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คำนำ
 เพ่ือเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อันเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของพิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมดอกไม้ คณะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้จึงได้ริเริ่มโครงการหนังสือ “มาลี มาลัย 
แบบเรียนงานประดิษฐ์ดอกไม้ไทยสำหรับเยาวชน” เล่มนี้ขึ้น หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยบทเรียน
เบื้องต้น 12 บท ของงานประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทย ในรูปแบบพื้นฐานต่างๆ พร้อมขั้นตอนการทำโดย
ละเอียด

 หนังสือแบบเรียน “มาลี มาลัย แบบเรียนงานประดิษฐ์ดอกไม้ไทยสำหรับเยาวชน”  เล่มนี้ มียอด
ตีพิมพ์ รวม 30,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ อีกทั้งทุก
บทเรียนในหนังสือเล่มนี้ ยังมีการจัดทำวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนในสื่อดิจิตัลอีกด้วย ซึ่งนับ
เป็นการกระจายองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่เยาวชนและบุคคลทั่วไปในวงกว้าง ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย

 คณะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกองค์กร ที่เห็นถึงความสำคัญของ
การอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ 
“มาลี มาลัย แบบเรียนงานประดิษฐ์ดอกไม้ไทยสำหรับเยาวชน” ในครั้งนี้

 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมดำรงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของชาติ และสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย ในการสืบสานมรดกของชาติไว้ให้ย่ังยืนนานสืบต่อไป อีกท้ังยังช่วย
ส่งเสริมให้งานดอกไม้ของไทยมีวัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และได้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางใน
ระดับสากล ในฐานะหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่สำคัญ
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Introduction
      “Malee Malai: Lessons on Thai Floral Art for Youth” is published in praise of 
Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother on the auspicious occasion of the 
87th anniversary of Her Majesty’s birthday on August 12, 2019. 

 On a related note, the management of The Museum of Floral Culture has 
initiated this book project to conserve, promote and disseminate Thai floral art as 
a national cultural heritage. This book consists of 12 foundation lessons of Thai 
floral art with detailed instructions. 

 “Malee Malai: Lessons on Thai Floral Art for Youth” is published in a total 
of 30,000 copies, to be complimentary distributed to as many schools nationwide. 
All the lessons are also produced in VDO format to be publicized in digital media
for a wider audience. 

      The management of The Museum of Floral Culture would like to give our 
heartfelt gratitude to all of our esteemed supporters for their continuous support. 
And we hope that “Malee Malai: Lessons on Thai Floral Art for Youth” will 
serve its purpose as a tool to conserve, promote and disseminate Thai floral art; 
to inspire our youngsters to continue to preserve our national heritage; to support 
the evolution of Thai floral art and make it known globally as one of the valuable 
cultural heritages of the world.



มาลัยตุ้ม
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Malai Toom
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มาลัยตุ้ม
 มาลัยตุ้มจัดเป็นประเภทหนึ่งของมาลัย คนไทยเรานำมาลัยตุ้มไปใช้เป็นส่วนประกอบตกแต่งในงาน
ประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทยประเภทต่างๆ เช่น งานเครื่องแขวน มาลัยครุย มาลัยฉัตร มาลัยโซ่ หรือนำไป 
ใช้เป็นส่วนประกอบยอดพุ่มดอกไม้บนพาน นำไปใช้เป็นชิ้นเดี่ยวผูกกับริบบิ้นเป็นมาลัยชำร่วย และนำไป
จัดแต่งในชิ้นงานจัดดอกไม้อย่างสากล นอกจากนั้นแล้วในงานตกแต่งดอกไม้แบบร่วมสมัย เราจะเห็น
นักจัดดอกไม้นำมาลัยตุ้มมาประยุกต์ใช้ห้อยประดับงานจัดดอกไม้ขนาดใหญ่ ร่วมกับอุบะทรงเครื่อง
 
 มาลัยตุ้มเป็นมาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปวงกลม โดยเริ่มต้นจากเป็นวงกลม
วงเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยๆ ขยายวงให้กว้างข้ึนทีละน้อยๆ พอร้อยเรียงมาถึงประมาณตรงกลาง แล้วจึงค่อยๆ 
ลดขนาดวงลงให้มีขนาดเท่ากับตอนแรก โดยระวังให้ส่วนบนและส่วนล่างสมมาตรกัน เมื่อมองด้านข้าง 
ลักษณะรูปทรงจะดูคล้ายลูกรักบี้ ช่วงหัวและท้ายเรียว ตรงกลางโค้งป่องออก มาลัยตุ้มสามารถร้อยได้
ทั้งแบบที่มีลาย และแบบไม่มีลาย การร้อยมาลัยตุ้มนั้น เรานิยมร้อยใส่ทางมะพร้าว หรือร้อยใส่เข็มแล้ว
จึงรูดลงใส่ด้าย

 ดอกไม้ที่เรานำมาใช้ร้อยมาลัยตุ้มมีหลายชนิด เช่น ดอกมะลิ ดอกพุด กลีบกุหลาบ กลีบกล้วยไม้ 
หรือใบแก้ว ใบมะยม เป็นต้น โดยส่วนยอดนั้น มีใช้ดอกกุหลาบ ดอกบานไม่รู้โรย ดอกรัก ดอกพุด 
และดอกมะลิ สำหรับบทเรียนนี้เราใช้เข็มร้อยมาลัย ร้อยมาลัยตุ้มด้วยดอกมะลิ เป็นมาลัยตุ้มแบบ
ไม่มีลาย และตกแต่งส่วนยอดด้วยดอกรัก ดอกกุหลาบ และดอกมะลิ แล้วจึงนำมาลัยตุ้มท่ีทำสำเร็จ
แล้วหลายๆ ช้ิน ไปปักแจกันเพื่อบูชาพระ หรือใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม

ดูขั้นตอนการทำที่หน้า 58

10



       Malai toom is a type of traditional Thai garland. It has a pointed oval shape. 
Malai toom is usually made from small flowers such as white gardenias and 
jasmine flowers, or from petals such as rose petals and orchid petals. These petals 
or small flowers are pierced onto long needle or midrib of coconut frond. Malai 
toom can be made plain with a single type of material or with a simple diamond 
pattern at the center. Malai toom are used as parts of other garlands, as decoration, 
or as an offering to the Buddha image when many pieces are arranged in a vase. 

Malai Toom
Pointed Oval Garlands

How-to on page 58
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ขันหมากเบ็ง
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Khanmakbeng
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       Khanmakbeng is a typical floral offering in Isaan style. It is commonly found 
in the northeastern region of Thailand and in Laos. It is religiously used as offering
to the Buddha image, to the monk, and to the stupa that houses the sacred relic. 
The people of Isaan area also use khanmakbeng to pay respect to their ancestors. 
A khanmakbeng consists of two parts: a banana-leaf cone at the center and the 
surrounding decorative folded banana-leaf petals. While the tips of the surround-
ing petals are decorated with small single flowers, the top of the cone at the center 
is adorned with a beautiful floral finial. 

Khanmakbeng
Banana Leaf and Flower Offerings 

How-to on page 60
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ขันหมากเบ็ง
 ขันหมากเบ็งนั้นใช้เป็นเครื่องบูชาที่เห็นได้บ่อยในแถบอีสาน และในประเทศลาวชาวอีสานใช้
ขันหมากเบ็งในการสักการะบูชาทางพุทธศาสนา เช่น ใช้ประกอบเป็นเครื่องบูชาในกัณฑ์เทศน์ บูชา
พระสงฆ์ พระพุทธรูป ใช้บูชาพระธาตุเจดีย์ และยังใช้ไหว้บูชาบรรพบุรุษ โดยนำไปบูชาที่ “หลักเส” ซึ่งคือ
ธาตุที่บรรจุอัฐิของคนอีสานโบราณ นอกจากนั้นแล้วขันหมากเบ็งยังถูกนำไปใช้ประกอบในพิธีกรรม
ทางความเชื่อด้านอื่นๆ เช่น ทำเพื่อมอบแด่หมอมนต์ที่รักษาอาการเจ็บป่วย เป็นต้น

 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ทำขันหมากเบ็งน้ันมีใบตองเป็นหลัก และมีดอกไม้ชนิดต่างๆ เช่น ดอกพุด ดอกดาวเรือง 
และดอกบานไม่รู้โรย นำมาประดับตกแต่งให้สวยงาม โดยเร่ิมทำกรวยใบตอง ซ่ึงเป็นแกนหลักของ
ขันหมากเบ็งก่อน แล้วทำกลีบใบตองที่สอดประดับยอดด้วยดอกพุด นำมาประกบสลับซ้าย ขวา หน้า 
และหลัง เป็นช้ันๆ หรือประกบเรียงเป็นวงซ้อนกันไปเร่ือยๆ ท้ังน้ีจะประกบเรียงกันเป็นช้ัน ห้าช้ัน แปดช้ัน
หรือเก้าช้ัน ก็แล้วแต่ความหมายของเลขอันเป็นมงคลตามต้องการ เช่น ห้าชั้นคือขันธ์ 5 แปดชั้นคือ
ธาตุทั้ง 4 รวมกัน 8 ชั้น เป็นร่างกายทั้ง 32 ประการ รวมความหมายเป็นการนอบน้อมกายเพื่อการ
สักการะ เป็นต้น 

 เม่ือประกบกลีบใบตองเรียบร้อยแล้ว จึงต่อด้วยการทำยอดของขันหมากเบ็ง โดยใช้ไม้ไผ่เหลา หรือลวด
เป็นแกน จากนั้นร้อยดอกไม้ตามชนิด ตามความสวยงามที่ต้องการ แล้วนำไปเสียบที่ยอดกรวย จบด้วย
การนำแถบใบตองช่วงยาวๆ ปิดล้อมรอบฐานให้เรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน ครั้งต่อไป ไม่ว่าเราจะ
เดินทางไปที่สกลนครหรือนครพนม เราก็รู้แล้วว่ากรวยใบตองที่ประดับด้วยกลีบใบตองและดอกไม้สด
สิ่งสักการะง่ายๆ ที่พี่น้องชาวอีสานนำไปสักการะบูชาพระพุทธรูปหรือพระธาตุ ในวันพระหรือวันสำคัญ
ทางศาสนานั้นก็คือ ขันหมากเบ็ง นั่นเอง

ดูขั้นตอนการทำที่หน้า 60
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Khruang Khwaen Lek
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       The creation of the small floral pendant in this lesson takes its inspiration 
from traditional Thai floral pendants. It is very simple in the design with the basic 
shape of round or square. Bent into the desired form, thin florist’s wire is used 
as the structure within the flowers, which primarily are crown flowers and small 
white gardenias. In the middle of the round or square floral pendant, we can hang 
different decorative floral item such as a single strand floral tassel, small fish or 
small ball folded from coconut leaves. Small floral pendant is called khruang 
khwaen lek in Thai. 

Khruang Khwaen Lek
Small Floral Pendants

How-to on page 64
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เครื่องแขวนเล็ก
 
 เคร่ืองแขวนเล็กในบทเรียนน้ี มีแรงบันดาลใจมาจากงานประดิษฐ์ดอกไม้สดเคร่ืองแขวนของไทย โดย
คิดประดิษฐ์ใหม่เป็นเครื่องแขวนเล็กแบบร่วมสมัย ที่มีลักษณะคล้ายกับโมบาย มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก 
มีโครงเป็นลวดเส้นเล็กๆ ซ่อนอยู่ภายใน เราสามารถนำเอาเครื่องแขวนเล็กนี้ไปใช้ห้อยแขวนประดับที่
ช่องประตูหน้าต่าง หรือจะประกอบกันหลายๆ ชิ้น ห้อยแขวนรวมกันอยู่ใต้โคมแก้วระย้าที่กลางห้อง 
หรือจะแขวนประดับรูปปั้นประติมากรรมที่มุมห้อง ก็จะดูสวยงามแปลกตาน่าสนใจ  

 เคร่ืองแขวนแบบประเพณีของไทยน้ัน เม่ือนำไปแขวนแล้วต้องดูสมดุล เบาสบายตา เม่ือโดนลมเบาๆ 
ก็จะหมุนได้ ไหวได้ ทำให้ดูสดช่ืนร่ืนเริงใจเม่ือได้พบเห็น อีกท้ังเม่ือลมโชย ดอกจำปีและจำปาก็จะฟุ้งกล่ิน
หอมตามลมไปไกล ช่ืนใจใครทุกๆ คน เคร่ืองแขวนขนาดเล็กของไทยตามแบบด้ังเดิมมีหลายรูปแบบด้วยกัน 
เช่น ตาข่ายหน้าช้าง พู่กลิ่น และกลิ่นตะแคง เป็นต้น คนไทยนิยมประดิษฐ์เครื่องแขวนจากดอกไม้หลาย
ชนิด เช่น ดอกรัก ดอกพุด ดอกบานไม่รู้โรย รวมทั้งดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม เช่น ดอกจำปี และดอกจำปา
 
 สำหรับการทำเครื่องแขวนเล็กในบทเรียนนี้ สอนการทำอย่างง่ายๆ แต่สวยเก๋ โดยการทำโครงลวด
เป็นรูปวงกลม แล้วร้อยด้วยดอกพุดและดอกรัก แล้วห้อยประดับตรงกลางวงดอกไม้นั้นด้วยอุบะดอกไม้
เล็กๆ ที่มีลวดเส้นเล็กเป็นแกนข้างใน แล้วร้อยดอกพุด ดอกรัก เปลือกของดอกรัก และดอกกุหลาบ เมื่อ
เสร็จแล้วก็นำไปแขวนในที่ต่างๆ ให้ดูสดชื่น สวยงาม เด็กๆ หลายคนคงเคยสานปลาตะเพียนหรือตะกร้อ
ด้วยใบมะพร้าวมาบ้างแล้ว  เราสามารถนำปลาตะเพียนสานหรือตะกร้อสานลูกเล็กมาประกอบเสริม เป็น
ส่วนหนึ่งของเครื่องแขวนเล็กนี้ก็ได้ ซึ่งเมื่อโดนลมก็จะหมุน ดูสนุก สวยงาม หรือจะนำมาถือถ่ายรูปเล่น
กับเพื่อนๆ ก็ได้
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กระทง 
 
 ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ช่วงเดือนพฤศจิกายน คนไทยเราจะมีประเพณีลอยกระทงทุกๆ ปี สืบเน่ือง
มายาวนานต้ังแต่สมัยสุโขทัย เพ่ือขอขมาพระแม่คงคา และบูชารอยพระพุทธบาทท่ีฝ่ังแม่น้ำนัมมทามหานที
ประเทศอินเดีย เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข เทศกาลลอยกระทงเป็นเทศกาลแห่ง
ความสุข เน่ืองจากเป็นช่วงหลังการเก็บเก่ียว ผ่านช่วงท่ีตรากตรำทำงานในไร่นามานาน และยังเป็นช่วงน้ำ
หลากอันเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองแห่งปีของชาวไทยอีกด้วย  

 ตามแบบประเพณีแล้ว กระทงที่นำมาลอยนั้นนิยมประดิษฐ์โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญเป็นหยวก
กล้วยหรือต้นกล้วยซึ่งใช้เป็นฐานของกระทง ใบตองนำมาพับเป็นกลีบกระทง ซึ่งกลีบกระทงนี้มีมากมาย
หลายรูปแบบ แต่ละแบบมีรายละเอียด มีความวิจิตรบรรจงแตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นแล้วยังมี
ดอกไม้ท่ีนำมาตกแต่งชนิดต่างๆ เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกดาวเรือง ดอกพุด และดอกไม้อ่ืนๆ ท่ีขาดไม่ได้
ก็คือธูปและเทียนที่นำมาปักตรงกลางกระทง 

 การทำกระทงในปัจจุบันน้ัน เราเน้นกระทงท่ีใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือย่อยสลายในธรรมชาติได้โดยง่าย
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากใช้ใบตองแล้ว บทเรียนนี้แนะให้เด็กๆ ใช้กลีบดอกบัว หรือ
ใบไม้ชนิดอ่ืนๆ มาพับเป็นกลีบกระทง เม่ือทำเสร็จแล้วดูสวยงาม น่ารัก มีเสน่ห์ และร่วมสมัย การทำกระทง 
นับได้ว่าเป็นงานฝีมือที่เด็กๆ ควรได้ฝึกฝนทดลองทำเพราะถือว่าเป็นงานที่แสดงเอกลักษณ์ไทยได้เป็น
อย่างดี สำหรับบทเรียนนี้ เราทำกระทงแบบเรียบง่ายดั้งเดิม ที่ใช้หยวกกล้วยเป็นฐานกระทง ใช้ใบตอง
พับเป็นกลีบกระทง และตกแต่งด้วยดอกพุดและดอกบานไม่รู้โรยอย่างเรียบง่ายสวยงาม ในเทศกาล
ลอยกระทงปีนี้ เด็กๆ จะได้มีกระทงฝีมือของตนเองไปลอยอวดใครๆ
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       A krathong is made from a slice of banana tree trunk, with folded banana 
leaves attached around the perimeter to form a lotus-flower shape. Fresh flowers, 
a candle, and incense sticks complete the arrangement. This beautiful flower 
work will then be floated on the rivers during the Loy Krathong Festival. The 
Thais use krathong to express their gratitude to the Goddess of the River, Hindu 
Goddess Ganga. Loy Krathong Festival takes place on the full moon evening of 
the twelfth month in the Thai lunar calendar, which usually falls in November. 
A visit to Thailand during Loy Krathong Festival is a marvelous and memorable 
experience.

Krathong
Floral Floats

How-to on page 68
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ดอกบัวพับกลีบ
 ในสมัยโบราณ คนไทยนิยมนำดอกบัวบานไปบูชาพระ ดอกบัวบานเป็นสัญลักษณ์ของผู้รู้ ผู้ตื่น 
ผู้เบิกบาน แต่การหาดอกบัวบานนำไปถวายพระเป็นเรื่องยาก จะปลูกเลี้ยงเองก็ไม่สะดวกนัก อีกทั้งกลีบ
ของดอกบัวบานยังร่วงโรยได้โดยง่าย เราจึงนำดอกบัวตูมมาพับกลีบให้ดูละม้ายคล้ายเป็นดอกบัวบาน 
เพื่อนำไปบูชาพระแทน เพราะดอกบัวตูมมีความคงทนมากกว่า กลีบของดอกบัวตูมนั้นเราก็สามารถพับ
ให้สวยงามได้ง่าย และที่ตลาดดอกไม้ก็สามารถซื้อหาดอกบัวตูมได้ไม่ยาก ทั้งบัวขาวและบัวชมพู
 
 ปัจจุบัน เราไม่ได้ใช้ดอกบัวพับกลีบเฉพาะนำไปบูชาพระเพียงอย่างเดียว แต่สามารถนำไปใช้ในการ
จัดดอกไม้สดประกอบกับดอกไม้สดชนิดอื่นๆ ได้อย่างสวยงาม โดยในการจัดดอกไม้แบบสากลขนาด
กลางนั้น ดอกบัวพับกลีบจะทำหน้าที่เป็นจุดหยุดความสนใจที่สง่าสวยงาม เป็นดอกไม้ชนิดหลักของชิ้น
งานจัดดอกไม้นั้นๆ การจัดดอกไม้แบบนี้สามารถจัดใส่ในภาชนะได้หลากทรง หลายรูปแบบ เมื่อนำไป 
ตกแต่งสถานที่ ก็ให้ความสดชื่นสวยงามได้เป็นอย่างดี  ใครเห็นก็ชื่นใจ

 การพับกลีบดอกบัวมีหลากหลายรูปแบบ ในบทเรียนนี้เราจะพับกลีบดอกบัวแบบกังหัน การพับกลีบ
ดอกบัวต้องมือเบา และใช้ความอดทนในการพับแต่ละกลีบ การพับกลีบดอกบัวแบบกังหันนี้ เราใช้วิธี
ค่อยๆ ใจเย็น ม้วนกลีบจากด้านข้างของกลีบ แล้วจึงเหน็บกลีบที่ม้วนได้นั้นลงที่โคนดอกใต้กลีบที่อยู่เหนือ
ขึ้นไป ตามรายละเอียดในส่วนของขั้นตอนการทำท้ายเล่ม เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะออกมาสวยงาม ดูหมุน
เป็นเกลียวอย่างกังหันลม สำหรับกลีบดอกบัวที่ร่วงหลุดเป็นกลีบๆ เราก็สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของ
เล่นต่างๆ ได้ เช่น นำกลีบดอกบัวนั้นมาทำเป็นเรือลอยน้ำเล่นกัน
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       The Buddha categorized humans into four stages of development. When a 
Buddhist offers lotus flowers to the Buddha, it means the person is ready to be a 
blossoming lotus, ready to learn and grow. Folding lotus petals into different 
designs is a basic skill in the Thai floral art for young Thai ladies. Petals of a closed 
lotus flower are folded in many different ways to create different forms of lotus 
blooms. In this lesson, we fold the petals of a lotus flower to create a wind-wheel-
like blossom. Traditionally, these folded lotus flowers are arranged in a vase and 
placed in front of a Buddha image as an offering. 

Dokbua Pub Kleeb
Folded Lotus Flowers

How-to on page 70
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แจกันสายดอกไม้
 แจกันสายดอกบานไม่รู้โรยเป็นการจัดดอกไม้แบบล้านนา ซึ่งเราสามารถเห็นได้บ่อยในแถบภาคเหนือ
ของประเทศไทย แจกันสายดอกบานไม่รู้โรยน้ีเราสามารถนำมาใช้วางตกแต่งสถานท่ีเพ่ือเพ่ิมความสดช่ืน
สวยงามได้เป็นอย่างดี โดยอาจวางประดับไว้บนโต๊ะอาหาร วางไว้ตามมุมต่างๆ ของบ้าน หรือจะนำไป
บูชาพระก็เป็นสิริมงคลยิ่ง ในบทเรียนนี้ เราจะใช้ดอกบานไม่รู้โรยและดอกรัก อันสื่อถึงความรักที่มั่นคง
ยั่งยืน ดั่งชื่อของดอกไม้ทั้งสองชนิดนี้ โดยเราจะร้อยดอกไม้ทั้งสองชนิดนี้ลงบนทางมะพร้าว

 หลายคนอาจสงสัยว่าทางมะพร้าวคืออะไร ทางมะพร้าวนั้นก็คือ แกนกลางของใบมะพร้าว ที่มีความ
แข็งแรงแต่ก็อ่อนและยืดหยุ่นได้ เมื่อนำมาปักใส่แจกันแล้วดูสวยงาม เพราะน้ำหนักของดอกไม้ที่เสียบอยู่
ที่ปลายยอดจะโน้มถ่วงทางมะพร้าวลง ทำให้ทางมะพร้าวนั้นโค้งลงน้อยๆ ตามน้ำหนักของดอกไม้ ดังนั้น
เมื่อใส่ทางมะพร้าวที่ร้อยดอกไม้ไว้ให้กระจายเต็มแจกัน ก็จะดูสวยงามเหมือนดอกไม้ไฟ และยิ่งงดงามมี 
ชีวิตชีวาเมื่อสายดอกไม้นั้นพลิ้วไหวยามต้องลม

 นอกจากเราจะใช้ชนิดของดอกไม้ตามในบทเรียนแล้ว เรายังสามารถประยุกต์นำเอาดอกไม้ไทยชนิด
อื่นๆ เช่น ดอกดาวเรือง ดอกพุด และดอกกล้วยไม้ มาปรับใช้แทนได้ ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ตาม
ตัวอย่างในภาพประกอบของบทเรียนนี้ แต่ทั้งนี้อายุของดอกไม้ก็จะมีความสั้นยาวแตกต่างกันออกไป
ตามชนิดของดอกไม้นั้นๆ ทั้งง่ายและสวยงามอย่างนี้ จึงอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆ มาทดลองจัดแจกัน
สายดอกบานไม่รู้โรย อันเป็นแจกันดอกไม้แบบล้านนา ที่นอกจากจะคงความงดงามและมีอายุยาวนาน
แล้ว ยังสามารถทำเองได้โดยง่ายอีกด้วย
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       A vase arrangement of floral strings is a type of floral arrangement in Lanna
style, commonly found in the northern region of Thailand; made from the flowers 
of globe amaranths and crown flowers. It is used both as an offering to the Buddha 
image and as decoration for festivals and ceremonies. A vase arrangement of 
floral strings is made by inserting globe amaranths and crown flowers into the 
midribs of coconut fronds, which are then placed in a vase. No water is needed. 
The midribs of coconut fronds are strong yet flexible as they bend down outwards, 
creating a striking floral composition of grace and beauty.

Jaegun Sai Dokmai
 Vase of Floral Strings 
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ปลาตะเพียนสาน
 ปลาตะเพียนใบลานเป็นงานหัตถศิลป์ของชุมชนบ้านหัวแหลม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นงาน
หัตถศิลป์ท่ีอยู่คู่พระนครศรีอยุธยามาเป็นเวลานานนับร้อยปีจวบจนปัจจุบัน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นั้นยังขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตปลาตะเพียนใบลานสานใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คนไทยคุ้นเคย และมี
ความใกล้ชิดกับสายน้ำและปลาตะเพียนมาช้านาน ในสมัยก่อนถือกันว่าปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์
แห่งความอุดมสมบูรณ์ เพราะช่วงท่ีปลาโตเต็มท่ีกินได้อร่อย เป็นช่วงท่ีข้าวตกรวงพร้อมเก็บเก่ียวพอดี 
ที่เราเรียกว่าเป็นช่วง “ข้าวใหม่ปลามัน” นั่นเอง
 
 ปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ มีความเป็นสิริมงคล ผู้เฒ่าผู้แก่จะนำ
ปลาตะเพียนใบลานมาร้อยเป็นพวง แล้วนำไปแขวนไว้เหนือเปลให้เด็กๆ ได้ดูเล่น เท่ากับว่าเป็นการ
อวยพรให้เด็กๆ เลี้ยงง่าย โตไว เติบโหญ่มีฐานะมั่งคั่งมั่นคง และเมื่อเด็กๆ จ้องมองปลาตะเพียนที่พลิ้ว
หมุนในสายลม ยังเท่ากับเป็นการฝึกและพัฒนาสายตาให้แก่เด็กๆ อีกด้วย ถ้านำพวงปลาตะเพียนสาน
มาแขวนไว้ในบ้าน เชื่อกันว่าจะทำให้บ้านนั้นมั่งมี ศรีสุข ทำมาค้าขึ้น เงินทองไหลมาเทมา 

 ในวัยเด็กทุกคนคงเคยได้เล่นสานปลาตะเพียนกันมาบ้างแล้ว การสานปลาตะเพียนนั้น นิยมใช้วัสดุ
จากท้องถิ่น เช่น ใบมะพร้าว ใบตาล ใบลาน มาสานเป็นปลาตัวเล็กๆ แล้วจึงนำไปร้อยด้วยเชือกสำหรับ
ใช้แขวน ในบทเรียนนี้ เรานำใบมะพร้าวมาสานเป็นปลาตะเพียนตัวน้อย แล้วจึงร้อยด้วยทางมะพร้าวสด
ขมวดเป็นปมท่ีปลาย เด็กๆ ยังสามารถนำใบมะพร้าวมาสานเป็นของเล่นอย่างอ่ืนได้อีก เช่น ลูกตะกร้อ และ
ตั๊กแตน การสานปลาตะเพียนนั้น มีแบบขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ในบทเรียนนี้จะเป็นการสานปลา
ตะเพียนขนาดเล็ก ซึ่งทำได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน สามารถนำไปเล่น หรือประดับตกแต่งภายในบ้านได้
อย่างสวยงาม
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       The life of the Thai people is interconnected with the rivers, water plants, and 
fish. The elders wove coconut leaves into the shape of pla tapian or silver barb 
fish. These woven fish were commonly used to hang over the cradles as mobiles 
for babies in the olden days, not only for entertaining and training the babies, 
eyesight, but also for blessing. In Thai tradition, pla tapian is a symbol of fertility, 
happiness and wealth. You can simply just weave one or a whole school of pla 
tapian, then connect them with strings to create a mobile.

Pla Tapian San
Woven Coconut-Leaf Fish
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       Phan phum dokmai is a Thai flower composition in lotus shape set on a phan
or pedestal tray, collectively known as phan phum. Even though the phan phum 
dokmai can be made from different types of flowers, but traditionally the most 
common is globe amaranth. A phan phum dokmai of globe amaranths is made by
placing a small column of clay at the center of a pedestal tray. Globe amaranths 
with salak palm slivers pierced at the bottoms are then pinned into the clay 
column, forming the desired shape as work progresses. These phan phum dokmai 
are commonly used as offerings placed on either side of a Buddha image.

Phan Phum Dokmai
Floral Arrangement in Lotus Shape on Pedestal Tray 
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พานพุ่มดอกไม้
 พานพุ่มดอกไม้เป็นการจัดดอกไม้ชนิดหนึ่ง ใช้เพื่อการสักการะเคารพบูชา เพราะพานพุ่มดอกไม้มี
ลักษณะเหมือนดอกบัวตูม เหมือนเราพนมมือไหว้ให้ความเคารพ เราทำพานพุ่มดอกไม้สด คู่พานธูปเทียน 
ในวันไหว้ครู เพ่ือนำไปบูชาครู ฝากตัวเป็นศิษย์ และเรานำพานพุ่มดอกไม้สดไปวางไว้หน้าพระพุทธรูป
เป็นการสักการะบูชา นอกจากน้ันแล้ว คนไทยเรายังใช้พานพุ่มดอกไม้เพ่ือการประดับตกแต่งอีกด้วย ไม่ว่า
จะเป็นการตกแต่งอาคารสถานที่ หรือใช้ประดับโต๊ะอาหารให้สวยงาม 
 
 ปัจจุบัน การทำพานพุ่มดอกไม้มักใช้โฟมเพราะมีน้ำหนักเบา และปักดอกไม้ได้ง่าย มีรูปทรงที่เป็น
มาตรฐาน สามารถเลือกได้หลายขนาด แต่โฟมนั้นย่อยสลายได้ยาก ในบทเรียนนี้จึงสอนการทำพานพุ่ม
แบบโบราณ เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม วิธีการทำพานพุ่มแบบโบราณ ตัวแกนสำหรับปักดอกไม้ จะใช้ดินเหนียว
ปั้นเป็นรูปทรงกระบอก และใช้ไม้ระกำเสียบกับดอกไม้ โดยความยาวของไม้มีความยาวไม่เท่ากัน เพื่อให้ 
เวลาปักดอกไม้แล้วจะได้ไล่ให้เกิดเป็นรูปทรงดอกบัวได้ตามความต้องการ
 
 ดอกไม้ที่นิยมใช้ในการทำพานพุ่มมาตั้งแต่สมัยโบราณ คือ ดอกบานไม่รู้โรย เพราะมีความคงทน 
สามารถอยู่ได้นานดังชื่อ ซึ่งในบทเรียนนี้เราทำพานพุ่มจากดอกบานไม่รู้โรยเช่นกัน แต่เราสามารถ
ประยุกต์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยใช้สีต่างๆ ของดอกบานไม่รู้โรยปักวางลวดลายให้น่าสนใจ หรือประยุกต์ 
นำตาข่ายดอกไม้มาประดับพานพุ่ม นอกจากนั้นในปัจจุบันยังมีการนำงานเย็บแบบมาประดับตกแต่ง
พานพุ่มให้สวยงามอีกด้วย ส่วนยอดของพานพุ่ม นอกจากใช้ดอกบานไม่รู้โรยแล้ว เราก็สามารถนำดอกรัก 
ดอกพุด มาประยุกต์ทำเป็นยอดได้ ลองสร้างสรรค์พานพุ่มดอกไม้รักษ์โลกในแบบของตัวเอง เพื่อแสดง
ความเคารพบูชา และรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน
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ตาข่ายดอกไม้
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Takhai Dokmai
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ตาข่ายดอกไม้
 งานตาข่ายดอกไม้เป็นงานประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทยประเภทหนึ่ง ที่เกิดจากการนำดอกไม้เล็ก
มาร้อย มาคล้อง และผูกจบเป็นตาข่ายดอกไม้สด โดยเราพบงานตาข่ายดอกไม้ถักประกอบกับพานธูป
เทียนแพ ถักบนโครงคลุมผ้าไตร หรือในสมัยก่อน ถักตาข่ายดอกไม้เป็นผืนใช้คลุมผ้าไตรก็เห็นมี ตาข่าย
ดอกไม้ยังสามารถถักประกอบเป็นงานเครื่องแขวนได้อย่างสวยงาม ตามแบบแผนประเพณีไทย

 งานประดิษฐ์ตาข่ายดอกไม้สดของไทยเป็นงานที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ คนไทยได้นำดอกไม้พันธุ์
ต่างๆ มาร้อยเป็นตาข่าย นำมาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแขวน เพื่อนำไปประดับตกแต่งอาคาร
สถานที่ ทั้งที่บ้าน วัดวาอาราม และพระราชวัง ให้สวยสดงดงาม และให้อบอวลด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้ 
ในศาสนสถานนั้น เครื่องแขวนยังถือเป็นเครื่องสักการะบูชาอีกด้วย

 งานตาข่ายดอกไม้ได้ถูกสร้างสรรค์เป็นลวดลายหลากหลายมากมาย เช่น ลายกำแพงแก้ว 
ลายกระเบื้อง ลายดาวกระจาย ลายพระจันทร์เสี้ยว ลายหกก้านหกดอก ลายสี่ก้านสี่ดอก 
ลายดาวล้อมเดือน เป็นต้น ในบทเรียนนี้ เราประดิษฐ์ตาข่ายดอกไม้ในรูปแบบของตาข่ายหน้าช้าง 
ซึ่งจำลองมาจากตาข่ายดอกไม้สดที่ใช้ประดับที่หน้าผากของช้างที่เข้าร่วมในงานพิธี หรือพระราชพิธีต่างๆ 
โดยเราประดิษฐ์เป็นลายพื้นฐานที่เรียกว่าลายเกล็ด  

 เราใช้ดอกพุดในการร้อยตาข่ายหน้าช้างนี้ เพราะดอกพุดนั้นมีความยาวพอดี และร้อยได้ง่าย นอก
จากดอกพุดแล้ว เรายังสามารถประยุกต์ใช้ดอกอ่ืนๆ เช่น ดอกรัก ดอกมะลิ และดอกเข้ียวกระแตได้อีกด้วย
เมื่อถักดอกไม้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้ว เราผูกประดับด้วยอุบะขาเดี่ยว และอุบะทรงเครื่องตามแต่เห็น
สวยงาม
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       Takhai dokmai literally means floral net in Thai. Takhai dokmai is not really 
a piece of Thai floral work by itself, but it can be found as part of almost all 
categories of Thai floral art, such as malai (garlands), khruang khwaen (floral 
pendants), and krathong (floral floats). There are two of traditional Thai floral 
pendants called chorakhe and takhai nachang that use floral nets as their major 
components. In this lesson, we will learn how to make a takhai nachang from 
small white gardenias and crown flowers. Takhai nachang is traditionally used to 
place on the forehead of a ceremonial elephant. 

Takhai Dokmai 
Floral Nets
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       Yebbab are flower petals or small flowers that are sewn on layers of patterned 
banana leaves of different shapes. The simple shapes are round, square, or diamond. 
There are many types of yebbab such as thad hu, bab fuang, bab kanok, bab kleeb 
bua. Thad hu is usually referred to yebbab in a simple shape of round or square or 
four-pointed star. Thad hu are used to hide the untidy spots where threads are tied 
together. They are also used to decorate bigger pieces of Thai floral crafts such as 
floral pendants, floral domes on pedestal trays, and baisri or floral offerings for the 
Gods. 

Yebbab Thad Hu
Sewn Petals on Layers of Banana Leaves
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เย็บแบบทัดหู 
 หลายๆ คนคงไม่คุ้นกับคำว่า “เย็บแบบ” งานเย็บแบบน้ันเป็นเคร่ืองแต่งตัวของงานดอกไม้ไทย อันเป็น
ส่วนหนึ่งของงานประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทย ช่วยให้งานที่ประดิษฐ์สำเร็จแล้วนั้นมีความสวยงาม 
มีความสมบูรณ์มากขึ้น เราใช้งานเย็บแบบประเภท “ทัดหู” สำหรับปกปิดจุดบกพร่อง เช่น จุดเชื่อมต่อ
ที่มีรอยผูกด้าย ดูไม่เรียบร้อย เราจึงนำงานเย็บแบบทัดหูไปปกปิดบริเวณนั้น โดยการยึดด้วยลวด หรือนำ
ไปใช้ในการตกแต่งพานดอกไม้ หรือใช้เสริมในชิ้นงานจัดดอกไม้แบบสากลแทนดอกไม้สดเป็นดอกๆ
เป็นต้น ดังน้ันงานเย็บแบบจึงมีความสำคัญมาก และเห็นปรากฏอยู่ในแทบทุกช้ินงานของงานดอกไม้ไทย

 งานเย็บแบบ คือการนำกลีบดอกไม้ทีละกลีบมาเย็บติดกับแบบใบตอง เย็บเรียงเป็นวง หรือตาม
ลักษณะของแบบใบตองนั้นๆ โดยเย็บจากขอบด้านนอกของแบบใบตอง เย็บซ้อนทับเป็นชั้นๆ จนถึงจุด
กึ่งกลางของแบบใบตองนั้น แบบใบตองมีหลากแบบหลายรูปทรง เช่น ดอกวงกลม ดอกประจำยาม 
ดอกห้ากลีบ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งาน และความนิยมตามประเพณี 

 นอกจากนั้นแล้ว งานเย็บแบบในรูปทรงอื่นๆ ก็มี เช่น แบบเฟื่องต่างๆ แบบกนก แบบกลีบบัว 
ในบทเรียนนี้ เราจะเย็บกลีบดอกไม้เป็นงานเย็บแบบทัดหูเป็นรูปวงกลม ส่วนดอกไม้ที่ใช้ในการเย็บแบบ
ใช้กลีบกล้วยไม้ และจบกลางดอกด้วยดอกบานไม่รู้โรย ทั้งนี้เราสามารถใช้กลีบดอกไม้ หรือใบไม้ชนิดอ่ืน
แทนได้ เช่น กลีบดอกกุหลาบ กลีบดอกรัก  หรือจะใช้ใบไม้ก็ได้ เช่น ใบแก้ว และใบตอง เป็นต้น

 การเย็บแบบน้ันทำได้ไม่ยาก เหมือนกับการเย็บผ้าปกติ แต่ก็ต้องใช้ความประณีตบรรจง เพราะกลีบ
ดอกไม้น้ันบอบบาง อาจบอบช้ำ และขาดได้ง่าย ไม่เหมือนกับผ้า การเย็บแบบจึงเป็นการฝึกสติ และสมาธิ
ได้ดีมาก ได้ทั้งผลงานที่สวย และสามารถใช้ประยุกต์ต่อยอดในงานอื่นๆ ได้อีกมากมาย
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Malai Khruie
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       Rarely seen nowadays, malai khruie was initially created by Chaokhunphra 
Prayurawongse in the reign of King Rama V. Malai khruie is a large garland usually
made from jasmine or small white gardenias, richly decorated with a malai toom 
or small pointed oval garland and an uba song-khruang or elaborate floral tassel 
made of crown flowers and dokkha or fabricated flowers. Malai khruie is initially 
worn by male courtier around the body like a sash, draping from one shoulder 
to the opposing hip as an accessory for ceremonial events. In this lesson, we see 
many contemporary adaptations of the traditional form of malai khruie.

Malai Khruie 
Floral Sashes

How-to on page 84
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มาลัยครุย
 หลายๆ คนคงจะคุ้นเคยรู้จักมาลัยกันเป็นอย่างดี เรามักจะใช้มาลัยในการสักการะบูชา ใช้ไหว้แสดง
ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ นอกจากนั้นแล้ว คนไทยยังนิยมมอบพวงมาลัยให้แขกผู้มาเยือนเป็นการแสดง
การต้อนรับด้วยความยินดี และนำมาลัยไปแขวนประดับตกแต่งอาคารสถานที่ให้สวยงามอีกด้วย 
ในบทเรียนนี้ เราจะพูดถึงมาลัยครุยซึ่งเป็นมาลัยชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ยากในปัจจุบัน
 
 มาลัยครุย หรือ มาลัยตัว เป็นมาลัยที่ร้อยเป็นมาลัยกลมขนาดใหญ่ มีอุบะตุ้งติ้ง ห้อยระบายเป็นครุย
โดยรอบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เราใช้มาลัยครุยสวมสะพายพาดไหล่ เหมือนใส่สร้อยสังวาลย์ดอกไม้ 
ใช้เป็นเครื่องประดับร่างกาย ใส่คู่กับโจงกระเบน ในสมัยรัชกาลที่ 5 มาลัยครุยนั้น ผู้คิดประดิษฐ์คือ
เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ หรือเจ้าคุณจอมมารดาแพ ทรงคิดให้ “ประดับพาดพระอังสาชายหรือฝ่ายหน้า 
ดูงามคล้ายสายสะพาย ตระการตาเพิ่มเสน่ห์แห่งภูษาอาภรณ์ไทย” ต่อมามาลัยครุยก็ได้ถูกนำมาใช้ 
คล้องเป็นสายสะพายสำหรับผู้ชนะในงานประกวด งานแข่งขันต่างๆ เช่น งานแข่งขันว่าวจุฬาปักเป้า 
ณ ท้องสนามหลวง เป็นต้น  
 
 มาลัยครุยในสมัยโบราณ ตัวมาลัยนิยมใช้ดอกมะลิ หรือดอกพุด ร้อยเป็นมาลัยกลม ซึ่งก็คือการร้อย
ตามขวางเป็นวงกลมตลอดแนวเข็ม ส่วนตัวอุบะใช้เป็นอุบะทรงเคร่ือง นอกจากแบบโบราณแล้ว ในบทเรียน
นี้ได้ประยุกต์การร้อยตัวมาลัยเป็นมาลัยง่ายๆ มาลัยจากดอกรักและดอกพุด นำดอกรัก ดอกพุด และ
ดอกบานไม่รู้โรย มาร้อยเป็นอุบะขาเดี่ยว แล้วนำไปผูกกับตัวมาลัย เป็นมาลัยครุยที่ดูบางเบา สวยงาม
ซึ่งแบบนี้ เด็กๆ สามารถฝึกร้อยเองได้โดยง่าย ตามขั้นตอนในแบบเรียนนี้ และยังสามารถประยุกต์ นำ
ดอกไม้ที่มีอยู่ที่บ้าน เช่น ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ ดอกดาวเรือง หรือดอกไม้อื่นมาร้อยได้เช่นกัน

ดูขั้นตอนการทำที่หน้า 84
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ม่านมาลัยดอกไม้
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Man Malai Dokmai
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ม่านมาลัยดอกไม ้
 
 ม่านมาลัยดอกไม้ เป็นการนำมาลัยดอกไม้แบบง่ายๆ ซ่ึงร้อยจากดอกไม้ท่ีหาได้ไม่ยากนัก นำมาร้อย
เป็นเส้นยาว แล้วห้อยเป็นม่านประดับตกแต่งตามช่องหน้าต่างหรือประตู เพ่ือความสวยงาม เราอาจจะ
เคยเห็นม่านมาลัยดอกไม้ประดับตามงานมงคลต่างๆ เช่น งานหม้ัน งานแต่งงาน และงานบุญ เป็นต้น 

 ม่านมาลัยดอกไม้มีหลายรูปแบบ เหมือนผ้าม่านท่ีมีหลากสี หลากลาย โดยในการประดิษฐ์ม่านมาลัย
ดอกไม้น้ัน เรานิยมนำดอกรักหรือดอกพุด มาร้อยอย่างง่ายๆ สลับหัว สลับท้ายไปมา และเราก็สามารถเพ่ิม
สีสัน และความน่าสนใจให้ม่านมาลัยดอกไม้ของเราได้ โดยการใช้ดอกไม้ชนิดอ่ืนต่างๆ มาร้อยตกแต่งเพ่ิม 
เช่น ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ ดอกบานไม่รู้โรย และดอกดาวเรือง เป็นต้น หรือด้วยการห้อยสายมาลัยใน
รูปแบบท่ีแตกต่างน่าสนใจ เช่น ห้อยแบบเฟ่ือง แขวนเล่นระดับความยาว หรือตกแต่งด้วยอุบะและตาข่าย
ดอกไม้ต่างๆ ให้ดูน่าสนใจ เป็นต้น 

 โดยในบทเรียนน้ี จะให้เด็กๆ เร่ิมร้อยแบบง่ายๆ ด้วยการใช้ดอกรัก ดอกพุด ดอกบานไม่รู้โรย และดอก
ดาวเรือง นำมาร้อยเป็นเส้นตรงธรรมดา กะคะเนความยาวตามเห็นสมควร เม่ือนำไปแขวนท่ีกรอบหน้าต่าง 
หรือกรอบประตู ก็ให้ดูระยะห่างของสายมาลัย ให้มีช่องไฟกำลังดี ไม่ห่างหรือชิดกันจนเกินไป หากต้อง
การตกแต่งสถานท่ีในงานพิเศษต่างๆ เช่น งานวันเกิด งานเล้ียง หรืออยากจะตกแต่งบ้านให้แปลกใหม่ 
ก็ให้ลองเดินเล่นเก็บดอกไม้สวยๆ ในสวน มาทำม่านมาลัยดอกไม้ แทนท่ีจะใช้สายรุ้งประดับตกแต่ง 
แบบธรรมดาท่ัวไป บ้านหรือสถานท่ีจัดงานเล้ียงคงจะเต็มไปด้วยม่านดอกไม้ท่ีท้ังประหยัด สวยงาม 
ย่อยสลายง่าย และส่งกล่ินหอมยามเดินผ่านอีกด้วย

ดูขั้นตอนการทำที่หน้า 86
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       Floral curtain is basically made of strings of simple garlands. In our lesson, 
we use flowers that are commonly available in local Thai flower markets such as 
crown flowers, small white gardenias, jasmine, globe amaranths, and marigolds. 
Thread and needle are materials and equipment that we use to create this uncom-
plicated floral creation. When in use, strings of garlands can be hung straight 
down to the same or different levels depending on the designs. With these floral 
curtains, the Thai people decorate the frames of windows and doors of their homes
and their party venues to brighten up the spaces and to welcome the guests on 
special occasions. 

Man Malai Dokmai
 Floral Curtains

How-to on page 86
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ขั้นตอนการทำ
How-to
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(ต่อจากหน้า 11)

มาลัยตุ้ม
วัสดุพืชพรรณ 
1. ดอกมะลิ  2. ดอกรัก  3. ดอกบานไม่รู้โรย  
4. ดอกกุหลาบมอญ

เครื่องมือ และอุปกรณ์
1. เข็มร้อยมาลัย  2. แจกัน

Malai Toom
Plant Materials
1. Jasmine  2. Crown Flowers
3. Globe Amaranths  4. Roses

Materials and Equipment
1. Long Needles  2. Vase

• สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวีดิทัศน์ 
• Scan the QR Code for instruction video
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(ต่อจากหน้า 15)

ขันหมากเบ็ง
วัสดุพืชพรรณ 
1. ดอกพุด  2. ดอกบานไม่รู้โรย 
3. ดอกดาวเรือง  4. ใบตอง

เครื่องมือ และอุปกรณ์
1. ไม้จิ้มฟัน  2. เครื่องเย็บกระดาษ 
3. กรรไกร

Khanmakbeng
Plant Materials
1. Small White Gardenias
2. Globe Amaranths  3. Marigolds
4. Banana Leaves 

Materials and Equipment
1. Toothpick  2. Stapler
3. Scissors 

• สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวีดิทัศน์ 
• Scan the QR Code for instruction video
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(ต่อจากหน้า 19)

เครื่องแขวนเล็ก
วัสดุพืชพรรณ 
1. ดอกรัก  2. ดอกพุด 
3. ดอกกุหลาบมอญ   
4. เปลือกดอกรัก

เครื่องมือ และอุปกรณ์
1. ลวด  2. คีม สำหรับดัดและตัดลวด 

Khruang Khwaen Lek
Plant Materials
1. Crown Flowers  
2. Small White Gardenias
3. Rose 4. Sepal of Crown Flower

Materials and Equipment
1. Wires  2. Pliers

• สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวีดิทัศน์ 
• Scan the QR Code for instruction video
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(ต่อจากหน้า 23)

กระทง
วัสดุพืชพรรณ 
1. ดอกพุด  2. ดอกบานไม่รู้โรย
3. ใบตอง  4. หยวกกล้วย 

เครื่องมือ และอุปกรณ์
1. กรรไกร  2. ตะปู  3. ตะปูเข็ม  
4. ลวดเย็บกระดาษ  5. ธูป  6. เทียน   

Krathong
Plant Materials
1. Small White Gardenias
2. Globe Amaranths  3. Banana Leaves
4. Banana Trunk

Materials and Equipment
1. Scissors  2. Nails  3. Flat Head Pins
4. Staplers  5. Incense Sticks  6. Candle   

• สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวีดิทัศน์ 
• Scan the QR Code for instruction video
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(ต่อจากหน้า 27)

ดอกบัวพับกลีบ
วัสดุพืชพรรณ 
1. ดอกบัวหลวง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

1. แจกัน

Dokbua Pub Kleeb
Plant Materials
1. Lotus Flowers

Materials and Equipment
1. Vase

• สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวีดิทัศน์ 
• Scan the QR Code for instruction video
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(ต่อจากหน้า 31)

แจกันสายดอกไม้
วัสดุพืชพรรณ 
1. ดอกบานไม่รู้โรย  2. ดอกรัก 
3. ทางมะพร้าว

เครื่องมือ และอุปกรณ์
1. แจกัน

Jaegun Sai Dokmai
Plant Materials
1. Globe Amaranths  2. Crown Flowers
3. Midribs of Coconut Fronds

Materials and Equipment
1. Vase

• สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวีดิทัศน์ 
• Scan the QR Code for instruction video
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(ต่อจากหน้า 35)

ปลาตะเพียนสาน
วัสดุพืชพรรณ 
1. ใบมะพร้าว  2. ทางมะพร้าว

เครื่องมือ และอุปกรณ์
1. มีด  2. แจกัน

Pla Tapian San
Plant Materials
1. Coconut Frond 
2. Midrib of Coconut Frond

Materials and Equipment
1. Knife  2. Vase 

• สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวีดิทัศน์ 
• Scan the QR Code for instruction video

1

8

15



75

9

16  17  18  

10 11

13

12

14

2 3

5

4 7

6



76

(ต่อจากหน้า 39)

พานพุ่มดอกไม้
วัสดุพืชพรรณ 
1. ดอกบานไม่รู้โรย
2. ก้านที่เหลาจากเปลือกไม้ระกำ
3. ทางมะพร้าว
 
เครื่องมือ และอุปกรณ์
1. ดินเหนียวหรือดินน้ำมัน  2. พาน  
3. เข็ม  4. ด้าย  5. กรรไกร

Phan Phum Dokmai
Plant Materials
1. Globe Amaranths 
2. Salak Palm Slivers 
3. Midrib of Coconut Frond

Materials and Equipment
1. Clay  2. Pedestal Tray
3. Needle  4. Thread  5. Scissors

• สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวีดิทัศน์ 
• Scan the QR Code for instruction video
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(ต่อจากหน้า 43)

ตาข่ายดอกไม้
วัสดุพืชพรรณ 
1. ดอกพุด  2. ดอกรัก 
3. ดอกบานไม่รู้โรย  4. เปลือกดอกรัก

เครื่องมือ และอุปกรณ์
1. เข็มร้อยมาลัย  2. เข็ม 
3. ด้าย  4. วงแหวนโลหะ

 
Takhai Dokmai
Plant Materials
1. Small White Gardenias 
2. Crown Flowers 
3. Globe Amaranths
4. Sepals of Crown Flowers 

Materials and Equipment
1. Long Needle  2. Needle
3. Thread  4. Metal Ring 

• สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวีดิทัศน์ 
• Scan the QR Code for instruction video
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(ต่อจากหน้า 47)

เย็บแบบทัดหู 
วัสดุพืชพรรณ 
1. กลีบดอกกล้วยไม้  2. ดอกบานไม่รู้โรย 
3. ใบตอง

เครื่องมือ และอุปกรณ์
1. เข็ม  2. ด้าย  3. กรรไกร

Yebbab Thad Hu
Plant Materials
1. Orchid Petals  2. Globe Amaranth
3. Banana Leaf

Materials and Equipment
1. Needle  2. Thread  3. Scissors

 

• สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวีดิทัศน์ 
• Scan the QR Code for instruction video
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(ต่อจากหน้า 51)

มาลัยครุย
วัสดุพืชพรรณ 
1. ดอกรัก  2. ดอกบานไม่รู้โรย 
3. เปลือกดอกรัก 

เครื่องมือ และอุปกรณ์
1. เข็ม  2. ด้าย  3. กรรไกร

Malai Khruie
Plant Materials
1. Crown Flowers 
2. Globe Amaranths
3. Sepals of Crown Flowers 

Materials and Equipment
1. Needle  2. Thread  3. Scissors

• สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวีดิทัศน์ 
• Scan the QR Code for instruction video
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(ต่อจากหน้า 55)

ม่านมาลัยดอกไม้
วัสดุพืชพรรณ 
1. ดอกพุด  2. ดอกรัก
3. ดอกบานไม่รู้โรย  4. ดอกดาวเรือง 

เครื่องมือ และอุปกรณ์
1. เข็ม  2. เข็มร้อยมาลัย  3. ด้าย
4. กรรไกร  5. วงแหวนโลหะ

Man Malai Dokmai
Plant Materials
1. Small White Gardenias 
2. Crown Flowers  3. Globe Amaranths
4. Marigolds  

Materials and Equipment
1. Needle  2. Long Needle  3. Thread  
4. Scissors  5. Metal Rings

• สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวีดิทัศน์ 
• Scan the QR Code for instruction video
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ดัชนีคิวอาร์โค้ด
QR Code Index

สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวีดิทัศน์ 
Scan the QR Code for instruction video
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มาลัยตุ้ม
Malai Toom

ขันหมากเบ็ง
Khanmakbeng

เครื่องแขวนเล็ก
Khruang Khwaen Lek

กระทง
Krathong

ดอกบัวพับกลีบ
Dokbua Pub Kleeb

แจกันสายดอกไม้
Jaegun Sai Dokmai

ปลาตะเพียนสาน
Pla Tapian San

พานพุ่มดอกไม้
Phan Phum Dokmai

ตาข่ายดอกไม้  
Takhai Dokmai

เย็บแบบทัดห ู
Yebbab Thad Hu

มาลัยครุย
Malai Khruie

ม่านมาลัยดอกไม้
Man Malai Dokmai
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Purple Press books are available at
The Museum of Floral Culture

www.floralmuseum.com
E-mail: sakulintakul@yahoo.com

Tel: +66 2669 3633-4 Fax: +66 2669 3632
facebook / The Museum of Floral Culture

YouTube / Sakul Intakul
Instagram / sakul_intakul

Sakul Intakul’s
Floral Journey BANGKOK

ISBN 978-616-90326-2-5

Dok Mai Thai: 
The Flower Culture of Thailand
ISBN 978-616-90326-0-1

Also available from Purple Press

FlorESSENCE:
Essence of Modern Flower Design

ISBN 978-616-90326-1-8

Grand Celebrations
Sakul intakul

ISBN 978-616-90326-3-2
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