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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยน้ี	มวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาวิเคราะห์การสร้างสรรค์ดอกไม้วิจิตร
ในงานช่างสิบหมู ่และแนวคิดการสร้างสรรค์ดอกไม้วิจิตรในงานช่างสิบหมู ่สมัย
กรุงรัตนโกสินทร์	 โดยการวิจัยเชิงเอกสาร	 ผลการวิจัยพบว่าในสังคมไทยมีการ
สร้างสรรค์ดอกไม้วิจิตรในงานช่างก่อนสมยักรงุรตันโกสินทร์	คอืในดนิแดนสุวรรณภมูิ
มงีานสลักหนิรปูดอกบัวบานเพือ่บูชาพระพทุธเจ้าก่อนมกีารสร้างพระพทุธรปู	แล้วมงีาน
สร้างสรรค์ลายดอกบัว	ลายดอกพุดตานในงานช่างสิบหมู่สมัยกรุงสุโขทัย	สืบเนื่องมา
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่	๑	จนถึงรัชกาลปัจจุบัน	โดยเฉพาะในรัชกาล
ที	่๓	และรชักาลปัจจุบนัทีม่กีารสร้างสรรค์ดอกไม้วิจิตรโดดเด่น	ลายดอกไม้วิจิตรต่างๆ	
มทีัง้ลายดอกบัว	ลายดอกพดุตาน	ลายดอกพกิลุ	ลายดอกไม้ทพิย์	ลายดอกไม้ประดษิฐ์	
ลายดอกไม้ธรรมชาต	ิปรากฏเป็นส่วนประกอบหน่ึงของงานช่างสิบหมูเ่พือ่บูชาพระพทุธ
ศาสนาประเภทอามสิบูชา	อันมคีณุค่ายิง่ซ่ึงมแีนวความคดิ	๓	ประการทีม่าจาก	๑)	การ
ศึกษาธรรมชาติเรื่องดอกไม้	ได้แก่	ดอกบัว	ดอกพุดตาน	๒)	ความศรัทธาต่อพระพุทธ
ศาสนา	ได้แก่	พระวินัย	ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า	บุคคลกับดอกบัว	พุทธประวัติ	
การบูชาพระพุทธเจ้า	พระธรรม	การแสดงวิมานที่เป็นผลแห่งกรรมดี	๓)	การสืบทอด
งานช่างสิบหมู่	ได้แก่	งานลายดอกบัวต่างๆ	การน�าลายดอกไม้วิจิตรไปใช้ในงานช่าง
สิบหมู่ทางพระพุทธ	ศาสนา	รวมทั้งมีต�ารา	การสร้าง	การปฏิสังขรณ์พุทธศาสนสถาน	
พุทธศาสนวัตถุ	ตามรูปแบบเดิมจากรัชกาลที่	๑	จนถึงปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๕๖)	ด้วยการ
บูรณาการศาสตร์และศิลป์แห่งดอกไม้วิจิตรจนกลายเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมในงาน
ช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

	 *	นักวิจัย	P	๗	ประจ�าสถาบันไทยศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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The Exquisite F lower Pattern: The Artistic and 
Cultural Legacy of the Ten Thai Arts and Crafts 

of the Rattanakosin Era

Rungaroon Kulthamrong1

Abstract

  This article, based on the documentary research, aims to analyze 
the creation of the exquisite f lower pattern of the Ten Thai Arts and Crafts 
during	the	Rattanakosin	period.	The	study	has	found	that	this	Thai	artistic	
f loral pattern has been used in arts and crafts long time before the 
Rattanakosin	Era.	Moreover,	 the	stonework	 in	 the	 form	of	 lotus	 f lower 
had been widely used in the Land of Gold, or the Suwannabhumi, as a 
symbol	to	worship	before	the	image	of	the	Buddha	had	been	created.	Also	
the design of the lotus pattern, as well as the Hibiscus one, had been 
passed by the Ten Thai Arts and Crafts group from the Sukhothai period 
to	the	Rattanakosin.	The	design	of	this	exquisite	f loral shape pattern has 
been	developed	especially	during	the	reign	of	King	Rama	III	and	King	
Rama	IX	(the	present	one).	All	the	f lower patterns such as the lotus, the 
Hibiscus	(cotton	rose),	the	genus	Dalbergia	(bullet	wood),	the	Montarop
(f lower	of	paradise),	either	the	elaborated	f lowers or the natural ones are 
found	in	the	creative	works	of	the	Thai	artists	and	craftsmen	as	a	part
of	their	valuable	offering	to	Buddhism	(Amisa	Puja).	

 1	 Researcher	P	7.	Institute	of	Thai	Studies.	Chulalongkorn	University
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 There are three ideas that inf luence the works of these beautiful
f lower	patterns:	1)	the	study	of	f lowers in nature such as the lotus and
the	cotton	rose	2)	the	faith	in	Buddhism,	for	example,	the	Buddhist	canons,	
the purity of Lord Buddha, the symbol of lotus and mankind, the legend 
of	Buddha,	Buddhist	offerings,	Dharma,	and	the	image	of	Buddhist	paradise	
(Swarga)	3)	the	continuance	of	the	Ten	Thai	Arts	and	Craftwork	such	as	
the	works	with	lotus	design,	etc.

 With the willing to integrate the knowledge about the arts of this 
exquisite f lower pattern of the Ten Thai Arts and Crafts through textbooks, 
architecture	and	restoration	of	the	Buddhist	places	and	objects	as	the	original	
one	from	the	reign	of	King	Rama	I	until	now	(2015),	these	beautif ied arts 
then	become	the	artistic	and	cultural	legacy	of	the	Rattanakosin	era.	
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บทน�า
	 องค์ใดพระสัมพุทธ์	 สุวิสุทธะสันดาน
ตัดมูลกิเลสมาร	 บ่มิหม่นมิหมองมัว
	 หนึ่งในพระทัยท่าน	 ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคีบ่พันพัว	 สุวะคนธะก�าจร
	 องค์ใดประกอบด้วย	 พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร		 มะละโอฆะกันดาร
	 ชี้ทางบรรเทาทุกข์		 และชี้สุขกะเษมศานต์
ชี้ทางพระนะฤพาน	 อันพ้นโศกวิโยคภัย๑

ฯลฯ

	 จากบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณของพระยาศรีสุนทรโวหาร	 (น้อย)	 ที่
พทุธศาสนิกชนทกุคนเคยสวดกนัมาตัง้แต่วัยเดก็เป็นท�านองสรภญัญะ	แสดงให้เหน็ถงึ
พระพทุธคณุ	อันเป็นพระคณุสมบัตขิองพระพทุธเจ้าทีท่รงบ�าเพญ็พระบารมแีล้วตรสัรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังค�าสวดว่า	“หนึ่งในพระทัยท่าน	ก็เบิกบานคือดอกบัว”	

	 นอกจากนี้	ผู้เขียนส�ารวจชื่อดอกไม้ในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยพบว่า	มกีารกล่าวถงึดอกไม้ชนิดต่างๆ	ไม่น้อยกว่า	๕๐	ชนิด	ได้แก่

 ดอกกรรณิการ์ ดอกกระดิ่งทอง ดอกกระทุ่ม ดอกกากะทิง ดอกการะเกด 
ดอกโกมุท ดอกเข็ม ดอกคล้า ดอกคัดเค้า ดอกคูณ ดอกแคฝอย ดอกจ�าปา ดอก
ช้างน้าว ดอกซ่าง ดอกดีหมี ดอกท้าวยายม่อม ดอกเทียนขาว ดอกบัว ดอกบัวขาบ 
ดอกบัวขาว ดอกบัวเขียว ดอกบัวแดง ดอกบัวเผือ่น ดอกบัวหลวง ดอกบุณฑริก ดอก
บุนนาค ดอกปทุม ดอกประดู่ ดอกปาริฉัตตกะ ดอกผักตบ ดอกฟักทิพย์ ดอกมฆวะ 
ดอกมณฑารพ ดอกมะกอก ดอกมะกล�่าหลวง ดอกมะเดื่อ ดอกมะลิ ดอกมะลิซ้อน 
ดอกโมกมัน ดอกย่านทราย ดอกยี่โถ ดอกรกฟ้า ดอกราชพฤกษ์ ดอกล�าดวน ดอก
สามหาว ดอกสน ดอกหงอนไก่ ดอกสาละ ดอกอังกาบ ดอกอัญชัน ดอกอัญชันเขียว 

 ๑	 ค�ำสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย	 (กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	
ม.ป.ป.),	หน้า	๗	–	๘.	
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ดอกอุบล ดอกอุบลเขียว๒ 

	 จากดอกบัวในบทสวดมนต์กับช่ือดอกไม้นานาพันธุ์ดังกล่าวจึงท�าให้ผู้เขียน
มคี�าถามวิจัยว่า	ดอกไม้มคีวามสัมพนัธ์กบัพระพทุธศาสนาอย่างไรและ	มกีารสร้างสรรค์
รูปดอกไม้ในงานช่างสิบหมู่ด้านพระพุทธศาสนาหรือไม่	 อย่างไร	 เพราะมีงานช่าง
สิบหมู่เสนอเน้ือหาพระพุทธศาสนาสืบมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน	 ผู้เขียนจึงมุ่งสืบค้น	
ศึกษา	รวบรวมข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างดอกไม้กับพระพุทธศาสนา	การสร้างสรรค์
รูปดอกไม้ในงานช่างสิบหมู่ทางพระพุทธศาสนา	 แล้วจึงวิเคราะห์แนวความคิดของ
การสร้างสรรค์งานช่างสิบหมู่รูปดอกไม้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 โดยใช้วิธีการวิจัย
เอกสารด้วยแนวความคิดวัฒนธรรม	 ซ่ึงผู้เขียนยังไม่พบบทความวิชาการ	 บทความ
วิจัย	 วิทยานิพนธ์	 รายงานวิจัยที่กล่าวถึงการศึกษาประเด็นนี้มาก่อน	 บทความวิจัยนี้
จะเป็นความรู้ใหม่ที่จะเป็นพื้นฐานให้เกิดการศึกษาวิจัยเชิงลึกด้านไทยศึกษาเกี่ยวกับ
งานช่างสิบหมู่เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สังคมไทยต่อไป	 อน่ึง	 การสะกดค�าบางค�า
ทีม่กีารสะกดไม่เหมอืนกนัในปัจจุบันเป็นการแสดงหลักฐานอ้างอิงตามต้นฉบับทีผู้่เขียน
จะใช้ตัวอักษรเอนในบทความวิจัยนี้

ควำมสัมพันธ์ของดอกไม้กับคนในสังคม

	 ดอกไม้	คือใบไม้ซึ่งแปรรูปเพื่อให้ต้นไม้ใช้เป็นอวัยวะส�าหรับสืบพันธุ์ต้นไม้	
ความงามของดอกไม้มเีพือ่ล่อแมลงให้มากนิน�า้หวาน	แล้วเรณูกจ็ะตดิขา	ปีกของแมลง
ให้ไปผสมพันธุ์กับดอกไม้อื่นๆ	ที่แมลงบินไปหา	

	 ดอกไม้เกิดจากไม้ดอกที่วิวัฒน์มาจากพืชชั้นต�่าที่สุด	 (สาหร่าย	 ตะไคร่น�้า)
ซ่ึงใช้เวลานับร้อยๆ	 ล้านปี	 ดอกไม้มีกว่า	 ๒๐๐,๐๐๐	 ชนิด	 มีหลากสี	 หลายกล่ิน
ส่วนมากอยู่ในที่โล่งแจ้ง๓

 ๒ พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบบัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั	เล่ม	๓๒	(กรงุเทพฯ:	มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙),	หน้า	๗๑๘	-	๗๒๑.	และ	พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำ
ลงกรณรำชวทิยำลยั	เล่ม	๓๓	(กรงุเทพฯ:	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙),	หน้า	๗๙๖	-	๗๙๘.
 ๓	หม่อมหลวงตุ้ย	ชุมสาย.	ดอกไม้กับคน.	(เชียงใหม่:	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,	๒๕๑๕),	หน้า	๘	-	๑๐.
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	 ดอกไม้ธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับคนในสังคมดังที่หม ่อมหลวงตุ ้ย
ชุมสายศึกษาประโยชน์ของดอกไม้ไว้ว่า๔

 ๑.	ดอกไม้เป็นอำหำร

	 คนไทยกินดอกไม้ต่างๆ	 มากชนิดกว่าชาติอ่ืนๆ	 เช่น	 ดอกขจร	 ดอกบวบ
ดอกมะรุม	ดอกทองกวาว	ดอกเข็ม	ดอกบัวหลวง	ดอกดาวเรือง	หรือน�ากลิ่นมาใช้
ปรุงอาหาร	ขนม	เช่น	ดอกมะลิ	ดอกกระดังงาไทย	ดอกพิกุล	ดอกบัวหลวง	ดอกปีบ	

	 ๒.	ดอกไม้เป็นยำรักษำโรค

	 คนน�าดอกไม้มาเป็นส่วนผสมตัวยาเพื่อบ�ารุงร่างกายให้รู ้สึกชุ่มชื่น	 เช่น	
ดอกพิกุล	ดอกกระดังงาไทย	ดอกมะลิ	ดอกราชพฤกษ์	ดอกกรรณิการ์

 ๓.	ดอกไม้เป็นแหล่งก�ำเนิดศิลปะ

	 ดอกไม้มีโครงสร้าง	 สีสวยสดงดงาม	 กล่ินหอมซ่ึงเป็นส่ิงจรรโลงใจส�าคัญ
ยิ่งท�าให้คนประทับใจ	แล้วเกิดแรงบันดาลใจน�าความประทับใจนั้นมาสร้างศิลปะ	เช่น	
การสร้างสรรค์ลายบัวหงาย	ลายบัวคว�่า	ลายดอกล�าดวน	ลายดอกมะลิ	ลายดอกไม้
ร่วง	หรือน�ากลิ่นดอกไม้มาท�าน�้าอบ	น�้าหอม

 ๔.	ดอกไม้เป็นแหล่งก�ำเนิดภำษำ

	 คนน�าเอาลักษณะบางประการของดอกไม้ไปสร้างค�าใช้เรียกชื่อสิ่งของ	เช่น	
ดอกไม้ไหว	ดอกไม้ไฟ	ดอกไม้น�้า	

	 ๕.	ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แห่งควำมศรัทธำ	 กำรเลื่อมใส	 กำรเคำรพ
กำรบูชำ	ควำมเชื่อ	

	 ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธา	 การเลื่อมใส	 การเคารพ	 การบูชา	
ความเช่ือ	 เช่น	 ชาวไอยคุปต์น�าดอกบัวมาสร้างเทพเจ้าเอมอนที่เป็นรูปเด็กน่ังอยู่ใน
ดอกบัว	 ชาวฮินดูมีความเช่ือว่าดอกบัวมีก�าเนิดมาจากทิพย์	 ชาวพราหมณ์นับถือ
ดอกบวัเป็นสัญลักษณ์การเจรญิพนัธุ	์ชาวพทุธกม็กีารถวาย	ดอกบวัเพือ่บูชาพระพทุธเจ้า	

 ๔ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๕	-	๔๕.
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 ๖.	ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิง

	 กวีมีการเปรียบเทียบผู้หญิงกับดอกไม้	 เช่น	 ความงาม	 ร่างกาย	 อวัยวะ	
	 จะเห็นได้ว่าดอกไม้ธรรมชาติมีประโยชน์กับคนในวิถีชีวิตวัฒนธรรม	 เป็นต้น
ก�าเนิดของศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าดอกไม้มีความส�าคัญต่อ
สังคมมาตั้งแต่สังคม	โครมันญอง	แล้ววิวัฒน์มาจนถึงสังคมปัจจุบัน	เช่นวิทยาศาสตร์	
พฤกษศาสตร์	คหกรรมศาสตร์	เกษตรศาสตร์	เภสัชศาสตร์	อักษรศาสตร์	ความเชื่อ	
ศาสนา	ศิลปะ	ฯลฯ

	 ในบทความวิจัยน้ี	 ผู้เขียนขอเสนอการศึกษาวิเคราะห์	 ศาสตร์ทางศิลปะ
ประเด็นการสร้างสรรค์และแนวความคิดรูปดอกไม้ในงานช่างสิบหมู่ทางพระพุทธ
ศาสนาในสังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งผู้เขียนขอใช้ค�าว่าดอกไม้วิจิตร

ดอกไม้วิจิตร	:	งำนช่ำงสิบหมู่ในสังคมไทย

	 ดอกไม้วิจิตร	 หมายถึงรูปดอกไม้ที่ช่างสร้างสรรค์อย่างประณีต	 งดงามให้
เป็นส่วนหนึ่งในงานช่างสิบหมู่	 เช่น	 “งาช้างแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ซ้อนกันหลายชั้น
มีพระพุทธรูปอยู่ข้างใน”๕

	 ผลการศึกษา	 วิเคราะห์การสร้างสรรค์ดอกไม้วิจิตรในงานช่างสิบหมู่แบ่ง
ออกเป็น	๒	สมัยคือ

	 สมัยที่	๑	ดอกไม้วิจิตรในงานช่างสิบหมู่ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

	 สมัยที่	๒	ดอกไม้วิจิตรในงานช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

สมัยที่	๑	ดอกไม้วิจิตร	:	งำนช่ำงสิบหมู่ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

	 จากการสืบค้น	 รวบรวมเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับรูปดอกไม้วิจิตรในงาน
ช่างสิบหมู่ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	ผู้เขียนพบว่า	มีการสร้างรูปเคารพพระพุทธเจ้า	
๒	 ช้ินงานคือ	 หินสลักรูปดอกบัวบานแสดงสัญลักษณ์เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติ	 และ

 ๕	 ราชบัณฑิตยสถาน,	 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔.	 (กรุงเทพ:	
ราชบัณฑิตยสถาน,	๒๕๕๖),	หน้า	๑๑๗.
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หินสลักรูปธรรมจักรบนฐานดอกบัวบานเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในดินแดนสุวรรณภูม	ิ
เมือ่พทุธศตวรรษที	่๓	ทีย่งัไม่มกีารสร้างพระพทุธรปูในพระพทุธศาสนาบรเิวณดนิแดนน้ี	

	 ถึงสมัยทวารวดี	ประมาณพุทธศตวรรษที่	๑๑	-	๑๗	ประเทศไทยได้รับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนากับอารยธรรมอินเดียจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ช่างน�าแนวความ
คิดดังกล่าวมาสร้างงานศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา๖	 เช่น	 การสร้างสรรค์
แผ่นทองค�าส่ีเหล่ียมจัตุรัสสลักลายดอกไม้แปดกลีบส�าหรับใช้บรรจุในแผ่นศิลาฤกษ์	
ซ่ึงเป็นเครื่องทองส�าหรับประกอบพิธีส�าคัญทางศาสนาเมื่อสร้างปราสาทหินพิมาย	
จังหวัดนครราชสีมา๗

	 ต่อมาสมัยกรุงสุโขทัยปรากฏว่ามีงานช่างสิบหมู ่ทางพระพุทธศาสนาที่
น�าแนวความคิดรูปดอกบัวมาสร้างสรรค์งานหลายอย่าง	คือเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูม	
หรือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ที่มีส่วนยอดเจดีย์มีลักษณะคล้ายดอกบัวตูม	 เช่น	 เจดีย์
ประธานวัดเจดีย์เจ็ดแถว	 เจดีย์ประธานวัดมหาธาตุ	 จังหวัดสุโขทัย	 เจดีย์ประธาน
วัดโตนดหลาย	 จังหวัดชัยนาท๘	 งานช่างสลักไม้นูนสูงรูปแจกันปักดอกไม้ข้าง
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ในถ�้าเขาหน่อ	 จังหวัดนครสวรรค์๙	 งานช่างสลักศิลาเป็น
ลายกลีบบัว	 ลายดอกพุดตานบนเพดานและผนังในช่องก�าแพงมณฑปวัดศรีชุม
งานช่างสลักไม้บนเพดานห้องใต้ปรางค์วัดพระบรมธาตุ	 จังหวัดสุโขทัยที่ตรงกลาง
เป็นลายดอกบัว	 ลายดอกพุดตานล้อมเป็นชั้นๆ	 รวม	 ๓	 ชั้นมีเทพนมตรงมุมทั้งสี่มุม
ซ่ึงเป็นงานช่างสลักไม้ที่มีฝีมือดี๑๐	 งานสลักแผ่นทองค�าเป็นรูปดอกไม้แปดกลีบ
ที่วัดมหาธาตุ	จังหวัดสุโขทัย๑๑ 

 ๖	 นพวัฒน์	สมพื้น,	งำนช่ำงแกะสลักในท้องถิ่น	(กรุงเทพฯ:	ประชาชน,	๒๕๔๑),	หน้า	
๕๓	-	๕๖.
 ๗ เครื่องทองรัตนโกสินทร	์(กรุงเทพฯ:	คติ,	๒๕๕๕),	หน้า	๑๕-๑๖.
 ๘	 นฤทธิ์	 วัฒนภู,	 พื้นฐำนประวัติศำสตร์ศิลป์บนดินแดนไทย	 (กรุงเทพฯ:	 วาดศิลป์,	
๒๕๕๔),	หน้า	๕๒	-	๕๔.
 ๙	 น.	ณ	ปากน�้า,	วิวัฒนำกำรลำยไทย.	พิมพ์ครั้งที่	๔	(กรุงเทพฯ:	เมืองโบราณ,	๒๕๕๐),	
หน้า	๙๖.
 ๑๐	 ฉาย	เทวาภินิมมิต,	สมุดต�าราลายไทย	(พระนคร:	กรมศิลปากร,	๒๔๘๖).
 ๑๑	 เครื่องทองรัตนโกสินทร์	หน้า	๑๘.
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	 ครั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังคงมีการเขียนกลุ่มคน	 สัตว์	 ลวดลายดอกไม้
ปิดทองตกแต่งเพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า๑๒

สมัยที่	๒	ดอกไม้วิจิตร	:	งำนช่ำงสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

	 การสร้างสรรค์ดอกไม้วิจิตรทางพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ยังคงมีการสืบทอดต่อมาเกือบทุกรัชกาล	คือ

	 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	รัชกาลที่	๑	พระองค์ทรง
พยายามรวบรวมช่างฝีมือเก่าจากกรุงศรีอยุธยาแล้วทรงท�านุบ�ารุงงานช่างเพื่อทรง
สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้งดงาม๑๓	พร้อมทั้งทรงบ�ารุงพระพุทธศาสนา	ด้วยการสร้าง
ศิลปวัตถุ	 โบราณสถาน	 เช่น	การสร้างพระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ในวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 พระพุทธรูปส�าคัญที่ใช้ในพระราช
พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	 คือพระคันธารราฐในหอพระคันธารราฐ
วัดพระศรรีตันศาสดาราม	ซ่ึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้หล่อขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๓๒๖	
พระพุทธรูปองค์น้ีเป็นพระพุทธรูปปางขอฝน	 น่ังขัดสมาธิราบ	 ขนาดหน้าตักกว้าง	
๕๗.๔๐	เซนตเิมตร	สูง	๖๓.๑๐	เซนตเิมตร	พระพกัตร์กลมกึง่รปูไข่	ขมวดพระเกศาเล็ก	
พระรัศมีเป็นดอกบัวตูม	 หล่อด้วยส�าริด	 กะไหล่ทอง	 พระพุทธรูปน้ีใช้สืบมาจนถึง
ปัจจุบัน

	 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 รัชกาลที่	 ๒	 ในรัชกาลน้ี
สังคมไทยได้รับอิทธิพลศิลปะและวรรณคดีจีนที่กลุ่มชนช้ันสูงนิยมกันแพร่หลาย
รชักาลที	่๒	ทรงมพีระราชนิยมและทรงมฝีีพระหตัถ์แกะสลักเป็นเลิศ	เช่น	ทรงร่วมกบั
ช่างแกะสลักบานประตูไม้พระวิหารหลวง	 วัดสุทัศนเทพวรารามซ่ึงมีรูปดอกไม้วิจิตร
ที่เลียนแบบมาจากศิลปะจีน	ดังที่	น.	ณ	ปากน�้า	อธิบายภาพการแกะสลักไว้ว่า

 ...ถ�้าเหนือก้อนหินใหญ่ แมงมุมเกาะนิ่งอยู่ที่โพรง
 หินใต้หลืบผา ข้างล่างเห็นงูเลื้อยฉกคาบนกไว้ 
 ทันท่วงที ขณะเดียวกันนกฮูกยังคงเกาะนิ่งอยู่ใน

 ๑๒	 วิบูลย์	ลี้สุวรณ,	ทัศนศิลป์ไทย	(กรุงเทพฯ:	ปิรามิด,	ม.ป.ป),	หน้า	๒๐.
 ๑๓	 น.	ณ	ปากน�้า,	วิวัฒนำกำรลำยไทย,	หน้า	๒๒๓.
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 ซอกโพรงอย่างสงบ ลักษณะของดอกไม้ โขดหิน
 กับใบไม้เป็นแบบย่างที่เขียนมาจากศิลปะจีน...๑๔

	 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๓	ในรัชกาลนี้ศิลปะ
จีนมีบทบาทต่องานช่างสิบหมู่อย่างมาก	 ศิลปะในรัชกาลน้ีจึงนิยมเรียกกันว่าแบบ
พระราชนิยม	เช่น	งานช่างเขียนฝาผนังรูปโต๊ะบูชา	ตกแต่งลวดลายดอกไม้	ใบไม้๑๕

รปูเขยีนเทพเจ้าจีนและเหล่าเทวดาถอืดอกไม้ทิพย์เหาะมาสู่เทวสภา	ตอนพระเนมริาช
เสด็จไปสวรรค์	 ในชาดกที่	 ๔	 ซ่ึงเนมิราชบ�าเพ็ญอธิษฐานบารมี	 จากทศชาติชาดก
ณ	 จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดบางยี่ขัน	 กรุงเทพฯ๑๖	 งานเขียนภาพกระหนก
ใบเทศเครือเถาที่มีรูปดอกไม้	 ใบไม้ละเอียดบนตู้พระไตรปิฎกในวัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม๑๗	 งานช่างปูนบนหน้าบันพระอุโบสถก็มีการประดับกระเบ้ืองเคลือบ
รปูดอกพดุตำนสลับสีทีส่่งชิน้ส่วนมาจากจีนแล้วน�ามาประกอบในเมอืงไทย๑๘	งานช่างรกั	
ช่างมุก	 ที่บานประตูพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามก็มีการท�าลายดอกไม้
วิจิตรงดงามเป็นภาพเรือ่งรามเกยีรติล้์อมด้วยกรอบลำยดอกพดุตำนแบบลายช่างจีนที่
มีการสอดแทรกลายดอกไม้	ใบไม้อย่างถูกจังหวะดีเยี่ยม	เส้นลายไทยเข้มแข็ง	งดงาม	
จึงท�าให้งานช่างประดบัมกุชิน้น้ีเป็นงานทีม่คีณุค่าส�าคญัช้ินหน่ึงในสมยักรงุรตันโกสินทร์	
ยงัมงีานประดบัมกุลายดอกไม้บนพระพทุธบาทของพระพทุธไสยาสน์ในวัดพระเชตพุน
วิมลมังคลารามที่ไทยเอาอย่างมาจากศิลปะจีน	 แล้วดัดแปลงให้เข้ากับรสนิยมของ
คนไทย๑๙	โดยฝีมือของกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์	ช่างมุกในรัชกาลที่	๓๒๐

 ๑๔	 น.	ณ	ปากน�้า,	วิวัฒนาการลายไทย	หน้า	๒๒๔.
 ๑๕	 วิรุณ	ตั้งเจริญ,	ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย	(กรุงเทพฯ:	โอเดียนสโตร์,	ม.ป.ป.),	
หน้า	๓๕.
 ๑๖	 นิดดา	 หงษ์วิวัฒน์,	 ทศชำติชำดกกับจิตรกรรมฝำผนัง	 มโหสถชำดก	 เตมิยชำดก
มหำชนกชำดก	สวุรรณสำมชำดก	เนมิรำชชำดก	(กรงุเทพฯ:	แสงแดดเพือ่นเดก็,	๒๕๔๘),	หน้า	๑๔๒.
 ๑๗	 น.	ณ	ปากน�้า,	วิวัฒนาการลายไทย หน้า	๒๒๔.
 ๑๘ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๒๓๗.
 ๑๙ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๒๒๖	-	๒๔๒.
 ๒๐	 น.	ณ	ปากน�้า,	พจนำนุกรมศิลป	์พิมพ์ครั้งที่	๓	(กรุงเทพฯ:	เมืองโบราณ,	๒๕๓๐),	
หน้า	๑๑๖.
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	 ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๔	พระองค์ทรง
ส่งเสรมิความเจรญิตามวัฒนธรรมยโุรป	งานดอกไม้วิจิตรจึงได้รบัความนิยมตามศลิปะ
ตะวันตกด้วย	คือลายเครือเถารูปดอกไม้	 ใบไม้แบบธรรมชำต	ิ เช่น	ภาพเขียนสีฝุ่น
บนเสาภายในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซ่ึงเป็น
ลายแบบฝรัง่	จีน	ไทย	และลำยดอกไม้แบบฝรัง่ในภาพตูพ้ระไตรปิฎก	วัดหงส์รตันาราม๒๑

นอกจากน้ียังมีงานเชียนลำยดอกไม้เป็นลำยก�ำมะลอที่นมอกเสาของบานประตู
ต�าหนักสมเด็จฯ	 วัดโมลีโลกยารามที่เลียน	 แบบศิลปะจีนแต่ช่างไทยเขียน	 ซ่ึงได้รับ
การยกย่องว่าเป็นงานตกแต่งชิ้นส�าคัญ๒๒ 

	 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	 มีศิลปะ
การท�าดอกไม้สดในวังรุ่งเรืองมากในพระ	 ราชต�าหนักสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 คือ
การร้อยกรองดอกไม้สดตกแต่งใช้ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระที่น่ัง
ไพศาลทักษิณ	 เช่น	 ที่พระแท่นมณฑลมีการร้อยพวงดอกไม้สดแขวน	 ทั้งพวงแก้ว
พวงระย้า	 พวงแขก	 วิมานพระอินทร์	 บันไดแก้ว	 ปีหน่ึงๆ	 ท�าดอกไม้กันบ่อย	 ช่าง
ดอกไม้สดจะคดิวางแผนไว้ก่อนว่างานคราวหน้าจะท�าอย่างไร	จึงท�าให้ช่างดอกไม้สดกับ
ช่ำงเขยีนได้ร่วมออกแบบงำนดอกไม้สดกัน.๒๓	นอกจากน้ัน	ยงัพบงานเขยีนลายดอกไม้ 
ใบไม้ลงบนกระเบ้ืองที่ส่งมาจากจีนที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 และประตูไม้สลัก
รูปดอกไม้ที่วัดภูมินทร์	จังหวัดน่าน๒๔

	 ถงึรชักาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๖	พบว่าสมเดจ็
พระนางเจ้าร�าไพพรรณ๊	พระบรมราชนิใีนรัชกาลที	่๗	โปรดเกล้าฯ	ใหส้รา้งพระธรรมา
ธิปกบพิตรเมื่อรัชกาลที่	๗	ทรงด�ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	
เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ทรงผนวช	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๐	 พระพุทธรูปน้ีเป็น
พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร	ประทับยืนเหนือฐำนปัทม์ที่มีฐานสิงห์รองรับ๒๕

 ๒๑ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๒๒๗	-	๒๒๙.
 ๒๒	 เรื่องเดียวกัน	หน้า	๒๓๖.
 ๒๓	 ส�านักหอจดหมายเหตแุห่งชาต,ิ	ศธ	๐๗๐๑.๑/๗๗	เรือ่งบทความสาขาขนบธรรมเนียม
ประเพณี	เอกสารกรมศิลปากร	กระทรวงศึกษาธิการ.
 ๒๔	 น.	ณ	ปากน�้า,	วิวัฒนาการลายไทย	หน้า	๒๖๒.
 ๒๕	 ศกัดิชั์ย	สายสิงห์,	พทุธศลิป์สมัยรัตนโกสนิทร์:	พฒันำ	กำรของงำนช่ำงและแนวคดิ
ที่ปรับเปลี่ยน	(กรุงเทพฯ:	เมืองโบราณ,	๒๕๕๖),	หน้า	๕๗๘.
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	 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๗	พบว่ามีการสร้าง
พระพทุธมนุสสนาคทีเ่ป็นพระพทุธรปูยนื	ปางห้ามสมทุรบนฐำนปัทม์	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๗๓	
เพื่อเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณ
วโรรส	ซึ่งประดิษฐานในวัดบวรนิเวศวิหาร๒๖

	 รัชกาลปัจจุบัน	 ผู้เขียนพบว่ามีงานช่างสิบหมู่เกี่ยวกับดอกไม้วิจิตรสืบเน่ือง
มาจากรัชกาลก่อน	 เช่น	 งานเขียนภาพสีเรื่องพุทธประวัติตอนประสูติที่เจ้าชาย
สิทธัตถะทรงก้าวเดินบนดอกบัว ๗ ดอก	บนฝาผนังวัดเทพลีลา	กรุงเทพฯ	ที่ได้แบบ	
อย่างมาจากภาพเขียนพุทธประวัติของ	 ส.ธรรมภักดีที่ตีพิมพ์เผยแพร่๒๗	 งานภาพ
สีน�้ามันตอนพระพุทธเจ้าประสูติเช่นกัน	 บนเสาไม้รูปแปดเหล่ียม	 ต้นที่	 ๑	 ส่วนบน
ในศาลาการเปรียญวัดทรายงาม	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๒	 โดยช่าง
พื้นบ้านคือ	 จ่าอากาศโทสน่ัน	 เทพสฤษณ์๒๘	 งานเขียนภาพเลียนแบบลายรดน�้า
ตู้พระไตรปิฎกวัดศาลาปูน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ฝาผนัง
ระหว่างช่องหน้าต่างในพระทีน่ั่งดสิุตมหาปราสาท	เมอืงโบราณ	จังหวัดสมทุรปราการ	
ที่เป็นภาพธรรมชาติผสมกับลำยดอกไม้ประดิษฐ์	มีต้นดอกไม้ประดิษฐ์ตั้งตรง	๓	ต้น	
และแตกช่อเป็นกระหนกหางไหลผสมกับลำยดอกไม้ประดิษฐ์แบบต่ำงๆ๒๙

	 งานปูนปั้นลายดอกไม้วิจิตรที่พบ	 เช่น	 เครื่องบนหลังคาเป็นลำยปูนปั้น
ดอกพุดตำนของพระอุโบสถวัดพระราม	๙	กาญจนาภิเษก	กรุงเทพฯ	ที่นาวาอากาศ
เอกอาวุธ	เงินชูกลิ่น	เป็นผู้ออกแบบ	วัดนี้เป็นพระอารามหลวง	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๑๓๐

 ๒๖ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕๗๙.	
 ๒๗ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕๔๗	-	๕๕๐.
 ๒๘ จิตรกรรมบนเสำ	๘	เหลีย่ม	ศิลปกรรมฝีมือช่ำงพืน้บ้ำนวดัทรำยงำม	อ�ำเภอหล่มเก่ำ	
จังหวัดเพชรบูรณ์	(เพชรบูรณ์:	ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,	๒๕๕๕),	
หน้า	๕-	๗.
 ๒๙	 อภิวันทน์	อดุลยพิเชฏฐ์,	ลำยรดน�้ำ	(กรุงเทพฯ:	เมืองโบราณ,	๒๕๕๕),	หน้า	๒๔๘.
 ๓๐	 ศักดิ์ชัย	สายสิงห์,	พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์:	พัฒนำกำรของงำนช่ำงและแนวคิด
ที่ปรับเปลี่ยน	หน้า	๒๓๙	-	๒๔๐.
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	 งานหล่อพระพุทธรูปที่มีดอกไม้วิจิตรยังคงเป็นการสืบทอดการหล่อ
พระพทุธรปูบนฐานบัว	เช่น	พระพทุธนาราวันตบพติร	ทีเ่ป็นพระพทุธรปูฉลองพระองค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงสร้างขึ้นเมื่อวันที่	๕	ธันวาคม	๒๔๙๙	เนื่องใน
วโรกาสที่ทรงผนวช	 นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริให้สร้าง
พระพุทธนวราชบพิตร	 เพื่อประดิษฐานในทุกจังหวัด	 มีนายไพฑูรย์	 เมืองสมบูรณ์	
เป็นผู้ออกแบบปั้นหุ่น	 เททองหล่อเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๙	 ที่ฐานพระพุทธรูปน้ีมีความ
แตกต่างจากฐานพระพุทธรูปองค์อ่ืนๆ	 ซ่ึงศักดิ์ชัย	 สายสิงห์วิเคราะห์	 ว่าฐำนบัวมี
กลีบบัวขนำดใหญ่	 ปลำยกลีบบัวอ่อนโค้ง	 ซึ่งไม่มีงำนแบบน้ีในสมัยก่อน	 ยังมี
พระประธานในพระอุโบสถวัดพระราม	 ๙	 กาญจนาภิเษก	 คือพระพุทธกาญจนธรรม
สถิตที่มีนนทิวรรธน์	จันทนะผะลิน	เป็นผู้ปั้น	หล่อโลหะผสมทองเหลืองและทองแดง	
ปิดทองที่มีฐานชุกชีเป็นฐำนปัทม์ประดับด้วยหินแกรนิต๓๐

	 จากหลักฐานการสร้างสรรค์ดอกไม้วิจิตรในงานช่างสิบหมู่	 ผู้เขียนพบว่า
งานดอกไม้วิจิตรทางพระพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการสืบทอดงานมาจาก
สมยัก่อนทีส่�าคญัคอืสมยักรงุสุโขทยั	สมยักรงุศรอียธุยา	ซ่ึงมลัีกษณะงาน	และรปูแบบ
ต่างๆ	 เพิ่มขึ้น	ทั้งงานช่างเขียน	งานช่างปั้น	งานช่างหล่อ	งานช่างปูน	งานช่างรัก	
งานช่างสลัก	งานช่างทอง	ฯลฯ	ที่มีการสร้างสรรค์ดอกไม้วิจิตรหลากหลายชนิด	เช่น	
ลายดอกพุดตาน	 ลายบัว	 ลายดอกไม้ประดิษฐ์	 ซ่ึงผู้เขียนศึกษาและวิเคราะห์ได้ว่า
งานเหล่าน้ันเกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชา	 โดยการบูรณา
การองค์ความรู้จากแนวความคิดการศึกษาธรรมชาติเรื่องดอกไม้	 แนวความคิดจาก
ความศรัทธาพระพุทธศาสนา	 และแนวความ	 คิดจากการสืบทอดงานช่างสิบหมู่
กล่าวคือ

แนวควำมคิดจำกกำรศึกษำธรรมชำติเรื่องดอกไม้

	 ความสัมพนัธ์ของดอกไม้กบัคนในสังคมโลกปรากฏข้ึนเมือ่สามแสนปีมาแล้ว๓๒ 
ในสังคมไทยสมยักรงุรตันโกสินทร์กม็กีารศกึษาธรรมชาตเิรือ่งดอกบวัในวรรณคด	ีเช่น

	 ๓๑ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๓๘๔	-	๓๘๘.
 ๓๒	 หม่อมหลวงตุ้ย	ชุมสาย,	ดอกไม้กับคน	หน้า	๘	-	๒๒.
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 ...นิลุบลพ้นน�้าขึ้นร�าไร ตูมตั้งบังใบอรชร
 ดอกขาวเหล่าแดงสลับสี  บานคลี่ขยายแย้มเกสร
บัวเผื่อนเกลื่อนกลาดในสาคร บังอรเก็บเล่นกับนารี
นางทรงหักห้อยเป็นสร้อยบัว สวมตัวก�านัลสาวศรี
แล้วปลิดกลีบประทุมมาลย์มากมี เทวีลอยเล่นเป็นนาวา

	 จากพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	
รัชกาลที่	 ๒๓๓	 แสดงให้เห็นว่า	 บัวมีธรรมชาติเป็นไม้น�้าหรือราชินีแห่งไม้น�้า	 “รากอยู่
ในตม มีการผสมพันธุ์คล้ายคลึงกัน”๓๔	 ซ่ึงเป็นศาสตร์ทางการเกษตรและมีช่ือทาง
วิทยาศาสตร์ว่า	Nymphaeaceae	ส่วนทางพฤกษศาสตร์	บัวในประเทศไทยม	ี๓	สกลุ	คอื

	 ๑)	สกุล	Nelumbo	มีใบชูเหนือน�้า	ได้แก่	ปทุมชาติ	หรือบัวหลวง
	 ๒)	สกุล	 Nymphaea	 มีใบลอยแตะผิวน�้า	 กลีบดอกช้ันนอกเรียบไม่เป็น
หนาม	ริมใบไม่แยกเป็นขอบ	ได้แก่	อุบลชาติหรือบัวสาย	บัวเผื่อน	บัวผัน	บัวขาบ
	 ๓)	สกุล	Victoria	 ใบลอยแตะผิวน�้า	 ใบใหญ่	 ริมใบยกเป็นขอบ	กลีบดอก
ชั้นนอกเป็นหนาม	ได้แก่	บัวกระด้ง

	 ปัจจุบันบัวตัดดอกในไทยเป็นบัวสกุลที่	๑	Nelumbo	ซึ่งมี	๒	ชนิด	คือ

	 (๑)	Nelumbo	 lutea	 Pers	 บัวชนิดน้ีเคยมีผู้ส่ังเข้ามาปลูกในกรุงเทพฯ
แต่สูญพันธุ์ไปเพราะทนอากาศร้อนไม่ได้
	 (๒)	Nelumbo	nucifera,	N.	indica	Pers	มี	๖	พันธุ์คือ	
	 	 -	 บัวหลวงพันธุ์ดอกสีชมพู	หรือปทุม	ปัทมา
	 	 -	 บัวหลวงพันธุ์ดอกสีชมพูเล็ก
	 	 -	 บัวหลวงพันธุ์ดอกสีชมพูซ้อน	หรือสัตตบงกช
	 	 -	 บัวหลวงพันธุ์ดอกสีขาว	หรือบัวหลวงขาว	บุณฑริก	ปุณฑริก
	 	 -	 บัวหลวงพันธุ์ดอกสีขาวเล็ก
	 	 -	 บัวหลวงพันธุ์ดอกสีขาวซ้อน	หรือสัตตบุษย์๓๕

 ๓๓	 ปาลิตา	เอื้ออังกูร,	ดอกไม้ไทยในวรรณคดี	(กรุงเทพฯ:	อักษรเงินดี,	๒๕๕๕),	หน้า	
๑๔๒.
 ๓๔	 หม่อมหลวงตุ้ย	ชุมสาย,	ดอกไม้กับคน	หน้า	๔.
 ๓๕ ไม้ตัดดอกเขตร้อน	(กรุงเทพฯ:กรมส่งเสริมการเกษตร,	๒๕๓๘),	หน้า	๓๖	-	๓๗.
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	 ยังมีการจ�าแนกลักษณะบัวตามที่นักเกษตรศาสตร์เห็น	เพื่อการดูบัว	คือ
	 ใบชูพ้นน�้า________________________บัวหลวง
	 ใบลอยแตะผิวน�้า	
	 ใบมีหนาม_______________________บัวกระด้ง
	 ใบไม่มีหนาม	
	 ขอบใบเรียบ	ดอกลอย_____________บัวฝรั่ง
	 ขอบใบจัก
	 จักถี่แหลม	มีระเบียบ	บานกลางคืน__บัวสาย
	 จักถี่แหลม	หรือมน	ไม่มีระเบียบ
	 ดอกชูพ้นน�้าบานกลางวัน________บัวผัน	บัวเผื่อน
	 ดอกลอย	บานตลอดเวลา________จงกลนี๓๖

	 จากตัวอย่างการศึกษาธรรมชาติของบัวในสังคมไทยดังกล่าว	 แสดงให้เห็น
การศึกษาเรื่องบัวตามธรรมชาติจากหลายศาสตร์	 ทั้งวิทยาศาสตร์	 พฤกษศาสตร์	
เกษตรศาสตร์	 ยังมีศาสตร์ทางวัฒนธรรม	 เช่น	 ประเพณีรับบัว	 -	 โยนบัวที่บางพลี	
จังหวัดสมุทรปราการซึ่งจัดแห่งเดียวในประเทศไทย๓๗ 

	 นอกจากน้ียังมีศาสตร์ทางการช่างดอกไม้สด	 เช่น	 การน�าดอกไม้	 ใบไม้
ธรรมชาติมาร้อยกรองให้เป็นรูปต่างๆ	 ได้แก่	 พุ่ม	 พาน	 กระทง	 มาลัย	 อุบะ	
เครื่องบวช	เครื่องนมัสการ	เครื่องแขวน๓๘

	 การศึกษาความรู้	 ความเข้าใจธรรมชาติของดอกไม้ได้อย่างดียิ่งจนเกิด
ความซาบซ้ึง	 ประทับใจ	 เกิดจินตนาการน�ามาสร้างสรรค์	 ประดิษฐ์ดอกไม้สดเป็น

 ๓๖	 เสริมลาภ	วสุวัต,	 “บัวและการปลูกบัว,”	 ใน	ดอกบัวกับชีวิตไทย	 เอกสารประกอบ
การประชุมสัมมนา	นิทรรศการและการอบรมปฏบัิตกิาร	จัดโดยส�านักศลิปวัฒนธรรม	สถาบนัราชภฏั
สวนดุสิต	วันที่	๒๒	-	๒๕	สิงหาคม	๒๕๓๙,	หน้า	๑๔.
 ๓๗	 สมชาย	 ชูประดิษฐ์,	 “ประเพณีรับบัว	 (บางพลี):	 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ	ประจ�าปี	๒๕๕๕,”	จุลสำรศิลปะและวัฒนธรรม	ปีที่	๘	ฉบับที่	๘๑	(ตุลาคม	-	ธันวาคม	
๒๕๕๖):	๑๒.
 ๓๘	 สำรำนุกรมไทยฉบับรำชบัณฑิตยสถำน	เล่ม	๑๑	(กรุงเทพฯ:	รุ่งเรืองธรรม,	๒๕๑๕	
-	๒๕๑๖),	หน้า	๖๙๘๒	-	๖๙๘๔.
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รูปทรงต่างๆ	 ใช้ในโอกาสต่างๆ	 สืบมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	 เช่น	 ความรู้เรื่อง
ดอกบัวหลวงที่ช่างน�ามาเป็นแนวความคิดหนึ่งในการสร้างสรรค์ดอกไม้วิจิตร

แนวควำมคิดจำกควำมศรัทธำในพระพุทธศำสนำ

	 การศึกษาและปฏิบัติธรรมตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนา
ให้ได้ผลอย่างแท้จริง	 พุทธศาสนิกชนต้องเกิดความศรัทธาพระพุทธศาสนาขึ้นก่อน
จึงจะได้รับความรู้	 ความเข้าใจและปฏิบัติตนถูกต้อง	 มีศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 ดังน้ัน
บรรพบุรุษไทยจึงมีวิธีการใช้ส่ือที่เป็นรูปธรรมเพื่อแสดงความรู้สึก	 ความศรัทธา
ความเคารพ	 ความนับถือพระพุทธศาสนาซ่ึงจะท�าให้เกิดความซาบซ้ึงในพระธรรมได้	
เช่น	เมือ่พทุธศาสนิกชนจะบชูาพระรตันตรยั	กจ็ะจัดหาเครือ่งสักการบชูา	เช่น	ดอกไม้ 
ธูป	 เทียนมาบูชาที่ศาสนวัตถุ	 ศาสนสถานต่างๆ	 ซ่ึงพุทธศาสนิกชนถือกันว่าเป็น
อามิสบูชา	 ดังที่พระธรรมปิฎกอธิบายว่า	 “การบูชาด้วยอามิส	 คือ	 ด้วยส่ิงของ	 มี
ดอกไม้	ของหอม	อาหาร	และวัตถุอื่นๆ”๓๙

	 จะเหน็ได้ว่า	ดอกไม้มคีวามสัมพนัธ์กบัพระพทุธศาสนาเพราะเป็นส่ือสัญลักษณ์
แสดงความศรัทธา	การเคารพบูชา	การนับถือพระพุทธศาสนา	ที่เรียกกันว่าอามิสบูชา
การปฏบิตัอิามสิบูชาด้วยดอกไม้ในพระพทุธศาสนาน้ัน	ผู้เขยีนพบว่า	มใีนสมยัพทุธกาล
ตามหลักฐานลายลักษณ์อักษรทางพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกมหาวิภังค์	 ๑๓
กุลทูสกสิกขาบท	นิทานวัตถุ	ที่มีความตอนหนึ่งว่า

(๔๓๓) ล�าดบัน้ัน พระผู้มพีระภาครบัส่ังให้ประชมุสงฆ์เพราะเรือ่งน้ี
เป็นต้นเหต.ุ..ภกืษทุัง้หลายทราบว่า ภกิษุช่ือว่าอัสสชแิละปุนัพพสุกะ
เป็นเจ้าถิ่น...อยู่ในกีฏาคีรีชนบทประพฤติไม่เหมาะสมเห็นปานน้ีคือ
ปลูกไม้ดอกเองบ้าง ใช้ผู้อ่ืนปลูกบ้าง...เก็บดอกไม้...ร้อยดอกไม้...
ท�ามาลัยต่อก้าน...มาลัยเรียงก้าน...จัดดอกไม้ช่อ...ดอกไม้พุ ่ม...
ดอกไม้เทริด...ดอกไม้พวง...ดอกไม้แผงประดับ อก...ประพฤติ
ไม่เหมาะสมต่างๆ แม้พวกชาวบ้านทีเ่คยศรทัธาเล่ือมใส แต่เดีย๋วน้ี

 ๓๙	 พระธรรมปิฎก	 (ป.อ.	 ปยุตโต)	 พจนำนุกรมพุทธศำสน์ฉบับประมวลศัพท์ 
พิมพ์ครั้งที่	๑๐	(กรุงเทพฯ:	เอส.	อาร์.	พริ้นติ้ง	แมส	โปรดักส์,	๒๕๔๖),	หน้า	๓๔๙.
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ไม่ศรัทธา ไม่เลื่อมใส...ภิกษุผู้มีศีลพากันจากไป ภิกษุผู้เลวทรามอยู่
ครอบครองจรงิหรอื...ภกิษทุัง้หลายกราบทลูว่าจรงิพระพทุธเจ้าข้า...
ภิกษุทั้งหลาย การกระท�าของโมฆบุรุษเหล่าน้ันไม่สมควรและ
ไม่ควรท�า...การกระท�าอย่างน้ีมิได้ท�าคนที่ยังไม่เล่ือมใสให้เล่ือมใส 
คนที่เล่ือมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอ่ืนไป...ถ้าเธอไม่สละ
เป็นสังฆาทิเสส๔๐

	 จากเรือ่งภกิษุพวกพระอัสสชแิละพระปนัุพพะสุกะเกีย่ว	กบัความประพฤตไิม่
เหมาะสมเรื่องการปลูกไม้ดอก	เก็บดอกไม้	จัดท�าดอกไม้รูปต่างๆ	เพื่อกุลสตรี	กุลธิดา	
กุลกุมารี	สะใภ้ของตระกูล	ทาสหญิงในตระกูล	ซึ่งเป็นภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล	คือ	
“ภิกษุประจบคฤหัสถ์ด้วยการกระท�าที่ผิดวินยั มุ่งให้เขาชอบตนเป็นส่วนตัว เป็นเหตุให้
คฤหัสน์คลายศรัทธาในพระศาสนา”๔๑ 

 จะเหน็ได้ว่ามภีกิษุสมยัพทุธกาลเกีย่วข้องกบัดอกไม้ธรรมชาตทิัง้การปลูกและ
การประดษิฐ์ดอกไม้สดอย่างประณีตซ่ึงเป็นการกระท�าทีไ่ม่เหมาะสมอันเป็นเหตกุารณ์
ที่เกิดหลังพระพุทธเจ้าออกพรรษาที่	 ๒๐	 พระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งพระบัญญัติห้ามมิให้
ภิกษุท�าอย่างน้ันอีกต่อไปซ่ึงเป็นการผิดวินัยในหมวดสังฆาทิเสส	 ข้อ	 ๑๓	 กุลทูสก
สิกขาบท	
	 เหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้ผู้เขียนวิเคราะห์ว่า	การที่ภิกษุปลูก	 เก็บ	ประดิษฐ์
ดอกไม้ต่างๆ	 น้ันน่าจะมีการน�าดอกไม้ไปท�าการบูชาพระพุทธเจ้าด้วย	 รวมทั้งศิลปะ
การประดิษฐ์ดอกไม้สดก็มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล	 เมื่อบุรุษเป็นภิกษุจึง
น�าความรู	้ความช�านาญเรือ่งดอกไม้มาท�าดอกไม้วิจิตรเช่นทีเ่คยปฏบัิตมิาเพือ่ประกอบ
กิจธุระ	 พิธีกรรมต่างๆ	 ในสังคม	 โดยมิได้มีการก�าหนดว่างานดอกไม้ควรเป็นงาน
ของเพศใดมาก่อน

 ๔๐ พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบบัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั	เล่ม	๑	พมิพ์เฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินี	นาถ	เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา	๕	รอบ	
วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๓๕	(กรุงเทพฯ:	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙),	หน้า	๔๖๒	-	๔๖๗.
	 	 สังฆาทเิสส	ช่ือหมวดอาบัตหินักรองจากปาราชกิ	ต้องอยูก่รรมจึงพ้นได้	(พจนำนุกรม
พุทธศำสน์ฉบับประมวลศัพท์	หน้า	๒๖๕)
 ๔๑ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๔๖๕.
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	 ถึงแม้ว่าภิกษุไม่ควรเกี่ยวข้องกับดอกไม้สดข้างต้น	 อย่างไรก็ดี	 ดอกไม้สด
ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล	 ซ่ึงผู้เขียนวิเคราะห์ว่า	
เป็นที่มาของแนวความคิดที่ท�าให้พุทธศาสนิกชนน�าดอกไม้มาบูชาพระรัตนตรัย
เพื่อแสดงความศรัทธา	 ความเคารพ	 ความนับถือในพระพุทธศาสนา	 หรือเป็นแรง
บนัดาลใจให้ช่างน�าไปสร้างสรรค์ดอกไม้วิจิตรรปูต่างๆ	เพือ่เป็นพทุธบูชา	ด้วยวัตถทุาน
ทั้งพุทธศาสนวัตถุ	พุทธศาสนสถาน	อันเป็นแนวความคิดการสร้างสรรค์ดอกไม้วิจิตร
ในงานช่างสิบหมู่ทางพระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

	 ผลการศึกษาที่มาของแนวความคิดการสร้างสรรค์ดอกไม้วิจิตรจาก
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๓๙	จ�านวน	๔๕	เล่ม
น้ัน	 ผู้เขียนวิเคราะห์ว่า	 มีเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ในพระไตรปิฎกหลายเหตุการณ์	 ซ่ึง
ผู้เขียนประมวล	 จ�าแนกออกเป็นประเด็นที่มาของการสร้างสรรค์ดอกไม้วิจิตรเพื่อ
แสดงความศรัทธาต่อพระพุทธ	ศาสนา	๗	ประเด็น	คือ

	 ๑.	พระวินัยเกี่ยวกับดอกไม้

	 	 ๑)	พระวินัยที่ทรงห้าม	เช่น

	 	 	 (๑)	ทรงห้ามนอนบนที่นอนโรยดอกไม้

    (๒๖๔) สมัยนั้น พวกภิกษุฉัพพัคคีย์นอน
   บนที่นอนโรยด้วยดอกไม้ คนทั้งหลายเดิน
   เที่ยวชมวิหารเห็นเข้าจึงต�าหนิ ประณาม...
   เหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม...
    ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงนอนบนที่นอน
   โรยด้วยดอกไม้ รูปใดนอน ต้องอาบัติ

	 	 ๒)	พระวินัยที่ทรงอนุญาต	เช่น

	 	 	 (๑)	ทรงอนุญาตให้รับของหอม	ดอกไม้
     สมัยนั้น คนทั้งหลายถือของหอมบ้าง ดอกไม้
    บ้าง มาวัด...ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รับ
     ของหอมแล้วเจิมไว้ที่บานประตูหน้าต่าง รับดอกไม้ 
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    แล้ววางไว้ด้านหนึ่งในวิหาร๔๒

	 	 	 (๒)	ทรงอนุญาตให้ช่างเขียนภาพลายดอกไม้	
	 	 	 	 ลายเถาวัลย์	ลายดอกจอก
    (๒๙๙)...ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ช่างเขียนภาพ
    จิตรกรรม คือ ภาพสตรี ภาพบุรุษ ต้องอาบัติทุกกฎ 
    ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตภาพลวดลายดอกไม้ ภาพ
    ลวดลายเถาวัลย ์ ภาพลวดลายฟันมังกร ภาพ
    ลวดลายดอกจอก๔๓

	 ๒.	ควำมบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ำประดุจดอกบัว

	 	 จากปุปผสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยดอกไม้กล่าวไว้ว่า
    (๙๔) เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
   ...ภิกษุทั้งหลาย เราไม่ขัดแย้งกับโลก 
   ใครๆ ในโลก สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมติว่า
   ไม่มี แม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่า ไม่มี สิ่งใดที่
   บัณฑิตในโลกสมมติว่ามี แม้เราก็กล่าวสิ่งนั้น
   ว่ามี...ภิกษุทั้งหลาย ดอกอุบลก็ดี ดอกปทุม
   ก็ดี ดอกบุณฑริกก็ดี เกิดในน�้า เจริญในน�้า โผล่
   พ้นน�้าแล้ว ตั้งอยู่ แต่ไม่ติดน�้า แม้ฉันใด ตถาคต
   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดในโลก เจริญในโลก 
   ครอบง�าในโลกอยู่ แต่ไม่ติดโลก๔๔

 ๔๒	 พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	 เล่ม	 ๗,	 (กรุงเทพฯ	 :	
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙), หน้า	๔๒.
 ๔๓ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๐๒
 ๔๔ พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	 เล่ม	 ๑๗,	 (กรุงเทพฯ	 :	
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙), หน้า	๑๗๘	-	๑๘๐.
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 ๓.	บุคคลผู้รับค�ำสั่งสอนเปรียบกับดอกบัว

	 	 จากเรื่องทรงพิจารณาเวไนยสัตว์เปรียบกับดอกบัวว่า
  มีอุปมาเหมือนในกออุบล ในกอปทุมหรือในกอ บุณฑริก 
  ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดในน�้า 
  เจริญในน�้ายังไม่พ้นน�้า จมอยู่ในน�้า ดอกอุบล ดอกปทุม 
  ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดในน�้า เจริญในน�้า อยู่เสมอน�้า 
  ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดในน�้าเจริญ
  ในน�้าขึ้นพ้นน�้า ไม่แตะน�้า ฉันใด
   พระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์
  ทั้งหลาย ผู้มีธุลีในตาน้อย มีธุลีในตา มาก...มีอาการดี มีอาการ
  ทราม สอนให้รู ้ได้ง่าย สอนให้รู ้ได้ยาก...ฉันน้ัน...ครั้นทรง
  เห็นแล้วได้ ตรัส... ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะฟัง จงปล่อย
  ศรัทธามาเถิด เราได้เปิดประตูอมตธรรมแก่สัตว์ทั้งหลาย
  เหล่านั้นแล้ว...๔๕

 ๔.	เหตุกำรณ์ในพระพุทธประวัติ 

	 	 ในพระพุทธประวัตินั้นมีดอกไม้ปรากฏหลายตอน	เช่น

	 	 ๑)	ตอนปาฏิหาริย์เก็บผลมะม่วง	ผลมะขามป้อม	ดอกปาริฉัตร	
	 	 	 มคีวามตอนหน่ึงกล่าวถงึดอกปารฉัิตรในสวรรค์ช้ันดาวดงึส์
	 	 	 ว่า
    พระผู้มีพระภาคตรัสว่า กัสสปะ เราส่งท่านไปแล้วก็ไป
   ยังดาวดึงส์ เก็บดอกปาริฉัตร แล้วลงมาน่ังในโรงไฟก่อน 
   กัสสปะ ดอกปาริฉัตรนี้สมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่น...๔๖

 ๔๕	 พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	 เล่ม	 ๔,	 (กรุงเทพฯ	 :	
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙), หน้า	๑๔-๑๕.
 ๔๖ เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕๘.
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	 	 ๒)	ตอนเสด็จไปยังควงไม้สาละทั้งคู่มีความตอนหน่ึงกล่าวถึง
	 	 	 ดอกสาละว่า

   ...ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงส�าเร็จสีหไสยาโดยพระปรัศว์
   เบื้องขวา ทรงซ้อนพระบาทเหล่ือมพระบาท ทรงมีสติ
   สัมปชัญญะ

    เวลานั้น ต้นสาละทั้งคู่ผลิดอกนอกฤดูกาลบานสะพรั่ง
   เต็มต้น ดอกสาละเหล่าน้ันร่วงหล่นโปรยปรายตกต้อง
   พระสรรีะของพระตถาคตเพือ่บชูาพระตถาคต ดอกมณฑารพ
   อันเป็นทพิย์กร่็วงหล่นจากอากาศ...ตถาคตจะช่ือว่าอันบรษิทั
   สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม ด้วยเครื่องสักการะ 
   เพียงเท่าน้ีก็หาไม่ ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
   หรอือุบาสิกา เป็นผู้ปฏบัิตธิรรมสมควรแก่ธรรม ปฏบิตัชิอบ 
   ปฏิบัติตามธรรมอยู่ ผู้นั้นชื่อว่าสักการะ เคารพ นับถือบูชา 
   นอบน้อม ด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยม...๔๗

 ๕.	กำรบูชำพระพุทธเจ้ำด้วยดอกไม้

	 	 จากประวัติพระเถระที่มีชื่อตามพฤติกรรมเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธเจ้า
ด้วยดอกไม้เพราะมีความศรัทธาและเลื่อมใสพระพุทธเจ้า	ซึ่งได้เล่าพฤติกรรมในอดีต
ชาตว่ิาเป็นใคร	ท�าอะไร	บชูาพระพทุธเจ้าด้วยอะไร	จึงเป็นพระเถระในขณะทีเ่ล่าประวัติ
ของตน	ซึ่งปรากฏในเถราปทาน	ประวัติในอดีตชาติของพระเถระ	เช่น๔๘

	 	 ๑)	แสดงผลการถวายดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้า	เช่น

	 	 	 (๑)	พระอากาสุกขิปิยเถระ

 ๔๗ พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	 เล่ม	 ๑๐,	 (กรุงเทพฯ	 :	
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙), หน้า	๑๔๗	-	๑๔๘.
 ๔๘	 พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	 เล่ม	 ๓๒	 (กรุงเทพฯ:
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙),	หน้า	๔๒๘	-	๗๐๓.



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๕๗110

   ข้าพเจ้าถอืดอกบวั ๒ ดอก เข้าไปเฝ้าพระพทุธเจ้า พระนาม
   ว่าสิทธัตถะ...ก�าลังเสด็จไประหว่างร้าน ตลาด ข้าพเจ้าวาง
   ดอกบัวดอกหน่ึงไว้ แทบพระบาทของพระพทุธเจ้าผู้ประเสรฐิ
   ที่สุดอีกดอกหน่ึง ข้าพเจ้าหยิบโยนขึ้นไปในอากาศ...น้ีเป็น
   ผลแห่งการถวายดอกไม้

	 	 	 (๒)	พระปุปผธารกเถระ

   ...ข้าพเจ้าได้เห็นพระศาสดาพระนามว่าวิปัสสีผู้ส่องโลกให้
   สว่าง ซ่ึงเสด็จมาถึงส�านัก ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึงยกดอก
	 	 	 แคฝอยขึน้บูชา พระองค์น้ีเป็นผลแห่งการยกดอกไม้ข้ึนบชูา

	 	 	 (๓)	 พระสุมนทามิยเถระ

   ข้าพเจ้าได้ร้อยพวงมาลยัดอกมะลแิล้วยนืทรง (ถอื) ไว้เบ้ือง
   พระพักตร์ของพระผู้มีพระภาค พระนามว่าสิทธัตถะ 
   ผู้บริสุทธิ์...นี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยพวงดอกมะลิ

	 	 	 (๔)	พระตีณิกณิการปุปผิยเถระ๔๙

   ในอดีตชาติกัปที่ ๓๐,๐๐๐ ท่านได้ถวายดอกกรรณิการ์แด่
   พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะ ท่านจึงได้เสวยมนุษยสมบัติ
   และสวรรค์สมบัติหลายแสน ชาติคือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ใน
   วิมานที่รู้จักกันว่ากรรณิการ์วิมาน สถานที่ประมาณ ๑๐๐ 
   โยชน์ มุงบังด้วยดอกกรรณิการ์

	 	 	 (๕)	พระสลฬปุปผิยเถระ

   ครั้งนั้น ข้าพเจ้าเป็นกินนรอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น�้าจันทภาคา
   ได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี...ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใส 
   มีใจยินดี และมีปิติอย่างยิ่ง จึงถือดอกช้างน้าวมาโปรยลง
   บูชาพระพุทธเจ้า...

 ๔๙	 พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	 เล่ม	 ๓๓	 (กรุงเทพฯ:
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙),	หน้า	๑๘๕.
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	 	 	 (๖)	 พระจิตกปูชกเถระ
   ครั้งนั้น ข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์มีนามว่าอชิตะประสงค์จะ
   ท�าการบูชา จึงรวบรวมดอกไม้ต่างๆ ไว้ข้าพเจ้าได้เห็น
   จิตกาธานของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี...จึงน�าดอกไม้นั้น
   มาโปรยลงที่จิตกาธาน... นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า

	 	 	 (๗)	พระนาลิปุปผิยเถระ

   ครั้งนั้น ข้าพเจ้าเป็นชาวนาอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น�้าสินธุ...ได้
   เหน็พระผู้มพีระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธตัถะก�าลังประทบัน่ัง
   เข้าสมาธิอยู่ดังดอกบัวบาน

   ดงัน้ัน ข้าพเจ้าได้เดด็ดอกบวัพร้อมทัง้ก้าน ๗ ดอกทีข้ั่วโปรย
   บูชาเหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้า

	 	 ๒)	แสดงผลการถวายเครื่องบูชา	 เช่น	 อาสนะดอกไม้	 ฉัตร
ดอกไม้	ผอบใส่ดอกไม้
	 	 	 (๑)	พระปุปผาสนทายกเถระ
   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ. ข้าพเจ้ามีจิต
   ผ่องใสต้อนรบัพระองค์แล้วทลูนิมนต์ เสดจ็เข้ามายงัอาศรม
   แล้วได้ถวายอาสนะดอกไม้...
	 	 	 (๒)	พระปุปผฉัตติยเถระ
    เมือ่พระผู้มพีระภาคพระนามว่าสิทธตัถะ...ข้าพเจ้าได้น�า
   ดอกบัว ๑๐๐ กลีบที่รื่นรมย์ใจมาท�าเป็นฉัตรดอกไม้ยกขึ้น
   บูชาพระพุทธเจ้า...
    ผู้ใดท�าจิตให้เล่ือมใส	 ได้กั้นฉัตรดอกไม้ให้เราด้วยจิต
	 	 	 ที่เลื่อมใสนั้น
	 	 	 	 ผู้น้ันจะไม่ไปเกดิยงัทคุตเิลย...น้ีเป็นผลแห่งการบชูาด้วย
	 	 	 ฉัตรดอกไม้
	 	 	 	 ในกัปที่	๗๔	(นับจากกัปนี้ไป)	ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ	
	 	 	 ๘	ชาติ...สมบูรณ์ด้วยรัตนะ	
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	 	 	 ๗	ประการ	มีพลานุภาพมาก...๕๐

	 	 ๓)	แสดงผลการบูชาพระสรรีะพระพทุธเจ้า	เช่นพระชาตปุิปผิย
	 	 	 เถระ
    เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตตระผู้มีพระยศ
   ยิง่ใหญ่ปรนิิพพานแล้ว ข้าพเจ้าได้ถอืผอบซึง่เต็มด้วยดอกไม้
   ไปบูชาพระสรีระของพระพุทธเจ้า...ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้น
   นิมมานรดี
    ข้าพเจ้าแม้จะอยู่ในเทวโลก ก็ยังประพฤติกรรมดีอยู่...
    ในอัตภาพนั้น ฝนแห่งบุปผชาติตกลงมาเพื่อข้าพเจ้า
   ตลอดเวลาเพราะอานุภาพแห่งการใชด้อกไม้บูชาพระสรีระ
   ของพระพุทธเจ้า...

	 ๖.	พระธรรมของพระพุทธเจ้ำเปรียบเทียบกับดอกไม้

	 	 พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ต่างเวลา	 ต่างสถานที่	 และต่าง
บุคคล	 มีเรื่องปรากฏตามสภาวธรรมหรือบุคคลที่เกี่ยวกับดอกไม้	 ในปุปผวรรค	 ที่มี
เน้ือหาเปรียบเทียบธรรมกับดอกไม้	 อาการต่างๆ	 ทางธรรมกับอาการเก็บดอกไม้	
เช่น๕๑  

	 	 ๑)	การเปรียบเทียบพระธรรมกับดอกไม้	เช่น

	 	 	 (๑)	 เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก
    วาจาสุภาษิต ย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ท�าตามเหมือนดอกไม้
   งาม มีสีสวย (แต่) ไม่มีกลิ่น
    วาจาสุภาษิต ย่อมมผีลแก่ผู้ท�าตามด้วยดเีหมอืนดอกไม้
   งาม มีทั้งสีและกลิ่น ฉะนั้น

 ๕๐ พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	 เล่ม	 ๓๓	 (กรุงเทพฯ:
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙),	หน้า	๙๙.
 ๕๑ พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	 เล่ม	 ๒๕	 (กรุงเทพฯ:	
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙),	หน้า	๔๐-๔๘.
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	 	 	 (๒)	เรื่องนางวิสาขา

    สัตว์ผู้มีอันจะต้องตาย เมื่อเกิดมาแล้วควรสร้างกุศล
   ไว้ให้มาก เหมอืนช่างดอกไม้ร้อยพวงมาลัยไว้เป็นจ�านวนมาก
   จากกองดอกไม้ ฉะนั้น

	 	 	 (๓)	 เรื่องพระอานนทเถระ

    กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นหอมเหล่านี้ คือ กลิ่นจันทน์ 
    กลิ่นกฤษณา กลิ่นดอกอุบล และกลิ่นดอกมะลิ

	 	 ๒)	การเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมกับกิริยาดอกไม้

	 	 	 (๑)	เรื่องภิกษุ	๕๐๐	รูป
	 	 	 	 ...ใครจักเลือกบทธรรมที่ตถาคตแสดงไว้ดีแล้วเหมือน
   ช่างดอกไม้ผู้ชาญฉลาดเลือกเก็บดอกไม้ ฉะนั้น

	 	 	 (๒)	เรื่องโกสิยเศรษฐืผู้ตระหนี่

    ภมรไม่ท�าลายดอก สี และกล่ิน ดดูแต่น�า้หวานไป ฉนัใด 
   มุนีพึงเที่ยวใปในหมู่บ้าน ฉันนั้น

	 	 	 (๓)	 ธรรมเรื่องต่างๆ

	 	 	 	 (๓๐๒)	ข้าพระองค์แสวงหำดอกไม้คอืวิมตุตซ่ึิงเป็นเหตุ
	 	 	 หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ...๕๒

	 	 	 (๔)	ประวัติพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ๕๓

	 	 	 	 (๒๗)	พระองค์พร้อมทั้งสาวก	ทรงยก
	 	 	 ธรรมเจดีย์อันประกอบด้วยผ้าคือธรรมแล้ว

 ๕๒	 พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	 เล่ม	 ๓๒	 (กรุงเทพฯ:
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙),	หน้า	๔๘.
 ๕๓ พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	 เล่ม	 ๓๓	 (กรุงเทพฯ:
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙),	หน้า	๗๑๑.
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	 	 	 ทรงร้อยพวงดอกไม้คือธรรมเสร็จแล้ว	เสด็จ
	 	 	 ดับขันธปรินิพพาน

 ๗.	วิมำนของเทพธิดำ	เทพบุตร

	 เทพธิดา	 เทพบุตรในวิมานต่างๆ	 ที่เกิดด้วยผลแห่งกรรมการถวายดอกไม	้
การจัดดอกไม้ถวายพระพทุธเจ้า	ภกิษุในอดตีเมือ่ครัง้เป็นหญงิ	บรุษุ	อุบาสก	อุบาสิกา
จึงท�าให้

	 ได้รับผลกรรมดีอันพึงปราถนามาเกิดอยู่ในวิมานต่างๆ	เช่น๕๔

	 (๑)	ปุปผุตตมทายิกาวิมาน	เป็นวิมานที่หญิงถวายดอกไม้ที่ดีเยี่ยม
	 (๒)	ปุปผกมุฏฐิทายิกาวิมาน	เป็นวิมานที่หญิงถวายดอกไม้
	 (๓)	 ปารจิฉัตตกวิมาน	เป็นวิมานทีห่ญงิถวายมาลยัดอกอโศกบชูาพระพทุธเจ้า
	 (๔)	มัญชิฏฐกวิมาน	เป็นวิมานแก้วผลึกสีแดงที่หญิงถวายดอกสำละ
	 (๕)	 จตุริตถีวิมาน	 เป็นวิมานที่หญิง	 ๔	 นางถวายดอกไม้ต่ำงชนิดกันคือ
	 	 ดอกรำชพฤกษ์	ดอกบัวสีเขียว	ดอกบัวหลวงซึ่งมีรำกขำว	กลีบเขียว	
	 	 เกิดในสระน�้ำ	ดอกมะลิตูมมีสีคล้ำยงำช้ำง	
	 (๖)	 ปีตวิมาน	เป็นวิมานสีเหลืองที่หญิงถวายดอกบวบขม
	 (๗)	สุนิกขิตตวิมาน	เป็นวิมานที่อุบาสกจัดดอกไม้
	 	 ให้เป็นระเบียบอยู่หน้าสถูป	วิมานมีลักษณะดังนี้
  (๑๒๘๒) วิมานมีเสาท�าด้วยแก้วมณีนี้สูงมาก
  วัดโดยรอบได้ ๑๒ โยชน์ เป็นปราสาท ๗๐๐ 
  ยอด ดูโอฬาร มีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพฑูรย์
  มีพื้นปูลาดด้วยแผ่นทองค�าสวยงาม

	 จากการวิเคราะห์ที่มาของดอกไม้ในสมัยพุทธกาลน้ัน	 พบว่ามีทั้งดอกไม้
ธรรมชาติ	 ดอกไม้ทิพย์	 ดอกไม้ประดิษฐ์	 เช่น	 ดอกบัว	 ดอกปาริฉัตร	 ดอกสาละ	
ดอกจอก	 ดอกมณฑารพ	 ดอกแคฝอย	 ดอกมะลิ	 ดอกกรรณิการ์	 ดอกช้างน้าว

 ๕๔	 พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	 เล่ม	 ๒๖	 (กรุงเทพฯ:	
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙),	หน้า	๔๖-๑๖๕.
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ดอกอโศก	ดอกราชพฤกษ์	ดอกบวบขม	ฯลฯ	ซึ่งพิจารณาได้ว่า	ดอกไม้เหล่านี้เป็นที่มา
แห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนที่สืบทอดความรู้	 ความเข้าใจ
ต่อเน่ืองกันมา	 แล้วน�ามาเป็นแนวความคิดการสร้างสรรค์ดอกไม้วิจิตรในงานช่าง
สิบหมู่เพื่อเป็นอามิสบูชาสืบมาจนถึงปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๕๖)

แนวควำมคิดจำกกำรสืบทอดงำนช่ำงสิบหมู่

	 ดอกไม้วิจิตรในงานช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นผลแห่งการสืบเน่ือง
วิวัฒนาการการสืบทอดงานช่างต่างๆ	 เช่น	 งานช่างเขียน	 งานช่างปั้น	 งานช่างปูน	
งานช่างแกะ	 งานช่างสลัก	 งานช่างทอง	 งานช่างกระเบื้อง	 งานช่างหล่อ	 งานช่าง
ศิลา	 งานช่างหยวก	 งานช่างประดับกระจก	 งานช่างมุก	 ฯลฯ	 เช่น	 การสืบทอด
งานเขียนลายดอกไม้วิจิตรในงานช่างสิบหมู่ที่มีก�าเนิดมาจากชาวไทยนิยมใช้ดอกบัว
ในวิถีชีวิต	 เกิดความประทับใจและน�ามาเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ผูกเป็นลายดอกบัว
ต่างๆ	 ซ่ึงตรงกับหลักการศิลปะว่า	 “น�าเอาส่ิงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติมาดัดแปลง
ปรุงแต่งให้สวยงามยิ่งข้ึน”๕๕	 เช่น	 การประดิษฐ์เขียนลายบัวต่างๆ	 ได้แก่	 บัวหงาย
บัวคว�่าหรือบัวถลา	บัวรวน	ฐานบัวกลุ่มย่อไม้สิบสอง	บัวกลุ่มเครื่องยอด	บัวกลีบขนุน	
บัวจงกลหรือบัวปลายเสา	 บัวกาบปลี	 บัวเกสร	 บัวคอเส้ือ	 บัวกระจัง	 บัวปากฐาน
บัวปากปลิง	 บัวหลังเจียด	 บัวกระหนก	 บัวฟันยักษ์	 บัวลูกแก้ว	 บัวกลีบบายศรี	
ดาวกลีบบัว	ฯลฯ	ซึ่งวิทย์	พิณคันเงิน	อธิบายว่า

 ลายบัวน้ัน อาจมาจากกลีบบัวหรือดอกบัวโดยตรงแต่
เน่ืองจากดอกบัวมีหลายชนิด จึงมีรูปลักษณะแตกต่างกันไปตาม
ชนิดน้ันๆ สมัยโบราณใช้ลายบัวจัดเรียงกันเป็นอาสนะหรือฐาน
พระพุทธรูป มีทั้งอย่างหันปลายกลีบขึ้นเรียกว่าบัวหงาย และ
หันปลายกลีบลงเรียกว่าบัวคว�่า...ลายบัวน้ันใช้เป็นลายที่ช่วยเสริม
และประสานพื้นที่ต่างๆ ...พื้นที่สูงกับพื้นที่ต�่า...๕๖

	 นอกจากลายบัวต่างๆ	 ที่สืบทอดกันมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แล้วยังมี
ลายดอกไม้วิจิตรอ่ืนอีกหลากหลาย	 เช่น	 ลายดอกประดิษฐ์จากวงกลม	 ส่ีเหล่ียม

 ๕๕	 ฉาย	เทวาภินิมมิต,	สมุดต�าราลายไทย
 ๕๖	 วิทย์	พิณคันเงิน,	ลายไทย	(กรุงเทพฯ:	คุรุสภา,	๒๕๓๐),	หน้า	๑๘.
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หกเหลี่ยม	 แปดเหล่ียม	 ได้แก่	 ลายดาว	 ลายดอกจอก	 ลายประจ�ายามดอกส่ีกลีบ
ซึ่งสืบเนื่องมาจากธรรมชาติเช่นกัน	ลายดอกไม้ร่วงที่ใช้ประดับผนัง	ลายพุ่มที่มาจาก
พุ่มพนมดอกไม้บนพานหรือการเย็บพุ่มด้วยกลีบดอกไม้เป็นลายตกแต่งผนัง	 ลายรัก
ร้อย	 ลายดอกจิกท�าลายขอบ	 ลายมะลิเลี้อยมีสีขาวเช่นดอกมะลิ	 ลายพุดตานที่เป็น
ลายเลียนแบบธรรมชาตซ่ึิงในสมยัรชักาลพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาล
ที่	๓	มีวิวัฒนาการให้ใช้กับงานปูนปั้นหน้าบันอุโบสถ	ซุ้มประตู	หน้าต่างของวัดซึ่งได้
รับความนิยมกันมาก๕๗

	 ในปัจจุบัน	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๖)	 มีงานแกะผักรูปดอกไม้แบบสร้างสรรค์ของ
ช่างชาวบ้านตระกูลนิรันต์	 เช่น	 ดอกพุกตุ่ม	 ดอกพุกคว้าน	 ดอกนิล	 ดอกประพันธ	์
ดอกเพชรสยาม๕๘

 ส่ิงส�าคญัอีกประการหน่ึงทีท่�าให้มวิีวัฒนาการสืบทอดงานดอกไม้วิจิตรในงาน
ช่างสิบหมู่	 คือการสืบทอดความรู้	 ฝีมือ	 ประสบการณ์จากช่างรุ่นเก่าสู่ช่างรุ่นต่อๆ
ไปด้วยต�าราอย่างแพร่หลาย	 เช่น	 มีต�าราลายไทยพิมพ์เผยแพร่หลายเล่ม	 ได้แก่	
สมุดต�าราลายไทยของฉาย	 เทวาภินิมมิต	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๘๖	 ศิลปไทยของนนทิรา	
(นามแฝง)	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๖	 ที่สอนเขียนลายดอกไม้ต่างๆ	 โดยถ่ายทอดวิธีเขียน
โครงสร้าง	 สัดส่วนประกอบภาพและการน�าลายดอกไม้วิจิตรไปสร้างสรรค์งาน
ช่างสิบหมู่ชนิดใด	ด้วยวิธีใด	เช่น

	 ๑)	ลายดอกพุดตาน	 ท�าลายผนัง	 ประกอบลายต่างๆ	 ในภาพป่าหิมพานต์
มีสัตว์	ภูเขา	ต้นไม้	หรือใช้ท�าลายประตู	หน้าต่างวัด
	 ๒)	ลายบัวหงาย	 ท�าลายฐานต่างๆ	 ซ่ึงรองรับหน้ากระดานเป็นรูปบัวซ้อน
กัน	ทั้งลายปั้นปูน	ลายสลักไม้	ลายฉลุ
	 ๓)	ลายดาวกลีบบัว	 เป็นลายตกแต่งเพดานโบสถ์	 วิหาร	 ศาลาการเปรียญ	
สลักไม้ลงรักปิดทองร่องชาด๕๙

 ๕๗	 เรื่องเดียวกัน.	หน้ำ	๖	–	๔๕.
 ๕๘	 ณภัทร	 ทองแย้ม,	 แกะผักสลักลำยดอกไม้แบบสร้ำงสรรค	์ (กรุงเทพฯ:	 วาดศิลป์,	
๒๕๕๒),	หน้า	๕.
 ๕๙	 นนทิรา	(นามแฝง)	ศิลปไทย (พระนคร:	แพร่พิทยา,	๒๕๐๖),	หน้า	๑๕	-	๙๐.
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	 การสืบทอดลายดอกไม้วิจิตรทั้งความรู้และฝีมือของช่างสิบหมู่สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์น้ีจะไม่สามารถมีวิวัฒนาการได้เลย	 หากไม่มีการด�าเนินงานช่างสิบหมู่
ต่อเน่ืองในรัชกาลต่างๆ	 ดังตัวอย่างการท�างานดอกไม้วิจิตรที่ปรากฏให้เห็นประจักษ์
ในงานช่างเขียน	เช่น	

	 ๑)	จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสระเกศ	 กรุงเทพฯ	 ซ่ึงสร้างขึ้นใน
รัชกาลที่	๑	แล้วบูรณปฏิสังขรณ์	๒	ครั้งในรัชกาลที่	๓	และรัชกาลที่	๗	ซึ่งเขียนภาพ
ใหม่ตามรปูแบบของเดมิทีม่ลีำยช่อพดุตำนร่วง	แจกันดอกบวัเลก็ๆ	บนผนังบานแผละ
ประตู	 และลำยแจกันดอกบัวที่ตอนบนสุดเป็นนกไก่ฟ้าบนบานแผละหน้าต่าง
พระอุโบสถ๖๐

	 ๒)	จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดคงคาราม	จังหวัดราชบุรี	ที่เป็นจิตรกรรม
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง	 แล้วเขียนซ่อมใหม่บางส่วนในรัชกาลที่	 ๔	 ซ่ึงถือว่า
เป็นเลิศในงานเขียนภาพความเคล่ือนไหวที่มีชีวิตชีวา	 เช่น	 ภาพเต็มฝาผนังด้านตรง
ข้ามพระประธานเรื่องเนมิราชชาดกที่มีลายดอกไม้ในพื้นว่าง	 และมุมขวาเป็น
ภาพเหล่าเทวดานางฟ้าน�าดอกไม้ทิพย์	 เครื่องหอมรับเสด็จพระเนมิราชอยู่ริมทางไป
สุธรรมาเทวสภา๖๑
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	 จากความสัมพันธ์ของดอกไม้กับคนในสังคมไทยจนกระทั่งมีวิวัฒนาการมา
เป็นการสร้างสรรค์งานดอกไม้วิจิตรในงานช่างสิบหมูส่มยักรงุรตันโกสินทร์อันเกดิจาก
แนวความคิด	 ๓	 ประการทั้งแนวความคิดจากการศึกษาธรรมชาติเรื่องดอกไม้	
แนวความคิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 และแนวความคิดจากการสืบทอด
งานช่างสิบหมู่	 ซ่ึงสืบทอดกันต่อๆ	 มาจนกลายเป็นวัฒนธรรมการท�างานในกลุ่มช่าง
สิบหมู่	ด้วยวิธีการเขียน	การสลัก	การแกะ	การก่ออิฐถือปูน	การปั้น	การประดับมุก	

 ๖๐	 จิตรกรรมฝำผนังในประเทศไทย	ชุดที่	๐๐๒	เล่มที่	๔	วัดสระเกศรำชวรมหำวิหำร	
(กรุงเทพฯ:	กรมศิลปากร,	๒๕๓๕),	หน้า	๑๔	-	๑๖.
 ๖๑	 นิดดา	 หงษ์วิวัฒน์,	 ทศชำติชำดกกับจิตรกรรมฝำผนัง	 มโหสถชำดก	 เตมิยชำดก	
มหำชนกชำดก	สุวรรณสำมชำดก	เนมิรำชชำดก	หน้า	๑๒๐	-	๑๒๑.
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การหล่อ	ฯลฯ	จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลปัจจุบัน	ดังเช่นในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	
มีงานรูปดอกไม้วิจิตรในวัดต่างๆ	 ในกรุงเทพมหานครให้เห็นช้ดเจนหลายแห่ง	 เช่น
วัดดาวดึงษาราม	 (รูปที่	 ๑	 -	 ๒)	 วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร	 (รูปที่	 ๓	 –	 ๔)
วัดบวรนิเวศวิหาร	(รูปที่	๕	–	๖)	วัดพระราม	๙	กาญจนาภิเษก	(รูปที่	๗	–	๘)	ซึ่ง
นายประทีป	สว่างดีถ่ายไว้เมื่อวันที่	๑๐	มกราคม	๒๕๕๗	ดังนี้

รูปที่	๑
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รูปที่	๒

รูปที่	๓
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รูปที่	๔

รูปที่	๕
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รูปที่	๖

รูปที่	๗
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รูปที่	๘

	 จากรปูดอกไม้วิจิตรดงักล่าว	ผู้เขียนพบว่ามกีารสร้าง	สรรค์งานดอกไม้วิจิตร
ในงานช่างสิบหมู่ทางพระพุทธศาสนาทั้งวัดและพระพุทธรูปที่เรียกกันว่าอุเทสิกเจดีย์
ซ่ึงสืบทอดต่อกันมาเป็นมรดกภูมิปัญญาทางธรรมชาติศึกษาเรื่องดอกไม้กับพระพุทธ
ศาสนาและงานช่างสิบหมูส่มยักรงุรตันโกสินทร์	เช่น	ในรชักาลที	่๑	มกีารหล่อพระรศัมี
พระเศียรพระพุทธรูปเป็นทรงดอกบัวตูม	ในรัชกาลที่	๒	มีงานสลักประตูไม้รูปดอกไม้
แบบจีน	ในรัชกาลที่	๓	มีทั้งงานเขียนดอกไม้วิจิตรบนจิตรกรรมฝาผนังวัด	งานปูนปั้น
ลายดอกพดุตานบนหน้าบันพระอุโบสถวัด	งานประดบัมกุลายดอกพดุตานบนประตวัูด	
ดอกไม้บนพระพุทธบาท	 ซ่ึงกล่าวได้ว่าการสร้างสรรค์ดอกไม้วิจิตรในรัชกาลน้ีมีความ
เจริญรุ่งเรืองมาก	ถึงรัชกาลที่	 ๔	มีการเปลี่ยนแปลงการสร้างดอกไม้วิจิตรเป็นแบบ
ดอกไม้ธรรมชาติตามบริบทวัฒนธรรมตะวันตก	 ต่อมาในรัชกาลที่	 ๕	 งานดอกไม้
สดเจริญรุ่งเรืองในพระราชวัง	 มีงานดอกไม้บนกระเบื้องเคลือบในวัด	 ครั้นรัชกาล
ที่	 ๖	 –	 รัชกาลที่	 ๗	 ก็ยังมีการสืบทอดการสร้างฐานบัวของพระพุทธรูปเช่นรัชกาล
ก่อนๆ	 ในรัชกาลปัจจุบันงานดอกไม้วิจิตรกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง	 ทั้งงานจิตรกรรม
ฝาผนังวัด	 งานปูนปั้นลายดอกพุดตานบนหน้าบันพระอุโบสถวัด	 งานหล่อฐานปัทม์
พระพุทธรูป	ฯลฯ
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	 จึงกล่าวได้ว่า	งานดอกไม้วิจิตรทางพระพทุธศาสนา	แสดงให้เหน็ถงึงานมรดก
ภูมปัิญญาทางพทุธศลิป์ทีผ่่านกระบวนการบูรณาการดอกไม้ธรรมชาตกิบัความศรทัธา
พระพทุธศาสนาและการพฒันางานช่างสิบหมูใ่ห้เป็นวัตถทุานเพือ่เป็นพทุธบูชาประเภท
อามิสบูชามาตามที่ผู้เขียนวิเคราะห์แล้วว่า	 ลายดอกไม้วิจิตรต่างๆ	 นั้นมีที่มาจากพระ
วินัยที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ช่างท�าได้	ดังพระวินัยว่า	

(๒๙๙)...ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตภาพลวดลายดอกไม้ ภาพ
ลวดลายเถาวัลย์ ภาพลวดลายฟันมงักร ภาพลวดลายดอกจอก...๖๒

	 ประกอบกับแนวความคิดจากพระไตรปิฎกที่พุทธศานิกชนเรียนรู้พระพุทธ
ประวัติและการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา	

	 ดอกไม้วิจิตรจึงเป็นส่ือสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลทั้งในโลกมนุษย	์
และบนสวรรค์ในงานช่างสิบหมู่ทางพระพุทธศาสนาสืบมาเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรม
ในสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน

บทสรุป

	 ดอกไม้วิจิตรในงานช่างสิบหมูท่างพระพทุธศาสนาสมยักรงุรตันโกสินทร์	เกดิ
จากภูมิปัญญาเกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องดอกไม้	ความศรัทธา	นับถือพระพุทธศาสนาจา
พระไตรปิฎก	และการสืบทอดงานช่างสิบหมู่	ซึ่งมีการบูรณาการเป็นองค์ความรู้เกี่ยว
กบัดอกไม้วิจิตร	อันเป็นมรดกของสงัคมไทยทางพทุธศลิป์	โดยพทุธศาสนิกชนสามารถ
เข้าถึงงานดอกไม้วิจิตรด้วยการชื่นชมความงามของรูปทรงดอกไม้อันประณีต	งดงาม
เกิดความรู้สึกประทับใจ	มีอารมณ์สัมผัสกับความงาม	ความอ่อนไหว	ความประณีตก็
จะเกดิความซาบซ้ึง	จรรโลงใจจากสุนทรยีภาพดอกไม้วิจิตรในสังคมไทยได้อย่างแท้จรงิ

 ๖๒	 พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	เล่ม	๗,	หน้า	๑๐๒.
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