ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้สดุ ท้ายแห่งชีวิต จากไม้ยางพารา
สิ้นเสียงพระสวดพระอภิธรรม ลูกหลาน บรรดาญาติๆ ทั้งเพื่อนสนิท มิตรสหาย คนเคยรักใคร่นับถือ ในชุดดาไว้
อาลัย ทยอยเดินสู่เชิงเมรุเผา ในมือถือดอกไม้ ที่ทางญาติตระเตรียม บรรจงวางข้างร่างไร้วิญญาณ เป็นการร่วมไว้
อาลัยครั้งสุดท้ายต่อดวงวิญญาณผู้จากไป ก่อนเปลวเพลิงจะสลายร่างนาส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับสู่สรวงสวรรค์
ดอกไม้จันทน์ถือเป็นดอกไม้ดอกสุดท้ายแห่งชีวิตที่คนๆหนึ่งจะได้รับ เป็นดอกไม้เชิงสัญลักษณ์แห่งความไว้อาลัยแต่
ดวงวิญญาณผู้จากไปตามธรรมเนียมปฏิบัติงานศพของคนไทย คาว่าดอกไม้จันทน์ หาใช่ดอกไม้จริง ที่ได้จากการ
ปลูก ดูแล รดน้า จนชูช่อออกเป็นดอกสวยงาม แต่เป็นดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากส่วนของลาต้นไม้ชนิดอื่น จากประวัติ
ความเป็นมา เวลามีผู้เสียชีวิต การจัดการเกี่ยวกับศพที่ยังไม่มีพัฒนาการ เช่น การฉีดยารักษาสภาพ หรือวิธีการ
รักษาศพไม่ให้มีกลิ่นเหม็น จึงจาเป็นต้องใช้วัสดุ และวิธีทางธรรมชาติ ด้วยคุณสมบัติและความหอมของไม้ชนิดหนึ่ง
คือไม้จันทน์ จึงถูกนามาใช้ในการทาเป็นหีบศพบ้าง ใช้เป็นฟืนในการฌาปนกิจศพบ้าง เพื่อช่วยกลบเกลื่อนในเรื่อง
กลิ่น คนสมัยก่อนที่จะใช้ไม้จันทน์ได้ต้องเป็นเจ้าขุนมูลนายหรือหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโกศสาหรับ
บรรจุศพ เจ้านายชั้นสูง ล้วนแต่ใช้ไม้จันทน์ทั้งสิ้น ถือเป็นไม้มงคลที่เป็นของสูง เพราะเป็นไม้ที่หายาก ราคาแพง
นอกจากนี้เชื่อว่ากลิ่นหอมของดอกไม้จันทน์จะนาดวงวิญญาณของผู้ที่ ล่วงลับไปสู่สวรรค์ ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 5 ไม้
จันทน์เริ่มหายากขึ้น กรมพระยาดารงราชานุภาพ จึงได้คิดค้นหาวิธีใช้ไม้จันทน์อย่างประหยัด โดยทาเป็นแผ่น
บางๆ มัดเป็นช่อเรียกว่าดอกไม้จันทน์เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพได้นาไปวางที่เผาแทนในระยะต่อมาวิธีการดังกล่าว ได้
แพร่ขยายการใช้ในหมู่ สามัญชนคนทั่ว ไป ยิ่งทาให้ไม้จันทน์หายากยิ่งขึ้นไป จึงมีการนาไม้ประเภทอื่นๆ ที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงไสด้วยกบไสไม้เป็นแผ่นบางๆ มาเป็นกลีบดอกไม้เสมือนหนึ่งแทนดอกไม้จันทน์เทียม และนิยม
ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
รูปแบบดอกไม้จันทน์ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามยุคสมัย แบบที่นิยมใช้ส่วนมากเป็นแบบ
ธรรมดา ทาเป็นรูปดอกกุหลาบ ดอกแก้ว สีขาว สีครีม และสีดา แต่ในปัจจุบันทั้งรูปแบบ สีสัน และราคาของ
ดอกไม้จันทน์เปลี่ยนแปลงไปมากตามความต้องการของยุคสมัย และผู้คนที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึง
ทัศนคติของคนใช้ดอกไม้จันทน์เปลี่ยนไปเป็นการแสดงความเคารพรักและระลึกถึงผู้ที่ตนรักเป็นครั้งสุดท้าย สีสัน
และความสวยงามของดอกไม้จันทน์จึงมีความสาคัญมากขึ้น
คุณธีรพงษ์ และคุณรัศนี หน่อแก้ว สองสามีภรรยา ชาวบ้านหมู่ 6 บ้านเด่น ต.โรงช้าง อ.ปุาแดด
จ.เชียงราย หนึ่งใน
สมาชิกกลุ่มทาดอกไม้จันทน์ และควบตาแหน่งทาหน้าที่ผู้ประสานงานรวบรวมผลิตภัณฑ์จากสมาชิก ได้ให้ข้อมูล
พื้นฐานว่าแต่เดิมชาวบ้านจะทาเฉพาะอาชีพหลักอย่างเดียว คือทานา ทาสวนลาไย และรับจ้างทั่วไป ปัจจุบัน
ชาวบ้านเริ่มหันมาสร้างสวนยางพาราเป็นอาชีพหลักเพิ่มอีกประเภทหนึ่ง สภาพเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวมดีอยู่ใน
ระดับ พออยู่ พ อกิ น สามารถพึ่ งพาตนเองได้ แต่ก็ มีค วามเสี่ ยงต่ อสภาพภูมิ อากาศส่ ง ผลกระทบต่อ พื ช ผลทาง

การเกษตรและราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน บางปีได้กาไรบ้าง บางปีก็ขาดทุน ทาให้ต้องมองอาชีพเสริมเพื่อลดความ
เสี่ยง เพราะนับวันค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประมาณสี่ปีที่แล้ว ตนเกิดแนวความคิดในการหาอาชีพเสริมเพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่ม เพราะหลังเสร็จสิ้นภารกิจหลัก เวลาว่างค่อนข้างเยอะ ได้มองหาโอกาส
หลากหลายทางจนมาสรุปที่การทาดอกไม้จันทน์และได้ตั้งข้อสังเกตว่าเวลาไปร่วมงานศพเห็นเขาใช้ดอกไม้จันทน์
กันเยอะ เมื่อวิเคราะห์แล้วคิดว่าทาไม่ยาก ไม่จากัดเรื่องเวลา ที่สาคัญวัตถุดิบ สามารถหาได้ในท้อ งถิ่นและเก็บ
รักษาได้ง่ายไม่เสียหาย ประกอบพื้นที่ในตาบลโรงช้าง มีหลายคนทาอาชีพทาหีบศพ ปราสาท ธุรกิจเกี่ยวข้องกับ
การจัดพิธีงานศพ จึงเข้าไปคุยปรึกษา เจ้าของร้านหีบศพก็ยินดีที่จะรับซื้อ เพื่อขายเสริมเพิ่ม การบริการของตนได้
จนถึงการกระจายสินค้าออกไป เพราะมีเครือข่ายที่ดาเนินกิจการด้านการจัดงานศพหลายจังหวัด ในภาคเหนือ จึง
ได้ชักชวนเพื่อนบ้านที่สนใจ ประมาณ 5-6 คน มาฝึกทาโดยแกะจาก
แบบเดิมที่มีอยู่แล้วบ้าง โดยการแนะนาของเจ้าของร้านหีบศพบ้างและคิดค้น ดัดแปลงขึ้นมาเองบ้าง ปัจจุบันมี
สมาชิกประมาณ 30 กว่าครัวเรือน ผลิตดอกไม้จันทน์ คุณรัศนี คอยทาหน้าที่ ผู้ประสานงานกับสมาชิกในการ
รวบรวมเพื่อส่งขายพ่อค้าท้องถิ่นมารับ นาไปกระจายส่งให้กับร้านค้าปลีกย่อยอีก ที ครอบคลุมทั่วจังหวัดเชียงราย
เชี ย งใหม่ พะเยา ล าปาง ล าพูน คุณ รั ศ นี ได้ ให้ ข้ อมู ล ถึ ง ประเภทไม้ ที่ ส ามารถมาทาดอกไม้ จั นทน์ ได้ ดี นั้น มี
คุณสมบัติ เป็นไม้เนื้ออ่อนไม่มีแก่น สีขาว มีความเหนียว ยืดหยุ่นได้สูง สามารถม้วนเป็นกลีบดอกไม้ได้โดยไม่หัก
ซึ่งได้แก่ ไม้สัตตบรรณ (ตีนเป็ด) ไม้อ้อยช้าง ไม้มะกอก เพกา(มะลิดไม้) เมื่อตัดมาเสร็จ จะลอกเปลือกออก ตัดเป็น
ท่อนๆ ความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร มาวางบนรางไม้หนีบ แล้วใช้กบใสไม้ ออกมาบาง ๆ
ทีละแผ่น ๆ ซึ่งดอกหนึ่งจะใช้ส่วนประกอบ ด้วยแผ่นไม้ 3 แผ่นเพื่อเป็นกลีบดอกที่ สมบูรณ์ เมื่อได้ไม้วัตถุดิบมา
เจ้าของจะทาการไสไม้หมดท่อนก่อนที่ไม้จะแห้ง ถ้าแห้งแล้วไสยาก ไม่เหนียวเหมือนไม้สด เก็บใส่ถุงไว้ก่อน แล้ว
ทยอยเอาออกมาท า โดยก่ อ นท าต้ องแช่น้ าให้ นิ่ ม ก่อ นส่ ว นประกอบอื่ น ๆ มี ก้า นดอกท ามาจากไม้ไ ผ่ พัน ด้ ว ย
หนังสือพิมพ์ ใช้ตะปูตอกยึดไว้ ก็จะได้ดอกไม้จันทน์ที่สมบูรณ์ 1 ดอก
ในหนึ่งวัน คนหนึ่งจะสามารถทาได้ ประมาณ 800-1200 ดอก ขึ้นอยู่กับเวลาว่างและความชานาญ
ของแต่ละคน
เมื่อได้จานวนมากพอ จะบรรจุใส่ถุง ๆ ละ 100 ดอก ขายส่งให้พ่อค้าท้องถิ่นในราคา 18 บาท เดือนหนึ่งๆสามารถ
สร้างรายได้เพิ่ม 4,500 – 5,000 บาท ต่อครัวเรือน แต่กระนั้นหากเป็นไปได้อยากได้ราคา เพิ่มจากจานวนร้อย
ดอกต่อ 18 บาท เป็นจานวนร้อยดอกต่อ 20 หรือ 22 บาท จะดี เพราะกว่าจะได้แต่ละดอกต้องใช้ความประณีต
และความละเอียด
แต่สาหรับดอกไม้จันทน์ดอกใหญ่ ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ราคาก็จะแพงตามความยากง่าย ทีนี้
ทางกลุ่ม
จะทาก็ต้องเมื่อได้รับการสั่งซื้อจากพ่อค้าเท่านั้น ไม้วัตถุดิบที่จะนามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นไม้สัตตบรรณ (ตีนเป็ด) ไม้
อ้อยช้างไม้มะกอก เพกา ซึ่งแต่เดชาวบ้านจะหามาได้จากหัวไร่ ปลายนา ที่เจ้าของได้ดูแลรักษาไว้ ซึ่งนับวันเริ่มหา

ยากขึ้นจึงต้องหาซื้อไม้จากพื้นที่ใกล้เคียง ทาให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอีก ชาวบ้านบางคนได้ทาการลักลอบเข้าไปตัดไม้ใน
เขตปุาอุทยานแม่ปืม ซึ่งตั้งอยู่เขตติดต่อในพื้นที่ ต.โรงช้าง อ.ปุาแดด ทาให้ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานจับกุม
เมื่อประมาณสองปีก่อน สวนยางพาราของเพื่อนบ้าน ประสบวาตภัยหักโค่นเสียหายจานวนมาก
สังเกตเห็นเนื้อไม้ยางสีขาว ไม่มีแก่น น่าจะใช้ทาได้ ได้ขอซากไม้เพื่อลองทาดู ซึ่งปรากฏว่าสามารถใช้เป็นวัตถุดิบได้
ดีมาก เนื่องจาก ไม้ยางพาราไม่มีแก่น มีความเหนียว ยึดหยุ่นได้ดี สีขาว เหมาะสมที่จะใช้ทาดอกไม้จันทน์ ทุกวันนี้
สัดส่วนการใช้ไม้จากไม้ยางพารา สัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่ได้เปล่าจากสวนที่เสียหายจากลมพายุ และซื้อต้นจาก
สวนที่เจ้าของไม่ต้องการ เช่น สวนปลูกต้นถี่ ต้นแคระแกร็นไม่ให้น้ายาง ต้นเปลือกแห้งบ้าง ได้ในราคาไม่สูงเกินไป
หรือแม้แต่กิ่งย่อยที่เจ้าของสวนตัดแต่งกิ่ง ก็พอใช้ได้ถ้าขาดแคลนไม้จริงๆ ท่อนไม้ยางพารา ขนาดรอบต้น 50
เซนติเมตร ความยาว 1 เมตร สามารถทาดอกไม้ออกมาได้ 5000-5500 ดอก สามารถขายได้เงิน โดยเฉลี่ ย
ประมาณ 900 กว่าบาท ปัจจุบันไม้ยางพาราสามารถหาได้ง่ายในพื้นที่ เพราะเกษตรกรหันมาปลูกกันเยอะขึ้น และ
แต่ละปีมักประสบปัญหาวาตภัย เสียหายมากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และทิศทางลม ในทุกวิกฤติของคน
กลุ่มหนึ่ง มักจะเป็นโอกาส ของคนอีกกลุ่มหนึ่งเสมอ แต่คุณรัศนี กล่าวว่าแม้จะเป็นโอกาสที่ดีสาหรับกลุ่มทา
ดอกไม้จันทน์ แต่ไม่ได้รู้สึกยินดีที่เพื่อนบ้าน ต้องประสบชะตากรรมเช่ นนี้ เพราะอาชีพเกษตรไม่ว่าจะเป็น ประเภท
ไหน มักมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติที่ยากจะควบคุมเสมอกระนั้นแม้จะเกิดจากความโชคร้ายของเพื่อนบ้านที่
ประสบวาตภัยทาให้สวนยางเสียหาย แต่ก็สามารถก่อเกิดไมตรีการพึ่งพาเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน โดยทางสมาชิกกลุ่ม
ได้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิตดอกไม้จันทน์โดยไม่ต้องซื้อหา ไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกจับกุม สาหรับเจ้าของ
สวนยางผู้ โ ชคร้ าย อาจจะช่ว ยบรรเทาความความรู้สึ กเสี ยใจได้บ้างจากน้าใจไมตรีที่เพื่อ นบ้าน สมาชิกกลุ่ ม
ดอกไม้จันทน์ช่วยกันตัดแต่งกิ่ง เก็บกวาดซากไม้ที่ล้มระเกะระกะให้กับเจ้าของสวนให้เรียบร้อยโดยไม่ต้องเสียเงิน
ค่าจ้างเก็บกวาดพื้นที่ให้ช้าใจซ้าสอง

