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: บัวในศิลปะไทย



ค ำว่ำ “ บัว ” หมำยถึง พืชที่เกิดในน  ำจืด 
สำมำรถจัดประเภทบัวได้ ๒ ประเภท คือ ปทุมชำติ และอุบลชำติ

“ปทุมชาติ” คือ บัวส ำหรับกินฝักและเง่ำ (หัวบัว) เป็นอำหำร ได้แก่ บัวหลวงและบัว
สัตตบงกช  สีของดอกบัวทั งสองชนิดนี มีทั งสีขำวและสีแดง รูปทรงของดอกบัวทั งสองก็แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ 
ดอกบัวหลวงรูปทรงของดอกตูมจะมีควำมกว้ำง ๑ ส่วน สูง ๒ ส่วน และประดิษฐ์เป็นลำยบัวได้มำกชนิด กับเป็น
บ่อเกิดของลำยกระหนกครึ่งซีก (ที่เรียกว่ำกระหนกสำมตัว) ส่วนบัวสัตตบงกชนั นทรงของดอกบัวตูมจะมี
ลักษณะป้อมเตี ยกว่ำบัวหลวง  ใช้ประดิษฐ์เป็นลำยบัวกระหนก พุ่มตัวเทศและบัวปำกฐำน  บัวทั งสองชนิดนี มี
ก้ำนเป็นหนำมเล็ก ๆ พอระคำยมือเล็กน้อยเมือเวลำจับต้อง  ดอกและใบชูขึ นเหนือน  ำตลอดตั งแต่ดอกตูบจน
ดอกบำนและดอกโรยกลำยเป็นฝัก (ภำยในเป็นเมล็ดบัว)  ส ำหรับฝักบัวนั นใช้รับประทำนได้ทั งเมล็ดอ่อนและ
เมล็ดแก่  นอกจำกทรงของดอกบัวน ำไปประดิษฐ์เป็นลำยบัวได้หลำยแบบแล้วก็ตำม แม้แต่เกสรของดอกบัวยัง
น ำไปประดิษฐ์เป็นลำยได้เช่นกัน



ดอกบัวสัตตบงกชในธรรมชาติ เขียนเป็นลายเส้น ลายบัวกนก



ดอกบัวหลวงในธรรมชาติ เขียนเป็นลายเส้น ออกแบบเป็นลวดลาย



“อุบลชาติ” คือ บัวส ำหรับกินสำย (โดยน ำเอำก้ำนของดอกมำรับประทำน) ได้แก่ 
บัวสัตตบุษย์ บ้ำงก็เรียกชื่อว่ำ บัวเผื่อน บัวผัน ดอกมีสี ขำว แดง แต่ถ้ำเป็นพันธ์ขนำดเล็กมักมีหลำยสี 
เช่น ชมพู ขำบ เหลือง ม่วง เป็นต้น  มักเลี ยงเป็นบัวประดับเพื่อควำมสวยงำม เพรำะก้ำนของดอกเล็ก
มำก ดอกและใบมักอยู่เหนือน  ำแค่ปริ่ม ๆ น  ำเท่ำนั น  ทรงของบัวสัตตบุษย์หรือบัวกินสำยนี มีลักษณะเป็น
ดอกผอม ๆ ยำว ๆ ใช้ประดิษฐ์เป็นลักษณะของบัวปลำยเสำและลำยกรวยเชิง

ดอกบัวสัตตบุศย์ในธรรมชาติ เขียนเป็นลายเส้น ออกแบบเป็นลวดลาย



ทรงของดอกบัวทั งสองประเภทนี มีลักษณะที่ท่ำนโบรำณำจำรย์น ำมำประดิษฐ์เป็นลวดลำย
ขึ นหลำยแบบ ดังนี 

๑. ทรงดอกบัวอ่อนหรือดอกบัวตูม 

๒. ทรงดอกบัวแย้ม

๓. ทรงดอกบัวกะลา (เป็นดอกที่มีลักษณะบานมากกว่าแย้ม 

เป็นรูปทรงคล้ายกับกะลาครึ่งใบหงายขึ้นนั่นเอง)

๔. ทรงดอกบัวบาน

ตำมลักษณะทั งสี่แบบสำมำรถน ำมำประดิษฐ์เป็นลวดลำยส ำหรับประดับตกแต่งอำคำรทำงสถำปัตยกรรมไทย 
ได้แก่ พระอำรำมทำงพระพุทธศำสนำ ตลอดจนพระรำชมณเฑียรในพระบรมมหำรำชวัง ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์
พระมหำกษัตริย์ไทยมำแต่โบรำณได้อย่ำงวิจิตรงดงำมยิ่ง  นอกจำกนี ดอกบัวยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคติธรรมทำง
พระพุทธศำสนำด้วย ได้แก่ พระพุทธองค์ทรงพิจำรณำเปรียบเทียบมวลชนเป็นดังดอกบัวสี่เหล่ำ คือ บุคคลเสมอด้วย
ดอกบัวที่จมในโคลนตม อยู่กลำงน  ำ  ปริ่มน  ำและพ้นน  ำ ซึ่งพอมีโอกำสที่พระธรรมอันประเสริฐที่พระองค์ทรงตรัสรู้จะ
สำมำรถเผยแพร่แก่เหล่ำมนุษย์โลกได้ จึงได้ทรงมีพระเมตตำเผยแพร่พระธรรมต่อมำ เป็นต้น จำกลักษณะของทรง
ดอกบัวที่กล่ำวมำสำมำรถน ำมำประดิษฐ์เป็นลวดลำยบัวต่ำง ๆ ได้ ดังนี 



๑. ทรงดอกบัวอ่อน หรือดอกบัวตูม 

เป็นกำรน ำเอำทรงของดอกบัวอ่อนหรือดอกบัวตูมมำประดิษฐ์เป็นส่วนประกอบบนพระเมำลีเหนือ
พระเศียรของพระพุทธรูปแต่สมัยโบรำณจนถึงปัจจุบัน แม้ที่เป็นพระพุทธบัลลังก์ (ฐำนพระ) ก็มีลำยบัวอีก
หลำยชนิด  หรือเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้ำงปูชนียวัตถุต่ำง ๆ ทำงพระพุทธศำสนำตลอดจนปรำสำทรำช
มณเฑียรที่ประทับขององค์พระมหำกษัตริย์ ประดับบนพระแสงขรรค์  เครื่องรำชูปโภคต่ำง ๆ เป็นต้น แม้จะ
น ำมำแต่รูปทรงหรือมำประดิษฐ์เป็นกลีบลำยต่ำง ๆ อยู่ในทรงของดอกก็ตำมก็ยังคงรูปให้เห็นว่ำมำจำกทรง
ดอกบัวอ่อนหรือดอกบัวตูมทั งสิ น



๒. ลายบัวหงาย และลายบัวคว่่า 

เป็นกำรประดิษฐ์ลำยบัวจำกกลีบหรือทรงภำยนอกของดอกบัวอ่อนหรือดอกบัวตูมแล้วมีกำรแบ่งจังหวะตำม
กรรมวิธีกำรเขียนลำย  โดยกำรแบ่งครึ่งหรือสอดไส้มีเส้นศูนย์กลำงของกลีบหรือดอกโดยเป็นเส้นตั งฉำกตรงถึงยอด  
ช่องว่ำงระหว่ำงกลีบของดอกจะมีกลีบแซมอีก ๒ ชั น หรือมำกกว่ำนั นตำมจังหวะของช่องไฟหรือระยะห่ำง เรียกว่ำ 
“กลีบซ้อน” ที่เรียกว่ำลำยบัวหงำยและลำยบัวคว่ ำนั นเนื่องจำกเป็นส่วนประกอบของฐำนปัทม์ (ฐำนส ำหรับ
ประดิษฐำนสิ่งเคำรพที่ประกอบด้วยบัวหงำยและบัวคว่ ำ หรือรวมเรียกว่ำ ฐำนบัว)

ลายบัวหงาย ลายบัวคว ่า



ลำยบัวหงำยอยู่ใต้หน้ำกระดำนบนเหนือท้องไม้ บัวเกสร  โดยมีเส้นลวดขั นบนล่ำง  ส่วนที่เรียกว่ำบัวหงำยนี 
แม้ไม่มีลวดลำยท ำเป็นกลีบ ๆ แต่เป็นทรงของดอกบัวบำนก็เรียกว่ำบัวหงำยเช่นกัน  นอกจำกเป็นส่วนประกอบของ
ฐำนปัทม์แล้วยังเป็นส่วนประกอบของฐำนชั นเชิงบำตร ฐำนสิงห์ ทั งมีลำยและไม่มีก็ได้  กำรเขียนบัวหงำยประกอบ
ฐำนปัทม์หรือฐำนต่ำง ๆ นี   ได้จำกกำรสร้ำงท ำมุม ๔๕ องศำ จำกหน้ำกระดำนบนถึงท้องไม้ตำมกรรมวิธีกำรแบ่ง
ส่วนฐำน

ลำยบัวคว่ ำ อยู่ใต้ท้องไม้เหนือหน้ำกระดำนล่ำงโดยมีเส้นลวดคั่นบนล่ำง ส่วนที่เรียกว่ำบัวคว่ ำนี แม้ไม่มี
ลวดลำยท ำเป็นกลีบ ๆ  แต่ท ำเป็นทรงของดอกบัวบำน (พลิกคว่ ำกลับลงพื นตรงข้ำมกับบัวหงำย) ก็เรียกว่ำบัวคว่ ำ
เช่นกัน  นอกจำกเป็นส่วนประกอบของฐำนปัทม์แล้วถ้ำเป็นส่วนประกอบของฐำนสิงห์ส่วนที่เป็นบัวคว่ ำนี เรียกว่ำ 
“บัวหลังสิงห์” กำรสร้ำงบัวคว่ ำของฐำนปัทม์นั นท ำมุม ๔๕ องศำ เช่นเดียวกับบัวหงำย  แต่ถ้ำเป็นบัวหลังสิงห์คงท ำ
มุม ๓๐ องศำถึง ๔๐ องศำเท่ำนั น

กำรประดิษฐ์ลำยบัวหงำยลำยบัวคว่ ำนี มีศูนย์ของกลีบลำยเป็นเส้นฉำกซึ่งหมำยถึงกลีบของดอกบัวบำน (บัว
หลวง) ที่บำนอย่ำงเต็มที่  แต่กำรประดิษฐ์ลำยบัวนี ถ้ำเป็นฐำนเดียวกันทั งบัวหงำยและบัวคว่ ำจะต้องมีลักษณะ
เหมือนกัน



๓. ลายบัวรวนหงาย และลายบัวรวนคว่่า 

เป็นกำรประดิษฐ์ลำยบัวในลักษณะเฉียงไปทำงมุมของฐำนทั งซ้ำยและขวำ โดยมีศูนย์กลำงของลำยบัวอยู่ตรง
กลำงฐำนทั งบัวรวนหงำยและบัวรวนคว่ ำ (มักตั งตัวศูนย์กลำงด้วยบัวหงำยหรือบัวคว่ ำแบบตรงไว้ตรงกลำง) มีควำมหมำย
ว่ำ ฐำนนั นรับน  ำหนักสิ่งที่ประดิษฐำนหรือวำงอยู่ข้ำงบนมีน  ำหนักกดลงเช่นเดียวกับกระจังฐำนพระที่อยู่ตรงขื่อของหน้ำ
บันจั่ว  กำรที่มีศูนย์กลำงอยู่กึ่งกลำงฐำนนั นเพื่อควำมงดงำม โดยมีกำรถ่วงเท่ำกันไม่เหมือนกับกำรประดับกระจัง ที่ห้อย
ของรำชรถ (คือ กระจังจะรวนไปด้ำนเดียวกัน) เพรำะมีควำมหมำยอีกอย่ำงหน่ึง 

ลายบัวรวนหงาย



กำรแบ่งลำยของกลีบบัวรวนหำย บัวรวนคว่ ำนี ส่วนปลำยของกลีบบัว และกำรบำกลำยท่วงทีคล้ำยกับกำร
เขียนยอดสะบัดของกระนกเปลวกลำย ๆ แต่ก็ยังคงสภำพรักษำทรง เฉียง ซ้ำยเฉียวขวำอยู่ภำยในกลีบ  กำรเขียน
สอดไส้ที่แบ่งส่วนละเอียดก็จะมีกลีบเลี ยงทุกกลีบ หรือมีกลีบเลี ยงแซมกลำงก็ได้  ลำยบัวรวนนี ไม่นิยมกำรเขียน
กลีบซ้อนระหว่ำงกลีบเช่นรำยบัวที่มีศูนย์ตั งฉำกที่เป็นกลีบตรง

ลำยบัวรวนนี เป็นลำยประกอบส่วนที่เป็นบัวหงำย บัวคว่ ำของฐำนปัทม์ ฐำนชั นเชิงบำตรหรือฐำนสิงห์ก็ได้  
แต่ทั งนี จะต้องมีเหมือนกันทั งบัวหงำยและบัวคว่ ำ บัวหลังสิงห์  แต่ก็มีเป็นบำงฐำนที่ฐำนสิงห์มีแต่ลำยบัวหงำยส่วน
ที่เป็นบัวคว่ ำหรือบัวหลังสิงห์ไม่มีลำยคงเป็นลักษณะบัวคว่ ำเรียบ ๆ และเรียกว่ำบัวหลังสิงห์เช่นเดิม

ลายบัวรวนคว ่า



๔. ลายบัวแวง หรือบัวเกสร

เป็นกำรประดิษฐ์ ลำยบั วจำกทรงและ
รูปลักษณะของเกสรดอกบัวทั งสองประเภทโดยทั่วไป
จะเป็นเส้นเล็ก ๆ ตรง ๆ ต้นของลำยบัวเกสรจะมีเป็น
กลีบเลี ยงหรือกลีบซ้อน  ที่ส่วนปลำยของรำยนี มียอด
แหลม มนแยกผำยไปตำมลักษณะของท้องไม้  เชิง
บำตร  ของฐำนหรือเป็นเม็ดกลม ๆ ก็ได้สุดแต่ช่ำงที่
คิดประดิษฐ์ขึ น  แต่ถ้ำไม่มีลวดลำยที่ว่ำงนี ก็คง
เรียกว่ำท้องไม้เชิญบำท

ส่วนประกอบของท้องไม้เชิงบำตรก็คือท้องไม้ของฐำนนั่นเองแต่ส่วนบนของท้องไม้ซึ่งรอรับบัวหงำยท ำผำยออก
คล้ำยเชิงรองบำตรพระฉะนั น  บัวเกสรนี เป็นลำยประกอบของไม้ที่เป็นเชิงบำตรโดยเฉพำะ แม้ข้ำงบน ข้ำงล่ำงจะเป็นบัว
หงำย  กลีบตรง กลีบรวนก็ตำม  ในแต่ละกลีบของบัวเกสรจะมีเป็นสันนูนแหลมคล้ำยสันอกไก่หลังคำหรือสันอกเลำประตู 
หน้ำต่ำงโบสถ์ วิหำร  แต่บำงช่ำงก็ท ำเป็นร่องตรงกลำงซึ่งตรงกันข้ำมกับแบบแรกก็อำจท ำได้ เช่น ที่แกะเป็นลำยพิมพ์กลับ
ส ำหรับกระแหนะลำยประดับลำยหัวโขนละคร

บัวแวงหรือบัวเกสร



๕. ลายบัวฟันยักษ์

เป็นกำรประดิษฐ์ลำยบัวชนิดหนึ่งมีลักษณะกลีบ
ของบัวเป็นรูปมน ๆ โค้ง ๆ เกือบครึ่งวงกลมเป็นกลีบใหญ่
สลับกลีบเล็ก  แล้วมีเส้นล้อขนำนตำมแนวกลีบบนอีกเส้น
หนึ่งในแต่ละกลีบทั งเล็กและใหญ่  มีวิธีเขียนสอดไส้ลำย
กลีบโดยขนำนกับทรงรูปนอกของกลีบ   ใช้เป็นลำยปำก
ฐำนของพระพุทธปฏิมำ เป็นลำยบัวหงำยบัวคว่ ำก็ได้  หรือ
เป็นลำยหุ้มรัดองค์ระฆังของเจดีย์ก็ได้ ฯลฯ

กำรที่เรียกว่ำลำยบัวฟันยักษ์นั น เนื่องมำจำกกำร
ประดิษฐ์มำจำกฟันของยักษ์ที่ เขียนขึ นเป็นภำพทำง
จิตรกรรม ปั้นภำพทำงประติมำกรรมเป็นต้นแบบ  ถ้ำจะ
เรียกอีกนัยหนึ่งว่ำเป็นกำรประดิษฐ์ซ้อนประดิษฐ์ก็ได้

บัวฟันยักษ์



๖. ลายบัวปากฐาน

แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ก. ลำยบัวปำกฐำน
มำจำกทรงของดอกบัวแย้ม  ข. ลำยบัวปำกฐำนมำจำก
ทรงของดอกบัวกะลำ (กลีบดอกเปิดมำกกว่ำบัวแย้ม)

เป็นกำรประดิษฐ์ลำยบัวซึ่งเกิดจำกทรงของ
ดอกบัวถึง ๒ ทรง คือ 

ก. เป็นกำรประดิษฐ์จำกทรงของดอกบัวที่เป็น
บัวแย้มแต่ท ำเป็นรูปทรงภำยนอกของฐำนเท่ำนั น  ส่วน
ลวดลำยภำยในก็ประดิษฐ์กลีบลำยบัวเป็นทรงของ
ดอกบัวอ่อนหรือดอกบัวตูม ระหว่ำงกลีบลำยก็มีกลีบ
ซ้อนอีก ๒ ชั น  ภำยในกลีบสอดไส้ลำยล้อตำมรูปทรง
ของกลีบนอก แต่ละกลีบก็แบ่งบำกลำยตำมกรรมวิธีกำร
เขียนลำย

บัวปากฐาน



ข. เป็นกำรประดิษฐ์จำกทรงของดอกบัวกะลำ 
(กลีบดอกเปิดมำกกว่ำบัวแย้ม)  แต่ท ำเป็นทรงภำยนอก
ของฐำนเช่นเดียวกันกับบัวแย้ม (ข้อ ก.) ส่วนลวดลำย
ภำยใน ก็ประดิษฐ์กลีบลำยบัวเป็นทรงของดอกบัวอ่อนหรือ
ดอกบัวตูม ระหว่ำงกลีบลำยมีกลีบซ้อนอีก ๒ ชั น เหนือขึ น
ไปข้ำงบนกลีบท ำเป็นเม็ดลำยเนื่องอันเนื่องมำจำกเกสรของ
ดอกบัวนั นเองเป็นที่สุด  ส่วนภำยในกลีบมีกำรเขียนสอดไส้
ลำยล้อตำมทรงกลีบนอก  ตลอดจนกำรเขียนบำกลำยก็
ตำมกรรมวิธีกำรเขียนลำย

บัวปำกฐำนทั งสองชนิดนี   แม้ ไม่มีกำรเขียน
ลวดลำยเป็นกลีบเป็นแต่รูปทรงภำยนอกก็คงเรียกว่ำบัว
ปำกฐำนอยู่นั่นเอง  ส ำหรับเป็นฐำนพระพุทธรูป  เทวรูป  
พระบรมรูปประดิษฐำนอยู่บนสุดของฐำนซึ่งมีส่วนประกอบ
อื่น ๆ ของแต่ละฐำน

บัวปากฐาน



๗. ลายบัวปากปลิง  บัวท้องปลิง

เป็นกำรประดิษฐ์ลำยบัวชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็น
กลีบลำยบัวของทรงดอกบัวอ่อนหรือดอกบัวตูม
ศูนย์กลำงดอกตั งฉำกเป็นกลีบตรง  มีกลีบซ้อนอีก ๒ ชั น 
ระหว่ำงกลีบ ใหญ่   กำรประดิษฐ์ลำยบัวนี อยู่ตรง
ส่วนประกอบของฐำนส่วนหนึ่งที่เรียกว่ำ “ปลิง” มีควำม
โค้งมนคล้ำยเล็บมือ ทอดยำวไปตำมฐำนขนำนไปกับเส้น
ลวด (ลักษณะตัวปลิงคล้ำยกับตัวทำก ปลิงนี เป็นสัตว์น  ำ
จืดดูด เลือดมนุษย์และสัตว์ที่ ล่ วงล  ำลงไปในสระ
เช่นเดียวกับทำกบำงชนิดที่อยู่ตำมพื นที่ชื น ๆ ในป่ำ)

ท่ำนโบรำณำจำรย์ในทำงกำรช่ำงของไทยได้ประดิษฐ์ลำยบัวชนิดนี ขึ นมีลักษณะเป็นกำบหุ้มรัดส่วนประกอบ
ของฐำนที่เรียกว่ำ “ท้องไม้”  อำจเขียนได้ทั งทำงตั งและพลิกลง (หงำย  คว่ ำ) อยู่ตรงส่วนบนและส่วนล่ำงของท้องไม้
ฐำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นท้องไม้เรียบ ๆ ตรง ๆ ทรงบัวปำกปลิงนี แม้ไม่มีลวดลำยเป็นกลีบบัวก็เรียกว่ำ บัวปำกปลิงเช่นเดิม

บัวปากปลิง



๘. ลายบัวกนก

เป็นกำรประดิษฐ์ลำยบัวที่ เข้ำลักษณะเป็นทรงพุ่มอัน
เนื่องมำจำกดอกบัวอ่อนหรือดอกบัวตูม ของดอกบัวหลวงหรือ
ดอกบัวสัตตบงกช ซึ่งไขทรงเป็นรูปของทรงข้ำวบิณฑ์ ลำยบัวกนกนี 
ภำยในทรงประดิษฐ์เป็นกระหนกเปลว  กระหนกใบเทศ  กระหนก
เปลวใบเทศก็ได้  อยู่ในทรงสมมุติระหว่ำงดอกมีลำยดอกเทศแซมอัน
หมำยถึงกลีบซ้อน  ส่วนช่วงล่ำงก็ประดิษฐ์เป็นลำยอุด

ลำยบัวกระหนกนี ใช้เป็นลำยเขียนสีกระเบื องเคลือบของ
ส่วนประกอบที่เรียกว่ำ “บัวหลังเจียด” ก็ได้เป็นลำยบัวหงำย บัวคว่ ำ
ที่มีพื นที่กว้ำงพอก็ได้  เพรำะเป็นลำยที่มีขนำดโตพอสมควรหรือ
ประดิษฐ์เป็นลำยเชิงผนัง เชิงผ้ำก็ได้  โดยเข้ำชุดกับลำยกรวยเชิงใน
ท ำนองแม่ลำย

บัวกนก



๙. ลายบัวหลังเจียด

เป็นกำรประดิษฐ์ลำยบัวที่มีลักษณะของกลีบบัวป้อม 
ๆ เตี ย ๆ ศูนย์กลำงกลีบตั งฉำกระหว่ำงกลีบใหญ่  มีกลีบซ้อน
อีก ๒ ชั น อยู่ส่วนบนสุดของก ำแพงแก้ว (ก ำแพงที่กั นรอบ
พระอุโบสถหรือพระที่นั่งแต่ละองค์มีควำมสูงประมำณ ๑ 
เมตร)  เนื อหน้ำกระดำนบน   บำงทีก็ไม่มีลวดลำยแต่อย่ำงใด
แต่คงเรียกว่ำบัวหลังเจียดอยู่นั่นเอง   ลักษณะของบัวเป็นมุม
ลำดประมำณ ๓๐ องศำ ถึง ๔๐ องศำ หรือเป็นส่วนประกอบ
บนผนังพลสิงห์ของบันได บนก ำแพงที่เชื่อมระหว่ำงเสำรอบ
พระอุโบสถหรือพระที่นั่งต่ำง ๆ ก็ได้

บัวหลังเจียด



๑๐. ลายบัวบายศรี

เป็นกำรประดิษฐ์ซ้อนประดิษฐ์อันเนื่องมำจำกกำรเย็บ
บำยศรีด้วยใบตองซึ่งมีกำรพันเป็นกรวยแหลมแบน ๆ แล้วเย็บสลับ
ระหว่ำง เป็นกลีบท ำนองกลีบซ้อนของดอกบัว  เมื่อดูทรงภำยนอกก็
เข้ำลักษณะของดอกบัวตูม หรือกระจังฟันปลำ  บัวบำยศรีนี ใช้
ประโยชน์ในกำรประกอบพิธีกรรมต่ำง ๆ ส ำหรับเป็นเครื่องบูชำครู
บำอำจำรย์  บวงสรวงทวยเทพยดำ หรือบูรพมหำกษัตรำธิรำชของ
ไทยในอดีต เป็นต้น

บัวบายศรี



๑๑. ลายบัวกระจับหรือบัวกระจาด

เป็นกำรประดิษฐ์มำจำกภำชนะใส่ของที่เรียกว่ำ “กระจำด”  ที่ท ำเป็นเครื่องจักสำนโดยกำรใช้ไม้ไผ่เหลำเสริม
สอดติดกับขอบกระจำดมัดตรงมุมเป็นกลีบคล้ำยกลีบบัวบำน  แล้วปิดด้วยกระดำษสีต่ำง ๆ บำงทีดูรูปทรงแล้วคล้ำย
กระจับ (ผลกระจับที่เป็นพืชน  ำจืดซึ่งน ำมำเป็นอำหำรได้มีรสมัน ๆ คล้ำยหัวเผือก) ภำยในกระจำดที่ตกแต่งเป็นกลีบบัว
นั นใส่สิ่งของเครื่องไทยทำนผลไม้ส ำหรับหลักในเทศกำล  น ำไปถวำยพระภิกษุตำมอำรำม อันเป็นประเพณีเก่ำแต่
โบรำณซึ่งปัจจุบันหำดูยำก

บัวกระจับ หรือบัวกระจาด



๑๒. ลายบัวลูกแก้ว 

เป็นกำรประดิษฐ์ลำยบัวเป็นกลีบป้อม ๆ ทรง
เตี ย ๆ เข้ำลักษณะของทรงกลีบดอกบัวสัตตบงกช  
รูปทรงนอกเป็นทรงของดอกบัวอ่อนหรือดอกบัวตูมแต่
ภำยในสอดไส้ลำยของกลีบเป็นลักษณะวงกลมแฝด
ติดกันหรือคล้ำยผลของช ำมะเลียง หรือลูกแก้วเป็น
ส่วนประกอบซีกส่วนล่ำงที่เรียกว่ำ “ลูกแก้วอกไก”่

อันเป็นส่วนประกอบของฐำนปัทม์  ฐำนสิงห์  
บัวปลำยเสำ  เสำเม็ดต่ำง ๆ ทั งเสำกลมและเสำเหลี่ยม  
สันด้ำมพระแสงขรรค์หรือเครื่องศำสตรำวุธต่ำง ๆ 
ก ำแพง ฯลฯ มีกลีบซ้อนอีก ๒ ชั น บำงทีก็ประดิษฐ์
เข้ำทรงของบัวกะลำหรือบัวปำกฐำนก็ได้   ส ำหรับ
รองรับพระพุทธรูป  องค์ระฆัง  ฯลฯ แต่เป็นลักษณะ
ของลูกแก้วอกไก่ ไม่มีลำยบัวลูกแก้วก็ไม่เรียก   คง
เรียกว่ำลูกแก้วอกไก่เท่ำนั น

บัวลูกแก้ว



๑๓. ลายบัวถลา 

เป็นกำรประดิษฐ์ลวดลำยลงบนองค์ระฆังที่มีควำมลำดหรือส่วน
ลำดคล้ำยบัวคว่ ำขนำดใหญ่แต่ออกแบบประกอบเข้ำลักษณะช่อดอกเทศ  
ส่วนบนคอระฆังมีกลีบบัวรัดโดยรอบ  มีกลีบซ้อนเป็นลวดลำยประกอบ
องค์ระฆังของเจดีย์ทรงเครื่องซึ่งเป็นส่วนประกอบของเจดีย์อยู่ใต้บัลลังก์
เหนือกลีบบัวหรือหน้ำกระดำนบน  บำงทีถ้ำไม่มีลวดลำยก็คงเรียกองค์
ระฆังว่ำบัวถลำก็มี หรือเรียกในส่วนประกอบของชั นหลังคำเครื่องยอดของ
มณฑป บุษบก ที่ท ำชั นหลังคำเป็นลักษณะบัวคว่ ำทุก ๆ ชั น หรือบัวคว่ ำ
บนหน้ำกระดำนลูกแก้วอันเป็นส่วนบนของเสำเม็ด (หัวเสำ) เป็นลักษณะ
ของทรงดอกบัวอ่อน  แต่ลักษณะของบัวคว่ ำที่เสำเม็ดนี บำงช่ำงก็เรียก 
“บัวฝาละมี”

บัวถลา



๑๔. ลายบัวคอเสื้อ 

เป็นกำรประดิษฐ์ลวดลำยบัวชนิดหนึ่งส ำหรับ
ประดับตรงส่วนบนขององค์ระฆัง หลังคำเครื่องยอด
มณฑป บุษบก อยู่ใต้คอบัวปลำยเสำช่วงปลำยต้นเสำ
ต่อจำกลูกแก้วอกไก่  ลักษณะเป็นกำบหุ้มส่วนปลำย
ต้นเสำ ส่วนที่องค์ระฆังหลังคำเครื่องยอดก็เป็นกำบ
หุ้มตรงคอระฆังเช่นกัน  ต่อลงไปก็เป็นลำยรักร้อยบำก
ลงซึ่งตรงกันข้ำมกับลำยรักร้อยของมุมต้นเสำ (เสำ
เหลี่ยม)  เป็นลำยรักร้อยบำกขึ น   ทรงของลำยบัวคอ
เสื อนี คล้ำยกับกลีบปลำยของบัวกลีบขนุนของชั นเหม
แต่ประดับลวดลำยบัวกลับกัน คือ

บัวคอเสื้อ

ลำยบัวกลีบขนุนของชั นเหมเป็นกลีบกลับขึ น แต่ลำยบัวคอเสื อกลีบกลับลง  กำรประดับตรงกลีบกลำงเต็ม
กลีบข้ำง ๆ ครึ่งกลีบ  ระหว่ำงกลีบมีกระจังคั่น

ลำยบัวคอเสื อนี เนื่องมำจำกบัวคอเสื อ (กรองศอ) ของภำพศิลปะไทยต่ำง ๆ จึงเรียกว่ำบัวคอเสื อ คือ กำร
ประดิษฐ์ซ้อนประดิษฐ์อีกทีหนึ่ง  บำงทีน ำไปใช้เป็นริ วของชั นฉัตรเบญจรงค์โดยรอบวงกลม  ใช้ในพิธีกรรมต่ำง ๆ 
ปิดด้วยกระดำษสีในงำนช่ัวครำว



๑๕. ลายบัวกลีบขนุน (ลายกลีบพาน) 

เป็นกำรประดิษฐ์ลวดลำยโดยก ำหนดทรงของกลีบลำยสลับเล็ก 
ใหญ่ ซ้อนกัน ๒ ถึง ๓ แถว  มีกลีบเลี ยงเป็นต้นของกลีบใหญ่ เป็นแบบ
ส ำหรับสลักดุนโลหะเครื่องเงิน ทอง ทองแดง โดยรอบเป็นภำชนะส ำหรับ
ใส่สิ่งของที่เรียกว่ำ “พาน”  ท ำเป็น ๒ แบบ คือแบบขอบจักเป็นกลีบ ๆ  
ในลักษณะกลีบของดอกบัวบำนเป็นแฉก ๆ กับแบบขอบกลม  ส ำหรับ
แบบกลมจะต้องมีลวดอุดต่อจำกกลีบซ้อน  นอกจำกนี ยังใช้เป็นลำย
ส ำหรับแกะไม้หรือสลักดุนโลหะเป็นลำยพระโกศของพระมหำกษัตริย์ที่
เสด็จสวรรคต  พระรำชวงศ์ที่สิ นพระชนม์และเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิ

ภำยในของกลีบบัวกลีบขนุนนี เป็นลักษณะของลำยรักร้อยกลีบบัว
หรือลำยดอกเทศหรือลำยก้ำนต่อดอก

บัวกลีบขนุน (พาน)



๑๖. ลายบัวกลีบขนุน (ชั้นเหม) 

เป็นกำรประดิษฐ์ลวดลำยกลีบบัวอีกชนิดหนึ่ง โดยมีทรงของ
กลีบเป็นกลีบใหญ่ตรงส่วนโคนกลีบของลำยนี ท ำเป็นตัวเหงำชิดกันแล้ว
ขึ นทรงกลีบของลำยกลีบบัว  ระหว่ำงเหมต่อเหงำแต่ละกลีบมีกระจัง ตำ
อ้อยเป็นตัวเช่ือมโดยประดิษฐ์ตรงกลำงเต็มกลีบ (กลีบบัวสูงขึ นไป) ที่สอง
ข้ำงซ้ำย - ขวำประดิษฐ์เป็นครึ่งกลีบของกระจังตำอ้อย ส ำหรับไป
เชื่อมต่ออีกด้ำนหนึ่งของบัวกลีบขนุนตัวถัดไป

ลำยบัวกลีบขนุนชนิดนี เป็นลำยส ำหรับสลักไม้ แกะสลักไม้  สลัก
ดุนโลหะของส่วนประกอบที่เรียกว่ำชั นเหม  อันเป็นส่วนประกอบของ
หลังคำเครื่องยอดมณฑป บุษบก  ซึ่งต่อจำกบัลลังก์ขึ นไปชั นเหมนี ท ำ
เป็น ๓ ชั นต่อกันเป็นจุดเริ่มต้นยอดไม้ย่อไม้สิบสอง (กำรย่อมุมไม้สิบ
สอง) ของหลังคำเครื่องยอดลงมำถึงเชิงกลอนชั นล่ำงที่เปน็กำรหำจุดยอด
มุมรัศมีของชั นหลังคำ

บัวกลีบขนุน (ชั้นเหม)



๑๗. ลายบัว (เครื่องยอด) 

เป็นกำรประดิษฐ์ลวดลำยกลีบบัวชนิดหนึ่งโดยมีทรงของกลีบ
แบ่งเป็นกลีบใหญ่เฉลี่ยโดยรอบวงกลม   ระหว่ำงกลีบมีกลีบเลี ยงเล็ก ๆ 
สลับตลอด  ภำยในกลีบสอดไส้ล้อตำมทรงนอกมีกลีบซ้อนอีก ๑ ชั น  ลำย
บัวคลุ่มนี ประดิษฐ์อยู่ในทรงของดอกบัวแย้มที่เรียกว่ำ “บัวคลุ่ม” จะต้อง
มีตั งแต่ ๓ ดอกขึ นไปถึง ๗ ดอก  ในที่สุดค ำว่ำคลุ่มหรือคลุม คือ ควำม
หมำยถึงบัวชุดหรือบัวเถำนั่นเอง   มีจำกใหญ่ไปถึงเล็กนับเป็นจ ำนวนคี่ 
เป็นที่สุด  เป็นส่วนประกอบของหลังคำเครื่องยอดอยู่ใต้บัวแวงเหนือชั น
เหมของยอดมณฑปหรือบุษบก  อยู่บนยอดเจดีย์ย่อมุม  และอยู่ในที่ต่ำง ๆ 
ตำมลักษณะกำรใช้งำน  แม้ไม่มีลวดลำยเป็นกลีบ เป็นแค่ทรงของดอกบัว
แย้มก็คงเรียกว่ำบัวคลุ่ม

บัวคลุ้ม (เครื องยอด)



๑๘. ลายบัวกาบปลี 

เป็นกำรประดิษฐ์ลำยบัวชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นกำบห่อหุ้ม สลับ
ระหว่ำงกลีบ  อยู่ที่ส่วนล่ำงของปลียอดซึ่งเป็นส่วนประกอบของหลังคำ
เครื่องยอดมณฑป  บุษบก  มงกุฎ  ชฎำ  ยอดฉัตร (เครื่องสูง) ถ้ำไม่มี
ลำยกำบปลีก็คงเรียกส่วนนั นว่ำปลียอด เพรำะอยู่ตรงส่วนยอดดังนั นโดย
อยู่ใต้เม็ดน  ำค้ำงลูกแก้ว (ของเจดีย์)

บัวกาบปลี



๑๙. ลายบัวจงกล (๑.บัวปลายเสา) 

เป็นกำรประดิษฐ์ลำยกลีบบัวในลักษณะรูปทรงภำยนอกของ
ดอกบัวแย้มทั งสองประเภท  เป็นส่วนประกอบบนยอดสุดปลำยเสำอำคำร 
ทำงสถำปัตยกรรมไทย  ที่เรียกว่ำบัวจงกลนี เนื่องมำจำกกำรประดิษฐ์มำ
จำกดอกบัวที่มีกลีบซ้อนมำก ๆ ท ำเป็นกลีบดอกยำว ๆ ปลำยกลีบสะบัด  
มีกลีบซ้อนนอกกลีบยำวมีกลีบขนำดย่อมและกลีบเลี ยงเป็นกลีบนอกสุด 
สลับระหว่ำงกลีบ   ตำมแบบของลำยบัวจงกลนี เป็นลักษณะของปลำยเสำ
กลมของสถำปัตยกรรมไทย  อำจท ำเป็นเสำไม้แกะสลักหรือลำยปูนปั้น
ของเสำปูนก็ได้

บัวจงกล (๑.บัวปลายเสา)



๒๐. ลายบัวกลีบขนุน  (๒.บัวปลายเสา) 

เป็นกำรประดิษฐ์ลำยกลีบบัวในลักษณะรูปทรงภำยนอกของ
ดอกบัวแย้ม  เป็นส่วนประกอบบนสุดของปลำยเสำอำคำรสถำปัตยกรรม
ไทย  ที่ เรียกบัวกลีบขนุนนี เนื่องมำจำกลำยของบัวกลีบขนุนของ
ส่วนประกอบยอดพระปรำงค์และชั นเหมของยอดมณฑปและบุษบก คือ 
มีลักษณะของกลีบเป็นกลีบใหญ่สลับกลีบเล็ก ประดิษฐ์เป็นกลีบชั นเดียว
หรือซ้อนสองชั นก็ได้  ส่วนต้นกลีบเป็นกลีบสั นหุ้ม ใช้กับเสำอำคำรทำง
สถำปัตยกรรมไทย  มีเป็นทั งเสำกลมหรือเสำเหลี่ยมก็ได้ส่วนมำกจะเป็น
เสำเหลี่ยมหรือเสำย่อไม้ต่ำง ๆ ปลำยกลีบสะบัด

บัวกลีบขนุน (๒.บัวปลายเสา)



๒๑. ลายบัวคลุ่ม (ฐาน) 

เป็นกำรประดิษฐ์ลำยกลีบบัวที่มีกลีบซ้อนอีกสอง ชั นในทรงของดอกบัวแย้มซ้อนกันหลำยชั น  เป็น
ส่วนประกอบบนสุดหรือใต้หน้ำกระดำนบนของฐำนพระ  ฐำนชั นเชิงบำตร  ฐำนชั นเบญจำเครื่องตั งต่ำง ๆ ที่มี
ลักษณะของบัวคลุ่มซ้อนกัน  จะเป็นฐำนกลม ฐำนเหลี่ยม ฐำนย่อไม้ก็ได้  โดยกำรสร้ำงด้วยไม้หรือปูนศูนย์กลำง
ของดอกตั งฉำก

บัวคลุ่ม (ฐาน)



ส ำนักช่ำงสิบหมู่   กรมศิลปำกร


