยแลว วันตอมาเราก็นําลาพวงมาลัยและนํามา
อบซิลิกาทราย และจะไดพวงมาลัยที่มีความคงสภาพของสีและรูปทรงของดอกไม ดังนี้
(ภาพที่ 27)

ภาพที่ 27 พวงมาลัยที่ผานการอบซิลิกาทรายในสัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 2 มาลัยตุม ใชโทนสีมวง – ขาว (ภาพที่ 28)

ภาพที่ 28 พวงมาลัยของสัปดาหที่ 2 ถวายบริเวณหิ้งพระ
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เมื่อถวายพวงมาลัยในวันพระเรียบรอยแลว วันตอมาเราก็นําลาพวงมาลัยและนํามา
อบซิลิกาทราย และจะไดพวงมาลัยที่มีความคงสภาพของสีและรูปทรงของดอกไม ดังนี้
(ภาพที่ 29)

ภาพที่ 29 พวงมาลัยที่ผานการอบซิลิกาทรายในสัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3 มาลัยกลม ใชโทนสีเขียว – ขาว (ภาพที่ 30)

ภาพที่ 30 พวงมาลัยของสัปดาหที่ 2 ถวายบริเวณหิ้งพระ

54
เมื่อถวายพวงมาลัยในวันพระเรียบรอยแลว วันตอมาเราก็นําลาพวงมาลัยและนํามา
อบซิลิกาทราย และจะไดพวงมาลัยที่มีความคงสภาพของสีและรูปทรงของดอกไม ดังนี้
(ภาพที่ 31)

ภาพที่ 31 พวงมาลัยที่ผานการอบซิลิกาทรายในสัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 4 มาลัยเกรียว ใชโทนสีแดง – ขาว (ภาพที่ 32)

ภาพที่ 32 พวงมาลัยของสัปดาหที่ 2 ถวายบริเวณหิ้งพระ
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เมื่อถวายพวงมาลัยในวันพระเรียบรอยแลว วันตอมาเราก็นําลาพวงมาลัยและนํามา
อบซิลิกาทราย และจะไดพวงมาลัยที่มีความคงสภาพของสีและรูปทรงของดอกไม ดังนี้
(ภาพที่ 33)

ภาพที่ 33 พวงมาลัยที่ผานการอบซิลิกาทรายในสัปดาหที่ 4
สรุปการวัดสัดสวนโดยเฉลี่ยของมาลัยเพื่อที่จะนํามาผลิตเปนตัวชิ้นงานโลหะ
โดนสวนใหญแลว พวงมาลัยที่ขาพเจาสรางสรรคขึ้นมานั้นสิ้นสวนของแตละชิ้นจะมี
ขนาดเทาๆ กัน คือ มีความกวาง 1 นิ้ว และความยาว 3 นิ้ว แตก็จะมีบางชิ้น ที่จะมีความกวาง 1.5
หรือ 2.5 และความยาว 5 นิ้ว ซึ่งขาพเจาก็พิจารณาถึงความเหมาะสมตอการถวายพระ กอนที่จะ
สรางสรรคพวงมาลัยใหมีขนาดตามที่วัดได ดังนั้นโดยเฉลี่ยของมาลัยทั้งหมดนั้น ควรมีความกวาง
1 นิ้ว และความยาว 3.5 นิ้ว ซึ่งขาพเจาก็จะนําคาเฉลี่ยที่ไดนี้ ไปปรับใชกับการสรางสรรคผลงาน
โลหะ (ตารางที่ 9) เพื่อที่จะนํามาประกอบกับชิ้นสวนของมาลัยนี้ตอไป
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ตารางที่ 9 วัดสัดสวนโดยเฉลี่ยของมาลัยเพื่อที่จะนํามาผลิตเปนตัวชิ้นงานโลหะ
พวงมาลัยที่ได

ชิ้นสวนที่จะนํามาประกอบ
กับงานโลหะ

ขนาดของมาลัย

กวาง 1 นิว้
ยาว 3 นิว้

กวาง 1 นิว้
ยาว 3 นิว้

กวาง 2.5 นิว้
ยาว 3 นิว้

กวาง 1.5 นิว้
ยาว 3 นิว้

57
ตารางที่ 9 วัดสัดสวนโดยเฉลี่ยของมาลัยเพื่อที่จะนํามาผลิตเปนตัวชิ้นงานโลหะ (ตอ)
พวงมาลัยที่ได

ชิ้นสวนที่จะนํามาประกอบ
กับงานโลหะ

ขนาดของมาลัย

กวาง 1 นิว้
ยาว 3 นิว้

กวาง 1 นิว้
ยาว 4 นิว้

กวาง 1 นิว้
ยาว 4 นิว้

กวาง 1 นิว้
ยาว 5 นิว้

กวาง 1 นิว้
ยาว 5 นิว้
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การพัฒนาทัศนธาตุของมาลัยสูแบบรางสองมิติ
การแยกประเภทของสีมาลัยในแตละสัปดาห เพื่อความกลมกลืนเปนชุดเดียวกัน โดยสี
ที่แบงใช ก็จะเปนสีของดอกไมโดยทั่วไปที่ใชสรางสรรคเปนมาลัยอยูแลว และผลงานทุกชิ้น
สามารถเชื่อมโยงเขาถึงกันดวยอะไหลโลหะที่ขาพเจาสรางสรรคขึ้น โดยการสรางสรรคขึ้นจาก
ความรูสึกขณะที่ทําการรอย เนื่องจาก การรอยดอกไมใหเกิดเปนพวงมาลัยนั้น ทําใหเกิดสมาธิ
เนื่องจากเปนการทําซ้ํา ๆ องคประกอบในสวนของอะไหลโลหะสวนมาก จึงเปนรูปทรงที่มาจาก
การซ้ํากันไปมา และรูปทรงที่ไดก็มาจากลักษณะการรอยและทัศนธาตุของดอกไมนั้น ๆ อีกดวย
ในการคัดเลือกชิ้นสวนของดอกไมเพื่อมาสรางสรรคเปนเครื่องประดับนั้น ขาพเจาได
คํานึงถึงความเหมาะสมในการสวมใส ความเปนไปไดของลักษณะตัวมาลัยเอง รวมถึงความ
สวยงามเมื่อมาอยูบนอะไหลโลหะ โดยชิ้นสวนมาลัยที่ขาพเจาเลือกมานั้น ขาพเจาคิดวามีความ
เหมาะสม กลมกลืน และสามารถสรางสรรคใหเปนเครื่องประดับที่มาจากการบูชาสักการะไดเปน
อยางดี (ภาพที่ 34 - 45)

ภาพที่ 34 การพัฒนาทัศนธาตุของมาลัยในสัปดาหที่ 1 แบบรางที่ 1
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ภาพที่ 35 การพัฒนาทัศนธาตุของมาลัยในสัปดาหที่ 1 แบบรางที่ 2

ภาพที่ 36 การพัฒนาทัศนธาตุของมาลัยในสัปดาหที่ 1 แบบรางที่ 3
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ภาพที่ 37 การพัฒนาทัศนธาตุของมาลัยในสัปดาหที่ 2 แบบรางที่ 4

ภาพที่ 38 การพัฒนาทัศนธาตุของมาลัยในสัปดาหที่ 2 แบบรางที่ 5
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ภาพที่ 39 การพัฒนาทัศนธาตุของมาลัยในสัปดาหที่ 3 แบบรางที่ 6

ภาพที่ 40 การพัฒนาทัศนธาตุของมาลัยในสัปดาหที่ 3 แบบรางที่ 7
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ภาพที่ 41 การพัฒนาทัศนธาตุของมาลัยในสัปดาหที่ 3 แบบรางที่ 8

ภาพที่ 42 การพัฒนาทัศนธาตุของมาลัยในสัปดาหที่ 3 แบบรางที่ 9
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ภาพที่ 43 การพัฒนาทัศนธาตุของมาลัยในสัปดาหที่ 4 แบบรางที่ 10

ภาพที่ 44 การพัฒนาทัศนธาตุของมาลัยในสัปดาหที่ 4 แบบรางที่ 11
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ภาพที่ 45 การพัฒนาทัศนธาตุของมาลัยในสัปดาหที่ 4 แบบรางที่ 12
สรุป
จากการที่ ข า พเจ าได ศึ ก ษาทั ศ นธาตุข องมาลัย โดยละเอี ย ดและทํ า แบบร า ง 2 มิ ติ
รวมถึงการรอยมาลัยเพื่อที่จะนําไปบูชาพระ และนํามาอบซิลิกาทรายแลวนั้น ทําใหขาพเจาไดรู
ขนาด สัดสวน โครงสรางที่แนนอนของมาลัยอยางชัดเจน และในขั้นตอนตอไป ขาพเจาจะทําการ
สรุปแบบราง 2 มิติของชิ้นสวนมาลัยที่เลือกมาสรางสรรค โดยชิ้นสวนมาลัยที่เลือกมานั้น คัดมา
จากมาลัยสวนที่มีความสมบูรณ เหมาะแกการพัฒนาตอ โดยตําแหนงการสวมใสเครื่องประดับก็
จะอยู บ ริ เ วณเหนื อ สะดื อ ขึ้ น มา เนื่ อ งจากเป น สิ่ ง ที่ บู ช าพระแล ว ไม ค วรอยู ต่ํ า ซึ่ ง ชนิ ด ของ
เครื่องประดับไดแก ตางหู สรอยคอ และเข็มกลัด โดยขาพเจาจะมีการนําโลหะเขามาประกอบเปน
เครื่องประดับดวย เพื่อใหเกิดความสวยงาม เหมาะสมกับการสวมใสยิ่งขึ้น
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การพัฒนาและสรุปแบบราง 2 มิติ เพื่อที่จะนําไปสรางสรรคเปนผลงานจริง (ภาพที่ 46-53)

ภาพที่ 46 พัฒนาแบบราง 2 มิติในสัปดาหที่ 1

ภาพที่ 47 พัฒนาแบบราง 2 มิติในสัปดาหที่ 2
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ภาพที่ 48 พัฒนาแบบราง 2 มิติในสัปดาหที่ 3

ภาพที่ 49 พัฒนาแบบราง 2 มิติในสัปดาหที่ 4

67

ภาพที่ 50 สรุปแบบราง 2 มิติในสัปดาหที่ 1

ภาพที่ 51 สรุปแบบราง 2 มิติในสัปดาหที่ 2

68

ภาพที่ 52 สรุปแบบราง 2 มิติในสัปดาหที่ 3

ภาพที่ 53 สรุปแบบราง 2 มิติในสัปดาหที่ 4

69
สรุป
จากที่ขาพเจาไดสรุปการพัฒนาแบบราง 2 มิติมาแลวนั้น ทําใหขาพเจาไดเห็นทัศนธาตุ
ของมาลัยตางๆ อยางชัดเจน ไมวาจะเปนชายมาลัย กลีบดอกไมตางๆ หรือแมกระทั่งชิ้นสวนโลหะที่
ไดสรางสรรคขึ้นมา ทําใหขาพเจามีแนวทางที่จะนําไปพัฒนาใหเปนชิ้นงานที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น
การเขียนแบบ 2 มิติและการสรางสรรคงานเครื่องประดับ
หลังจากที่ไดทําการสรุปแบบราง 2 มิติเรียบรอยแลว ขาพเจาก็ไดลงมือเขียนแบบ 2
มิติ เพื่อที่จะสามารถชวยใหการทําชิ้นงานจริงสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น (ภาพที่ 34-67) ดังนี้

ภาพที่ 54 เขียนแบบ 2 มิติ สัปดาหที่ 1 แบบที่ 1
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ภาพที่ 55 เขียนแบบ 2 มิติ สัปดาหที่ 1 แบบที่ 2
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ภาพที่ 56 เขียนแบบ 2 มิติ สัปดาหที่ 1 แบบที่ 3

72

ภาพที่ 57 เขียนแบบ 2 มิติ สัปดาหที่ 2 แบบที่ 1 (ใชอะไหลดอกรักทั้งหมด 26 ชิ้น)
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ภาพที่ 58 เขียนแบบ 2 มิติ สัปดาหที่ 2 แบบที่ 2

74

ภาพที่ 59 เขียนแบบ 2 มิติ สัปดาหที่ 2 แบบที่ 3

75

ภาพที่ 60 เขียนแบบ 2 มิติ สัปดาหที่ 2 แบบที่ 4

76

ภาพที่ 61 เขียนแบบ 2 มิติ สัปดาหที่ 3 แบบที่ 1

77

ภาพที่ 62 เขียนแบบ 2 มิติ สัปดาหที่ 3 แบบที่ 2 (ใชอะไหลกลีบดอกกลวยไมทั้งหมด 16 ชิ้น)

78

ภาพที่ 63 เขียนแบบ 2 มิติ สัปดาหที่ 3 แบบที่ 3 (ใชอะไหลดอกรักทั้งหมด 26 ชิ้น)

79

ภาพที่ 64 เขียนแบบ 2 มิติ สัปดาหที่ 3 แบบที่ 4 (ใชอะไหลดอกรักทั้งหมด 200 ชิ้น)
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ภาพที่ 65 เขียนแบบ 2 มิติ สัปดาหที่ 4 แบบที่ 1

81

ภาพที่ 66 เขียนแบบ 2 มิติ สัปดาหที่ 4 แบบที่ 2 (ใชอะไหลกลีบดอกกลวยไมทั้งหมด 15 ชิ้น)

82

ภาพที่ 67 เขียนแบบ 2 มิติ สัปดาหที่ 4 แบบที่ 3
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การสรางสรรคงานเครื่องประดับตามที่ไดเขียนแบบ 2 มิติ (ภาพที่ 68 - 78)

ภาพที่ 68 ทํ า ตั ว ต น แบบและบล็ อ กยางซิ ลิ โ คนของอะไหล ค รึ่ ง วงกลม เพื่ อ ทํ า ไปหล อ เหวี่ ย ง
(เนื่องจากตองผลิตชิ้นสวนในปริมาณมาก)

ภาพที่ 69 ชิ้นงานที่ไดจากการหลอเหวี่ยง

84

ภาพที่ 70 ทําตัวตนแบบและบล็อกยางซิลิโคนของอะไหลดอกรักเพื่อทําไปหลอเหวี่ยง

ภาพที่ 71 ชิ้นงานดอกรักบางสวนที่ไดจากการหลอเหวี่ยง (นํามาเชื่อมกานเพื่อที่จะใหประกอบ
กับงานมาลัยตอไป)
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ภาพที่ 72 ทําตัวตนแบบและบล็อกยางซิลิโคนของอะไหลกลีบดอกรักเพื่อทําไปหลอเหวี่ยง

ภาพที่ 73 ชิ้นงานกลีบดอกรักบางสวนที่ไดจากการหลอเหวี่ยง (นํามาเจาะรูเพื่อที่จะใหประกอบ
กับงานมาลัยตอไป)
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ภาพที่ 74 นํากลีบดอกรักโลหะมาประกอบกับดอกรักจริง

ภาพที่ 75 นําแผนโลหะฉลุลายที่ไดมาประกอบกับแกนดอกรัก
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ภาพที่ 76 เชื่อมลวดโลหะเพื่อที่จะนํามาประกอบกับชิ้นงานมาลัย

ภาพที่ 77 พับแผนโลหะพับเปนกลีบดอกไมเพื่อที่จะนํามาประกอบกับชิ้นงานมาลัย

88

ภาพที่ 78 นําชิ้นงานแผนโลหะพับเปนกลีบดอกไมที่ไดมาประกอบเขากับมาลัย
ภายหลังจากการสรางสรรคชิ้นงานอะไหลโลหะเพื่อประกอบเขากับมาลัย แลวนั้น
ขาพเจาก็ไดนําอะไหลเหลานั้นมาสรางสรรคใหเกิดชิ้นงานเครื่องประดับสักการะอีกจํานวน 14
ชิ้น ดังที่ไดออกแบบ 2 มิติไว ตามความเหมาะสมขององคประกอบ และความสมบูรณของ
พวงมาลั ย ที่ ใ ช ถ วายพระ และนอกจากนั้ น อะไหล โ ลหะในแต ล ะแบบ ยั ง สามารถที่ จ ะนํ า มา
ประกอบเขากับดอกไมที่ขาพเจาสรางสรรคเพื่อนํามาบูชาพระไดอีกดวย

บทที่ 5
ภาพผลงานวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ
จากขั้นตอนการคนควาหาขอมูล การทดลองวัสดุตางๆ รวมถึงการออกแบบพัฒนา
ดวยภาพรา ง 2 มิติ รวมไปถึงการสรางตนแบบมาลัย 3 มิติ เพื่อใหเห็น ถึงสัดสวนและขนาดที่
แทจริงของชิ้นงาน ตลอดจนการออกแบบวิธีสวมใสเครื่องประดับดวยวิธีตางๆ ทําใหไดผลการ
ออกแบบที่สมบูรณ และสามารถสรุปแบบเพื่อผลิตเปนชิ้นงานเครื่องประดับ รวมทั้งหมด 14 ชิ้น
ซึ่งแบงออกเปน 4 สัปดาห ตามการถวายพระ ดังนี้
สัปดาหที่ 1 (ภาพที่ 79 - 81)

ภาพที่ 79 ผลงานเครื่องประดับตางหู สัปดาหที่ 1 ชิ้นที่ 1
89
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ภาพที่ 80 ผลงานเครื่องประดับเข็มกลัด สัปดาหที่ 1 ชิ้นที่ 2
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ภาพที่ 81 ผลงานเครื่องประดับเข็มกลัด สัปดาหที่ 1 ชิ้นที่ 3
สัปดาหที่ 2 (ภาพที่ 82 - 85)

ภาพที่ 82 ผลงานเครื่องประดับตางหู สัปดาหที่ 2 ชิ้นที่ 1
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ภาพที่ 83 ผลงานเครื่องประดับเข็มกลัด สัปดาหที่ 2 ชิ้นที่ 2

ภาพที่ 84 ผลงานเครื่องประดับเข็มกลัด สัปดาหที่ 2 ชิ้นที่ 3
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ภาพที่ 85 ผลงานเครื่องประดับสรอยคอ สัปดาหที่ 2 ชิ้นที่ 4
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สัปดาหที่ 3 (ภาพที่ 86 - 89)

ภาพที่ 86 ผลงานเครื่องประดับตางหู สัปดาหที่ 3 ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 87 ผลงานเครื่องประดับสรอยติดปกเสื้อ สัปดาหที่ 3 ชิ้นที่ 2
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ภาพที่ 88 ผลงานเครื่องประดับตางหู สัปดาหที่ 3 ชิ้นที่ 3

ภาพที่ 89 ผลงานเครื่องประดับสรอยคอ สัปดาหที่ 3 ชิ้นที่ 4
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สัปดาหที่ 4 (ภาพที่ 90 - 92)

ภาพที่ 90 ผลงานเครื่องประดับเข็มกลัด สัปดาหที่ 4 ชิ้นที่ 1
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ภาพที่ 91 ผลงานเครื่องประดับสรอยติดปกเสื้อ สัปดาหที่ 4 ชิ้นที่ 2

ภาพที่ 92 ผลงานเครื่องประดับสรอยคอ สัปดาหที่ 4 ชิ้นที่ 3
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สรุปและขอเสนอแนะผลงานวิทยานิพนธ
ผลงานวิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการวิจัยเพื่อสรางสรรคเครื่องประดับที่แสดงออกถึง
การสักการะบูชาพระพุทธรูปดวยพวงมาลัย ซึ่งเปนสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนถือปฏิบัติมาแตโบราณ
โดยสิ่งที่ขาพเจาทํามาสรางสรรคเพื่อเติมนั้น คือการที่นําพวงมาลัยที่ผานการบูชาพระมาแลว
นํามาทําใหเกิดความคงสภาพเพื่อที่จะนํามาสรางสรรคจัดองคประกอบใหเปนเครื่องประดับที่อยู
ในสถานะของเครื่องรางที่สามารถประดับติดตัวไปได เนื่องจากขาพเจามีความคิดวา พวงมาลัย
หรือสิ่งที่ผานการถวายพระแลวนั้น เปนสิ่งที่สูงคา ไมควรนําไปทิ้ง และสามารถนํามาพัฒนาตอ
ได ดวยความเห็นดังกลาวนี้เอง ทําใหขาพเจาคนพบองคความรูที่สามารถนํามาสรางสรรคเปน
ผลงานเครื่อ งประดับ ไดอ ยา งเหมาะสม และสอดคลอ งกับ วัต ถุป ระสงคข องงานวิจัย ซึ่ง องค
ความรูที่ไดจากการศึกษาหาขอมูลและการทดลองตางๆ ทําใหขาพเจาเกิดความเขาใจวา ชาว
พุทธนั้น ใหความสําคัญกับการบูชาพระเปนอยางมาก เนื่องจากสงผลเกี่ยวเนื่องกับทางดาน
สภาพจิตใจ อารมณ และความรูสึกในขณะบูชาพระ ซึ่งจะนําความสงบมาสูจิตใจของผูบูชาได
เปนอยางดี
องคความรูที่ไดนั้น เกิดจากการคนควาหาขอมูล ศึกษาและทดลองตามกระบวนการ
ในเรื่องของกระบวนการบูชา การสรางสรรคมาลัยเพื่อบูชาพระ และการทดลองวัสดุตางๆ อยาง
เปนขั้นเปนตอน ซึ่งทําใหเห็นวาการบูชาพระดวยการรอยมาลัยนั้น สามารถทําใหจิตใจเกิดความ
สงบขณะรอย เนื่องจากเปนการทํางานซ้ําๆ รอยแบบเดิมซ้ําไปมา จนเกิดเปนพวงมาลัยขึ้น ซึ่ง
ขาพเจาคิดวาความสงบขณะที่รอยมาลัยนั้น ถือเปนการปฏิบัติบูชา ทําใหจิตใจสงบ ไมฟุงซาน อัน
เปนคําสอนในพระพุทธศาสนาอยางหนึ่ง ดวยเหตุนี้เอง ขาพเจาจึงนําวิธีการรอยมาลัยดังกลาวนี้
มาสรางสรรคเป น แนวทางการออกแบบผลงานเครื่องประดับสัก การะ โดยที่สุ น ทรียภาพของ
เครื่องประดับที่ไดอยูภายใตความงดงามของมาลัย และความสงบที่เกิดจากจิตใจของผูสวมใส
เมื่ อ วิเ คราะห ข อมู ล และแนวทางของการบู ชาแล ว จึ ง เข า สู ก ระบวนการศึ ก ษาและ
ทดลองเพื่อคนหาวัสดุและแนวทางการออกแบบที่ชัดเจน ซึ่งในที่นี้ ขาพเจาเลือกที่จะใหมาลัยที่
ผานการบูชาและใชโลหะมาเปนสวนประกอบ เพื่อใหเกิดความสวยงามและสามารถสวมใสไดจริง
โดยนําตัวมาลัยมาสังเคราะหทัศนธาตุ เพื่อแยกแยะเฉพาะองคประกอบ และความงามทีเ่ หมาะสม
หลังจากนั้นจึงเขาสูกระบวนการคนหาความสอดคลองกับพื้นที่การสวมใสกับรางกายในฐานะ
เครื่องประดับ ผลที่ไดสามารถสะทอนใหเห็นถึงการทํางานรวมกันระหวางงานเครื่องประดับ และ
จิตใจของผูสวมใสจนเกิดเปนการสรางสรรคผลงานเครื่องประดับเพื่อการบูชาสักการะ
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จากผลงานการสร างสรรคเครื่องประดับและการจัดแสดงผลงาน เพื่อนําเสนอตอ
สาธารณะในงานนิทรรศการแสดงงาน ณ หอศิลป คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) พบวาผลงานเครื่องประดับชุดนี้ไดสงผล
กระทบกับจิตใจผูสวมใสและผูชม รวมถึงเกิดความประณีตทางจิตใจในคติของการบูชาที่แสดงให
เห็นวามาลัยถวายพระนั้นเปนสิ่งสูงคา เนื่องจากผานการถวายพระมาแลว มีความสําคัญตอจิตใจ
ถือจนไดวาเปนของศักดิ์สิทธิ์อยางหนึ่ง อีกทั้งการเลือกวัสดุที่เปนโลหะเพื่อมาประกอบนั้น สราง
ความสวยงาม และสงเสริมมาลัยใหมีคุณคาตอจิตใจของผูพบเห็นไดเปนอยางดี ซึ่งถือเปนการ
สรางสรรคเครื่องเตือนใจที่อยูในสถานะของเครื่องประดับ ทั้งยังสามารถติดตัวเราไปไดทุกที่ เพื่อ
เปนการเตือนใจตนเอง ใหระลึกถึงการทําความดี และใชชีวิตอยางมีสติมากขึ้นไดเปนอยางดีอีก
ดวย
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ภาคผนวก

104
จากการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธในครั้งนี้ ขาพเจาไดนําผลงานไปจัดแสดงในที่ตางๆ ดังนี้คือ
(ภาพที่ 93 - 94)

ภาพที่ 93 การจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระหวางวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2558 ณ หอศิลป คณะมัณฑนศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพ
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ภาพที่ 94 การจัดนําเสนอผลงานจากวิทยานิพนธโดยโปสเตอร ครั้งที่ 5 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน
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ประวัติผูวิจยั
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
E-mail
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2536-2542
พ.ศ. 2543-2549
พ.ศ. 2550-2553
พ.ศ. 2555
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558

นางสาวฤมาภา ศรีสวัสดิ์
699/62 หมูบา นวงศสวาง 29 ถนนวงศสวาง แขวงบางซือ่
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10800
ruemapa@gmail.com

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนพิมลวิทย กรุงเทพฯ
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีบุญยานนท จ.นนทบุรี
ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักออกแบบเครื่องประดับ (อิสระ) บริษัท Brasserie กรุงเทพฯ
อาจารยพิเศษ สอนวิชาศิลปะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
จังหวัดนนทบุรี
นักออกแบบเครื่องประดับ บริษัท Pavecha & Balina กรุงเทพฯ
อาจารยพิเศษ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง
(ในพระบรมหาราชวัง ฯ กรุงเทพฯ)
Coordinator Fair / Freelance stylist my home magazine
บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พลับลิชงิ่ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
อาจารยพิเศษ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง
(ในพระบรมหาราชวัง ฯ กรุงเทพฯ)

ประวัติการแสดงผลงาน
พ.ศ.2550
“ผลงาน Design 1 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ” (รวมแสดง)
แสดงแบบเสื้อผา, เครื่องประดับ หัวขอ “ฤดูกาล” ณ ศูนยอาหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม
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พ.ศ.2551

พ.ศ.2551

พ.ศ.2552

พ.ศ.2558

“แสดงแบบเครื่องประดับ” (รวมแสดง), Goldelry (รานบานชางทอง)
“แสดงแบบเครื่องประดับ Kinetic Op art jewelry” (รวมแสดง),
ณ หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จ.นครปฐม
“แสดงแบบเครื่องประดับ Kinetic Op art jewelry” (รวมแสดง)
งาน Gift (Oh my God oh my gift) ประจําคณะมัณฑนศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
”แสดงแบบเครื่องประดับ ศัลยากาย” (รวมแสดง) งานศัลยากาย
ณ หอศิลป คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
กรุงเทพฯ
“แสดงแบบเครื่องประดับ รอยรังไหม (Thai Style)” (รวมแสดง)
งาน The Mall City Walk Student Art and Design Show
ณ เดอะมอลลงามวงวาน กรุงเทพฯ
“แสดงแบบเครื่องประดับลักษณะไทย รอยรังไหม (Thai Style)”
(รวมแสดง) ณ มหาวิทยาลัยคุกมิน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต
“แสดงแบบเครื่องประดับ Amusement” (Henna Bohemian),
(Jewelry design 4) (รวมแสดง) ณ Bangkok Gems & Jewelry
Fair, Impact เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
“แสดงแบบเครื่องประดับ เครื่องราง (Jewelry Design 5)”
(รวมแสดง) ณ Bangkok Gems & Jewelry Fair, Impact
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
“แสดงผลงานวิทยานิพนธ” ระดับปริญญาโท (รวมแสดง)
ณ หอศิลป คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
กรุงเทพฯ
“แสดงผลงานนิทรรศการวิทยานิพนธ” ระดับปริญญาโท (รวมแสดง)
ณ ศูนยสง เสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
จ.พระนครศรีอยุธยา

