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มาลยั หมายถึง ดอกไม้ประดษิฐ์แบบไทยลกัษณะหนึง่ โดยการน�า

ดอกไม้ กลีบดอกไม้ ใบไม้และส่วนต่าง ๆ ของดอกไม้ที่ร้อยได้ มาร้อย

เป็นพวง มลีกัษณะต่าง ๆ  กนัมากมายหลายแบบ ตัง้แต่แบบด้ังเดมิจนถงึ

แบบสมัยใหม่ ซึ่งก็ดัดแปลงมาจากแบบดั้งเดิมนั่นเอง

พวงมาลัย คือพวงดอกไม้ประดิษฐ์ ที่น�าดอกไม้ ใบไม้ ต่าง ๆ เช่น 

กลีบดอกกุหลาบมอญ ดอกพุด ดอกรัก ดอกผกากรอง ใบแก้ว ดอกข่า 

ดอกมะลิ ดอกมะลุลีดอกบานไม่รู้โรย ดอกเล็บมือนาง บานบุรี หงอนไก่ 

รักเร่ เฟื่องฟ้า มาร้อยเป็นพวงมาลัย โดยมักจะน�ามาใช้กราบไหว้พระ

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงน�าไปไหว้ บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ ตามเทศกาล

ต่าง ๆ

มาลัยช�าร่วย  หมายถึง  มาลัยขนาดเล็ก  น่ารัก กระจุ๋มกระจิ๋ม  

ส�าหรับมอบให้บุคคลจ�านวนมาก  เป็นของช�าร่วย  แทนการขอบคุณ

ที่มาร่วมในงานนั้น ๆ

ความรู้เรื่องมาลัย



โครงการการจัดการความรู้ กองศลิปวัฒนธรรม2

บรรพบุรุษของไทยเรามีชื่อเสียงในงานด้านศิลปะการประดิษฐ์

อย่างมากมาย โดยเฉพาะ การประดิษฐ์ตกแต่งพวงดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้ 

และวสัดอุืน่ ๆ  เป็นทีข่ึน้ชือ่มานานแต่โบราณกาลแล้ว แต่ไม่ปรากฏแน่ชดั

ว่าได้มกีารเริม่ต้นมาแต่ในสมยัใดแน่ คงเนือ่งมาแต่ไม่มีการจดบนัทกึเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไว้นัน่เอง จงึไม่มหีลักฐานใดๆ ให้อนชุนรุน่หลงัได้สบืค้น 

ต่อมาในสมัยสุโขทัย เป็นราชธานี แต่ครั้งสมัยพระเจ้าอรุณมหาราช คือ

พระร่วงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน พระสนมเอก คือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือ

นางนพมาศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในงานด้านฝีมือในการประดิษฐ์

ดอกไม้สดเป็นเลิศ ในสมัยนั้นตามหลักฐานที่อ้างถึงในพระราชนิพนธ์

เรือ่งพระราชพธิ ี๑๒ เดอืนตอนหนึง่ท่ีกล่าวถึงท้าวศรจีฬุาลกัษณ์ได้คดิตก

ประวัติการร้อยมาลัย
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แต่งโคมลอยให้งดงามวจิติรกว่าโคม ของพระสนมอ่ืนทัง้ปวง โดยการน�า

เอาดอกไม้ต่างๆ มาประดิษฐ์ตกแต่ง และยังได้เอาผลไม้ มาท�าการ 

แกะสลักตกแต่งประกอบไปด้วย แต่ก็มิได้มีการ อ้างถึงว่าในการตกแต่ง

คร้ังนั้นมีการร้อยมาลัยมาประดับตกแต่งด้วย หรือไม่และในหลักฐาน 

ที่อ้างถึงตอนหนึ่งว่า ในเดือนเมษายนมีพระราชพิธีสนามใหญ่บรรดา 

เจ้าเมือง เศรษฐี คหบดีเข้าเฝ้าถวายบังคมสมเด็จพระร่วงเจ้า เพื่อถวาย

เครื่องราชบรรณาการ พระสนมก�านัลต่าง ๆ ก็ร้อยกรองดอกไม้เป็น 

รูปสัตว์ต่าง ๆ ใส่เมี่ยงหมากถวายให้ 

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวพระราชทานแก่  

ผู ้มาเฝ้าและในคร้ังนั้นนางนพมาศ ก ็

ร้อยดอกไม้สีเหลืองเป็นรูปพานทอง 

สองช้ันรองขัน มีระย้าระบายงดงามใน 

ขันใส่เมี่ยงหมาก แล้วร้อยดอกไม้เป็น

ตาข่ายคลุมขันอีกทีหนึ่ง เป็นที่เจริญตาและถูก กาลเทศะอีก สมเด็จ

พระร่วงเจ้าจึงทรงบัญญัติว่า ถ้าชาวไทยท�าการรับแขกเป็นการสนาม

ใหญ่ มีการอาวาห์มงคล หรือวิวาห์มงคล เป็นต้น ให้ร้อยกรองดอกไม้

เป็นรูปพานขันหมากดังนี้ และให้เรียกว่า พานขันหมาก
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ประโยชน์และการน�าไปใช้ ในชีวิตประจ�าวัน
มาลัยมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีหน้าที่ใช้สอยต่าง ๆ กัน

ไปตามโอกาสและความเหมาะสม ดงันัน้กจ็ะกล่าวรวม ๆ  กนั มาลัยชนดิ

ต่าง ๆ มีประโยชน์ดังนี้ คือ

๑. ใช้ส�าหรบัคล้องคอเป็นเกยีรติแก่เจ้าของงาน เช่น เจ้าบ่าว- เจ้า

สาว ในงานแต่งงาน ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูม้าร่วมงานคนใหม่ในงานเลีย้ง

รับผู้มาใหม่ หรือผู้ที่จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ยังที่ท�างานอื่นในงานเลี้ยง

ส่งผู้ที่จะจากไปยังท่ีอ่ืน ถ้าจัดงานเป็นพิธีก็มักจะนิยมใช้มาลัยสองชาย

ชนิดส�าหรับคล้องคอ เพื่อเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติแก่บุคคลนั้น ๆ 

เป็นส�าคัญ

๒. ใช้ส�าหรับคล้องคอเพ่ือแสดงความยินดีหรือต้อนรับแขก เช่น 

การต้อนรับแขกต่างประเทศ อาจใช้มาลัยสองชายส�าหรับคล้องคอ ใน

ตอนทีไ่ปรับทีส่นามบนิ เพ่ือเป็นการบ่งบอกหรอืแสดงออกถงึความยนิดี

ที่บุคคลนั้น ๆ ได้มาเยี่ยมเยือน

๓. ใช้ส�าหรับคล้องคอ หรือสวมคอเพื่อแสดงความยินดี หรือเป็น

เกยีรตแิก่ผูม้ ีชยัชนะในการประกวดหรือแข่งขนัต่าง ๆ  เช่น การประกวด

ความงาม การประกวดร้องเพลง หรือการประกวดการแสดงต่าง ๆ  การ

แข่งขนักีฬา กรฑีา และการละเล่นต่าง ๆ  ฯลฯ ส่วนใหญ่มกันยิมใช้มาลยั

สองชาย หรืออาจเป็นมาลัยพวงดอกไม้สวย ๆ ก็ได้
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แต่ปัจจุบันมกีารใช้ประโยชน์จากมาลยัได้หลายๆงาน ไม่ว่าจะเป็น

งานมงคลหรืองานอวมงคล เพียงแต่ต้องค�านึงถึงวัสดุตกแต่งให้เหมาะ

สมกับงานนั้นๆ มีการใช้ดอกไม้ ใบไม้ หรือวัสดุทดแทนได้หลายๆอย่าง

ตามสภาพของท้องถิ่น ฤดูกาล อาจเป็นวัสดุที่เก็บรักษาได้นาน เช่นดิน

ปั้นดอกไม้ ซึ่งหาซื้อได้ง่าย สะดวก ราคาไม่สูงมากนัก เพียงแต่คนที่จะ

ร้อยต้องใช้เวลาฝึกฝนจนช�านาญ จึงจะร้อยได้สวยงาม
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ดอกไม้ที่ใช้ในการร้อยมาลัยช�าร่วย
ดอกรัก
การเลือกซื้อ/ การเลือกใช้

ดอกแขง็สขีาว ไม่ช�า้ หรอืจะเกบ็จากต้นเป็นช่อ มาแกะเองเพือ่คัด

ขนาดของดอกได้

การเก็บรักษา

อย่าพรมน�้า เพราะจะท�าให้ดอกช�้า

และเน่า ควรใส่ถุงพลาสติกรัดปากถุงให้

แน่น เก็บเข้าตู้เย็นชั้นล่างห่อใส่ตะแกรงผึ่ง

ลม

ดอกพุด
การเลือกซื้อ/การเลือกใช้

ดอกตูม ก้านแข็ง สีเขียวนวล ไม่เหลือง (ถ้าออกเหลืองแสดงว่า

ดอกค้างหรือดอกไม้เก่า)

การเก็บรักษา

ห่อใบตอง ใส่ถุงพลาสติก เก็บใน

ตู้เย็นชั้นล่าง

ดอกกุหลาบมอญ
การเลือกซื้อ/การเลือกใช้

กลีบไม่มีรอยช�้า ฉีกง่าย ต้องไม่มี

รูพรุน ขั้วเหนียวไม่หลุดง่าย กลีบแข็งแรง

การเก็บรักษา

เกบ็ในถงุพลาสตกิ รดัปากถงุให้แน่น เกบ็ในตูเ้ยน็ช่องล่างสุด หรอื
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จะพรมน�้าแล้วคลุมด้วยผ้าขาวบางชุบน�้าให้ชื้น

ดอกบานไม่รู้โรย
การเลือกซื้อ/การเลือกใช้

สีดอกสด กลีบเลี้ยงใบยังสด

อยู่ก้านดอกแข็ง กลีบไม่ร่วงง่าย

การเก็บรักษา

ตัดเป็นดอก เหลือก้านดอก

ประมาณ ๑ ๑/๒ นิ้ว ใส่ถุงพลาสติก รัดปากถุงให้แน่น เก็บเข้าตู้เย็นช่วง

ล่าง ถ้าไม่มีตู้เย็นให้ใส่ถาดคลุมด้วยผ้าชื้น

ดอกมะลิ
การเลือกซื้อ/การเลือกใช้

ดอกตูมสดดอกใหญ่สีขาว หรือสีเขียวอ่อน ไม่ช�้า

การเก็บรักษา

เก็บใส่ถุงพลาสติก รัดปากถุงให้แน่น ใส่ตู้เย็น แต่ดอกมะลิเก็บไว้

ได้ไม่นานไม่เกิน ๒ วัน ดอกจะช�้าหรือด�า
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วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการร้อยมาลัยช�าร่วย

๑. เข็มมาลัย

เป็นเขม็เหลก็หรือสเตนเลสยาวประมาณ ๑๒-๑๔  นิว้ ปลายแหลม

มี ๒ ขนาด

ขนาดเล็ก ๖ นิ้ว ใช้กับงานละเอียด ส่วนขนาดใหญ่ใช้กับงาน

ดอกไม้ดอกใหญ่ หรือดอกไม้ที่มีกลีบใหญ่ ๆ เวลาซื้อควรต้องเลือกให้

เหมาะสมกับงานนั้น ๆ ด้วย 

๒. เข็มสั้นหรือเข็มมือ

หมายถึง เข็มสั้นธรรมดาใช้ส�าหรับเย็บดอกข่า เย็บโบ หรือร้อย

อุบะก็ได้ ปกติมักจะใช้เบอร์ ๘ และเบอร์ ๙

๓. ด้าย

ด้ายที่ใช้ในงานมาลัยมี ๒ ขนาด คือ ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก 

ด้ายร้อยมาลัยเส้นใหญ่ (สีขาว) ควรใช้ด้ายคู่ ด้ายร้อยอุบะใช้เส้นเล็ก 
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(สีขาว) เบอร์ ๔๐ หรือ ๖๐ ด้ายส�าหรับเย็บ หรือ มัดดอกข่า ใช้เส้นเล็ก

ควรใช้สีเดียวกับกลีบดอกไม้ที่ใช้ท�าตุ้มดอกข่า

๔. วาสลิน

เป็นน�า้มนัชนดิหนึง่ใช้ส�าหรับทาเขม็มาลยัก่อนร้อย ขณะร้อยเพือ่

ให้การรูดมาลัย ออกจากเข็มได้ง่าย

๕. ริบบิ้นหรือโบว์/ผ้าเช็ดหน้า

หมายถึง ส่วนท่ีจะใช้ผูกติดกับมาลัยส�าหรับคล้องคอ หรือใช้มือ

ถือก็ได้ อาจเป็นริบบิ้น จากผ้าไนลอน ฟาง พลาสติก หรือริบบิ้นเงิน 

ริบบิ้นทอง

๖. กรรไกร

ควรมี ๒ ขนาด คือขนาดเล็กและขนาดกลาง

๗. คีม

ส�าหรับไว้จับเข็มมาลัย ขณะที่ท�าการรูดมาลัยออกจากเข็ม

๘. กลีบเลี้ยงส�าเร็จรูป (ขั่วชบา) 

*** นอกจากนี้แล้วยังมีมีดเล็ก , กะละมัง, ถาด, ที่ฉีดน�้า, ผ้าขาว

บาง และที่ขาดไม่ได้คือ ดอกไม้และใบไม้ที่จะใช้ร้อยมาลัย
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ส่วนประกอบของมาลัยช�าร่วย
๑. ตัวมาลัย (ดอกบานไม่รู้โรย)

๒. รัดข้อมาลัย (มาลัยซีกพุด)



๓. อุบะ 

๔. ผ้าเช็ดหน้า ๕.ริบบิ้น
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ขั้นตอนการท�ามาลัยช�าร่วย
๑. ตวัมาลยั เริม่ด้วยการกรองดอกบานไม่รูโ้รย โดยเจียรกลบีดอก

ออกทั้งหัวและท้าย ให้ได้ทรงตามต้องการ จากนั้นมาร้อยเข้ากันในเข็ม

มาลัย ก่อนเริ่มร้อยควรทาวาสลีนเพื่อเพิ่มความล่อลื่นในการร้อยมาลัย 

ซึ่งต้องร้อยหันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้น เมื่อได้ขนาดตามที่

ต้องการ ตัดด้าย แล้วตั้งเตรียมไว้
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๒. รัดข้อ ในครั้งนี้ใช้ดอกพุดในการท�ารัดข้อมาลัย เรียกว่ามาลัย

ซกีพดุ ในขัน้ตอนแรกกรองดอกบานไม่รูโ้รยใช้เป็นฐานส�าหรบัร้อยมาลยั 

ร้อยดอกพุดเข้าไปเป็นฐานชั้นแรก จ�านวนสามดอก วางตามแนว ศูนย์

องศา สี่สิบห้าองศา และเก้าสิบองศา ตามล�าดับ จากนั้น ในชั้นที่สอง 

ร้อยดอกพดุลงไปจ�านวนสองดอก โดยร้อยสลบัระหว่างดอกที ่๑-๒  และ 

๒-๓ ของฐานที่ ๑ เป็นอันว่าเสร็จฐานชั้นที่สอง จากนั้นร้อยแบบนี้สลับ 

๓/๒/๓/๒ ตามล�าดับ ท�าไปจนได้จ�านวนตามที่ต้องการ ตัดด้ายแล้วพัก

เตรียมไว้



ดอกตุ้ม
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๓. อุบะ ใช้ดอกรักร้อยเป็นขาอุบะ หนึ่งขาใช้ดอกรัก ๔ ดอก 

จ�านวน ๕ ขาโดยเลือกดอกรักและดอกบานไม่รู้โรยขนาดเท่ากันเตรียม

ไว้ 

ข้ันตอนแรก ขมวดด้ายเป็นปม น�าดอกบานไม่รูโ้รย(ทีเ่ลอืกไว้)ร้อย

ลงไปเป็นดอกตุ้ม ตามด้วยดอกสวมคือกลีบเลี้ยงดอกรัก / กลีบเลี้ยง

ส�าเร็จรูป /และดอกครอบคือ ดอกรัก (เอาด้านหัวลง ด้ายท้ายหันขึ้น) 

จ�านวน  ๕ ดอก ร้อยตามลงไป เมื่อครบ ๕ ขา น�ามารวมเข้ากันไว้เป็น

พวงอุบะ จัดเรยีงให้เข้าและเท่ากนั แล้วผกูด้ายรวมกนัเป็นพวงอบุะ เป็น

อันเสร็จ



ดอกครอบ ดอกสวม

อุบะ ๑ ขา เรียกว่า ตุ้งติ้ง เหลือด้ายไว้ส�าหรับมัด

พวงอุบะแขก
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๔. ผ้าเช็ดหน้า พับผ้าเช็ดหน้าเป็นปีกผีเสื้อ โดยพับเป็นริ้ว ขนาด

กว้าง ๑ นิ้ว ทบไปมาจนเสร็จ พับตรงกลางน�าปลายผ้าทั้งสองข้างรวบ

มาตดิกนัแล้วเยบ็ตรงึไว้  จากนัน้คล้องตวัมาลยัเข้าไปในช่องว่างระหว่าง

ผ้าเชด็หน้า จัดให้เข้าที ่ผกูด้ายทีป่ลายมาลยัทัง้สองข้างเข้าชดิกนัจนเน้น 

แล้วทิ้งปลายด้ายที่เหลือไว้ ไม่ต้องตัด จากนั้นน�าพวงอุบะที่เตรียมไว้มา

ผูกเข้ากบัปลายด้ายของตวัมาลยัทีเ่ตรียมไว้ก่อนหน้านีแ้ล้ว โดยผกูรดัให้

แน่น ทบกนัสองทบแล้วตดัปลายด้ายทีเ่หลอืทิง้ แล้วน�ารดัข้อ (มาลยัซีก

พุด) มาผูกรัดระหว่างพวงอุบะและตัวมาลัย รัดให้แน่น แล้วตัดปลาย

ด้ายออก จัดให้เข้าที่ เป็นอันเสร็จ
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๕. ริบบิ้น
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