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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณค่างานช่างดอกไม้สดแบบ

ราชส�านักในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	โดยการศกึษาเอกสาร	การสัมภาษณ์ครชู่างดอกไม้สด

แบบราชส�านักและข้าราชบริพารฝ่ายหน้าและฝ่ายใน	จ�านวน	๖	คน	รวมถึงการสังเกต

แบบมส่ีวนร่วม	ด้วยผู้วิจัยได้มโีอกาสเรยีนรูง้านช่างดอกไม้สด	ณ	โรงเรยีนช่างฝีมอืในวัง	

(หญิง)	ในปีการศึกษา	๒๕๖๐	และร่วมเป็นอาสาสมัครในการจัดท�างานช่างดอกไม้สด

ทั้งก่อนและหลังพระราชพิธี	 โดยเข้าร่วมถวายงานพร้อมกับข้าราชบริพารฝ่ายใน	

ศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจุบันโรงเรยีนช่างฝีมอืในวัง	(หญงิ)	จ�านวน	๓๐๐	คน		ผลการศกึษา

พบว่างานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีนี้	มีคุณค่า	๕	ประการคือ		คุณค่า

ด้านจรยิศาสตร์	เกดิคณุธรรม	จรยิธรรม	ทัง้ในเรือ่งของกาลเทศะ	วิธปีฏบัิตต่ิอดอกไม้	
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ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์	และความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	คุณค่าด้าน

สุนทรียศาสตร์	 เป็นการสัมผัสความงามในองค์ประกอบศิลป์	 และการออกแบบที่

เหมาะสมกบัฐานานุภาพของภมูปัิญญาหลวง	คณุค่าด้านการจัดการทรพัยากร	เป็นการ

จดัการทรพัยากรในเชิงเศรษฐศาสตรแ์ละการจดัการแบบโลจสิติกส์	ตั้งแตก่ารคัดสรร	

ควบคมุระยะเวลาในการจัดการวัตถดุบิ	จนกระทัง่ถงึการจัดการขนส่งช้ินงานประดษิฐ์

อย่างมีประสิทธิภาพ	 	 คุณค่าด้านเชิงช่างประณีตศิลป์	 เป็น	 “งานช่าง”	 ในราชส�านัก

โดย	“ช่างประณีตศิลป์”		คือ	ผู้ประกอบไปด้วยองค์คุณสองประการ	คือ	มีฝีมือดีและ

ความคิดดี	รวมทั้งมีเทคนิคพิเศษ	ได้แก่	วิธีการแบบรื้อสร้าง	คือ	การถอดรูปดอกไม้

เดิมแล้วน�ามาประกอบเป็นรูปแบบใหม่		และคุณค่าด้านนวัตกรรม	เป็นการสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่โดยเช่ือมโยงองค์ความรู้งานช่างกับพิธีกรรม	 ศาสนา	 ก่อให้เกิดงาน

ประดิษฐ์รูปแบบต่าง	ๆ	ที่ใช้วัสดุหลากหลายและมีความคงทนถาวร

ค�าส�าคัญ:	 คุณค่า,	 งานช่างดอกไม้สด,	 แบบราชส�านัก,	 พระราชพิธีถวายพระเพลิง

	 พระบรมศพ,	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 บรมนาถบพิตร
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Abstract

 The aim of this research was to decode subtle meaning and 

significance	of	traditional	floral	arrangements	at	the	Royal	Cremation	of	the	

Thai	King	Rama	 IX.	The	 research	article	 focuses	on	a	deep	assessment	of	

the	flower	arrangements	dedicated	to	the	late	King	Bhumibol	Adulyadej	the	

Great	(H.M.	King	Rama	IX).	The	study	identified	the	hidden	meaning	and	

significance in the choice of floral patterns and arrangements as followings: 

1.	 Ethical	 significance	 as	 represented	 in	 the	 steps	 taken	 by	 the	 artists	 to

assemble	fresh	flowers	daily	that	conveys	a	high	level	of	moral	characteristics,	

such	 as	 gratitude,	 respect	 and	 loyalty	 to	 teachers	 who	 bestowed	 their	

knowledge,	 to	 the	 nation,	 religion	 and	 the	 monarchy;	 2.	 The	 aesthetics

and beauty in the art form of flower arrangement in which can be traced

back	 to	 the	 ancient	 wisdom	 of	 the	 Thai	 royal	 court	 passed	 on	 from	
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generation	 to	generation	of	artisans	containing	 their	beliefs,	principles	and	

religion;	 3.	Resource	management	 from	an	 intelligent	 selection	 of	material	

through techniques adopted to arrange for the massive quantity of fresh

flowers and transport them to be displayed at the right place at the right

time	in	the	most	efficient	manner	possible;	4.	The	fine	craftsmanship	at	the	

highest	 level	 of	 excellence	 and	 skillsets	 to	 generate	 beautiful	 artistic	

possibilities;	 and	 5.	 Innovation	 beyond	 expectation	 but	 still	 realistic	 to	 be	

practical reflected in the imagination that comes from the mindset of the 

royal	court	artists	and	craftsmen.

Keywords:	values,	floral	craftsmanship,	royal	pattern,	royal	cremation,	King	

	 Bhumibol	Adulyadej
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บทน�า

	 คนไทยยกย่องเทิดทูนพระมหากษัตริย์มาจากคติความเชื่อในเรื่องสมมุติเทพ	

ซ่ึงถอืว่าพระมหากษัตรย์ิ	คอื	องค์อวตารของเทพ	เมือ่พระมหากษตัรย์ิสวรรคต	เชือ่ว่า

พระองค์เสด็จกลับสู่เขาพระสุเมรุ	(Yoomangmee,	2016,	p.	215)	เขาพระสุเมรุ	คือ	

ศูนย์กลางของจักรวาล	 จึงต้องถวายพระเพลิงพระศพกลางใจเมือง	 พระเมรุ	 คือ	

ส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 โดยมีพระจิตกาธาน	

เพือ่ใช้ในการถวายพระเพลิง	(Fine	arts,	Department,	1998,	p.	184)		ความส�าคญัของ

การจัดเตรยีมเครือ่งดอกไม้สดประดบับนพระเมรมุาศและพระจิตกาธาน	คอื	ไม่สามารถ

เตรียมการล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานได้	 ตามอายุของดอกไม้	 ใบไม้	 และพืชผักที่ใช้

แกะสลัก	 จะต้องท�าให้เสร็จในคืนก่อนที่จะเชิญพระบรมศพข้ึนประดิษฐาน	 ดอกไม้

บางชนิดสามารถเตรียมล่วงหน้าได้	 ๒-๓	 วัน	 ส่วนใบตองสามารถเตรียมได้นาน

หลายวันถ้าจ�าเป็น	 เพื่อให้ดอกไม้	 ใบไม้ต่างๆ	 ยังคงความสดอยู่	 ผู้ท�าจึงต้องท�างาน

แข่งกับเวลา	 และอาศัยความประณีตละเอียดอ่อน	 ในการจัดท�าเพื่อเป็นการถวาย

พระเกียรติแด่พระบรมศพ	(Thanapradit,	personal	interview,	2017,	October	23)	

ในปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนงานช่างดอกไม้สดเป็นมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมของชาติ	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 ในสาขางานช่างดั้งเดิม	 โดยมี

การส่ังสมสืบทอดภูมิปัญญาหลวงน้ีรวมกับความคิดสร้างสรรค์ของช่างหลวงกันมา

หลายรุ่น	(Thongcharoengbua-ngam,	2014,	p.	70-68)	นับเป็นงานหลวงที่ส�าคัญอีก

แขนงหน่ึงในงานเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน	 พระบรมโกศ	 และพระราชยาน	

ซ่ึงเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่มีระเบียบแบบแผนตามจารีตราชส�านัก	

(Fine	arts,	Department,	1998,	p.	452)	

	 ดังน้ัน	 งานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร		จึงเป็น

เครือ่งมอืทางการศกึษาทีจ่ะใช้ในการวิเคราะห์คณุค่าเพือ่พฒันาจิตใจและจิตส�านึกของ

คนในชาติ	ซึ่งน�าพาไปสู่การพัฒนาคน	ชุมชน	และประเทศอย่างยั่งยืน	เพื่อธ�ารงรักษา

ศิลปอันดีงาม	 คือ	 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภายใต้พื้นฐานจิตส�านึกของ

ความเป็นไทยนี้ให้คงอยู่ตลอดไป
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วัตถุประสงค์

	 เพื่อวิเคราะห์คุณค่างานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร

ขอบเขตการวิจัย

	 ๑.	ข้อมูลเกี่ยวกับงานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	

ในการวิจัยครั้งน้ีจะกล่าวถึงงานช่างดอกไม้สดในการประดับจิตกาธาน	 พระบรมโกศ	

และพระราชยาน	เท่าน้ัน	เน่ืองจากงานแขนงน้ี	เป็นความรบัผิดชอบของฝ่ายใน	ซ่ึงเป็น

บริบทพื้นที่ศึกษาของผู้วิจัย

	 ๒.	ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่	 ๒๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 ถึง	

๓๑	ตุลาคม	๒๕๖๑

	 ๓.	ข้อมูลเกี่ยวกับงานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	

เป็นการสังเกตการณ์โดยเข้าร่วมในการถวายงานหลวงในพระราชพิธีน้ี	 เมื่อวันที่	 ๒๓

ตลุาคม	ถงึ	๒๖	ตลุาคม	๒๕๖๐	ณ	พระทีน่ั่งบรมราชสถติยมโหฬาร	พระบรมมหาราชวัง

กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยน�าทฤษฎีคุณวิทยา	 แนวคิดคหกรรมศาสตร์	 แนวคิดงาน

ช่างประณตีศลิป์	และแนวคดิงานพระบรมศพของบรูพกษัตรย์ิและพระบรมวงศานุวงศ์	

มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์คุณค่างานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านัก	ในพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร	 โดยจ�าแนกเป็นคุณค่า	 ๕	 ด้าน	 ดังน้ี	 จริยศาสตร์	 สุนทรียศาสตร	์

การจัดการทรัพยากร	เชิงช่างประณีตศิลป์	และนวัตกรรม	
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วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยน้ี	มวัีตถปุระสงค์เพือ่วิเคราะห์คณุค่างานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านัก	

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัย	ดังนี้

	 ๑.	ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ๒.	สัมภาษณ์	 เก็บข้อมูลภาคสนาม	 (fieldwork)	 และเข้าร่วมสังเกตการณ์

โดยถวายงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	

	 ๓.	 วิเคราะห์ข้อมูล	สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย

 งานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในงานพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรม

ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดข บรมนาถบพิตร

	 งานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักประดบัพระจิตกาธานนับเป็นเครือ่งประกอบ

พระราชอิสริยยศ	 ที่มีกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนตามจารีตราชส�านักซ่ึงยึดถือปฏิบัติ

สืบทอดมาถึงปัจจุบัน	(Fine	arts,	Department,	2018,	p.	255)	เป็นงานที่มีความวิจิตร

ประณีตบรรจงเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือถึง	๓	แขนงด้วยกัน	คือ	งานช่างแทงหยวก	

งานช่างแกะสลักของอ่อน	 และงานช่างดอกไม้สด	 ซ่ึงจะรวมเรียกกันว่า	 “งานช่าง

เครื่องสด”	 (Thongcharoengbua-ngam,	 2014,	 p.	 70-68)	 โดยใช้สีเหลืองอันเป็น

สีประจ�าวันพระราชสมภพ	 เป็นสีหลักในการตกแต่งพระจิตกาธาน	 (Poonkhuntod,	

personal	interview,	2017,	October,		20)	โดยในงานวิจัยนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะงาน

ช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักที่ปรากฏในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดข	 บรมนาถบพิตร	 โดยข้าราชบริพาร

ฝ่ายใน	รวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนช่างฝีมือในวัง	(หญิง)	
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ภาพที่ ๑ และ ๒	พระจิตกาธาน	พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

	 อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และแผนผังงานช่างดอกไม้สดแบบ

	 ราชส�านักในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาท

	 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	

ที่มา:	Fine	arts,	Department.	(2018).	The Accessory of honour of His Majesty 

 King Bhumibol Adulyadej the Great.	Bangkok:	Rungsil	Priniting.	p.	240,	

	 254.



คุณค่างานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

9

คุณค่างานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในงานพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

	 งานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม

ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 แสดงออกซ่ึง

ความวิจิตรประณีตสวยงาม	อันเป็นคณุค่าเชิงศลิปะ	ซ่ึงช่างได้บรรจงสร้างสรรค์ขึน้ด้วย

ฝีมือและความคิด	เพื่อสื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของงานหลวง	อันเป็นลักษณะพิเศษที่

แตกต่างกนัไปในแต่ละงาน	พระจิตกาธานจึงมรีปูทรงและการตกแต่งล้วนวิจิตรอลงัการ	

หลากหลายรปูแบบไม่ซ�า้กนั	ช่างหลวงแขนงน้ีได้เลียนแบบโบราณ	และคดิค้นน�าเอาวัสดุ

ที่มีในท้องถิ่นจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวตามธรรมชาติมาใช้ตอบสนองวัฒนธรรมการปลง

ภาพที่ ๓ และ ๔ การประดับพระบรมโกศและพระราชยาน ด้วยมาลัยกลมกลีบ

	 กล้วยไม้สีขาว	อุบะกลีบกล้วยไม้จากการดูดสีเหลือง	

ที่มา: Fine	arts,	Department.	(2018).	The Accessory of honour of His Majesty 

 King Bhumibol Adulyadej the Great.	 Bangkok: Rungsil Priniting.	

 p.	126,	128.
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พระบรมศพอย่างสมประโยชน์	 (Pornsuksawad,	 2012,	 	 p.	160)	 ประกอบกับเวลา

ที่จ�ากัด	 จึงต้องใช้ช่างประดิษฐ์เป็นจ�านวนมากให้แล้วเสร็จในเวลาส้ันที่สุด	 เพื่อรักษา

ความสดของดอกไม้สดต่างๆ	ไว้ให้ทนัในการพระราชทานเพลิง	(Fine	arts,	Department,	

2012,	 p.	 278)	 ซ่ึงเป็นเครื่องสะท้อนถึงความน้อมใจของเหล่าช่างฝีมือ	 บรรดา

ข้าราชบริพาร	และอาณาประชาราษฎร์	 ในการร่วมกันถวายความจงรักภักดี	 เป็นการ

ไว้อาลัยและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายผู้มี

พระกรุณาธิคุณเป็นครั้งสุดท้าย	 อันเป็นคุณค่าส�าคัญที่แฝงอยู่ในงานพระราชพิธีน้ี	

ดังจะกล่าวถึงคุณค่าในด้านต่างๆ		ดังนี้

 ๑. คุณค่าด้านจริยศาสตร์ 

	 ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช	พระบรมบพิตร	ในช่วงเดือนตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	เป็นพระราชพิธี

ที่ต้องใช้ข้าราชบริพารจ�านวนมากในการประดิษฐ์ดอกไม้สด	 เพื่อท�าเครื่องประดับ

พระจิตกาธานตกแต่งพระเมรุมาศ	 ทางโรงเรียนช่างฝีมือในวัง	 (หญิง)	 ได้ติดต่อ

ศิษย์เก่าหลาย	 ๆ	 รุ่น	 และศิษย์ปัจจุบันเข้ามาถวายงานผ่านพระราชพิธีน้ีในพระบรม

มหาราชวัง	ณ	 พระที่นั่งบรมสถิตยมโหฬาร	 นับเป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่ง

ในชีวิตของช่างฝีมือช้ันสูงทุกแขนง	 ข้าราชบริพาร	 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	 แผนก

งานช่างดอกไม้สดทกุคน	ซ่ึงมคีณุค่าทางจรยิศาสตร์	คอื	เป็นคณุค่าทางความประพฤติ

ของคนในชุมชนชาววัง	(Koset,	1973,	p.	161)	ในที่นี้	คือ	ข้าราชบริพารและประชาชน

ทั่วไปที่มีโอกาสเข้ามาถวายงานหลวงในครั้งน้ี	 ที่มีความตั้งใจอนุรักษ์แบบแผนในเรื่อง

พระราชประเพณี	 ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 มีความกตัญญู

ต่อครูบาอาจารย์	 และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาประเทศชาติ	 โดยการแสดงออกซ่ึง

ความรักสามัคคี	 มีน�้าหน่ึงใจเดียวกัน	 มีมิตรไมตรี	 การเอาใจใส่	 การแบ่งปัน	 และ

การให้ก�าลังใจกนั	(Chanthanaphalin,	1989,	p.	2)	โดยทกุคนจุดมมีุง่หมายเดยีวกนั	คอื	

ตั้งใจถวายงานเพื่อน้อมส่งเสด็จดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	

อย่างประณตีวิจิตรให้สมพระเกยีรตแิก่เจ้าเหนือหวัทีร่กัย่ิงของประชาชนชาวไทย	ไม่ว่า

จะเหน็ดเหน่ือยหรือยากล�าบากเพียงใด	 เพียงระลึกถึงพระพักตร์ของพระองค์ท่าน	

โดยเฉพาะเมื่อทราบว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จฯ	 และทรงงานช่างดอกไม้
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สดอยู่ในพระที่นั่งนี้ด้วย	ผู้ถวายงานไม่มีความรู้สึก	ง่วง	หิว	เหนื่อยล้าใด	ๆ	เลย	เมื่อ

เสร็จงานจึงพัก	แม้จะยังอารมณ์ตื่น	และชื่นชมผลงานงามวิจิตรนั้น	ๆ	 เนื่องจากงาน

ประดิษฐ์งานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในครั้งน้ี	 ต้องใช้เวลาในการท�าก่อน

พระราชพิธีเป็นเวลาสามวันสามคืนเพื่อให้ดอกไม้คงความสดไว้ได้นานที่สุด	 ดังน้ัน	

ทุกคนจึงใช้พลังกาย	 พลังใจทุ่มเทอย่างเต็มที่	 เพื่อให้งานออกมาสวยงามและสม

พระเกียรติ

ภาพที่ ๕ และ ๖	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯ	

	 ทอดพระเนตรการประดิษฐ์งานช่างดอกไม้สดของข้าราชบริพาร

	 ฝ่ายใน	ของศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจุบัน	โรงเรยีนช่างฝีมอืในวัง	(หญงิ)	

	 และทรงร้อยตาข่ายดอกรัก	ลายตาประชมุยอดรัก	ติดด้วยดอกเขม็

	 สีแดง	 ประดับเล่ือมสีทองตรงมุมประชุมยอดรัก	 เพื่อประดับ

	 พระจิตกาธาน	 ในเรือนยอด	 ช้ันที่	 ๙	 ณ	 พระที่น่ังบรมราชสถิตย

	 มโหฬาร

ที่มา:	Royal	traditional	Thai	crafts	school	for	woman,	2017

	 ดังนั้น	คุณค่าทางจริยศาสตร์นี้	เป็นคุณค่าที่เกิดจากความประพฤติและการ

ปฏิบัติงานในพระราชพิธี	 แสดงให้เห็นถึงความดีงาม	 ความสูงส่งในจิตใจของทุกคน

ที่ได้ถวายงานแด่พระบรมกษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยผ่านงานช่างดอกไม้

สดแบบราชส�านักในพระราชพธิอัีนทรงคณุค่ายิง่	ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกดิความประพฤต	ิ

ความคิด	ทัศนคติ	การใช้ชีวิต	กรอบจารีตประเพณีที่ต้องปฏิบัติตาม		เกิดเป็นความดี

งามของจิตใจ	ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป
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 ๒. คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์

	 งานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	พระบรมนาถบพิตร		นับว่ามีคุณค่า

ในทางสุนทรียะในมิติของคุณค่าเชิงความงาม	(Fine	arts,	Department,	1996,	p.	198)

สามารถกระทบอารมณ์	ความรู้สึกของผู้ที่ชม	ดม	และสัมผัสว่ามีความสวยสด	งดงาม	

วิจิตรตระการตา	 (Chanthanaphalin,	 1985,	 p.	 1)	 ผ่านการประดิษฐ์อย่างประณีต	

มองดูแล้วชวนให้รู้สึกอ่อนโยน	สละสลวย	ละมุนละไม	ยิ่งเมื่อมีลมโชยพัดพากลิ่นหอม

ระรื่นระรวยอบอวลในห้องนั้นให้ชื่นใจ	ผู้พบเห็นก็เกิดความ	ชื่นชมไปถึงช่างผู้ประดิษฐ์

ผลงาน	 ที่มีความคิดสร้างสรรค์และใช้ฝีมือประณีตบรรจง	 จับจีบ	 ร้อยกรองได้อย่าง

วิจิตรงดงาม	(Intakul,	2009,		p.	8)

	 โดยงานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักปรากฏในงานพระราชพธิถีวายพระเพลิง

พระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 แบ่ง

ประเภทงานได้	๒	ประเภท	ได้แก่	เครื่องแขวน	และมาลัย	ดังนี้

ภาพที่ 7 และ 8	ศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจุบัน	แผนกงานช่างดอกไม้สดโรงเรยีนช่างฝีมอื

	 ในวัง	 (หญิง)	 ก�าลังร้อยมาลัยกลมกลีบดอกกล้วยไม้สีขาว	 และ

	 ประดิษฐ์ดอกข่าจากกลีบกล้วยไม้ดูดสีเหลือง

ที่มา: Royal traditional Thai	crafts	school	for	woman,	2017
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 ๑. ตาข่ายดอกรัก

ภาพที่ ๙ และ ๑๐ ตาข่ายดอกรัก	 ลายตาประชุมยอดรัก	 ติดด้วยดอกเข็มสีแดง	

	 ประดับเลื่อมสีทองตรงมุมประชุมยอดรัก	ประดิษฐ์จ�านวน	๙	ชั้น	

	 โดยประดบัเรอืนยอดของพระชัน้ที	่๙	ช้ันบนสุดของพระจิตกาธาน	

	 เป็นฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ที่มา:	Fine	arts,	Department.	(2018).	The Accessory of honour of His Majesty 

 King Bhumibol Adulyadej the Great.	Bangkok:	Rungsil	Priniting,	p.	256.
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 ๓. ตาข่ายดอกมะลิ

ภาพที่ ๑๑ และ ๑๒ ระย้าน้อย	 เครื่องแขวนประดับในส่วนกึ่งกลางใต้ชั้นเรือนยอด

	 ของพระจิตกาธาน	 และพู่กล่ิน	 ประดับประจ�ามุมทั้งส่ีด้านของ

	 พระจิตกาธาน

ที่มา: Royal	traditional	Thai	crafts	school	for	woman,	2017

ภาพที่ ๑๓ และ ๑๔ ผืนตาข่ายกรองตาข่ายดอกมะลิ ลายส่ีก้านส่ีดอก	 ประดับช้ัน

	 เรอืนยอดและช้ันรดัเกล้า	และตาข่ายดอกมะลิ ลายส่ีก้านส่ีดอก	

	 ติดด้วยดอกเข็มสีแดง	 ประดับเล่ือมสีทอง	 ประดิษฐ์เป็นฉัตร	

	 ๗	ช้ัน	จ�านวน	๔	ต้น	ประจ�ามุมพระจิตกาธานทั้งส่ี																																																																			

ที่มา: Royal	traditional	Thai	crafts	school	for	woman,	2017
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 ๔. มาลัยกลมและอุบะ

ภาพที่ ๑๕ และ ๑๖ มาลัยกลม	กลีบดอกกล้วยไม้สีขาว	และอุบะดอกข่ากลีบกล้วยไม้

	 ดูดสีเหลือง	ประดับพระบรมโกศและพระราชยาน

ที่มา: Royal	traditional	Thai	crafts	school	for	woman,	2017

 จากภาพดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่าในงานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักปรากฏ

ในงานพระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดลุยเดช	บรมนาถบพติร	สุนทรยีะมคีวามส�าคญัทีไ่ม่อาจมองข้ามไปได้ในงานช่างฝีมอื

ช้ันสูง	 คือ	 ผลงานที่มีลักษณะความงาม	 เป็นที่นิยมชมชอบ	 และยอมรับของสังคม

วงกว้าง	 มีความประณีต	 และสร้างสรรค์	 ซ่ึงเป็นส่ิงสะท้อนความสามารถและทักษะ

ของช่างประณีตศลิป์เป็นอย่างด	ีซ่ึงลักษณะความงามน้ีจะมพีลวัตทีเ่ปล่ียนแปลงไปตาม

ยุคสมัยหรือสังคม	ซึ่งท�าให้ผลงานมีคุณค่าทางความงาม	และสามารถใช้ฝีมือเป็นงาน

อาชีพได้	(Thepsit,	Mathika,	personal	interview,	2017,	October	21)

 ๓. คุณค่าด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

	 คุณค่าในด้านการจัดการทรัพยากรและโลจิสติกส์เป็นภาพรวมในการบริหาร

จัดการที่มีความส�าคัญยิ่งประการหน่ึงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 มีกระบวนการ

ประดิษฐ์งานหลวงในพระราชพิธีอย่างมีระบบ	 ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์วางแผน
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การท�างานอย่างดี	โดยส�านักพระราชวังออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้ช่างฝีมือใน

ราชส�านัก	 ฝ่ายในคัดเลือกและรวบรวมช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักให้มีจ�านวน

เหมาะสมกบัสถานที	่	รวมถงึการจัดเตรยีมดอกไม้	วัสดตุ่าง	ๆ 	การฝึกซ้อมฝีมอื	การจด

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร	 การจัดพิธีไหว้ครูและบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ	 ขั้นตอน

การประดิษฐ์	 จนกระทั่งการรวบรวมและตระเตรียมการขนส่ง	 แล้วส่งมอบช้ินงาน

ให้กบัฝ่ายหน้า	เพือ่การประกอบและประดบัตกแต่งพระจิตกาธานให้แล้วเสรจ็สมบูรณ์	

ในรุ่งเช้าของวันที่	๒๕	ตุลาคม	๒๕๖๐	(Fine	arts,	Department,	2018,	p.	257)	ดังนั้น	

คณุค่าการจัดการทรพัยากร	คอื	การยกระดบักระบวนการผลิต	และการกระจายสินค้า

และบริการ	 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ทั้งด้านเวลา	 ต้นทุน	 และคุณภาพ	 น�าไปสู่

การพัฒนาอย่างยืน

ภาพที่ ๑๗ และ ๑๘ ข้าราชบริพารฝ่ายในก�าลังจัดเก็บช้ินงานช่างดอกไม้สดแบบ

	 ราชส�านักในแต่ละส่วน	เพื่อน�าไปประกอบพระจิตกาธาน	

ที่มา: Royal	traditional	Thai	crafts	school	for	woman,	2017
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 ๔. คุณค่าด้านเชิงช่างประณีตศิลป์

	 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของงานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านัก		ได้แก่	มาลัย	

พานพุ่ม	 เครื่องแขวน	 ล้วนมีข้อจ�ากัดในด้านความคงทน	 จะย่อยสลายหายไปไม่คง

รปูเหมอืน	ศลิปะวัตถอ่ืุนๆ	ดงัน้ันสิง่ทีจ่ะด�ารงอยูแ่ละสืบทอดในงานช่างดอกไม้สดแบบ

ราชส�านัก	คือ	ทักษะ	หรือ	“ฝีมือ”		โดยมิใช่เพียงฝีมือธรรมดา	หากแต่เป็นฝีมือเชิงช่าง

ช้ันสูง	(Bunnak,	Thithipa,	2017,	p.	98)	ซ่ึงมศีนูย์กลางการสืบทอดผ่านการฝึกหดัเพือ่

ใช้งานจริงจากราชส�านักฝ่ายพระราชฐานชั้นใน	ในการพระราชพิธีต่าง	ๆ 	ของพระมหา

กษัตริย์	และพระบรมวงศานุวงศ์	พระบรมมหาราชวัง	มาตั้งแต่อดีต	ถือเป็นต้นแบบ

ของงานช่างแขนงนี้

ภาพที่  ๑๙ และ ๒๐	ข้าราชบริพารฝ่ายหน้าก�าลังขนส่งช้ินงานช่างดอกไม้สดแบบ

	 ราชส�านัก	เพื่อน�าไปประกอบพระจิตกาธาน

ที่มา: Royal	traditional	Thai	crafts	school	for	woman,	2017
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ภาพที่ ๒๑ และ ๒๒	 อาจารย์มัณฑณา	 ครูช่างดอกไม้สด	 และลูกศิษย์	 แผนกงาน

	 ช่างดอกไม้สด	 โรงเรียนช่างฝีมือในวัง	 (หญิง)	 ก�าลังร้อยอุบะ	

	 ประดิษฐ์ดอกข่ากลีบกล้วยไม้สีขาว

ที่มา:	Royal	traditional	Thai	crafts	school	for	woman,	2017

ภาพที่ ๒๓ และ ๒๔	อาจารย์พมิ	ครชู่างดอกไม้สด	และข้าราชบรพิารฝ่ายพระราชฐาน

	 ชั้นใน	ก�าลังร้อยตาข่ายดอกมะลิ	ลายสี่ก้านสี่ดอก

ที่มา:	Royal	traditional	Thai	crafts	school	for	woman,	2017
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 งานช่างฝีมือช้ันสูงน้ัน	 ล้วนต้องใช้	 “ทักษะ”	 ในการประดิษฐ์ผลงาน	 โดย

ทักษะที่ว่าน้ีต้องอาศัยการฝึกฝน	 ฝึกปฏิบัติจากขั้นพื้นฐาน	 พัฒนาไปสู่ความช�านาญ	

และเป็นทักษะช้ันสูงอยู่ในตัวช่าง	 ซ่ึงต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมใน

การลงมือปฏิบัติ	 ไม่สามารถจะถ่ายทอดทักษะผ่านต�าราได้	 (Kongsantia,	 personal	

interview 2017,	October	20)	และในกระบวนการถ่ายทอดนั้น	ไม่เพียงทักษะเท่านั้น

ที่ถูกถ่ายทอดไป	 ยังมีความรู ้ในเรื่องของแบบแผน	 ประเพณีปฏิบัติที่สัมพันธ์กับ

โครงสร้างของสังคมช่างน้ัน	ๆ 	เป็นความรูแ้ละเพิม่พนูเป็นทกัษะพเิศษ	หรอืความช�านาญ

พิเศษอีกด้วย	(Malakul	na	Ayudthaya,	personal	interview,		2560,	October	19)

ภาพที่ ๒๕ และ ๒๖	อาจารย์บุญเตือน	 ครูช่างดอกไม้สด	 และลูกศิษย์	 แผนกงาน

	 ช่างดอกไม้สด	โรงเรียนช่างฝีมือในวัง	(หญิง)	ก�าลังร้อยตาข่าย

	 ดอกมะลิ	ลายสี่ก้านสี่ดอก

ที่มา: Royal	traditional	Thai	crafts	school	for	woman,	2017                       

 ๕. คุณค่าด้านนวัตกรรม

	 งานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 มี

หลายประเภท	 หลายวิธีการประดิษฐ์	 จะเห็นได้ว่างานหลวงแขนงน้ีมีการพัฒนาอยู่

ตลอดเวลา	 เพียงแต่จะมีความสวยงามตามอายุของดอกไม้	 ใบไม้	 และวัสดุสด

ทัง้หลาย	โดยประยกุต์หรอืสร้างสรรค์ขึน้ใหม่แต่ยงัคงรกัษาไว้ในแบบแผนหรอืรปูแบบ

เดิม	 (Lumbangla,	 personal	 interview,	 2017,	 October	 22)	 เช่น	 การรื้อสร้าง

การใช้วัสดุอ่ืน	 ๆ	 แทนดอกไม้สด	 ดังจะเห็นได้จากวิธีการของงานช่างดอกไม้สดแบบ
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 ๒. การกรอง	คอื	การคดัดอกไม้	กลีบดอกไม้ให้มขีนาดเท่ากนั	เช่น	การกรอง

ดอกรกั	กรองมะลิ	กรองดอกกล้วยไม้	กรองดอกพดุ	กรองดอกบานไม่รูโ้รย	ซ่ึงชิน้งาน

ดอกไม้สดแบบราชส�านักในราชพธิทีีช่่างดอกไม้สดใช้เทคนิควิธกีารกรอง	ได้แก่	ตาข่าย

ดอกมะลิลายส่ีก้านส่ีดอก	ตาข่ายดอกรกั	ลายตาประชุมยอดรกั	มาลัยกลม	มาลัยลายตา

ประชุม	อุบะดอกรัก	ดอกข่าประดิษฐ์

ภาพที่ ๒๗ และ ๒๘	 การร้อยมาลัยกลมกลีบกล้วยไม้สีขาว	และมาลัยลายตาประชุม

	 กลีบกล้วยไม้สีเหลืองดูดสี	 ดอกพุด	 ดอกเบญจมาศน�้าใบแก้ว	

	 เกสรดอกบานไม่รู้โรย

ที่มา:	Royal	traditional	Thai	crafts	school	for	woman,	2017

ราชส�านักในพระราชพธิน้ีี	ได้แก่	การร้อย	การกรอง	การถกั	ดงัน้ี	(Thongcharoengbua-

ngam,	2014,	p.	69)		

 ๑. การร้อย	คือ	การร้อยมาลัยกลมสีเดียว	หรือเป็นลวดลายต่าง	ๆ	โดยใช้

กลีบดอกไม้	ใบไม้	เช่น	กลีบกล้วยไม้สีขาว	น�ามาร้อยเป็นมาลัยกลม	และกลีบกล้วยไม้

สีเหลืองดดูสี	ดอกพดุ	ใบแก้ว	ใจดอกบานไม่รูโ้รย	น�ามาร้อยเป็นมาลัยซีก	ลายคณุหญงิ	

ประกอบเครื่องแขวน	
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ภาพที่ ๒๙ และ ๓๐ การกรองกลบีดอกกล้วยไม้ดูดสีดหลอืงเพื่อประดิษฐ์ดอกข่าและ

	 อุบะ

ที่มา: Royal	traditional	Thai	crafts	school	for	woman,	2017

 ๓. การถัก	คือ	การถักตาข่ายด้วยดอกไม้สด	เช่น	ดอกพุด	ดอกมะลิ	ดอกรัก	

โดยท�าลวดลายเลียนแบบลายผ้า	สลับดอกสลับก้านให้เกดิเป็นลวดลายทีส่วยงาม	ได้แก่	

ลายส่ีก้านส่ีดอก	ซ่ึงปรากฎเทคนิคการถกัในงานพระราชพธิน้ีี	เป็นตาข่ายตกแต่งเครือ่ง

แขวนต่างๆ	หรือประดับพระจิตกาธาน	อาทิ	พวงกลาง	พู่กลิ่น	ม่านตาข่ายมะลิ	ฉัตร

ตาข่ายดอกมะลิ	โคมดอกรัก	เป็นต้น

ภาพที่ ๓๑ และ ๓๒ การถักตาข่ายดอกรัก	 ลายตาประชุมยอดรัก	 และการถักดอก

	 มะลิ	ลายสี่ก้านสี่ดอก

ที่มา: Royal	traditional	Thai	crafts	school	for	woman,	2017
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	 นอกเหนือจากวิธีการงานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีน้ีที่ได้

กล่าวไปแล้ว	ยงัมกีารประดษิฐ์สร้างสรรค์ผลงานช้ินใหม่	เป็นการใช้วัสดอ่ืุนแทนดอกไม้

สดในงานหลวงนี้	 ได้แก่	 การใช้ผ้าสีแดงท�าเป็นดอกเข็มโดยใช้เครื่องปั๊มจากไม้ซึ่งเป็น

ภูมิปัญญาหลวง	 และใช้เล่ือมสีทองส�าเร็จรูปติดตรงกลางดอกเพื่อตกแต่งให้งดงาม

วิจิตร	แล้วน�าไปประกอบกับชิ้นงานอื่น	ๆ	ต่อไป

ภาพที่ ๓๓ และ ๓๔	 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	 แผนกงานช่างดอกไม้สดโรงเรียนช่าง

	 ฝีมือในวัง	 (หญิง)	 ก�าลังติดดอกเข็มจากผ้าสีแดง	ประดับเลื่อม

	 สีทอง	ลงบนตาข่ายดอกรัก	ลายตาประชุมยอดรัก

ที่มา: Royal	traditional	Thai	crafts	school	for	woman,	2017

 จะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ด้านการประดิษฐ์คิดค้น	 งานช่างดอกไม้สด

แบบราชส�านักในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ย่อมเป็นส่ิงที่สะท้อนชีวิตของผู้คน

ในชุมชนชาววังหลวง	 เป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ	 การแก้ปัญหาในเรื่อง

ทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 ท�าให้งานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 พร้อมทั้งแสดง

ผลงานช่างหลวงชั้นสูงให้เด่นชัด	แตกต่าง	 โดดเด่น	มีอัตลักษณ์	และการย้อนอดีตที่

เป็นแบบโบราณ	ที่มีมาอย่างยาวนานมั่นคง	ค่อย	ๆ	สร้างสรรค์ดัดแปลงให้เข้ายุคสมัย	

อันเน่ืองมาจากวัสดุใหม่	 ๆ	 อุปกรณ์	 และความคิดของช่างปัจจุบันที่เติมแต่งงานช่าง

ดอกไม้สดแบบราชส�านักน้ัน	 เป็นแบบอนุรักษ์นิยม	 คือ	 อนุรักษ์แบบดั้งเดิมเข้มแข็ง	

การออกแบบที่สะท้อนความเป็นไทยให้ชาวโลกในปัจจุบันได้ยกย่องและชื่นชม 
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สรุป

 งานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	เป็นงานช่างประณตีศลิป์

ประเภทหน่ึงที่สามารถสะท้อนคติความเช่ือ	 วัฒนธรรมประเพณี	 พิธีกรรม	 และ

ประวัติศาสตร์ของชาวไทยได้อย่างดี	 และถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างช้านาน	

การร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักของข้าราชบริพารและ

ประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตรย์ิ	ความรกั	ความสามคัค	ีการรวมใจเป็นน�า้หน่ึงเดยีวกนัของช่าง

ประณตีศลิป์ชัน้เลิศ	ผู้มคีวามเช่ียวชาญงานในการสร้างงานทีวิ่จิตรตระการตาตามขนบ

เดิมที่มีมาแต่โบราณ	 ผสมกับการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ช้ินงานใหม่	 ๆ	 ให้มีความทันยุค

ทันสมัยและเข้ากับพระราชพิธีได้อย่างเหมาะสม	 เกิดเป็นงานศิลป์ช้ันเลิศที่ได้รับการ

ยอมรับจากสังคมภายนอกอย่างท่วมท้น	 รวมไปถึงมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี

อยู่อย่างจ�ากัดได้อย่างแยบยล		ส�าเร็จเรียบร้อย	เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่	

สวยงาม	และสมพระเกียรติ	แสดงให้ชาวไทยและชาวโลกประจักษ์แก่สายตาว่ามรดก

วัฒนธรรมที่ล�้าค่าของชาติไทยน้ี	 มีความงดงาม	 มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย	 และ

ทรงพลังอย่างภาคภูมิ

 โมเดลคุณค่างานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านัก (MALAI model)

	 โมเดลคณุค่างานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านัก	ทีไ่ด้รบัแรงบนัดาลใจจากการ

ประดิษฐ์งานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักผ่านพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 โดยมีอิทธิพลในด้าน

ขนบธรรมเนียมประเพณี	คตคิวามเช่ือ		พธิกีรรม	ประณีตศลิป์	ประวัตศิาสตร์	และความ

จงรักภักดี	 น�ามาประดิษฐ์สร้างสรรค์จนเกิดเป็นผลงานชิ้นเอก	มีคุณค่าในด้านต่าง	ๆ	

ดังนี้
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 ๑. คุณค่าด้านจริยศาสตร์ (morals & ethics) 

	 งานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ก่อให้เกิดคุณค่าทาง

จริยศาสตร์	 เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที	 	 พระราชพิธีน้ีท�าให้คนในชุมชนวัง

ได้พบปะกัน	 มีไมตรี	 ความสามัคคี	 กลมเกลียวกัน	 การให้และความเมตตาเอ้ือเฟื้อ

เผ่ือแผ่	 เอ้ืออารี	 และให้ก�าลังใจกัน	 เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกใน

สังคม	 (Chanthanaphalin,	 1989,	 p.	 2)	 	 ดังจะเห็นได้จาก	 ในช่วงพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพ	ข้าราชบรพิารจ�านวนมาก	รวมไปถงึประชาชนทัว่ไปผู้ประสงค์จะ

ถวายงานอย่างสุดความสามารถ	ต่างก็ร่วมจิตร่วมใจ	ประดิษฐ์ดอกไม้สดเพื่อน�ามาท�า

เครื่องประดับพระจิตกาธาน	ตกแต่งพระเมรุมาศ	เพื่อสรรค์สร้างผลงานชั้นสูงให้เป็น

ที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนชาวโลก	 ให้ทุกคนได้เห็นและซาบซ้ึงในผลงานชั้นสูง

ภาพที่ ๓๕	มาลัยโมเดล	(MALAI	model)

ที่มา:	ผู้วิจัย,	2562
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อันทรงคุณค่า	 ร่วมเป็นหน่ึงในผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมในพระราชประเพณีอันดีงาม	 และ

สืบต่อขนบธรรมเนียมประเพณี	คตคิวามเช่ือ	พธิกีรรม	งานประณีตศลิป์	ศลิปะงานช่าง

ดอกไม้สดแบบราชส�านักดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษไทยในอดีต	 ด้วยความระลึกถึง

และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง	รัชกาลที่		9	ตลอดระยะเวลาที่พระองค์

ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและทรงงานมาอย่างไม่หยุดหย่อน	เพื่อให้ชาวไทยอยู่ดี

กนิด	ีสามารถพึง่พาตนเองได้	อีกทัง้	สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี	

ได้เสดจ็ฯ	เป็นการส่วนพระองค์เพือ่ทอดพระเนตรการจัดท�าเครือ่งสดประดบัจิตกาธาน

และทรงงานช่างดอกไม้สดด้วยพระองค์เอง	 โดยทรงร้อยตาข่ายดอกรัก	ลายสี่ก้านสี่

ดอก	 ติดด้วยดอกเข็มสีแดง	 ประดับเล่ือมสีทองเพื่อประดับจิตกาธานในเรือนยอด

ชั้นที่	๙	ณ	พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร	เป็นการเน้นย�้าให้เห็นว่า	งานช่างดอกไม้

สดแบบราชส�านัก	 มีคุณค่าทางจริยศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง	 และควรค่าต่อการอนุรักษ์ไว้

มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา	 	

 ๒. คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ (aesthetics)

	 งานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ก่อให้เกิดคุณค่าทาง

สุนทรียศาสตร์	 ดังจะเห็นได้จากความวิจิตรงดงามในงานช่างฝีมือดอกไม้สดที่ปรากฏ

สู่สายตาชาวโลก	 เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ	ซึ่งงานเขียนของ	Chanthanaphalin	

(1985)	ได้บรรยายถึงงานดอกไม้สดที่กระทบอารมณ์	ความรู้สึกของผู้ที่ชม	ดม	สัมผัส	

ว่ามีความสวยสดงดงาม	 วิจิตรตระการตา	 ผ่านการประดิษฐ์อย่างประณีต	 มองดู

แล้วชวนให้รู้สึกอ่อนโยน	สละสลวย	ละมุนละไม	ยิ่งเมื่อมีลมโชยพัดพากลิ่นหอมระรื่น

ระรวยอบอวลในห้องน้ันให้ชื่นใจ	 ผู้พบเห็นก็เกิดความช่ืนชมไปถึงช่างผู้ประดิษฐ์

ผลงานทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์	และใช้ฝีมอืบรรจงจัดร้อยกรองได้อย่างลงตวั	(Bunnak,	

2017)	 โดยความสวยงามในงานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	

ด้วยความวิจิตรที่อยู่ในงานช่างฝีมือดั้งเดิมในงานหลวงเหล่าน้ี	 ได้ใช้แบบแผนที่มีอยู่

ในองค์ประกอบศิลป์ของงานประณีตศิลป์	เป็นคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์	คือ	การรับรู้

ทางการสัมผัสทั้ง	๖	ทวาร	ได้แก่	หู	ตา	จมูก	ลิ้น	กาย	และใจ	มีความสุขที่ได้เห็นสิ่งที่
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สวยงาม	มีความเพลิดเพลิน	เกิดความพึงพอใจในผลงานนั้น	ๆ	เป็นการน�าพามนุษย์สู่

ความสขุผ่านความงามของดอกไม้โดยเคารพต่อธรรมชาต	ิเรยีนรูท้ีจ่ะอยูก่บัธรรมชาต	ิ

และเยียวยาอารมณ์	 จิตใจทั้งผู้ประดิษฐ์ดอกไม้และผู้ชมผลงานการประดิษฐ์	 ก่อให้

เกิดการยอมรับจากสังคมภายนอก		สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็น	โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ชาวต่างชาตทิีไ่ม่คุน้ชินกบัความวิจิตรตระการตาของงานช่างดอกไม้สด	ต่างก็

ช่ืนชมไปกบัความงดงามและความอลังการทีถ่กูสรรค์สร้างมาอย่างสมพระเกยีรตทิีสุ่ด	

 ๓. คุณค่าด้านการจัดการขนส่ง (logistics)

									งานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ	 ระเบียบ	 เป็นขั้นเป็นตอน	 โดยเฉพาะงานช่างดอกไม้สด

เป็นงานที่มีข้อจ�ากัดด้านเวลา	บุคลากร	คุณภาพของดอกไม้	ต้นทุน	และวัสดุอุปกรณ์

ต่าง	ๆ	ในการปฏิบัติงานต้องใช้ดอกไม้ที่มีคุณภาพ	สด	สวยงาม	เป็นไปตามมาตรฐาน

การท�างาน	แต่เน่ืองด้วยข้อจ�ากดัด้านระยะเวลาทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิานเป็นอย่างมาก	

จึงต้องการการขนส่งทีท่นัสมยั	รวดเรว็	ตลอดจนการเกบ็รกัษาความสดใหม่และคณุภาพ

ของดอกไม้สด	เป็นส่ิงส�าคญัทีเ่ข้ามามส่ีวนช่วยให้การท�างานของงานช่างดอกไม้สดแบบ

ราชส�านักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย	 ในคืนก่อนพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	

ผู้ปฏิบัติงานต้องท�างานแข่งกับเวลา	 ต้องท�างานให้เสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด	 เพื่อคง

ความสดของดอกไม้ให้มากที่สุดตลอดระยะเวลาที่พระราชพิธีด�าเนินไป 

 ๔. คุณค่าด้านเชิงช่างประณีตศิลป์ (artisans (exquisite art)) 

	 งานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตรเป็นงานช่างฝีมือที่ได้

สืบทอดตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์	ในสมัยรัชกาลที่	๕	ที่เจ้านาย

ฝ่ายในต่างให้ความสนใจพัฒนาฝีมือของตนและข้าหลวงในต�าหนักให้มีความช�านาญ	

โดยเฉพาะต�าหนักของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	 ทรงมีฝีมือในด้าน

การประดิษฐ์ดอกไม้สดของราชส�านัก	 เป็นที่ยอมรับในฝีมือชาววังเป็นอย่างมาก



คุณค่างานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

27

ซึง่ความโดดเด่นของผลงานคือ	“ความประณตี”	สะทอ้นถึงการใช้งานส�าหรับชนชัน้สงู

ในราชส�านักไทย	(Bunnak,	2017,	p.	98)		สอดคล้องกับที่	Thotong	(2014,	p.	11)	

ได้กล่าวถึงความหมายของช่างประณีตศิลป์	หมายถึง	ผู้ที่ใช้ฝีมือสร้างสรรค์สิ่งต่าง	ๆ	

ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ส�าหรบัการตกแต่ง	เพิม่พนูความสวยงามให้มขีึน้แก่เครือ่งที่

จะได้ใช้ในโอกาสพิเศษ	 ใช้ในเทศกาล	 ใช้ส�าหรับพิธีกรรม	 ดังเช่น	 ช่างดอกไม้สด	

แสดงให้เห็นว่า	เป็นงานช่างฝีมือชั้นสูงที่ต้องใช้ทักษะฝีมือและระยะเวลาในการฝึกฝน	

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพติร	จึงเป็นอีกหน่ึงโอกาสพเิศษและพธีิกรรมทีส่�าคญัทีช่่างประณตีศลิป์จะได้

มโีอกาสแสดงศกัยภาพเชงิช่างประณีตศลิป์ของงานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านักให้เป็น

ที่ประจกัษ์แกส่ายตาชาวไทยและชาวโลก	ตลอดจนรว่มเป็นหนึง่ในผูอ้นรุักษ์วฒันธรรม	

ประเพณีไทยที่งดงามให้คงอยู่สืบไป

 ๕. คุณค่าด้านนวัตกรรม (innovation)	 	

	 ในยุคโลกาภิวัตน์	คนรุ่นใหม่ต่างก็เติบโตมาในเจเนอเรชั่น	ซี	(generation	Z)	

ซ่ึงในยุคน้ีส่ิงอ�านวยความสะดวกและเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง	 ๆ	 น้ันเจริญรุดหน้าไป

มาก	 เมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในยุคเบบ้ีบูมเมอร์	 (baby	 boomers)	

อาศัยการพึ่งพิงคติความเชื่อหรือการด�ารงชีวิตแบบเดิม	 ๆ	 ไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	

(Tanthichuwet,	 2017,	 p.	 6)	 แต่ในสังคมยุคเจเนอเรช่ัน	 ซี	 คนส่วนใหญ่ไม่เว้นแม้

กระทั่งผู้ใหญ่บางคนที่ถึงแม้จะเติบโตมาในสังคมยุคเก่า	 ก็ยังสามารถใช้เทคโนโลยีได้

อย่างคล่องมือ	นั่นก็เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลง	มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในสังคม	ก็ต้อง

ปรับตัวตามไปด้วย	 (Tanthichuwet,	2017,	p.	12)	งานช่างดอกไม้สดแบบราชส�านัก

ถือเป็นวัฒนธรรมหน่ึงที่มีมาต้ังแต่ยุคสมัยเก่า	 แต่เมื่อถึงคราวพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	

กลับพบว่ามกีารน�านวัตกรรม	วิธกีาร	และวัสดมุาปรบัใช้ได้อย่างทนัสมยั	มปีระสิทธภิาพ	

มุ่งประโยชน์ใช้สอย	 เพื่อให้รับกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม	 ซ่ึงในปัจจุบัน

โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ส่งผลให้งานช่างฝีมือต่าง	ๆ	ต้องปรับตัว	พร้อมรับ

การเปล่ียนแปลง	และพฒันาไปสู่สมยันิยมมากข้ึน	มกีารปรบัเปล่ียน	สร้าง	และออกแบบ

งานที่เป็นส่ิงใหม่สอดคล้องกับความต้องการและรสนิยมของผู้คน	 สังคม	 และโลก	
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ดังจะเห็นได้จากผลงานที่เกิดข้ึนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ถึงแม้จะยังคงขนบเดิมอยู	่

แต่รูปลักษณ์เป็นไปตามสมัยนิยมมากขึ้นนั่นเอง
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