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: ลวดลายของชาติไทย



ค ำว่ำ “ลวดลายของชาติไทย” นี้เม่ือฟังดูผิวเผินแล้วจะเห็นว่ำยืดยำวเกินไป  แต่

ควำมจริงเป็นค ำที่ถูกต้องที่สุดเพรำะจะหำค ำอ่ืนมำแทนไม่ได้  แต่เป็นลักษณะของคนไทย

อย่ำงหนึ่งที่ชอบพูดตัดค ำให้สั้น  เพ่ือจะได้รวดเร็วขึ้นในเวลำพูด  จึงเรียกใหม่ว่ำ “ลาย

ไทย” ท ำให้คนรุ่นหลังน้อยคนไมท่รำบถึงรูปของค ำเดิมเลย  บำงคนก็เลยเหมำเอำว่ำขึ้นช่ือ

ด้วยกำรเขียนสลับยอด  หรือลักษณะเปลวไฟแล้วเป็นลำยไทยทั้งนั้น   เพรำะทั้งนี้ผู้ที่แยก

ไม่ออกและไม่ทรำบว่ำค ำว่ำ “ลำยไทย” ที่ตัดมำจำกค ำว่ำ “ลวดลำยของชำติไทย” นั้น

โบรำณอำจำรย์ท่ำนหมำยถึงสิ่งประดิษฐ์ ๒ ชนิดรวมกันอยู่   จึงท ำให้คุณค่ำของ

ควำมหมำยของค ำนี้ลดน้อยลงและเลือนไปในที่สุด

: ลวดลายของชาติไทย



ค ำว่ำ “ลวดลำยของชำติไทย” หรือ “ลำยไทย” นี่หมำยถึงสิ่งประดิษฐ์รวม ๒ ชนิด คือ 

๑. ลวดลายซึ่งเป็นกระหนก  บำงทีเรียกตัดค ำว่ำ “ลำยกระหนก” โดยตัดค ำว่ำ 

“ลวด” ออก  ลำยกระหนกถือว่ำเป็นแมบ่ทส ำคัญที่อำศัยผูกเป็นลำย

๒. ลวดลายซึ่งเป็นลาย  โดยอำศัยจำกลวดลำยซึ่งเป็นกระหนกมำช่วยในกำรผูก

: ลวดลายของชาติไทย



ค ำว่ำ “กนก” นี้มำแต่เดิมโบรำณอำจำรย์ท่ำนหมำยถึง ดงนก และดงไม้ อัน

เน่ืองมำจำกกำรประดิษฐ์จำกธรรมชำติอ่ำนว่ำ “กอนก” แต่เป็นกำรเขียนลดรูปพยัญชนะ

ตัว  อ  เสียต่อมำคนรุ่นหลังขำดกำรสังเกตว่ำแต่เดิมเขำอ่ำนเป็นอย่ำงไรและมีควำมหมำย

อย่ำงไร เลยอ่ำนออกเสียงเป็น “กระหนก” ไปบำงคนสันนิษฐำนแปลค ำว่ำ “กนก” นี้ว่ำ 

“ทอง” ไปก็มี  เพรำะลวดลำยที่ผูกเป็นเถำวัลย์สะบัดปลำยในรูปเปลวไฟส่วนมำกมักลงรัก

ปิดทองคนรุ่นหลังเลยเข้ำใจว่ำ แปลว่ำ ทอง  ต่อมำเลยอ่ำนค ำว่ำ “กนก” ว่ำ “กระหนก”

จนทุกวันนี้  กระหนกนี้ ประดิษฐ์มำจำกธรรมชำติ ๓ ชนิด คือ เปลวไฟ สัตว์ และพืชบำง

ชนิด 

๑. ลวดลายซึ่งเป็นกระหนก 



หมำยถึง ควำมสว่ำงคือปัญญำแต่เดิมลัทธิพรำหมณ์นับถือว่ำเป็นเทพเจ้ำแห่ง

ควำมบริสุทธิ์ (พระอัคคี) เช่น มกีำรลุยไฟ เป็นต้น ทำงศำสนำพุทธ หมำยถึง แสงสว่ำง คือ 

ปัญญำอันเป็นควำมเจรญินั่นเอง เช่น มีกำรจุดธูปเทียนบูชำคุณพระรัตนตรัย 

เปลวไฟ 



แบ่งออกหลำยประเภทมี  ดอกบัว  ใบ

ฝ้ำยเทศ หรือพุดตำน และจ ำพวกเถำวัลย์พันธุ์

ไมเ้ล้ือยต่ำง ๆ บำงทีผูกอยู่ในรูปทรงของรวงข้ำว

บ้ำงเกิดจำกไฟพะเนียงระเบิดบ้ำง  ส ำหรับ

ดอกบัวนี้บัดนี้โบรำณำจำรยท์ำงกำรช่ำงของไทย

ประดิษฐ์ลวดลำยซึ่งเป็นกระหนกขึ้นเพ่ือเป็น

พุทธบูชำมีควำมหมำยให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ

อันเกิดจำกดอกบัวเป็นปฐมเหตุที่ทรงสั่งสอน

พระธรรมวินัย โดยอำศัยเปลวไฟมำเป็นเคร่ือง

ผูกประกอบรวมทั้งพืชชนิดอ่ืน ๆ ด้วยประกอบ

ลำยรูปไปในลักษณะต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำร

และใชป้ระโยชน์ในสิ่งนั้น ๆ

พืช

ตัวเทศที่ใช้ประกอบเป็นกระหนกใบเทศ
ที่ก ำเนิดจำกทรงดอกบวั และใบฝ้ำยเทศประสมกัน

ภำพลำยเส้น จำก นำยอมร ศรีพจนำรถ



เถำไม้เลื้อยเป็นแนวทำงของหำงไหลที่มำของกำรสะบดัปลำยลำยกระหนก
ภำพลำยเส้น จำก นำยอมร ศรีพจนำรถ



กำรเขียนลำยตัวเทศ
ภำพลำยเส้น จำก นำยอมร ศรีพจนำรถ



เริ่มจำกแม่ลำยขนำดเล็กมำประกอบเป็นลำยที่ใหญ่ขึ้น เช่น ลำยตำไก่ ที่ใช้เป็นใจของกลำง

ลำย ลักษณะหำงไหลของงูหรือปลำไหล และก้ำมปู เป็นต้น  จนถึงกำรผูกลำยจำกภำพสัตว์รวมทั้ง

สัตว์จตุบำท ทวิบำทและมัจฉำอันเป็นสัตว์ประดิษฐ์ขึ้นเป็นสัตว์หิมพำนต์มี รำชสีห์ คชสีห์ ลิง 

กระรอก กระแต จระเข้ เหรำ ครุฑและนำค เป็นต้น 

สัตว์



เรำแยกค ำว่ำ “กระหนก”ออกเป็น ๒ ค ำ ดังนี ้

ก.กอนก หมำยถึง ดงนก ดงสัตว์ (รวมทั้งจตุบำททวิบำทและมัจฉำ) คือ กำรถูกเถำวัลย์

เป็นยอดกระหนกเปลว หมำยถึง ป่ำแลว้มีสัตว์นำนำชนิดอำศัยอยู่ท ำให้มชีวีิตชีวำขึน้ 

ข.กอไม้ หมำยถึง ดงไม้ คือ กำรถูกเถำวัลย์เป็นพืด (ต่อเนื่อง) ไปล้วน ๆ โดยไม่มีสัตว์

ปะปนอยู่ก็มี

จำกที่มำต่ำง ๆ ของกระหนกเรำอำจให้ค ำจ ำกัดควำมของกระหนกได้ ดังต่อไปนี้

“กระหนก คือ การประดิษฐ์จากธรรมชาติต่าง ๆ อาศัยธาตุ ๔ มี ดิน น ้า ลม ไฟและ

จะต้องประกอบด้วยองค์ ๕ ของพฤกษาชาติ คือ กอ กาบ กิ่ง ก้านและใบมาผูกเป็นลวดลาย

ในรูปของกระหนกได้จึงจะสมบูรณ์”



ดิน คือ กำรผูกกระหนกจ ำเป็นจะต้องมีบ่อเกิด คือ ต้นตอเสียก่อน เช่น เถำวัลย์จะเป็นเถำ

ได้ก็จะต้องมีรำก เง่ำ หรือมีโคน เป็นต้น 

น ้า คือ กำรผูกกระหนกจะต้องมีตัวกระหนกที่มีทรงดีสวยงำม  และจะต้องมีขนำดเท่ำ ๆ 

กันตลอด คือ ไมอ่้วนหรือไม่ผอมจนเกินไป 

ลม คือ กำรผูกกระหนกจะต้องมีเส้นเคล่ือนไหวให้สัมพันธ์กันตลอดดูไม่ขัดตำ คือ มีควำม

สะบัดเหมือนเปลวไฟต้องลมกระพือพัดฉะนั้น 

ไฟ คือ กำรผูกกระหนกจะต้องค ำนึงถึงระยะถี่ห่ำงของเถำต่อเถำ ไม่ให้ชิดและห่ำงเกินไป  

เรำเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “ช่องไฟงำม” อันหมำยถึงระยะต่ำง ๆ ที่เป็นพ้ืนถ้ำเรำเจำะออกคัดตัว

กระหนกให้ลอยตัว ช่องที่เจำะออกหรือฉลุออกถ้ำเป็นหนังใหญ่ เรำเรียกช่องที่ฉลุออกนั้นว่ำ 

“ช่องไฟ” คือ ท ำให้แสงผ่ำนได้  เม่ือดูแล้วจะทรำบทันทีว่ำกระหนกที่ผูกขึ้นนั้นจะงำมหรือไม่  โดย

เฉพำะที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งเรำใช้กำรสะบัดของยอดเปลวเพลงิมำเป็นยอดของกระหนกทุกยอด

ธาตุ ๔



คือ กำรผูกกระหนกอันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ได้แก่ เถำวัลย์ กระหนกเถำหนึ่งจ ำเป็นที่

จะต้องมีที่เริ่มต้น และถึงที่สุดส่วนกลำงเถำจะประกอบด้วยอะไรก็แล้วแต่ คือ นอกจำกธำตุ ๔ อัน

เป็นสิ่งจ ำเป็นแล้วจะต้องมี กอ กำบ กิ่ง ก้ำนและใบ  อันเป็นลักษณะส่วนประกอบที่ส ำคัญของ

เถำวัลยอ์ีกด้วย ฯลฯ

ต่อไปนี้จะกล่ำวถงึลวดลำยซึ่งเป็นกระหนก (ในข้อที่ ๑) เรำสำมำรถที่จะแบ่งออกเป็นแม่บท

ใหญ่ ๆ ได้ ๑๐ ชนิดด้วยกันและโหมดพิเศษอีก ๒ ชนิดดังนี้ ๑.กระหนกเปลว  ๒.กระหนกใบเทศ  

๓.กระหนกครึ่งซีก  ๔.กระหนกรวงข้ำว  ๕.กระหนกหน้ำสัตว์  ๖.กระหนกก้ำนขด  ๗.กระหนกขบ

คำบ ๘.กระหนกพะเนียง ๙.กระหนกหำงโต ๑๐.กระหนกเคลำ้ภำพ

องค์ ๕



เน่ืองมำจำกยอดสะบัดของเปลวเพลิง

ก.ที่เป็นลักษณะแท ้คือ เปลวเครือเถำ

ข.ที่เป็นลักษณะผสม คือ กระหนกครึ่ง

ซีกหรือกระหนกกินรี หรือเรำจะเรียกได้อีกช่ือ

หนึ่งว่ำ “กระหนกนาง” อยู่ในทรงสำมเหลี่ยม

ชำยธง หรือเนื่องมำจำกดอกบัวหลวงโดยมี

ควำมกว้ำง ๑ ส่วนสูง ๒ ส่วนแบ่งเป็น เหงำ 

กำบ ยอด 

๑.กระหนกเปลว 

ภำพลำยเส้น จำก นำยอมร ศรีพจนำรถ



เน่ืองมำจำกใบฝ้ำยเทศหรือใบพุดตำนแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

ก.ที่เป็นลักษณะแท ้คือ ใบเทศเครือเถำ 

ข.ที่เป็นลักษณะผสม คือ กระหนกครึ่งซีกหรือกระหนกกินรีอยู่ในทรงสำมเหลี่ยมชำยธง 

หรือเนื่องมำจำกดอกบัวหลวงโดยมีควำมกว้ำง ๑  สว่นสูง ๒ สว่น แบง่เป็นเหงำ กำบ ยอด 

ค.กระหนกเปลวใบเทศ (เปลวเพลงิผสมใบเทศ) 

๒.กระหนกใบเทศ 



ภำพลำยเส้น จำก นำยอมร ศรีพจนำรถ



คือ กำรผูกกระหนกเปลวหรือกระหนกใบเทศในทรงครึ่งซีกของดอกบัวหลวงโดยมีควำม

กว้ำง ๑ ส่วนสูง ๒ ส่วนเรียกได้สองช่ือ คือ กระหนกกินรีหรือกระหนกนำงอย่ำงหนึ่ง และกระหนก

หำงหงส์อีกอย่ำงหนึ่ง  เพรำะกระหนกครึ่งซีกนี้น ำไปต่อเป็นส่วนหำงของกินรีและหงส์ ซึ่งเป็นสัตว์

หิมพำนต์เรำก็เรียกตำมช่ือของสัตว์นั้น บำงทีกระหนกครึ่งซีกก็อำจผูกปนไปกับหน้ำสัตว์หิมพำนต์

บำงชนิดได้เท่ำที่ปรำกฏมี ๓ ชนิด คือ กระหนกรำชสหี ์ กระหนกครุฑ  กระหนกนำค 

๓.กระหนกคร่ึงซีก 



ภำพลำยเส้น จำก นำยอมร ศรีพจนำรถ



ภำพลำยเส้น จำก นำยอมร ศรีพจนำรถ



คือ กำรน ำเอำกระหนกเปลวและ

กระหนกใบเทศมำปนกันแล้วผูกอยู่ในทรง

ของรวงขำ้วและต้นข้ำว 

ก.กระหนกรวงข้ำวเปลว

ข.กระหนกรวงข้ำวใบเทศ

ค.กระหนกรวงข้ำวเปลวใบเทศ 

(เปลวเพลิงผสมใบเทศ)

๔.กระหนกรวงข้าว 

ภำพลำยเส้น  จำก  พระเทวำภินิมมิต



คือ กระหนกเปลวและกระหนกใบเทศที่

ประดิษฐต์่อสว่นยอดเถำของกระหนกเป็นหน้ำสัตว์

หิมพำนต์หรือครึ่งตัว (จำกหัวถึงสระเอว) รวมทั้ง

พวกมัจฉำ 

ก.กระหนกหน้ำสัตว์ประเภทสัตว์จัตตุบำท 

ข.กระหนกหน้ำสัตว์ประเภทสัตว์ทวบิำท 

ค.กระหนกหน้ำสัตว์ประเภทมัจฉำ 

ง.กระหนกซึ่งผูกกอยู่ในรูปครึ่งคนครึ่งตัว 

(พระ นำง) 

จ.กระหนกซึ่งผูกอยู่ในรูปยักษ์ครึ่งตัว

๕.กระหนกหน้าสัตว์ 

ลำยประดับมุกบนบำนประตูหอพระมณเฑียรธรรม
วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม



คือ กระหนกเปลวและกระหนกใบเทศซึ่ง

ผูกขดเป็นรูปลักษณะกลมคล้ำยเลขหนึ่งของไทย

สลับซ้ำยขวำ 

ก.ก้ำนขดเปลว 

ข.ก้ำนขดใบเทศ 

ค.ก้ำนขดเปลวใบเทศ

ง.ก้ำนขดเทพประนม 

จ.ก้ำนขดหน้ำสัตว์ 

ฉ.ก้ำนขดขบคำบ (ใช้ผสมในข้อ ก. ข. ค. ง. 

จ.  และ ช. ได)้ 

ช.ก้ำนขดหำงโต (ใช้ผสมในข้อ ก. ข. ค. ง. 

จ. และ ฉ. ได้) 

๖.กระหนกก้านขด 
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สัตว์จตุบาท 

ก.  ๑.กระหนกกำ้นขดรำชสีห์เปลว

๒.กระหนกกำ้นขดรำชสีห์ใบเทศ

๓.กระหนกกำ้นขดรำชสีห์เปลวใบเทศ

ข.  ๑.กระหนกก้ำนขดคชสีห์เปลว

๒. กระหนกกำ้นขดคชสีห์ใบเทศ

๓. กระหนกกำ้นขดคชสีห์เปลวใบเทศ 

หมายเหตุ กระหนกก้านขดเทพประนม  จะผูกเป็นกระหนกกา้นขดเทพประนมดา้นข้างหรือดา้นอัดก็ได้  

กระหนกก้านขดหนา้สัตว์  แยกออกเป็นสัตว์จัตุบาท ทวิบาทและมัจฉา

สัตว์ทวบิาท

ก.  ๑.กระหนกกำ้นขดครุฑเปลว

๒.กระหนกกำ้นขดครุฑใบเทศ 

๓.กระหนกกำ้นขดครุฑเปลวใบเทศ 

ข.  ๑.กระหนกก้ำนขดหงส์เปลว

๒.กระหนกกำ้นขดหงส์ใบเทศ

๓.กระหนกกำ้นขดหงส์เปลวใบเทศ

มัจฉา

๑.กระหนกกำ้นขดนำคเปลว

๒.กระหนกกำ้นขดนำคใบเทศ

๓.กระหนกกำ้นขดนำคเปลวใบเทศ

พิเศษ กระหนกก้ำนขดหน้ำสัตว์นี้ลำงทีผูกต่อเป็นลิง

ครึ่งตัว เช่น พำลี สุครีพ องคต หนุมำนและชมพูพำนก็มี 

นอกจำกนี้ยังใช้กระหนกก้ำนขดขบคำบและกระหนก

ก้ำนขดหำงโตผูกปนกันในข้อ ง. จ. ก็ได้



คือ กระหนกเปลวและกระหนกใบเทศที่มีกำรผูกบำงช่อเป็นกระหนกขบคำบปะปนกันไป

ตำมระยะชอ่งไฟมี ๒ ชนิด คือ ก.กระหนกนำคขบ  ข.กระหนกนกคำบ

ก.กระหนกนาคขบ 

๑.กระหนกนำคขบเปลว                        ๒.กระหนกนำคขบใบเทศ

๓.กระหนกนำคขบเปลวใบเทศ                ๔.กระหนกนำคขบหำงโตเปลว 

๕.กระหนกนำคขบหำงโตใบเทศ               ๖.กระหนกนำคขบหำงโตเปลวใบเทศ

นอกจำกนีเ้รำจะใช้เป็นกระหนกนำคขบก้ำนขดต่ำง ๆ และกระหนกนำคขบหน้ำสัตว์ต่ำง ๆ ก็ได้ 

ข. กระหนกคาบ 

๑.กระหนกนกคำบเปลว                        ๒.กระหนกนกคำบใบเทศ

๓.กระหนกนกคำบเปลวใบเทศ                ๔.กระหนกนกคำบหำงโตเปลว

๕.กระหนกนกคำบหำงโตใบเทศ               ๖.กระหนกนกคำบหำงโตเปลวใบเทศ 

หมำยเหตุ กระหนกขบคำบนี้ลำงทกีำรผูกกระหนกเถำเดยีวกันมีทัง้กระหนกนำคขบและกระหนกนกคำบปนกันก็มี 

๗.กระหนกขบคาบ 
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คือ กระหนกเปลวและกระหนกใบเทศ

รวมกันมำผูกเป็นกระหนกตัวติดและตัวขำดใน

ลักษณะพุ่งจำกพ้ืนดินขึ้นสู่เบ้ืองบนแล้วขำดตัวตก

ลงมำที่เก่ำจะเป็นทรงอะไรก็ได้ คือ กำรประดิษฐ์

มำจำกไฟพะเนียงนั่นเอง 

๘.กระหนกพะเนียง 



คือ กระหนกเปลวและใบเทศที่มำประดิษฐ์เป็นทรงพู่ขนปลำยหำงของสิงโตมำจัดให้เข้ำรูป

ในทรงดอกบัว 

ก. กระหนกหำงโตเปลว (เครือเถำ)

ข. กระหนกหำงโตใบเทศ

ค. กระหนกหำงโตเปลวใบเทศ

ง. กระหนกหำงโตก้ำนขดเปลว

จ. กระหนกหำงโตก้ำนขดใบเทศ

ฉ. กระหนกหำงโตก้ำนขดเปลวใบเทศ

ช. กระหนกหำงโตขบคำบ (ใช้เป็นกระหนกหำงโตขบคำบในก้ำนขดต่ำง ๆ ได้) 

ซ. กระหนกหำงโตหน้ำสัตว์ (ใช้อยำ่งเดยีวกับข้อ ช. )

ฌ. กระหนกหำงโตรวงข้ำว 

๙. กระหนกหางโต



ภำพลำยเส้น จำก นำยอมร ศรีพจนำรถ



คือ กระหนกเปลวและกระหนกใบเทศที่มีวิธีกำรผูกเคล้ำกันไปกับภำพคนครึ่งตัว (พระ) 

หรือจะเรียกอีกอยำ่งหนึ่งวำ่ “กระหนกภำพ” ก็ได้ 

ก.กระหนกเคลำ้ภำพเปลวธรรมดำ

ข.กระหนกเคลำ้ภำพใบเทศธรรมดำ

ค.กระหนกเคลำ้ภำพเปลวใบเทศ

ง.กระหนกเคลำ้ภำพก้ำนขด 

จ.กระหนกเคลำ้ภำพปนหน้ำสัตว์ 

ฉ.กระหนกเคลำ้ภำพขบคำบ

ช.กระหนกเคลำ้ภำพหำงโต 

ทั้งหมดนี้เป็นแม่บทแท้ ๆ ของกระหนกแต่นอกเหนือจำกที่กล่ำวนี้ยังจัดเป็นหมวดพิเศษอีก 

๒  หมวดคือ 

๑๐.กระหนกเคล้าภาพ 



ลำยประดับมุกบนบำนประตูพระอุโบสถวัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม 



๑. ภาพกระหนก  ได้แก่  กำรผูกเป็นภำพเทวดำ ยักษ์หรือสัตว์ในจ ำพวกหิมพำนต์มีสัตว์

จัตุบำท ทวบิำท มัจฉำเช่น รำชสีห์ คชสีห์ ลิง กินนร ครุฑ หงส์และนำค เป็นต้น เป็นภำพทั้งตัวแล้ว

จึงผูกกระหนกขึ้นเป็นเถำควำมหมำยเป็นพ้ืนที่เพ่ือคัดให้ภำพชัดเจน  เรำเรียกภำพที่ผูกขึ้นเป็น

ประธำนนี้ว่ำ “ภาพกระหนก” ส่วนมำกมักใช้เป็นบำนประตูหรือหน้ำต่ำงของ โบสถ์ วิหำร ของ

บำนตู้พระธรรมอำจเขียนลำยรดน้ ำหรือภำพประดิษฐ์สีก็ได้  บำงทีถ้ำไม่ผูกเป็นกระหนกก็ใช้เป็น

ลำยดอกไม้ร่วงแทนก็ได้เช่นกัน  เรียกช่ือภำพกระหนกนี้ตำมลักษณะที่ใช้ได้อีกช่ือหนึ่งว่ำ “ทวาร

บาน” หมำยถึง บำนประตูหรือบำนหน้ำต่ำงนั่นเอง แต่ถ้ำเขียนว่ำ “ภาพเทพทวารบาล” ก็แปลว่ำ 

ภำพเทวดำรักษำบำนหรือช่องพระทวำร (ประตู) หรือบำนพระบัญชรของพระที่นั่งต่ำง ๆ 

หมวดพิเศษ 



ภำพเทพทวำรบำล



๒. กระหนกระเริง คือ กำรผูกกระหนกทุกชนิดในแม่บททั้ง ๑๐ อย่ำงคละเคล้ำกันไป

รวมทั้งภำพกระหนกด้วย หมำยถึง ผู้คิดผูกกระหนกระเริงนี้คิดท ำงำนชิ้นเดียวแต่ดูได้หลำยรส เป็น

ข้อคิดที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองเนื้อที่ เท่ำที่ ค้นพบที่เป็นงำนชิ้นโบรำณที่สุดคือ “ลายตู้ฝีมือวัดเชิง

หวาย” สมัยอยุธยำและงำนบำนตู้เท่ำนั้นที่เป็นกระหนกระเริง

หัวใจส ำคัญของกำรร่ำงและแบ่งส่วนของกระหนกนั้นมี ๑. เถำ  ๒. หำงไหล  ๓. กำรบำก

เหงำบำกกำบ  ทรงของกระหนกประกอบด้วย เหงำ กำบ ยอด  ค ำว่ำ “ช่อ” ถ้ำใช้ควบกับค ำว่ำ 

“กระหนก” เป็น “ชอ่กระหนก” แล้วหมำยถึงกำรตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของกระหนกทั้งเถำออกมำจำก

เถำใหญ่  เรำเรียกส่วนที่ตัดขำดออกมำนั้นว่ำ “ช่อกระหนก” หรือจะเป็นกำรจงใจร่ำงขึ้นเพียงช่อง

หนึ่งชอ่งใดโดยตรงก็ได้ 

หมวดพิเศษ 



ลำยบำนตู้พระธรรมฝีมือวัดเชิงหวำย



คือ กำรดัดแปลงจำกกระหนกมำใช้เกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ อำจเป็นขนำดใหญ่หรือเล็กก็

ได้ เช่น ขนำดใหญ่ก็ ได้แก่ กำรผูกเป็นลำยขึ้นอยู่ในทรงของรูปสำมเหลี่ยมหน้ำจั่ว ใช้เป็น

ลำยหน้ำจั่วด้ำนสกัดหัวท้ำยของโบสถ์ วิหำร ศำลำ เป็นต้น ส่วนขนำดกลำงหรือเล็กก็ 

ได้แก่ ลำยประตู หน้ำต่ำงและภำชนะต่ำง ๆ เช่น พำนแว่นฟ้ำ ขัน หีบ ตลับ ตะลุ่ม เป็นต้น 

อำจเขียนเป็นลำยดอกลอยหรือลำยประดับมุก  บำงทีก็ประดิษฐ์เป็นสิ่งกึ่งธรรมชำติ เช่น 

ลำยดอกพุดตำน เป็นลำยดอกไม้  ลำยใบไม้ลำย ลำยก้ำนต่อดอกอะไรเหล่ำนี้  ท ำให้เห็น

ว่ำเป็นดอกเป็นใบ  แต่มีเถำหรือยอดกระหนกอันเน่ืองมำจำกกำรสะบัดของเปลวไฟด้วย  

หำกเรำไม่สังเกตแล้วจะเหมำเอำว่ำเป็นกระหนกทั้งสิ้น 

๒. ลวดลายซึ่งเป็นลาย 



กำรที่เรำน ำเอำลวดลำยซึ่งเป็นกระหนกมำดัดแปลงเป็นลำยนี้เรำสำมำรถจะให้ค ำจ ำกัด

ควำมเพ่ือที่จะชี้ใหเ้ห็นลักษณะกำรแตกต่ำงระหว่ำงค ำจ ำกัดควำมของ ลำย และกระหนก ได้ ดังนี้  

“ลาย อยู่ในทรงสมมุติในรูปดอกใบส้าเร็จในตัวของมันเอง”

กำรผูกลำยซึ่งอำศัยกระหนกและประดิษฐ์เป็นกึ่งธรรมชำตินี้แบ่งออกเป็นหลักใหญ่ ๆ ได ้

๗ ชนิด ดังนี้

ก. เป็นลำยซึ่งเนื่องมำจำกกระหนกต่ำง ๆ ในแมบ่ททั้ง ๑๐ ประเภทซึ่งรวมทั้งหมวด   

พิเศษทั้ง ๒ หมวดดว้ย 

ข. เป็นลำยซึ่งเน่ืองมำจำกกำรประดิษฐเ์ป็นดอกลอยต่ำง ๆ ลำงทีก็มกี้ำนเช่ือมโยงต่อ

กันเรำอำจเรียกตำมลักษณะของลำยนั้น ๆ ตำมที่มำของกำรคิดประดษิฐ์ เชน่ ลำย

ดอกส่ีกลีบ ลำยกุดั่นก้ำนแย่ง เป็นต้น

ค. เป็นลำยซึ่งเน่ืองจำก อำศัยธรรมชำติโดยตรง เช่น เป็นลำยดอกไม้ ใบไม้ ลำยดอก

พุดตำน เป็นต้น
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ง. เป็นลำยซึ่งเนื่องมำจำกอำศัยธรรมชำติ มำดัดแปลงโดยเอำสว่นต่ำง ๆ ของสัตว์และ

พืชมำประกอบกัน เข้ำบำ้ง  โดยตรงบ้ำง บำงทกี็ใช้ทรงนอกของส่ิงธรรมชำตินั้นมำ

ผูกขึน้เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ตำมควำมต้องกำร เช่น ลำยดำวลอ้มเดือน ลำยแข้งสงิห์ 

ลำยบัวฟันยักษ์ ลำยดอกจอก ลำยรังแตน เป็นต้น 

จ. เป็นลำยซึ่งเนื่องมำจำกกำรประดษิฐ์โดยตรง เช่น ลำยเกรำะเพชร 

ฉ. เป็นลำยซึ่งเน่ืองมำจำกกำรประดิษฐจ์ำกภำชนะที่ใช้สอยอันเน่ืองมำแต่กำรประดิษฐ ์ 

จำกธรรมชำติอกีทีหนึ่ง เชน่ ลำยโคม ลำยเฟือ่ง ลำยอุบำก ลำยเกลียว 

ลำยพุ่มข้ำวบณิฑ์ 

ช. เป็นลำยซึ่งเน่ืองมำจำกกำรประดิษฐจ์ำกผลไม้ ดอกไมแ้ละสัตว์บำงชนิด เช่น ลำยลูก

ฟักก้ำมปู ลำยประจ ำยำมก้ำมปู เป็นต้น
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ส านักช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร


