
ช่ือหอ้ง : ชุดดอกบวั  
 
 
ความหมายและนัยสําคญั 
 
ดอกบัว เป็นสัญลกัษณ์ทางปัญญาและส่ิงท่ีดีงาม ในวฒันธรรมโบราณของกรีก ดอกบวัเป็นเคร่ืองหมายของ
ความมีสันติภาพ สติปัญญา และความเจริญงอกงาม ในวฒันธรรมของสังคมชาวพทุธ ดอกบวัในยคุก่อนท่ีจะมี
พระพุทธรูปเป็นรูปเคารพนั้น ดอกบวัใช้เป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นพุทธะ หรือปัญญาความรู้แจ้งในการ         
ทาํท่ีสุดแห่งทุกข ์ในวฒันธรรมตะวนัตก ดอกบวัส่ือสะทอ้นความหมายใหเ้ขา้ใจและเป็นท่ียอมรับโดยนยัถึงการ
เป็นสงัคมตะวนัออกและวฒันธรรมท่ีเนน้มิติจิตใจนาํมิติทางวตัถุ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกนั้น ดอกบวัในหลาย
สังคมวฒันธรรมใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงความสูงส่งและดีงาม ประเทศเวียดนามและเมียนมาร์ถือเป็นดอกไม้
ประจาํชาติ ในสังคมไทย ดอกบวัมีความหมายท่ีส่ือสะทอ้นวิธีคิดต่อภาวะในอุดมคติ ความเจริญงอกงามในทุก
สภาวะแวดลอ้มท่ีมุ่งสู่วิถีแห่งปัญญาและความต่ืนรู้ ความไม่เบียดเบียนตนเองและสรรพส่ิง อีกทั้งเม่ือรวมเขา้กบั
ความมีสัณฐานดงัรูปหัวใจและการประนมมือ ก็ถือเป็นดอกไมท่ี้ควรแก่การปฏิบติับูชาแด่พระบริสุทธิคุณ        
ในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์ ในวฒันธรรมชาวจีนนั้น ดอกบวัก็เป็นสัญลกัษณ์แห่งความดี คุณธรรม 
และความมีเมตตา  
 
กล่าวไดว้า่ ในมิติสงัคมและวฒันธรรมของทัว่โลกนั้น ดอกบวัมีความเป็นส่ือโดยธรรมชาติ ท่ีใหค้วามบนัดาลใจ
อย่างขา้มพรมแดนทางสังคมวฒันธรรม โนม้นาํให้ผูค้นและสังคมต่างๆคาํนึงถึงวิถีแห่งสติ การใชปั้ญญา การ
ส่งเสริมคุณธรรม และการมุ่งความเจริญงอกงามทางจิตใจของมนุษยเ์พื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งศานติสุข 
 
คุณลักษณะทางธรรมชาติของบัว บัวมีธรรมชาติในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติของส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น        
หน่ึงเดียวกัน  อีกทั้ งมีความยืดหยุ่นและปรับตัวอย่างสูงสุดไปตามการดํารงอยู่ได้ของธรรมชาติและ
สภาพแวดลอ้ม หากแหล่งใดมีความขาดแคลน บวักจ็ะจาํกดัการเติบโตและความดาํรงอยูข่องตนไปตามขอ้จาํกดั
ของแหล่งนั้นๆ นบัแต่การไม่แตกฝัก ไม่ออกดอก ลดจาํนวนและขนาดใบลงไปจนอาจจะเหลือเพียงไม่ก่ีใบและ
มีขนาดเลก็เกือบเท่ากบัใบผกัแว่น หากแหล่งนั้นประสบความขาดแคลนนํ้าและความอุดมสมบูรณ์มากกว่านั้น  
กจ็ะหดตนเองใหไ้ม่มีใบและกา้น เหลือเพียงเหงา้ กระทัง่สามารถยอ่ยสลายเป็นส่วนหน่ึงของดิน  
 
ในทางกลบักนั หากมีนํ้ าท่าอุดมสมบูรณ์ก็กลบัเจริญงอกงามและเติบโตไดอี้กเป็น ๓-๔ ร้อยเท่า อีกทั้งสามารถ
แผข่ยายตนเองไปไดอ้ยา่งไม่จาํกดัในท่ีซ่ึงมีนํ้าและไม่มีพืชอยา่งอ่ืนเติบโต ธรรมชาติของบวัจึงเสมือนเป็นระบบ
เปิด ส่ือสารปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงรอบขา้ง มีความพ่ึงพิงอาศยักันของสภาพแวดลอ้ม มีความเป็นภาวะแห่งตน       
ผ่านการปฏิสัมพนัธ์และส่ือสะทอ้นกบัส่ิงรอบขา้ง ยืดหยุ่นสูงเพ่ือการดาํรงอยู่ร่วมกนับนเง่ือนไขพื้นฐานของ
แหล่งนั้นๆ มีนยัต่อภาวะความไม่ถือความเป็นตวักขูองกเูป็นศนูยก์ลาง 



 
การมีความหมายต่อมหาวิทยาลัยมหิดล อาํเภอพุทธมณฑล เป็นแหล่งทาํนาบวัท่ีสําคญัท่ีสุดแหล่งหน่ึงของ
ประเทศ ผลิตดอกบวัและบวัแบบต่างๆ ใหก้บัแหล่งท่ีตอ้งการทั้งในประเทศและหลายประเทศของโลก  การทาํ
นาบวัของชาวบา้นในทอ้งถ่ินเกิดจากกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปล่ียนวิถีทาํกินจากการทาํนาขา้วซ่ึงตอ้งเป็นหน้ึ
และพึ่งตนเองเพ่ือสร้างครอบครัวไม่ได ้สู่การทาํนาบวัและสามารถพน้ความทุกข์ยากดว้ยตนเองของหลาย
ครัวเรือนในชุมชน ภายใตก้ารทาํนาบวัซ่ึงดาํเนินไปในเง่ือนไขแวดลอ้มหน่ึงนั้น จดัว่าเป็นส่ิงท่ีส่ือสะทอ้น 
ใหเ้ห็นถึงพลงัการเรียนรู้และวิถีสังคมแห่งการใชปั้ญญาซ่ึงเป็นบทเรียนและประสบการณ์ทางสงัคมไดว้่า ไดมี้
การก่อเกิดและมีอยูจ่ริงในสงัคมไทย  
 
ขณะเดียวกนั นอกจากเป็นแหล่งท่ีตั้งของพุทธมณฑลสถานแลว้ อาํเภอพุทธมณฑลก็เป็นแหล่งการอยู่ร่วมกนั
ของชุมชนและประชาชนท่ีเคารพนับถือศาสนาอ่ืนท่ีแตกต่างกันอีกด้วย อีกทั้ งบริเวณท่ีตั้ งของสํานักงาน
อธิการบดี ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นศูนยก์ลางของมหาวิทยาลยัมหิดลนั้น ในอดีตก็เป็นนาบวัแห่งแรกท่ีชาวบา้น     
ในพ้ืนถ่ินน้ีไดเ้รียนรู้จากชาวบา้นจากเมืองมีนซ่ึงเป็นเกษตรกรชาวมุสลิมท่ีปลูกบวัใหช้าวพุทธไดน้าํปฏิบติับูชา
ส่ิงท่ีตนเองนบัถือ แลว้ไดท้ดลองปลูกบวัก่อนท่ีจะขยายตวัออกไปอยา่งแพร่หลาย ดอกบวัจึงส่ือสะทอ้นหลาย
มิติในความเป็นหน่วยทางปัญญาของมหาวิทยาลยัมหิดล ทั้งการมุ่งสู่ความเป็นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน การเนน้
ความศานติและความงามบนความแตกต่างหลากหลาย ความกลมกลืนและความสมดุลของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
ธรรมชาติ รวมทั้งความเป็นส่ิงแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยการศึกษาเรียนรู้ การเติบโต และความ
เจิรญงอกงามของความดี ความจริง และความงาม 
 
ดอกบัว จึงมีความหมายท่ีดีในการเป็นสญัลกัษณ์เพ่ือคิดใคร่ครวญถึงกระบวนการเรียนรู้และงานสร้างสรรคท์าง
ปัญญา ส่ือความคิดท่ีกวา้งขวางและสร้างความตระหนักรู้อนัลึกซ้ึงอย่างไม่จาํกดั เป็นส่ิงแวดลอ้มแห่งการ 
เจริญสติปัญญาท่ีดีงาม สอดคลอ้งกบัความเป็นคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัมหิดล  
ซ่ึงเป็นสหศาสตร์ มีบทบาทต่อการสร้างความรู้และพฒันาผูน้าํการเปล่ียนแปลงให้แก่สังคมผ่านงานวิชาการ 
กิจกรรม และความสร้างสรรคท์างปัญญาทั้งเพ่ือสงัคมไทย สงัคมโลก และมนุษยชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ดอกบัว ๑๐ ชนิดสําหรับเป็นช่ือห้องประชุม ๑๐ ห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สัตตบุษย์  เป็นบวัในกลุ่มบวัหลวง ดอกสีขาวแซมเขียวอ่อน กลีบหลายชั้นห่อเป็นรูปกลมแป้นใหญ่กวา่
บวัปุณฑริกและเลก็กวา่บวัสตัตบงกช เม่ือบานออกจะมีเกสรหนาแน่น ดอกฝักใหญ่ มีกล่ินหอม กา้นใบ
และก้านดอกแข็งใช้ตากแห้งและป่นเป็นส่วนผสมก้านธูป เหง้าและไหลกินได้ มีสรรพคุณทาง
สมุนไพรทั้งเกสร กลีบดอก ไหลและเหงา้ ใบขนาดใหญ่ใช้ห่อของ ทาํขา้วห่อใบบวั เกษตรกรและ
ชาวบา้นหลายแห่งเรียกบวัฉตัรขาวและบวัหลวง 

 

 

 

๒. ปุณฑริก  กลีบดอกใหญ่มีนอ้ยชั้นกว่าบวัสัตตบงกชและบวัสตัตบุษย ์สีขาวใสสะอาด เม่ือตูมมีรูปทรง
ดอกเพรียวแหลม เกษตรกรและชาวบา้นเรียกบวัฉัตรขาว บางแห่งเรียกบวัแหลม ดอกฝักใหญ่ เป็นบวั
หลวงท่ีสามารถปลูกกินฝักได ้

 



 

๓. สัตตบงกช  เป็นบวัในกลุ่มบวัหลวง ดอกขนาดใหญ่แซมสีชมพ ู กลีบหลายชั้นห่อเป็นรูปกลมแป้น เม่ือ
บานออกจะมีเกสรหนาแน่น ฝักเลก็และลีบ มีกล่ินหอมอ่อนๆ กา้นไบและกา้นดอกแขง็ใชต้ากแหง้และ
ป่นเป็นส่วนผสมกา้นธูป เหงา้และไหลกินได ้มีสรรพคุณทางสมุนไพรทั้งเกสร กลีบดอก ไหลและเหงา้ 
ใบขนาดใหญ่ใชห่้อของ ทาํขา้วห่อใบบวั 

 

๔. เศวตอุบล เป็นบวัชนิดหน่ึงในกลุ่มอุบลชาติหรือบวัสาย กลีบดอกเป็นสีขาวนวล เกสรสีเหลืองมีกล่ิน
หอมเบาๆ สายบวันาํไปแกงรับประทานเป็นอาหารได ้บานในเวลากลางคืนถึงตอนสาย 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๕. สัตตบรรณ เป็นบวัชนิดหน่ึงในกลุ่มอุบลชาติหรือบวัสาย กลีบดอกเป็นสีแดงอมชมพเูขม้ขน้ เกสรเป็น
กระจุกมีสีม่วงแดงเขม้ มีกล่ินหอมอ่อนโยน สายบวันาํไปแกงรับประทานเป็นอาหารได ้บานในเวลา
กลางคืนถึงตอนสาย 

 

 

๖. รัตตอุบล เป็นบวัชนิดหน่ึงในกลุ่มอุบลชาติหรือบวัสาย กลีบดอกเป็นสีแดงอมชมพูเขม้ขน้ เกสรเป็น
กระจุกมีสีม่วงแดงเขม้ มีกล่ินหอมอ่อนโยน สายบวันาํไปแกงรับประทานเป็นอาหารได ้บานในเวลา
กลางคืนถึงตอนสาย 

 

 

 

 

 



 

 

๗. ทับทิมสยาม  เป็นบวัชนิดหน่ึงในกลุ่มบวัสาย กลีบดอกเป็นสีแดงชมพู ปลายมน เกสรสีเหลือง บาน
กลางคืน 

 

๘. ฉลองขวัญ   อยูใ่นกลุ่มบวัสายหรือบวัผนั บานกลางวนั  มีกลีบดอกหลายชั้น กลีบดอกชั้นนอกมีสีม่วง
คราม ชั้นในเป็นสีม่วง แซมสีม่วงแดง และชั้นในสุดแกมสีเหลือง เกสรสีเหลืองทองสดใส เม่ือบานและ
มองในภาพรวมทั้งดอกจึงเหมือนมีแสงสวา่งออกจากลางดอกแผก่ระจายออกเป็นรัศมีโดยรอบ  
 
 

 

 



 

 

 

๙. จันทร์โกเมน  เป็นบวัหลวงท่ีพฒันาสายพนัธ์ข้ึนมาใหม่เป็นอีกสายพนัธ์ุหน่ึงของโลกโดยผสมระหวา่ง
บวัหลวงและบวัแหลมแดงหรือบวัฉตัรแหลมแดง  เป็นบวัท่ีเปล่ียนสีได ้3 สีในดอกเดียวกนั เม่ือแรก
บานจะมีสีชมพแูดงแซมกลีบดอก วนัท่ี ๒ จะมีสีเหลืองแซมข้ึนมา วนัท่ี ๓ จะกลีบดอกจะเป็นสีเหลือง 
และบานอยู ่๔-๕ วนั 

 

 

๑๐. ปางอุบล เป็นบวัสายพนัธ์ุใหม่ท่ีพฒันาข้ึนโดยแหล่งเพาะพนัธ์บวัปางอุบลและไดน้อ้มเกลา้ถวายเป็นบวั
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน ๗๗ พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  อยูใ่นกลุ่มบวัสาย บานกลางคืน กลีบ
ดอกเป็นสีแดงชมพเูขม้ซอ้นกนัหลายชั้น 



 
   
การทาํป้ายห้องประชุม นอกจากทาํเป็นป้ายช่ือแลว้ สามารถทาํใหเ้ป็นองคป์ระกอบอยา่งหน่ึงของหอ้งประชุมท่ี
มีบทบาททั้งการเป็นศิลปะตบแต่ง การใชส้อยในการอา้งอิงสถานท่ี การเป็นส่ือและแหล่ง ให้การเรียนรู้ทาง
สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม วิธีคิด 

 

การจัดสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมห้องประชุม สามารถจดัให้มีกระถางบวัตามชนิดของช่ือหอ้งประชุม ทาํเป็นส่ิง
ตบแต่งใหเ้ป็นสภาพแวดลอ้มทางวิชาการพร้อมกบัเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวและการสร้างความร่มร่ืนจากธรรมชาติซ่ึงลด
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า  ร่วมรณรงค์ส่ิงแวดลอ้ม ลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งเพิ่มมูลค่าเพ่ิม ในการนาํเอาบวัและ       
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาจดัสวนนํ้ า ไมด้อกไมป้ระดบั ส่งเสริมใหเ้กิดการเพ่ิมความหลากหลายในวงจรเศรษฐกิจ
และสังคมในการผลิต บริโภค และใชส้อยบวั ก่อให้เกิดความมัน่คงเขม้แข็งของการประกอบอาชีพและการ
ดาํเนินชีวิต สอดคลอ้งกบัปรัชญาของมหาวิทยาลยัและความใส่ใจสงัคมไทยและสังคมโลกในอนาคต ของคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุขดว้ยความสมดุลและความงามของ
ความหลากหลาย 

 


