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53107332: สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ 

คาํสาํคญั:  ลายดอกโบตัน๋ 

 อาสา ทองธรรมชาติ: ท่ีมาและพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ในงานศิลปกรรมไทย.  
อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ: ศ.ดร.ศกัด์ิชยั  สายสิงห์. 277 หนา้. 

 

ผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี พบวา่ ลายดอกโบตัน๋ในศิลปะจีนพบคร้ังแรกสมยัราชวงศถ์งั 
แต่ได้รับความนิยมแพร่หลายสมยัราชวงศ์ซ่ง ช่างชาวจีนน าลายดอกโบตัน๋ไปประดบัเคร่ืองใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัโดยเฉพาะเคร่ืองถ้วยจีน ต่อมาสมยัราชวงศ์หยวนได้คิดคน้เคร่ืองถ้วยชนิดใหม่ท่ี
เรียกวา่ “เคร่ืองลายคราม” แหล่งเตาเผาตามชายฝ่ังทะเลของจีนมุ่งผลิตเพื่อส่งออกและยงัใชเ้ป็นเคร่ือง
บรรณาการแก่ดินแดนต่างๆ ท าใหล้ายดอกโบตัน๋ไดแ้พร่มากบัเคร่ืองถว้ยจีน จากหลกัฐานโบราณคดี
ใตน้ ้าในน่านน ้ าอ่าวไทย ทะเลจีนใต ้และเคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบตามชุมชนริมแม่น ้ าเจา้พระยาและแม่น ้ าปิง
ท่ีเช่ือมโยงถึงดินแดนลา้นนานั้นยนืยนัไดว้า่ลายดอกโบตัน๋มาตามเส้นทางการคา้ทางทะเล 

ลายดอกโบตัน๋ในดินแดนไทยไดรั้บอิทธิพลจากจีนหลายระลอก ลายดอกโบตัน๋เก่าแก่
ท่ีสุดปรากฏท่ีลายปูนป้ันบริเวณกรุยเชิงด้านเหนือของปรางค์ประธานวดัพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี  
ซ่ึงเป็นศิลปะก่อนอยุธยาร่วมสมยักบัราชวงศ์ซ่ง ศิลปะสุโขทยัพบลายดอกโบตัน๋ท่ีมีรูปแบบเป็น
ธรรมชาติ ลายดอกโบตัน๋ท่ีจารลงบนแผน่หินชนวนเล่าเร่ืองชาดกในอุโมงคว์ดัศรีชุม สุโขทยั นบัวา่มี
ความโดดเด่นมาก สันนิษฐานวา่มีตน้แบบมาจากเคร่ืองลายครามราชวงศห์ยวนท่ีขุดคน้พบตามแหล่ง
โบราณสถานเมืองเก่าสุโขทยั ในการศึกษาน้ียงัค้นพบลายดอกโบตัน๋ประดับซุ้มหน้ากาลเจดีย์
ประธานทรงดอกบวัตูม วดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลยั ในดินแดนล้านนาพบเคร่ืองลายครามสมยั
ราชวงศห์ยวนเป็นหลกัฐานยืนยนัเช่นกนั รูปแบบลายดอกโบตัน๋บนศิลปกรรมลา้นนาระยะแรกลาย
ปูนป้ันมีปริมาตรแน่นทึบ ต่อมาช่างลา้นนาไดป้ระยุกตล์ายโบตัน๋ประกอบกบัลายพรรณพฤกษาเป็น
ลายฉลุโปร่ง นบัเป็นพฒันาการท่ีท าใหมี้เอกลกัษณ์ของตนเอง 

ลายดอกโบตัน๋ในศิลปะอยุธยานอกจากปรากฏในศิลปกรรมท่ีหลากหลายแลว้ยงัสะทอ้น
ให้เห็นถึงพฒันาการจากลายธรรมชาติมาเป็นลายประดิษฐ์ และกลายเป็นแม่ลายส าคญัในศิลปะไทย 
ลายดอกโบตัน๋อยุธยาพบกระจายอยูต่ามหวัเมือง และดินแดนอ่ืนๆ เช่น ลงักา พม่า และยงัสืบทอดลาย
มาใหก้บัสกุลช่างรัตนโกสินทร์ ในช่วงตน้กรุงมีลายดอกโบตัน๋จากจีนตอนใตแ้พร่เขา้มาระลอกใหม่ 
เรียกว่า “ลายดอกพุดตาน” ต่อมาช่างในสมยัรัชกาลท่ี 3 น าไปประกอบกบัลายเทศจากตะวนัตก 
เรียกว่า “ลายเทศพุดตาน” หรือ “ลายนอกอย่าง” ซ่ึงได้รับความนิยมมากและแพร่กระจายไปทุก
ภูมิภาค รวมถึงดินแดนประเทศราชดว้ย  ปัจจุบนัน้ี ลายดอกโบตัน๋ยงัคงไดรั้บความนิยมสืบเน่ืองมา
ดงัปรากฏอยูท่ ัว่ไปตามพระอารามต่างๆ และยงัน าลายดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัดว้ย 
 

ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ                                                   บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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53107332: MAJOR: (ART HISTORY) 
KEY WORD:  PEONY  MOTIF  

ASA THONGTHAMMACHART: THE ORIGIN AND THE DEVELOPMENT OF PEONY MOTIF IN 
THAI ARTS.  INDEPENDENT STUDY ADVISOR: PROF. SAKCHAI  SAISINGHA.  277 pp. 

The result of this study research is that a peony motif in Chinese art during the Tang Dynasty was 
discovered for the first time and was widely to prove popular in period of the Song Dynasty. Chinese artisans brought 
the peony motif to adorn on daily utensils, especially chinaware. Later, in the Yuan Dynasty period new chinaware 
called “Blue-and-White Ware” was invented. The main aim of kilns site along China’s seashore were to 
produce for export and gifts for other lands. That showed cause why peony motif had been widespread in term 
of chinaware. The underwater archaeological evidences in gulf of Thailand, South China Sea and founded 
chinawares in villages along the Chao Praya river and Ping river linking towards Lanna realm all affirmed that 
peony motif had come along maritime trade route.  

The peony motif in Thailand probably deprived from Chinese origin in several times of cultural 
ripple. In search of the oldest peony figure, it appeared as stucco motif on Krui Choeng of the northern main 
Prang, Wat Prasrirattanamahathat, Lopburi. Prior to the Ayutthaya period, taught to be contemporary with the 
Song Dynasty. In addition, it reveals that the peony motif in Sukhothai art is prominent in its own uniqueness of 
flexible lines style which reflects naturalism and simplicity in their way of life. The slate stabs forming the 
tunnel ceiling inside the Mondop of Wat Sri Chum can display the superb workmanship of Sukhothai style as 
well. That was base on an assumption that it had the origin from blue-and-white wares of the Yuan Dynasty 
which were excavated at the important monument site in old town of Sukhothai. There’s still some peony motif 
adorned as Kala’s face or Kirtimukha in niches on a lotus-bud stupa stands as the main monument of Wat Chedi 
Ched Thaeo, Sri Satchanalai. Chinese porcelains of the Yuan Dynasty period that was discovered in Lanna are 
also very good proof for asserting its own origin. Initially, the stucco with peony motif on Lanna fine art has 
volume looked stuffed and tight. Later, Lanna craftsman applied peony motif to mix with floral designs and 
represented perforated or stenciled designs. It may be considered that it had gradually been developed until 
became its own identity. 

The peony motif in Ayutthaya art was not only appeared on with various art works but also 
reflected its development from natural design to artificial or recomposed design. Finally, belongs to principle 
motif in Thai art. It had been spread throughout her vassal towns and other territories such as Lanka, Burma. 
Otherwise, it had influence over craftsmanship of Rattanakosin School. In the early Rattanakosin period, the 
peony motif called “Lai Dok Phuttan” from Southern China had been widespread once again. Then, the artisans 
in the reign of King Rama III of Rattanakosin had adapted it under the influence with motifs in western style called 
“Lai Thet Phuttan” or “Lai Nok Ayang” which became very well liked and prevalent throughout regions and its 
dependent countries. Nowadays, the peony motif is still consistently popular which expressed as motif on monastic 
architectural decoration. Even as it can be applied to use in daily life. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
การคน้ควา้อิสระเก่ียวกบัลายดอกโบตัน๋ฉบบัน้ีเป็นเพียงการศึกษาในประเด็นเล็กๆ แต่มี

ความยิง่ใหญ่ในใจของผูว้จิยั งานน้ีสาํเร็จลุล่วงไดเ้พราะไดรั้บความช่วยเหลือจากผูมี้พระคุณจาํนวน
มาก ทั้งท่ีกล่าวนามและไม่ไดก้ล่าวนาม ในฐานะผูว้จิยัขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีใหค้วามรู้ แนวคิด ทศันคติ มุมมอง และประสบการณ์ในดา้นประวติัศาสตร์
ศิลปะและโบราณคดี ทาํให้มีความสุขและเพลินไปกับการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและ
ภาคสนาม เน้ือหาวิชาต่างๆ ลว้นน่าสนใจในเร่ืองราวในอดีตไม่ยิ่งหย่อนกว่าศาสตร์อ่ืนท่ีเคยเล่า
เรียนมา ซ่ึงมักให้ความสนใจในสถานการณ์ปัจจุบันกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต
มากกวา่ คณาจารยช่์วยบ่มเพาะให้ผูว้ิจยัไดมี้ความรู้พื้นฐานเพื่อทาํงานวิจยัน้ี ความรู้ท่ีไดรั้บหวงัวา่จะ
นาํไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได ้ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.สันติ  
เล็กสุขมุ ซ่ึงท่านมีผลงานวจิยัทางศิลปะไทยเป็นจาํนวนมาก นบัเป็นคุณูปการต่อแวดวงวิชาการไทย 
และนบัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่องานวจิยัเล็กๆ ฉบบัน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

ประการสําคญัคือขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.ศกัด์ิชัย สายสิงห์ อาจารย ์
ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นพิเศษ ซ่ึงท่านได้เมตตารับผู ้วิจัยไว้ในความดูแล และกรุณา 
มอบความรู้ทางด้านวิชาการ รวมถึงแนวทางในการศึกษา ตลอดจนคาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ 
ในการทาํงานวจิยัคร้ังน้ีตั้งแต่อยูใ่นชั้นเรียนในรายวิชาต่างๆ จนสําเร็จเป็นรายงานการคน้ควา้อิสระ 
“ท่ีมาและพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ในงานศิลปกรรมไทย” ท่ีสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อชิรัชญ ์ ไชยพจน์พานิช ซ่ึงช่วยปูพื้นฐานความเขา้ใจศิลปะจีนและกรุณาตรวจ
ความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการแลว้ยงัช่วยแกศ้พัทภ์าษาจีนในงานฉบบัน้ีใหเ้ป็นระเบียบเดียวกนั 

ขอขอบคุณคุณปิยนุช  ศิริ เพื่อนร่วมงานท่ีมีทกัษะด้านภาษาต่างประเทศดีเยี่ยม เป็น 
ท่ีปรึกษาดา้นภาษาองักฤษ และภาษาจีนกลาง ใหแ้ก่ผูว้ิจยัไดไ้ขขอ้ขอ้งใจในเร่ืองต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่ง
ดียิง่ และยงัมีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือหนงัสือดีๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีหลายเล่ม 

สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัริน  จุลพรหม ซ่ึงได้ชวนผูว้ิจยัให้มา
เรียนในศาสตร์ท่ีน่าสนใจน้ี รวมถึงน้องๆ ท่ีเป็นเพื่อนนกัศึกษาร่วมรุ่นทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
โดยเฉพาะคุณสุธาทิพย์  แสงเดชะ และเพื่อนร่วมทางตามหาร่องรอยลายดอกโบตัน๋ตามแหล่ง
โบราณสถาน ทั้งท่ีลพบุรี อยุธยา กาํแพงเพชร สุโขทยั ศรีสัชนาลยั ลาํปาง ลาํพูน เชียงใหม่ และ
เชียงแสน นอกจากนั้นยงัให้คาํปรึกษา ช่วยลงทะเบียน แจง้ข่าวสารเร่ืองการเรียนผา่นส่ือออนไลน์ 
อีกทั้งยงัเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลและรูปถ่ายท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษามา ณ โอกาสน้ี 
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