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✄

ร่วมภูมิใจภูมิปัญญาและมรดกไทยในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “ศึกไมยราพ” พระรามถูกไมยราพพาไปขังไว้ที่เมืองบาดาล 
หนุมานจึงตามไปช่วยโดยลอดผ่านรูในก้านบัวไปถึงยังเมืองบาดาล และแปลงเป็นใยบัวติดสไบนาง
พิรากวนเข้าไปถึงที่อยู่ของไมยราพ จนช่วยพระรามออกมาจากเมืองบาดาลได้สำาเร็จ
 มาช่วยหนุมานหาก้านบัวที่จะไปยังเมืองบาดาลกันเถอะ (ถ้าเลือกผิดจะไปโผล่ที่จังหวัดที่มีดอก
บัวเป็นตราประจำาจังหวัดแทน)

เกมความรู้ แผ่นป้ายความรู้คู่ห้องเรียน
ช่วยหนุมานมุดก้านบัวไปเมืองบาดาล

เมืองบาดาล
หนุมาน

บัวไทย

ยโสธร ปทุมธานี
สระแก้ว

อำานาจเจริญ
พิจิตร หนองบัวลำาภูอุบลราชธานี

ร่วมภูมิใจภูมิปัญญาและมรดกไทย
รอบรู้ทุกเรื่องของบัวไทย

• บัวหลวงต่างจากบัวสายอย่างไร
• ไหลบัว หลดบัว รากบัว คืออะไร

• ดอกบัวสายบานในเวลากลางวัน หรือกลางคืน
• เพราะอะไรนำ้าจึงกลิ้งบนใบบัว

• เหตุใดบัวจึงเป็นดอกไม้ประจำาพระพุทธศาสนา
• บัวสี่เหล่ามีความหมายถึงบุคคลที่มีลักษณะเช่นไร

• ประเพณีรับบัวมีความเป็นมาอย่างไร
• วงบัวลอยและเพลงบัวลอยคืออะไร

• เมล็ดบัว ดีบัว รากบัว มีคุณค่าทางสมุนไพรอะไรบ้าง
• “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” มีที่มาและความหมายว่าอย่างไร

สำ�นักพิมพ์ปล�ตะเพียน

ตัดต�มรอยประ

หนังสืออ่านเสริมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สำาหรับเยาวชน

สำ�นักพิมพ์ปล�ตะเพียน

ร่วมภูมิใจภูมิปัญญาและมรดกไทยบัวไทย
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สนุกกับคำ�ถ�มนำ�คว�มรู้

บัวไทย 
ดอกไม้แห่งพุทธศาสนา

พร้อมกิจกรรม เกม
และสื่อก�รเรียนในเล่ม

ตวั
อย
่าง



แหล่งเรียนรู้
• พิพิธภัณฑ์บัว จังหวัดปทุมธานี

	 ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ. รังสิต-นครนายก กม. ที่ ๑๓ ต. คลองหก อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธาน	ี๑๒๑๑๐

โทร. ๐-๒๕๔๙-๓๐๔๓

	 	 รวบรวมพันธุ์บัวไทยและต่างประเทศกว่า ๑๐๐ สายพันธุ์ เช่น บัวหลวง

บัวผัน บัวเผื่อน บัวกระด้ง ฯลฯ ปลูกทั้งในกระถางและในสระ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

ค้นคว้า วิจัย ขยายพันธุ์ และศึกษาการใช้ประโยชน์จากบัว

	 	 เปิดทุกวัน ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ไม่เสียค่าเข้าชม

• สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

	 ตั้งอยู่บน ถ. กำาแพงเพชร กรุงเทพฯ เป็นสวนป่าพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธุ์ไม้ไทย

	 และต่างประเทศกว่า ๑๐๐ วงศ์ ภายในสวนมีลานพักผ่อนที่รายล้อมไปด้วยบัวหลวง บัวสาย

ปลูกในกระถางและในบ่อ

	 	 เปิดทุกวัน ๐๕.๓๐-๑๘.๓๐ น. ไม่เสียค่าเข้าชม

หากมาเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรนำาชม โทร. ๐-๒๒๗๒-๔๓๗๔

เว็บไซต์
www.banbuathai.com ความรู้เรื่องบัว โดยเฉพาะสรรพคุณด้านการแพทย์และสมุนไพร

www.ku.ac.th/agri/bau/ ความรู้เรื่องบัวและการทำานาบัว

www.kmitl.ac.th/agridata/lotus/ ฐานข้อมูลบัวในประเทศไทย สายพันธุ์ การปลูก และโรค

บรรณานุกรม
กรมศิลปากร. ปกิณกคดีวิถีไทยในเรื่องบัว. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลโทจิตต์ สุนทานนท์, ๒๕๔๓.	

มหัศจรรย์บัวสายไทย. สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐.

มหัศจรรย์บัวหลวงไทย. สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐.

ฤดีรัตน์ กายราศ. บัว : องค์ประกอบประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : วรรณกรรมและประวัติศาสตร์	

	 	 กรมศิลปากร. ๒๕๔๐.

สุชาดา ศรีเพ็ญ. พรรณไม้น้ำาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, ๒๕๔๓.

เสนีย์ รักษ์ขิตวัน. ปลูกบัว. กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์บ้านและสวน, ๒๕๔๓.

เสริมลาภ วสุวัต. บัวประดับในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, ๒๕๔๗.

✄

ร่วมภูมิใจภูมิปัญญาและมรดกไทย

บัวหลวงหรือปทุมชาติ (lotus)
มีก้านใบและก้านดอกแข็ง ก้านมีหนาม สามารถชูแผ่นใบและดอกสูงพ้นเหนือผิวน้ำา	

ดอกมีฝักบัวเห็นเด่นชัด ดอกบานตอนกลางวัน	หุบดอกตอนกลางคืน

แผ่นป้ายความรู้คู่ห้องเรียน กิจกรรม นอกห้องเรียน

บัวสายหรืออุบลชาติ (waterlily)
มีก้านใบก้านดอกอ่อน แผ่นใบมักลอยติดผิวน้ำา ส่วนดอกอยู่บนผิวน้ำาหรือสูงพ้น

น้ำาเล็กน้อย บางพันธุ์ดอกบานเวลากลางวันแล้วหุบดอกตอนกลางคืน บางพันธุ์

ดอกบานกลางคืน หุบดอกตอนกลางวัน

มือน้อยพับดอกบัว

ด้วยกระดาษเพียงแผ่นเดียว สามารถพับกระดาษ
ให้เป็นดอกบัวสวยๆ ไดไม่ยาก มาลองฝีมือกันเลย

วิธีทำา
๑.		 ทำารอยกากบาทโดยพับกระดาษจาก

	 ขอบขวามาทับขอบซ้ายและพับจาก

	 ขอบบนมาทับขอบล่าง แล้วคลี่ออก

๒.		 พับมุมกระดาษเข้าหากันที่จุดกึ่งกลาง	

	 กระดาษ ใช้รอยพับจากข้อ ๑ เป็นแนว

๓.		 ทำาให้ครบทั้งสี่มุม

๔.		 พับมุมกระดาษทั้งสี่เข้าหากัน

	 ที่จุดกึ่งกลางอีกครั้ง

๕.		 พลิกกระดาษกลับ

๖.	 พับมุมทั้งสี่เขาหากันที่จุดกึ่งกลาง

๗.		 พับที่มุมเข้ามาเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆ ทุกมุม

๘.		 พลิกกระดาษกลับจะเห็นกลีบสี่กลีบ	

	 ค่อยๆ ดึงกลีบพลิกกลับไปอีกด้าน

	 โดยใช้นิ้วช่วยกดบริเวณที่พับมุมไว้ด้วย

๙.		 เมื่อทำาทีละกลีบจนครบสี่กลีบ	

	 กระดาษจะพลิกเป็นกลีบดอกบัวดังรูป

๑๐.		พับกระดาษที่อยู่ด้านหลังขึ้นมา

	 เป็นกลีบรองดอก แล้วดัดกลีบต่างๆ	

	 ให้โค้งสวยงามก็เสร็จแล้ว

อุปกรณ์
- กระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	(อาจตัดจากกระดาษขนาด A4)
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๑

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

ปทุม ปัทมา โกกนุท 
บัวหลวงแดง

บุณฑริก ปุณฑริก 
บัวหลวงขาว

สัตตบงกช บัวฉัตรแดง สัตตบุษย์ บัวฉัตรขาว

จงกลนี ดอกบานตลอดเวลา บัวขาบ ดอกบานกลางวัน บัวเผื่อน ดอกบานกลางวัน

บัวผัน 
ดอกบาน
กลางวัน

สัตตบรรณ ดอกบานกลางคืน โกมุท ดอกบานกลางคืน ลินจง ดอกบานกลางคืน

คณะผู้จัดทำา
บรรณาธิการเล่ม : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ชนันสิริ มากสัมพันธ์

ออกแบบและจัดรูปเล่ม : นัทธินี สังข์สุข วาดภาพประกอบ : สุธีรา รุ่งเรืองเสาวภาคย์ บรรณาธิการภาพ : บุญกิจ สุทธิญาณานนท์
ภาพถ่าย : จำานงค์ ศรีนวล สกล เกษมพันธุ์ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช ประเวช ตันตราภิรมย์ วิจิตร แซ่เฮ้ง พิชญ์ เยาว์ภิรมย์

พิสูจน์อักษร : นฤมล สุวรรณอ่อน ควบคุมการผลิต : ธนา วาสิกศิริ

จัดพิมพ์
สำานักพิมพ์ปลาตะเพียน (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำากัด)

จัดจำาหน่าย
บริษัทวิริยะธุรกิจ จำากัด ๒๘, ๓๐ ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทร. ๐-๒๒๘๑-๖๑๑๐ (อัตโนมัติ) โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๗๐๐๓

แยกสี/เพลต เอ็นอาร์ฟิลม์ โทร. ๐-๒๒๑๕-๗๕๕๙ พิมพ์ บริษัททวีวัฒน์การพิมพ์ จำากัด โทร. ๐-๒๗๒๐-๕๐๑๔

สำานักพิมพ์ปลาตะเพียน
ผู้อำานวยการ : สุวพร ทองธิว ผู้จัดการทั่วไป : จำานงค์ ศรีนวล ที่ปรึกษากฎหมาย : สมพจน์ เจียมพานทอง

ผู้อำานวยการฝ่ายตลาด/โฆษณา : ปฏิมา หนูไชยะ ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์/ฝ่ายผลิต : จำานงค์ ศรีนวล
ผู้จัดการฝ่ายตลาด : พิเชษฐ ยิ้มถิน ผู้จัดการสำานักพิมพ์ : อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์

สาระการเรียนรู้
เนื้อหา

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา	
ศาสนา	และวัฒนธรรม

สุขศึกษา	
และพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ	
และเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

	๑. เกิดแต่ตม

	๒. บัวสายหรืออุบลชาติ

	๓. บัวหลวงหรือปทุมชาติ

	๔. บัวในอดีต

	๕. บัวในศาสนา

	๖. บัวบูชา

	๗. บัวในลายไทย

	๘. บัวในชื่อ

	๙. บัวในอาหาร

๑๐. ปลูกบัว

๑๑. บัวในภาษิต	คำาพังเพย	
			 สำานวนไทย

๑๒. ศัพท์น่ารู้

ภาคผนวก

- กิจกรรม

- เกมความรู้

ISBN	978-974-484-300-5
หนังสือชุด ภูมิใจไทย : บัวไทย

ผู้เขียน สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ และ ชนันสิริ มากสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์โดยสำานักพิมพ์ปลาตะเพียน ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำากัด

ห้ามการลอกเลียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือ นอกจากจะได้รับอนุญาต
พิมพ์ครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓ จำานวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม	

ราคา ๑๔๐ บาท

วิธีพับดอกบัวยังมีอีกหลายวิธี 
ลองหามาพับกันอีกดีกว่า

สำานักพิมพ์ปลาตะเพียน

ข้อมูลทางบรรณานุกรม
สุวัฒน์	อัศวไชยชาญ	และ	ชนันสิริ	มากสัมพันธ์
	 บัวไทย.--กรุงเทพฯ	:	ปลาตะเพียน,	๒๕๕๓.
	 ๒๔	หน้า.--(หนังสือเด็กชุดภูมิใจไทย).
	 ๑.	บัว--ไทย.		I.	ชื่อเรื่อง.
	 ๒.	บัว--รวมเรื่อง.
๖๓๕.๙๑
ISBN	978-974-484-300-5

ตารางแสดงเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

ตัดตามรอยประ

ตวั
อย
่าง



สารบัญ
๒ เกิดแต่ตม

๔ บัวสายหรืออุบลชาติ
๖ บัวหลวงหรือปทุมชาติ

๘ บัวในอดีต
๑๐ บัวในศาสนา
๑๒ บัวบูชา

๑๔ บัวในลายไทย
๑๖ บัวในชื่อ

๑๘ บัวในอาหาร
๒๐ ปลูกบัว

๒๒ บัวในภาษิต คำาพังเพย สำานวนไทย
๒๔ ศัพท์น่ารู้

ภาคผนวก

• กิจกรรม : มือน้อยพับดอกบัว

• นอกห้องเรียน : แหล่งเรียนรู้ เว็บไซต์ บรรณานุกรม

• เกมความรู้ : ช่วยหนุมานมุดก้านบัวไปเมืองบาดาล

ในวันสำาคัญทางพุทธศาสนา หลายคนคงเคยพนมมือถือดอกบัวและธูปเทียน

เดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ บางคนอาจเคยจัดแจกันดอกบัวตั้งบูชา

พระพุทธรูป หรือปลูกบัวแสนสวยน่าทะนุถนอมไว้ในกระถาง 

 ยิ่งมองไปรอบตัว เราจะพบสิ่งของหลายอย่างที่เรียกว่าบัว เราอาบน้ำา

กับฝักบัว สวมเสื้อคอบัว ลอยกระทงดอกบัว แล้วใครเคยกินแกงส้มสายบัว

กับไอศกรีมกะทิใส่เมล็ดบัวบ้าง  

 คนไทยหลงใหลความงามของดอกบัวมานานแสนนาน แต่เรารู้ไหมว่า

บัวไทยมีกี่พันธุ์ ลายไทยที่มาจากบัวมีอะไรบ้าง ทำาไมบัวจึงเป็นดอกไม้สำาคัญ

ในพุทธศาสนา

มาค้นหาความหมายและความเป็นมาของบัวที่ทุกคนชื่นชมและชื่นใจ

กันเถอะ

บัวไทย

๑

ร่วมภูมิใจภูมิปัญญาและมรดกไทย

หนังสืออ่านเสริมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สำาหรับเยาวชน

ตวั
อย
่าง



บัวมีกี่ประเภท
บัวแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ อุบลชาติ หรือบัวสาย (waterlily) มีก้านใบก้านดอกอ่อน แผ่นใบมักลอย

ติดผิวน้ำาหรืออยู่ใต้น้ำา ส่วนดอกลอยบนผิวน้ำา หรืออยู่สูงพ้นน้ำาเพียงเล็กน้อย

 บัวอีกประเภทหนึ่งคือ ปทุมชาติ หรือบัวหลวง (lotus) มีก้านใบก้านดอกแข็งและมีหนาม มักชูใบและ

ดอกสูงพ้นเหนือผิวน้ำา

เกิดแต่ตม

๒

บัวสาย

ดอกบาน ไม่มีฝักบัวดอกตูมทรงเรียวแหลม

ใบกลมแผ่แบนมีหยักลึก 
ผิวใบเรียบ

ก้านใบก้านดอกอ่อน 
อวบนํ้า ภายในมียางใส

ดอกตูมทรงป้อม
ดอกบานเห็นฝักบัวชัด

ก้านใบก้านดอกแข็ง 
มีหนาม ภายในมียางใส

ใบกลมเหมือนถ้วย 
ผิวใบมีนวลไม่จับนํ้า

บัวหลวงตวั
อย
่าง



ไหล เหง้า หลด ราก
เหง้าและไหลคือส่วนลําต้นของบัวที่อยู่ในเลนตมใต้นํ้า เทียบกับต้นไม้บนบก “ไหล” เหมือน
ต้นอ่อนหรือยอดอ่อน ส่วน “เหง้า” เหมือนลําต้นที่แก่แล้ว ไหลเมื่อเจริญเติบโตขึ้น
ก็กลายเป็นเหง้า แล้วเหง้าก็แตกยอดอ่อนเป็นไหลเจริญออกไปอีก
 ไหลบัวบางครั้งก็เรียกว่า “หลดบัว” ส่วนเหง้าบัวนิยมเรียก “รากบัว”

ลำาต้นของบัวอยู่ที่ไหน
เรามักเห็นแต่ดอกบัวสวยๆ และใบบัวกลมๆ ลอยสงบนิ่ง

บนผิวน้ำา แล้วลำาต้นของบัวอยู่ที่ไหน ถ้าเราดำาลงไปดู

ใต้น้ำา ก็จะเห็นว่าลำาต้นบัวนั้นอยู่ในดินเลนใต้น้ำานั่นเอง

 ปกติสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องอาศัยในที่ที่มีอากาศ 

หายใจ แต่ลำาต้นบัวอาศัยอยู่ใต้น้ำาซึ่งมีอากาศน้อยมากๆ 

๓

ก้านดอกและก้านใบใต้นํ้า

ท่ออากาศในก้านดอกก้านใบ 

เหง้าบัว
ราก

ได้ เพราะภายในก้านดอกก้านใบ

มีท่อส่งอากาศลงไปให้ลำาต้นซึ่งมี 

โพรงสำาหรับเก็บอากาศอยู่ด้วย

 บัวจึงเป็นพืชที่พิเศษมาก  

เพราะสามารถเจริญขึ้นจากเลนตมใต้น้ำา แต่กลับมีดอกสวยงามที่สุด จนได้ชื่อว่าเป็น 

“ราชินีแห่งไม้น้ำา”

ก้านใบ

ไหลบัว

ไหลใหม่

ตวั
อย
่าง




